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قواعد النرش يف املجلة

مثلام يرّحب العميد أبو الفضل العباس بزائريه من أطياف 
األصيلة،  العلمية  األبحاث  بنرش  )العميد(  جملة  ُترّحُب  اإلنسانية، 

وفقا للرشوط اآلتية:
العلوم . 1 جماالت  يف  األصيلة  العلمية  األبحاث  املجلة  تنرش 

اإلنسانية املتنّوعة التي تلتزم بمنهجية البحث العلمي وخطواته 
أو  العربية  اللغتني  بإحدى  ومكتوبة  عامليا،  عليها  املتعارف 

اإلنكليزية، التي مل يسبق نرشها.
مع . 2 واحدة  بنسخة   )A4( ورق  عىل  مطبوعا  األصل  م  يقدَّ

بخط  كلمة،   )10.000–5.000( بحدود   CD مدمج  قرص 
Simpelied Arabic عىل أن ترّقم الصفحات ترقيام متسلسال.

تقديم ملخص للبحث باللغة العربية، وآخر باللغة اإلنكليزية، . 3
كّل يف حدود صفحة مستقلة عىل أن حيتوي ذلك عنوان البحث، 
البحث  حيوي  أن  عىل  كلمة،   )350( بحدود  امللّخص  ويكون 

عىل الكلامت املفتاحية.
أن حتتوي الصفحة األوىل من البحث عىل اسم الباحث وعنوانه، . 4

جهة العمل )باللغتني العربية واإلنكليزية( ورقم اهلاتف والربيد 
األلكرتوين، مع مراعاة عدم ذكر اسم الباحث يف صلب البحث، 

أو أية إشارة إىل ذلك.
أواخر . 5 يف  تنرش  التي  اهلوامش  بأرقام  مجيعها  املصادر  إىل  ُيشار 

البحث، وتراعى األصول العلمية املتعارفة يف التوثيق واإلشارة 
بأن تتضّمن: اسم الكتاب ورقم الصفحة.



حالة . 6 ويف  اهلوامش،  عن  منفصلة  املصادر  بقائمة  البحث  د  يزوَّ
وجود مصادر أجنبية تضاف قائمة هبا منفصلة عن قائمة املصادر 
العربية، ويراعى يف إعدادها الرتتيب األلفبائي ألسامء الكتب أو 

األبحاث يف املجالت، أو أسامء املؤلفني.
تطبع اجلداول والصور واللوحات عىل أوراق مستقلة، وُيشار . 7

أماكن  حتديد  مع  مصادره،  أو  مصدره،  إىل  الشكل  أسفل  يف 
ظهورها يف املتن.

مع . 8 يتعاون  الباحث  كان  إذا  العلمية  السرية  من  نسخة  إرفاق 
قد  البحث  كان  إذا  فيام  ُيشري  أن  وعليه  األوىل،  للمرة  املجلة 
قّدم إىل مؤمتر أو ندوة، وأنه مل ينرش ضمن أعامهلام، كام ُيشار إىل 
أو  البحث،  بتمويل  قامت  أو غري علمية  أية جهة علمية،  اسم 

املساعدة يف إعداده.
أن ال يكون البحث قد نرش سابقًا، وليس مقدما إىل أية وسيلة . 9

نرش أخرى، وعىل ا لباحث تقديم تعّهد مستقّل بذلك.
وال . 10 كاتبيها،  آراء  عن  املجلة  يف  املنشورة  األفكار  مجيع  تعرب 

ترتيب  نظر جهة اإلصدار، وخيضع  بالرضورة عن وجهة  تعرّب 
األبحاث املنشورة ملوجبات فنية.

11 ..Turnitin ختضع األبحاث املستلمة لربنامج اإلستالل العلمي
ختضع األبحاث لتقويم رّسي لبيان صالحّيتها للنرش، وال تعاد . 12

البحوث إىل أصحاهبا سواء أقبِلت للنرش أم مل تقبل، وعىل وفق 
اآللية اآلتية:

أقصاها  مّدة  للنرش خالل  املرَسلة  املادة  بتسّلم  الباحث  يبّلغ  أ( 
أسبوعان من تاريخ التسّلم.



ب( خيطر أصحاب األبحاث املقبولة للنرش موافقة هيأة التحرير 
عىل نرشها وموعد نرشها املتوّقع.

أو  تعديالت  إجراء  وجوب  املقّومون  يرى  التي  األبحاث  ج( 
املالحظات  مع  أصحاهبا،  إىل  تعاد  نرشها  قبل  عليها  إضافات 

املحددة، كي يعملوا عىل إعدادها هنائيا للنرش.
إبداء  رضورة  دون  من  أصحاهبا  يبّلغ  املرفوضة  األبحاث  د( 

أسباب الرفض.
#( يمنح كل باحث نسخة واحدة من العدد الذي نرش فيه بحثه.

يراعى يف أسبقية النرش:. 13
أ( األبحاث املشاركة يف املؤمترات التي تقيمها جهة اإلصدار.

ب( تاريخ تسلم رئيس التحرير للبحث.
ج( تاريخ تقديم األبحاث التي يتم تعديلها.
د( تنويع جماالت األبحاث كلام أمكن ذلك.

ال جيوز للباحث أن يطلب عدم نرش بحثه بعد عرضه عىل هيأة . 14
يكون  أن  عىل  التحرير،  هيأة  هبا  تقتنع  ألسباب  إال  التحرير، 

خالل مدة أسبوعني من تاريخ تسّلم بحثه.
حيق للمجلة ترمجة البحوث املنشورة يف أعداد املجلة اىل اللغات . 15

األخرى، من غري الرجوع اىل الباحث.
املحكمة . 16 العميد  ملجلة  االلكرتوين  املوقع  عىل  البحوث  ترسل 

alameed.alkafeel.net من خالل ملئ إستامرة إرسال البحوث، 

أو ُتسلم مبارشًة اىل مقر املجلة عىل العنوان اآليت: العراق، كربالء 
املقدسة، حي احلسني، جممع الكفيل الثقايف.





... كلمة العدد ...

احلمد هلل عىل ما أنعم، وله الشكر عىل ما أهلم، والثناء بام قدم، 
أوالها،  منن  ومتام  أسداها،  آالء  وسبوغ  ابتداها،  نعم  عموم  من 
وأشهد أن ال اله إال اهلل، وحده ال رشيك له، وأّن سيدنا حممًدا عبده 
وأصحابه  الطاهرين  آله  وعىل  عليه  وسالمه  اهلل  صلوات  ورسوله، 

املنتجبني. أما بعد ... 

فها نحن نلتقي والقّراء الكرام يف اطاللة جديدة من جملة العميد 
الغّراء ويف عددها احلادي والعرشين الذي نأمل أْن حيقق اهلدف الذي 
اليه حتقيقا للرقي  اهليئتان االستشارية والتحريرية وتطمحان  ترجوه 
يف  واجلودة  التمّيز  مراتب  اسمى  اىل  والوصول  والبحثي  العلمي 
خدمة املجتمع، وقد اشتمل عددنا هذا عىل باقة معرفية من االبحاث 
والدينية  واالجتامعية  اللغوية  بني  العلمية  مادهتا  يف  تنوعت  التي 
والتأرخيية والنفسية فضال عن ملفه الذي وِسَم بـ )املنرُب احلسينيُّ باُب 
وصال بالنبّي واألل ( ملا للمنرب احلسيني  من دور مهم يف نرش 
ثقافة أهل البيت . فضال عن  التحديات التي تواجهه سواء أكانت 
خلطاب  املاسة  احلاجة  أوجب  الذي  األمر  االعالمية   ام  الفكرية 
أْن  نأمل  والتسامح.  واالعتدال  الفضيلة  معاين  كل  يستلهم  حسيني 
اىل  وندعوهم  معرفية  ومتعة  فائدة  العدد  هذا  يف  األعزاء  القّراء  جيد 

املشاركة يف اعداد املجلة وملفاهتا القادمة... واهلل ويل التوفيق.
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ملخص البحث

للمنرب احلسيني من الدراسات املهمة، ألهنا هتتم  التارخيي  التطور  تعد دراسة 
بأبرز آثر النهضة احلسينية، التي قامت من اجل اإلصالح واحلفاظ عىل اإلسالم، 
لذلك  الداخل،  من  اإلسالم  هتديم  هنجهم  عىل  سار  ومن  األمويون  حاول  بعدما 
كان املنرب احلسيني عىل مر التاريخ منارة شاخصة للحفاظ عىل اإلسالم وترشيعاته، 
قيمها ومبادئها يف وجدان  النهضة احلسينية وغرس  مبادئ  زيادة عىل احلفاظ عىل 
وعقول الناس، فتتحقق تبعًا لذلك مهام اإلصالح الديني واالجتامعي، فضاًل عن 
  إن املنرب احلسيني شكل عىل الدوام حلقة وصل بني فكر ومبادئ أئمة أهل البيت

وشيعتهم، إلجياد احللول لكثري من املشاكل الفكرية والعقائدية والرتبوية.

إذًا الوقوف عىل هكذا دراسات والتوسع هبا مهم جدًا، السيام يف ظل ما نعيشه 
االهتامم  فغدا  اإلسالم،  تشويه  منه  القصد  واسع  وهجوم  فكري  رصاع  من  اليوم 
باملنرب احلسيني حاجة ملحة لصياغة وعي املجتمع وتوجيهه الوجهة الصحيحة التي 
خطها لنا أئمة أهل البيت ، فينتج عن ذلك بالرضورة جمتمع واعي مرتبط بتارخيه 

املرشف الذي بناه لنا الرسول واألئمة  من بعده.

وقد سعى البحث إىل تتبع تطور املنرب احلسيني عرب مراحله التارخيية منذ تأسيسه 
يف عهد الرسول وحتى هناية الدولة العباسية، والكيفية التي اسمر هبا وأثر أئمة 

أهل البيت  يف ذلك.
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ABSTRACT

It is of prominence to mention that the Husseinist pulpit is the 
cornerstone to preach man ; studying the chronological development of 
such a pulpit gives much attention to the acts of reform and change man 
observes throughout ages . The Ummayds endeavour to decay the Islam 
, but the pulpit fights being devastated and tends to be a bridge between 
the infallibles and their adherents. Consequently, the modern age misses 
such a conscientious pulpit in time there are many campaigns to drag man 
into mire , yet people persist into adhering the pathways of the chosen 
imams into the bless of Him and the prophet. That is why the present 
study tackles such phases of development.
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... املقدمة ...

ارتبط لفظ املنرب ارتباطًا وثيقًا بخطبة الصالة وإمامتها، ال سيام صالة اجلمعة 
التي  العبادات  أوىل  كانت  عمومًا  والصالة  اإلسالم،  يف  حمورية  نقطة  تشكل  التي 
أوالها الدين اإلسالمي عناية كبرية كوهنا الصلة بني العبد وربه، ومل تكن الصالة 
جمرد عبادة بل ارتبطت ارتباطًا مبارشًا باملنهج اإلسالمي ألهنا توحدهم حتت سقف 
األخرى  الصلوات  إىل  هنا  نشري  أن  بّد  وال  بينهم،  الطبقية  احلواجز  وهتدم  واحد 
فيها  وُتلقى  املسلمني  أغلب  حيرضها  كان  التي  األعياد  وصلوات  اجلمعة  كصالة 
اخلطب الدينية واالجتامعية والتثقيفية عىل منرب اإلسالم، لذلك اكتسب املنرب أمهية 

كبرية عند املسلمني.

وفيام يتعلق باملنرب احلسيني فقد كانت هناك خصوصية له، ألنه ارتبط بفاجعة 
بيته الكرام عىل أيدي   وأهل  اإلمام احلسني  الطف األليمة التي استشهد فيها 
قدسية  واستباحة  النبوّي  البيت  نساء  سبّي  من  ذلك  تبع  وما  وأتباعهم،  األمويني 
هذا  إىل  آثارها  زالت  ما  اإلسالمي  املجتمع  يف  عنيفة  هزة  هذا  فأنتج  البيت،  هذا 
اإلمام  باسم  ارتبطت  خاصة  بسامت  اتسم  منرب  احلدث  هذا  أثر  عىل  فنشأ  اليوم، 
تارخيية عديدة وتطور تطورًا كبريًا حتى غدا منربًا  ، فمّر عرّب مراحل  احلسني 
للعلم والثقافة والدين والقيم السامية وغريها، وقد حاولنا يف هذا البحث تسليط 
العباسية  الدولة  التأسيس حتى سقوط  املنرب احلسيني من  تاريخ تطور  الضوء عىل 

سنة )656# /1258م(.
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لغة  احلسيني  املنرب  مفهوم  األول:  تناول  عنوانات،  ثالثة  البحث  يتضمن 
املنرب  عىل  والتنصيص  التأسيس  مرحلة  الثاين:  العنوان  يف  وعرضنا  واصطالحًا، 
والتجذير  التأسيس  مرحلة  الثالث:  العنوان  وتناول  كربالء،  واقعة  قبل  احلسيني 

للمنرب احلسيني بعد واقعة كربالء إىل سقوط الدولة العباسية.

