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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

يشكل الدين اإلسالمي بكل أنظمته وترشيعاته ، ثروة هائلة وغنية باملضامني 
التي تساهم يف رقي اإلنسان مادة وروحًا، ولكن هذه الثروة املتميزة، حتتاج باستمرار 
ملواكبة العرص ومستجداته، واإلجابة عىل أسئلة الراهن وتطوراته، إىل إعامل العقل 
واستنفار اجلهد الفكري واملعريف ، لتظهر هذه الكنوز املعرفية والروحية واألخالقية. 
وإن من اروع النتائج التي حققتها ثورة اإلمام احلسني  هي املنابر احلسينية التي 
وعرض  واالرشاد،  الوعظ  من  يبثه  بام  موضوعه  يف  اخلطيب  ينطلق  طريقها  عن 
مأساة احلسني  وما حل به وقد وصف الكاتب االملاين مارتن هذه املنابر بأهنا 

من أهم األسباب لتقدم املسلمني ، إن هم احسنوا تنظيمها واالستفادة منها. 

الشعور  مستوى  إىل  وسلوكًا  ومنهجًا،  فكرًا،  باملؤمن  إرتقى  احلسيني  واملنرب 
حتيط  التي  البيئة  مع  واالنسجام  االعتقاد،  يف  واالستقامة  الشخصية،  يف  بالتوازن 
به، فأصبح بذلك نموذجًا لإلنسانية بفضل املنهج اإلهلي الكريم الذي استطاع أن 
يريب أجيااًل منذ استشهاد احلسني ، وإىل يومنا هذا املنهج كفل للمجتمع طريقًا 
انتامئه  انتزاع  إىل  يسعى  ما  حيال  وحّصنه  والعقبات،  التحديات  ملواجهة  وسالحًا 
وثقافته وهويته، إذ إن االحتفاظ بالثقافة وهويتها اإلسالمية واالعتزاز بأصالتها  ال 
الثقافات اأُلخر،  تعني االنغالق واالنطواء عىل الذات، بل الُبد من االنفتاح عىل 
والرتبيات املعارصة، مع إخضاع كل ما تأخذه من تعاليم اإلسالم ونظرته الشمولية 

للحياة. 
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هلذا سجل املنرب احلسيني صفحة من أروع صفحاهتا يف التاريخ بظهور اإلسالم 
عىل  فرضت  التي  القيود  وحطم  اإلنسان  حريات  طلقت  إذ  وانتشاره،  وانتصاره 
التوحيد  إىل  التعددية  ومن  األمة  إىل  القبيلة  من  بالعرب  انتقل  ألنُه  وأرادته،  عقله 

ومن اخلرافة واألسطورة إىل العقل واملنهج العلمي. 

خيامرنا  ال  و  باجلامهري،  االتصال  حتقيق  يف  مهمة  وسيلة  احلسيني  املنرب  ويعّد 
الشك اذا قلنا بأن حتشد العرشات أو املئات، وربام االلوف طوعًا  أمام املنرب قد تعجز 
اي وسيلة اعالمية اخرى عن حتقيقه، واملنرب احلسيني بجزأيه املوضوع واخلطيب، 
منرب  الناجح  احلسيني  فاملنرب  الذات.  وبناء  واإلرشاد  التوجيه  يف  مهاًم  دورًا  يلعب 
توعوي، اصالحي؛ جيب أن يمتلك الرصيد املعريف يف كل االبعاد واحلقول، وأن 

يكون قادرًا عىل حتصني املستمع من الشبهات الفكرية  والعقائدية  والتارخيية.

هلذا نجد أن املنرب احلسيني يف هذه اللحظة الراهنة، رضورة إسالمية، وحاجة 
الديني  الوعي  لتعزيز  العرص  هذا  يف  احلضاري  للشهود  عبور  وجرس  جمتمعية، 
احلسيني  السيد حممد  اإلمام  رؤية  احلسيني يف  البلد.  واملنرب  ابناء  بني  واالجتامعي 
الشريازي ) طاب ثراه ( يرسخ العقائد واالفكار بشكل تفصييل ودقيق، و ينهض 

املستمع من حتته بعقيدة وفكر راسخ، وروح قوية.



