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 ؿُبمَّد اؼبصطفى الزَّىراء أيب واؼبرسلٌن األنبياء أشرف على والسَّالم والصَّالة الرحيم الرضبن اهلل بسم الُمقّدم:

 كبنُ  ىا مكان كل   يف وُمتابعينا مشاىدينا ؾبدداً  أيّامكم اهلل أسعد. .الطاىرين الطيبٌن بيتو أىل وعلى
 ليايل يف مضت الربنامج ىذا حلقات. .العيد يف دردشةٌ  الدردشة ىذه من األخًنة اعبلسة يف معكم نتواصل

 اآلن يأتيكم يعين ُعرض العيد يف دردشة برنامج ،واألخًنة الرابعة الليلة يف كبنُ  وىا األوىل الليلة من العيد
 الَّيت واحملاور واؼبواضيع األسئلة ألنبّية أنَّو اتصلوا اإلخوان مضت اللي اغبلقات اهلل شاء وإن مباشر بث

 ينقل اللي الرظبي اؼبوقع ىو زىرائيون موقع ،زىرائيون موقع على ذبدوىا اهلل شاء إنْ  الربنامج ىذا يف طُرحت
 .أيّامك اهلل أسعد أقول وياك وأتواصل ؾبدداً  التحية مين حجي الفضائية القمر قناة وأخبار برامج
 ..موالي عليكم السَّالمُ  ... أيامك اهلل أسعد: 2الُمقّدم

 ... اهلل ورضبة السَّالم وعليك سماحة الشَّيخ األستاذ عبد الحليم الغزِّي:
 فرجوُ  تعاىل اهلل عجل والزَّمان األمر لصاحب والظهور بالفرج عينك وأقرَّ  أيامك اهلل أسعدالُمقّدم: 

 ..الشريف
 ..ولكم لنا ذلك جعل آمٌن إؽبي سماحة الشَّيخ األستاذ عبد الحليم الغزِّي:

 اؼبوىل بظهور عيونكم وأقرّ  أيّامكم اهلل وأسعد وبركاتو اهلل ورضبة اؼبشاىدين أعزائي عليكم السَّالمالُمقّدم: 
 األسئلة العيد يف دردشةٌ  برنامج من الرابعة اغبلقة ىذه ،الشريف فرجوُ  تعاىل اهلل عّجل والزمان األمر صاحب

 ىذه سنحت وكما ،أسبقية ؽبا الَّيت ولألسئلة اؼبتكررة ولألسئلة اؼبهمَّة لألسئلة األفضلية كانت ولكن كثًنة
 ألسئلة أخرى فرص تسنح سوف اهلل شاء إن كذلك األسئلة ىذه الشَّيخ ظباحة على وطُرحت الفرصة

 موالي :الشيخ ظباحة إىل أتوجو ،ألسئلتهم إجابات يسمعوا مل الذين اإلخوة من ونعتذر ،أخرى وإجابات
 طلبها نصيحة خبصوص األّول السؤال وكان اليوم غبلقة أسئلة ثالث البحث طاولة على عرضنا البارحة
  ؟ال أم ذلك على يقدمون ىل الشخصية نصيحتكم أوربا إىل اؽبجرة يريدون الذين اإلخوة بعض
 قد بعضها ألنّ  الشرعي اغبكم ىو ما اغبسينيَّة القصائد يف واألطوار  األغبان خبصوص آخر سؤال وكان
  ؟والغنائية الطربية األغبان إىل قليالً  مالَ 

 إشارة ىناك أنّ  فعالً  ىل السؤال وكان ِمىن يف حدثت اليت واؼبأساوية األليمة اغبادثة عن الثالث السؤال وكان
  ؟الظهور عصر من قريبة فعالً  أّّنا وىل الروايات يف اغبادثة ىذه إىل

 ؟ال أم ألوربا السفر على يُقدمون ىل خبصوص نصيحتكم طلبوا الذين لإلخوة :األّول السؤال مع نبدأ
 . .أيّامهم اهلل وأسعد األعزاء مشاىدينا على سالمٌ  الغزِّي:سماحة الشَّيخ األستاذ عبد الحليم 
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 إىل شخص من زبتلف النَّاس ظروف لكن النصائح يسطر أنْ  اإلنسان على سهلٌ  النصيحة مسألة اغبقيقة
 يعتقد وال اغبياة يف طويلة ذبربةٍ  بعد أقول بالـُمجمل ،للجميع شاملة نصيحة أذكر أنْ  يبكنين ال يعين ،آخر

 ومشاكل اؼبزورة باعبوازات سافرنا ،االعتياديون اؼبسافرون هبا ُيسافر الَّيت بالطرق سافرنا قد بأنَّنا الـُمشاىدون
 األقدام على بلد إىل بلد من مرَّة من أكثر ىاجرت وأنا ،الوثائق توجد ال حيث اؼبعارضة أيّام اؼبزّورة اعبوازات
 تكن مل من أقول اغبقيقة ،مفصَّلة طويلة ذبربةٍ  عن فهي اؼبشاىدين مع نتحدَّثُ  حٌنَ  يعين طويلة والقصة

 ولكن ،العراق من اػبروج يريدون عراقيٌن من السؤال اآلن ،كان بلدٍ  أيّ  من بلدهِ  من زُبرجو ضرورة عندهُ 
  .ضرورة ىناك تكن مل إنْ  البيت أىل حملّب  عام بشكل أقول

 ال أن األفضل يعين اآلخرين ذبارب على اطالعي من أو الشخصية التجربة من الطويلة التجربة من اغبقيقة
ا ،ـبتلفة النَّاس ظروف وأقول أرجع لكنَّين ،ضرورة ىناك تكن مل إنْ  يُهاجروا ال أن بلداّنم يرتكوا  ىناك ردبَّ

ا البعض أو ألوضاعنا لنا بالنسبة كان كما أمنية أو سياسية مشكلة عندهُ  من النَّاس من  مشكلة عنده ردبَّ
ا اآلخر البعض ،باؽبجرة إالَّ  ؼبشكلتوِ  حالً  هبد وال صحية  ؾباالً  هبد وال وجهوِ  يف ُسدَّت اغبياة أبواب أنَّ  ردبَّ
 يف ؾباالً  هبد وال العلمية دراستوُ  يواصل أن يريد ردّبا البعض ،يُهاجر أنْ  إالَّ  طبيعي بشكلٍ  اغبياة ؼبواصلة

 يرتك ال أنْ  األفضل ضرورة ىناك تكن مل إن بالـُمجل أقول يعين لكن ،ـبتلفة النَّاس ظروف أدري ال ،بلدهِ 
 وال النَّاس عنها يتحدَّثُ  ال الَّيت واؼبشاكل اإلشكاالت من ىناك لكن اؼبروبة اغبياة هبد قد ،بلده اإلنسان

  .اأُلَسر داخل األسرة داخل تكون قد مشاكل ىناك ،عنها أربدَّث أن اآلن أريد
 بلده من وخروجو ىجرتوِ  على يندم هبا ابتلي اإلنسان لو ،اجملتمع داخل تكون قد أخرى مشاكل وىناك
 ال حياتو يف ومالبسات ظروف إنسان لُكل   ،ـبتلفة النَّاس ظروف قلت أنا ،ضرورة ىناك تكن مل إذا قطعاً 

 ،اؽبجرة إالَّ  حالً  هبد فال تدفعوُ  الضرورة كانت من ،اعبميع على نُعم مَ  أو اعبميع على كبكمَ  أنْ  نستطيع
ا  أن لكن ،اغبالة ىذهِ  مثل يف باؽبجرة بأس ال ،ُعقالئية منطقية وأىداف دوافع عندهُ  من النَّاس من ىناك وردبَّ

 بلدهِ  يف مرتتبة أموره تكون أن يبكن النَّاس بعض أنَّ  أو ضرورة توجد ال أن ،وُعقالئية منطقية دوافع توجد ال
 على نعيشُ  اعبنَّة يف نعيشُ  ال كبنُ  ،اغبياة يف مكانٍ  ُكل   يف موجودة اؼبشاكل ؿبدودة مشاكل من يعاين يعين

  .اإلنسان تالحقُ  اؼبشاكل ،مكان ُكل   يف واؼبشاكل اؼبتاعبِ  من زبلو ال األرض على واغبياةُ  ،األرض
 ِنَسب من أكثر فيها النجاح ِنسب اغبياة أنّ  من أحد يتصور ال: إليها االلتفات من البُدّ  مهّمة قضية ىناك

 من أكثر حياتوِ  يف الفشل حاالت أنَّ  فستجد حياتو تدرس أن أردت إذا اغبياة يف إنسانٍ  أقبحُ  ،الفشل
 ،الراحة حاالت من أكثر فيها التعبِ  حاالت ،ىكذا الدنيوية اغبياة طبيعة ،إنسان أقبحُ  النجاح حاالت

ا النفسي واألذى األمل وحاالتُ  ،قباحاً  النَّاسِ  ألكثرِ  النجاح حاالت من أكثر فيها الفشلِ  وحاالت  وردبَّ
 كان فإذا ،اغبياة يف الرفاه وسائل بكل   يتمتعون الَّذين ألولئك حّتَّ  جداً  كثًنة األحيان بعض يف اعبسدي
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 للهجرة اإلنسان يدفع ُمربراً  تكون احملدودة اؼبشاكل أنَّ  أعتقد ال ؿبدودة مشاكل من يعاين اإلنسان
 من شخصياً  أنا قلتوُ  ما إالَّ  أقول أن أستطيع ال أوضاعو يعرف كل   النَّاس ذلك ومع ،بلده من وللخروج

 شيء عندي وما ،بلده من ىبرج ال أن لوُ  األفضل بلده من للخروج ضرورة هبد ال الَّذي اإلنسان ،ذبربيت
  .أضيفو آخر

 ... إليك نعود أنفاسكم اهلل طّيب اهلل جزاكم الُمقّدم:
 اغبشد قضية عن الشَّيخ ظباحة سألنا مضت اللي الليلة يف حديثنا كان احنا ،وبييكم اهلل :2 الُمقّدم
 اغبسينيَّة األطوار ،األخًنة بالفرتة تنطرح اللي والقصائد األطوار حول اغبسينيَّة األجواء يف يدور وما اغبسيين
 أن قبل لكن ،اغبسينيَّة الساحة عن كثًناً  ابتعد والغناء بالطرب أشبو شيء إىل اؼبراحل من مرحلة يف انتقلت
 الناس آراء نسمع التقرير ىذا النا حّضر اؼبخرج واألخ حسنٌن أبو اغباج السؤال هبذا الشَّيخ لسماحة نتوجو
 .ويانا خليكم وياكم ونرجع
 نشر يف ويساىم ساىم ىادراً  صوتاً  واؼبرئية اؼبسموعة اغبسينيَّة القصيدة زالت وال كانت] :اؼبرئي التقرير
 وأنشدىا الشعراء واقتبسها السَّالم عليهم البيت أىل وضحها اليت وظباهتا الغراء اغبسينية الثورة معامل وبيان

 جوانب اغبسينية القصائد فصوَّرت الطاىرة العرتة معامل على واطالعو ثقافتو حسب على كلٌ  اؼبنشدون
 ..السَّالم عليو الُشهداء لسي د الشامخ كاؼبقام ذلك حول وطافت وحارت الطَّف واقعة من مهمة
 مؤثر الصوت صح ،بالقصيدة مؤثر اللي ىو الشعر ،القصيدة :االعرجي وميض السي د اغبسٌن خادم