أواًل: املعنى اللغوي واالصطالحي ملفهوم املنرب احلسيني

الداللة اللغوية للفظة )املِْنرَب(: يعود للفعل )َنرَب( وذلك حينام ُيقال: َنرَبَ اليشء 
ًا، أي رفعه، وُيقال: نرَبَ يف قراءته أو غنائه: رفع صوَته عن خفض)1(، ورجل نبار  َنرْبَ
ُت اليشء أنربُه  بالكالم: فصيح بليغ جهري)2(، وكل من رفع شيئًا فقد نربه)3(، وَنرَبْ

نربًا، رفعته، وهلذا سمي املنرب الرتفاعه)4(.

أما املعنى االصطالحي للمنرب؛ فإنَُّه مرقاة )منّصة مرتفعة( يرتقيها اخلطيب أو 
عليه)5(.  الصوت  ولرفع  منربًا الرتفاعه وعلّوه،  اجلمع، وسّمي  ليخاطب  الواعظ 
منصة  أو  املكان  ارتفاع  مدلول  عىل  اليقترص  للمنرب  اللغوي  املعنى  يكون  وهبذا 
اخلطيب، وإنام يتضمن ارتفاع صوت اخلطيب أو القارئ بوصفه بالفصاحة والبالغة 

وهو بذلك يكون أعم وأقرب الرتباطه بتعريف املنرب احلسيني. 

ثانيًا: مرحلة التأسيس والتنصيص للمنرب احلسيني قبل واقعة كربالء

الغاية  حيث  من  احلسيني  للمجلس  مرادفًا  احلسيني  املنرب  نعّد  أن  يمكن 
واهلدف األسايس للتعريف بقضية اإلمام احلسني  وما ترسخه من أخالقيات 
واملنرب  خطاها.  عىل  والسري  هبا  االقتداء  عىل  احلارضين  حتث  قيمة  وتوجيهات 
احلسيني أو املجلس احلسيني مادته هي اخلطابة والشعر ورواية ما جرى عىل اإلمام 
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احلسني  يف كربالء وعىل أهل بيته بعد الواقعة، فاملجلس احلسيني يرادفه املنرب 
  احلسيني الذي يرتقيه اخلطيب، ألن املنرب هو أحد معامل املجلس، كان الرسول
يف بداية اإلسالم خيطب واقفًا، فأحس الصحابة أنه يتعب فوضعوا لُه جذع نخلة، 
ويف السنة السابعة صنعوا له منربًا، ثم بدأ يستعمل عصا ويتوكأ عليها وقت اخلطبة، 

وقيل أيضًا بأنه هو من أمر بذلك)6(.

واقعة  قبل  ما  إىل    احلسني  اإلمام  ومآتم  جمالس  منرب  إقامة  جذور  تعود 
كربالء واستشهاد اإلمام احلسني  ثم أخذت تتطور عرب مراحل التاريخ املختلفة 

حتى وصلت إلينا اليوم وستستمر بإذنه تعاىل إىل قيام يوم الساعة.

  فقد ذكرت الروايات التارخيية أّن أول جملس أو مآتم أقامه جده رسول اهلل
 ، حينام نعاه وبكاه وهو طفل صغري، إذ جاء يف الرواية: »..عن عيل بن احلسني
قال: حدثتني أسامء بنت عميس اخلثعمية، قالت: قبلت جدتك فاطمة بنت رسول 
به،  نفستها    احلسني  فاطمة  ولدت  فلام  قالت:   . واحلسني  باحلسن    اهلل 
فجاءين النبي  فقال: هلمي ابني يا أسامء؟ فدفعته إليه يف خرقة بيضا، ففعل به كام 
فعل باحلسن ، قالت: وبكى رسول اهلل ، ثم قال: إنه سيكون لك حديث، 
اللهم العن قاتله، ال تعلمي فاطمة بذلك..، ثم قال : يا أبا عبد اهلل عزيز عيّل، 
ثم بكى فقلت: بأيب أنت وأمي فعلت يف هذا اليوم ويف اليوم األول، فام هو؟ فقال 
: أبكي عىل ابني هذا، تقتله فئة باغية كافرة من بني أمية، ال أناهلم اهلل شفاعتي 

يوم القيامة، يقتله رجل يثلم الدين ويكفر باهلل العظيم...«)7(.

بنت عميس كانت  التارخيية، ألن أسامء  الرواية مع األحداث  تتوافق هذه  ال 
، ولقد عادت مع  الوقت يف احلبشة مع زوجها جعفر بن أيب طالب  يف ذلك 
زوجها إىل املدينة بعد فتح خيرب)8(، فضاًل عن ذلك فإن اإلمام احلسني  قد ولد 
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يف السنة الرابعة من اهلجرة، ولعل هذا اخلطأ الذي وقع فيه الكثري من الرواة بسبب 
تشابه اسم أسامء بنت عميس مع أسامء أخرى من الصحابيات، واألرجح أهنا أسامء 
بنت أيب بكر ويؤيد ذلك رواية الصدوق)9( بسنده عن أسامء بنت أيب بكر أهنا قالت: 
احلسني  »...عن أسامء بنت أيب بكر، عن صفية بنت عبد املطلب، قالت: ملا سقط 
 من بطن أمه وكنت وليتها...«، ويف موضع آخر: »ملا سقط احلسني من بطن 
أمه ثم دفعه  ايل وهو يبكي ويقول: لعن اهلل قوما هم قاتلوك يا بني قاهلا ثالثًا. 
قالت: فداك أيب وأمي من يقتله؟ قال تقتله الفئة الباغية من بني أمية«)10(، فقد يكون 
اسم »بنت عميس« هو من اقحام الرواة أو تصحيف لالسم أو اختالط باألسامء 
لتشاهبام، أو ملا معروف عن قرب الصحابية اجلليلة أسامء بنت عميس من أهل البيت 

. كوهنا زوجة جعفر بن أيب طالب 

نبأ   ليخربه  للرسول   جاء  جربائيل  الروايات أن  كذلك نقلت بعض 
ارتقى  ذلك  أثر  وعىل  فيه،  استشهد  الذي  واملكان    احلسني  اإلمام  استشهاد 
الروايات: ومن  املنرب وأقام أول جملس عزاء عىل حفيده، ومنها هذه    الرسول 
إنذاره  ما رواه عروة عن عائشة قالت: »دخل احلسني بن عيل  عىل رسول 
فقال  ظهره،  عىل  ولعب  منكب  وهو  ظهره  عل  فربك  إليه،  يوحى  وهو    اهلل 
مدَّ  و  بعدك،  من  هذا  ابنك  وتقتل  بعدك  ستفتن  أمتك  إن  حممد،  يا   : جربيل 
ابنك اسمها الطف، فلام ذهب  يقتل  يف هذه األرض  فأتاه برتبة بيضاء، وقال:  يده 
جربيل خرج رسول اهلل  إىل أصحابه والرتبة يف يده وفيهم أبو بكر وعمر وعيل 
وحذيفة وعامر وأبو ذر وهو يبكي، فقالوا: ما يبكيك يا رسول اهلل؟ فقال: أخربين 
جربيل أن ابني احلسني يقتل بعدي بأرض الطف، وجاءين هبذه الرتبة، فأخربين أن 

فيها مضجعه«)11(. 
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املنرب    األعظم  الرسول  تأسيس  عىل  دلياًل  الرواية  هذه  نعد  أن  ويمكننا 
احلسينيّ، إذ تناول  قضية اإلمام احلسني  وما سيجري عليه من أحداث أمام 
املتوقع  ومن  والبكاء،  بالنحيب  صوته  ارتفع  الرواية  وبحسب  الصحابة،  من  مجع 
بيده وأخربهم  لقتل ولده وتربته  يبكي    رسول اهلل  رأوا  ملا  الصحابة  أن يكون 

بام أخربه جربيل من قتله، أخذهتم الرقة فبكوا لبكائه وواسوه يف احلزن عىل ولده. 

وجاء عن أم سلمة )ريض اهلل عنها( أن الرسول  كان يف بيتها ونزل جربيل 
 خيربه بمقتل اإلمام احلسني  والرواية بسندها: »عن أم سلمة أهنا قالت: 
كان احلسن واحلسني  يلعبان بني يدي النبي  يف بيتي فنزل جربيل  فقال: 
رسول  فبكى  احلسني،  إىل  بيده  فأومأ  بعدك  من  هذا  ابنك  تقتل  أمتك  إن  حممد  يا 
اهلل  وضمه إىل صدره، ثم قال رسول اهلل : وديعة عندك هذه الرتبة، فشمها 
رسول اهلل  وقال : ويح كرب وبالء قالت: وقال رسول اهلل : يا أم سلمة 
إذا حتولت هذه الرتبة دما فاعلمي أن ابني قد قتل، قال فجعلتها أم سلمة يف قارورة 

ثم جعلت تنظر إليها كل يوم وتقول إن يوماً  حتولني دماً  ليوم عظيم«)12(.

سنتان  مولده  من    احلسني  عىل  أتت  وملّا   ...« أيضًا:  أخرى  رواية  ويف 
كاملتان خرج النبي  يف سفر، فلاّم كان يف بعض الطريق وقف فاسرتجع ودمعت 
عيناه، فسئل عن ذلك، فقال : هذا جربئيل خيربين عن أرض بشاطىء الفرات 
يقال هلا كربالء، يقتل فيها ولدي احلسني ابن فاطمة. فقيل: من يقتله يا رسول اهلل؟ 
فقال : رجل يقال له يزيد، ال بارك اهلل يف نفسه، وكأيّن أنظر إىل منرصفه ومدفنه 
هبا وقد ُأهدي رأسه، واهلل ما ينظر أحد إىل رأس ولدي احلسني فيفرح إاّل خالف اهلل 
بني قلبه ولسانه، يعني ليس يف قلبه ما يكون بلسانه من الشهادة، قال: ثّم رجع النبي 
 من سفره ذلك مغمومًا، فصعد املنرب فخطب ووعظ واحلسني  بن يديه مع 
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 ورفع  احلسني  ، فلاّم فرغ من خطبته وضع يده اليمنى عىل رأس  احلسن 
الّلهّم إيّن حمّمد عبدك ونبّيك، وهذان أطائب عرتيت وخيار  رأسه إىل السامء وقال: 
ذرّيتي وأرومتي، ومن أخلفهام يف أّمتي، الّلهّم وقد أخربين جربئيل بأّن ولدي هذا 
مقتول خمذول، الّلهّم فبارك يل يف قتله، واجعله من سادات الشهداء إّنك عىل كّل 
يشء قدير. الّلهّم وال تبارك يف قاتله وخاذله، قال: فضّج الناس يف املسجد بالبكاء، 
فقال النبي : أتبكون وال تنرصونه؟ الّلهّم فكن له أنت ولّيًا ونارصًا«)13(، وتصور 
لنا هذه الرواية مدى دقة اهتامم الرسول  باملنرب احلسيني وتأسيسه، إذ تنقل لنا 
طريقة صعوده عىل املنرب وختلل اخلطبة نقل قضية مقتل اإلمام احلسني  ووعظ 

الناس بنرصته ولعن قاتليه، فضاًل عن تصوير مدى تأثر احلضور بالبكاء واحلزن. 

فصعد  الكوفة  أتى  ملّا    احلسني  لإلمام  مأمتًا    عيل  اإلمام  أقام  كذلك 
يف  جاء  إذ   ، احلسني  واإلمام  بيته  أهل  مصائب  فيها  ذكر  خطبة  وألقى  املنرب، 
الرواية: »... صعد املنرب فحمد اهلل، وأثنى عليه، ثم قال: كيف انتم إذا نزل بذرية 
نبيكم بني ظهرانيكم؟ قالوا: إذًا نبيل اهلل فيهم بالء حسنًا، فقال: والذي نفيس بيده 

لينزلن بني ظهرانيكم ولتخرجن إليهم فلتقتلنهم، ثم اقبل يقول: 

هم أوردوهم بـــــــالغرور وعددوا     أجيبوا نجاة ال نجاة وال عذرًا«)14(

جاءت  إذ  صفني،  إىل  طريقه  يف  كربالء  بأرض    مروره  عند  احلال  وكذا 
 وكان صاحب  أنه سار مع عيل  أبيه،  الرواية: »... عن عبد اهلل بن نجي عن 
اهلل،  عبد  أبا  اصرب    فنادى  إىل صفني،  منطلق  نينوى وهو  فلام حاذى  مطهرته 
اصرب أبا عبد اهلل بشط الفرات، قلت: وماذا؟ قال: دخلت عىل النبي  ذات يوم 
 : وعيناه تفيضان، قلت: يا نبي اهلل أغضبك احد؟ ما شأن عينيك تفيضان. قال
بل قام من عندي جربيل قبل، فحدثني إن احلسني يقتل بشط الفرات، قال: فقال: 
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هل لك إىل أن أشهدك من تربته؟ قال: قلت نعم فمد يده فقبض قبضته من تراب 
فأعطانيها فلم أملك عيني أن فاضتا...«)15(.

