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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

 ،ال خيفى ان اخلطابة احلسينية هلا خصوصية يف شعائر ذكر االمام احلسني
ارساء  يف  اجلوانب  املتشعب  االثر  عظيم  من  هلا  ملا  احلسينية؛  الشعائر  اعظم  ومن 
قواعد بناء الفرد واملجتمع، فقد اغنت الثقافة االسالمية بمختلف االفكار والتعاليم 
قواه  يستمد  احلسيني  املجلس  ان  االمام، واالهم من ذلك هو  اىل  باألمة  الناهضة 
ابعاد  كل  عىل  انفتاحه  عن  فضال  للقلوب،  املقرحة  كربالء  مصائب  من  وحيويته 
الفكر االسالمي من خالل طرح القضايا املتعلقة بمصري االمة االسالمية، بل هو 
املصدر االسايس حلركات التحرر ضد الطغاة والظاملني، والتغيري االصالحي ألي 
من  والروحي،  والسيايس  والثقايف  الفكري  االثر  فله  املجتمع،  يعيشه  فاسد  واقع 
كربى  مسؤولية  احلسيني  اخلطيب  كاهل  عىل  تضع  التي  البحث  امهية  تتضح  هنا 
وتلزمه بالتقيد باألسس املعرفية للخطاب احلسيني؛ لذلك صيغ عنوان البحث بــ 
)االسس املعرفية خلطيب املنرب احلسيني(، وانتظم البحث بمقدمة وتوطئة وعرشة 
وعامة   املعصومني ولألئمة  ولكتابه    ولرسوله  هلل  )النصح  هي:  مقاصد 
املسلمني، االستدالل باالحاديث الضعيفة، التنقيب يف الكتب احلديثية، االستدالل 
بيشء من الكتب املقدسة، مطابقة قول اخلطيب احلسيني لفعله، احلذر من الوقوع 
يف العجب وحب الشهوة، ان ال يرجوا رضا الناس بسخط اهلل، مراعاة القدرات 
يف  املشكل  الرتجيع  للموضوع،  احلسينية  اخلطبة  استيعاب  للمستمعني،  العقلية 
تضمنت  وخامتة  احلسيني  املنرب  خلطيب  التوصيات  بعض  وذكر  احلسينية(  املراثي 

نتائج البحث .
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ABSTRACT

As commonly agreed that the Husseinist minbar grows an important 
niche in the society as it edifies the human mind of both man and 
society; the Husseinist mourning meetings give nourishment to people 
in all ages and places, Karbala provides man with moments of thinking 
and rethinking and comes as a weapon to revolt against the despots: 
the minbar runs in line with all forms of reform and change as there are 
corruption and injustice. However the present research paper consists 
of an introduction and ten chapters; Advice of Allah, the prophet, the 
infallibles, Muslims, prospecting the modern sources, scared books, 
correspondence between the preacher and his deeds, warning from being 
in the trap of carnal desires, never losing the bless of Him to the consent 
of people, being cognizant of the human mind differences, then there are 
some recommendations and a conclusion.
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... توطئة ...

مفهوم اخلطابة

أواًل: اخلطابة لغة: )بفتح اخلاء( مصدر عىل وزن )فعاله( بفتح الفاء)1(، وأصل 
اخلاطب عىل  يقال: خاطبه، خياطبه، خطابا)2(، وخطب  اثنني،  بني  الكالم  اخلطابة 
اخلطيب:  ومجع  اخُلطبة،  حسن  خطيب:  ورجل  خطابة،  خيطب  واختطب:  املنرب، 

خطباء)3(. 

ثانيا: اخلطابة اصطالحا: ُعرفت اخلطابة بتعريفات متعددة ابرزها: 

موضوع . 1 اي  يف  لإلقناع  املمكنة  الطرق  عن  »الكشف  ق.م(:   322( ارسطو 
كان«.)4(

عىل . 2 هبا  يقتدر  املتكلم  نفس  يف  راسخة  »صفة   :)#1394( زهره  ابو  حممد 
الترصف يف فنون القول؛ ملحاولة التأثري يف نفوس السامعني، ومحلهم عىل ما 

يراد منهم برتغيبهم واقناعهم«.)5(

وذكر ابو زهره ان تعريف ارسطو يظهر فيه املنطق واضحا وضوحا تاما؛ لذلك 
اخلطايب،  القياس  تكون  وكيفية  والدليل،  والرسم  التعريف  حد  عن  يتحدث  تراه 
وكل ما يعد من املنطق، واكد ابو زهره الصلة الوثيقة بني علمي اخلطابة واملنطق، من 
حيث ان املنطق خادم له، فالكثري من قوانني اخلطابة تعتمد عىل املنطق يف مبادئه)6(. 
عند  اخلطابة  مفهوم  اىل  املتكلم«  نفس  يف  راسخة  »صفة  بقوله:  زهره  ابو  واشار 

احلكامء.)7(
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يبدو ان اشمل تعريف للخطابة هو: »فن خماطبة اجلامهري بطريقة القائية تشتمل 
معناها  ليتحقق  اخلطابة  يف  مهمة  امور  ثالثة  اكد  ألنه  واالستاملة«)8(؛  االقناع  عىل 

وهذه االمر هي: 

وجود مجهور من الناس )املستمعون(. . 1

ان يكون االسلوب اخلطايب القائيًا مما يستدعي جهارة الصوت، وجتسيم املعاين . 2
التأثر هبا، مع مراعاة االشارات املالئمة سواء  التي تتضمنها اخلطبة، واظهار 
السامع  ليثري  ونحوذلك؛  الوجه  عضالت  وانقباض  اوبتقليص  باليد  كانت 

وجيذب مشاعره؛ ليتحقق االمر الثالث. 

االقناع من خالل االستدالل والربهنة عىل صحة ما جاء به يف حديثه فيستميل . 3
السامعني وجيذب عواطفهم ملا تدعواليه اخلطبة)9(. 

ثالثا: اخلطابة احلسينية: بناًء عىل ما تقدم يمكننا ان نعرف اخلطابة احلسينية بأهنا: 
فن خماطبة اجلامهري بطريقة القائية تشتمل عىل اقناعهم واستاملتهم للتحيل باملبادئ 
اشتامهلا  عن  فضال   ، عيل  بن  احلسني  االمام  أجلها  من  هنض  التي  واالخالق 
عىل استعراض وتقويم كل ما له عالقة ماسة بحياة االنسان عىل الصعيد السيايس 
واالجتامعي واالقتصادي، مع ذكر صورة مؤملة من مقتل االمام احلسني  اواهل 
بيته اواصحابه الكرام، اوما جرى عىل عياله يف ايام السبا، مع اقرتان الذكر بأشعار 

رثائية. 

االسس املعرفية خلطيب املنرب احلسيني 

يف  العميق  التوغل  ذلك  يريد  من  عىل  حيتم  احلسيني  املنرب  بارتقاء  التفكري 
نابعة  يطرحها  التي  واملقوالت  االفكار  لتكون  واالكاديمية؛  احلوزوية  الدراسات 
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احلياتية كاالجتامعية  العلوم  والتبحر يف  اوالفقهي  اواالصويل  القرآين  التأصيل  من 
تعلم  املجتمع، فضال عن  التواصل واالقناع مع  لغة  ليتقن  واالقتصادية ونحوها؛ 
اخلطابة وفنوهنا، وينبغي له ان يرتكز عىل اسس معرفية تشكل هويته اخلطابية ففي 
هذا املبحث نتناول ابرز االسس املعرفية خلطيب املنرب احلسيني مقسمة عىل مقاصد 

عدة عدة كام ييل: 

  ولكتابه ولألئمة املعصومني  املقصد االول: النصح هلل ولرسوله
وعامة املسلمني 

ينبغي للخطيب احلسيني ان جيعل هدفه من اخلطابة النصح هلل تعاىل ولرسوله 
رسول  بقول  عمال  املسلمني  ولعامة    املعصومني  ولالئمة  الكريم  ولكتابه   
الدين،  قال: هلل ولرسوله وألئمة  يا رسول اهلل؟  قيل ملن  يُن نصيحة،  »الدِّ  : اهلل 
وجلامعة املسلمني«)10(، والنصيحة عامد الدين ووظيفة من وظائف االنبياء ، فقد 
ُغُكْم ِرَسَاالِت َريِبِِِِِّ َوَأْنَصُح َلُكْم  ذكر تعاىل عىل لسان نوح  ما قاله لقومه: ﴿ُأَبلِّ
ِرَسَاالِت  ُغُكْم  ﴿ُأَبلِّ  قال:  هود  َتْعَلُموَن﴾)11(، وعىل لسان  َمَاال  ِمَن اهللِ  َوَأْعَلُم 
َريِبِِِِِّ َوَأنَا َلُكْم َناِصٌح َأِمنٌي﴾)12(، وكذلك عىل لسان صالح : ﴿َفَتَوىلَّ َعْنُهْم َوَقاَل 
وَن النَّاِصِحنَي﴾)13(، وعىل  َيا َقْوِم َلَقْد َأْبَلْغُتُكْم ِرَساَلَة َريبِّ َوَنَصْحُت َلُكْم َوَلِكْن اَل حُتِبُّ
لسان شعيب  ﴿َلَقْد َأْبَلْغُتُكْم ِرَسَاالِت َريِبِِِِِّ َوَنَصْحُت َلُكْم﴾)14(، فضال عن ان 
النصيحة دليل عىل اخلريية وامارة من امارات االهتامم بأمور املسلمني ونرصة رسول 
ٍة ُأْخِرَجْت لِلنَّاِس َتْأمُروَن بِاملَْْعُروِف  اهلل  قوال وفعال، قال تعاىل: ﴿ُكنُتْم َخرْيَ ُأمَّ
ْنُهُم امْلُْؤِمُنوَن  ْم مِّ ُ َوَتْنَهْوَن َعِن امْلُنَكِر َوُتؤِمُنوَن بِاهللِ َوَلوآَمَن َأْهُل اْلِكَتاِب َلَكاَن َخرْيًا هلَّ
َوَأْكَثُرُهُم اْلفاِسُقوَن﴾)15(، ومن املعلوم ان اقامة الشعائر احلسينية هي احياء وختليد 