 مؤثرة يكون شلون القصيدة غبن ،بالقصيدة يأثر أكثر الشعر لكن بالقصيدة مؤثر القارئ ،بالقصيدة
 ..للمشاىد بالدمعة ذبده بالقصيدة

 اليوم واختلفت ـبتلفة دبراحل مرَّت هبدىا الشعًنة ىذه ؼبسار واؼبتابع للَعربَة اضافة الِعربَة منها الكثًن فمثلت
 فمالت التغيًنات من الكثًن عليها فطرأت والصياغة االداء طريقة حيثُ  من االمس يف عليو كانت عما

 من أكثر السَّالم عليو اغُبسٌن لإلمام والعشق اغبب مدى بٌن الوجداين الغزيل التعبًن ذباه كثًناً  كلماهتا
 ..ؽبا وتصويرىا اؼبصيبة لوقائع ذكرىا
 إذا أو السَّالم عليو عليّ  اإلمام عن كانت إذا قلب على شيء أقرب ىي اللي القصائد :البدري عدنان
 ..قلب إىل القصائد أقرب ىاي ىي اغبسٌن اإلمام على كانت إذا أو زينب السيدة على كانت

 أكثر الناس ىي بس مقامهم يف تصغًن ال يعين الباقون واػبدمة لبديري قحطان ،جليل مال ،باسم ملال
 قصائد عدَّة يقرأ يعين الفصحى القصيدة إىل يبيل ،الشعبية القصيدة اىل يبيل ىو ألن يعين باسم تذوق شيء

 عن ميزتو اللي ىاي وىي البيت ألىل ىي قصايده أكثر البيت ألىل معينة جهو إىل يبيل االن ىو متنوعة
 ..الرواديد باقي



 الرَّاِبَعة الَحَلَقة     العيد في دردشة برنامج

- 8 - 
 

 القصائد ىذه يصاحب الذي اؼبشاعر ؽبياجان واؼبناسبٌن اؼبؤثرين واإليقاع باللحن القصائد صيغت كما
 احملتوى ذلك رباكي اليت والصورة اؼبعربة الكلمة بٌن دمج الذي اغبسيين كليب الفيديو أيضاً  وظهر

 إليها ومال اغبسينيون من الكثًن استهجنها فقد صاخبة وأطوار أغبان ربتوي اليت القصائد أمَّا ،واؼبضمون
 وذلك اللحن ذلك يكون ال أن هبب أنو على تنص االغبان ىذه مثل خبصوص الشرعية والفتوى آخرون
 ..والغناء اللهو أىل وإيقاع كاغبان اإليقاع
 ،الكربالئي منظور لقصائد ويستمعون يرجعون أنَّوُ  الشباب من نرجو :األعرجي وميض السي د اغبسٌن خادم
 الدمعة بيها ذبري اللي اغبسينية اعبميلة القصيدة ،القصائد ىاي ،الكربالئي باسم ،الصغًن ضبزة ،وطن

 أمَّا ،شيء أكثر الطرب إىل سبيل قصائد األخًنة الفرتة يف نسمع بدينا ،اعبديدة القصائد تلك من أفضل
 ...حسينية وقصائد ،صبيلة كانت فهي القديبو القصائد

 يناسب وبشكل ىادئ بشكل يعين الطرب أو اؼبوسيقى من نوع فيها كانت إذا حقيقةً  :البدري عدنان
 اذّنا يشد شي فذ أنَّوُ  ربب النَّاس ،تغًن الوقت االن يعين ألن ،بذلك بأس ال القصيدة وكلمات القصيدة
 نفسو وبٌن بينو ما يعدىا ،يكررىا ىو فبكن حّت ،يستذوقو حّت اعبميلة الكلمات ىاي يصاحب موسيقي

 حقيقةً  أشوف الشخصي رأيي أنا يعين ،اعبميلة مالتها الكلمات ويستذوق بيها اؼبوسيقى يستذوق ىو ألن
  [.... كبًن بشكل بيها مبالغ غًن كان إذا طبيعية مسألة

 يعين ،كلش الطربيات ذين مقطعٌن التقرير انتقدىا اللي اؼبقاطع ىاي ظبعت أين ،ؾبدداً  بكم مرحباً  :مقدِّمالُ 
 ننتقل خلينا حسنٌن أبو واغبجي الشَّيخ ظباحة إذن بعد من اؼبقاطع ذوال قروا اللي األخوة أنَّوُ  وأمنييت رساليت

 وال جل بيو وال كامًنا تصوير بيو ال جيدة انارة بيو ال مونتاج بيو ال مونيتًن بيو ال مقطع ،اؼبقطع ىذا إىل
 اغبسٌن ػبادم بالكاظمية اؼبزارع باحدى بسيط موبايل تصوير ،الرادود شخصية تربز اللي ىذي مالبس بيو

 جمللة وتقدير شكر ،ّنديو طبعاً  اؼبقطع ،الصغًن حسٌن مال اغببيب اغبسيين اغبب الشاب واؼبوفق اؼببدع
 ىذا الشيخ ظباحة أظبع أريد ،نشوفو خلينا اؼبقطع هباي النا بعث اللي الكربالئي زيد االخ والرواديد الشعراء
 ونرجع الصغًن حسٌن مال نسمع ،األطوار ىذه من الشرعي واؼبوقف الرأي إىل نستمع حّت بعده ،الصوت

 . .. وياكم
 الشرعي اؼبوقف الشَّيخ ظباحة مع نستمع حّتَّ  اللحظات ىذه يف الغز ي الشَّيخ ظباحة مع وياكم ننتقل اآلن

 !؟األخوة عدَّوه اللي والتقرير األطوار هبذه الشَّيخ ظباحة ورأيكم
 !؟يسأل ؼبن الصورة تتضح حّتَّ  مقّدمة من البُدّ  سماحة الشَّيخ األستاذ عبد الحليم الغزِّي:

 اؼبوسيقى كانت القديبة الثقافات يف ولذلك ،صنعها قد اإلنسان يكن مل طبيعية ظاىرة اؼبوسيقى ،اؼبوسيقى
 كتبوا الذينَ  حّتَّ  اأُلخرى اغبضارات يف وحّتَّ  مثالً  اليونانية اغبضارة يف يعين ،الفلسفة مباحث من مبحث
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 ،للموسيقى ونظّروا كتبوا الذين الفارايب وغًن الفارايب ،الفالسفة ىم العباسي العصر يف اؼبوسيقى يف
 الذين ألنَّ  فيثاغورس ىو للموسيقى قواعد وضع بأنَّوُ  التأريخ يف ُعرف من وأوَّل ،طبيعية ظاىرة اؼبوسيقى

 العمق يف عالقة ىناك ،عالقة ىناك وفعالً  والرياضيات اؼبوسيقى بٌن ربطوا ونظّروا اؼبوسيقى يف كتبوا
  .واضح الرياضي الُبعد فيها اؼبوسيقية النوتة كتابة وحّتَّ  ،والرياضيات اؼبوسيقى بٌن الفلسفي

ا بذلك ـبتصَّاً  ولستُ  اؼبوسيقى أُنظ رَ  أن أريد ال ىنا أنا  أنتم اختصاصي وإالَّ  عامَّة ثقافةٍ  من ُجزء ىو وإمبَّ
 ،زبصصي ىو ىذا والعرتة الكتابِ  دبعارف اؼبرتبطة والعلوم والعرتة الكتاب معارف يف اختصاصي أنا ،تعرفونو

 ،الصورة تتضح حّتَّ  أربدَّث لكنَّين العامَّة الثقافة أو العلمي الفضول من ُجزء فهي اأُلخرى األمور أمَّا
 األحيان بعضِ  يف التوافق أو التشابو قضية ؟السؤال ىذا يف اإلشكال ؟ينشأ أين من اإلشكال أنَّ  باعتبار

 اؼبوسيقى وأىل الغناء أىل يقيمها الَّيت واؼبوسيقية الغنائية األجواء يف اؼبوجودة واألغبان منابرنا يف األغبان بٌن
 أن فالبُد ؟األفراح جانب يف أو األحزان جانب يف سواء أغباننا يف نستعملها أنْ  يبكن اؼبوسيقى أنَّ  ىل أو

 وأبٌن أربدَّث حينما الصورة تتضح حّتَّ  القضية يف ندُخل حينئذٍ  حّتَّ  اؼبوسيقى عن فكرة صورة عندنا تكون
  .ؾُبمل بشكل ـبتصر بشكل األقل على واضحة فكرة ىناك تكون أن البُد التفاصيل

 اآلن أصالً  ،والرياضيات اؼبوسيقى بٌنَ  وقارنَ  ،فيثاغورس العاملِ  ىو للموسيقى نظَّروا الذين أقدم من بأنَّ  قلت
 توجد الكون يف كونية موسيقى ىناك أنَّوُ  ،موجود تصور ىناك الفيزياء عامل يف الفيزياء عامل يف اآلن يعين

 ىناك يعين األنغام اؼبوسيقى من اؼبراد ،اؼبوسيقية اآلالت على تُعزف الَّيت اؼبوسيقى عن أربدث ال موسيقى
 متتالية نغمات ،متناسقة نغمات ىناك يعين موسيقى نقول حٌن ،اؼبوسيقى من اؼبراد ىذا متناسقة أنغام
 ،الفائقة األوتار نظرية حديثة نظرية وىناك ،اؼبتتالية النغمات ىذه نغمة تأيت وبعدىا نغمة تأيت بعدىا نغمة
 الفيزيائية اغبقيقة يعين ،الكون ُكل   موسيقية نغمات عن عبارة الكون بأنَّ  تقول وكأّّنا الفائقة األوتار نظرية

 تقول ىكذا بالضبط النظرية بأنّ  أقول ال ،الرياضيات قوانٌن ربكمها موسيقية نغمات عن عبارة للكون
 النسبية النظرية من وأدق أعمق تُعترب والَّيت الفائقة األوتار بنظرية تُعرف الَّيت النظرية ؽبذه أديب وصفٌ  ولكنَّوُ 

  .ألينشتاين
ا ،اؼبوسيقية اغبروف حروف ؽبا النغمات وىذه نغمات ىي فاؼبوسيقى حالٍ  أي   على  يسمى ما تعرفوّنا ردبَّ

 اغبروف ىي اغبروف ىذهِ  ،سي ال صو فا مي ري دو :حروف سبعة من يتألف الَّذي اؼبوسيقي بالسلم
 الثقافة يف الغربية الثقافة يف ،اؼبقامات نقول العربية الثقافة يف كبنُ  ،اؼبوسيقي الُسّلم ُتشك ل الَّيت اؼبوسيقية
 ما أّول واؼبقامات ،اؼبقامات وعندنا اؼبوسيقية السالمل ىناك ،اؼبوسيقية السالمل ُتسمى اؼبقامات بدل األوربية

 اؼبقامات ،العباسي العصر يف ؽبا نُظ ر ،ؽبا القديبة التسمية العراقية باؼبقامات تسمى لذلك العراق يف ؽبا نُظ رَ 
 زبتلف قد الشرقيٌن عن الغربيٌن وعند ،الغربيٌن عن الشرقيٌن عند زبتلف قد ؿبدودة اؼبوسيقية السالمل أو
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 ليست بالنتيجة األغبان يعين ،ؿبدودة البشرية والقدرة الصوتية واغببال اغبنجرة ،ؿبدودة ىي بالنتيجة لكنَّها
 ،ؿبدودة األغبان تبقى ولكن األغبان تركيب يُعاد أنْ  يُبكن نعم ،ؿبدودة األغبان ّنايات ال اؼبا إىل مفتوحة

