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رحم اهلل من يقرأ له سورة الفاحتة

ت هَّ
ين ُي َب ِّل ُغونَ ِر َس اَال ِ
اللِ َو خَ ْي َش ْو َن ُه َو اَل
{ا َّل ِذ َ
خَ ْي َش ْونَ َأ َحد ًا إِ اَّل هَّ َ
الل َو َك َفى بِ هَّ
اللِ َح ِسيب ًا}
سورة األحزاب ،اآلية.39 :

مدقملا
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المقدمة

يمثل املنرب بصورة عامة ،واملنرب احلسيني

بصورة خاصة ،وسيلة هامة إليصال األفكار
واملفاهيم الدينية إىل الناس ،وبيان األصول

االعتقادية واملرتكزات األخالقية ،وتوضيح

األحكام الرشعية ومقاصدها وعللها ،وتفنيد

اإلشكاليات ورد الشبهات ،واإلجابة عىل
التساؤالت املثارة بني الفينة واألخرى.
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مرتكزات املنرب احلسيني املتميز

ويعد املنرب احلسيني من أقوى الوسائل
التبليغية ،وأكثرها تأثري ًا يف اجلمهور ،كام
جيتذب املنرب  -وخصوص ًا يف العرشة األوىل
من شهر حمرم احلرام من كل عام -ماليني
الناس من خمتلف بقاع الدنيا بام ال يستطيع
أي ملتقى علمي أو حمفل ثقايف أن جيتذب إليه
مثل هذا العدد الضخم ،ومن خمتلف الرشائح
والطبقات االجتامعية.
واملنرب كام هو وسيلة إليصال األفكار
إىل الناس ،كذلك هو رسالة ،ولذلك جيب
أن نحافظ عىل مستواه العلمي الرصني،
ومضمونه الديني العميق ،وأن يقوم اخلطباء
والعلامء بتبليغ الرسالة بأمانة وشجاعة
وحكمة وعلم ومعرفة.
ويتناول هذا الكتاب جمموعة من
القواعد واألس��س واألساليب والوسائل
التي تساهم يف جعل املنرب احلسيني منرب ًا

مدقملا

››
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فعا ً
ال ومتميز ًا ،كام يتطرق لتطلعات الناس
وطموحاهتم جتاه املنرب احلسيني املعارص.

وختام ًا ...أبتهل إىل اهلل تعاىل أن جيعل
هذا الكتاب يف ميزان أعاميل ،وأن ينفعني به
يف آخريتَ { ،ي ْو َم اَل َين َف ُع َم ٌ
ال َو اَل َب ُنونَ * إِ اَّل
َم ْن َأ َتى هَّ َ
الل بِ َق ْل ٍ
يم} ،إنه  -تبارك وتعاىل
ب َس ِل ٍ
 حمط الرجاء ،وغاية األمل ،وينبوع الرمحةوالفيض والعطاء.
واهلل املستعان
عبد اهلل أمحد اليوسف
احللة  -القطيف
 2شوال 1436هـ
 19يوليو 2015م

ملا ةيلعاف يف دعاوق

››
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قواعد في فاعلية المنبر

من أجل أن يكون املنرب فاع ً
ال ومعرب ًا
عن قلب األمة النابض جيب مراعاة القواعد
واألسس التالية:

 -1اإلخالص يف العمل:
اإلخالص يف العمل رشط يف قبوله،
ففي العبادات ال يقبل أي عمل عبادي إذا مل
يكن عن إخالص النية هلل تعاىل ،واإلخالص
مطلوب بذاته يف كل عمل ديني أو اجتامعي،
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مرتكزات املنرب احلسيني املتميز

واملنرب ألنه رسالة ،لذلك عىل اخلطيب أن
يكون هدفه من ارتقاء املنرب هو اإلخالص
هلل تعاىل ،وخدمة دينه ،وليس حب الشهرة
والظهور ،أو احلصول عىل األموال الوفرية،
أو البحث عن الوجاهة...وما أشبه ذلك؛
ألن ذلك من حمبطات العمل ،ويسلب الربكة
والتوفيق اإلهلي.