اإلمام  مصائب  ذكر  يف  السابقة  الروايات  استقراء  بعد  نتوصل  أن  نستطيع 
احلسني  وأهل بيته وأصحابه قبل واقعة كربالء بأهّنا كانت تؤسس إلقامة املنرب 
مرحلة  عليها  نطلق  أن  ويمكن  بعد،  فيام  تطورت  ومعايري  ضوابط  وفق  احلسيني 

التأسيس والتنصيص إلقامة املنرب احلسيني.

ثالثًا: مرحلة التأسيس والتجذير للمنرب احلسيني
بعد واقعة كربالء إىل سقوط الدولة العباسية

ثم جاءت مرحلة جتذير املنرب احلسيني وهنض هبا االئمة  بأفعاهلم وممارساهتم 
واحلث عليها وتأكيد إقامتها بعد شهادة اإلمام احلسني  سنة )61# /681م( 
يف كربالء، فضاًل عام جرت عليها من تطورات يف شتى املجاالت، والتي يمكن أن 
نعّدها جتذيرًا للمنرب احلسيني، ال سيام الدور الكبري الذي اضطلع به كل من اإلمام 
السجاد زين العابدين  وعمته السيدة زينب  عندما كانوا خيطبون يف الناس 
وما  األليمة  الواقعة  حقائق  لبيان  السبي  رحلة  أثناء  يف  إليها  يصلون  مدينة  كل  يف 
الناس  الكبري يف استاملة قلوب  إذا كان هلذه اخلطب األثر  حتمله من قيم ومبادئ، 

بالكلامت التي تلقى عىل مسامعهم، فقد بنوا منابر هلم عىل طول مسريهتم.

والعلويات    زينب  السيدة  أقامته  الذي  املجلس  احلسيني  املنرب  صور  ومن 
احلسني  اإلمام  عىل  مبارشة  كربالء  واقعة  ُبعيد  األنصار  نساء  من  معهن  كان  ومن 
، فقد وقفن عىل مصارع الشهداء: »... وصحن حني مررن باحلسني، وجعلت 
زينب بنت عيل تقول: يا حممداه صىل عليك ملك السامء، هذا حسني بالعراء، مرمل 
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بالدماء، مقطع األعضاء يا حممداه، وبناتك سبايا وذريتك مقتلة تسفي عليها الصبا 
فأبكت كل عدو وويل«)16(.

  أما املنرب احلسيني الثاين فهو الذي انعقد بالكوفة عند وصول سبايا آل حممد
إليها وهو ما تصوره الراوية: »عن خدام االسدي انه قال: دخلت الكوفة سنة احدى 
الكوفة  أهل  نساء  فرأيت    احلسني بن عيل  فيها  قتل  التي  السنة  وستني، وهي 
يومئذ يلتدمن مهتكات اجليوب، ورأيت عيل بن احلسني  وهو يقول بصوت قد 
نحل من املرض: يا أهل الكوفة إنكم تبكون علينا فمن قتلنا غريكم«)17(.وقد أقام 
سبايا آل حممد  جمالس العزاء طول مدة وجودهم يف بالد الشام، فقد ذكر أنه: »ملا 
سار أهل البيت إىل الشام أمر يزيد بإيوائهم يف خربة ال تقيهم من حر وال برد فأقاموا 
هبا حتى تقرشت وجوههم وكانوا مدة إقامتهم ينوحون احلسني ويبكون عليه«)18(. 

يف  وأفعاله  معاوية  بن  يزيد  كالم  عىل  وردها    زينب  السيدة  خلطب  وكان 
جملسه األثر الكبري يف كشف ما ارتكبه يزيد بحق أهل البيت ، األمر الذي ترك 
العاملني  »احلمد هلل رب  قائلة:  قامت  أهنا  الرواية  إذ جاء يف  الناس،  نفوس  أثره يف 
ِذيَن  الَّ َعاِقَبَة  ﴿ُثمَّ َكاَن  وصىل اهلل عىل رسول اهلل، صدق اهلل سبحانه كذلك يقول: 
يزيد  يا  أظننت  َيْسَتْهِزُؤون﴾)19(  ا  هِبَ َوَكاُنوا   ِ اهللَّ بِآَياِت  ُبوا  َكذَّ َأن  وَأى  السُّ َأَساُؤوا 
حيث أخذت علينا أقطار األرض وآفاق السامء فأصبحنا نساق كام تساق اإلرساء 
أن بنا هوانا عىل اهلل وبك عليه كرامة وإن ذلك لعظم خطرك عنده فشمخت بأنفك 
ونظرت يف عطفك جذالن مرسورًا حني رأيت الدنيا لك مستوثقة واألمور متسقة 
فكد كيدك واسع سعيك وناصب  مهاًل..  فمهاًل  ملكنا وسلطاننا  وحني صفا لك 

جهدك فو اهلل ال متحو ذكرنا، وال متت وحينا...«)20(.
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إذ كان خلطبة السيدة زينب  أثر كبري يف كشف حجم اجلريمة التي ارتكبها 
 مما دفعه إىل التظاهر بالرتاجع والندم وإلقاء تبعة جريمة  أهل البيت  يزيد بحق 
الكوفة)21(، وقبوله مضطرًا أن يرتقي  ابن مرجانة يف   عىل  اإلمام احلسني  قتل 
بالناس    السجاد  اإلمام  فخطب  بالناس،  وخيطب  املنرب    السجاد  اإلمام 
ويعسوب  النبيني  ووارث  املؤمنني  صالح  ابن  أنا  ومنى..،  مكة  ابن  أنا   ...« قائاًل: 
واملارقني ومفرق األحزاب،  والقاسطني  الناكثني  املجاهدين وقاتل  املسلمني ونور 
أيب  بن  عيل  واحلسني،  احلسن  السبطني  أبو  ذاك  عزيمة  وأمضاهم  جأشًا  اربطهم 
املرمل  ابن  أنا  الكربى،  النساء، وابن خدجية  الزهراء وسيدة  ابن فاطمة  أنا  طالب، 
بالدماء، أنا ابن ذبيح كربالء... فلام بلغ إىل هذا املوضع ضج الناس بالبكاء وخيش 

يزيد الفتنة فأمر املؤذن أن يؤذن للصالة«)22(.

املنرب احلسيني، فعند عودته إىل   ابلغ األثر يف نشوء  لإلمام السجاد  وكان 
املدينة مع نساء البيت النبوي مل يدخل املدينة بل طلب من أحد الشعراء أن يدخل قبله 
لينعى اإلمام احلسني  وأهل بيته وأقام هو خارجها، وعندما سمع الناس باألمر 
خرجوا بأمجعهم إىل اإلمام ، فعمل منربًا وخطبهم خطبة بليغة موجزة بنّي فيها 
املظلومية التي تعرض هلا البيت النبوّي وما جرى يف كربالء والشام، وعندما ارتفع 
البكاء والنواح واختلطت مشاعر احلزن والغضب عىل ما فعله بنو أمية، عندها حث 
اإلمام  الناس عىل انزال الدمعة وإظهار احلزن عىل هذا احلدث اجللل، ليس من 
أجل الدمعة فقط بل من أجل اإلحياء الذي يرتبط به اإلصالح)23(. واستمر اإلمام 
السجاد  بإحياء واقعة الطف وإقامة املآتم واحلث عليها فام رؤي ضاحكًا قط 
حتى أن املجتمع اإلسالمي كله عرف عنه هذا األمر)24(، واألمر هنا ليس من أجل 
احلزن والدمعة بل من أجل حتقيق أهداف النهضة احلسينية، وجعل اإلحياء مرتبطًا 

بصون الدين من االنحراف.



34

احلسيني،  املنرب  العامة إلقامة  أعطى اخلطوط    السجاد  اإلمام  يكون  هبذا 
ومن جانب آخر أوصل ألهل املدينة خاصة والناس عامة قضية النهضة احلسينية 

ومظلومية أهل البيت  ومدى عمق املصيبة التي ارتكبها األمويون. 

النهضة،  وإحياء  احلسيني  املنرب  أمهية  تأكيد  يف  النهج  هبذا    االئمة  واستمر 
فروّي عن اإلمام الباقر  توجيه أتباع أهل البيت  عىل رضورة إقامة املجالس 
احلسينية يف بيوهتم وكيفية إقامتها بقوله: »ثم ليندبن احلسني  ويبكيه ويأمر من 
بالبكاء  بإظهار اجلزع عليه، ويتالقون  بالبكاء عليه، ويقيم يف داره مصيبته  يف داره 
أجورنا  اهلل  عظم  يقولون:   : قال   ... احلسني  بمصاب  بعضا  بعضهم 
بمصابنا باحلسني  وجعلنا وإياكم من املطالبني بثأره مع وليه اإلمام املهدي من 

.)25(»  آل حممد

ُدورهم  يف  احلسيني  املنرب  بإقامة  خاصة  عناية    البيت  أهل  أئمة  وعنّي 
بيتهم يف سامع تلك املجالس واملشاركة يف  النساء من أهل  وحرصوا عىل مشاركة 
احلضور فيها، وكان حضورهن بمعزل عن الرجال يسمعن من وراء حجاب، وهي 
 ، من التطورات التي حدثت عىل قضية املنرب احلسيني يف عهد اإلمام الصادق
ومن تلك املجالس التي عقدت بحضور الشاعر السيد احلمريّي)26(، عندما أذن له 
اإلمام الصادق  بقراءة قصيدته املشهورة، وأقعد حرمه خلف سرت، فأنشد قوله:

اْمُرْر عىل َجَدِث احلسنِي َفُقْل ألعظِمه الزكيَّه
يــــــــا أعظاًم ال زلت ِمْن وطفاَء ساكبة رويَّه

وانحدرت دموع اإلمام الصادق  عىل خديه، وارتفع الرصاخ والبكاء من 
داره، حتى أمره باإلمساك فأمسك )27(.
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وحدث تطور كبري للمنرب احلسيني يف عهد اإلمام الصادق  ال سيام يف نمط 
الشعر الرثائي الذي يلقى يف املجلس احلسيني واستخدام الرقة بالصوت الذي أدى 
إىل بروز طبقة من الشعراء حيدثون تفاعاًل عاطفيًا يف إلقاء شعرهم الرثائي، عرفت 
  باملنشدين، منهم أبو هارون املكفوف)28(، ويدل عىل ذلك قول اإلمام الصادق
أليب هارون املكفوف حني أنشد بعض مراثي اإلمام احلسني  للسيد احلمريّي 
وقول اإلمام الصادق  له: أنشدين كام تنشدون يعني بالرقة قال هارون: فأنشدته: 

اْمُرْر عىل َجَدِث احلسنِي َفُقْل ألعظِمه الزكيَّه)29(

من  أخرى  طبقة  وهم  )القصاص(  طبقة    الصادق  اإلمام  عهد  يف  وبرز 
مراٍث  قراء  من  عرف  عام  فضاًل  ومقتله،    احلسني  اإلمام  بسرية  املتخصصني 
ونواح، أوضحها اإلمام الصادق  بقوله: »بلغني أن قومًا يأتونه مشهد احلسني 
من  النصف  يف  وذلك  يندبنه  ونساء  غريهم،  من  وناسًا  الكوفة،  نواحي  من   
شعبان فمن بني قارئ يقرأ وقاص يقص ونادب يندب وقائل يقول املراثي، فقلت: 
نعم جعلت فداك، قد شهدت بعض ما تصف، فقال : احلمد هلل الذي جعل يف 
إلينا ويمدحنا ويرثي لنا وجعل عدونا من يطعن عليهم من قرابتنا  الناس من يفد 
  وغريهم حيقروهنم ويقبحون ما يصنعون«)30(، إذ جاءت رواية اإلمام الصادق
هذه لتكشف ما حلق باملنرب احلسيني من تطور سواء من حيث السعة واالنتشار أو 

تطور يف األساليب التي قام هبا الشيعة طلبًا للثواب واألجر األخروي.