لطلب االصالح واالمر باملعروف والنهي عن املنكر، وقد تقدم بيان ذكره)16(. 
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املقصد الثاين: االبتعاد عن االستدالل باألحاديث الضعيفة 

احلديث الضعيف هواحلديث الذي ال جتتمع فيه رشوط احد اقسام احلديث 
بالقبول  الفقهاء  تلقاه  –اي  مقبول  وهواما  املوثق)17(،  احلسن،  الصحيح،  الثالثة: 
وعملوا بمضمونه– او مردود –اي الذي رده العلامء ومنعوا الرجوع اليه اوالعمل 
الشهيد  وقال  املوضوع-)18(،  يساعد عىل جرب ضعفه كاحلديث  ما  لعدم وجود  به 
مع  آخرون  واجازه  مطلقا،  به  العمل  منع  اىل  االكثر  فذهب  الضعيف  »اما  الثاين: 
اعتضاده بالشهرة روايًة – بان يكثر تدوينها وروايتها: بلفظ واحد، اوالفاظ متغايرة 
يف  الراوي  بصدق  الظن  لقوة  الفقه  كتب  يف  بمضموهنا  اوفتوى   - املعنى  متقاربة 

جانب الشهرة وان ضعف الطريق«)19(.

ومن نافلة القول انه ينبغي للخطيب احلسيني ان يتجنب االستدالل باألحاديث 
كثرت عيل  قد  الناس  »اهيا   : رسول اهلل  بقول  هبا عمال  اواالحتجاج  الضعيفة 
الكذابة، فمن كذب عيل متعمدا فليتبوء مقعده من النار«)20(. »من روى عني حديثا، 

وهويرى انه كذب فهواحد الكاذبني«)21(. 

ان الكذب عىل اهلل ورسوله  واوصيائه  يعد من الكبائر فقد روي عن ايب 
عبد اهلل  قال: »الكذب عىل اهلل وعىل رسوله  وعىل االوصياء  من الكبائر 

قال: قال رسول اهلل  من قال عيلَّ ما مل اقل فليتبوء مقعده من النار«)22(. 

  ومن املعلوم ان السنة الرشيفة هي وحي من اهلل تعاىل، وقد امر رسول اهلل
املسلمني مجيعا بحملها وتبليغها، فقال : »َنرضَّ اهلل عبدا سمع مقالتي فوعاها، 
وبلّغها من مل تبلغه، يا اهيا الناس ليبلغ الشاهد الغائب«)23(. اذن يتحتم عىل اخلطيب 

. ان يضبط احلديث املروي عن املعصوم وان يكون مطابقا ملا صدر عنهم
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بالروايات الضعيفة يصب يف مصلحة اعداء  ومن جانب آخر ان االستدالل 
االسالم واملنحرفني؛ ملا فيه من تأييد ملزاعمهم وباألخص بعض املسترشقني الذين 
ركزوا عىل الروايات الضعيفة هبدف تشويه صورة االسالم وخري مثال عىل ذلك ما 
افاده )جولد تسيهر()24( عن احلديث املنسوب البن عباس بخصوص النبيذ حيث 
ورد يف كتب حديثية عديدة)25(، وكذلك حديث عائشة: »ارشبوا وال تسكروا«)26(، 

ان املسلمني يبيحون رشب النبيذ)27(. 

وال اشكال يف ذكر االخبار التي ال تتضمن احكاما إلزامية، كالقصص واملواعظ 
جواز  عىل  االكثر  ان  الثاين  الشهيد  وذكر  الوقائع،  واخبار  واملصائب  والفضائل 
العمل باخلرب الضعيف عىل نحو: القصص واملواعظ والفضائل، واستحسن ذلك 
ما مل يبلغ اخلرب يف الضعف حد الوضع واالختالق)28(، وذكر الشيخ االنصاري يف 
رسائله الفقهية ان العمل باخلرب الضعيف يف القصص واملواعظ هونقلها واستامعها 
وضبطها يف القلب وترتيب االثار عليها، باستثناء ما يتعلق بالواجب واحلرام وهذا 
ومصائبهم    البيت  اهل  فضائل  حكاية  ذلك  يف  ويدخل  ينكر،  ال  وجداين  امر 
حسن  وهو:  ذكرناه  ما  جواز  عىل  عقليا  دليال  االنصاري  الشيخ  ذكر  ثم  وشبهها، 
العمل هبذه الروايات مع امن املرضة عىل تقدير الكذب –ويكفي يف جواز ما ذكره 
رشعا ان ال يعد كذبا عرفا؛ ليأمن املرضة فيها عىل تقدير الكذب- وذكر ما رواه ابن 
طاووس يف اقباله عن االمام الصادق : »من بلغه يشء من اخلري فعمل به، كان 
له اجر ذلك، وإن مل يكن االمر كام َبَلَغه«)29(، والنبوي الرشيف: »من بلغه عن اهلل 
فضيلة، فاخذها وعمل بام فيها ايامنا باهلل، ورجاء ثوابه، اعطاه اهلل ذلك وان مل يكن 
ذلك)31(   عىل  االمجاع  ذكر  ثم  الضعيف  اخلرب  بالعمل  املراد  ان  وذكر  كذلك«)30(، 

واملذكور يف كتاب ذكرى الشهيد)32(. 
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وذكر املحقق النراقي ت )1244( حرمة ذكر ما ينسب من الشعر قوال وفعال 
االمام  الكذب عىل  يعد من  بعدم صدوره عنه؛ ألنه  القطع  مع    االئمة  احد  اىل 
 إال اذ كان داخال يف باب مبالغات الشعر واغراقاته كقوله: »وقفت له االفالك 
ان ال  احلسيني  للخطيب  ينبغي  اذن  وتبدلت حركاهتا بسكون«)33(.  به  حني هوى 
يروي الروايات الضعيفة يف استدالالته اواحتجاجاته، باستثناء القصص واملواعظ 

والفضائل رشيطة ان ال يصل اخلرب الضعيف حد الوضع واالختالق. 

املقصد الثالث: التنقيب يف الكتب احلديثية 

ومدهنم،  ومستوياهتم  طبقاهتم  باختالف  احلسيني  املنرب  خطباء  اغلب  ان 
يستدلون بالروايات املسموعة بكثرة، فام ان يذكر اخلطيب اوهلا اكملها السامع، عىل 
الرغم من وجود روايات اخرى ال تقل صحة وال رصاحة منها يف املوضوع املتناول 

نفسه، بل اوقع يف النفس، وكثريًا من الناس جيهلها. 

من  خطبهم  اخلطباء  هواقتباس  ذلك  اسباب  ابرز  ان  له  يتبني  لذلك  واملتتبع 
ان  الرغم من  التنقيب يف مظاهنا االصلية، عىل  املادة جاهزًة دون  اآلخرين، واخذ 
اختيار اخلطيب لالحاديث التي ختفى عىل الكثري من الناس يضيف هلم وله معرفًة 
جديدة فيها خري للجميع، وان روعة العرض تكون باالتيان باجلديد غري املتوقع من 
اخلطيب واخلطبة من معلومات متخصصة اوروايات غري مشتهرة واستنباطات غري 
شائعة، وكل ما حيتاجه اخلطيب لتحقيق ذلك هوالتنقيب يف متون الكتب احلديثية؛ 
ويزيده علام وتشويقا وقوة  والسآمة،  امللل  السامع  مندثرا، وجينب  ما كان  ليخرج 
كل  الستخراج  احلديثية  الكتب  يف  ينقبوا  ان  اخلطباء  االخوة  عىل  لذلك  به؛  تأثرًا 

ماهوصحيح ومل يذكر عىل املنابر؛ لنشعر املخاَطبني بالتجديد. 
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املقصد الرابع: االستدالل بيشء من الكتب املقدسة واملعتربة 

