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العنوان: حین تكون الَعبرة للِعـبـرة  

یُـعتبر المجـّدد األبـرز فـي تـاریـخ اإلنـشاد والـرثـاء فـي البحـریـن. أّسـس أسـلوبـاً فـي الـعزاء الحسـینّي، فـي مـطلع عـام 
1992م، وُعرف بمدرسة تعّدد األلحان واإلیقاعات، التي اشتھرت في البحرین وُعرفت بـ"المدرسة البحرانیة". 

 ً ھـو الشـیخ حسـین أحـمد عـلي األكـرف، الـرادود والمنشـد اإلسـالمـّي الـذي نُشـر لـھ الـعدیـد مـن اإلصـدارات الـتي القـت رواجـا
وأحبّتھا الناس. 

درس الشـیخ حسـین األكـرف فـي البحـریـن، ثـّم ذھـب إلـى الـنجف فـي الـعراق عـام 1989م، لـدراسـة الـعلوم الـدیـنیة فـي 
الـحوزة الـعلمیة، ثـّم عـاد إلـى بـالده ثـّم غـادرھـا لـمواصـلة الـدراسـة الـدیـنیة فـي مـنطقة قـم فـي إیـران. وفـي عـام 1995م عـاد 

إلى بالده واعتُقل 4 سنوات أثناء الحراك البحرینّي. 

ُعـیّن رئـیساً لـلرابـطة الحسـینیة لـلشعراء والـروادیـد فـي البحـریـن لـدورتـھا األولـى والـثانـیة، وشـغل مـناصـب أخـرى فـي مـجال 
التوعیة اإلسالمیّة. 

كیف أثّرت البیئة التي نشأ فیھا الشیخ حسین األكرف على بناء شخصیّتھ ومسیرتھ؟ 

بسم هللا الرحمن الرحیم وصلّى هللا على محمد وآلھ الطاھرین. 

قبل كّل شيء أتقّدم منكم ومن كّل القائمین على مجلّة "بقیّة هللا" بالشكر الجزیل على ھذه العنایة والتفّضل. 

الـمجتمع البحـریـنّي یـتمیّز بـالـتمّسك بـالـدیـن وعـْشق أھـل الـبیت عـلیھم السـالم، ویـشّكل فـیھ المسجـد والحسـینیّة حـاضـنة 
تـربـویـة وثـقافـیة وعـقائـدیـة ألبـناء الـمجتمع. وكـان لھـذا أثـره الـبالـغ ووْقـعھ الـمؤثـر فـي عـقل ووجـدان الـناشـئة مـن األطـفال 

والشباب بشكل عاّم، وعليَّ بشكل خاّص. 

كـما كـان لـلبیئة الـمحیطة مـن األُسـرة والـجیران واألصـدقـاء لـمسات واضـحة فـي انجـذابـي وتـعلّقي بخـدمـة اإلمـام الحسـین 
علیھ السالم، وخاّصة والدي الرادود والشاعر الحاج أحمد األكرف. 

متى بدأت مسیرتك في خدمة المنبر الحسینّي؟ 

بـدأُت مسـیرتـي بـشكل عـفوّي وغـیر مـنتظم مـبكراً، فـي مـطلع الـثمانـینات. وانـتظمت بـشكل رسـمي عـام 1985م تـقریـباً، 
حیث كانت المشاركة األولى في الموكب الحسیني لیلة األربعین من العام نفسھ. 

ھل تعلّمت على ید أحد الروادید؟ وھل تقتدي بأحدھم؟ 

فيـ الحـقیقة لمـ أتلـّق التـعلیم بمـعناه الوـاقعـّي المـباشرـ، بلـ متـابعـتي وشغـفي باـإلنشـاد الحسیـنّي والدـینـّي ھمـا اللـذان صقال 
مـوھـبتي، وراَكـما خـبراتـي مـن خـالل اسـتماعـي واطّـالعـي عـلى مـشاركـات والـدي والـروادیـد فـي قـریـتي، والـمناطـق 

المجاورة في البحرین. 

ھل من تغیّرات شھدھا المنبر الحسینّي في الّدور واألھداف منذ نشأتھ؟ 



الـّدور والھـدف األسـاس الـذي قـام ألجـلھ الـمنبر الحسـینّي ھـو خـدمـة وإحـیاء أھـداف الـثورة الحسـینیة عـبر الـبناء الـعقائـدّي، 
والـعاطـفّي، والـثقافـّي والـروحـّي لـألّمـة. وبـالـطبع، فـإّن حـكام الـجور بـذلـوا الـكثیر مـن مـختلف األسـالـیب، تـرغـیباً وتـرھـیباً، 
إلیـقاف وتحـریـف مـسار الـمنبر الحسـینّي. وقـد یـتعطّل الـمنبر تـمامـاً فـي الـعلن ویـكون شـعیرة تـمارس فـي السـّر كـما حـدث 

أبان الحكم الجائر في العراق. 

ولكن الیوم نشھد عودة للدور األساس واألھداف الكبرى للمنبر الحسینّي. 