 شيء الغنائية األغبان وبٌن الدينية األغبان بٌن تشابو سيحدث طبيعي فشيء ،ؿبدودة اؼبقامات ألنَّ  ؟ؼباذا
  .واحدة اغبنجرة ألنَّ  ،ؿبدودة األغبان ألنَّ  طبيعي
 وبالتايل واحدة الصوتية اغببال واحدة فاغبنجرة ،واحد للحنجرة الكوين والنظام لإلنسان الكوين النظام

 معروفة الشرقية اؼبقامات ،الشرقي اعبو يف نتحدَّث كبنُ  ،ؿبدودة الصوتية اؼبقامات ،اؼبوسيقية اؼبقامات
 على اؼبقامات وىذه ،ؿبدودية ىناك فتالحظون ،األصلية اؼبقامات ىذهِ  ىي مقامات تسعة ىناك ،تسعة

 الِشعر أوزان لضبطِ  علمٌ  ىو الَعروض علم ،الَعروض ِعلم يف اغبال ىو كما األغبان وزن ُيضبط أساسها
 الكتابة عن زبتلف اؼبوسيقية الكتابة ما مثل العروضية الكتابة حّتَّ  إشارات رموز طريقة ىناك يعين ،العريب
 كالكتابة ليست العروضية الكتابة أيضاً  العروضية الكتابة ،ورموزىا حروفها ؽبا اؼبوسيقية الكتابة ،العادية
 ـبتلفة إمالئية بطريقة ُتكتب ولكنَّها باغبروف ُتكتب األوىل اؼبرحلة ،مرحلتٌن على العروضية الكتابة ،العربية

 ثَّ  العروضية اإلمالئية الكتابة يتعّلم أنْ  اإلنسان وبتاج يعين هبا نكتبُ  الَّيت اإلمالئية الطريقة عن باؼبئة مئة
 وعلى العروضية الكتابة تتحوَّل وأىلة دوائر أنصاف وإىل صغًنة ُخطيطات إىل ،إشارات إىل رموز إىل تتحوَّل

  .الِشعر يُوزن األساس ىذا
ُِ ضانل البحلللللللو     لللللللا دُ   طويلللللللدو لللللللل

   
  علللللللللللللولو ولاعيلللللللللللللدو  للُعلللللللللللللولو ولاعلللللللللللللدُ  

 قلللا كب لل  ولل  ذيلل و حبيلل   او للزل   
 

 بسلللللقو الللللللوو بلللللي  اللللللد ول  حوولللللد 
 األغبان تُوزن الَعروض علم مثل أيضاً  ىي اؼبقامات اؼبثال ىذا يف العريب الشعر يزن العروض ما مثل 

 أو واؼبناجيات األدعية لقراءة أو ،باؼبقامات يُقرأ الُقرآن ،الُقرآن لقراءة الُقرآنية األغبان سواء ،واألصوات
 الغنائية األجواء يف أو الديين جّونا يف ُتستعمل الَّيت األغبان ألوان سائرِ  وإىل والنعي والرثاء اؼبدائح لقراءة

 تسعة اؼبقامات ،األغبان أوزان ُتضبط يعين اؼبقامات أساس فعلى ،الطرب أىل حفالت يف واؼبوسيقية
  :الذاكرة زبين مل إذا يعين اؼبشهورة

 ومقام، الصبا ومقام، العجم مقام، البيات ومقام، الراست مقام، النهاوند مقام، اغبجاز ومقام، السيقا مقام
  .اثر النوى ومقام، الكرد
 وكل التسعة اؼبقامات األصول اؼبقامات ىذه ىي تبقى لكن أيضاً  اؼبقامات أظباء زبتلف قد اؼبقامات ىذي
 ىذه ىي ؿبدودة وبالنتيجة مقام طبسٌن من أكثر إىل تصل قد فرعية مقامات لوُ  اؼبقامات ىذه من مقام

 ،سبعة النهاوند وؾبموعة ،مقامات شبانية اغبجاز وؾبموعة ،مقامات عشر السيغا ؾبموعة يعين ،اؼبقامات
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 أربعة والصبا أربعة الكرد ؾبموعة ،طبسة العجم وؾبموعة ،طبسة البيات وؾبموعة ،ستة الراست ؾبموعة
 ،موسيقية حروف شبانية من يتشكَّل مقام وكل اؼبقامات من اجملموعات ىذهِ  أساس على ،أربعة أثر والنوى

 شبانية حروف شبانية من يتشكَّل مقام ُكل ،األغبان زبتلف وىنا زبتلف وحرف حرف بٌن اؼبسافات لكن
  .حال أي على ،زبتلف واؼبسافات مقاطيع

 ألن األغبان بٌن التشابو من مشكلة توجد ال ؿبدودة األغبان بأنّ  ألقول ؟شيء ألي   اؼبقد مة ىذه بينت أنا
 ىي اؼبقامات نفس األدعية هبا تُقرأ الُقرآن هبا يُقرأ الَّيت األغبان نفس ،ؿبدودة البشرية الطبيعة حبسب األغبان

 ،ىي ىي اؼبقامات ،احملرتفٌن للمطربٌن الغنائية اغبفالت اؼبعروفة واجملالس والطرب الغناء ؾبالس يف ُتستعمل
 الفن ىذا اؼبطالب ىذه يعين يدرس أن يريد ومن ،الشيء نفسُ  وىناك ىنا ىي ىي األغبان وزن وطريقة

 اؼبكان نفس الشيء نفس ىو اغبسينيَّة األغبان وألجل الُقرآن قراءة ألجل يدرس أنْ  يريد الَّذي الشيء نفس
 واؼبطربٌن اؼبغنيٌن حفالت يف والطرب الغناء ألجل يدرسوّنا الَّيت العناوين نفس األغبان نفس اؼبدرسة نفس

 ،واحدة الصوتية اغببال ،واحدة مقامات ،واحدة البشرية اغبنجرة ألنّ  ،فارق يوجد ال ىي ىي احملرتفٌن
  .تُعرف أنْ  البُدّ  مهّمة مقّدمة فهذه ،واحدة والتقاطيع ،واحدة اؼبوسيقية اغبروف

 أيّام يف أو االستشهاد وأيّام اؼبآمت أيّام يف تكون الَّيت األغبان سواء ،الدينية أجوائنا إىل ننتقل اؼبقدمة ىذه بعد
 ُمفرِحاً  يكون أنْ  بالضرورة ليس الطرب ،الفنية الوجهة من وحّتَّ  الشرعية الوجهة من ،فرق ال والفرح اؼبواليد

 عن نتحدَّث حٌن الشرعي باؼبنظار ،مفرحاً  يكون أن ويبكن ؿُبزناً  يكون أن يبكن الطرب اللغة يف حّتَّ  فقط
 الفرح يعين الطرب من اؼبراد أنّ  دائماً  األذىان إىل يتبادر ألنّو ،ُمفرحاً  يكون أن الطرب يف ُيشرتط ال الطرب
 :الشاعر يقول كما ،األمل من الرقص يكون األحيان بعض ،الفرح من يكون الَّذي والرَّقص

 األلم و  وذبوحا   ي قصُ   الطي       حا   بي  م  قص  تحسبوا ال
 يف وحّّت  اللغةِ  ويف الشرعِ  يف الطرب ،الذبح من يرقصُ  فهو ،يرقص يتحرك يبقى أال الطًن يُذبح حٌن يعين

 وإن طريفة قصة ىناك ،اغبزن من حالة تعرتيو اإلنسان ،ُمفرحاً  يكون أن بالضرورة ليس اؼبوسيقي اغبساب
 السالطٌن أحد على دخل حٌنَ  ،الفارايب عن منقولة قصة ،دردشة يف كبن لكن موضوعنا عن خارجة ىي

 فأخرج ،عربياً  يكن مل ألنّو بالفارايب يستهزئوا أن وأرادوا اؼبوسيقى عن حديث وصار اؼبلوك أحدِ  على دخلَ 
 فأبكاىم عليها فعزفَ  عليها يعزفُ  وبدأ القانون آلة ركَّب بالنتيجة وأوتار جلد قطعة األدوات القطع بعض
 السأم أصاهبم وأضجرىم عليها وعزف وأرقصهم عليها وعزف فضحكوا فأضحكهم عليها وعزف ،فبكوا

 بالرقصِ  ـبصوصاً  ليس الطرب ،طرب ىذا اؼبوسيقى علم يف ،طرب كلُّو ىذا ،وخرج وناموا عليها وعزف
  .فقط
 عن أو الفرح أيام عن النظر بغض الش يعية أجوائنا يف األغبان ،الش يعية أجوائنا يف األغبان قضية إىل أعود
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 أغبان عن نتحدَّث كبنُ  يهم ال أحزاين غبنٌ  أو فرحي غبنٌ  ىو ىل اللحن نوعِ  عن النظر بغض   اغبزن أيام
  :األغبان من نوعان ىناك ،عام بشكل
o مباشر حي صبهور أمام يعين اؽبيئات يف اؼبواكب يف اؼبساجد يف اغبسينيات يف اؼبنابر على تُتلى أغبان. 
o االستوديوىات يف تتلى أغبان وىناك. 

 اؼبقامات جهةِ  من ىبتلف أقصد ال ،خصوصياتوُ  شيءٍ  لُكل   ،النوع ىذا عن ىبتلف النوع ىذا وقطعاً 
 مثل ،خصوصيتو لو االستوديو ،خصوصيتها ؽبا االستوديو يف تتلى الَّيت القصائد لكن ،ىي ىي اؼبقامات

 معىن ؽبا يبقى ال التصويرية اؼبوسيقى من السينمائية األفالم قُبّرد إذا التلفزيون يف مثالً  اآلن كبنُ  يعين اآلن
 عنو واعزل السينمائية األفالم أرقى من سينمائياً  فلماً  ُخذ جّرب أنت اآلن يعين ،معىن ؽبا يبقى ال أساساً 

 غًن مشاىد ؾبموعة إىل سيتحوَّل ،مرتابطة غًن أحداث ؾبموعة إىل الفلم سيتحوَّل التصويرية السينما
 بالفلم نستمتع الفلم نشاىد وكبنُ  التصويرية اؼبوسيقى اؼبشاىد ىذه بٌن الرتابط يُوّلد الَّذي ،مرتابطة

 إىل الفلم سيتحوَّل ُحِذفت لو لكنَّها ،التصويرية اؼبوسيقى إىل ُملتفتٌن غًن لكنَّنا متواصلة تكون واألحداث
  .تصنع اؼبوسيقى ألنَّ  اؼبرتاكمة اؼبتقط عة اؼبشاىد من ؾبموعة ،مرتابطة غًن مشاىد ؾبموعة

 حّتَّ  السينما يف عام بشكل التصويرية اؼبوسيقى الوثائقية للربامج أو األفالم ؽبذهِ  تصنع التصويرية اؼبوسيقى
 إىل وبتاجون ،اؼبسرحية داخل فواصل ىناك تبقى اؼبسرح مع تُعزف موسيقى دون من اؼبسرحية  ،اؼبسرح يف