اواالستشهاد  االستدالل  اىل  االحيان  بعض  يف  احلسيني  اخلطيب  حيتاج  قد 
خطبته،  يف  يطرحها  التي  املسائل  من  مسالة  عىل  اواالنجيل  التوراة  من  بنصوص 
فال اشكال يف ذلك؛ الن القرآن الكريم والرسول االكرم  مها املؤّسسان لذلك، 
من خالل ذكر قصص االنبياء وما جرى عىل االمم السالفة، وقد احتلت القصص 
وقراءة  والدروس  العرب  استلهام  هبدف  الكريم؛  القرآن  من  جدا  كبرية  مساحة 
املستقبل، وابرز ما روي عن رسول اهلل  هبذا اخلصوص: »كل ما كان يف االمم 
السالفة فإنه يكون يف هذه االمة مثله حذوالنعل بالنعل والقذة بالقذة«)34(. »لتتبعن 
لسلكتموه،  ضب  حجر  لوسلكوا  حتى  بذراع  وذراعا  بشرب  شربا  قبلكم  َمن  سنن 
  فمن غريهم«)35(. قول رسول اهلل : قلنا: يارسول اهلل اليهود والنصارى؟ قال
لسلامن عندما سأله عن وصيه قال: »يا رسول اهلل لكل نبي ويص فمن هووصيك؟ 
فسكت  عنه ثم بعد ذلك دعاه فقال: يا سلامن تعلم من ويص موسى؟ قال سلامن 
قلت: نعم، يوشع بن نون! قال : ومل؟ قلت: ألنه كان اعلمهم؟ قال : فان 
وصيي وموضع رسي وخري من اترك بعدي وينجز عديت ويقيض ديني عيل بن ايب 
طالب«)36(.  وكذلك قول رسول اهلل  لعيل بن ايب طالب : »يا عيل انت مني 

بمنزلة هارون من موسى اال انه ال نبي بعدي«)37(. 

اخلطيب ببعض النصوص الواردة يف الكتب املقدسة  تتأتى رضورة استدالل 
للديانات االخرى هبدف تعرف اىل وجود اصل هلذه الشعرية اوتلك، االمر الذي 
يتطلب من اخلطيب احلسيني ان يوسع آفاق علمه ويطرق ابواب الديانات االخرى؛ 
اخلطيب  ان  ارى  لينتهل من علومها، فمن خالل جتربتي بمجال اخلطابة احلسينية 
االلتقاء  عوامل  ملعرفة  سعيًا  االخرى  الديانات  تراث  عىل  لالطالع  احلاجة  بأمس 
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فيام بينها بام يسهم يف تبيان الفكرة القائلة ان عددًا من الشعائر إنام هي إرٌث إنسايٌن 
مشرتك ال حيّده العرق أوالطبقة. 

املقصد اخلامس: مطابقة قول اخلطيب احلسيني لفعله 

ال شك يف ان خمالفة قول اخلطيب احلسيني لفعله امر خطري؛ ملا فيه من مقت اهلل، 
ِذيَن آَمُنوا مِلَ َتُقُلوَن َما الَ َتْفَعُلوَن * َكرُبَ َمْقًتا ِعْنَد اهللِ َأْن َتُقوُلوا َما  ا الَّ َ قال تعاىل ﴿َيا َأهيُّ
الَ َتْفَعُلوَن﴾)38(، فاألوىل ان ينتفع اخلطيب بخطبته؛ لعلمه وقناعته بمضموهنا، وإال 
فإن فاقد اليشء ال يعطيه، وقد تضافرت النصوص القرآنية والروائية عىل ذم خمالفة 

قول االنسان لعمله، وابرز هذه النصوص هي: 

انفسهم . 1 وينسون  بالرب  الناس  يأمرون  كانوا  الهنم  ارسائيل؛  لبني  تعاىل  ذمه 
اْلِكَتاَب  َتْتُلوَن  َوَأنُتْم  َأنُفَسُكْم  َوَتنَسْوَن  بِاْلرِبِّ  النَّاَس  ﴿َأَتْأُمُروَن  تعاىل:  بقوله 
َأَفاَل َتْعِقُلوَن﴾)39(. اآلية الكريمة تدل عىل ان الذي يريد لغريه اخلري وال يريده 
لنفسه ال يعقل، ويف اآلية توبيخ عظيم ملن يفعل ذلك، بل تدل عىل ان النفس 

مذمومة بذلك عقال)40(. 

ما حكاه تعاىل من فعل شعيب  عندما وعظ قومه وبنّي هلم انه هو اول من . 2
اُكْم َعْنُه إِْن  يمتثل اىل ما يدعوهم اليه فقال: ﴿َوَما ُأِريُد َأْن ُأَخالَِفُكْم إىَِل َما َأهْنَ
ُأِريُد إاِلَّ اإِلْصاَلَح َما اْسَتَطْعُت﴾)41(. ان املعلم املريب اذا كان ذا ايامن بام ُيلقيه اىل 
تالمذته مشفوعا بالعمل الصالح املوافق لعلمه، يرجى منه كل اخلري، اما غري 

املؤمن بام يقوله اوغري العامل عىل طبق علمه، فال يرجى منه اخلري)42(. 

يا عيسى عظ . 3 بن مريم،  اىل عيسى  اهلل عز وجل  »اوحى   : اهلل  قال رسول 
نفسك بحكمتي فإن انتفعت فعظ الناس، وإال فاستح مني«)43(.
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قال امري املؤمنني عيل بن ايب طالب : »عجبت ملن ينكر عيوب الناس ونفسه . 4
اكثر يشء معابا وال يبرصها!«)44(. وقال امري املؤمنني : »اظهر الناس نفاقا 

من امر بالطاعة ومل يعمل هبا، وهنى عن املعصية ومل ينته عنها«)45(. 

ما روي عن رسول اهلل  ما فيه وعيد خاص باخلطباء الذين يأمرون الناس . 5
َي يب اىل السامء قوما ُتَقرُض  بالرب وينسون انفسهم، قال : »رأيت ليلة ُأرْسِ
فقال:  هؤالء؟  من  جربائيل  يا  فقلت:  ُترمى،  ثم  نار  من  بمقاريض  شفاُهُهم 
خطباء ُأمتك، يأمرون الناس بالرب وينسون انفسهم، وهم يتلون الكتاب، أَفاَل 

َيْعِقُلُوْن«)46(.  

ما قاله االمام امري املؤمنني عيل بن ايب طالب  خماطبا محلة العلم: »يا محلة . 6
ِعلَمه، وسيكون  العلم ملن علم ثم عمل، ووافق َعمُله  العلم، أحتملونه! فإنام 
وخيالف  عالنيتهم،  رسيرهتم  ختالف  تراقيهم،  جياوز  ال  العلم،  حيملون  اقوام 
عملهم علمهم، يقعدون حلقا، فيباهي بعضهم بعضا، حتى ان الرجل ليغضب 
عىل جليسه ان جيلس اىل غريه، اولئك ال تصعد اعامهلم يف جمالسهم تلك اىل اهلل 

سبحانه«)47(. 

ما قاله االمام جعفر الصادق  يف حق من يصف عدال ثم خيالفه: »ان اعظم . 7
الناس حرسة يوم القيامة من وصف عدال ثم خالفه اىل غريه«)48(. 

مما الشك فيه ان من ابرز مهام اخلطيب احلسيني االمر باملعروف والنهي عن 
املنكر، فهوكالطبيب الذي يداوي الناس، فمن املعيب ان يكون طبيبا يداوي الناس 
وهوسقيم، وما ذكره اخلطيب البغدادي ان ابا عثامن احلريي )289#( خرج وقعد يف 
موضعه الذي كان يقعد فيه للتذكري، فسكت حتى طال سكوته، فناداه رجل: تُّرى 

ان تقول يف سكوتك شيئًا، فانشد يقول: 
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وغرُي تقي يأمر النـــــاس بالتقى     طبيٌب يداوي والطبيب مريض 

فارتفعت االصوات بالبكاء والضجيج)49(. 

وليكن  غريه،  تعليم  قبل  نفسه  بتعليم  يبدأ  ان  احلسيني  للخطيب  ينبغي  اذن 
تأديبه بسريته قبل تأديبه بلسانه، فمن ادب نفسه وعّلمها احق باإلجالل واالكرام 
: »من نصب  املؤمنني عيل بن ايب طالب  امري  قال  الناس ومعلمهم،  من مؤدب 
قبل  تأديبه بسريته  تعليم غريه، وليكن  قبل  نفسه  بتعليم  فليبدأ  اماما،  للناس  نفسه 

تأديبه بلسانه، ومعلم نفسه ومؤدهبا احق باإلجالل من معلم الناس ومؤدهبم«)50(.