ما مدى أھمیّة أن یكون الخطیب أو الرادود من بیئة الحوزة العلمیة وطالب علمھا؟ 

مـن الـواضـح أّن ثـمة عـالقـة وثـیقة بـین مـن یـخوض غـمار تـوجـیھ األّمـة فـي األبـعاد الـعقائـدیّـة والـعاطـفیّة والـثقافـیّة والـروحـیّة 
وبـین الـمؤسـسة الـدیـنیّة والـبیئة الـعلمیّة الـمعرفـیّة، فـالـفقھ والـعقائـد واألخـالق والـتاریـخ والـلغة واألدب كـلّھا عـلوم یـجب أن 

یأخذ منھا الرادود الحسینّي حاجتھ حتّى یقّدم لألمة األصیل والنقّي والسلیم من ھذه القضایا. 

فـي ظـّل كـثرة الـروایـات الـمغلوطـة مـن السـیرة الحسـینیّة الـمباركـة، خـاّصـة مـع انـتشار وسـائـل الـتواصـل الحـدیـثة، مـا ھـو 
موقف المؤّسسة الدینیّة من ھذه الروایات؟ وما دور الخطیب والرادود الحسینّي؟ 

لـم تـوفّـر الـمؤسـسة الـدیـنیّة جھـداً بـكافّـة الـوسـائـل فـي الـحّث عـلى الـتزام الـضوابـط الـعلمیّة فـي اعـتماد روایـات الـتاریـخ 
والـمسائـل االعـتقادیّـة واألحـكام الشـرعـیة. أّمـا أكـثر مـا أضـّر بـالـمنبر الحسـینّي فـھو اعـتماد الـمرسـالت واألقـاصـیص 
والـرؤى واألحـالم، لـترتـیب اآلثـار الـعملیّة والـثقافـیّة وحـتى الـعقائـدیّـة؛ وذلـك یـعود إلـى تـغلیب مـعیار إجـادة الـنعي والـرثـاء 
فـي خـطباء الـمنبر عـلى حـساب المسـتوى الـمعرفـّي والـبصیرة الـفكریـة واألمـانـة الـعلمیة. فـالـمنبر الحسـینّي ھـو مـعین لـلوعـي 
والـعلم والھـدى والـتعبئة والـبناء عـلى كـافـة األصـعدة وفـي مـختلف الـمجاالت الـتي تـفتقر إلـیھا األمـة فـي الـنھوض والـرقـيّ 

والصالح. 

ما ھي المؤّھالت الواجب وجودھا في الرادود الحسیني؟ 

 ً بـعد أن بـیّنا ضـرورة تـوفّـر الـجوانـب الـعلمیّة والـمعرفـیّة فـي الـرادود الحسـیني فـإنّـھ بـطبیعة الـحال ال بـّد أن یـكون مھـتما
بالجوانب الروحیّة والفنیّة المساِعدة في تقدیم األلیق بالمنبر الحسیني. 

ما ھي الخطوط العاّمة لتوجیھ الشعائر الحسینیّة؟ 

یـجب أن تـتّجھ الـشعائـر الحسـینیّة إلـى مـساراٍت ثـالثـة حـتّى ال یـصیب خـلل مـا الـممارسـة والـتطبیق وتُـفّرغ الـشعائـر مـن 
مضمونھا ویضعف أثرھا: 

األول: تكریس محبّة أھل البیت وموّدتھم في القلوب. 

الثاني: تقدیم صورة واضحة عن أصل قضیة عاشوراء للناس وتبیانھا لھم و"لماذا نبكي الحسین؟". 
الثالث: تكریس المعرفة الدینیّة واإلیمان الدینّي اللذین یحافظان على العقیدة الصافیة النقیّة. 

إلـى أّي مـدى مـھّم أن یتحـلّى خـادم الـمنبر الحسـیني بـالـمؤّھـالت الـرسـالـیة؟ ومـا الـفارق بـین الخـطیب الـناجـح والخـطیب 
النافع؟ وأیھما أھّم برأیك؟ 

یـعتبر الـمنبر الحسـینّي مـیدانـاً رسـالـیاً. وبسـبب الـتأثـیر الـعاطـفّي لـلمنبر الحسـیني تسھُـل عـملیة الـتوجـیھ والـتثقیف والـتربـیة، 
حیث قیل: افتح قلب اإلنسان ینفتح لك عقلھ. 



تـكمن خـطورة ھـذا الـمیدان فـي أّن ارتـقاءه یـحتاج إلـى مـؤھّـالت عـلمیّة وثـقافـیّة وروحـیّة جـیّدة نـحافـظ مـن خـاللـھا عـلى 
سالمة وعي الناس وعقیدتھم وروحیّتھم. 

