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الخالصة
 ومما الشك فيه أن له قاعدة جماهيرية مما ساعد،  تمثل شمول اإلسالم،الخطاب الحسيني مدرسة واسعة األرجاء
 لذا عد الوسيلة االعالمية االولى التي تعبر عن تعاليم،  وتنمية الفكر الثقافي للفرد، على نشر الوعي اإلسالمي
 انطلق الى،  وتضحية، ً وبذال، ً إلمام الحسين (عليه السالم) من رواد أئمة االصالح جهادا. اإلسالم الحقه
،  وعدل السماء،  ليقيم حكم القرآن،  وأصحابه مضحيا ً بنفسه وبهم، ساحات الجهاد مع كوكبة من أهل بيته
 حث أهل البيت عليهم السالم.  لذلك خلدته اإلنسانية في جميع مراحل تأريخها،  واالستبداد، وإزالة الجور
 والعطاء،  ومن هنا كان المنبر الشرارة األولى،  وإظهار مظلوميتهم،  وبيان فكرهم، شيعتهم على إحياء أمرهم
،  ومن أبرز غايات الخطاب الحسيني اإلصالح االجتماعي، األعظم الذي حافظ على استمرار الدين اإلسالمي
 لذا أصبح المنبر، ))وذلك تجاريا ً مع نداء اإلمام الحسين (ع) (( إنما خرجت لطلب اإلصالح في أمة جدي
. الحسيني الوسيلة االعالمية االولى لتعاليم الدين اإلسالمي

The Speech of Hussein and His Influence in
the Scientific Movement
ABSTRACT
Al- Hussein pulpit wide deferral School represents the inclusion of Islam , and it's
no doubt the platform Hussein sits on the largest fan base to spread Islamic
Awareness , and the growth cultural ideology of the individual , regarding the first
media outlet that reflect the Islamic reality. Imam Hussein (peace be upon him) is
one of the most reformers jihad , and have made , and sacrifice , he has already
begun to arenas of jihad with a constellation of his family , and his companions
scarifying himself and them, to stand the rule of the Koran , and justice of ,and the
removal of injustice and tyranny, so immortalized humanity in all phases of its history
. "Ahlulbayt" urged Shiites to revive their orders , and the statement of their
thought , hence the podium for the first spark , which maintains the Islamic religion ,
and the main goals of the pulpit Husseini ,social reform , and that commercially with
the appeal of Imam Hussein (peace be upon him) (but I exited far the request of
reform in grandfathers nation) , platform Husseini , the first media outlet to Islamic
teachings.
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المقدمة
ما زالت المعرفة اإلنسانية بنهضة اإلمام الحسين (ع) لها حاجة إلى مزيد من الكشف والتمحيص للوقوف على
أبعادها  ،وحقائقها ؛ ألن الخلود الذي اكتسبته لم تكتسبه نهضة  ،أو ثورة على مر العصور  ،وقد أسهمت عوامل
عدة بعضها داخلية يعتمد على مبادىء تلك النهضة  ،وأهدافها  ،وكذلك رموزها  ،وفي مقدمتهم أبو عبدهللا اإلمام
الحسين ع  ،وأهل بيته ،وأصحابه (عليهم السالم)  ،والمنطلق لتلك النهضة  ،وهو دين هللا  ،والدفاع عن دين جده
رسول هللا دمحم صلى هللا عليه واله وسلم .
ً
ويعد اإلمام من أبرز من خلدتهم اإلنسانية في مراحل تاريخها جميعها ؛ ألنه كان من أكثر المصلحين جهادا ،
وبذالً  ،وتضحية  ،فقد أنطلق إلى ساحات الجهاد مع كوكبة من أهل بيته  ،وأصحابه مضحيا ً بنفسه  ،وبهم  ،ليقيم
حكم القرآن  ،وعدالة السماء  ،وأزاله الجور  ،واالستبداد .