املقصد السادس: احلذر من الوقوع يف الُعجب وحب الشهرة

ان النفس البرشية تذعن وختضع لألكابر واملتنفذين، وتقتبس املفاهيم والقيم 
من الشخصيات البارزة يف املجتمع واملؤثرة فيه، كامللوك والعلامء واخلطباء ورؤساء 
ألنه  الشهرة؛  وحب  الُعجب  يف  الوقوع  من  حيذر  ان  احلسيني  للخطيب  القبائل، 
يلتف  ان  وما  نفسه،  عن  راض  غري  يكون  وقد  بتواضع،  اخلطايب  مشواره  يبدأ 
الناس حوله وُيقبلون عليه بقلوهبم واسامعهم يكون عىل حافة االنزالق يف مهاوي 
الُعجب وحب الشهرة، فعليه ان ال يعتد برأيه دون غريه؛ الن االعتداد صفة ذمها 
ُكْم َمْن َضلَّ إَِذا  رسول اهلل ، فقد سأله ابو ثعلبة عن تفسري قوله تعاىل: ﴿اَل َيرُضُّ
فإذا  املنكر،  عن  وانه  باملعروف  مر  ثعلبة،  ابا  »يا  قائال:    فأجابه  اْهَتَدْيُتْم﴾)51(، 
فعليك  برأيه  رأي  ذي  كل  وإعجاب  مؤثرة  ودنيا  متبعا  وهوى  مطاعا  شحا  رأيت 
بنفسك ودع العوام«)52(، وروي عن االمام الباقر  انه قال: خطب امري املؤمنني 
تبتدع،  تتبع، واحكام  الفتن اهواء  إنام بدء وقوع  الناس  »يا اهيا  الناس فقال:   
خيالف فيها كتاب اهلل ويتوىل فيها رجال رجاال عىل غري دين اهلل«)53(، وقال االمام 
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جعفر بن حممد الصادق  يف حديث طويل: »فإن من اتبع هواه واعجب برأيه 
كان كرجل سمعُت غثاء العامة تعظمه فأحببت لقاءه من حيث ال يعرفني؛ ألنظر 
مقداره وحمله، فرأيته قد احدق به خلق من غثاء العامة فوقفت منتبذا عنهم متغشيا 
يقر  ومل  وفارقهم  طريقهم  خالف  حتى  يراوغهم  زال  فام  وإليهم،  اليه  انظر  بلثام 
فتفرقت العوام عنه حلوائجهم، وتبعته اقتفي أثره فلم يلبث ان مر بخباز فتغفله فأخذ 
من دكانه رغيفني مسارقة، فتعجبت منه ثم قلت يف نفيس: لعله معاملة، ثم مر بعده 
بصاحب رمان فام زال به حتى تغفله فأخذ من عنده رمانتني مسارقة فتعجبت منه، 
ثم قلت يف نفيس: لعله معاملة، ثم اقول: وما حاجته اذا اىل املسارقة، ثم مل ازل اتبعه 
حتى مر بمريض فوضع الرغيفني والرمانتني بني يديه ومىض، وتبعته حتى استقر يف 
بقعة من الصحراء، فقلت له: يا عبداهلل لقد سمعت بك واحببت لقاءك، فلقيتك 
ما هو؟  قال:  قلبي،  به شغل  ليزول  عنه  قلبي! واين سائلك  ما شغل  ورأيت منك 
منه  ثم بصاحب رمان ورسقت  منه رغيفني،  بخباز ورسقت  رأيتك مررت  قلت: 
رمانتني! فقال يل: قبل كل يشء حدثني من انت؟ قلت: رجل من ولد آدم  قال: 
 قال: اين بلدك، قلت:  حدثني من انت، قلت: رجل من اهل بيت رسول اهلل 
املدينة، قال: لعلك جعفر بن حممد بن عيل بن احلسني  قلت: بىل، فقال يل: فام 
ينفعك رشف اصلك مع جهلك بام رشفت به وتركك علم جدك وابيك لئال تنكر 
ما جيب ان حيمد ويمدح عليه فاعله؟ قلت: وما هو؟ قال: القرآن كتاب اهلل! قلت: 
َسَنِة َفَلُه َعرْشُ َأْمَثاهِلَا  وما الذي جهلت منه؟ قال: قول اهلل عز وجل: ﴿َمن َجاَء بِاحْلَ
ُيْظَلُموَن﴾)54(، واين ملا رسقت الرغيفني  َوُهْم اَل  ِمْثَلَها  َزى  جُيْ َفاَل  َئِة  يِّ بِالسَّ َوَمن َجاَء 
اربع سيئات فلام تصدقت  الرمانتني كانت سيئتني فهذه  كانت سيئتني وملا رسقت 
بكل واحدة منها كان يل هبا اربعون حسنة، فتنقص منها اربع سيئات بقي يل ست 
عز  انه  سمعت  اما  اهلل،  بكتاب  اجلاهل  انت  امك!  ثكلتك  قلت:  حسنة.  وثالثون 
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ُل اهلُل ِمَن آمْلُتَِّقنَي﴾)55(، إنك ملا رسقت رغيفني كانت سيئتني  اَم َيَتَقبَّ وجل يقول: ﴿إِنَّ
اربع  وملا رسقت رمانتني كانت ايضا سيئتني وملا دفعتهام اىل غري صاحبهام اضفت 
  اربع سيئات، ثم انرصفت وتركته، ثم قال االمام جعفر الصادق  سيئات اىل 

بمثل هذا التأويل القبيح َيضلون وُيضلون«)56(. 

من  مجهوره،  َكثر  َمن  وخاصًة  نفسه  حيصن  ان  احلسيني  للخطيب  ينبغي  اذن 
ن نََّشاُء َوَفْوَق ُكلِّ ِذى  خالل تذكريها باستمرار ذكر قوله تعاىل: ﴿َنْرَفُع َدَرَجاٍت مَّ
ِعْلٍم َعِليٌم﴾)57(؛ ليتوقى من العجب بالنفس واتباع اهلوى، فقوله ﴿َوَفْوَق ُكلِّ ِذى 
ِعْلٍم َعِليٌم﴾ بيان ان العلم من االمور التي ال يقف عىل حد ينتهي اليه بل كل ذي 

علم يمكن ان يفرض من هواعلم منه)58(.  

املقصد السابع: ان ال يرجورضا الناس بسخط اهلل 

وخاصًة  السلطان،  اورضا  الناس  يرجورضا  ال  ان  احلسيني  للخطيب  ينبغي 
ملن كثر مجهوره وحمبوه من خالل القاء اخلطب املثرية، من دون روية اوتأٍن اواختيار 
الوقت املناسب، اومن دون عرض اخلطبة عىل الكتاب والسنة، اويكثر فيها املدح 
ذلك  الن  تعاىل؛  اهلل  بسخط  حكمه  مصلحة  يف  يصب  وما  السلطان،  عىل  والثناء 

خيرجه من التامس رضا اهلل، وقد وردت نصوص يف التامس رضا اهلل تعاىل ابرزها: 

ما روي عن رسول اهلل : »من التمس رضا اهلل بسخط الناس كفاه اهلل مؤنة . 1
الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط اهلل وكله اهلل اىل الناس«)59(. »من طلب 
رضا الناس بسخط اهلل جعل اهلل حامده من الناس ذاما«)60(. »من ارىض سلطانا 

بسخط اهلل خرج من دين اهلل«)61(. 
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الدنيا . 2 خري  عن  رجل  سؤال  عىل    عيل  بن  احلسني  االمام  به  اجاب  ما 
واآلخرة: »اما بعد فإنه من طلب رضا اهلل بسخط الناس كفاه اهلل امور الناس، 

ومن طلب رضا الناس بسخط اهلل وكله اهلل اىل الناس«)62(. 

ينبغي للخطيب احلسيني ان ال ينظر لرغبة املخاَطبني اورغبة السالطني، وان 
َشْوَنُه  ُغوَن ِرَسااَلِت اهللِ َوخَيْ ِذيَن ُيَبلِّ ال يقول اال احلق وال خيشى احدا، قال تعاىل: ﴿الَّ
َحِسيًبا﴾)63(، اآلية الكريمة خترب بان رسل اهلل  اهلَل َوَكَفى بِاهللِ  إاِلَّ  َشوَن أَحًدا  خَيْ َواَل 
من  مانع  فال  غريه،  احدًا  خيشون  وال  تعاىل  وخيشونه  هلم  فرض  فيام  يتحرجون  ال 
ال  الرسل  نجد  لذلك  مورد؛  اي  واوردهم  مبلغ  اي  هبم  ولوبلغ  احلق  اظهارهم 
ومن  الناس)64(،  يرتضه  مل  وإن  الصدق  وقول  احلق  اظهار  يف  الئم  لومة  تأخذهم 
ِحكم امري املؤمنني عيل بن ايب طالب  يف هذا املقام: »رضا الناس غاية ال تدرك 

فتحر اخلري بجهدك، وال تبال بسخط من يرضيه الباطل«)65(.