أّمـا فـیما یـتعلّق بـالـشّق الـثانـي مـن الـسؤال: فـإنّـھ ال یـصّح الـتفكیك بـین مـفھومـي الـناجـح والـنافـع فـي الخـطیب الحسـیني، فـإنّ 
جـوھـر الـمشكلة ومـكمن الخـطر ھـو فـي عـملیة الـتفكیك ھـذه، فـإّن الخـطیب الـناجـح فـي الـمفھوم اإلیـمانـّي ھـو الـمبلّغ األمـین 
عـلمیاً، السـلیم الـعقیدة والـنقي أخـالقـیاً والـنافـع عـطاًء والـمؤثّـر أسـلوبـاً والـشجّي صـوتـاً، ھـذه الـعناصـر ھـي أجـزاء أصـیلة فـي 

ذلك الُمركَّب الذي نسمیھ خطیب المنبر الحسینّي. 

الـمنبر الحسـینّي یـخاطـب شـرائـح مـتنوعـة مـن الـمجتمع، ویُـعقد فـي ظـروف مـكانـیّة وزمـانـیّة واجـتماعـیّة مـختلفة، فـكیف 
یوفِّق خادم المنبر بین ھذه الظروف مجتمعة؟ 

إّن لذلك عناصَر: 

أوالً: أن یحیط خادم المنبر بالعادات والتقالید في المكان الذي یخدم فیھ بحیث یقّدم الالئق والُمناسب. 
ثـانـیاً: أن یـلّم بـأھـّم حـاجـات الـمجتمع الـذي یخـدم فـیھ وقـضایـاه، بـحیث یـرّكـز عـلى مـواضـع الـحاجـة ویـمّس الـقضایـا ذات 

االھتمام. 
ثالثاً: أن یتخیّر األسلوب واللغة الوسطیین فنیّاً وأدبیّاً، حتّى یسھل التلقّي عند كافة الناس. 

لـلشعائـر الحسـینیة دور فـي الـتعبیر عـن االرتـباط الـعاطـفّي بـاألحـداث الـتاریـخیّة اإلسـالمـیّة، فـضالً عـن إذكـاء جـذوة 
الثورة. برأیك، ھل ممكن الحدیث عن دور أھّم من اآلخر؟ 

أعـتقد أّن بـین التحـریـك الـعاطـفي "الـَعبرة" واإلذكـاء الـثوري "الـِعبرة" نـوُع سـببیّة وعـلّیّة، فـإّن أول انـفعال یـترتّـب عـلى 
عـملیّة كـشف الـظلیمة والجـریـمة الـبشعة فـي كـربـالء للمسـتمعین والـمشاھـدیـن والـقارئـین والـتي لـم یـحصل مـثلھا فـي الـتاریـخ 
الـماضـي والـحاضـر ھـو االنـفعال الـعاطـفّي، ثـّم عـندمـا یـتمّكن ھـذا االنـفعال والـتفاعـل مـن اإلنـسان تـجاه "الـمقّدس" وھـو 

المعصومعلیھ السالم یبدأ الفعل المترتّب علیھ وھو الثورة الغاضبة والناقمة على الظلم والجور والفساد في األرض. 

وكـلّما كـان الـتفاعـل الـعاطـفّي أشـّد كـلّما كـان الـفعل أبـلغ وأكـثر ثـباتـاً ودیـمومـة، لھـذا كـان لـلّدمـعة فـي الحسـین عـلیھ السـالم ذلـك 
األجـر الـعظیم فـي روایـات أھـل الـبیت عـلیھم السـالم، فـإّن الـدمـعة شـرارة االنـطالق نـحو بـناء الـواقـع وتطھـیر األرض مـن 

القوى الشیطانیّة فضالً عن تطھیرھا للّذات وغسلھا للشوائب العالقة بالفكر وتثبیتھا للعقیدة. 

أّي طرق إحیاء الشعائر الحسینیة أقرب إلیك؟ وأین تجد نفسك في خدمة المنبر الحسینّي؟ 

كـّل مـا ثـبت أنّـھ مـن الـشعائـر الحسـینیة ھـو قـریـب لـي ومـوضـع اھـتمامـي قـدر اسـتطاعـتي. وأسـأل هللا تـعالـى أن یـوفّـقني 
لخدمة كّل شعائر الحسین وأھل البیت علیھم السالم. 

أّمـا أقـرب األعـمال إلـى نفسـي فھـي تـلك الـتي أجـد لـھا أثـراً فـي قـلوب الـناس وحـضوراً إیـجابـیاً فـي حـیاتـھم، وأََحـبُّھا ھـي تـلك 
الـتي یـرددھـا الـمقاومـون وأھـل الـثغور وبـاألخـص الحـّراس لـلعقیدة والـصائـنون لـمقّدسـات أھـل الـبیت عـلیھم السـالم 
بـأرواحـھم الـنفیسة ودمـائـھم الـزكـیّة؛ ذلـك أنـني أحـاول جـاھـداً أن تـمّس أعـمالـي وعـي الـناس فتحـّركـھم بـاتّـجاه الـھموم الـكبرى 

والقضایا المھّمة وأن تمّس أرواحھم فتنّمي فیھم َجذوة الِعشق والوالیة ألھل البیت علیھم السالم.