هناك عوامل الخارجية  ،هي العوامل التي جاءت بعد النهضة (الواقعة)  ،وانتهاء أحداثها ،وأهمها هو
توجيهات أئمة أهل البيت عليهم السالم على أن تكون واقعة كربالء قضية ال مجرد ذكرى  ،ولهذا خلدت هذه
النهضة  ،واستوعبت جميع لغات األرض  ،وأ خذ الناس يقيمون لها الذكرى مقتبسين منها اإليمان باهلل تعالى ،
فأصبحت هذه (المنابر) المجالس  ،والمآتم المباركة من أهم العناصر المساهمة في ديمومة تللك النهضة،
واستمراها.

أوالً  :المنبر لغةً واصطالحا ً

()1

النبْر عند العرب ارتفاع الصوت  ،ويقال نبر الرج ُل نبْرة إذا تكلم بكلمة فيها عُلو  ،ونبْر الشيء أي رفعة
ومنه سمي منبر( ، )2فالنبرة هي كل مرتفع من الشيء( ، )3والنقر  :هو اضطراب اللسان في الفم إلى فوق و إلى
األسفل(. )4
فالمنبر هو مرقاة الخطيب (منصة مرتفعة ) يرتقيها الخطيب  ،أو الواعظ ليخاطب الجمع  ،مشتق من النبر
وهو االرتفاع  ،وسمي منبرا ً الرتفاعه  ،وعلوه  ،ويقال انتبر الخطيب  ،أي ارتقى ( ،)5والمنابر قد تكون خشبية ‘
أو حجرية  ،أو رخامية  ،وأضيفت له مفردة الحسيني نسبة الى اإلمام الحسين علية السالم  .ونالحظ أيضا ً أنه
ارتبطت كلمة المنبر بالمسجد .
والمنبر الحسيني في االصطالح  :هو نوع من أنواع الخطابة الدينية ،يعرج الخطيب فيه على ذكر إحدى تلك
الفواجع المؤلمة من مقتل الحسين ع ،أو أهل بيته  ،أو أصحابه الميامين  ،أو ما جرى على سبي عياله بعد مقتله .
ونسبة المنبر الى اإلمام الحسين ع دون سواه من األئمة ألنه منبر ال بد من ذكر إحدى المصائب المرتبطة به
دون سواه من األئمة األطهار .

ثانيا ً  :الخطابة عند العرب قبل اإلسالم وفي اإلسالم

إن للخطابة أثر مهم في الحياة االجتماعية ،والدينية عند العرب قبل البعثة النبوية ألنها تُعد إحدى وسائل التعبير
العامة التي يحاول من خاللها المتحدث استمالة المستمعين  ،وإقناعهم بوجهة نظره لذا فإنه يعمد عادة إلى انتقاء
الكلمة التي تجد صدى قويا ً  ،ومؤثرا ً في نفوس المستمعين كاستعماله للحكم  ،واألمثال  ،واألشعار .