 -2تناول هموم وتطلعات األمة:
تعاين األم��ة اإلسالمية م��ن مهوم
ومشاكل ُتشغل باهلا ،كام لدهيا الكثري من
التطلعات والطموحات التي تسعى لتحقيقها.
وعىل اخلطيب الواعي أن يكون قريب ًا من هذه
اهلموم؛ فيقدم حلو ً
ال للمشكالت والقضايا
املختلفة ،كام أن عليه أن يزرع يف الناس روح
األمل والتطلع للمستقبل ،واحلث عىل حتقيق
تطلعات األمة وطموحاهتا ،وجتاوز املعوقات

ملا ةيلعاف يف دعاوق
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التي حتول دون وص��ول األم��ة ألهدافها
املرشوعة.

واملنرب جيب أن يكون معرب ًا بصدق
عن الوجدان الديني لألمة من خالل تناول
اخلطيب للقضايا الدينية ،ومعرب ًا عن الوجدان
الشعبي والعاطفي هلا من خالل ربطها بالقيم
الدينية واألخالقية ،فاملنرب الناجح هو الذي
يتناغم مع اهلوية الدينية لألمة ،ويتفاعل مع
الروح العاطفية هلا.

 -3االرتقاء مبستوى الوعي االجتماعي العام:
حتى يكون املنرب احلسيني قلب األمة
النابض عليه أن يرتقي بمستوى الوعي
االجتامعي العام ،فالوعي يتطور بصورة
تراكمية ،فلو قسنا وعي جمتمعنا اآلن بام كان
عليه احلال قبل ثالثة عقود فسنجد فرق ًا هائ ً
ال
يف مستوى الوعي ،وال شك أن للخطباء
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مرتكزات املنرب احلسيني املتميز

املتميزين أثرهم الفاعل يف تكوين الوعي
االجتامعي عند األمة ،واالرتقاء بثقافتها
وعلمها وفهمها.
ومن األخطاء الفاحشة أن يتقبل خطيب
ما النزول عند رغبات بعض الناس أو ميوهلم
غري الصحيحة؛ فاخلطيب مهمته نرش العلم،
وتكوين الوعي ،والقضاء عىل اخلرافات
واألساطري ،وليس من الصحيح أبد ًا مسايرة
األخطاء االجتامعية ،أو التساهل أمام نقد
الظواهر السلبية ،بل جيب عىل اخلطيب أن
ين ُي َب ِّل ُغونَ
يكون مصداق ًا لقوله تعاىل{ :ا َّل ِذ َ
اللِ َو خَ ْي َش ْو َن ُه َو اَل خَ ْي َش ْونَ َأ َحد ًا إِ اَّل هَّ َ
ت هَّ
ِر َس اَال ِ
الل
َو َك َفى بِ هَّ
اللِ َح ِسيب ًا}(((.

 -4اتباع أسلوب احلكمة واهلدوء:
أمرنا القرآن الكريم بالدعوة إىل اهلل
((( سورة األحزاب ،اآلية.39 :

ملا ةيلعاف يف دعاوق
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تعاىل ولكن باتباع احلكمة واملوعظة احلسنة،
يقول تعاىل{ :ا ْد ُع إِ ىِل َسبِيلِ َر ِّب َك بِالحْ ِ ْك َم ِة
َوالمَْ ْو ِع َظ ِة الحَْ َسن َِة َو َج ِ
اد هْ ُلم بِا َّلتِي ِه َي َأ ْح َس ُن إِنَّ
َر َّب َك ُه َو َأ ْع َل ُم بِ َمن َض َّل َعن َسبِ ِيل ِه َو ُه َو َأ ْع َل ُم
ين }(((.
بِالمْ ُ ْهت َِد َ
وخالف احلكمة اتباع األسلوب اخلشن
أو املقزز أو املستفز يف الدعوة إىل اهلل ،فإن ذلك
يعطي انطباع ًا سلبي ًا عن املنرب احلسيني ،وعن
الدعوة إىل اهلل تعاىل ،وينفر الناس من الدين.
ومن احلكمة أن يكون املنرب احلسيني
جامع ًا ال مفرق ًا ،موحد ًا ال مشتت ًا ،مقرب ًا
للقلوب ال منفر ًا؛ وهذا يستلزم اتباع أسلوب
احلكمة واهلدوء يف معاجلة القضايا املطروحة
للبحث ،أو التي حتتمل أكثر من وجهة نظر.
وحيث أن األمة اليوم تعيش يف حالة
((( سورة النحل ،اآلية.129 :
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مرتكزات املنرب احلسيني املتميز