وشهد عهد اإلمام موسى الكاظم  تطورًا أخر للمنرب احلسيني، ولعل أوىل 
تلك التطورات أن شعائر حمرم أخذت تبدأ من أول يوم غرة شهر حمرم احلرام وملدة 
عرشة أيام وهذا ما دلت عليه الرواية املنقولة عن اإلمام الرضا : »... كان أيب 
منه  عليه حتى يميض  تغلب  الكآبة  وكانت  يرى ضاحكًا  املحرم ال  إذا دخل شهر 
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عرشة أيام، فإذا كان يوم العارش كان ذلك اليوم يوم مصيبته وحزنه وبكائه ويقول 
 .)31(» هو اليوم الذي قتل فيه احلسني بن عيل

  وقد تطورت وتوسعت املجالس احلسينية يف زمن اإلمام موسى الكاظم
أهل  األمر عىل شيعة  يقترص  ومل    اإلمام احلسني  قرب  عند  ُتقام  حتى أصبحت 
احلناط)32(  قائد  رواه  ما  وهذا  املسلمني،  من  غريهم  ليشمل  تطور  وإّنام    البيت 
»قلت  بقوله:    بن جعفر  اإلمام موسى  إىل  ونقلها  املجالس  تلك  الذي شاهد 
بالنوائح والطعام    احلسني   إهنم يأتون قرب  أليب احلسن موسى بن جعفر 
قال : قد سمعت...«)33(، ويف رواية أخرى: »دخلت عىل العبد الصالح موسى 
بن جعفر  فقلت له: جعلت فداك ان احلسني  قد زاره الناس من يعرف 
هذا األمر ومن ينكره، وركبت إليه الناس، ووقع حال الشهرة، وقد انقبضت منه 
ملا رأيت الشهرة. قال: فسكت مليا ال جييبني ثم أقبل عيل فقال: يا عراقي ان شهروا 
أنفسهم، فال تشهر أنت نفسك فو اهلل ما أتى احلسني  آت عارفا ًبحقه إال غفر 

اهلل له ما تقدم من ذنبه وما تأخر«)34(.

–183(  ولعل من أبرز مالمح تطور املنرب احلسيني يف عهد اإلمام الرضا
203# /799 – 818م( هو ظهور شعراء احتلوا مكانة بارزة يف طبقة شعراء الرثاء 
احلسيني، الذين حظوا بثناء اإلمام وعنايته وتكريمه، ومن بني هؤالء الشعراء الشاعر 
دعبل اخلزاعي الذي وفد عىل اإلمام الرضا  يف خراسان)35( وأقام جملس عزاء 
بينهم وبني أصحابه  الذي جعل  بيته  وأهل    اإلمام  بيته بحضور أصحاب  يف 
سرتًا ليبكوا عىل مصاب جدهم احلسني  وألقى قصيدته التائية املشهورة يف رثاء 

اإلمام احلسني  ومطلعها:

أفاطم لــــــو خلت احلسني جمداًل     وقد مات عطشانًا بشط فرات)36(
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وبلغت قصيدة دعبل التائية من الشهرة ما دفع احلاكم املأمون العبايس إىل منح 
الشاعر األمان، الذي كان قد هجاه من قبل: »فلام دخل –أي دعبل– وسلم عليه 

–عىل املأمون– تبسم يف وجهه ثم قال: أنشدين 

مدارس آيات خلت من تالوة     ومنزل وحي مقفر العرصـات 

من  سامعها  أحب  ولكني  رويتها  وقد  ختف  فال  األمان  لك  له:  فقال  فجزع، 
فيك. فأنشده إياها إىل آخرها، واملأمون يبكي حتى أخضلت حليته بدمعه«)37(.

اتسمت  فقد  861م(   -846/  #247–232( العبايس  املتوكل  حكم  أما 
قرب  هدم  السياسة  تلك  طالت  بل  هبم،  والتنكيل  العلويني  ومتابعة  الشدة  بسياسة 
 من املدة من )232# /846م( وحتى سنة )247# /861م(  اإلمام احلسني 
القرب الرشيف عرضة للهدم والتخريب لعدة مرات، و قام باختاذ إجراءات  وكان 
إىل  املؤدية  الطرق  عىل  املسالح  بإقامة    احلسني  اإلمام  قرب  زوار  عىل  مشددة 
كربالء وإنزال العقوبات عىل من خيالف أمر احلاكم)38(. ففي سنة )236# /850م( 
أمر املتوكل هبدم قرب اإلمام احلسني  وهدم ما حوله من املنازل والدور وأن يبذر 
الناحية من  الناس يف تلك  فنادى  إتيانه  الناس من  القرب وأن يمنع  ويسقى موضع 
وجدناه عند قربه بعد ثالث حبسناه يف املطبق، فهرب الناس وتركوا زيارته وخرب 
الرشيف  القرب  هدم  بمعاودة  املتوكل  قام  م(   861/  #247( سنة  ويف  وزرع)39(. 
ونبشه وحرث أرضه وهي املحاولة الثالثة واألخرية بعد أن أقام الناس حول القرب 

الرشيف جملسًا)40(.

حكام  وجميء  /861-862م(   #248-247( سنة  املنترص  حكم  وبعد 
إجراءاهتم وتعاظمها يف   وشيعتهم وشدة  البيت  آلل  بعداوهتم  عباسيني عرفوا 
بعض االزمنة من حكمهم، األمر الذي أدى إىل منع إقامة الشعائر احلسينية ومنها 
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عام  توجيه  إصدار  إىل    العسكري  احلسن  بن  املهدي  اإلمام  دفع  ما  الزيارة، 
اإلمام  وحرم  بغداد  يف  قريش  مقابر  زيارة  يف  بالرتيث  يلزمهم  البيت  أهل  لشيعة 
الرغم مما كان يطال  تنقطع عىل  الزيارة مل  )41(، إال إن حركة استمرار  احلسني 
الزائرين من أذى فبعد نمو تيار احلنابلة ببغداد أخذوا بالتعرض للمجالس والشعائر 
احلسينية وتضييق اخلناق عىل الناس ومهامجة الزوار، فقد كان الناس إذ ذاك يلقون 
أذى شديدا ً وجهدا ً جهيدا ً من احلنابلة، وإذا أرادوا زيارة املشهد باحلائر املقدس 

خرجوا عىل استتار وخمافة)42(. 

الرايض سنة )322-329# /934-940م(  ولكن تغري احلال جميء احلاكم 
الذي أنكر عىل احلنابلة أفعاهلم وتشددهم وعاب عليهم اعتقادهم بقوله: »... ثم 
طعنكم عىل خيار األئمة ونسبتكم شيعة آل حممد إىل الكفر والضالل... وإنكاركم 
جتتمعون  ذلك  مع  وأنتم  باالبتداع،  زوارها  عىل  وتشنيعكم  األئمة  قبور  زيارة 
وتأمرون  اهلل  برسول  نسب  وال  رشف  بذي  ليس  العوام  من  رجل  قرب  زيارة  عىل 
بزيارته...«)43(، فقد وضع هذا الكتاب الصادر من اخلليفة حدًا لذلك ولو لبعض 
البيت إن يامرسوا شعائرهم بحرية  أهل  الشيعة وحمبي  أمام  املجال  حني، مما فسح 
وان يقصدوا زيارة قبور األئمة ويقيموا املنابر احلسينية من غري خيفة وال وجل، ففي 
أحداث سنة )329# /941م( أقيمت املجالس واملآتم عىل اإلمام احلسني  يف 

بغداد واحلائر الرشيف)44(. 

لنا  برزت  حتى  فشيئًا  شيئًا  التدرجيي  بالتطور  احلسينية  املجالس  أخذت  لقد 
أسامء ألشخاص من الرجال والنساء كانوا خمتصني بالنياحة وإحياء جمالس العزاء 
احلسيني ذاع صيتهم بني الناس وبلغوا من الشهرة فأصبحوا يطلبون باالسم إلحياء 
ومن  انتشارها،  وسعة  احلسينية  املجالس  تطور  عىل  دليل  ذلك  ويف  العزاء  جمالس 
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بغداد،  عىل  هيمنتهم  احلنابلة  فيها  فرض  التي  املدة  يف  برزوا  الذين  النواح  أولئك 
أراد  عندما  أبيه)47(  عن  بسنده  التنوخي)46(  إليه  أشار  الذي  أصدق)45(  ابن  النائح 
إيصال رسالة البن أصدق لكي يقيم منربًا وجملسًا عىل اإلمام احلسني  وينعى 
بأبيات شعرية له عىل أثر رؤيا لعجوز من أهل كرخ جدان)48( نبطية)49( اللسان وهي 
من صاحلات نساء املسلمني فضاًل عن أهنا تروي شعرًا، إذ رأت فاطمة بنت رسول 

اهلل  تنوح احلسني  وتطلب منها أن ينوح ابن أصدق عنها: 

مل أمرضه فاسألوا ال وال كان مريضا 

وارتفع  األبيات  هبذه  أصدق  ابن  ونعى  جملسًا  فأقاموا  شعبان،  يف  هذا  وكان 
صوهتم بالنحيب والبكاء)50(. 

وبعد جميء البوهييني )334-447# /945– 1055م( إىل احلكم يف العراق، 
تطور املنرب احلسيني تطورًا كبريًا ومميزًا، إذ ُفسح املجال لعلامء اإلمامية للظهور علنًا 
وإقامة جمالسهم يف املساجد وُدور العلم واألسواق والشوارع بكل حرية، ملا أتاحتُه 

هلم السلطة البوهيية من حرية االنفتاح الفكري واملعريف يف املجاالت كافة. 

وبعد اصدار االمري البوهيي معز الدولة سنة )352# /963م( مرسومًا رسميًا 
بعد يوم العارش من حمرم يوم حداد رسمي للدول خيصص إلقامة الشعائر احلسينية 
علنًا)51(، والذي يقيض بإلزام الناس باختاذ مجلة من اإلجراءات يوم عاشوراء، منها 
إغالق األسواق ببغداد، ومنع البيع والطبخ والذبح وسقاية املاء، ونصب القباب 
يف األسواق والشوارع وتعليق املسوح عليها وعىل الدكاكني والبيوت، ونرش التبن 
يوم  صبيحة  )املقتل(  املرصع  وقراءة  واحلزن  اجلزع  إلظهار  الشوارع  يف  والرماد 

عاشوراء)52(.
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لذلك برز عدد من علامء اإلمامية يف إقامة املجالس احلسينية الفكرية الواعية، 
يتلقى هبا الناس فكر النهضة احلسينية وثقافتها وعلوم أهل البيت  وتعلم أخالقهم 
ومناهجهم وتطبيقها، فتصدر الشيخ املفيد )ت413# /1022م( بإقامة العديد من 
السادس من  السبت  يوم  املنعقد  الثامن والثالثون  املجالس احلسينية، ومنه جملسه 
شهر رمضان سنة )410# /1019م(، إذ تناول فيه اخبار أم سلمة )ريض اهلل عنها( 

بمقتل اإلمام احلسني ، فضاًل عن ذكر خطبة السيدة زينب  يف الكوفة)53(.

احلسينية  املجالس  وعقدوا  املنرب  ارتقوا  الذين  اإلمامية  علامء  ابرز  من  ولعل 
عامرة  جمالسه  كانت  فقد  /1044م(،  )ت#436  املرتىض  الرشيف  املتكلم  الفقيه 
 وإمالء األحاديث  البيت  أهل  احلسينية ونرش علوم  النهضة  مبادئ وقيم  بذكر 
املروية عن الرسول واألئمة )عليهم أفضل الصالة والسالم( وذلك ألن إحياء ذكر 
تربوية  بذلك جمالس إصالحية  فهي  لعلومهم وفكرهم،  إحياء   هو  البيت  أهل 
الرسول  عن  املروي  احلديث  عرش  اخلامس  جملسه  يف  تناول  إذ  األوىل،  بالدرجة 
من  ِسبط  حسني  ُحسينًا،  أحب  من  اهلل  أحبَّ  مّني،  وحسنٌي  ُحسنٍي  من  »أنا   :
النسب فحسب   وفضله ليس يف  اإلمام احلسني  األسباط«)54(، ليوضح منزلة 

وإنام الترصيح بامتداد اخلط الصحيح لالرتباط الرسايل املنهجي لإلسالم.

وتصدر الرشيف املرتىض أيضًا لعدد من املجالس احلسينية ورثى جده اإلمام 
احلسني  منها يف سنة )413# /1022م( وسنة )429# /1037م(، ومما قاله 

من قصائد يف النهضة احلسينية:

تـــــــــــاِت قْف بالديار املقفراِت لعبْت هبا أيدي الشَّ
وأسأل عِن القتىل اأُلىل ُطِرحوا عىل َشطَّ الفراِت)55(
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مشهد  إىل  الناس  يتوجه  املساجد  يف  احلسينية  املجالس  ُتقام  أن  بعد  وأحيانا 
 إلكامل مراسيم العزاء، و حدث سنة )423# /1031م(،  اإلمامني الكاظمني 
اذ ارتقى اخلطيب منرب مسجد براثا واجتمع حوله املعزون ورشع اخلطيب يف بيان 
النهضة احلسينية وأسباب قيام اإلمام  ضد الظلم والبغي واالستبداد، ثم رسد 
فاجعة يوم عاشوراء، وما جرى عىل احلسني الشهيد وآله وصحبه، من فتك وسبي 
نزول  وبعد  احلامس،  روح  فيهم  وأهلب  املسلمني  شعور  ثار  مما  أمية،  بني  يد  عىل 
الفجيع  اليوم  الذين جاشت عواطفهم يف هذا  املنرب تكتل املجتمعون  اخلطيب من 
نائحني،  باكني    الكاظم  اإلمام  مشهد  نحو  وساروا  كبري،  عدد  هبم  والتحق 
ومرددين عبارات احلزن واألسى، غري أهبني بأي يشء، ومهرولني حتت تأثري محاس 
اإلمامني  مشهد  إىل  انتهوا  حتى  املسجد،  ذلك  من  كربالء  لفاجعة  والكآبة  احلزن 
الكاظمني ، وقد أقاموا فيه املناحة والنياحة طول ذلك اليوم، مما مل يسبق له مثيل 

حتى ذلك التاريخ)56(.