 قد كذلك االستوديو ،السينمائي الفلم يف اؼبشاىد وراء تكون الَّيت التصويرية كاؼبوسيقى مسرحية موسيقى
 اغُبسينيات يف اؼبوسيقى ُتستعمل أن لكن ،اؼبوسيقى من شيءٍ  إىل ؿبتاجاً  االستوديو يف التسجيل يكون

ا يبدو واستعملت  يف أو اغبسينيات يف اؼبوسيقى ُتستعمل أن ،اسُتعملت األماكن بعض يف استعملت أّنَّ
 يف أو اؼبساجد يف أو اغبسينيات يف اؼبوسيقى استعمال! ؟البيت أىل ؾبالس لوقار تدمًنٌ  ىذا يعين اؼبساجد

 أىل ؾبالس وقار مع يتناسب ال ىذا ،اؼبوسيقى ىذه نوع كانَ  أيَّاً  اغبسينيَّة اؼبواكب يف أو اإلسالمية اؼبراكز
 اهللِ  صلواتُ  البيت أىلُ  ،البيت أىل ذوق عن يكون ما أبعد العمل من اللون وىذا عليهم اهللِ  صلواتُ  البيت
  ؟ؼباذا ،نقيض طريف على واؼبوسيقى بأّّنم ُعرِفوا الصفة هبذه ُعرفوا عليهم
 ،اغُبكَّام يستعملها كان الَّيت اؼبوسيقى معها نقيض طريف على البيت أىل الَّيت اؼبوسيقى عن نتحدَّث حٌن
 الَّيت األمور ومن ،حياهتم يف جداً  الضرورية األمور من والعباسيٌن األمويٌن اغُبّكام عند كانت اؼبوسيقى ألنَّ 

 من البيت أىل موقفُ  كان فلذلك ،البيت أىل عن النَّاسِ  إبعادِ  ألجلِ  النَّاس يف ُيشيعوىا أنْ  حاولوا
 حبيث الطرب أخذهُ  من أمية بين خلفاء من التأرىبية األحداث بعض يف أليس ،حازماً  موقفاً  كان اؼبوسيقى

 ُكتب يف مذكور ىذا ،اػبليفة وقّبلوُ  يُقّبلوُ  حّتَّ  الذكري عضوهُ  لوُ  ىُبرج وأن ثيابو ىبلع أن اؼبغين من طلب
 وعلى والُعّمال اغبكومة مستوى على مهم شيء ؽبم بالنسبة اؼبوسيقى كانت العباسيون األمويون ،التأريخ
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 القّوادين وكلَّ  اؼبوسيقيٌن وُكلَّ  اؼبغنٌن وُكلّ  اؼبغنيات ُكلّ  صبعَ  معاوية ؟فعل ماذا معاوية ،القصور مستوى
 منهم الكثًنين ذبد اؼبغنيات وتأريخ اؼبغنٌن وتأريخ القّوادين تأريخ تقرأ إذا اآلن مكَّة يف وأسكنهم صبعهم
 يف سيعملون ؟يعملون ماذا القّوادين صبعَ  َلّما واضح ،ىناك صبعهم معاوية ألنّ  مكَّة يف يعيشون كانوا

 األغاين كتابِ  إىل تذىب إذا اآلن ،معاوية من بتشجيع أيضاً  اؼبدينة إىل منهم قسمٌ  وانتقل اختصاصاهتم
 خرجت الغنائية األغبان من الكثًن أنَّ  ستجد اؼبغنٌن من كثًنٍ  عن فيو يتحدَّث والَّذي اإلصفهاين الفرج أليب
 يكن مل اؼبغيّن  ذلك أصلِ  أو اؼبغّنية ىذه أصلِ  عن تبحث إذا ،مكة يف ُكنَّ  اؼبغن يات من والكثًن مكَّة من
ا أساساً  مكَّة أىلِ  من  قرأىا الَّيت دعبل قصيدة يف نقرأ َلمَّا ،إفساد عملية ،ىناك فأسكنوُ  معاوية بو جاء وإمبَّ
 :دعبل البيت ىذا إىل وصل َلّما الر ضا اإلمام يدي بٌن

 و قب ات   األاتلا    ع  أُيّلا      اات  يه م إلى ولدُّاا ُات اا إذا
 ىذا إىل وصل َلمَّا دعبل ،اؼبعروفة دعبل تائية ،اؼبوسيقية األوتار ؛األوتار ،قُتلوا إذا ظُلموا إذا يعين ؛ُوتروا إذا

م ُوتروا ما إذا ؿُبَمَّد آل بأنَّ  يقول وىو البيت  األوتار عن األوتار عن منقبضة بأكف   حبق هم يُطالبون فإّنَّ
 ُوتروا إذا ،خاص بشكل بالعباسيٌن ويُعر ض باألمويٌن يُعر ض ،بالعباسيٌن يُعر ض ؟دبن يُعر ض ىو ،اؼبوسيقية

 :تقول الرواية ؟فعل ماذا الر ضا اإلمام ،منقبضاتِ  األوتارِ  عن أكفَّاً  ،قاتليهم إىل واتريهم إىل مّدوا ،ؿُبَمَّد آل
 واهلل إي يعين ،منقبضات واهلل إي ُخزاعي يا وقال كفيو يُقل بُ  أخذ عليو اهللِ  صلواتُ  كفيو يُقل بُ  فأخذ

 .منقبضات واهلل إي ُخزاعي يا :قال ،األوتار عن منقبضات
 القصيدة كتب َلّما يذكرون ىكذا بغداد قصد كتبها َلمَّا أنَّوُ  يُذكر والَّيت اؼبعروفة اؼبيمية اغبمداين فراس أبو
 كتب َلّما يقولون ،اغبمداين فراس أيب ميمية اؼبعروفة اؼبيمية ،العباسيٌن وبٌن ؿُبَمَّد آل بٌن فيها يُقارن الَّيت

 يف أمًن كان اغبمداين فراس أبو ،أضحى عيد العيد كان ،العيد ىذا مثل أضحى عيد العيد وكان القصيدة
 إىل وسبتد ،حلب بعد وما حلب إىل العراق مشال من اؼبوصل من سبتد دولة كانت اغبمدانية الدولة الشام
 ىو الدولة وسيف الدولة سيف عم ابن ىو الدولة ىذه أمراء أحد كان اغبمداين فراس وأبو تركيا حدود
 ويبدو بغداد وقصد اؼبيمية ىذه القصيدة فكتب ،اغبمدانية الدولة يف اغبمدانية اإلمارة يف األوَّل اغباكم كان
 يف يسًنون كانوا الفرسان من ألف معوُ  كان ويقولون ،موجوداً  األضحى عيد يف يكون أن متعمداً  كان
 خارج معوُ  الفرسان معوُ  والسيوف ،اؼبيمية القصيدة اػبليفة دبحضر القصيدة وقرأ اػبليفة قصرَ  قصد إمرتو

 الَّيت األبيات صبلة من ،وخرج القصيدة فقرأ األمراء من أمًن باعتبار دخل فهو الفرسان من وؾبموعة القصر
 :ىنا الشاىد دبوطن يتعلق ما القصيدة ىذهِ  يف اغبمداين فراس أبو ذكرىا

 اال لَّغلمُ  األاتا  بيوت م ا      سلحل ا   أبياتهم و  التالاة تبدا
 ؿُبَمَّد آل ميزة ىذه يعين العباسيٌن بيوت يف ،ُيشًن الُقرآن تالوة يعين ؛التالوة تبدو ،ؿُبَمَّد آل أبيات من
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 .العباسيٌن ميزة وىذه
 اال لَّغلمُ  األاتا  بيوت م ا      سلحل ا   أبياتهم و  التالاة تبدا

م ؿُبَمَّد آل يف واضحة كانت الصفة فهذه  البالط يف معروفة كانت الَّيت اؼبوسيقى مع نقيض طريف على أّنَّ
 من الكثًن فيها فراس أيب وميمية ،الكثًن لفصَّلت وإالَّ  ضي ق الوقت ،آخرهِ  وإىل العباسي البالط يف األموي

 لكن األظباء يُعد د العباسية العائلة داخل من العباسيٌن مغنيات إىل ويشًن اؼبغنيات بٌن مقارنة اؼبضمون ىذا
م ؿُبَمَّد آلِ  يف واضحة صفة فكانت ،اؼبطالب ىذه عن للحديث يكفي ال الوقت  مع نقيض طريف على أّنَّ

 صفةُ  ؽبا ؾبالسهم ،أعدائهم جو   يف األموي اعبو   يف العباسي اعبو   يف بو يُعمل كان الَّذي والطرب اؼبوسيقى
 إساءة ىو اؼبهدويَّة ؾبالسنا إىل اغبسينيَّة ؾبالسنا داخل إىل اؼبوسيقية واألغبان اؼبوسيقى إدخال ،الوقار

  .ؾبالسهم لوقار ونفي ؿُبَمَّد آللِ  واضحة
 الَّيت واآلالت خاصة موسيقى فيها تُعزف الَّيت اؼبوسيقى الكنائس ،الكنائس إىل نذىب ما إذا اآلن كبنُ 

 داخل وِقَرة خاصة أغبان األغبان وحّتَّ  الكنائس يف تستعمل اآلالت ُكل ليس خاصة أآلت ُتستعمل
 األولوية يعين هبدوّنا يعين البوب وأغاين والرقص اؼبوسيقى هبدون الَّذينَ  األوربيون ىؤالء نفس ،الكنائس

 التذاكر قيمة ىي كم ،واألموال الوقت من يصرفون كم ،ذلك وتعرفون ىنا تعيشون وأنتم حياهتم يف األوىل
 الدينية اؼبؤسسة إىل الكالم يأيت حينما ولكن مثالً  وامبلي ملعب يف تُقام الَّيت والغنائية اؼبوسيقية للحفالت

 ال حّتَّ  األغبان ىذه على طويل تدريب وىناك منضبطة أغبان وىناك منضبطة موسيقى ىناك كنائسهم إىل
 ما وىم ىذا ،الديين اجمللس ووقار الكنيسة وقار على اغبفاظ ألجل اؼبنضبطة التقليدية أغباّنم على ىبرجوا
 توجد ال اؼبوسيقى مع اؼبسيحي الدين يف عندىم ما دينية مشكلة ،اؼبوسيقى مع دينية مشكلة عندىم
 وسالُمو اهللِ  صلواتُ  البيت أىل مع بالك فما الوقار من البُد الديين اعبو   يف ىناك ولكن مشكلة عندىم
  .أصبعٌن عليهم

 مع فيها األدب ُنسيء ُكنَّا إذا اجملالس نُقيم ؼباذا وإالَّ  اجملالس أدب على اجملالس وقار على اغبفاظ من البُدَّ 
 كُبيي كيف ،معهم مؤدبٌن نكون أن األمر إحياء يف فقرة وأوَّل أمرىم إلحياءِ  اجملالس أليس ؟البيت أىل

 ماذا يعين ،اؼبعقول اغبد   عن اػبارج التصفيق أو اؼبفرتَع الطرب ىذا مثالً  يعين ،األدب نسيء وكبنُ  أمرىم
 ،البصرة يف واؽبيوى البزاخة فرق البزاخة ،البزاخة تصفيق مثل التصفيق من شاىدهتا أنا اغباالت بعض أقول
 غًن ىذا ؿُبَمَّد آل ؾبالس يف التصفيق نفس البصرة يف اؽبيوى رقصة ،واؽبيوى البزاخة تصفيق طريقة نفس