95

ABSTRACT

Islam is considered  as the source of all concepts congested with 
humanitarian principles giving nourishment to man, yet there should be 
a sense of innovation to answer the inquiries and to manifest such great 
repertoires . The most prominent trait the Husseinist revolution broaches 
is the minbar or the pulpit from which the Husseinist preacher emanates 
to guide people to righteousness: a German writer describes the minbar 
as a way to develop the Muslims .However it is of importance ,nowadays, 
to take hold of the Husseinist minbar as an Islamic necessity and a bridge 
to other civilizations to invigorate the religious perception; for Imam Seid. 
Mohammed Al-Husseini Al-Sherazi (May Allah bless him) the Hussein 
minbar is to inculcate the doctrines and thoughts and the interlocutors 
could acquire firm beliefs and hard souls from its shade.
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املبحث األول 

أواًل: نبذة خمترصة عن املنرب احلسيني 

باإلمكان أن نرجع نشوء املنرب احلسيني إىل ما بعد واقعة كربالء مبارشًة؛ عندما 
ُأخِذن نساء أهل البيت  مع اإلمام زين العابدين  سبايا إىل الكوفة، والشام 
وكان هلم دور حمدد يف كل مدينة حطوا فيها، فكانوا خيطبون عىل رؤوس األشهاد، 
مصائب  من  عليهم  مر  وما  األليمة  الواقعة  حقائق  لبيان  الناس  جتمع  أماكن  ويف 

لفضح اجلهاز األموي احلاكم.)1(

كاحلج،  الدينية  املواسم  يستغلون  فكانوا  اخلط  هذا  عىل    األئمة  واستمر 
وغريه من املواسم إليصال مصاهبم إىل العامل، فهذا اإلمام الباقر  يدِخل عليه 
الكميت الشاعر املعروف فيأمره باإلنشاد يف رثاء احلسني ، ويدخل أبو هارون 

املكفوف عىل اإلمام الصادق  فيسأله أن يُنشده فأنشد القصيدة املشهورة:)2(

امرر عىل جدك احلسني وقل ألعظمه الزكية

 وكذلك اإلمام الرضا  يدخل عليه دعبل اخلزاعي الشاعر املعروف ويُنشد 
يف حمرضه:

أفــــــــــاطم لو خلت احلسني جمدال     وقد مات عطشانـــــــــا بشط فرات
إذًا للطمت اخلد فـــــــــــــاطم عنده     وأجريت دمع العني يف الوجنات)3(
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وكذلك بقية األئمة ؛ إذ كانوا يستغلون هذه املواسم واملواقف لبث مظلومية 
اإلمام احلسني ، ومبادئه، وأهداف ثورته يف صفوف األمة من طريق هذه املنابر. 
املنرب احلسيني منذ ذلك احلني عدة تطورات عىل مر األزمنة وتعاقب  وقد مر عىل 
الدول، وبدأت تربز ظاهرة املنرب احلسيني أوضح يف بعض العصور، وأخذ مساحة 
املجتمع،  توعية  يف  بارزًا  حضورًا  احلسيني  املنرب  وسجل  متالحقة،  أزمنة  يف  كافية 

وتعزيز مبادئه الدينية واالجتامعية. 

ثانيًا: تطور املنرب احلسيني 

هذا  العرص ومع مجهور  تطورات  مع  متفاعل  واٍع حي  منرب  إىل  بحاجة  نحن 
واجتازت  والتأسيس،  اإلنشاء،  مراحل  احلسينّية  اخلطابة  »قطعت  فقد  العرص. 
بنجاح مرحلة الفتّوة والصبا إىل البلوغ والرشد، وأّما بلوغ الشيخوخة، واهلرم فهي 
واخلمول،  اجلمود  هبا  حلَّ  هبا  حلَّت  ما  فإذا  عليها؛  وهتديدًا  خطرًا،  املراحل  أشّد 
ف واملوت البطيء.)4( والسري للشيخوخة يف املناهج الفكرية ال يامثل ذلك  والتخلُّ
الذي  احلّية  واملخلوقات  لإلنسان  الطبيعية  احلياة  يف  تشاهده  الذي  الطبيعي  السري 
ف  يمثل أمرًا قرسيًا ال مفّر منه؛ فاملناهج الفكرية الشيخوخية عرض ناتج من التخلُّ
وأهدافه،  وأساليبه  املنهج،  ملحتويات  والتجديد  التحديث  بأدوات  األخذ  عن 
ة اخلطابة احلسينّية. ومتانتها تكمن يف حتديد  واحلركة املستقبلية الضامنة لدوام فتوَّ
األمر  املهم، وحراجة هذا  الفكري  املنهج  والتطويرية هلذا  التحديثية،  احلركة  هيئة 
العوملة؛ هذا  بطابع  انطبعت  والتي  العرشين،  للقرن  السنني األخرية  تزداد يف هذه 
املّد اجلارف الذي يكتسح هوية األمم، والشعوب ليستبدهلا هبوية ُاممّية شعارها نظام 

السوق«.)5( 
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وتعد أيام عاشوراء فرصة ذهبية للقاء بني اخلطيب، واملستمع ال تكاد تتكرر 
كثريًا يف السنة مرة واحدة، فعىل خطباء املنرب أن يكونوا بمستوى من الوعي بحيث 
ُتستغل هذه الفرصة استغالاًل مناسبًا، الغرض منه التأثري يف املستمع مما يعزز ثقافة 

الوعي الديني، واالجتامعي. وذلك بربط امللحمة احلسينية بالواقع الذي نعيشه.