يرتبط إلقاء الخطب عادة بأحداث مهمة  ،أو مناسبات عامة  ،ولم يكن يتقدم للخطابة عند العرب قبل البعثة إال
سادات العرب  ،ورؤوسائهم ممن فاز بقدح الفضل  ،وسبق إلى ذرى المجد  ،ويخضون ذلك بالمواقف الكرام ،
والمشاهد العظام  ،والمجالس الكريمة والمجامع الحفيلة( ، )6وكانت أهم المناسبات التي يقوم فيها الخطيب متحدثا ً
مشافهة الملوك  ،أو الحاالت ،أو اإلصالح بين العشائر  ،أو خطبة النكاح(.)7
و مما تقدم اتضح أن الخطابة كانت وسيلة مهمة من وسائل اإلعالم لدى العرب  ،وأنها قد ازدهرت في عصر
الرسالة  ،وما تالها من عصور الهتمام الرسول دمحم ( ) ،بالخطابة  ،وإعجابه بروعة بيان الخطباء حتى أنه
قال  ( :إن من البيان لسحراً)(. )8
حينما كان النبي دمحم ( ) في مكة المكرمة  ،لم يكن بحاجة إلى اتخاذ منبر للخطابة  ،نظراً لطبيعة دعوته فيها
 ،وما يثيره المشركون ضده من إثارات  ،وما يضعونه في طريق الدعوة من عراقيل  ،وكانوا يمنعون الناس من
االستماع إلى كالمه  ،ويصدونهم عن حديثه(. )9
لما هاجر الرسول دمحم ( ) باتجاه يثرب  ،كانت هناك أول جمعة أقيمت في اإلسالم  ،حيث كان معه
المهاجرون  ،ومن جاء من األنصار الستقباله  ،ومن نزل معه( )11من أهل قبا( ، )11وكان رسول هللا دمحم ( )
يخطب يوم الجمعة الى جنب خشبة مسندا ً ظهره إليها  ،فلما كثر الناس قالوا  :أبنوا له منبراً  ،فبنوا له منبرا ً له
عتبتان (. )12
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فبني لرسول هللا دمحم ( ) منبرا ً من طرفاء الغابة( )13له درجتان  ،وكان يقعد على الدرجة الثالثة  ،وذلك لما
كثر الناس  ،فأشار عليه بعض أصحابه به ليقوم عليه يوم الجمعة كي يراه الناس  ،فقالوا  :يا رسول هللا إن الناس
قد كثروا  ،فلو اتخذت شيئا ً تقوم عليه  ،إذا خطبت يراك الناس  ،فقال  :ما شئتم  ،ولم يكن بالمدينة إال نجار واحد
رومي  ،فأرسل رسول هللا ( ) إلى فالنة امرأة – أن ُمري غالمك النجار أن يعمل لي أعوادا ً أجلس عليهن إذا
كلمتُ الناس ،فأمرته ،فعملها من طرفاء الغابة  ،ثم جاء بها ،فأرسلته إلى رسول هللا ( ) فأمر بها فوضعت
ههنا  ،ثم صلى رسول هللا ( )  ،وكبر  ،وهو عليها  ،ثم ركع  ،وهو عليها  ،ثم سجد في أصل المنبر ،ثم عاد،
فلما فرغ أقبل على الناس ،فقال  :أيها الناس إنما صنعت هذا لتأتموا بي ،ولتعلموا صالتي(.)14
وحين قام رسول هللا ( ) على المنبر حنّت الخشبة التي كان يتكىء عليها  ،فقال رسول هللا ( )  :أال
تعجبون من حنين هذه الخشبة  ،فأقبل الناس عليها  ،فرقوا من حنينها  ،حتى كثر بكاؤهم  ،فنزل رسول هللا ( )
 ،فأتاها  ،فوضع يده عليها  ،فسكنت  ،فأمر رسول هللا ( ) بها  ،فدفنت تحت منبرة  ،أو جعلت في السقف(. )15
كما واكد الرسول ( ) أهمية المنبر في اإلسالم  ،فقام  ،وقال ( :منبري هذا على ترعة من ترع الجنة وقوائم