قلبك  تعلق  لولده: ال  قال  لقامن احلكيم  ان  ابوابه  فتح  ابن طاووس يف  وذكر 
حتصيله  يف  اإلنسان  ولوبالغ  حيصل،  ال  ذلك  فان  وذمهم،  ومدحهم  الناس  برضا 
بغاية قدرته. فقال ولده -ما معناه-: احب ان ارى لذلك مثال اوفعاال اومقاال، فقال 
خلفه  يميش  ولده  وترك  لقامن  فركبها  دابة،  ومعهام  فخرجا  وانت،  انا  لنخرج  له: 
فاجتاز عىل قوم فقالوا: هذا شيخ قايس القلب، قليل الرمحة يركب الدابة وهواقوى 
التدبري، فقال لولده: سمعت قوهلم  ان هذا بئس  الصبي ويرتكه يميش خلفه،  من 
انا،  اميش  حتى  ولدي  يا  اركب  فقال:  نعم،  فقال:  ومشيك؟  لركويب  وانكارهم 
فركب ولده ومشى لقامن واجتاز عىل مجاعة اخرى، فقالوا: بئس الولد هذا وبئس 
الوالد هذا، اما ابوه فانه ما ادب الصبي حتى ركب الدابة وترك والده يميش خلفه 
الولد فإنه عق والده هبذا احلال، فكالمها  والوالد احق باالحرتام والركوب، واما 
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اساء يف الفعال، فقال لقامن لولده: سمعت؟ فقال: نعم، فقال: نركب الدابة معا، 
الراكبني رمحة، وال عندهم من  فركبا معا واجتازا عىل مجاعة، فقالوا: ما يف هذين 
اهلل خري، يركبان معا الدابة ويقطعان ظهرها وحيمالها ما ال تطيق، لو كان قد ركب 
احدهم ومشى االخر لكان اصلح واجود، فقال: سمعت، قال: نعم، فقال: فلنرتك 
الدابة متيش من دون ان نركبها فساقا الدابة بني ايدهيام ومها يمشيان، فاجتازا عىل 
راكب،  بغري  متيش  فارغة  دابة  الشخصني،  هذين  من  عجيب  هذا  فقالوا:  مجاعة، 
ويمشيان! فذمومها عىل ذلك كام ذمومها عىل كل ما كان فقال لولده: هل ترى يف 
حتصيل رضاهم حيلة ملحتال؟ فال تلتفت اليهم واشتغل يف رضا اهلل جل جالله ففيه 

شغٌل شاغل وسعادة واقبال يف الدنيا ويوم احلساب والسؤال)66(. 

اذن ينبغي للخطيب احلسيني ان ال يلتمس رضا الناس؛ ألهنا غاية ال تدرك، فام 
ريض به بعضهم سخط عليه آخرون، فرضا بعضهم فيه سخط بعضهم اآلخر، ومن 
يرتك  فكيف  عندهم،  مذموما  وجعله  عليه،  اهلل  سخط  اهلل  بسخط  رضاهم  طلب 

العاقل ما عند اهلل برجاء ما عند الناس؟!!!

املقصد الثامن: مراعاة القدرات العقلية للمستمعني 

ينبغي للخطيب احلسيني من ان يأخذ يف اهتاممه القدرات العقلية للمخاطبني، 
  برسول اهلل  له اسوة حسنة  لتكون  العامي؛  العامل وفيهم اجلاهل وفيهم  ففيهم 
»انا معارش االنبياء امرنا ان نكلم الناس عىل قدر عقوهلم«)67(، فينبغي  حيث قال: 
للخطيب احلسيني ان حيدث املستمعني بام يبلغه عقلهم ويفهمونه، وان ال حيدثهم 
بام ال يدركون معناه وال يفهمونه، فهوكالطبيب عليه ان يضع الدواء يف حمله، فقد 
قال امري املؤمنني عيل بن ايب طالب  يف ذكر رسول اهلل : »طبيب دوار بطبه، 
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قد احكم مرامهه، وامحى مواسمه، يضع ذلك حيث احلاجة اليه؛ من قلوب عمي، 
وآذان صم، والسنة بكم، متتبع بدوائه مواضع الغفلة ومواطن احلرية«)68(، وان خيتار 
من العلم ما هوواضح وسهل، ويتجنب ما ينفر منه املستمعون لغرابته عندهم وان 

 . كان من الدين؛ ألنه قد يؤدي اىل تكذيب اهلل ورسوله

بعيدة  بألفاظ غريبة  اخلطيب  يأيت  ان ال  تذكرته)69(  العالمة احليل يف  وقد ذكر 
عن االفهام، وال يقول يف خطبته ما تستنكره عقول احلارضين، لقول امري املؤمنني 
اهلل  يكذبوا  ان  احتبون  عقوهلم،  قدر  عىل  الناس  »حدثوا   : طالب  ايب  بن  عيل 
  مريم  بن  عيسى  »قام   : الصادق  جعفر  االمام  وقال  ورسوله؟!«)70(، 
خطيبا يف بني ارسائيل فقال: ال حتدثوا اجلهال باحلكمة فتظلموها، وال متنعوها اهلها 

فتظلموهم«)71(. 

يعرف جللسائه،  ما  بكل  يتحدث  ان ال  احلسيني  اخلطيب  يتحتم عىل  وبذلك 
العقول بحسب مقدرهتا ال  تعامله مع  الفكري؛ ألن  املستوى  إنام البد من مراعاة 

بحسب مقدرته. 

املقصد التاسع: استيعاب اخلطبة احلسينية للموضوع

بجميع  للموضوع  احلسينية  اخلطبة  استيعاب  امكانية  اخلطباء  بعض  يتصور 
حماوره، وهذا تصور غري دقيق؛ ألنه يوقع اخلطيب يف سلبيات متعددة منها: 

اإلطالة الفاحشة التي تولد امللل لدى املستمع. . 1

الفائدة . 2 فقدان  لدرجة  باملوضوع،  املتعلقة  والنقاط  االستدالالت  من  اإلكثار 
املرجوة منه؛ الن هذا الكم من املعلومات قد ينيس آخره اوله. 
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ان اخلطيب احلسيني غري ملزم بتناول مجيع حماور املوضوع، بل يكفي تركيزه 
عىل االساسيات من خالل ذكر بعض االدلة واالسباب والعالج عىل ان ال يكون 
امجاال خمال، مراعيا يف ذلك حال املستمعني، فال شك ان الغاية االساسية هي التذكري 
ِذيَن  بُِعوَن َأْحَسَنُه ُأْواَلئَِك الَّ ِذيَن َيْسَتِمُعوَن اْلَقْوَل َفَيتَّ والوعظ والتنبيه، قال تعاىل: ﴿الَّ

ْلَباِب﴾)72(.  َهَداُهُم اهلُل َوُأاَلئَِك ُهْم ُأْوُلوْا اأْلَ

املقصد العارش: الرتجيع املشكل يف املراثي احلسينية

اخذوا  ببعيد  ليس  زمن  ومنذ  احلسيني  املنرب  خطباء  بعض  ان  املعلوم  من 
يرتنمون يف مراثيهم ويلحنوهنا، بحيث يغلب عليها املد والتغني. الريب يف حرمة 
الغناء وانه من الكبائر، ولكن ليس مطلق الرتجيع يعد غناء، وانام الغناء املحرم هو: 

»مد الصوت املشتمل عىل الرتجيع املطرب«)73(. 

َق املحقق احليل فاعله بقوله: »يفسق فاعله وترد شهادته به، سواء كان  وقد فسَّ
يف شعر اوقرآن، وكذا مستمعه سواء اعتقد إباحته اوحتريمه، وال بأس باحلداء، وهو: 
وساير  االعراب  نشيد  وكذا  واستامعه،  فعله  جيوز  االبل،  به  تساق  الذي  االنشاد 
انواع اإلنشاد مامل خيرج اىل حد الغناء«)74(، وقال الشهيد الثاين يف مسالكه: »واالوىل 
يضبطه،  بام  الرشع  ورود  لعدم  حيرم؛  غناء  فيه  يسمى  فام  العرف،  اىل  فيه  الرجوع 
فيكون مرجعه اىل العرف، وال فرق فيه بني وقوعه بشعر وقرآن وغريمها«)75(، اما 
يف  كان  سواء  املطرب  الرتجيع  عىل  املشتمل  الصوت  »مد  قال:  االردبييل  املحقق 
قرآن اوذكر اهلل تعاىل اومدح النبي  واالئمة  ام ال، نظام كان اونثرا، وكان مع 

املالهي اوال«)76(. 



77

فاملحرم هوالكيفية التي يسميها العرف غناًء من غري فرق بني ان تكون تلك 
  واهل بيته االطهار  الكيفية يف كالم حق كالقرآن والدعاء واملدح اورثاء النبي
اوباطل كاألشعار الباطلة، وسواء اقرتن بيشء من املحرمات كآالت اللهو وحضور 

الرجال يف جمالس النساء اومل يقرتن. 

نذكر طائفة من الروايات الدالة عىل حتريم الغناء: 

وحلون . 1 وإياكم  واصواهتا  العرب  بأحلان  القرآن  »اقرؤوا   : اهلل  رسول  قال 
القرآن  يرجعون  اقوام  بعدي  من  سيجيئ  فإنه  الكبائر  واهل  الفسوق  اهل 
ترجيع الغناء والنوح والرهبانية، ال جيوز تراقيهم، قلوهبم مقلوبة وقلوب من 
يعجبه شأهنم«)77(. الرواية فيها دالله ظاهره عىل ان مطلق الرتجيع ليس غناء 
لتضمنه ان الغناء املنهي عنه يف القرآن هوحلن اهل الفسوق والكبائر املتداول 
يف املالهي، وذكر االنصاري يف مكاسبه منع صدق الغناء يف املراثي بدعوى ان 
الغناء والرثاء متغايران متباينان موضوعًا وحكاًم وال يطلق احدمها عىل االخر 

عرفًا)78(.