وبعد سيطرة السالجقة عىل السلطة يف بغداد سنة )448# /1056م( حدث 
تغيري جذري وكبري عىل قضية املنرب احلسيني، إذ فرض عىل الشيعة أن يغريوا شعارهم 
يف األذان من )حي عىل خري العمل( إىل )الصالة خري من النوم( فأقيم األذان به يف 
مشهد اإلمامني الكاظمني ، كذلك قتل أبو عبد اهلل بن اجلالب، وهو أحد فقهاء 
الشيعة، ُقتل بدعوى الغلو يف )الرفض(، وصلب عىل باب دكانه، مما اضطر الشيخ 
الطويس أن خيرج من بغداد، وهنبت داره)57(، ومما أثر ذلك أيضًا سلبًا عىل قضية املنرب 
احلسيني والشعائر بصورة عامة، فقد توقفت فيها املجالس احلسينية بشكل علني، 
فقد ذكر الذهبي)58( يف أحداث سنة )455# /1063م( بقوله: »وملك طغرل بك 

العراق وقمع الرافضة وزال به شعارهم«.
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وعىل الرغم من ذلك استطاع الشيخ الطويس إقامة املجالس احلسينية يف مشهد 
الكثري من األحاديث  فقد ضمت جمالسه  النجف األرشف،   يف  املؤمنني  أمري 
وأقواهلم  وتفاسريهم  علومهم  من  كثري  يف  األئمة  عن  وروايات  الرشيفة  النبوية 
الكثري من أخبار مقتل  فنقل  النهضة احلسينية،  املأثورة ومواعظهم وربطها بقضية 
اإلمام احلسني  وفضل زيارته وإقامة جمالسه، إذ تناول يف جملسه السابع الذي 
عن  الواردة  والروايات  األحاديث  /1064م(   #456( لسنة  حمرم  شهر  يف  عقده 
الرسول  واألئمة  يف فضل البكاء عليهم، فقد نقل عن اإلمام جعفر الصادق 
 بقوله: »... من دمعت عينه دمعة لدم سفك لنا، أو حق لنا أنقصناه، أو عرض 

انتهك لنا، أو ألحد من شيعتنا، بوأه اهلل تعاىل هبا يف اجلنة حقبا...«)59(.

العباسيني  باستعادة  وذلك  االنفراج  من  نوع  وإقامته  احلسيني  املنرب  وشهد 
–1180/  #622–575( اهلل  لدين  النارص  اخلليفة  زمن  السالجقة  من  السلطة 
يف  علنًا  احلسينية  والشعائر  املجالس  إقامة  أمام  املجال  فسح  الذي  1225م( 
حمرم  من  العارش  اليوم  ففي  بالتشيع)60(  فيه  اهتم  الذي  احلد  إىل  وضواحيها  بغداد 
البيوت  املأتم احلسينية يف  إقامة  الشيعة  استطاع  بغداد  سنة )582# /1186م( يف 
والشوارع واخلروج يف مواكب العزاء رجااًل ونساء يرددون أشعار العوين)61( )62(.

انتشار  رجوع  يف  أثر  السلطة  إىل  املسؤولني  وكبار  الوزراء  بعض  لوصول  وكان 
املجالس احلسينية منهم أستاذ الدار جمد الدين ابن الصاحب)63(، الذي أعطاها زمخا 

 .)64(  وأضفى عليها احلامية فقد عرف عنه وعن أهل بيته والؤهم آلل البيت ً

وقد شهدت املجالس احلسينية يف هذه املرحلة تطورًا آخرًا يف أساليب العزاء 
احلسيني وهو استخدام أسلوب الوعظ مع إنشاد املراثي احلسينية، وممن برز يف هذا 
شيخ  وهو  الكرخي،  املبارك  حممد  بن  حممد  املنصور  أبو  الواعظ  املنشد  األسلوب 
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حافظ للقرآن املجيد، حسن القراءة جيد األداء ذات صوت شجي كان ينشد ويعظ 
يف املشاهد املقدسة تويف سنة )598# /1201م()65(. 

وضواحيها  بغداد  جانبي  منابر  عىل  املقتل  وقراءة  احلسينية  املجالس  إقامة  إن 
ومشهد الكاظمني شهد انتشارًا كبريًا يف القرن السابع اهلجري، لذلك أمر اخلليفة 
العبايس املستعصم باهلل )640–656# /1242–1258م( سنة )614# /1243م( 
بمنع الناس من قراءة املقتل يف يوم عاشوراء، واإلنشاد يف سائر املحال بجانبي بغداد 
سوى مشهد موسى بن جعفر الكاظم  )66(، كذلك يف سنة )641# / 657م( 
خيش املستعصم باهلل أن يؤدي ذلك التوسع يف املجالس احلسينية إىل إثارة حفيظة 

املتعصبني)67(. 
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... اخلامتة ...

كان لشهادة اإلمام احلسني  ومن ثم نشوء منرب قضية النهضة احلسينية عىل 
امتداد املراحل التارخيية أبلغ األثر يف احلفاظ عىل مسرية اإلسالم وديمومته الروحية، 
وتطوير األسس واملناهج الفكرية للعلوم اإلسالمية عامة، ملا ترتب عىل من تناوله 
ألهم القضايا الفكرية والعقائدية والرتبوية واألخالقية، فضاًل عن ذلك فقد ساهم 
توصيات  من  عنهم  ُأثر  ما  واملناهج  األسس  تلك  ترسيخ  يف    البيت  أهل  أئمة 
وروايات وتعاليم كثرية ومتنوعة وإقامتهم ملجالس النهضة احلسينية الواعية أيضًا، 
فاستطاعوا أن يكملوا الدور الريادي الذي بدأه الرسول وحيافظوا عىل اإلسالم 
الصايف  املنبع  هي  منابرهم  فكانت  فيها،  ُيدرس  وما  واملجالس  املنابر  تلك  بعقد 
الوحيد الذي استند اليه أغلب املسلمني يف خمتلف العصور ملعرفة أحكام اإلسالم 
وعلومه. و كان حلقبة احلكم البوهيي يف العراق أثر كبري يف تطوير املنرب احلسيني، ملا 
أتاحوه من حرية االنتامء املذهبي والفكري لكل املذاهب اإلسالمية ال سيام الشعائر 
علنية،  بصورة  احلسيني  املنرب  إقامة  الشيعة  استطاع  البوهييني  بمجيء  إذ  احلسينية، 
  الرسول  عن  املروية  األحاديث  إمالء  اإلمامية  علامء  استطاع  ذلك  عن  فضاًل 
واألئمة )عليهم أفضل الصالة والسالم( لتالمذهتم ورواهتم وحفظها من الضياع.

اجلوهري، الصحاح، ج2، ص821؛ جممع اللغة، املعحم الوسيط، ج2، ص897.. 1
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ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، ج5، ص380؛ ابن منظور، لسان العرب، ج6، ص321. . 3
اجلوهري، الصحاح، ج2، ص821؛ الطرحيي، جممع البحرين، ج3، ص487.. 4
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البالذري، أنساب األرشاف، ج3، ص419؛ وينظر: الدينوري، األخبار الطوال، ص261؛ . 21

سبط ابن اجلوزي، تذكرة اخلواص، ص336.
ينظر: ابن اعثم الكويف، الفتوح، ج5، ص133؛ اخلوارزمي، مقتل احلسني، ج2، ص77؛ . 22

القمي، نفس املهموم، ص411.
ابن نام، مثري األحزان، ص113؛ وينظر: ابن طاووس، اللهوف يف قتىل الطفوف، ص228؛ . 23

القندوزي احلنفي، ينابيع املودة، ج2، ص409 – 410. 
الفتال . 24 ص204؛  األمايل،  الصدوق،  ص214؛  الزيارات،  كامل  قولويه،  ابن  ينظر: 

النيسابوري، روضة الواعظني، ص451.
ابن قولويه، كامل الزيارات، ص226 وينظر: الطويس، مصباح املتهجد، ص772؛ النوري، . 25

مستدرك الوسائل، ج10، ص316 ؛ الربوجردي، جامع أحاديث الشيعة، ج12، ص421.
إسامعيل بن حممد بن يزيد بن ربيعة وجده هذا هو يزيد بن مفرغ احلمريي أبو هاشم املعروف . 26

بالسيد احلمريي، كان شاعرا حًمسنا ً كثري القول له مدائح مجة يف أهل البيت ، وكان مقيام 
ً بالبرصة قال له بشار بن برد لوال ان اهلل تعاىل شغلك بمدح أهل البيت الفتقرنا وكان أبواه 
ببغداد )173# /790م( ودفن  الصادق تويف  االمام  يبغضان عليًا، من أصحاب  اباضيني 
باجلنينة. ينظر: الطويس، الرجال، ص160؛ العالمة احليل، خالصة األقوال، ص57؛ ابن 
ج1،  امليزان،  لسان  العسقالين،  حجر  ابن  ص218؛  ج1،  الوفيات،  فوات  الكتبي،  شاكر 

ص436؛ القمي، الكنى واأللقاب، ج2، ص334.
االصفهاين، االغاين، ج7، ص175.. 27
جعفر . 28 واإلمام  الباقر  حممد  اإلمامني  أصحاب  من  الكويف،  عمري  بن  موسى  هارون  أبو 

تويف  باملنشد  عرف  من  أوائل  ومن  وغريه،  احلمريي  السيد  قصائد  ينشد  كان    الصادق 
سنة )150# /768م(. ينظر: الطويس، الرجال، ص150؛ اخلوئي، معجم رجال احلديث، 

ج20، ص18؛ الكربايس، معجم خطباء املنرب احلسيني، ص42.
العاميل، . 29 احلر  ص84؛  األعامل،  ثواب  الصدوق،  ص208؛  الزيارات،  كامل  قولويه،  ابن 

وسائل الشيعة، ج14، ص595؛ املجليس، بحار األنوار، ج44، ص288.
ص468؛ . 30 ج10،  الشيعة،  وسائل  العاميل،  احلر  ص539؛  الزيارات،  كامل  قولويه،  ابن 

املجليس، بحار األنوار، ج98، ص74.
الصدوق، األمايل، ص191؛ وينظر: الفتال النيسابوري، روضة الواعظني، ص169.. 31
احلسن . 32 أيب  اإلمام  عن  وروى   ، الصادق  اإلمام  أصحاب  من  احلناط:  طلحة  بن  قائد 
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موسى بن جعفر . ينظر النجايش: الرجال، ص311؛ الطويس، الرجال، ص270؛ ابن 
داود احليل، الرجال، ص151؛ االردبييل، جامع الرواة، ج2، ص1؛ اخلوئي، معجم رجال 

احلديث، ج15، ص74.
ابن قولويه، كامل الزيارات، ص265. الربوجردي، جامع أحاديث الشيعة، ج12 ص358.. 33
ابن قولويه، كامل الزيارات ص267؛ وينظر: املجليس، بحار األنوار ج98 ص26؛ النوري، . 34

مستدرك الوسائل ج10 ص236؛ الربوجردي، جامع أحاديث الشيعة، ج12 ص359.
وآخر . 35 وبيهق،  جوين  قصبة  ازاذوار  العراق  ييل  مما  حدودها  أول  واسعة،  بالد  خراسان: 

حدودها مما ييل اهلند طخارستان وغزنة وسجستان وكرمان، وليس ذلك منها إنام هو أطراف 
حدودها، وتشتمل عىل أمهات من البالد منها نيسابور وهراة ومرو، وهي كانت قصبتها، 
وبلخ وطالقان ونسا وأبيورد ورسخس وما يتخلل ذلك من املدن دون هنر جيحون. ينظر: 

ياقوت احلموي، معجم البلدان، ج2، ص350.
ص386؛ . 36 ج10،  الوسائل،  مستدرك  النوري،  ص257؛  ج45،  األنوار،  بحار  املجليس، 