منبري رواتبُ في الجنة  ،وقال منبري على حوضي وقال ما بين منبري وبيتي روضة من رياض الجنة)(. )16

ثالثا ً  :المأتم الحسيني قبل واقعة كربالء

يمتد البكاء على اإلمام الحسين (ع)  ،واقامة المآتم عليه الى ما قبل واقعة الطف في كربالء  ،واستشهاده،
وأول من أقام لهذه المآتم رسول هللا دمحم ( )  ،حين نعاه ،وبكاه وهو طفل صغير ،حينما اخبره جبريل بمقتله
على يد أمته ،وقام برثائه  ،وبكائه أمام أصحابه  ،اذ قال  ( :إن الحسين ابني مقتول في أرض الطف  ،وإن أمتي
ستفتتن بعدي ،ثم خرج إلى أصحابه فيهم علي وأبو بكر ،وعمر ،وحذيفة ،وعمار ،وأبو ذر رضي هللا عنهم وهو
يبكي  ،فقالوا  :ما يبكيك يا رسول هللا ؟ فقال  :أخبرني جبريل أن ابني الحسين يقتل بعدي بأرض الطف ،
وجاءني بهذه التربة  ،وأخبرني أن فيها مضجعه)(.)17
وقام اإلمام علي (ع) برثاء ولده الحسين (ع)  ،عندما مر بأرض كربالء  ،فقال  ( :يقتل في هذا الموضع
()18
 ،وروي أن اإلمام علي (ع) مر بكربالء في طريقه إلى صفين
شهداء ليس مثلهم شهداء إالّ شهداء بدر)
سنة37هـ وقال  ( :صبراً أبا عبدهللا  ،صبرا ً أبا عبدهللا بشط الفرات  .فقلت من ذا أبو عبد هللا ؟ قال علي (ع) :
ي هللا  ،أغضبك أحد ؟ ما شأن عيناك
دخلت على النبي (صلى هللا عليه واله وسلم)  ،وعيناه تفيضان  ،فقلت  :يانب ّ
تفيضان ؟ قال  :قام من عندي جبرئيل ( عليه السالم )  ،فحدثني أن الحسين يُقتل بشط الفرات  ،وقال  :هل لك أن
أشمك من تربته ؟ فقلت نعم  ،فمد يده  ،فقبض قبضة من تراب  ،فأعطانياها  ،فلم أملك عيني أن فاضتا)(. )19

رابعا ً  :المآتم الحسينية بعد واقعة كربالء

وجه أئمة أهل البيت (ع) أن تستمر المآتم على اإلمام الحسين (ع)  ،بشكل مقصود  ،وهادف  ،ال أن تنتهي مع
ضمور التعاطف مع الواقعة  ،الذي شهدته الكوفة  ،والشام  ،والمدينة  ،اذ سمح األئمة (ع) في تركيز هذه المسألة
 ،في وجدان اإلنسان المسلم  ،عبر الحث المستمر  ،وبيان ثواب البكاء على الحسين (ع)  ،وقول الشعر الرثائي
فيه  ،والدعوة إلى حضور المآتم  ،والمجالس  ،التي يرثى فيها الحسين (ع)(.)21
ومن الجدير بالذكر أن أول مأتم أقيم بعد الواقعة ،كان من قبل السيدة زينب (ع) إذ إن أثرها في أحداث كربالء
لم يكن يقتصر على حفظ العائلة فحسب  ،بل كانت الناطق اإلعالمي للثورة عند اإلمام (ع) لذلك عندما وصلت
العائلة الى الكوفة جمعت السبايا ،وقالت( :يا دمحماه ؟ صلى عليك مليك السماء  ،هذا حسين بالعراء  ،مر ّمل بالدماء
 ،مقطع األعضاء  ،يا دمحماه  ،وبناتك سبايا وذريتك مقتّلة تسفي عليها الصبا  ،فأبكت كل عدو وولي )( ، )21ولما
وصل خبر مقتل الحسين (ع) الى البقيع  ،خرجت زينب الصغرى بنت عقيل بن أبي طالب (ع) تبكي قتالها
بالطف وهي تقول :
َّ
ماذا تقُلون ْ
ماذا فَعَ ْلت ُ ُم و ُكنت ُم آخر األ َمم
بي لك ْم
ن
ال
ل
إن قا