احتقان طائفي شديد ،فإن املطلوب هو
تنفيس هذا االحتقان ،والتقليل من تبعات
وآثار االنقسام بني أتباع املذاهب اإلسالمية
املختلفة؛ بل أحيان ًا نجد حالة االحتقان
حتى داخل اإلطار املذهبي الواحد ،نتيجة
االخ��ت�لاف يف ال��رأي أو القناعات ،أو
التوجهات والتيارات املتنافسة.

ويمكن للمنرب احلسيني أن يكون فاع ً
ال
يف هتدئة النفوس ،وترطيب القلوب إذا ما
خلصت النية ،وحسنت الوسيلة؛ إذ جيمع
املنرب حتت أعواده كل التوجهات والتيارات
االجتامعية بام يساعد عىل خلق ثقافة تؤمن
بالتعايش والتحاور والتفاعل اإلجيايب بني
الناس.

 -5املواءمة بني القول والفعل:
من القواعد اهلامة لتأثري اخلطيب عىل

ملا ةيلعاف يف دعاوق

››
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الناس هو التزامه فع ً
ال بأخالقيات املنرب،
فيفعل ما يقوله ،ويرتك ما يدعو الناس إىل
ٍ
وعندئذ يكون
تركه ،ويكون قدوة للناس،
للخطيب تأثري قوي يف القلوب والعقول.
أما أذا كان اخلطيب يقول عىل املنرب شيئ ًا
ويفعل يف الواقع اخلارجي ما يعاكسه فهذا
يرتك أثر ًا سلبي ًا عند الناس ،ويكون كالمه
ال أثر له ،وكام قيل :ما خيرج من القلب
يصل إىل القلب ،وما خيرج عن اللسان ال
يكاد يصل اىل اآلذان.
وقد ذم القرآن الكريم من يفعل خالف
ين َآ َمنُوا مَِل
ما يقول ،يقول تعاىلَ { :يا َأ هُّ َيا ا َّل ِذ َ
ند هَّ
ب َم ْقت ًا ِع َ
اللِ َأن
َت ُقو ُلونَ َما اَل َت ْف َع ُلونَ * َك رَُ
َت ُقو ُلوا َما اَل َت ْف َع ُلونَ }(((.
واخلطيب باعتباره واعظ ًا للناس ،عليه

((( سورة الصف ،اآليتان.3-2 :
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مرتكزات املنرب احلسيني املتميز

أن يكون متعظ ًا أيض ًا؛ وإال فام قيمة كالم
الواعظ إذا كان ملجرد االستهالك الشعبي؟!

فاخلطيب كي يكون مؤثر ًا يف الناس،
وقادر ًا عىل تغيري أفكارهم السلبية وعاداهتم
اخلاطئة عليه أن يكون أنموذج ًا صادق ًا
للواعظ املتقي املتعظ ،والذي يفعل ما يقوله،
وجيتنب ما ينهى الناس عنه.