مما  أكثر  وفائقة  وافرة  احتياطية  بامدة  تتسلح  التي  تلك  اجليدة هي  اخلطب  إن 
حركة  احلسيني  اخلطيب  يواكب  ان  جدًا  املنطقي  ومن  نفسه)6(  الطبيب  يستعمله 
العرص ومتطلباته حتى يتمكن من التأثري جيدًا يف اجلمهور وكسبه ملصلحة عملية 
الثقافة  بأسلوب  يتسلح  أن  احلسيني  اخلطيب  عىل  وجيب  اإلسالمي،  التغيري 
والعقائد  والفلسفة  والرجال  والفقه واالصول  اللغة،  العالية من علوم  اإلسالمية 
واألخالق والتفسري، وأن يطلع عىل الدراسات العلمية احلديثة؛ والسيام يف جماالت 
الواقع  فهم  عىل  تعينه  فهي  هلا  اخلطيب  حلاجة  والرتبية؛  والنفس،  االجتامع،  علم 
االجتامعي، وتشخيص حاجته، ومعاجلة معاناته بشكل علمي صحيح. ومن يشهد 
املجالس احلسينية ويستمع إىل القصائد احلزينة التي يلقيها اخلطباء فيها وإىل وصفهم 

مقتل احلسني ، وأوالده وأخوته، وأقربائه حيس بامليل إىل البكاء.)7(

وعىل اخلطيب أن يكون متابعًا لألخبار التي تدور حوله عىل الصعيدين املحيل، 
التوضيحية  الوسائل  مستعماًل  ومقبولة،  سهلة  طرحه  أساليب  وتكون  والعاملي 
املحارضة  تتضمن  أن  جيب  وكذلك  العامل،  يف  حيصل  ما  ملعاجة  الوافية  واالمثلة 
املوضوعات األخالقية؛ ألن األخالق هو اهلدف األول للرساالت االهلية كام حرص 
الرسول االكرم  هدف بعثته فقال: »إنام بعثت ألمتم مكارم األخالق«، واخلطيب 
وأن  احلارضين.)8(  لكل  االساليب  بأبسط  الفكرة  إيصال  يستطيع  من  هو  الناجح 

يستشهد بأحاديث النبي  وال بيته الطاهرين.)9( 
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حتضريه  وعىل  اخلطيب  مزاج  عىل  يعتمد  يشء  كل  أن  إىل  االشارة  من  والبد 
ومحاسته وشخصيته وموضوعه واملناسبة التي تلقى فيها اخلطبة. ومن خطباء املنرب 
)الشيخ عبد الزهرة الكعبي، الشيخ هادي الكربالئي والشيخ  احلسيني املشهورين 

امحد الوائيل(. 

ثالثًا: املنرب احلسيني الواعي واملعارص 

 من أبرز مميزات املنرب الواعي املعارص:

جمااًل . 1 اخلطيب  يغطي  إذ  املطروحة  املوضوعات  يف  التنوع  املوضوعات:  تنوع 
واسعًا من زوايا الفكري اإلسالمي )اجتامعية و عقائدية و أخالقية وفلسفية... 
العرص  تساؤالت  عىل  اإلجابة  وبإمكانه  عميق  اإلسالمي  فالفكر  وغريها(؛ 
نعيش  الذي  للزمن  املناسب  بالشكل  ُأّطر  لو  املسلم  الفرد  حاجات  وتغطية 

فيه)10(.
املوضوعات معدة ومنشورة مسبقًا: ان تكون املواضيع التي سيتناوهلا اخلطيب . 2

بوسائل  االستعانة  هنا  ويمكن  مسبقًا  ومنشورة  معدة  العاشورائية  األيام  يف 
يتسنى  ومنه  املوضوعات،  لنرش  االجتامعية  والشبكات  احلديثة،  التواصل 
للمستمع اختيار املوضوع الذي يشعر بان به حاجة إىل االستامع إليه واالستفادة 

منه والذهاب للخطيب الذي يقوم بطرحه.)11(
ترتقي . 3 بحيث  العمق  من  املنرب  عىل  املطروحة  املادة  تكون  إن  الطرح:  عمق 