قال االمام الباقر : »الغناء مما وعد اهلل عز وجل عليه النار«، وتال ﴿َوِمَن . 2
ُهُزًوا  َوَيتَِّخَذَها  ِعْلٍم  بَِغرْيِ  اهللِ  َسبِيِل  َعن  لُِيِضلَّ  ِديِث  هَلْواحْلَ َيْشرَتِي  َمْن  النَّاِس 

ِهنٌي﴾)79( )80(. ْم َعَذاٌب مُّ ُأْواَلئَِك هَلُ

ولكثرة ما ورد يف الغناء عقدت له ابواب خاصة يف الكتب احلديثية)81(. 

توصيات خلطيب املنرب احلسيني 

يتعامل . 1 وان  واسع،  وُأفق  واضحة  رؤية  احلسيني  اخلطيب  لدى  تكون  ان 
الن  طرحه؛  يف  والرصاحة  الشدة  عن  ويبتعد  املتشددين،  مع  وروية  بحكمة 
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احلسيني  اخلطيب  يستشعر  وان  والتغيري،  التأثري  يف  كبريًا  دورًا  تأخذ  احلكمة 
حجم املسؤولية امللقاة عىل عاتقه وامهيتها، مراعيا يف ذلك الدماء التي سالت 

عىل ارض كربالء. 
ان يطلع عىل االساليب اخلطابية؛ لتقديم ما هوافضل ونافع للنهوض بالواقع . 2

اخلطايب. 
من . 3 والتحضري،  للتهيئة  الكايف  الوقت  لنفسه  ويعطي  بتأنٍّ  ان خيتار موضوعه 

اجل تقديم مادة جديدة وجيدة. 
التنويع يف خطابه ليالئم مهوم الناس ومشاكلهم وواقعهم، وان ال يغفل عن . 4

اجلوانب املهمة كالعقيدة واحكام الرشيعة وآداهبا واحداثها. 
ان ال جيعل لسانه معربا عن قضاياه الشخصية، فيحاول التنكيل والتشهري بمن . 5

خيالفه بالرأي، بل ينبغي له ان خياطب الناس من منطلق مصاحلهم املرشوعة 
ومهومهم ومصائرهم، وجيعل من حياته مرشوعا عاما خيدم به املجتمع. 

ان يكون صبورا حسن االداء، يتعامل برباطة جأش. . 6
ان خترج كلامته من القلب لتحاكي القلوب، قال امري املؤمنني : »الكلمة . 7

جتاوز  مل  اللسان  من  خرجت  وإذا  القلب  يف  وقعت  القلب  من  خرجت  اذا 
اآلذان«)82(. 

اخلطيب احلسيني من خطر القاء املحارضات التبليغية مقابل االجر، . 8 ان حيذر 
اخلطيب  جتعل  قد  للبيع  املعروضة  البضاعة  مستوى  اىل  اخلطابة  نزلت  فإذا 
ألعوبة بيد مشرتهيا، فقد يأخذ اخلطيب يف حساباته رغبة املخاطب مما قد يؤدي 
باخلطيب اىل عرض سلعته وفقا لرغبة املخاطب، وقد يؤدي االمر اىل حتريف 
القيم الدينية من اجل االمور املادية الدنيوية، وقد اشار القرآن الكريم اىل سبب 
حتريف االديان السابقة اىل ان مبلغيهم وقادهتم فعلوا ذلك؛ من أجل االثامن 
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َل  َأوَّ َتُكوُنوْا  َواَل  َمَعُكْم  مِلَا  ًقا  ُمَصدِّ َأنَزْلُت  باَِم  ﴿َوَءاِمُنوْا  تعاىل:  فقال  البخسة، 
وْا بِآَيايِت َثَمًنا َقِلياًل َوإِيَّاَي فاتَُّقوِن﴾)83(، فينبغي خلطيب املنرب  َكاِفٍر بِِه َواَل َتْشرَتُ
احلسيني ان ال يفرض اجرا لقاء ما يلقيه، وليرتك املبادرة ألصحاب املجلس يف 
تقديم االجر من تلقاء انفسهم؛ لتأمني شؤونه احلياتية، وتكون له اسوة حسنة 
ال  »املعلم   : الصادق  حممد  بن  جعفر  االمام  عن  روي  فقد   ، باألنبياء 
محزه بن محران: سمعت  يعلم باألجر، ويقبل اهلدية إذا اهدي اليه«)84(، وقال 
ابا عبداهلل  يقول: »من استأكل بعلمه افتقر، قلت: ان يف شيعتك ومواليك 
والصلة  الرب  منهم  يعدمون  فال  شيعتكم  يف  ويبثوهنا  علومكم  يتحملون  قوما 
واالكرام فقال: ليس اولئك بمستأكلني انام ذاك، انام املستأكل بعلمه الذي يفتي 
بغري علم وال هدى من اهلل عز وجل ليبطل به احلقوق طمعا يف حطام الدنيا«)85(. 

ينبغي للخطيب احلسيني ان يدرك بأن األمة االسالمية تتعرض ملؤثرات خارجية . 9
وداخلية يف عرصنا احلايل، وانه من ابرز وسائل التصدي هلذه املؤثرات بامدته 

اخلطابية؛ الن اخلطابة من ابرز الوسائل االعالمية لنرش القوانني والتعاليم.

كبريا  تأثريا  اثرت  قد  البحار  خلف  من  القادمة  الرشسة  الفكرية  اهلجمة  ان 
يف املجتمع االسالمي، بتصدير االفكار التي تبعد اإلنسان عن ثوابته الدينية، فقد 
ظهرت يف اآلونة االخرية مذاهب وتيارات وفئات عديدة، كل منها ترى ان احلق 
معها وما عداها باطل، تبعا ألجنداهتا اخلارجية، كام اهنا حتاول فرض نفسها بجميع 
الوسائل املتاحة هلا، االمر الذي يتطلب من اخلطيب احلسيني بذل جهد كبري لوضع 
املجتمع يف صورة الظروف الراهنة والفتن العاصفة باألمة االسالمية، وخاصًة بعد 
التي مرقت من االسالم االصيل  التكفريية  ظهور احلركات والتنظيامت االرهابية 
يتحتم  إذ  املجتمع،  الفاعلة يف  االداة  اخلطيب احلسيني  والدين احلنيف، هنا يكون 
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عليه ان يرشد املجتمع اىل االستقامة يف تفكريه ومعتقده ويغذي روحه بام يتوافق مع 
الطبع االنساين والفطرة السليمة، من خالل السري عىل هنج القرآن الكريم والسنة 
الرشيفة، فالبد من سرب التاريخ والبحث يف جتارب املاضيني، والتحدث عن االنبياء 

واالوصياء  الذين جسدوا الكامل البرشي.

اإلسالمية  احلضارة  معامل  تنقل  معلوماتية  موسوعة  هو  احلسيني  فاخلطيب 
بكل ما تتضمنه من عقائد واحكام وتعاليم وتاريخ؛ للنهوض باألمة واستمرارها 
نحومستقبل مرشق ميلء بالعطاء واالمل، واستشعارها بالرضا والطمأنينة؛ لتسعد 
وترقى، وعليه ان يدرك انه هومن يرسم وحيدد عالقة االنسان وسلوكه، فتارة حيدد 
عالقة االنسان بخالقه، وكيفية االتصال به عن طريق العبادة املتضمنة لفروع الدين، 
وتارة عالقته بأخيه االنسان من حيث التحابب يف اهلل تعاىل واالمور املعامالتية، فعىل 
ليألف  تعارف بني من حيرضه؛  احلسيني؛ ألنه وسيلة  املجلس  يستثمر  ان  اخلطيب 
اوارص  وتتقوى   ، البيت  اهل  حب  يف  املحبة  بينهم  فتنشأ  اآلخر  بعضًا  بعضهم 
ويعطف  الصغري  يرحم  فالكبري  بينهم  فيام  يرتامحون  فرتاهم  تعاىل،  اهلل  يف  االخوة 
فاملجلس احلسيني  الفقري،  والغني جيود عىل  الكبري ويوقره،  عليه، والصغري حيرتم 
عامل مهم يف بنائهم، فيكمن دور اخلطيب يف تثبيت وتأكيد هذه االوارص ببيان ما 
لألخالق من مكانة عالية يف االسالم، فقد مدح الكتاب العزيز سيد البرشية حممد 
 بقوله تعاىل ﴿َوإِنََّك َلَعىَل ُخُلٍق َعِظيٍم﴾)86(، ومجع رسول اهلل  خصال اخلري 
للخطيب  فينبغي  »الرب حسن اخللق«)87(،   : فقال  يف االلتزام باألخالق احلسنة 
احلسيني ان يبث يف املجتمع اخالق االسالم وان يركز عىل ما ينفعهم وما حيتاجونه 
باستمرار، وحماربة االنحالل اخللقي يف املجتمع من خالل امره باملعروف وهنيه عن 

املنكر مستعينا بكتاب اهلل وسنة رسوله ، واالمثال والقصص ونحوذلك. 
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... اخلامتة ...