جلا لايجألا تاعلطتو ربنملا

››
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المنبر وتطلعات األجيال الجديدة

حتى يلبي املنرب احلسيني تطلعات
وأمال وطموحات األجيال اجلديدة ينبغي
اإلشارة إىل جمموعة من النقاط اهلامة وهي:

 -1التجديد والتطوير يف اخلطاب الديين:
أصبحت األجيال اجلديدة متعلمة
ومثقفة ،ونادر ًا ما نجد يف جمتمعنا شخص ًا
غري متعلم ،بل أن بعض شبابنا قد وصلوا
إىل الدراسات العليا يف خمتلف التخصصات
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مرتكزات املنرب احلسيني املتميز

العلمية؛ وهذا يفرض عىل اخلطيب أن يسعى
إىل التجديد يف اخلطاب املنربي سواء من
حيث األسلوب أم املحتوى ،فام كان يقبل من
اخلطيب سابق ًا مل يعد مقبو ً
ال اليوم من غالبية
جيل الشياب املتعلم.
وكلام كان اخلطاب املنربي متجدد ًا
وحيوي ًا وعلمي ًا كان أقدر عىل استقطاب
األجيال اجلديدة ،والتأثري فيهم.

ومسألة التجديد والتطوير ال تنحرص
يف جانب واح��د؛ بل تشمل كل جوانب
اخلطاب الديني؛ إذ يتطلع اجليل املتعلم
إىل طرق موضوعات جديدة ،وبطريقة
علمية ،بل وحتى املواضيع الوعظية  -وهي
رضورية أيض ًا  -بحاجة إىل أسلوب جذاب،
فاألسلوب الشائق يرتك أثر ًا تفاعلي ًا يف قلوب
وعقول اجلمهور.

جلا لايجألا تاعلطتو ربنملا

››
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 -2املزاوجة بني النصوص الدينية واحلقائق
العلمية:
إن عملية امل��زاوج��ة بني النصوص

الدينية الصحيحة واحلقائق العلمية الثابتة من

األدوات املهمة يف صناعة خطاب منربي مؤثر
عىل األجيال اجلديدة.

فاجلمع ب�ين النصوص م��ن آي��ات

وأحاديث رشيفة ،وما ثبت صحته من العلم
التجريبي يساعد كثري ًا عىل إقناع الشباب
املتعلم واملثقف باملفاهيم الدينية ،ويساعد

عىل قبول اخلطاب املنربي وهذا هو رس نجاح
عميد املنرب احلسيني الدكتور أمحد الوائيل حيث

كان يزاوج يف كثري من األحيان بني األمرين،
مما جعله حمل تأثري ومتابعة من اجليل املثقف،
ومن خمتلف أتباع املذاهب اإلسالمية.
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مرتكزات املنرب احلسيني املتميز

 -3ربط املوضوعات املطروحة بالواقع
االجتماعي املعاصر:
إن ربط املوضوعات واملسائل حمل
البحث بالواقع االجتامعي املعارص وقضاياه
هو الذي جيعل من املنرب احلسيني وسيلة
مؤثرة وجاذبة ،أما اخلطاب التجريدي البعيد
عن مهوم الناس وشؤوهنم ،والذي يناقش
قضايا ال تنسجم مع طبيعة املرحلة وقضاياها
فيؤدي بالشباب املثقف إىل االبتعاد عن املنرب،
والبحث عن وسائل أخرى.
إننا ندرك أن اخلطباء متنوعون يف ميوهلم
واهتامماهتم ،وهذا أمر حسن ومطلوب؛ لكن
املهم هو أن تكون املوضوعات املطروحة
متس الواقع االجتامعي والثقايف واألرسي
والفكري واألخالقي للناس.
والتنوع يف اخلطاب املنربي مفيد،

جلا لايجألا تاعلطتو ربنملا
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ألن لإلنسان أبعاد ًا خمتلفة ،وهو بحاجة
إلشباع أبعاده األخالقية والروحية والعقلية
والسلوكية والعقائدية والفكرية؛ كام أن
الناس ليسوا عىل ميول واحدة ،فمنهم من
يميل للقضايا التارخيية ،ومنهم من يميل إىل
القضايا الفكرية ،ومنهم من يميل إىل القضايا
العقائدية ،ومنهم من يميل إىل القضايا
املعارصة...ووجود خطباء يتطرقون إىل
موضوعات متنوعة أمر مطلوب آلنه يلبي
ميول الناس ورغباهتم الفكرية والثقافية.