َ
ُّ
ُ
ُ
َ
تلى ضرجوا بدَم
منهم أ
بأهل بيتي و أنصْاري وذ َريتي
سارى و ق َ
َ
ما كانَ هذا جَزائي ْ
ْ
إذ نصحْ ُ
أن تخلفوني بسُوء في ذوي َرحمي(. )22
ت لكم
وعن أم سلمة تقول  ( :سمعت الجن تنوح على الحسين عليه السالم )(. )23
منذ ُ استشهاد اإلمام الحسين (ع)  61للهجرة إلى نهاية الغيبة الصغرى لإلمام الثاني عشر ،وهو اإلمام المهدي
المنتظر (عج) عام  329للهجرة  ،وهي مدة حياة أئمة أهل البيت ،وقسمت هذه المرحلة إلى مرحلتين  :االولى
تأسيسية  ،حيث يتولى أهل البيت الخطابة بعد واقعة كربالء  ،و أثناء رحلة السبايا في األمصار التي مروا بها ،
والثانية  :االنتقالية  :وهي الفترة التي كان يحث أئمة أهل البيت فيها الشعراء  ،والمنشدين  ،وشيعتهم  ،على اقامة
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المآتم( ، )24و أفضل تلك المراحل كان عهد اإلمام جعفر بن دمحم الصادق (ع) (148 – 83هـ)(765-712م) حيث
شهدت انتقال الخالفة من بني أمية إلى بني العباس  ،وفي تلك المرحلة استعمل مصطلح (منشد) ألول مرة في
تاريخ المآتم الحسيني  ،و أول من لقب به أبو عمارة المنشد( ، )25فعن أبي عمارة المنشد  ،حينما دخل على اإلمام
جعفر بن دمحم الصادق (ع)  ،قال  ( :قال لي  :يا أبا عمارة أنشدني في الحسين (عليه السالم)  ،قال  :فأنشدته ،
فبكى  ،ثم أنشدته فبكى  ،ثم أنشدته فبكى  ،قال  :فو هللا ما زلت أنشده ويبكي  ،حتى سمعت البكاء من الدار  ،فقال
لي  :يا أبا عمارة  ،من أنشد في الحسين (عليه السالم) شعرا ً  ،فأبكى خمسين فله الجنة  ،ومن أنشد في الحسين
شعرا ً فأبكى أربعين فله الجنة  ،ومن أنشد في الحسين شعراً فأبكى عشرين فله الجنة  ،ومنة أنشد في الحسين
شعرا ً فأبكى عشره فله الجنة  ،ومن أنشد في الحسين شعرا ً فبكى فله الجنة  ،ومن أنشد في الحسين شعراً فتباكى
فله الجنة)( ، )26وعن أبي عبدهللا ( أن البكاء ،والجزع مكروه للعبد في كل ما جزع  ،ما خال البكاء والجزع على
الحسين بن علي (عليهما السالم) فإنه فيه مأجور)(. )27
الهدف من المآتم الحسينية حفظ الدين اإلسالمي من االندراس  ،وهو الغاية التي قتل من أجلها اإلمام الحسين
(ع)  ،وهذا السبب الرئيس الذي جعل أهل البيت يحثون على إحياء أمرهم  ،كما قال اإلمام الصادق (ع) :
للفضيل بن يسار ( تجلسون ،وتتحدثون قال  :نعم جعلت فداك  ،قال  :إن تلك المجالس أحبها ،فأحيوا أمرنا يا
فضيل  ،فرحم هللا من أحيا أمرنا  ،يا فضيل  ،من ذكرنا أو ذكرنا عنده  ،فخرج من عينه مثل جناح الذباب  ،غفر
هللا له ذنوبه ولو كانت أكثر من زبد البحر)( ، )28وقوله (ع)  ( :من جلس مجلسا ً فيه أمرنا لم يمت قلبه يوم تموت
القلوب)(. )29
والمرحلة الثانية التي شهدت توسعا ً في المآتم الحسينية كان عهد  ،و إمامة حفيده اإلمام علي بن موسى الرضا