باملستوى الفكري للمستمع فال خيرج كام أتى بل يكون قد ارتقى يف درجات 
الفكر والوعي درجة إضافية، وهنا يتوزع الدور عىل الطرفني اخلطيب واملستمع 
فكام أن اخلطيب قد أعد إعدادًا جيدًا ملحارضته املطروحة كذلك عىل املستمع 
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)املنشور  املحارضة  موضوع  عىل  باطالعه  ذلك  و  نفسه،  أعد  قد  يكون  أن 
للمحارضة  القدوم  قبل  العنوان  هذا  يف  والبحث  التحضري،  وحماولة  مسبقًا( 
وسائل  من  االستفادة  يمكن  وهنا  عنه،  مسبقة  معلومات  لديه  يكن  لكم  إن 

االتصال احلديثة يف سهولة الوصول للمعلومة.)12(
الصوت الشجي: للجمع بني االستفادة الفكرية من املنرب احلسيني والبكاء عىل . 4

مصاب أيب عبداهلل احلسني ؛ عىل اخلطيب احلسيني أن يمتلك صوًتا شجيًا 
يرثي فيه أبطال كربالء ليساعد املستمع عىل أن يعيش جو احلزن والبكاء يف هذه 

. األيام احلزينة مواساة ألهل بيت العصمة
النقد واملناقشة: فتح قناة تواصل واضحة املعامل بني اخلطباء واملستمعني تساهم . 5

يف تكامل مسرية املنرب الواعي لكي يتم مناقشة املوضوعات التي طرحت يف أيام 
عاشوراء وغريها. فيكون اخلطيب الذي يطرح أفكاره للجمهور عىل مستوى 
املستمع  ويكون  املطروحة،  املادة  يف  ومناقشتهم  املستمعني  نقد  تقبل  عاٍل 
 ، احلسني  اإلمام  منرب  عىل  يطرح  ما  لكل  واالنتباه  الوعي  من  بمستوى 
وأفضل طريقة لذلك ختصيص ليلة بعد هناية العارش من حمرم للنقاش املفتوح 

بني اخلطيب واملستمع، تسودها أجواء الشفافية والرصاحة واملوضوعية.)13( 
من . 6 يمّكن  اجلامهريي  االتصال  بعلم  اخلطيب  إملام  »إّن  اجلامهريي:  االتصال 

التي  الثقافية  اهلجمة  جماهبة  يف  أدائها  لرفع  اخلطابية؛  ألساليبه  الرتتيب  إعادة 
يشهدها عاملنا اإلسالمي اليوم. إاّل أّن ما جيب تأكيده أّن نجاح اخلطيب يف رفع 
أكاديمية  معاهد  عرب  إاّل  يتسنى  ال  اجلامهريي  االتصال  بعلم  اخلطابية  كفاءته 
اجلامهريي،  االتصال  علم  من  مشتق  منهج  تدريس  تتبّنى  احلسينّية،  للخطابة 

ويناسب حاجة اخلطيب، ويوافق منهج اخلطابة احلسينّية«.)14(
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املبحث الثاين 

أواًل: صفات اخلطيب احلسيني الواجب امتالكها
         حني ارتقائه املنرب احلسيني 

 البّد للخطيب احلسيني أن يؤدي دورًا مهاًم وبارزًا يف الوعي املجتمعي، وذلك 
من طريق مجلة من الصفات يمتلكها يف أثناء ارتقائه املنرب احلسيني:

جيب عىل اخلطيب احلسيني إلقاء افضل اخلطب التي حتث عىل اجلوانب النفسية . 1
واالجتامعية والتارخيية والعقيدية، وهذه من افضل الطرق لشد الناس ولتعزيز 
الدين  معامل  ولغرس  اإليامن،  إىل  وتوجيههم  واالجتامعي  الديني  وعيهم 

والفضيلة يف حياهتم.)15(

هذه . 2 إداء  عىل  والقادرين  املتخصصني،  و  احلسيني  املنرب  خطباء  افضل  دعوة 
املهمة، فأن تعزيز القيم الدينية و املجتمعية، واصالح املجتمع يعّد من أفضل 
األمور التي يؤدهيا اخلطيب احلسيني لإلصالح الدين واملجتمع بخطبته التي 
منها  اهلدف  افكار إصالحية  إيصال  بأسلوب مؤثر يسعى عن طريقها  يلقيها 
تعزيز الوعي الديني واالجتامعي داخل نفوس املستمعني والتأثر بوجداهنم)16(. 