نملاب ضوهنلا لئاسو

››
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وسائل النهوض بالمنبر

للنهوض باملنرب احلسيني ،وجعله
أكثر تأثري ًا وجذب ًا ،نشري إىل رضورة االهتامم
باألمور التالية:

 -1التحضري اجليد للموضوعات املطروحة:
إن اهتامم اخلطيب بالتحضري اجليد ملا
ينوي طرحه من موضوعات عىل املنرب مهم
جد ًا؛ ألن ذلك يعني أنه يأيت إىل املنرب وهو
متسلح بالعلم واملعرفة ،وإال إن مل حيرض
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جيد ًا ،أو مل حيرض أص ً
ال ،فهذا سيجعل من
حمارضاته ال قيمة هلا من الناحية العلمية،
وسيبدأ خيرج من موضوع ليدخل يف موضوع
آخر ،وهذا ما نجده -لألسف الشديد  -عند
بعض اخلطباء ،حيث ال يستطيع املستمع أن
يفهم موضوع املحارضة وحمورها.
إن من أوىل الوسائل للنهوض باملنرب
احلسيني اهتامم اخلطباء بالتحضري املسبق
للمواضيع التي يريدون طرحها عىل املنرب،
حتى يكون املنرب منارة علم ومعرفة ،ومركز
إشعاع ديني وفكري.
وقد استعاض البعض من اخلطباء ،بل
وحتى أصحاب بعض املآتم احلسينية ،عن
الطرح العلمي للخطيب بالصوت اجلميل،
وهذا ال يعني التقليل من أمهية الصوت
اجلميل يف النعي والرثاء ،وتأثريه العاطفي
والوجداين عند الناس؛ لكن ينبغي أال يكون
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ذلك عوض ًا عن طرح املواضيع املفيدة؛ والتي
تساهم يف زيادة الوعي الديني ،وبسط العلم،
وتوجيه الناس وإرشادهم نحو الصالح
واخلري واهلدى.
وال شك أن غياب املضمون العلمي
يف املحارضات املنربية ،واالستغناء عن ذلك
بالصوت اجلميل للخطيب فقط ،جيعل املنرب
سطحي ًا؛ يف حني أن املطلوب أن يكون املنرب
مركز إشعاع علمي ومعريف ،ويعالج القضايا
املعارصة بلغة علمية جادة.
ومن أجل التحضري اجليد ،وتأليف
حمارضة علمية يلزم اتباع ما ييل:

أ) اختيار نص يكون صدر ًا للموضوع كآية
كريمة أو حديث رشيف.
ب) حتديد عنارص املوضوع حمل البحث
وكتابتها.
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ت) رضب بعض األمثلة والشواهد
والقصص الواقعية.
ث) ربط املوضوع بالواقع املعارص حتى
يتفاعل اجلمهور معه.

 -2اإلحاطة العلمية اجليدة للمواضيع:
عىل اخلطيب أن يتطرق يف بحوثه
وحمارضاته للمواضيع التي يرى نفسه حميط ًا
إحاطة علمية فيها بشكل جيد ،فاخلطيب
اليوم خياطب شباب ًا متعلمني ،وقد يقع يف
إشكاالت علمية ،أو يتطرق ملواضيع علمية
خيطأ فيها إن مل يكن متمكن ًا منها.
وقد ذكر يل أكثر من طبيب وقوع
بعض اخلطباء يف أخطاء علمية فاحشة نتيجة
لتطرقهم ملواضيع طبية وصحية غري حميطني
هبا إحاطة علمية وافية كتكون اجلنني ،أو ما
يرتبط بالرحم ووظائفه ،أو بعض النظريات
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العلمية يف احلقل الطبي أوالعلمي.
واخلطيب الذكي هو ال��ذي يناقش
ويطرح حم��ارضات جيد نفسه فيها متمكن ًا
بصورة قوية حتى ال يكون مرضب مثل يف
األخطاء العلمية!