 إذا ،ما حد   إىل الفرح ؾبالس يف بوِ  بأس ال ما حد   إىل ؿبدود تصفيق ،إساءة ىذه يُقبل أنْ  يُبكن ال منطقي
 يف ردّبا التصفيق حّتَّ  وإالَّ  ما حد   إىل اغبسينيات أىل يعين عليو وتعارف عليو متعارف شيء أيضاً  كان
 يف موجود الكرام الش يعة مراجع أحد كان إذا مثالً  أعتقد ال أنا ،اجمللس وقار إىل يسيء األحيان من كثًن
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 احرتاماً  سيمنعوّنم اغبسينيَّة أصحاب نفس ،مناسبة غًن حبركات يتحركون أو ُيصفقون اجمللس وأىلُ  ؾبلس
ا نعتقد كما ؾبالسنا كبنُ  ،اغبسينيَّة يف اؼبوجود للمرجع  ربت واقعة اجملالس ُكلّ  زمانِنا إمام نظر ربت بأّنَّ

  .اإلمام نظر
 ؿبضرُ  بكل وِ  العاملَ  ،ؾبلس يعين ؿبضر ،اإلمام ؿبضرُ  بُكل وِ  العامل فإنَّ  اغبقيقةِ  حبديثِ  نتحدَّث أن أردنا إذا

 اإلمام ؿبضرُ  ىو بكل و العامل ،اجملالس بإقامة خاص مكان يف أو حسينيَّة يف ؾبلس عن النظر بغض اإلمام
 اغبسينية واؽبيئات اغبسينيات مثل البيت أىل إىل منسوبة خاصة أماكن عن اغبديث يكون أن عن فضالً 

 ألىلِ  واضحة إساءة فيو اؼبوسيقية اآلالت استعمال قطعاً  قطعاً  اغبسينيات داخل يف ،ذلك وغًن واؼبواكب
 نعم ،اغبسينيَّة داخل اؼبديح مع أو الرثاء مع كان إن اؼبوسيقية اآلالت نستعمل أن الضرورة ىو ما ،البيت
 منظومة كبنُ  نصنعوُ  مل جهاز التلفزيون ،التلفزيون مثل أساساً  ىو االستوديو باعتبار يبكن االستوديو داخل
  .السينما أو التلفزيون وأجهزة تتناسب الَّيت كبنُ  نبتدعها مل اإلعالمي العمل

 فائدة فيو تكون الَّذي اؼبوسيقى من شيء إىل صوتية مؤثرات إىل االستوديو يف العامل وبتاج فاألستوديو
ا اؼبوسيقى فيو تكون الَّذي بالنحو ال ومنفعة  أكثر اؼبوسيقى تكون أو ،اؼبعروفٌن اؼبغنٌن ألحدِ  موسيقى وكأّنَّ

 ىناك كان إذا ،الراثي أو اؼبادح الناعي صوت من صوتاً  أعلى اؼبوسيقى تكون أو يُذكر الَّذي الكالم من
 من القدر ىذا بأنَّ  وُيشخ صون االستوديو على اؼبشرفون وبتاجها فعالً  الَّيت الضرورية الصوتية اؼبؤثرات بعض

 ،معوُ  يتعامل الَّذي الوسط يف التأثًن ولوُ  ومفيداً  جي داً   عمالً  العمل ىذا أو االنتاج ىذا سيجعل اؼبوسيقى
 كموسيقى يكون الَّذي اغبد   إىل ال لكن ،التصويرية اؼبوسيقى دبثابة يكون ىذا بو بأس ال القدر ىذا

 الصوت يكون أو الكلمات من أكثر اؼبوسيقى تكون الَّذي اغبدّ  إىل أو اؼبعروفة والطرب الغناء حفالت
 العراقي دبصطلحنا ،موسيقى ىي ال ىذي ،ىذي طربكة ىذه  النماذج ىذهِ  مثل يعين ،أعلى اؼبوسيقي

  !!ىي ما أدري وال رثاء ىي وال مديح ىي وال موسيقى الىي ىذي ،ىذي طربكة
 كان إذا ،مشهورة أغنية مع يتطابق اللحن وىذا غبناً  ويُعطي الرادود يصعد أن يعين اللحن يف التشابو أمَّا

 فيو ،اللحن ىذا يعطي أن الرادود ؽبذا هبوز ال اعبميع يعرفها حبيث معرفة مشهورة أغنية مع باؼبئة مئة يتطابق
 يروح وين دائماً  اإلنسان اؼبشاركون اؼبستمعون اعبالسون يعين ،يشتغل يتحرَّك ىنا الشيطان يعين ،إساءة
ا اللحن الرادود يعطي فحينما ،واعبي د اغبسن اعبانب إىل يذىب ال حظها الطايح للشغلة يروح  ليس ىو ردبَّ

 األصلية اؼبقامات ،واحدة ىي اؼبقامات ألنّ  اؼبقّدمة ذكرت أنا السبب ؽبذا اؼبقّدمة يف قلت ألّنين قاصداً 
 أساساً  ىو بلحن يأيت الرادود أنَّ  يبكن األحيان بعضِ  يف متقاربة واألغبان ؿبدودة الفرعية واؼبقامات ؿبدودة

 جداً  معروفة ألغنية معروف غبن اللحن ىذا بأنَّ  َعِلم لو لكنَّوُ  ،ىو مأثوماً  ليس ،غنائياً  غبناً  ظبعو قد كان ما
 ىذا يف أغنيتها مغّنية ُمغين نفرتض ،بالسوق ضاربة الوقت ىذا يف يقولون كما أغنية مثالً  ،يعرفها اعبميع
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 ىذه نفس ويف ترتدد األغنية ىذه تذىب ما أين مكان ُكل يف ،يعرفها اعبميع بالسوق ضاربة أغنية الوقت
 لكن مأثوم ليس ىو بذلك عاِلًما يكن مل إذا ،األغنية ىذه غبن مع يتطابق بلحن ويأتينا رادود يأيت الفرتة

 تشابو كان إذا أمَّا ،البيت أىل جملالس واضحة إساءة ذلك يف ألنَّ  ،اللحن ىذا ُيكر ر أن لوُ  هبوز ال َعِلم إذا
  .متقاربة ىي األغبان ألن ذلك يف إشكال ال معروفة غًن قديبة أغاين مع األغبان يف

 صارت إذا ،األغبان عن حبثاً  األغاين يف يبحث يذىب أن للرادود هبيز األمر ىذا أنَّ  يعين ال ىذا لكن
 يذىب إذا ،ىذا يفعل البعض ،يذىب إذا الدينية روحيتوُ  وسيفقد حسَّوُ  سيفقد أساساً  ىو ىكذا القضية

 اؼبقامات يدرس أن لوُ  األفضل ،توفيقوِ  لسوءِ  سبباً  سيكون أغبان عن يبحث ،القديبة األغاين يف ويبحث
 معروفة أغبان عن يبحث يذىب أن أمَّا ،منو يستفيد أن ويبكن اللون ىذا الفن ىذا يدرس والفرعية األصلية

ا ومنسية قديبة كانت لو حّتَّ  وُمطربٌن ؿبرتفٌن ؼبغنٌن  عليوِ  يعود األمر ىذا لكن ،يعرفها ال اعبمهور ردبَّ
 ىو اعبمهور يعلم أن دون من نفسوِ  وبٌن بينوُ  فيما اآلن ُىوَ  ،األمر ىذا يفعل أن لوُ  هبوز ال ُىو ،ىو بالضرر
 قواعد أو لقوالب وفقاً  عليهم اهللِ  صلواتُ  البيت أىل خدمة يف عمل تصب أنت كيف ،العمل ؽبذا يسيء

 أقول ولكن كثًنة تفاريع فيها القضية ،ذلك يُبكن ال ،العصمة بيت أىل مع نقيض طريف على ىي أغبان أو
 اؼبوسيقى من شيء الصوتية اؼبؤثرات استعمال يبكن االستوديوىات يف اؼبسجلة لألغبان بالنسبة بالـُمجمل

 موسيقى تكون أن ال ؿبدود بشكلٍ  لكن تأثًنىا ويصل القصيدة تصل أن ألجل ،القصيدة خدمة ألجل
ا صوتاً  أعلى اؼبوسيقى أنَّ  أو الكالم نسبة من أكثر اؼبوسيقى نسبة اؼبوسيقى كمية تكون حبيث صاخبة  وإمبَّ
  .القصيدة خلفية يف موسيقى التصويرية اؼبوسيقى دبثابة تكون

 تتحوَّل أن أمَّا ،القصيدة ػبلفية موسيقى تصويرية موسيقى ىذه التصويرية اؼبوسيقى إىل نستمع كبنُ  ما مثل
 يف واؼبغنيات اؼبغنون يغنيها الَّيت كاألغاين أغاين إىل األحزان أيّام يف أو األفراح أيّام يف كان سواء القصائد

 أو اغبسينيَّة القصائد فتتحوَّل لألغاين روتانا قناة يف زبرج الَّيت األغاين ىذه مثل ،لألغاين مثالً  روتانا قناة مثل
 أعتقد يعين روتانا كأغاين أغانٍ  إىل األحزان أيام ويف األفراح أيام يف اغبسينيَّة القصائد فقط ليس عام بشكل

  .أصبعٌن عليهم وسالُمو اهللِ  صلواتُ  ؿُبَمَّد آل حبق   اإلساءة ىذه من أكرب إساءة توجد ال
 يعين واضح مثال أعتقد الزغًّن  حسٌن للمال القصًن الفيديو ىذا لنا أخرج حينما ؿبمَّد ضربوُ  الَّذي واؼبثال

 ذوقاً  نفرض أنْ  نريد ال كبنُ  ،عليو تربينا كبنُ  الَّذي ىو وىذا دون ومن صوتية مؤثرات دون من صوت ىذا
 جابر ،جديداً  معاصراً  عملياً  مثاالً  عايشنا كبنُ  ،تتغًن النَّاس أذواق ،تتبدل النَّاس أذواق ،عليو نشأنا كبنُ 

 من البعض طبعاً  ،جداً  صبيلة ألواناً  فأنتجا يعمالن كانا معاً  االثنان طويلة لفرتة الكربالئي وباسم الكاظمي
 باعبملة لكن ،مكان ُكل يف اشتباه وبدث قصد دونِ  من بقصدٍ  ،موجود ،أغنيات مع يتوافق كان األغبان

 تلتزم أن النَّاس من نريد ال كبنُ  ،اغُبسيين اؼبنرب يف جديداً  منهجاً  أوجدا الكربالئي وباسم الكاظمي جابر
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 ،أيضاً  أذواقهم ؽبم النَّاس ،الزغًّن  حبمزة ُمعجبون ألنّنا الزغًّن  ضبزة بأطوار نلتزم أن البُدّ  الزغًن حبمزة مثالً 
 التكنولوجيا ،التكنولوجيا نِتاج ،نتاج ىي األذواق ،تتبدل األذواق ألن زبتلف أذواقها اعبديدة واألجيال