(ع) (213 – 148هـ)(818-765م)  ،فعنه أنه  ،قال ( :إن المحرم شهر كان أهل الجاهلية يحرمون فيه القتال ،
سبي فيه ذرارينا ونساؤنا  ،ولم ترع لرسول هللا (صلى هللا عليه واله
فاست ُحلت فيه دماؤنا  ،و ُهتكت فيه حرمتنا  ،و ُ
وسلم) حرمة في أمرنا  ،و إن يوم الحسين أقرح جفوننا وأسبل عيوننا  ،و أذل عزيزنا بأرض كربالء  ،و أورثنا
الكرب والبالء إلى يوم االنقضاء  ،فعلى الحسين فليبك الباكون  ،فإن البكاء عليه يحط الذنوب العظام)( ، )31وعنه
(ع) وهو يخاطب الريان بن شبيب  ،وقد دخل عليه في أول يوم من المحرم  ( :يا بن شبيب أصائم أنت ؟ قلت ال
 ،فقال  :إن هذا اليوم هو اليوم الذي دعا فيه زكريا (ع) ربه عز وجل  ،فقالَ { :رب َهبْ لي من لَّدُ ْنكَ ذُريَّةً َطيبَةً
سمي ُع الدُّعَاء } ( ، )31فمن صام هذا اليوم ،ثم دعا هللا عز وجل ،استجاب هللا له كما استجاب لزكريا  ،ثم قال
إنَّكَ َ
 :يا بن شبيب  ،إن كنت باكيا ً لشيء فابك للحسين بن علي بن أبي طالب  ،فإنه ذُبح كما يُذُب ُح الكبش  ،وقتل معه
أهل بيته ثمانية عشر رجالً مالهم على األرض شبيهون  ،ولقد بكت السموات السبع واألرضون لقتله  ،يا بن
شبيب  ،إن كنت باكيا ً على الحسين حتى تصير دموعك على خديك غفر هللا لك كل ذنب أذنبته صغيراً كان أو
كبيرا ً قليالً كان أو كثيراً ) (. )32
وثمة ركائز يرتكز عليها الدين اإلسالمي منها ذكر واقعة كربالء  ،وما جرى على آل الرسول ( )  ،بحيث
أصبح موسم عاشور من مواسم التبليغ األساسية عند المسلمين مثل رمضان  ،فأصبح لواقعة الطف دورا بارز في
الحياة الثقافية  ،واالجتماعية  ،غير مقتصرة على الجانب العاطفي ،بل أصبحت تتناول الجانب المعرفي من حيث
التعرف باإلسالم  ،وبث تعاليم أهل البيت ،وتعميق الوعي اإلسالمي ،وبيان األحكام الدينية التي تهم شؤون
المجتمع .

خامسا ً  :الحركة العلمية والعلوم الدينية في كربالء

ازدهرت الحركة العلمية في كربالء منذ ُ أن زارها اإلمام جعفر بن دمحم الصادق (ع) لتغدوا قاعدة للفكر اإلمامي
فيما بعد  ،وقد أسهم من بعده السيد إبراهيم بن دمحم العابد بن اإلمام موسى الكاظم (ع) المعروف بالمجاب  ،ثم
أوالده  ،وأحفاده من بعد الذين قطنوا كربالء  ،وجاوروا اإلمام السبط (ع)(. )33
كانت في كربالء مدرسة فقهية محدودة قبل القرن الثالث عشر بموازاة مدرسة الحلة  ،ومدرسة جبل عامل  ،و
مدرسة أصفهان  ،وكان في هذه المدرسة فقهاء  ،وعلماء كبار( ، )34ولم تبزغ شموس العلماء في كربالء اال بعد
القرن الثالث للهجرة  ،في صنوف المعرفة شتى  ،والعلوم  ،وأبدعوا فيها حتى أجاد الواحد منهم أكثر من علم ،
وأبرز هذه العلووم :العلوم الدينية  ،وفروعها مثل :علم الحديث  ،وعلم الفقه  ،وعلم الكالم وغيرها  ،وأبرز من
اشتهر بهذه العلوم هو الشيخ الفقيه المحدث حميد بن زياد بن حماد بن هواز الدهقان أبو القاسم  ،من أهل