اخلطابة احلسينية: هي فن خماطبة اجلامهري بطريقة القائية تشتمل عىل اقناعهم . 1
واستاملتهم للتحيل باملبادئ واالخالق التي هنض من أجلها االمام احلسني بن 
ماسة  عالقة  له  ما  كل  وتقويم  استعراض  عىل  اشتامهلا  عن  فضال   ، عيل 
بحياة االنسان عىل الصعيد السيايس واالجتامعي واالقتصادي، مع ذكر صورة 
 اواهل بيته اواصحابه الكرام، اوما جرى  االمام احلسني  مؤملة من مقتل 

عىل عياله يف ايام السبي، مع اقرتان الذكر بأشعار رثائية. 

تعاىل . 2 هلل  النصح  اخلطابة  من  هدفه  جيعل  ان  احلسيني  املنرب  خطيب  عىل  جيب 
وان  املسلمني،  ولعامة    املعصومني  ولالئمة  الكريم  ولكتابه    ولرسوله 
القصص  باستثناء  اواحتجاجاته،  استدالالته  يف  الضعيفة  الروايات  يروي  ال 
واملواعظ والفضائل، وعليه ان يطلع عىل تراث الديانات االخرى سعيًا لتعرف 
عوامل االلتقاء فيام بينها بام يساهم يف تبيان الفكرة القائلة ان عددًا من الشعائر 
من  توقيه  عن  فضال  أوالطبقة،  العرق  حيّده  ال  مشرتك  إنسايٌن  إرٌث  هي  إنام 

العجب بالنفس واتباع اهلوى والتامس رضا الناس؛ ألهنا غاية ال تدرك. 

ينبغي خلطيب املنرب احلسيني ان خياطب الناس من منطلق مصاحلهم املرشوعة . 3
الشخصية،  قضاياه  عن  معربا  لسانه  جيعل  ال  وان  ومصايرهم،  ومهومهم 

فيحاول التنكيل والتشهري بمن خيالفه بالرأي. 

ان ال جيعل اخلطيب احلسيني حمارضاته سلعة معروضة للبيع. . 4
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ظ: الفيومي: امحد بن حممد بن عيل احلموي770#: املصباح املنري، ط. ن: املكتبة العلمية، . 1
بريوت، لبنان، 1 / 50.

ظ: ابن فارس: امحد بن فارس زكريا 395#: معجم مقاييس اللغة، ت: عبد السالم حممد . 2
هارون، ط.ن: مكتبة االعالم االسالمي، #1404، 2 / 198. 

ظ: ابن منظور: مجال الدين حممد بن مكرم 711#: لسان العرب، ن: ادب احلوزة قم، ايران، . 3
 .361 / 1 ،#1405

ارسطو: اخلطابة الرسطو، ت: د. عبد الرمحن بدوي، ط. ن: الرسالة، بغداد، 1980م، 29. . 4
ابوزهره: حممد، اخلطابة اصوهلا، تارخيها يف ازهر عصورها عند العرب، ط1، 1353#، م: . 5

العلوم، شارع اخلليج، 19.
ابوزهره: اخلطابة اصوهلا، تارخيها يف ازهر عصورها عند العرب، 2. . 6
ظ: عيل حمفوظ 1361#: فن اخلطابة، ط. ن: دار االعتصام، 14.. 7
الكويت، ط2، . 8 القلم،  دار  اخلطيب، ط. ن:  واعداد  اخلطابة  اجلليل عبده شلبي،  عبد  د  أ. 

1402# – 1982م، 15. 
فن . 9 فاروق سعد:  د.   ،16 –  15 اخلطيب،  واعداد  اخلطابة  شلبي،  عبده  اجلليل  عبد  د.  أ. 

االلقاء العريب اخلطايب والتمثييل، ط. ن: الرشكة العاملية للكتاب، ط1، 1407#، 1987م، 
28، بترصف. 

الطويس: حممد بن احلسن الطويس 460ه: االمايل، ط1، مؤسسة البعثة، ن، دار الثقافة – قم، . 10
1414ه، ح34، 84، احلر العاميل: حممد بن احلسن 1104#: وسائل الشيعة، ط2، ت. ن: 

مؤسسة آل البيت  الحياء الرتاث، ط: مهر، قم، 414#، ب 35، ح7، 16 / 382. 
سورة االعراف: اآلية 62. . 11
سورة االعراف: اآلية 68. . 12
سورة االعراف: اآلية 79. . 13
سورة االعراف: اآلية 93. . 14
سورة آل عمران: اآلية 110. . 15
راجع: 75. . 16
ظ: د. عبد اهلادي الفضيل: اصول احلديث، ط. ن: مؤسسة ام القرى، بريوت، لبنان، ط3، . 17

 . 108 ،#1423
م. ن: 131. . 18
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الشهيد الثاين: زين الدين العاميل 966#: الرعاية يف علم الدراية، ت: عبد احلسني حممد عيل . 19
بقال، ط2، 1408ه، م: هبمن، ن: آية اهلل العظمى املرعيش النجفي، قم املقدسة، 92. 

م، . 20 ط4،  غفاري،  اكرب  عيل  ت:  الكايف:  اسحاق#329:  بن  يعقوب  بن  حممد  الكليني: 
حيدري، ن: دار الكتب االسالمية، طهران، ح1، 1 / 62. 

امحد بن حنبل: مسند امحد، ط. ن، دار صادر، بريوت، لبنان 4 /255، ابن ايب شيبه: عبد . 21
اهلل بن ابراهيم بن عثامن ابن ايب بكر الكويف 235#، املصنف، ت: سعيد اللحام، ط. ن: دار 
الفكر، بريوت، لبنان، ط1، 1409#، 6 /125، الطويس: االمايل، ح45، 402. وروي هذا 
احلديث بالفاظ اخرى منها »من حدث عني بحديث كذب فهواحد الكاذبني« ظ: الطرباين: 
السلفي،  املجيد  الكبري، ت: محدي عبد  املعجم  اللخمي #360  ايوب  بن  امحد  بن  سليامن 
ط. ن: دار احياء الرتاث العريب، بريوت، لبنان، ط2، 20 / 423، النيسابوري: مسلم بن 

احلجاج بن مسلم القشريي 261# صحيح مسلم ط. ن: دار الفكر، بريوت، لبنان 1 / 7. 
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حممد مهدي حسن اخلرسان، ط2، م، امري، قم، ن: الرشيف الريض، قم، 268، احلر العاميل: 
وسائل الشيعة، ح6، 12 / 249. 

الكليني: حممد بن يعقوب بن اسحاق 329#: الكايف، ت: عيل اكرب غفاري، ط5، #1404، . 23
الشيعة،  العاميل: وسائل  احلر  الكتب االسالمية، طهران، 1 / 403،  دار  م: حيدري، ن: 

ح44، 27 / 90. 
هو اجناس جولد تسيهر مسترشق هيودي )جمري( ولد سنة )1850م( يف بالد املجر وتويف . 24
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 .906 / 2

امحد بن حنبل: مسند امحد، 1 /402، ابن ماجة: سنن ابن ماجة، 1 / 135، السجستاين: . 25
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النسائي: امحد بن شعيب بن عيل 303#: سنن النسائي، ط. ن: دار الفكر، بريوت، لبنان، . 26

ط1، 1348#، 8 / 320، البيهقي: السنن الكربى، 8 / 298. 
اجناس جولد تسيهر 1921م: العقيدة والرشيعة يف االسالم، ط2، م: دار الكتاب العريب، . 27
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دار . 1 ن،  ط.  امحد،  مسند  حنبل:  بن  امحد 
صادر، بريوت – لبنان.

املحقق االردبييل: امحد بن حممد #993: . 2
البهبودي،  باقر  حممد  ت:  البيان،  زبدة 
اجلعفري  الرتاث  الحياء  املرتضوية  ن: 
العراقي  جمتبى  اغا  ت:  الفائدة،  جممع   +
اليزدي،  بناه االشتهاردي وحسني  وعيل 
ط. ن: مجاعة املدرسني يف احلوزة العلمية 

يف قم املقدسة، #1403.
عبد . 3 د.  ت:  الرسطو،  اخلطابة  ارسطو: 

بغداد  الرسالة،  ط.ن:  بــدوي،  الرمحن 
1980م.

رسائل . 4  :#1281 مرتىض  االنــصــاري: 
الشيخ  ــراث  ت حتقيق  جلنة  ت:  فقهية، 
االعظم، ط1، 1414#، م، باقري، قم، 
ن، املؤمتر العاملي بمناسبة الذكرى املئوية 

مليالد االنصاري.
ابراهيم . 5 بن  اسامعيل  بن  البخاري: حممد 

 :#256 اجلعفي  بردزبه  بن  املغريه  ابن 
الفكر،  دار  ن،  ط.  البخاري،  صحيح 

.#1401
بن خالد #274: . 6 بن حممد  امحد  الربقي: 

احلسيني،  الدين  جالل  ت:  املحاسن، 
الكتب  دار  ط.ن:   ،#1370 ط1، 

االسالمية، طهران.