 ،اعبديدة واؼبوديالت اؼبالبس ألوان يف التعدد ،السكان كثرة نتاج ،اؼبدن يف التوسع العمران نتاج ،تتبدل
 اغبياة يف اإلنسان ذوق ،اغبياة يف اإلنسان ذوق تشكيل يف تدخل كّلها األطعمة أنواع السيارات حّتَّ 

  .اإلنسان ذوق ربديد يف مدخلية ؽبا العوامل ىذه ُكل ،زمان إىل زمان من ىبتلف
 سليماً  ذوقاً  ننشئ أن على كبرص أن علينا رسالة إيصال يف التبليغ يف اإلعالم يف نعمل الَّذين كبنُ  صحيح

 يف اللغة ىذه بلغة أربدَّث وأن بأسلوب أربدَّث أن أنا وظيفيت من ،وظيفتنا من ىذا النَّاس عند رفيعاً  وذوقاً 
 طريقة يف الكالم طريقة يف اؼبتلقي عند ذوقاً  تنشئ أن ؽبا البُدّ  الوقت نفس يف اؼبعلومة تُوصل الَّذي الوقت

 اؼبتلقي عند الذوق تنمية مسألة يُراعي أن عليوِ  البُدَّ  الشاعر وكذلك ،اؼبعلومة إيصال طريقة يف اغبديث
 إىل اؼبتلقي بذوق نزلنا إذا ألنّنا ،القضية هبذه ّنتم أن البدَّ  اإلعالمي الوسط يف ،واعبميع الرادود وكذلك

 اإلسفاف إىل حاؽبا ستأخذ عقيدتوُ  حينئذٍ  ،العقائدي الُبعد على حّتَّ  ستؤثر حينئذٍ  القضية اإلسفاف حد  
 الذوق ىو واحد خيط ينظمها واؼبشاعر القناعات وىذه واؼبشاعر القناعات من ؾبموعة اإلنسان ألنّ  ،أيضاً 

  .لإلنسان العام الذوق ،العام الذوق ىو
 ُكل ،بالنتيجة قناعات ؾبموعة ،عرفية تسميها أن تريد ماذا فكرية علمية قناعات ،قناعات ؾبموعة اإلنسان

 القناعات ىذهِ  اؼبشاعر من وؾبموعة ،الداخلية شخصيتوُ  ُتشك ل الَّيت القناعات من ؾبموعة وبمل إنسان
 القناعات ،اإلسفاف حد   إىل الذوق هبذا نزلنا إذا كبنُ  ،الذوق ىو واحد سلك واحد خيط ينظمها واؼبشاعر
 يف كبنُ  تالحظون ولذلك راقي حد   إىل الذوق هبذا ارتفعنا إذا ،اإلسفاف حد   إىل ستنزل أيضاً  واؼبشاعر

 ىناك يكن مل إذا ،( اق وهداي   اع    أجد   و  أصيلة شيعية   ثقا ة   أجد و ) ؟ىو ما القناة يف شعارنا
 عند الذوق انشاء يف الكبًن التأثًن لوُ  والفين األديب اعبانب ،قناعاتوُ  ستنحدر اإلنسان الذوق يف رقي

 يسمع اآلن البعض ردّبا! ؟أقول ما أنبية يعرفون الذينَ  على كبًنة مسئولية ،كبًنة مسئولية وىذه ،اإلنسان
 يف مدخلية لنا أنَّنا من أقول ما أنبّية ويعرفون اآلن كالمي يسمعون الذينَ  لكن ،أنبيتوُ  يعرف وال كالمي
 بالضرورة وليس التلفزيون بالضرورة ليس اإلعالم وسائل يف أقول َلمَّا التبليغ وسائل ويف اإلعالم وسائل

  .اإلنرتنت
 صار أيضاً  واإلنرتنت مكان ُكل   يف اغباضر ىو التلفزيون ألنَّ  اإلعالم وسائل أىمّ  من التلفزيون صحيح
 وسائل من ىي واؽبيئات اؼبواكب ،اإلعالم وسائل من أيضاً  ىي اغبسينيات لكن ،جيب ُكلّ  يف حاضراً 
 ىم والشعراء اإلنرتنت على مواقع ؽبم تكن مل أو التلفزيون شاشات على يظهروا مل لو حّتَّ  الشعراء ،اإلعالم

 على كبافظ أن مسئولية علينا والتبليغ اإلعالم جهة يف ُكّلنا ،اإلعالم وسائل من الرادود ،اإلعالم وسائل من
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 ىذه وبالتايل الفين اؼبستوى وعلى األديب اؼبستوى على الذوق هبذا نرتفع وأن البيت أىل حملب العام الذوق
 جّداً  حساسة قضية ،عبث ُيشاهبوُ  ال عبث اؼبوسيقى إدخال اغبقل ىذا يف الدخول يعين ،كبًنة مسئولية

 هبذا أكتفي لكنَّين األنبية غاية يف اؼبوضوع كان وإن طال الوقت أنَّ  وأجد إليوِ  أشرتُ  ما مراعاةِ  من البدّ 
ا القدر  ... إليك الكالم وأحيل آخر برنامج يف إليو أعود وردبَّ

 السؤال إىل نعود موالي ،اهلل شاء إن وكافية شافية إجابة ،أنفاسك اهلل طّيب موالي أحسنتمالُمقّدم: 
 واألخًنة الرابعة اغبلقة ىاي اهلل شاء إن اؼبشاىدين لإلخوة أنوه أن أحب السؤال أقول أن قبل ولكن الثالث
 الربنامج ىذا حلقات أنّ  إىل أنوه أن أود كما اهلل شاء إن أخرى أسئلة ىناك األخًن السؤال ىذا وليس
 بإعادهتا وطلبوا أغبوا الذين لإلخوة التوقيت ىذا نفس يف اهلل شاء إن غد يوم من ابتداءً  بثُها يُعاد سوف
 يتبقى الوقت على أحافظ حّتَّ  باختصار سؤايل أقول الشَّيخ ظباحة ،اغبلقات ىذه من شيء فاهتم والذين
 الَّيت األخًنة اغبادثة ىذه خبصوص الروايات يف إشارة ىناك فعالً  ىل :يقول السؤال ،أخرى ألسئلة وقت

 ىذا عن تقرير إلنا حّضر اؼبخرج األخ  الكنرتول يف اإلخوة ؟الظهور عصر من قريبة وأّّنا ِمىن يف حصلت
  .السؤال ىذا خبصوص منكم اإلجابة لنسمع ونعود التقرير ىذا نشوف إلنا ظبحت إذا اؼبوضوع

ا لقطات التقرير ىذا يف اؼبشاىدين األخوة إىل أنوه فقط  يعين لذلك األطفال على مشاىدهتا صعب وردبَّ
 اغبجاج من كثًنة لقطات وفيو اؼبأساوي اغبادث ذا ه نتيجة توفوا اغبجاج من الكثًن ،ذلك ُمراعاة أرجو
 .إليكم ونعود غبظات التقرير ىذا إىل يأخذنا سوف اؼبخرج األخ ،اغبادث ىذا يف توفوا الذين
  :الم    التق ي 

 تدافع حادث يف آخرين مئات واصابة شخصاً  عشر 717 بوفاة السعودي اؼبدين الدفاع ىيئة أفادت]
 ..اغبج مناسك أداء يف شخص مليوين كبو فيو يشارك الذي الوقت يف مىن منطقة يف غبجاج
 إىل توجههم أثناء اليوم ىذا صباح اغبرام اهلل بيت حجاج من عدد تعرض :السعودي األمين اؼبصدر تصريح
 وفاة عنها ونتج حجاج من عدد اثرىا على سقط وتدافع تزاحم حادثة إىل العقبة صبرة لرمي اعبمرات منشأة
 ..آخر عددٍ  واصابة اغبرام اهلل بيت حجاج من عدد
 اؼبدين الدفاع ىيئة وأكدت الكربى العقبة صبرة ؼبي مىن إىل طريقهم يف اغبجاج كان بينما اغبادث وقع وقد
 والوفيات اصابة 863 إىل مىن يف اإلصابات عدد ارتفاع العنكبوتية الشبكة ومواقع تويرت يف حساهبا على
 ..وفاة حالة 717 إىل

 خالف أي فيو وال ربنا عند شهداء للجنة إّنم اهلل شاء إن هلل اغبمد راحوا اللي الشهداء :اغبجاج احد
 وفيو شياب فيو اغبرام اهلل بيت حجاج ،حجاج وشوية مليون 2 يزيلوا أّنم حقهم من وىذي هلل اغبمد

 . .كذا
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 حادثة العام ىذه اغبج استعدادات شابت وقد ،الطب للفرز منطقتٌن أقامت السلطات أن اؽبيئة وأضافت
 كما ،اغبجاج من 109 اغبادث يف وقتل الشهر ىذا مكة يف اغبرام اؼبسجد يف رافعة اّنارت عندما ُأخرى
 .العام ىذا غبجاج القتلى من الكثًن أضاف الشريف اغبرم جبانب فندق يف كبًن حريق شبَّ 

 وال فحدث السابقو اغبج مواسم يف اغبجاج صاحب اليت لالحداث التارىبي التسلسل عن ربدثنا إذا أمَّا
 وتطفئ واىية حبجج واقعو كل يف تتحجج السعودية اغبكومة ،ارقامها وتكثر وقائعها تطول قائمة ،حرج

 يف اغبجاج مع التعامل يف واؽبمجية اإلدارة سوء إىل تلتفت وال الرياالت من حبفنة واغبجاج الناس غضب
 اغبجاج ومضايقة ومالحقة تكفًن إىل اغبج وزارة وجهد جهدىا قصاري تبذل الذي الوقت يف ،عام كل

 ..اغبجاز يف التكفًني الوىايب اؼبذىب وذوق ىوى على ليسوا ىم الذين
 اهلل بيت غبجاج تساقط وبالتايل اغبركة يف وتداخل تزاحم ،الكثافة ارتفاع :السعودي األمين اؼبصدر تصريح
 اعبهد نتيجة اغبجاج عليو كان اللي االعياء وأيضاً  اغبرارة درجات ارتفاع تأكيد بكل ذلك يف ساىم ،اغبرام
 ..السابقة اؼبرحلة يف بذلوه اللي
 إىل اغبرام اهلل بيت حجاج تعدادىا يتعدى كبًنة إسالمية مناسبات وجود إىل االشارة ذبدر أخر جانب من

 ال ذلك ومع السعودية العربية اؼبملكة من بأحسن ليس االقتصادي وضعها ردبا دول ويف مضاعفة أضعاف
 االماكن تقصد الناس ماليٌن ،عام كل وإيران العراق يف وبصل كما تذكر حوادث اؼبناسبات ىذه تشهد

 ..تذكر أضرار أي دون اؼبقدسة واؼبزارات
 منتبهو بالسعودية اغبج وزارة ألنَّ  ،السعودية يف االدارة سوء السبب مىن يف صارت اللي اغبادثة :ؿبمَّد عليّ 
 عشرين يقارب ما سنة كل العراق ىذا ،اغبج تنظيم وتاركٌن واغبجاج الشيعة وأذية العقائدية شغالهتا على

 [. ... مات أحدٍ  ظبعنا فما السَّالم عليو اغُبسٌن يزورون زائر مليون
 كبًنة مذحبة التعبًن صحّ  إن مذحبة وىي الضحايا لذوي تعازينا اؼبشاىدين أعزائي ؾبدداً  بكم مرحباً  الُمقّدم:

 ؟الظهور عصر من قريبة وأّّنا اغبادثة ىذه إىل الروايات نوىت فعالً  ىل موالي ،جّداً 
 علمي حبسب التصوَّر ىذا نشأ أين من أدري ال يعين فعالً  سماحة الشَّيخ األستاذ عبد الحليم الغزِّي:

 يُهرق دمٍ  عن تتحدَّث البيت أىل ـبالفي ُكتب يف موجودة روايات ىناك ،األحاديث على واطالعي
 على ينطبق ال الوصف ىذا لكن ،القتل فيها يكثر ِمىن يف ملحمةٍ  عن تتحدَّث ُيسفك دمٍ  عن تتحدَّث

 أن يبكن ال مكَّة يف جرى الَّذي ،الوصف ىذا عليو ينطبق مكة يف جرى الَّذي أنَّ  أعتقد ال ،اغبالة ىذه
  .قتل عملية وجود من البُدّ  يُهرق الَّذي الدَّم ،يُهرق دمٌ  أنو يُقال

 يف واؼبوتى القتلى حوادث ىي ثَّ  ،ىكذا تكن مل رصاص أو وسيوف وحرب قتل عملية تكن مل فاغبادثة
ا ،سنة كل يف موجودة اغبج  السابق يف جرت قد تكن مل بطرق أو أكثر بشكل السنة ىذه يف تكون قد ردبَّ
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 أعلم ما على ،التفاصيل هبذه واقعة عن تتحدَّث روايات توجد ال بالـُمجمل لكن ،مثالً  الرافعة كوقوع ،مثالً 
 شهر من تبدأ األحداث من سلسلة عن تتحدَّث روايات موجودة البيت ألىل اؼبخالفٌن كتب يف ىناك
 مثل موجود ،اغبّجة ذي يف الدَّم سفك يكون ذلك وبعد القعدة ذي ويف شوال ويف رمضان شهر يف ،رجب

 العربية اعبزيرة يف داخلية حبربٍ  الروايات من يبدو كما مسبوقة تكون أن البدَّ  اغبادثة ىذه ولكن الكالم ىذا
 ،ِمىن يف الدماء سفك عملية العملية ىذه ربدث ذلك وبعد القبائل بٌن حرب عن تتحدَّث ،السعودية يف
 التصوَّر ىذا لذلك ،أتذكرهُ  ما حدِ  وعلى علمي حد   على الروايات يف الواقعة ىذه على انطباقاً  أجدُ  فال

 عليو وسالُمو اهللِ  صلواتُ  اإلمام ظهور قرب يف عالقة ؽبا القضية ىذه أنَّ  من البعض أذىان يف حدثَ  الَّذي
 .صحيح تصّور التصّور ىذا أنّ  أعتقد ال

 حلقة كلّ  يف ولكن سؤال نفسي يف كان اؼباضية اغبلقات يف موالي ،شيخنا خًن اهلل جزاكمالُمقّدم: 
 عليهم أمون اؼبشاىدين إذن بعد فاليوم ،ؾبال لو يصًن ما والسؤال تنتهي واغبلقة اغبلقة لنهاية أأخره كنت

 حاب يعين السؤال ىذا موالي اغبقيقة ،جوابو عارف اين أكون اغبلقة خلصت إذا حّتَّ  سؤايل أطرح راح
 السؤال ،السؤال ىذا جواب يعرفوا أن بودىم أيضاً  يعين اؼبشاىدين أنّ  أشعر الوقت نفس يف إيّاه اسألك

ا شعاراهتا من داعش :ىو ا نقول أن نستطيع ىل ،وتتمدَّد باقية إّنَّ  من جانب ىذا ؟وتتالشى زائلة إّنَّ
 الواقع يف رؤية لكم :وىو عليك أطرحو راح مباشرةً  السؤال ىذا بعد األصلي اغبقيقي السؤال أمَّا السؤال
 ؟السياسي العمل ُتدخلوا مل ؼباذا ،األمور من الكثًن يف رؤية لكم الش يعي

 بو ُأسألُ  ما كثًناً  السؤال وىذا يعين ،أّوالً  داعش عن نتحدَّث سماحة الشَّيخ األستاذ عبد الحليم الغزِّي:
 أريد وال الروايات إىل نذىب إذا ،تبقى ال داعش الروايات من ،باقية غًن باقية داعش أنّ  ىل يعين ،باؼبناسبة
 ذلك بعد ولكن قصًنة ليست زمنية مدَّة تبقى ،تبقى ال داعش الروايات من ،الروايات عن ىنا اغبديث
 ليس السؤال ألنَّ  اؼبوضوع ىذا يف أدخل أن أريد ال ىنا أنا ،وتنتهي بينهم فيما اختالفات ربدث ،تتالشى

 يسألين أو أنت تسألين حٌن أقول ،الواقع أرضِ  على اؼبوجودة اؼبعطيات حبسب ،واألحاديث الروايات عن
 ،داعش من أكثر ىناك ؟تعين داعشٍ  أيُّ  أقول أسأل أنا ؟مستمرة أّّنا أو انتهاء إىل داعش أنّ  ىل سائل أيُّ 
 تقصد أو التنظيم ىذا تقصد ىل اإلسالمية الدولة بتنظيم يسمى الَّذي التنظيم اؼبنظمة داعش تقصد ىل

  ؟منهم داعش أيّ  ،اجملتمعي داعش تقصد أو السياسي داعش
 تبقى لن ويتالشى زمانية مّدة إىل وبتاج ،التنظيم ىذا سيتالشى ،نعم :التنظيم داعش عن السؤال كان إذا

 أو العراقية والقوات الشعب اغبشد من كان إنْ  العراق يف اآلن اؼبوجودة اغبرب ومع ،اآلبدين أبد إىل داعش
 ىذه ولكن اعبهات صبيع على مفتوحة ليس ؿبدودة حرباً  اغبرب كانت وإن الدويل التحالف من حّتَّ 

 .منتهية اؼبنظمة داعش ،وينتهون فشيئاً  شيئاً  ستضعفهم اغبرب
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 اغبكومة يف موجود داعش ،الربؼبان يف موجود داعش ،العراق يف موجوداً  يبقى السياسي داعش لكن
 ،ينتهي لن السياسي داعش موجود داعش ،الُسنَّة الضباط يف العراقي اعبيش يف موجود داعش ،العراقية
 داعش ،وراءىا السياسي داعش يكن مل لو الشكل هبذا تكون وأن تتمدد أن استطاعت ما اؼبنظمة داعش

 أن داعش منظمة استطاعت َلما اؼبنظمة داعش وبتضن اجملتمعي داعش يكن مل لو ،موجود اجملتمعي
 كانت لو حّتَّ  دولة يواجهوا أن يبكن ال قوهتم كانت مهما اؼبقاتلٌن من ؾبموعة داعش منظمة ،تتمدد

 ،دولة العراق بالنتيجة دولة كان مهما فشل فيو فساد فيو كان مهما دولة العراق ،العراق مثل ضعيفة دولة
 ؽبم ليس قريب ؽبم ليس بيت ؽبم ليس ،األجانب من أعضائها أكثر جملموعة يبكن ال ،حكومة وفيو دولة
 مل لو ،احتضنهم الَّذي اجملتمع ،اجملتمعي داعش ىناك يكن مل لو ،الكبًن التأثًن ىذا يؤثرون البلد هبذا صلة
 داعش عن اغبديث كان إذا ؟نتحدث كبنُ  داعش أيّ  فعن ،وبميهم الَّذي السياسي داعش ىناك يكن

 داعش ،سينتهي أنَّوُ  أعتقد ال السياسي داعش لكن ،وتنتهي زمنية مّدة إىل ربتاج ،تنتهي نعم أقول اؼبنظمة
 ىكذا الوضعية دامت ما ،سيبقى السياسي داعش الوضع هبذا الش يعة الساسة دام ما ،سيبقى السياسي

  .باق باقٍ  باقٍ  السياسي داعش
 على موجود ىو اجملتمعي داعش ،ينام األحيان بعض يهب األحيان بعضِ  يف اجملتمع :اجملتمعي داعش أّما

 أنّ  يبدو والَّذي ،ينام أن يبكن أخرى ظروف ويف اجملتمعي داعش يظهر معينة ظروف ففي ،اػبط طول
ا ،سنوات إىل ربتاج السرعة هبذه ليس لكن ستنتهي اؼبنظمة داعش اؼبنظمة داعش عن سؤالك  إىل ربتاج ردبَّ
 السياسي داعش أمَّا ،اؼبنظمة داعش تنتهي حّتَّ  بقليل ذلك من أكثر بقليل ذلك من أقل سنوات ثالث

  .موجود ىو البداية من موجود ىو اجملتمعي وداعش باقٍ  فهو
 الفكر من خليط ىو اؼبنظمة داعش ،األرض على موجودة ألسبابٍ  ُخالصة ىو اؼبنظمة داعش ألنَّ 

 الُسين   واغبقد الوىابية والوحشية اإلخواين اػببث من خليط ،اإلخواين اػببث من أخرى بعبارة أو اإلخواين
 السياسية االمتدادت السياسي داعش ذلك يف يساعده ،داعش أوجد الَّذي ىو اػبليط ىذا ،الش يعة على

 ألسباب وانتهى اؼبنظمة تفككت فلو ،اجملتمعي داعش األسباب لوُ  ويوفر ووبتضنوُ  لداعش اؼبوجودة
 ،داعش على كثًناً  ذلك سيؤثر ،فعالً  داعش ربارب فعالً  تركيا أنّ  مثالً  ،ضاغطة إقليمية ألسباب ،لوجستيو

 من ىناك ،كاملة حبرية ويتنقلون ،ؽبم مفتوحة الرتكية األرض ىو داعش واتساع داعش مباء أسباب أحد ألنَّ 
 أصحاب من ؽبم اختصاص ال ىم الَّذين من ىكذا ليس اؼبتابعٌن من ترُكيا يف البيت أىل شيعة من إخواننا

ن االختصاص  الرتكية واألراضي اؼبطارات :يقولون ،اؼبعطيات من كثًن على ويطَّلعون األمور يتابعون فبَّ
 إالَّ  يكن مل لو ،يكفيهم ىو ىذا تركيا يف ؽبم ىذا إالَّ  يكن مل لو ،اغبرية بتمام يتنقلون ،ؽبم بالكامل مفتوحة

 تُريد فعالً  مثالً  تركيا أنَّ  فلو ،يكفيهم فهذا تركيا يف ؽبم ىذا إالَّ  يكن مل لو لكن ،ىذا من أكثر ويوجد ىذا
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 خليجية جهات من تأتيهم األموال أنَّ  لو حّتَّ  ،بسرعة ينتهون أعتقد أنا عليهم تقضي أن وتُريد ربارهبم أن
 تفعل وماذا ؟معك سيبقى الَّذي السياسي لداعش تفعل ماذا لكن ،ينتهون ىم ،أخرى جهات من أو

 نعيشوُ  كبنُ  الَّذي الواقع ىذا يبدو ؟وأخرى فرتةٍ  بٌن السياسي داعش سيهيجو والَّذي اجملتمعي لداعش
 لنجعل السياسي العمل عن سألتين أنت ،صحيح سؤال عندك إذا لذا ،ذلك من أكثر أضيف وال ،ىكذا