نينوى( ، )35وهو من أكابر محدثي كربالء  ،جاء ذكره في مصادر اإلمامية المعتبرة في الحديث  ،وغيرها  ،اذ
روى عنه الكليني  358حديثا ً  ،وثقه الكثير  ،وصنف  ،وكتب الكثير من المؤلفات في صنوف المعرفة  ،وروى
األصول ( ،)36وهشام بن الياس الحائري كان فاضالً صالحا ً له المسائل الحائرية في الفقه( ، )37والشيخ دمحم بن
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جعفر بن علي بن جعفر المشهدي الحائري عالم مؤلف واسع الرواية  ،ولد في حدود 511هـ روى مقنعة الشيخ
المفيد وله المدونات المزار الكبير  ،وإيضاح المناسك لمن هو راغب بالحج ( ،)38والياس بن هشام بن الياس
الحائري  ،وعماد الدين دمحم بن علي بن دمحم بن حمزة الشهير بعماد الدين الطوسي  ،والمكنى بابن الحمزة كان
فقيها ً عالما ً فاضالً من تالميذ الشيخ أبي جعفر دمحم بن الحسن الطوسي  ،وله من المؤلفات الثاقب في المناقب ،
الوسيلة  ،الواسطة  ،الرايع في الشرايع( ، )39كذلك العالم الفاضل البارز الذي يعد من أعالم الحديث شمس الدين
فخار بن معد بن فخار الحسيني الحائري  ،أبو علي العلوي الموسوي الحائري روي الحديث النبوي عن والده
السيد معن بن فخار  ،والشيخ أبو الفرج عبد الرحمن الجوزي  ،وله إحاطة بالعلوم شتى  ،والفنون  ،وله كتاب
الرد على الذاهب الى تكفير أبي طالب(. )41
وبرع الكربالئيون بعلوم أخرى منها :اللغة العربية  ،وعلم الرجال  ،وعلم األنساب ؛ فأبرز العلماء نصر هللا
بن علي بن منصور الخازن النحوي الحائري  ،كان نحويا ً حافظا ً( .)41وشمس الدين فخار بن معد الموسوي من
العلماء الذين اشتهروا فضالً عن الفقه بعلم الرجال ،واألدب  ،وقد أثنى عليه شيوخه  ،ومن تالهم( ، )42وهو من
األشراف المعروفين بمعرفة األنساب  ،وتشجيرها  ،ووصف بالسيد النسابة العالمة  ،ومن مؤلفاته كتاب المقياس
في فضائل بني العباس( ، )43وعز الدين أبو دمحم الحسن بن دمحم بن الحسن بن شمس الدين دمحم الخازن األسدي  ،إذ
كان عالما ً فاضالً  ،وأديبا ً ألقى علومه في الحضرة الحائرية المقدسة  ،وكان ممن رغب في إنشاء العلوم األدبية ،
والشرعية فيها ( ،)44وكذلك عبدهللا دمحم بن بشير بن سعد هللا  ،وهو من ذرية اإلمام موسى الكاظم (ع)  ،وذكر أنه
من شعراء كربالء في القرن السادس  ،والسابع الهجري( ، )45وعز الدين حسن بن دمحم بن علي بن عبد الحسين
بن معتوق بن تائب الحائري الكاتب  ،والذي كان كاتبا ً بارعا ً ،فقد انتقل الى بغداد  ،وهو في شبابه  ،وكتب فيها ،
وله شعر رآه ابن الفوطي  ،وذكر له مولده سنة 656هـ  ،وهو أديب فاضل من أعالم كربالء  ،وله مكانة سامية
في العلم  ،واألدب ( ،)46و من علماء كربالء  ،جمال الدين أحمد بن دمحم بن فهد الحلي  ،والذي ألف في عدد من
العلوم  ،ومنها :التاريخ  ،ومن مؤلفاته تاريخ األئمة ( ،)47وهو مختصر في تاريخ األئمة المعصومين (ع) ،