الربوجردي، جامع أحاديث الشيعة، ج12، ص567.
االصفهاين، االغاين، ج20، ص181؛ التنوخي، الفرج بعد الشدة، ج1، ص196.. 37
األصفهاين، مقاتل الطالبني ص478 ابن الطقطقي، الفخري يف اآلداب السلطانية ص237.. 38
ابن األثري، الكامل يف التاريخ، ج6، ص108؛ الطربي، تاريخ، ج5، ص312.. 39
الطويس، األمايل، ص328 ؛ املجليس، بحار األنوار، ج45، ص397.. 40
املفيد، اإلرشاد، ص357. . 41
التنوخي، نشوار املحارضة، ج 2، ص230؛ ابن العديم، بغية الطلب، ج6، ص2654.. 42
ابن األثري، الكامل يف التاريخ، ج7، ص114.. 43
اهلمداين، تكملة تاريخ الطربي، ج1، ص121.. 44
عيل بن أصدق احلائري، عرصه بني املائة الثالثة والرابعة. ينظر: األمني، أعيان الشيعة، ج17، . 45

ص320؛ شرب، أدب الطف، ج2، ص35.
نشوار املحارضة، ج2، ص230؛ ابن العديم، بغية الطلب بتاريخ حلب، ج6، ص2654؛ . 46

املرعيش، رشح احقاق احلق، ج27، ص486.
أبا القاسم التنوخي عيل بن حممد بن داود، والد مؤلف النشوار، ولد أبو القاسم سنة )#278 . 47

/ 892م( وتويف سنة )342# / 953م(. شرب، أدب الطف، ج2، ص35.
كرخ جدان: بضم اجليم وبعضهم يفتحها والضم أشهر، بليدة يف آخر العراق يناوح خانقني . 48

عن بعد وهو احلد بني والية شهرزور والعراق. ياقوت احلموي معجم البلدان ج4 ص449.
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االرض، . 49 استنبط  من  أول  ألهنم  به  وسموا  التقدير،  يف  واحلبيش  كاحلبش  والنبيط:  النبط 
الفراهيدي،  العراق واجلميع االنباط. ينظر:  اليهم: نبطي، وهم قوم ينزلون سواد  والنسبة 

العني، ج7 ص439.
التنوخي نشوار املحارضة ج2 ص230 ابن العديم بغية الطلب بتاريخ حلب ج6 ص2654.. 50
ابن األثري، الكامل يف التاريخ، ج7، ص205.. 51
البداية . 52 كثري،  ابن  ص300؛  ج2،  العرب،  الذهبي،  ص319؛  ج8،  املنتظم،  اجلوزي،  ابن 

والنهاية، ج7، ص335.
ينظر: املفيد، األمايل، ص320-319.. 53
الرشيف املرتىض، األمايل، ج1، ص224.. 54
الرشيف املرتىض، الديوان، ج1، ص57، ص207، ج3، ص50.. 55
الشهرستاين، تاريخ النياحة عىل الشهيد احلسني، ص153.. 56
ابن اجلوزي، املنتظم، ج 9، ص385؛ ابن األثري، الكامل يف التاريخ، ج9، ص632.. 57
 العرب، ج3، ص238.. 58
الطويس، األمايل، ص194.. 59
ابن الطقطقي، الفخري يف اآلداب السلطانية، ص322؛ السيوطي، تاريخ اخللفاء، ص533.. 60
املجاهرين، وقد . 61 البيت  الغساين، من شعراء أهل  أبو حممد طلحة بن عبيد اهلل بن أيب عون 

نظم أكثر املناقب ويتهمونه بالغلو. ينظر: ابن شهر آشوب، معامل العلامء، ص181؛ األميني، 
الغدير، ج4، ص128؛ اخلوئي، معجم رجال احلديث، ج10، ص182.

الذهبي، تاريخ اإلسالم، ج 41، ص12-11.. 62
هبة اهلل بن عيل بن هبة اهلل بن حممد بن احلسن جمد الدين أبو الفضل بن الصاحب أستاذ دار . 63

أيام املستنجد وبلغ  الباب يف  الرئاسة يف زمانه وويل حجابة  انتهت غلبة  بأمر اهلل  املستيضء 
رتبة الوزراء وويل وعزل وماج الرفض يف أيامه وملا بويع النارص قربه وحكمه باألمور ثم 
ان بعض الناس سعى به فاستدعى اىل دار اخلالفة وقتل هبا يف سنة ثالث وثامنني ومخسامئة 
وعلق رأسه عىل باب داره. ينظر: الذهبي، سري أعالم النبالء، ج21، ص164؛ الصفدي، 

الوايف بالوفيات، ج27، ص178.
الذهبي، تاريخ االسالم، ج 41، ص12.. 64
األمني، مستدركات أعيان الشيعة، ج1، ص197.. 65
ابن الفوطي، احلوادث اجلامعة، ص143.. 66
املصدر نفسه، ص181.. 67
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القرآن الكريم 
ابو احلسن عيل بن . 1 الدين  ابن االثري، عز 

 )1223/  # الكرم حممد )ت 630  أيب 
اهلل  عبد  حتقيق:  الــتــاريــخ،  يف  الكامل 
القايض ط2، دار الكتب العلمية، بريوت 

1995م.
االردبييل، حممد بن عيل الغروي احلائري . 2

الرواة،  جامع  /1689م(:  )ت#1101 
مكتبة املحمدي، قم، د.ت.

ــم الـــكـــويف، حمــمــد بــن امحــد . 3 ــث ـــن أع اب
)ت314# /926م( الفتوح، حتقيق: عيل 

شريي، دار االضواء، بريوت #1411.
ابراهيم . 4 بن  اسامعيل  بن  البخاري، حممد 

)ت256# /869م(: صحيح البخاري، 
حتقيق: حممود ابراهيم زايد، دار الوعي، 

مكتبة الرتاث، القاهرة #1397.
البزاز، أبو بكر أمحد بن عمرو، )ت#292 . 5

حمفوظ  حتقيق:  البزار،  مسند  /869م(. 
علوم  مؤسسة  اهلل،  زيــن  الــرمحــن  عبد 

القرآن، بريوت #1409.
جابر . 6 ــن  ب حييى  ــن  ب امحــد  الـــبـــالذري، 

)ت279# / 892م(: أنساب االرشاف، 
حتقيق: سهيل زكار، ورياض زركيل، دار 

الفكر، بريوت، د.ت.
التنوخي، القايض ابو عيل املحسن بن عيل . 7

املحارضة  نشوار  /995م(:  )ت#384 
الشاجلي،  املذاكرة، حتقيق: عبود  وأخبار 

1995م.  بـــريوت  ـــادر،  ص دار  ط2، 
الفرج بعد الشدة، حتقيق: خالد مصطفى 
صيدا،  العرصية،  املكتبة  طــرطــويس، 

بريوت 2010م.
الفرج عبد . 8 ابو  الدين  ابن اجلوزي، مجال 

/1200م(  )ت#597  عيل  بن  الرمحن 
واالمم، حتقيق  امللوك  تواريخ  املنتظم يف 
سهيل زكار، دار الفكر بريوت #1420.

)ت#393 . 9 محاد  بن  اسامعيل  اجلوهري، 
/1002م(: الصحاح، حتقيق: امحد عبد 
الغفور العطار، ط4، دار العلم للماليني، 

بريوت #1407.
بن . 10 عيل  بن  امحد  العسقالين،  حجر  ابن 

العسقالين  حجر  بابن  املشهور  حممد 
امليزان،  لسان  /1448م(:  )ت#852 
للمطبوعات،  االعلمي  مؤسسة  ط3، 

بريوت #1406.
احلــســن )ت . 11 بــن  الــعــامــيل، حممد  ــر  احل

الشيعة،  وسائل  /1692م(   #1104
الحياء  البيت  آل  مؤسسة  ونرش:  حتقيق 

الرتاث، قم #1414.
احلـــيل، احلــســن بــن يــوســف بــن املطهر . 12

االسدي )ت726# /1326م( خالصة 
نرش  مؤسسة  ــواد،  ج حتقيق:  االقـــوال، 

الفقاهة، قم #1417.
احلمريي القمي، ابو العباس عبد اهلل بن . 13

جعفر )من اعالم القرن الثالث اهلجري( 

املصادر واملراجع
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آل  قرب االسناد، حتقيق ونرش: مؤسسة 
البيت الحياء الرتاث، قم #1413.

ابن حنبل، أبو عبد اهلل أمحد، )ت#241 . 14
ــادر،  ص دار  أمحـــد،  مسند  /855م(: 

بريوت، د.ت.
اخلطيب البغدادي، ابو بكر حممد بن عيل . 15

تاريخ  #/1070م(:  )ت463  ثابت  بن 
دار  معروف،  عواد  بشار  حتقيق:  بغداد، 

الغرب اإلسالمي، بريوت #1422.
امحد . 16 بن  املوفق  املؤيد  ابو  اخلــوارزمــي، 

 #568 )ت  خــــوارزم  اخــطــب  املــكــي 
/1172م( مقتل احلسني، حتقيق العالمة 
حممد الساموي، انوار اهلدى قم #1428.

بن . 17 عيل  بن  الدين  تقي  احليل،  داود  ابن 
ابن  رجال  /1307م(  )ت#707  داود 
النجف االرشف  احليدرية  املطبعة  داود، 

.#1392
االزدي . 18 االشعث  بن  سليامن  داود،  ابو 

سنن  /888م(:  )ت#275  السجستاين 
ايب داود، حتقيق: سعيد حممد اللحام، دار 

الفكر، بريوت 1990م.
داود . 19 بن  امحــد  حنيفة،  ابــو  الدينوري، 

الطوال،  االخبار  /895م(  )ت#282 
الدين  ومجال  عامر،  املنعم  عبد  حتقيق: 
النجف  احليدرية،  املكتبة  ط2،  الشيال، 

.#1379
الدين حممد . 20 ابو عبد اهلل شمس  الذهبي، 

بن امحد بن عثامن )ت748# /1347م(: 
صالح  حتقيق:  غــرب،  من  خرب  يف  العرب 

حكومة  مطبعة  ط2،  املنجد،  الــديــن 
سري  1984م.   الــكــويــت  الــكــويــت، 
أعالم النبالء، حتقيق: شعيب االناؤوط، 
مؤسسة  ط9،  العرقسويس،  نعيم  حممد 
تــاريــخ   .#1413 ـــريوت  ب ــة،  ــال ــرس ال
وألعــالم،  املشاهري  ووفــيــات  اإلســالم 
الغرب  دار  معروف،  عواد  بشار  حتقيق: 

اإلسالمي، بريوت 2003م.
ابن فارس، ابو احلسني أمحد بن فارس بن . 21

مقاييس  /1004م(:  )ت#395  زكريا 
اللغة، حتقيق: عبد السالم هارون، ط2، 

دار اجليل، بريوت #1420.
ابو . 22 الدين  شمس  اجلـــوزي،  ابــن  سبط 

البغدادي  اهلل  عبد  بن  قزاوغيل  املظفر 
)ت654# /1256م(: تذكرة اخلواص، 
حتقيق ونرش دار العلوم بريوت #1425.

سعد . 23 بن  حممد  اهلل  عبد  ابــو  سعد،  ابــن 
/844م(   )ت#230  البرصي  منيع  بن 
بريوت  صــادر،  دار  الكربى،  الطبقات 

د.ت.
بن . 24 الكريم  عبد  سعيد  ابــو  السمعاين، 

/1166م(:   )ت#562  التميمي  حممد 
االنساب، حتقيق: عبد اهلل عمر البارودي، 

دار الفكر، بريوت 1998م.
الرمحن . 25 عبد  الدين  جـالل  السيوطي، 

اخللفاء،  تاريخ  /1505م(:  )ت#911 
حتقيق: ابراهيم صالح، ط3، دار صادر، 

بريوت 2008م.
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ابن شاكر الكتبي، حممد بن شاكر بن أمحد . 26
الوفيات،  فوات  /364م(:  )ت#764 
عادل  اهلل،  يعوض  بن  حممد  عيل  حتقيق: 
العلمية،  الكتب  دار  املوجود،  عبد  أمحد 

بريوت 2000م.
ــن احلسني . 27 ب ــيل  املــرتــىض، ع ــف  ــرشي ال

/1042م(:  )ت#436  املـــوســـوي 
الفضل  ابو  حممد  حتقيق:  املرتىض،  آمايل 
بــريوت  الــعــرصيــة،  املكتبة  ــراهــيــم،  اب
املــرتــىض،  الــرشيــف  ـــوان  دي  .#1426
حققه ورتب قوافيه وفرس الفاظه: رشيد 

الصفار، دار البالغة، بريوت #1418.
ابن شهر آشوب، ابو جعفر حممد بن عيل . 28

أيب  آل  مناقب  /1192م(:  )ت#588 
ط2،  البقاعي،  يوسف  حتقيق  طالب، 
النارش ذوي القربى ايران 1427#.  معامل 
العلامء، حتقيق: حممد صادق بحر العلوم، 
ط2، املطبعة احليدرية، النجف #1380.