مسامهة اخلطيب احلسيني يف تدوين حمارضاته ونرشها بني الناس حتى يستوعب . 3
أكرب قدر ممكن من العقول.)17(
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املنرب احلسيني،  لذا عىل اخلطيب احلسيني أن تكون له صفات تؤهله العتالء 
بأسلوب  املستمعني  نفوس  يف  والتأثري  اخلطبة،  إلقاء  يف  واملهارة  القدرة  ويمتلك 
مؤثر، يبني بخطبته الوعي بأمهية الدين، وااللتزام برشائع اإلسالم، واإليامن بوحدة 
والعيش  الوطن  بحب  االجتامعي  الوعي  وتعزيز  بينهم،  فيام  واملسلمني  اإلسالم 
اإلرهاب  عن  بعيدًا  السلمي،  التعايش  يتحقق  حتى  بينهم  فيام  والتكاتف  بسالم، 
والتطرف، الذي تسعى قوى الرش لزرعه بني أبناء البلد، لذلك البد ّ عىل اخلطيب 
انموذجًا يف األخالق؛ حتى يستطيع غرس  و  أن يكون يف خطبته قدوة،  احلسيني 

معامل الفضيلة يف نفوس املتلقني.

ثانيًا: خصائص املنرب احلسيني

 يتميز املنرب احلسيني بجملة خصائص منها

الصحيحة . 1 الوجهة  ويوجهه  ويقومه،  اإلنسان،  يبني  أي  بناًء؛  منربًا  يكون  أن 
يربطه اهلل عز  الذي  الوصول إىل كامله  الذي خلق من أجله، وهو  نحو هدفه 

وجل، وخالف ذلك ال يكون للمنرب أثر حقيقي يف املجتمع.

إن ينرش الوعي، وذلك ملا له دور يف الوعي االجتامعي للمستمعني وتوعيتهم.. 2

هدفها . 3 ؛  اهلل  رسول  أسسها  التي  الوسائل  من  فهو  هادفًا؛  املنرب  يكون  أن 
يف  وقورًا  املهام،  يف  قويًا  يكون  حتى  وذاته،  اإلنسان  بناء  واألخري  األول 
الشدائد واالزمات، وإذا كان املنرب قاصدًا اخلري للمجتمع؛ فهو هادف وهدفه 

مرشوع)18(. 

وهنا تظهر لدينا من طريق هذه اخلصائص احلاجة اإلنسانية للمنابر احلسينية، 
لصناعة إنسان قوي يف مواجهة صعوبات احلياة املادية ومواجهة األمواج والتيارات 
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واالعاصري الفكرية املنحرفة وصناعة إنسان مؤمن بعقيدته الربانية وفكره اإلهلي، 
وكل ذلك ال يكون إال ببناء داخل اإلنسان باإلنبات احلسن املستمر واملنرب احلسيني 

من االدوات املهمة يف طريق اإلنبات والرتبية وترسيخ االيامن.

ثالثًا: غايات املنرب احلسيني

إحياء أمر أهل البيت : حث أهل البيت  شيعتهم عىل إحياء أمرهم، وبيان . 1
األوىل،  الرشارة  احلسيني  املنرب  كان  هنا  ومن  مظلوميتهم،  وإظهار  فكرهم، 
واملحيط االشمل، والعطاء األعظم الذي حافظ عىل استمرار التدفق الوالئي 

معاجلًا كل ما يطرأ عليه من حمدثات، أو يستجد فيه من تطورات.)19(
الديني واالجتامعي؛ . 2 الوعي  أهم مصادر نرش  املنرب احلسيني من  الوعي:  نرش 

ولذلك  االجتامعي؛  الواقع  من  ومقاربته  املجتمع،  يف  تغلغله  لسهولة  وذلك 
خيرج رواد املنرب بثقافة ليست بالقليلة من تعدد االطروحات، وتنوع األفكار، 
مميزاهتا  الفكرة مظهرًا كل  مناقشة  القدرة عىل  املتابع  يملك  بحيث  وتالقحها 

وعيوهبا.)20(
الديني . 3 اإلصالح  احلسيني  املنرب  غايات  أبرز  من  االجتامعي:  اإلصالح 

واالجتامعي؛ وذلك جتاريًا مع نداء اإلمام احلسني : »إنام خرجت لطلب 
اإلصالح يف أمة جدي« وأخذ املنرب عىل عاتقه اإلصالح الديني، واالجتامعي 
مر  عىل  احلسيني  املنرب  نجح  وقد  ويشينه،  املجتمع  يعيب  ما  لكل  والتصدي 

العصور بتأدية هذا الدور حتى صار هذا الدور احد أركانه وأسسه.)21(
ووجود . 4 االجتامعي،  الواقع  عىل  أمور  تستجد  االجتامعي:  الواقع  من  املقاربة 

املنرب احلسيني حيفظ املجتمع من االنزالق وراء املستجدات دون وعي أو إدراك 
إذ أنه يتعامل معها بعد معرفتها ومعرفة رأي الرشع فيها.)22(
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لالخرتاقات . 5 احلسيني  املنرب  يتصدى  ما  كثريًا  الثقافية:  لالخرتاقات  التصدي 
الثقافية، والناجتة عن العوملة وتصدير الثقافات، وخاصة بعد تطور التكنولوجيا 