وأحوالهم  ،وكتاب التواريخ الشرعية عن األئمة المهدية( ، )48والشيخ تقي الدين إبراهيم بن علي بن الحسن بن
دمحم بن صالح العاملي الكفعمي  ،والذي كان ثقة فاضالً  ،وأديبا ً  ،وشاعرا ً ،عابدا ً ،زاهدا ً ،ورعا ً  ،وله كتب منها
المصباح  ،وهو الجنة الواقية والجنة الباقية  ،وهو كبير  ،وكثير الفوائد تاريخ تصنيفه سنة  ، 895وله كتاب البلد
األمين في العبادات أيضا ً  ،أكبر من المصباح  ،وفيه شرح الصحيفة  ،وله كتاب لمع البرق في معرفة الفرق ،
وله شعر كثير  ،ورسائل متعددة( ، )49ومن العلماء حسين بن مساعد بن الحسن بن مخزوم بن أبي القاسم بن أبي
عبدهللا الحسيني الحائري  ،وهو عالم جليل له اطالع واسع باألنساب  ،وقد عمل عدة مشجرات بخط يده ألسر
كربالء العلوية القديمة  ،ومن آثاره تحفة األبرار في مناقب أبي األئمة األطهار  ،كما كتب بخطه نسخه من كتاب
عمدة الطالب البن عنبة  ،وله عليها حواشي بخط يده(. )51
ومن العلوم التي اتقنوها علماء كربالء العلوم الصرفة  ،على الرغم من قولنا إن ما يميز فقهاء اإلمامية أنهم
يتقنون أكثر من علم ،فهم يتصدون لتدريس العلوم التي اتقنوها  ،واجيزوا فيها منها مؤكدا العلوم الصرفة  ،وعلى
الرغم من أن كربالء استقطبت عددا من الفقهاء الكبار الذين كان لهم دروس مؤقته فيها  ،سيما من الحلة  ،والذين
اشتهروا بتدريس تلك العلوم الى جانب العلوم الدينية  ،ومنهم الشيخ ابن فهد الحلي الذي اشتهر بتدريس الحساب
والرياضيات والفلك  ،الى جانب العلوم  ،ففي الفلك والنجوم كان له كتاب سماه منازل القمر  ،وسمي ايضا ً معرفة
القمر  ،وهو كتاب مختص في كيفية تعيين منازل القمر  ،واالستفادة منها في تحديد ساعات الليل ليحافظ على
ادعيتها  ،وصالتها(. )51
وبذلك شهدت مدينة كربالء حركة فكرية واسعة ،وانطلقت هذه الحركة منذُ عهد اإلمام جعفر بن دمحم الصادق
(ع)  ،وأصبحت كربالء من كبريات المدارس العلمية  ،والفكرية شأنها شأن الكوفة  ،وبغداد  ،والحلة  ،وصارت
من أهم المراكز للحركات الفكرية  ،والعلوم  ،منذُ أن احتضنت نهضة اإلمام الحسين (ع) .

الخاتمة
بعد انتهاء بحثنا توصلنا إلى النتائج التالية :
 إن للمنبر الحسيني دورا مهما في عصرنا الحاضر في تربية األمة وإعدادها  ،وتعليم مفاهيم اإلسالم  ،ومدرسة
أهل البيت (ع)  ،فضال عن دوره التاريخي في إبقاء ثورة اإلمام الحسين (ع) حيّة متّقدة في النفوس .
 يعزى المجد الذي وصلت اليه كربالء الى الفكر الثوري الذي حملة اإلمام الحسين (ع) .
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 كان لمدرسة كربالء الفقهية أثر كبير على الساحة الفقهية اإلمامية  ،فقد أنجبت كثيرا ً من العلماء الذين ذاعت
شهرتهم في العالم اإلسالمي .
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00
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