حممد . 29 بن  اهلل  عبد  بكر  ابو  شيبة،  ايب  ابن 
مصنف  /849م(:  )ت#235  الكويف 
ابن ايب شيبة، حتقيق: كامل يوسف احلوت 

مكتبة الرشيد، الرياض #1409.
موسى . 30 بن  احلسني  بن  حممد  الصدوق، 

/991م(:  )ت#381  القمي  بابويه  بن 
قم  البعثة،  مؤسسة  حتقيق:  ـــايل،  األم
حممد  حتقيق:  االعــامل،  ثواب   .#1417
ط2،  اخلــرســان،  حسن  السيد  مهدي 

منشورات الرشيف الريض، قم، د.ت.

ايبك . 31 بن  خليل  الدين  صالح  الصفدي، 
)ت764# /1362م(: الوايف بالوفيات، 
حتقيق: امحد االرناؤوط وتركي مصطفى، 

دار احياء الرتاث، بريوت #1420.
ــن عــيل بن . 32 ــدي ال ابــن طــــاووس، ريض 

موسى بن جعفر )ت664# /1265م(: 
اللهوف يف قتىل الطفوف، مطبعة اهلادي، 

ايران #1424.
بن . 33 امحد  بن  الكريم  عبد  طــاووس،  ابن 

)ت#693  احلسني  جعفر  بن  موسى 
امحد  بن  سليامن  الطرباين،  /1294م(: 
املعجم  /971م(:  )ت#360  أيوب  بن 
املجيد،  عبد  بن  محدي  حتقيق:  الكبري، 

ط2، مكتبة الزهراء، املوصل، 1983م.
عيل . 34 بــن  ــد  امح منصور  ــو  اب ــربيس،  ــط ال

/1165م(   )ت#560  طالب  ايب  بن 
باقر  حممد  وتعليق  حتقيق  االحتجاج، 
اخلرسان، دار النعامن، النجف 1966م.

الفضل . 35 ابو عيل  امني االسالم  الطربيس، 
بن احلسن )ت548# /1153م(:  إعالم 
الورى بأعالم اهلدى، حتقيق: مؤسسة آل 

البيت الحياء الرتاث، قم #1417.
الدين . 36 بريض  امللقب  احلسن  الطربيس، 

الطربيس  الفضل بن احلسن  بن  ابو نرص 
االخالق،  مكارم  السادس(   القرن  )ت 
ايران  الريض،  الرشيف  منشورات  ط6، 

1972م.
جرير . 37 بــن  حممد  جعفر  ــو  اب ــربي،  ــط ال

الطربي  تاريخ  /923م(:  )ت#310 
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الكتب  دار  ــلــوك(،  وامل ــم  االم )تــاريــخ 
العلمية، بريوت، د.ت.

الطربي، حممد بن رستم )من اعالم القرن . 38
املصطفى  بشارة  اهلــجــري(:  الــســادس 
القيومي،  جواد  حتقيق:  املرتىض،  لشيعة 
قم  ــي،  االســالم الــنــرش  مؤسسة  ط2، 
مناقب  يف  املعجزات  ــوادر  ن  .#1422

األئمة اهلداة، قم #1427.
بن . 39 عيل  بن  حممد  الدين  فخر  الطرحيي، 

جممع  /1674م(:  )ت#1085  امحــد 
احلسيني،  امحد  السيد  حتقيق:  البحرين، 
بريوت  االسالمية،  الثقافة  مكتبة  ط2، 
املــراثــي  مجيع  يف  املنتخب   .#1408
واخلطب مؤسسة االعلمي بريوت د.ت.

طباطبا . 40 عيل  بن  حممد  الطقطقي،  ابــن 
يف  الــفــخــري  )ت709ه/1309م(: 
اإلسالمية،  والــدول  السلطانية  اآلداب 

دار صادر، بريوت، د.ت.
احلسن . 41 بن  حممد  جعفر  ابــو  الــطــويس، 

)ت460# / 1067م( رجال الطويس، 
بحر  آل  صـــادق  حممد  السيد  حتقيق: 
النجف  ــة،  ــدري احلــي املكتبة  الــعــلــوم، 
املتهجد،  مصباح  1961م.  االرشف 
 .#1411 بريوت  الشيعة،  فقه  مؤسسة 
األمـــــايل، حتــقــيــق: قــســم الـــدراســـات 
الثقافة،  دار  البعثة،  مؤسسة  االسالمية، 

قم #1414.
ابن طيفور، أبو الفضل أمحد بن أيب طاهر . 42

الكاتب، )ت280# /893م(. بالغات 

مدرسة  األلفي،  أمحــد  حتقيق:  النساء، 
عباس األول، القاهرة 1908م. 

ابن العديم، كامل الدين عمر بن امحد بن . 43
أيب جرادة احللبي )ت660# /1261م( 
حتقيق:  حلب،  تاريخ  يف  الطلب  بغية 
سهيل زكار، دار العلوم، دمشق 1988م.

احلسني . 44 بن  عيل  القاسم  ابو  عساكر،  ابن 
)ت#571  الــشــافــعــي  اهلل  هــبــة  ـــن  اب
وذكر  دمشق  مدينة  تاريخ  /1070م(: 
االماثل،  من  حلها  من  وتسمية  فضلها 
بن  عمر  سعيد،  ايب  الدين  حمب  حتقيق 
بــريوت  الفكر،  دار  العمري،  غــرامــة 

1995م.
بن . 45 حممد  عيل  ابو  النيسابوري،  الفتال 

احلسن بن عيل )ت508 # / 1114م(:  
حممد  السيد  تقديم:  الواعظني،  روضة 
اخلرسان،  املوسوي  حسن  السيد  مهدي 

دار املرتىض، بريوت، #1429.
بن . 46 اخلليل  الرمحن  عبد  ابو  الفراهيدي، 

امحد)ت175# /791م(: العني، حتقيق: 
السامرائي،  وابراهيم  املخزومي  مهدي 

ط2، مؤسسة اهلجرة، ايران 1989م.
احلسني . 47 بن  عيل  األصفهاين،  الفرج  أبو 

)ت#356  االمــوي  القريش  حممد  بن 
امحد  الطالبني، حتقيق:  مقاتل  /967م(: 
بريوت  االعلمي،  مؤسسة  ط3،  صقر، 
مهنا  عــيل  حتقيق:  االغـــاين،   .#1419
وسمري جابر، دار الفكر للطباعة والنرش، 

بريوت د.ت.
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الفضل . 48 ابــو  الدين  كــامل  الفوطي،  ابــن 
عبد الرزاق بن امحد الشيباين )ت#723 
اجلــامــعــة  ــــــوادث  احل /1323م(: 
السابعة،  املائة  يف  النافعة  والتجارب 
الكتب  دار  الــنــجــم،  مــهــدي  حتقيق: 

العلمية، بريوت #1424.
الفريوز آبادي، أبو طاهر حممد بن يعقوب . 49

)ت817# / 1414م( القاموس املحيط 
نعيم  حممد  حتقيق:  الوسيط،  والقابوس 
الرسالة،  مؤسسة  ط8،  العرقسويس، 

بريوت 2005م.
التميمي . 50 حيون  بــن  النعامن،  الــقــايض 

رشح  /973م(:  )ت#363  املــغــريب 
االطــهــار،  االئــمــة  فضائل  يف  االخــبــار 
ط2،  اجلــاليل،  احلسيني  حممد  حتقيق: 
جلامعة  التابعة  االسالمي  النرش  مؤسسة 

املدرسني بقم املرشفة #1414.
القندوزي احلنفي، سليامن بن ابراهيم )ت . 51

1294#/1874م( ينابيع املودة صححه 
االعلمي،  الــديــن  عــالء  عليه:  وعلق 
بريوت  للمطبوعات،  االعلمي  مؤسسة 

.#1418
حممد . 52 بن  جعفر  القاسم  ابو  قولويه،  ابن 

كامل  /978م(:  )ت#368  القمي 
الزيارات، حتقيق جواد القيومي، مؤسسة 

نرش الفقاهة، ايران #1417.
عمر . 53 بن  اسامعيل  الفداء  ابو  كثري،  ابن 

الدمشقي القريش )ت774# / 1172م( 

املعارف، بريوت  والنهاية، مكتبة  البداية 
د.ت.

ابو جعفر حممد بن يعقوب بن . 54 الكليني، 
/941م(:  )ت#329  الــرازي  اسحاق 
الغفاري، ط5،  الكايف، حتقيق: عيل اكرب 

دار الكتب االسالمية، طهران، د.ت.
بن . 55 عيل  احلسن  ابو  الشافعي،  املــاوردي 

/1088م(:  )ت#450  الشافعي  حممد 
باهلل  املعتصم  حممد  حتقيق:  النبوة،  اعالم 
بريوت  العريب،  الكتاب  دار  البغدادي، 

.#1407
بن . 56 امحــد  الدين  حمب  الــطــربي،  املحب 

ذخائر  /1295م(:  )ت#694  اهلل  عبد 
حتقيق:  القربى،  ذوي  مناقب  يف  العقبى 
الكتاب  دار  مؤسسة  الغريري،  سامي 

االسالمي، ايران #1430. 
57 . / )ت#1111  باقر  حممد  املجليس، 

مؤسسة  ط2،  االنــوار،  1699م(:بحار 
الوفاء، بريوت #1403.

احلسيني، . 58 اهلل  نــور  السيد  ــيش،  ــرع امل
احقاق  رشح  /1611م(:  )ت#1019 
شهاب  السيد  وتعليق:  حتقيق  ــق،  احل
الدين املرعيش النجفي، منشورات مكتبة 
قم  النجفي،  املرعيش  العظمى  اهلل  ايــة 

املقدسة، د.ت.
العكربي . 59 الــنــعــامن  ــن  ب حمــمــد  املــفــيــد، 

حتقيق:  األمايل،  /1022م(:  )ت#413 
الغفاري،  اكرب  عيل  االستادويل،  حسني 
  .#1414 بـــريوت  املــفــيــد،  دار  ط2، 
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الــعــريب،  الــتــاريــخ  مؤسسة  ــــاد،  اإلرش
بريوت #1429.

مكرم . 60 بن  حممد  الدين  مجال  منظور،  ابن 
العرب  لسان  /1311م(  )ت#711 
املحيط، مطبعة ادب احلوزة قم #1405.

العباس . 61 بــن  بــن عــيل  ــد  امح الــنــجــايش، 
/1059م(:  )ت#450  ــــدي،  االس
رجال النجايش، حتقيق: موسى الشبريي 
الزنجاين، ط5، مؤسسة النرش االسالمي 

التابعة جلامعة املدرسني قم #1416.
شعيب . 62 بن  الرمحن  عبد  ابــو  النسائي، 

سنن  /915م(:  )ت#303  الشافعي 
غدة،  ابو  الفتاح  عبد  حتقيق:  النسائي، 
ط2، مكتبة املطبوعات االسالمية، حلب 

.#1406
جعفر . 63 بــن  حممد  الــديــن  نجم  ــام،  ن ــن  اب

)ت#645  احليل  اهلل  هبة  البقاء  ايب  بن 
املطبعة  ـــزان،  االح مثري  1247م(:   /

احليدرية، النجف االرشف #1369.
اهلمداين، ابو الفضل حممد بن عبد امللك . 64

/1127م(:  )ت#521  ابراهيم  بــن 
الربت  حتقيق:  الطربي،  تاريخ  تكملة 
الكاثوليكية،  املطبعة  كنعان،  يوسف 

بريوت 1958م.
ــر)ت#807 . 65 ــك ب ايب  بــن  عــيل  اهليثمي، 

الريان  دار  الزوائد،  جممع  /1405م(: 
للرتاث، دار الكتاب، بريوت #1407.

عبد . 66 ايب  الدين  شهاب  احلموي،  ياقوت 
/1229م(:   #626 )ت  الــرومــي  اهلل 

معجم البلدان، دار إحياء الرتاث العريب، 
إرشاد  األدباء:  معجم  1979م.  بريوت 
حتقيق:  األديـــب،  معرفة  إىل  ـــب  األدي
اإلسالمي،  الغرب  دار  عباس،  إحسان 

بريوت 1993م.
يــعــقــوب بن . 67 ايب  ــن  ب امحـــد  الــيــعــقــويب، 

)ت#292  واضح  بن  وهب  بن  جعفر 
دار  ط2،  اليعقويب،  تاريخ  904م(:   /

صادر، بريوت، #1431.
الغدير، مؤسسة . 68 احلسني:   عبد  االميني، 

االعلمي، بريوت 1994م.
األمني، حسن: مستدركان أعيان الشيعة، . 69

دار التعارف، بريوت 1987م.
حتقيق: . 70 الشيعة،  اعيان  حمسن:  االمــني، 

التعارف،  دار  ط51،  االمــني،  حسن 
بريوت، #1426.