البيهقي: امحد بن حسني بن عيل #458، . 7
الفكر،  دار  ن:  ط.  الــكــربى،  السنن 

بريوت، لبنان. 
ســوره . 8 بــن  عيسى  بــن  حممد  الــرتمــذي: 

279# ، سنن الرتمذي، ت: عبد الرمحن 
حممد عثامن، ط. ن: دار الفكر، بريوت، 

لبنان، ط2، #1403.
بن احلسن #1104: . 9 العاميل: حممد  احلر 

وسائل الشيعة، ط2، ت. ن: مؤسسة آل 
الرتاث، ط: مهر، قم،   الحياء  البيت 

 .# 414
العالمة احليل: احلسن بن يوسف بن عيل . 10

726# : تذكرة الفقهاء، ت. ن: مؤسسة 
ط1،  الـــرتاث،  الحــيــاء    البيت  آل 

1414#، م: مهر، قم.
11 . :#676 احلسن  بن  جعفر  احليل:  املحقق 

البهادري،  ابراهيم  ت:  االحكام،  حترير 
ن:  قــم،  ــامد،  ــت اع م:   ،#1422 ط1، 

. مؤسسة االمام الصادق
ابوزهره: حممد، اخلطابة اصوهلا، تارخيها . 12

ط1،  العرب،  عند  عصورها  ازهــر  يف 
1353#، م: العلوم، شارع اخلليج. 

السجستاين: سليامن ابن االشعث #275  . 13
اللحام،  داود، ت: سعيد حممد  ايب  سنن 

ط. ن: دار الفكر، ط1، #1410. 
الدين . 14 مجــال  بن  حممد  االول:  الشهيد 

املكي 786# : الذكرى، ت. ن: مؤسسة 

املصادر واملراجع
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ط1،  الـــرتاث،  الحــيــاء    البيت  آل 
1419#، م، ستاره، قم. 

الشهيد الثاين: زين الدين العاميل #966: . 15
الرعاية يف علم الدراية، ت: عبد احلسني 
حممد عيل بقال، ط2، 1408# ، م: هبمن، 
ن: آية اهلل العظمى املرعيش النجفي، قم 

املقدسة.
بن . 16 ابراهيم  بن  اهلل  عبد  شيبه:  ايب  ابــن 

 ،  #235 الــكــويف  بكر  ايب  ــن  اب عــثــامن 
اللحام، ط. ن: دار  املصنف، ت: سعيد 

الفكر، بريوت، لبنان، ط1، #1409 . 
احلسني . 17 بــن  عــيل  بــن  حممد  ــدوق:  ــص ال

الــقــمــي#381:  بابويه  بــن  موسى  بــن 
حسن  مهدي  حممد  ت:  االعامل،  ثواب 
اخلرسان، ط2، م، امري، قم، ن: الرشيف 
ت:  الفقيه،  حيرضه  ال  من  قم،  الريض، 
النرش  اكرب غفاري، ط. ن: مؤسسة  عيل 
بقم  املدرسني  جلامعة  التابعة  االسالمي 
اكرب  عيل  ت:  االخبار،  معاين  املرشفة، 
غفاري، ط. ن: مؤسسة النرش االسالمي 
املرشفة،  بقم  املدرسني  جلامعة  التابعة 
عيون اخبار الرضا ، ط. ن: مؤسسة 

االعلمي، بريوت، لبنان، #1404. 
ابن طاووس: عيل بن موسى بن جعفر بن . 18

جواد  ت:  االعامل،  اقبال   :#664 حممد 
القيومي االصفهاين، ط1، 1414#، ط. 

ن: مكتب االعالم االسالمي.

19 . :#1402 حسني  حممد  الطباطبائي: 
تفسري امليزان، ت. ط. ن: مجاعة املدرسني 

يف احلوزة العلمية، قم املقدسة. 
ايــوب . 20 بــن  امحــد  بــن  ــرباين: سليامن  ــط ال

ت:  الكبري،  املعجم   ،  #360 اللخمي 
دار  ن:  ط.  السلفي،  املجيد  عبد  محدي 

احياء الرتاث العريب، بريوت، لبنان. 
21 . ،  #548 احلسن  بن  الفضل  الطربيس: 

جممع البيان، ط1، 1415# ، ن: مؤسسة 
االعلمي، بريوت، لبنان.

الطويس . 22 احلــســن  بــن  حممد  ــويس:  ــط ال
البعثة،  مؤسسة  ط1،  االمايل،   :  #460

ن، دار الثقافة، قم، #1414. 
اخلطابة . 23 شلبي،  عبده  اجلليل  عبد  د.  أ. 

القلم،  دار  ن:  ط.  اخلطيب،  واعـــداد 
الكويت، ط2، 1402# – 1982م. 

د. عبد اهلادي الفضيل: اصول احلديث، . 24
ط. ن: مؤسسة ام القرى، بريوت، لبنان، 

ط3، #1423.
ط. . 25 اخلطابة،  فن   :  #1361 حمفوظ  عيل 

ن: دار االعتصام.
عيل بن حممد الليثي الواسطي ق6: عيون . 26

احلسيني،  حسني  ت:  واملواعظ،  احلكم 
ط. ن: دار احلديث، ط1. 

ابن فارس: امحد بن فارس زكريا #395: . 27
السالم  عبد  ت:  اللغة،  مقاييس  معجم 
االعـالم  مكتبة  ط.ن:  هـــارون،  حممد 

االسالمي، #1404. 
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العريب . 28 ــقــاء  االل فــن  سعد:  ـــاروق  ف د. 
اخلطايب والتمثييل، ط. ن: الرشكة العاملية 

للكتاب، ط1، 1407# ، 1987م. 
ـــد بـــن حمــمــد بـــن عيل . 29 ــي: امح ــوم ــي ــف ال

ن:  ط.  املنري،  املصباح  احلــمــوي770ه: 
املكتبة العلمية، بريوت، لبنان. 

ــن حممد . 30 ــقــايض الــنــعــامين: الــنــعــامن ب ال
التميمي املغريب 363# : رشح االخبار، 
ت: حممد حسني اجلاليل، ط. ن: مؤسسة 
النرش االسالمي التابعة جلامعة املدرسني 

بقم املرشفة. 
ــوب بن . 31 ــق ــع ـــن ي ــد ب ــم ــي: حم ــن ــي ــكــل ال

اكرب  عيل  ت:  الكايف:   : اسحاق#329 
غفاري، ط4، م، حيدري، ن: دار الكتب 

االسالمية، طهران.
املتقي . 32 عيل  الدين  عالء  اهلندي:  املتقي 

حيايت،  بكري  ت:  العامل،  كنز  975ه: 
لبنان،  ط. ن: مؤسسة الرسالة، بريوت، 

 . #1409
احلسني . 33 بــن  الطاهر  بــن  عــيل  املــرتــىض: 

اهلل  آية  مكتبة  ن:  ط.  االمــايل،   :  #436
العظمى املرعيش النجفي، ط1، #1325 

1907م. 
34 .  #413 العكربي  نعامن  بن  حممد  املفيد: 

ن:  ط.  البعثة،  مؤسسة  ت:  االفصاح: 
دار املفيد، بريوت، لبنان، ط2، #1414 

1993 م. 

مكرم . 35 بن  حممد  الدين  مجال  منظور:  ابن 
احلوزة  ادب  ن:  العرب،  لسان   :  #711

قم، ايران، #1405.
النراقي: امحد بن حممد مهدي #1245 : . 36

مستند الشيعة، ت. ن: مؤسسة آل البيت 
ط1،  املقدسة،  مشهد  ــرتاث،  ال الحياء 

1415# ، م: ستاره، قم. 
النيسابوري: مسلم بن احلجاج بن مسلم . 37

ن:  ط.  مسلم  صحيح  261ه:  القشريي 
دار الفكر، بريوت، لبنان.



Al-Husseinist  Pulpit  
Figment Portal
to the Prophet

and the Progeny



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.



Print ISSN: 2227 - 0345
Online ISSN: 2311 - 9152

Consignment Number in the Housebook
and Iraqi Documents: 1673, 2012.

Iraq - Holy Karbala

Tel: +964 032 310059   Mobile: +964 771 948 7257
http: // alameed.alkafeel.net
Email: alameed@alkafeel.net

Secretariat General
of Al-`Abbas

H o l y  S h r i n e

DARALKAFEEL

Al-Ameed International 
Centre

for Research and Studies



Republic of Iraq
Shiite Endowment Diwan

Al-`Ameed
Quarterly Adjudicated Journal

for
Humanist Research and Studies

Issued by
Al-`Abbas Holy Shrine

Al-Ameed International Centre
for Research and Studies

Licensed by
Ministry of Higher Education

and Scientific Research

Reliable for Scientific Promotion

Sixth Year, Sixth Volume
21 Edition

Jumadaalaakhira 1438, March 2017