بام فيه وسائل األعالم الفضائية والشبكة العنكبوتية.)23(
الدين . 6 بني  العالقة  توثيق  إىل  احلسيني  املنرب  يعمد  الديني:  الوازع  توثيق 

واملجتمع، وحيفظها من الضياع، وهذا يظهر واضحًا جليًا لكل من يعيش يف 
جمتمع املنرب احلسيني؛ إذ تتوجه الناس مهام كانت فئاهتم العمرية، وتوجهاهتم 
الفكرية، وانطباعاهتم السلوكية إىل املنرب احلسيني من غري أن يلزمهم أحد غري 
باحلاجة إىل احلضور والتفاعل معه بكل  املعمق  الروحي، والشعور  االرتباط 

اطروحاته.)24(
السلوكي . 7 االتزان  عىل  احلسيني  املنرب  حيافظ  السلوكي:  االتزان  عىل  احلفاظ 

عند اإلنسان فيحفظه من االنحراف والشذوذ ويوجهه نحو السلوك السوي، 
والتوجه الطبيعي، والفطري.)25(

توثيق الروابط االجتامعية: من أبرز الصور الغريبة تلك الصور التي يعكسها . 8
املنرب احلسيني يف املجالس إذ تذوب كل الفوارق االجتامعية، ويعيش املجتمع 

كلحمة واحدة، وذات تفاعل موحد ومشرتك.)26(

وهذا اإليقاع اخلاص باملنرب احلسيني، ال يمنعنا من التفكري يف تطويره وتفعيله؛ 
مجيع  فيحل  العرص  متطلبات  مع  يتناسب  حتى  جديد  من  صياغته  وإعادة  بل 
الديني واالجتامعي يف  اشكاليات املجتمع، ويؤدي رسالته كاملة يف تعزيز الوعي 

املجتمع. 
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رابعًا: املعوقات التي تعرقل مسرية النهوض باملنرب احلسيني 

يمكن تقسيم املعوقات التي تعرقل مسرية النهوض باملنرب احلسيني عىل قسمني: 

معوقات فردية تعود للخطيب نفسه، منها:. 1

واألفكار  املوضوعات  بتحضري  بنفسه  اخلطيب  يقوم  إذ  الفردي:  العمل  أ: 
حمدودة، ومن  الفكرية  اإلنسان  جدًا؛ ألن طاقة  األمر صعب  وهذا  املصادر  ومجع 
جهة أخرى نحن نعيش يف عرص املؤسسات واملنظامت فال غنى للخطيب يف هذا 

العرص عن العمل املؤسسايت.)27(

ب: ليس باإلمكان أفضل مما كان: ومن يعمل هبذه القاعدة يتصور أن ما يقدمه 
مستقبلية  لرؤية  اخلطيب  امتالك  عدم  عن  ناشئ  وهذا  املوجود،  أفضل  مادة  من 

واضحة أو مرشوعًا للرقي باخلطاب املنربي.)28(

العلمي  والنتاج  والثقافية  الفكرية،  الساحة  مستجدات  عن  اخلطيب  ُبعد  ج: 
املعارص: فال يكون اخلطيب عىل إطالع دائم عىل ما استجد يف الساحة من تساؤالت، 
وشبهات فكرية قد تطرح من هنا وهناك عىل الدين اإلسالمي أو عىل مذهب أهل 
البيت ، أو يتصور أن مناقشة هذه املواضيع أرفع من مستوى املستمع وهذا األمر 
األوىل: إن الفرد اآلن ليس بعيدًا عن أي نظرية أو فكرة  غري صحيح من جهتني:  
تطرح يف أي مكان عن العامل خصوصا ونحن نعيش عرص القرية الكونية بحيث ان 
ما يصدر يف الغرب يصلنا يف ثواٍن؛ من طريق وسائل االتصال احلديثة، ومن جهة 
أن  و  بفكر مجهوره،  يرتقى  أن  الواعي  احلسيني  اخلطيب  إنه من مسؤولية  أخرى: 

حيصنه فكريًا.)29(
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د: عدم تقبل النقد البناء: الذي يقّدم للخطاب احلسيني بشكل عام أو خلطيب 
قنوات  حتديد  فعدم  مبارش  بشكل  اخلطيب  قبل  من  الرفض  يكون  ال  وقد  حمدد 
واضحة بني اخلطيب، واملستمع يؤدي إىل وجود حواجز متنع وصول مثل هذا النقد 

للخطيب احلسيني.)30(

معوقات البيئة املحيطة: . 2

أ: فكرة االكتفاء بالثواب من حضور املنرب احلسيني مع أن ثورة اإلمام احلسني 
؛ ِعربة وَعربة.