الطباطبائي:  . 71 حسني  السيد  الربوجردي، 
العلمية،  املطبعة  الشيعة،  احاديث  جامع 

قم املقدسة #1399.
معجم . 72 املوسوي:  القاسم  ابو  اخلوئي، 

الرواة،  احلديث وتفصيل طبقات  رجال 
ط5، مركز نرش الثقافة االسالمية، ايران 

.#1413
شعراء . 73 أو  الــطــف  أدب  جـــواد:  ــرب،  ش

اهلجري  االول  القرن  من    احلسني 
ــرش، مؤسسة  ــع ع ــراب ال الــقــرن  وحــتــى 

التاريخ، بريوت #1422.
عىل . 74 النياحة  تاريخ  صالح:  الشهرستاين، 

 ، عيل  بن  احلسني  الشهيد  ــام  االم
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الزهراء،  دار  علوان،  رضا  نبيل  حتقيق: 
بريوت #1419.

ــوت، امحــد زكـــي: مجــهــرة خطب . 75 ــف ص
العرب، املكتبة العلمية، بريوت، د.ت.

)ت . 76 رضا  حممد  بن  عباس  شيخ  القمي، 
1359# / 1939م(: الكنى وااللقاب، 
مكتبة  االميني،  ــادي  ه حممد  تقديم: 
الصدر، طهران، د.ت.  نفس املهموم يف 
نفثة  ويليه  املظلوم  احلسني  سيدنا  مصيبة 
عاشور،  حزن  به  يتجدد  فيام  املصدور 

ومطبعة رشيعت، ايران، 1421 #.
معجم . 77 صـــــادق:  حمــمــد  الـــكـــربـــايس، 

احلسيني  املركز  احلسيني،  املنرب  خطباء 
للدراسات، لندن #1420.

النوري . 78 حسني  ــريزا  م ــاج  احل الــنــوري، 
ومستنبط  الوسائل  مستدرك  الطربيس: 
املسائل، حتقيق ونرش: مؤسسة آل البيت 

 إلحياء الرتاث، بريوت #1408.
ــطــهــراين، آقــا بـــزرگ. الــذريــعــة إىل . 79 ال

األضواء،  دار  ط3،  الرشيعة،  تصانيف 
العربية،  اللغة  جممع   .#1403 بريوت 
اإلدارة العامة للمعجامت وإحياء الرتاث 
مكتبة  ط4،  الوسيط،  املعجم  مرص.  يف 

الرشوق الدولية 2004م.
معلوف، لويس. املنجد يف اللغة واألدب . 80

الكاثوليكية،  املطبعة  ط19،  والعلوم، 
بريوت، د.ت. 
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Figment Portal
to the Prophet
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In the Name Of Allah
Most Compassionate, Most Merciful

... Al-Ameed Pulpit ...

Praise and thanks be to Him for whatsoever He 
grants; bless He creates, wisdom He bestows, it is to 
witness the One and the only One He is and our master 
is Mohammed, His creature and messenger and peace 
be upon him, his immaculate progeny and chosen 
companions.

Now...
Here it is to meet the readership under the shade 

of a constellation of studies in the Al-`Ameed journal, 
twenty-first edition, and to hope that the targets of 
research and scientific promotion both the edition 
and consultation boards broach are to be culled in 
line with the nth ranks of prominence to serve the 
community. However the current edition embraces 
certain papers congested with issues linguistic, social, 
religious, historical and psychological to be entitled as 
the Husseinist Pulpit as Fidelity Portal to the Prophet 
and his Progeny for the importance of such a niche in 
transpiring the culture of the Ahlalbayt (Peace be upon 
them ).In time there are many challenges,  intellectual 
and  media ones, that is why it is quite a must to revert 
into the Husseinist discourse incarnating the sense of 
virtues, moderation and tolerance. It is to hope that the 
dear readership finds edification and epistemic pleasure 
and invite them to contribute in the coming editions 
and files .Allah is for success.



c: With the rectifiers reconnoiters some renovations 
or depth,before publishing, the research are to be 
retrieved to the researchers to accomplish them for 
publication.

d: Notifying the researchers whose research papers 
are not approved; it is not necessary to state the 
whys and wherefores of the disapproval.

e: A researcher destowed a version in which the 
meant research published, and a financial reward.

13. Taking into consideration some points for the publi-
cation priorities, as follows:

a: Research participated in conferences and adjudi-
cated by the issuing vicinity.

b: The date of research delivery to the edition chief.

c: The date of the research that has been renovated.

d: Ramifying the scope of the research when pos-
sible.

14. With the researcher is not consented to abort the 
process of publication for his research after being 
submitted to the edition board, there should be 
reasons the edition board convinced of with proviso 
it is to be of two-week period from the submission 
date.

15. It is the right of the journal to translate a research 
papre into other languges without giving notice to 
the researcher.

16. You can deliver your research paper to us either via 
Al.Ameed Journal website
http://alameed.alkafeel.net, or Al-Ameed Journal 
building (Al-Kafeel cultural association), behind Al-
Hussein Amusement City, Al-Hussein quarter, Holy 
Karbala, Iraq.



7. Printing all tables, pictures and portraits on attached 
papers, and making an allusion to their sources at 
the bottom of the caption, in time there should be a 
reference to them in the context.

8. Attaching the curriculum vitae, if the researcher co-
operates with the journal for the first time, so it is to 
manifest whether the actual research submitted to 
a conference or a symposium for publication or not. 
There should be an indication to the sponsor of the 
project, scientific or nonscientific, if any.

9. For the research should never have been published 
previously, or submitted to any means of publica-
tion; in part, the researcher is to make a covenant 
certifying the abovementioned cases.

10. In the journal do all the published ideas manifest 
the viewpoints of the researcher himself; it is not 
necessary to come in line with the issuing vicinity, in 
time, the research stratification is subject to techni-
cal priorities.

11. All the research studies are to be subject to Turnitin.

12. All research exposed to confidential revision to 
state their reliability for publication. No research re-
trieved to researchers; whether they are approved 
or not; it takes the procedures below:

a: A researcher should be notified to deliver the 
meant research for publication in a two-week pe-
riod maximally from the time of submission.

b: A researcher whose paper approved is to be ap-
prised of the edition chief approval and the eminent 
date of publication.



Publication Conditions

Inasmuch as Al-`Ameed [Pillar] Abualfadhal Al-
`Abass cradles his adherents from all humankind, ver-
ily Al-`Ameed journal does all the original scientific re-
search under the provisos below:

1. Publishing the original scientific research in the var-
ious humanist sciences keeping pace with the sci-
entific research procedures and the global common 
standards; they should be written either in Arabic 
or English and have never been published before.

2. Being printed on A4, delivering a copy and CD 
having,approximately, 5,000 - 10,000 words under 
simplified Arabic or times new Roman font and be-
ing in pagination.

3. Delivering the abstracts, Arabic or English, not ex-
ceeding a page,350 words, with the research title. 
For the study the should be Key words more few 
words.

4. The front page should have; the name of the re-
searcher / researchers, address, occupation, (Inglish 
& Arabic), telephone number and email, and taking 
cognizance of averting a mention of the researcher 
/ researchers in the context.

5. Making an allusion to all sources in the endnotes,and 
taking cognizance of the common scientific proce-
dures in documentation; the title of the book and 
page number.

6. Submitting all the attached sources for the mar-
ginal notes, in the case of having foreign sources, 
there should be a bibliography apart from the Ara-
bic one,and such books and research should be ar-
ranged alphabetically.



Adminstration and Finance
Akeel `Abid Alhussan Al-Yassiri

Dhiyaa M. H. Uoda

Technical Management
Zain AL-aabedeen A. m. Salih

Thaeir F. H. Ridha

Electronic Web Site
Samir Falah Al-Saffi

Mohammad J. A. Ebraheem

Copy Editors (Arabic)
Asst. Prof Dr. Sha`alan Abid Ali Saltan (Babylon University)

Asst. Prof Dr. Ali Kadhim Ali Al-Madani (Babylon University)

Copy Editors (English)
Prof. Dr. Riyadh Tariq Al-`Ameedi (Babylon University)
Asst. Prof. Haider Ghazi Al-Moosawi (Babylon University)

Coordination and Follow-up
Usama Badir Al-Janabi

Ali M. AL.Saeigh ... Muhammed K. AL.Aaraji

layout:  raedalasadi



Edition Manager
Prof. Dr. Shawqi M. Al-Moosawi (Babylon University)

Edition Secretary
Radhwan Abidalhadi Al-Salami

(Head of the Division of Thought and Creativity)

Technical Secretary
Asst. Lecturer. Yaseen K. Al-Janabi

Arabic Master from Karbala University

Edition Board
Prof Dr. `Adil Natheer AL.Hassani (Karbala University)

Prof Dr. Ali Kadhim Al-Maslawi (Karbala University)
Prof Dr. Fouad Tariq AL-Ameedi (Babylon University)
Asst. Prof Dr. Aamir Rajih Nasr (Babylon University)

Asst. Prof. Haider Ghazi Al-Moosawi (Babylon University)
Asst. Prof. Dr. Ahmad Sabih AL-Kaabi (Karbala University)

Asst. Prof. Dr. Khamees AL-Sabbari (Nazwa University) Oman
Asst. Prof. Dr. Ali H. AL.Dalfi (Wasit University)

Lecturer. Dr. Ali Yoonis Aldahash (Sidni University) Australia



General Supervision
Seid. Ahmed Al-Safi

Editor Chief
Seid. Laith Al-Moosawi
Chairman of the Dept of

Cultural and Intellectual Affairs

Consultation Board
Prof. Dr. Tariq Abid `aun Al-Janabi

University of Al-Mustansiriya
Prof. Dr. Riyadh Tariq Al-`Ameedi

University of Babylon
Prof. Dr. Karem Husein Nasah

University of Baghdad
Prof. Dr. Taqi Al-Abduwani

Gulf College - Oman
Prof. Dr. Gholam N. Khaki

University of Kishmir
Prof.Dr. `Abbas Rashed Al-Dada

University of Babylon
Prof. Dr. Sarhan Jaffat
Al-Qadesiya University

Prof Dr. Mushtaq `Abas Ma`an
University of Baghdad

Asst. Prof Dr. `Ala Jabir Al-Moosawi
University of Al-Mustansiriya



 

 

. العتبة العباسية المقدسة. مركز العميد الدولي للبحوث والدراسات  
/ تصدر عن العتبة العباسية المقدسة  العميد : مجلة فصلية محكمة تعنى باالبحاث والدراسات االنسانية    

العميد الدولي ، مركز لعتبة العباسية المقدسةا الدولي للبحوث والدراسات.ــ كربالء، العراق : دمركز العمي
 -1037هـ. =  3418، للبحوث والدراسات

 سم 14مجلد : جداول، صور ؛     
 -(1037 آذار) حادي والعشرين، العدد السادس، المجلد السادسةالسنة ال-فصلية.    
 0345-2227 :  ردمد    

 المصادر.    
العربية واالنجليزية. تينالنص باللغ      

التأمين )فقه . 1دوريات. --الخطب الدينية اإلسالمية )الشيعة(. 1دوريات. --. االنسانيات3    
. الكسندر االول، ملك 5 دوريات.--شعر--1000-3888. الدرة، محمد، 4 دوريات.--جعفري(

الف. العنوان. دوريات.--نقد وتفسير--3814-3888يوغوسالفيا،   

AS589.A1 A8365 2017 VOL. 6 NO. 21 
الفهرسة ونظم المعلومات مركز  

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al-Abbas Holy Shrine. Al-Ameed International Centre for Research and Studies. 

   AL-Ameed : Quarterly Adjudicated Journal for Humanist Research and Studies 
\ Issued by Al-Abbas Holy Shrine Al-Ameed International Centre for Research 
and Studies. - Karbala, Iraq :  Abbas Holy Shrine Al-Ameed International Centre 
for Research and Studies.—Karbala, Iraq : AL- Abbas Holy Shrine Al-Ameed 
International Centre for Research and Studies, 1438 hijri = 2017-  

   Volume : Illustrations; 24 cm 

   Quarterly.-Sixth year, Sixth Volume, 21 Edition (March 2017)- 

   ISSN : 2227-0345 

   Bibliography 

   Text in English and Arabic language 

1. Humanities--Periodicals. 2. Ali ibn Abi Talib, Caliph, approximately 599-661-
-Sermons--Explanation--Periodicals. A. title B. title. 

AS589.A1 A8365 2017 .VOL .6 NO. 21 
Cataloging center and information systems 



In the Name of Allah,
Most Gracious, Most Merciful

Allah will
Raise up to suitable ranks
And degrees, those of you
Who believe and who have
Been granted knowledge

And Allah is well acquainted
With all ye do*.

(*) Abodullah Yussif Ali, The 
Holy Quran, Text Translation 
and Comment,(Kuwait : That 
El-Salasil,1989)1509, Iyat 11, 
Sura,Mujadila, or The Woman Who 
Pleads.
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