 -3االستفادة من أهل اخلربة واالختصاص:
إن م��ن وس��ائ��ل النهوض باملنرب
هو االستفادة القصوى من أه��ل اخلربة
واالختصاص يف جمال ختصصاهتم العلمية،
فهذا يساعد عىل إثراء املحارضات علمي ًا
ومعرفي ًا.
ونحن نجد أن الرشكات الكربى
التي تقوم بتصنيع الطائرات أو السيارات أو
حتى اهلواتف النقالة (املوبايل)...وغريها
من الصناعات احلديثة تلجأ إىل العديد من
الرشكات األخرى للمسامهة يف تصنيع تلك

30

››

مرتكزات املنرب احلسيني املتميز

املنتوجات املهمة ،وتصنيع أج��زاء خمتلفة
حتتاجها منتوجاهتا الصناعية.
وكام هو احلال يف الصناعة ،كذلك
نحتاج يف صناعة األفكار إىل االستفادة من
أهل االختصاص يف جمال ختصصاهتم العلمية
إذا ما أردنا صناعة خطاب منربي متقدم
ومؤثر وقادر عىل صناعة التغيري وتكوين رأي
عام جديد.

 -4االبتعاد عن الكالم الفضفاض أو الضيق:
ونقصد بالكالم الفضفاض الكالم
العام الذي حيتمل أكثر من وجه ،وأكثر من
تفسري ،ويكون بصورة هالمية فضفاضة ال
تالمس القضايا املطروحة بصورة مبارشة.
أما الكالم الضيق فاملقصود به الكالم
املجمل جد ًا والذي حيتاج فهمه إىل تفصيل
وإيضاح ،ومن املهم أن يكون كالم اخلطيب
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وسط ًا بني الفضفاض والضيق؛ فال يكون
عام ًا بال حدود ،وال ضيق ًا بال سعة.

ومن املفيد للغاية اتباع اخلطيب لقاعدة
(السهل املمتنع) بحيث يكون كالمه عميق ًا
ولكنه مفهوم ،وعلمي ًا ولكنه مبسط ،ومفص ً
ال
ولكن من دون حشو ،ومؤثر ًا ولكن من دون
كذب.

اتخلا كسم
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مسك الختام

إن املنرب احلسيني كان وما زال وسيبقى
من أكثر الوسائل تأثري ًا يف اجلامهري ،ولذلك
علينا مجيع ًا العمل عىل تطويره والنهوض به،
وتقديم خطاب منربي متميز ،ومتسلح بالعلم
واملعرفة ،ومتزود بالوعي واحلكمة واحلنكة.
ويف الوقت ال��ذي جيب فيه تشجيع
اخلطباء اجلدد ،وتقديم الدعم هلم ،ال بد من
تأهيلهم علمي ًا وعملي ًا حتى يكونوا خطباء
متميزين ،وقادرين عىل التأثري يف األجيال
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الشابة املتعلمة.
ووج���ود بعض اإلش��ك��االت أو
املالحظات عىل بعض اخلطباء ال يعني السلبية
ضدهم ،أو التقليل من شأهنم ،وإنام هذا النقد
أو التنبيه هيدف إىل التطوير واالرتقاء باملنرب
احلسيني نحو األفضل واألحسن؛ وإال فإنه
يوحد يف جمتمعنا نخبة من اخلطباء املتميزين
س��واء من حيث األسلوب أو املضمون
العلمي ،وبعضهم جتاوز املحلية للعاملية.
ويعود للمنرب فضل كبري يف ربط الناس
بأهل البيت ،وإحياء أمرهم ،واملحافظة عىل
احلامسة الدينية عند األجيال املتعاقبة .ويدرك
اخلطباء  -أعزهم اهلل تعاىل  -رضورة االهتامم
باملادة العلمية املطروحة عىل املنرب ،وعدم
االكتفاء بطرح السرية بصورة رسدية؛ وإنام
تقديم قراءة حتليلية للسرية ،وربطها بالواقع
املعارص.
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وهبذا يكون املنرب قلب األمة النابض،
واملعرب عن هويتها الدينية والثقافية ،ويتحقق
بذلك اهلدف من املنرب كرسالة دينية ،وهو
كذلك وسيلة مؤثرة وفاعلة يف توجيه
الناس وإرشادهم ،وربطهم بالقيم الدينية
واألخالقية.

ايوتحملا
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