ب: عدم وعي الكثري من أفراد املجتمع بأمهية دور املنرب احلسيني، وتأثريه عىل 
الفرد واملجتمع.

خامسًا: عنارص املنرب احلسيني 

 يمكن تقسيم عنارص أساسية للمنرب احلسيني والتي تنقسم إىل ثالثة أقسام:

امللقي )اخلطيب(: اخلطيب هو حلقة الوصل بني الفكر، واملجتمع، واخلطيب . 1
املبدع هو من يملك كل املفاتيح للوصول إىل قلب املجتمع، وعقله ليضع كل 
يبنيه ال هتده األيام ألنه أسس األسس،  ما حيمله من عطاء وهو يدرك أن ما 
ووضع كل القواعد للمحافظة عىل هذا الفكر وجتسيده واقعًا اجتامعيًا. ولكي 
يكون ذلك ينبغي من اخلطيب أن يراعي بعض األمور والتي تبني العالقة بينه 

وبني املجتمع امهها:

• العلمي 	 التطبيق  يمثل  اخلطيب  العلمي:  والتحصيل  واالسلوب  القدوة 
للفكر الذي يبثه ويتناوله فاجلمهور دون شعور يقارن كالم اخلطيب بفعله 
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فإن اتفقا أنس اجلمهور باحلديث وتقبل الفكرة، وأن اختالفا تشتت الفكر 
بسبب تشتت الصورة، مما جيعله يعيش خارج نطاق احلديث يف تصورات 
تطبيقها ودليله  بإمكانية  قناعته  بسبب عدم  الفكرة  يتقبل  أنه ال  أو  طارئة، 
القدوة )اخلطيب( فتكون الفكرة عنده؛ هي فكرة مثالية ال واقعية فتعيش 
معه للحظات جو من املثالية ينتهي بنهاية املحارضة واخلروج من تأثريها. 
اىل  بحاجة  إهنم  إال  املعلومات  من  هائاًل  كاًم  يملكون  اخلطباء  من  والكثري 
األسلوب األمثل للتعاطي مع اجلمهور من خالله ينتقل من أسلوب إىل آخر 
حتى يثري اجلمهور فينتقل من األسلوب القصيص إىل أسلوب االستفهامي، 
ومنه إىل أسلوب احلوار، واإلثارة، وهكذا حتى يبقى اجلمهور حمافظًا عىل 
بني  وصل  حلقة  يعد  اخلطيب  ان  اىل  فضاًل  الفكري.  ونشاطه  وعيه  قمة 
واملناقشات،  األسئلة،  لطرح  جاهزًا  يكون  أن  وعليه  ومتلقيها؛  املعلومة، 
ينبغي أن يكون واعيًا إذ يستطيع أن يميز صحة املعلومة من بني الكم  كام 
القضايا. فهو  تلتبس عليه  لديه فال ختتلط عليه األمور وال  املوجود  اهلائل 
باحثًا،  يكون  أن  فعليه  مسؤوليتها  يتحمل  ألنه  للمعلومة  ناقل  جمرد  ليس 
عىل  منفتح  يكون  ان  اىل  فضال  األمور  يبني  حتى  ومدققًا  وحمققًا،  وحملاًل، 

الثقافات)31(. 

• حيتاج 	 أحيانًا  املوضوعات:  وتوزيع  حتديد  يف  مساعدة  وسائل  استخدام 
اخلطيب لرشح فكرة معينة، ومتثيلها، أو توضيحها عن طريق شخص آخر، 
أو تأكيد الفكرة بتأكيد املتخصص فيها فمثاًل؛ عندما يريد أن يبني فكرة طبية 
رأيه وموقفه  يدعم  الفكرة، وبذلك  يسأل طبيبًا عن مدى صحة هذه  فإنه 
يوثق  حتى  واإلحصائيات  والصور  واملصادر  الكتب  استعامل  وكذلك 
وأن  ملواضيعه،  حيرض  أن  اخلطيب  من  وينبغي  تقبله..  من  ويزيد  املعلومة 
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ينوع فيها وأن جيعل التخصص منظاًم فيها بحيث ال تتكرر املعلومات فيمل 
احلضور... وينبغي أن حيدد اخلطيب املوضوع، واملحارضة القادمة، ويبني 
العنارص  هذه  فيها  توجد  التي  العنارص  وبعض  املصادر،  وبعض  عنارصه 
حتى حيرض هلا املستمعون وبذلك تكون الفائدة أعم وأشمل والرتكيز عىل 

االجيابيات.)32( 

وعليه . 2 احلسيني،  املنرب  يف  األسايس  العنرص  اجلمهور  يعد  )املجتمع(:  املتلقي 
بكل  املجتمع  هو  واجلمهور  احلسيني،  املنرب  يقوم  وبه  التفاعل  يف  املعتمد 
التي تطلب من  العنارص  الكثري من  التطوير هناك  فئاته وأصنافه، ويف منهاج 

اجلمهور:

• التفاعل والتهيؤ يف الزمان واملكان: تفاعل اجلمهور رضوري يف كل قضية 	
من القضايا التي متسه سواء كان يعيشها أو يعيش جزء من معطياهتا؛ ولذلك 
ينبغي أن يستفيد املجتمع من املنرب احلسيني يف طرح القضايا التي متسه من 
قريب، أو بعيد وأن يكون هذا الطرح شمويل كاٍف، وشاٍف؛ إذ يرتك األثر 
املناسب داخل املجتمع كالتقبل والتصدي والتفاعل واجلفاء.. وعندما يقبل 
اإلنسان عىل يشء ما ويريد أن ينجح فيه فعليه أن يتهيأ لذلك اليشء بأخذ 
كل األدوات التي حيتاجها لذلك. وهذا مطلوب لدى املستمع فينبغي له أن 
يتهيأ لالستفادة وتسجيل املالحظات والبحث عنها يف املصادر... وان ال 
يقع الكثري يف إشكالية التزاحم بسبب سوء اختيار الوقت وعدم التنسيق مع 
بقية املجالس احلسينية فضاًل عن ان املجتمع مسؤول ايضًا عن هتيئة مكان 
كاٍف ومريح جلميع املستمعني للمحارضة... فضاًل عن مسؤولية املجتمع 
يف اختيار املواضيع فهو يشاطر اخلطيب يف هذا احلق، وال يمكنه التخيل عنه 



110

التي  املواضيع  اختيار  املجتمع  فينبغي من  فيه؛ وعليه  له نصيب األسد  بل 
يستطيع طرحها  إذ  املواضيع  يناسب هذه  الذي  اختيار اخلطيب  ثم  تناسبه 

ورشح أبعادها.)33(

• التنويه للخطيب عن أخطائه، وتصحيحها 	 ينبغي عىل املجتمع  التصحيح: 
وعدم التغايض عنها؛ حتى تعم الفائدة وتنكشف الشبهة ويصحح اخلطأ)34(.

الرسالة )املحارضة(: وحتتاج الرسالة إىل العوامل االتية:. 3

ما أ.  كل  بنزع  حتقيقه  فينبغي  للجميع؛  مفتوح  كتاب  التاريخ  التحقيق: 
العلمية  لألمانة  حتريًا  تام  وحياد  مطلقة  بموضوعية  زيف  من  فيه  وضع 

واملوضوعية.

التكامل: ينبغي أن تكون الرسالة متكاملة تلبي مجيع الرغبات وحتقق كل ب. 
الغايات موصلة األفكار اىل مجيع أطياف احلضور كل عىل حسب فهمه 

واستيعابه.

الرسالة، ويكون هذا ت.  أبعاد  إذ تغطي كل  العنارص  املنهجية: وهي توزيع 
التوزيع منتظاًم إذ يبدأ من األساسيات حتى النتائج مرورًا بكل ما خيص 

املوضوع من أسس وعوامل

الواقع ث.  متس  الرسالة  تكون  أن  هي  هنا  املقاربة  املجتمع:  من  املقاربة 
االجتامعي إذ يستشعرها، ويدرك أبعادها.

باملجتمع إىل حالة من ج.  الوصول  الرسالة  حتقيق اهلدف: اهلدف من طرح 
النضج متكنه من إدراك احلقيقة فهي الغاية املنشودة.)35( 
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وإن هذ العنارص الثالثة )اخلطيب، واملجتمع، واملحارضة(، هي بحاجة إىل قراءة 
اكثر شمولية إذ تدور مع حركة االسالم، وتتالءم مع متطلبات العرص، وتتناغم مع 
الواقع االجتامعي وترقى به إىل حضارة اهلل؛ إذ تتجسد كل تعاليم السامء، ومبادئ 
الدين للمسامهة يف رفعة املجتمع العراقي من الناحية الفكرية،والثقافية، ويف تعزيز 

الوعي الديني واالجتامعي.
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... اخلامتة ...

إّن مستقبل اخلطابة احلسينّية مرهون بقدرهتا عىل شحن الذخرية املعنوية هلوية 
اإلنسان املسلم، وتقويم قدرات هذه اهلوية ملنع استالهبا من قبل اهلوية األممية للعوملة. 
وإّن حجم اآلمال املعقودة باخلطابة احلسينّية يف املسامهة يف صيانة اهلوية اإلسالمّية، 
حرجة وملّحة لدرجة تتطّلب رسعة استغالل مجيع قدرات اجليل احلارض، وطاقاته 
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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.
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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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