 .مهمَّاً  ليس ألنّوُ  اغبلقة يف أخًناً  سؤاالً  السؤال ىذا
 انتهاء بعد اغبسٌن ُخدام من عدد مع جلسة يف أمس كنا ،يل تسمح إذا أعلق أريد الشَّيخ ظباحة الُمقّدم:
 زوج جعفر ابن اهلل عبد فضل عن اػبصال كتاب يف حضرتك ذكرت اللي الرواية عن اغبديث ودار الربنامج
يقة ىي زينب العقيلة كما ،ىاشم بين صّديق إنَّو وصفتوه ما مثل عليها اهلل سالم زينب العقيلة  أيب آل صد 
 أو اغبنفية ابن ؿُبّمد مثل اهلل عبد وأشباه اهلل عبد عن الطريقة هبذي يتحدَّث اللي الشَّيخ ظباحة ،طالب

 بيا نوصفهم شلون يعين ؟ذوال لبليهم خانة بيا اؼبؤمنٌن أمًن وعند اهلل رسول عند اؼبكانات أصحاب غًنه
 أمًن قلب يف مكانة إؽبا اللي الشخصيات ىذي مثل عن اعبرأة هبذي تتكلم اللي النَّاس ىاي كبدد خانة

  ؟اؼبؤمنٌن
 حرمة من شيء ينتهكون أو يؤذون يعين الذين النَّاس ىؤالء مثل من الشرعي اؼبوقف ىو وما: 2 الُمقّدم

 ؟األولياء ىؤالء مثل
 أسيء ال أنا شخصياً  أنا ،هبؤالء الظن أسيء ال قطعاً  أنا سماحة الشَّيخ األستاذ عبد الحليم الغزِّي:

 اتباع ،البيت أىل حبديث جهل ىو ىذا ،باعبهل أصفهم لكنَّين النوايا على أحكم أن أستطيع ال أنا ،الظن
 نية يف الظن أسأتُ  واحد يوم يف وال اػبط طول على أنا ،البيت أىل عقائد فهم يف صحيح غًن ؼبنهج

 حٌن اػبطباء أنتقد حٌن اؼبرجعيات أنتقد حٌن العلماء أنتقد حٌن أربدَّث حٌن ،بالنوايا أدري ال شخص
 ليس كالماً  الكالم هبعل النوايا عن اغبديث ألنَّ  ،النوايا أعرف ال النوايا عن أربدَّث ال أنا ،ما كتاباً  أنتقد
 ،بنيتوِ  الظن أسيء أنا أساس أيّ  على ،الشرعية اإلشكاالت من عليوِ  يرتتب عمَّا فضالً  جهة من ىذا علمياً 
  .أّوالً  ىذا البيت أىل حبديث جهلٌ  ىذا أقول باعبهل أصفوُ  العلمية اعبهة من لكّنين
 ألىل ـبالفاً  الفهم يف منهجاً  يت بعُ  الفالين العاملِ  بأنّ  أقول حٌن نُفر ق أنْ  البدّ  ،الفهم يف ؼبنهجٍ  اتباعٌ  وثانياً 
 يبغضُ  يعين البيت ألىل ـبالفٍ  طريقٍ  يف يسًنُ  ،البيت ألىل ـبالفٍ  طريقٍ  يف يسًنُ  بأنَّوُ  أقول ال إنَّين البيت

 العلماء أنتقد حٌن اػبطباء أنتقد حٌن ،ىذا أقول ال أنا ،ذلك يفعلون ال وخطباؤنا وعلماؤنا ،البيت أىل
 ،بنواياىم عالقتهم ما النَّاس وحّتَّ  بنواياىم يل عالقة ال بنواياىم يل شأن ال بنواياىم الظن ُأسيء ال فإنَّين
 ُكنت تقتلوُ  أنْ  تُريد كنت ما نّيِتك يف صحيح قتلتوُ  أنتَ  ،فتقتلو شخصاً  فتضرب سكٌن ربمل أنتَ  يعين
 الَّذي ىذا ىو ،قتلتوُ  ؟ال أو قتلتوُ  ،قتلتو فباالشتباه أخطأت الرجل ىذا من قريباً  كنت شيئاً  تقطع أنْ  تريد
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 ما بأنَّوُ  ؽبم تقول حٌن القتيل ىذا أوالد يعين ؟بني تك يفعلون ماذا القتيل ىذا أىلُ  ،الواقع أرض على سيكون
  .ال الدنيوي العامل يف لكن ،اآلخرة يف تنفعك النية ىذه ،نييت من كان
 بنّيتو أصنع ماذا أنا لكن اإلساءة نّية عندهُ  وما ؿُبَمَّد آل وببّ  ىو ؿُبَمَّد آل إىل ُيسيء الَّذي اػبطيب ىذا
 أنتقد أنتقد حٌن ،خاطئ فكرٌ  وقع الَّذي ؟ىو ما األرض على وقع الَّذي ،اػباطئ الفكر النَّاس يُعلم وىو
 أعرفُ  ال وأنا الفالنية اػبانة يف سيكون ىذا بأنَّ  النَّاس أصن ف أن أريد ال ىنا أنا لذلك ،األساس ىذا على

 أعرفُ  ال أنا ،عليو وسالُمو اهللِ  صلواتُ  اإلمام ىو النَّاس ُيصّنف الَّذي ،إمامي ُيصنفين خانةٍ  أيّ  يف نفسي
 األولياءِ  بٌن النظّارة خانة يف ىل ؟األعداءِ  خانةِ  يف ىل ؟األولياءِ  خانة يف ىل ،إمامي ُيصّنفين خانةٍ  أيّ  يف

 من ليس فذلك األساس ىذا على النَّاس أصّنف أنْ  أريد ال أنا ،نفسي عن ذلك أعرفُ  ال أنا ؟واألعداء
 األثر عن أربدَّث أنا ،الطريقة هبذه النَّاس أصّنف أساسوِ  على علماً  أمتلكُ  ال أنَّين عن فضالً  ،صالحيايت

  .الواقع على اؼبوجود
 البيت أىل حبديثِ  جاىلٌ  ىذا ،جاىل ىذا أقول نعم جعفر ابن اهلل عبد إىل يسيء شخصاً  قبدُ  فحٌنَ 
 وىو البيت أىل عن يتحدَّث ؼباذا ؟البيت أىل باسمِ  يتحدَّث ؼباذا ،لو أىالً  ليس مكانٍ  يف نفسوُ  ووضع
 يف موجود ىذا وفعالً  ،البيت أىل من أسسو أخذَ  قد يكن مل اؼبنهج ىذا منهجاً  اتّبع أنّوُ  أو ؟حبديثهم هبهلُ 
 أحاديثِ  يف جاء ِلَما ـبالف منهج العرتة أحاديثُ  بو وتُفهم الكتاب بوِ  يُفهم الَّذي اؼبنهج ،الش يعي الواقع
 واؼبعطيات الوثائق عن يبحث ذلك من يتأكد أن أراد ومن ،وواضحة موجودة القضية ىذهِ  ،البيت أىل

 الصورة ستكون الناطق الكتاب برنامج يف اهلل شاء وإن ،ويوتيوب زىرائيون موقع على براؾبي فلًناجع
اً  واضحة   .الشاشة ىذه عرب لتقديبوِ  ُوف قتُ  ما إذا ،اػبصوص هبذا جدَّ
 سي د زباطب وأنت تقرأ ماذا عاشوراء زيارة يف أنت ،العقائدي اعبانب يف اؼبشكلة ؟ىي أين اؼبشكلة
 ب ملع   لت ُ م - ؟شيءٍ  بأيّ  أكرمين ؟شيءٍ  بأيّ  أكرمك اهلل بأنَّ  وتقول الُشهداء سي د زباطب ؟الُشهداء
 أكرمين ؟أكرمين شيءٍ  بأيّ  أكرمين عاشوراء زيارة يف كبنُ  هأنقر  الكالم ىذا أليس - ألْال يلا  ُ مْ  اولْع   لةل 

 الَّذي أقول أنا - ألْال يلا  ُ مْ  اولْع   لةل  ب ملع   لت ُ م ألْي لول    - ؿُبَمَّد آلَ  يا دبعرفتكم ُحسٌن يا دبعرفتك دبعرفتكم
 واغبال ؟منازؽبم يُدرك فكيف ،يُدركها مل ىو أوليائِهم منازلَ  ألنَّ  ،يعرفهم أن يستطيع ال أوليائهم يعرفُ  ال

 ،أوليائهم منازل دون منازل يف األئمَّة هبعلون الش يعة من الكثًن أنَّ  الش يعي العقائدي الواقع يف اؼبوجود اآلن
  .منازؽبم من فينتقصونَ  أوليائهم إىل يأتون حٌن طبيعي فشيءٌ 

 بذلك يعلم ال ىو ،جعفر ابن اهلل عبد منزلة دونَ  منزلةٍ  يف اؼبعصوم اإلمام يضعونَ  الش يعة من الكثًن اآلن
 دبنزلة نزّنا أن أردنا لو ىي منزلةً  اؼبعصوم لإلمام فيضع ىي ما جعفر ابن اهلل عبد منزلة يعرف ال أساساً  ألنّوُ 
 ىذا عاشوراء زيارة قانون خاللِ  من اإلنسان ىذا! ؟جعفر ابن اهلل عبد منزلة دون ىي جعفر ابن اهلل عبد
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 ألْي لول    -:تقول الزيارة أليس ؟وراءهُ  أمشي ؼباذا أنا اهلل ُيكرموُ  ال الَّذي ،أكرموُ  قد اهلل يكن مل اإلنسان
 الش يعي يأيت فحينما ،أولياءىم نعرف وأن نعرفهم أن لنا اهلل ِمن اإلكرام - ألْال يلا  ُ مْ  اولْع   لةل  ب ملع   لت ُ م

 ليس ،اهلل من ُمكَرماً  ليس الشخص ىذا أنَّ  أفهم أنا ؟أفهم ماذا أنا الشخصيات ىذه أمثال من وينتقص
  ؟تعين ماذا اغبّجة اإلمام من ُمكَرماً  ليس ،اغُبّجة اإلمام من ُمكَرماً  ليس يعين ؟تعين ماذا اهلل من ُمكَرماً 

 لقلق لو حّتَّ  زمانو بإمام يعبأ ال أصالً  أساساً  ىو يعين ؟ذلك يعين ماذا ،إليوِ  ناظراً  ليس اغبجَّة اإلمام يعين
 هبذه هبفص راح َلَما عليو زمانوِ  إمام نظر وقع ولو ،زمانوِ  إمام بو لعبأ زمانوِ  بإمام يعبأُ  كان لو ،بلسانو
 لكنَّين ضي ق الوقت وكبًنة صغًنةٍ  كل يف أربدَّثَ  ألن ؾباالً  أجدُ  ال أنا ،ذلك من أكرب القضية ،الطريقة
 من قُرآّنم من إمَّا ،جيب من حبديثٍ  آتيكم ال أنا تالحظون وأنتم البيت أىل حديثِ  من دبثال آتيكم

 ألنَّ  ،عندىا أقفَ  أن البدَّ  فإنَّين الربنامج وقت طال لو حّتَّ  مهمَّة رواية ،كلماهتم من أدعيتهم من زياراهتم
 ىذه كانت وإن عليو اهللِ  صلواتُ  جعفر ابن اهلل عبد عن اعبُزئي السؤال ىذا يف فقط زبتصُ  ال القضية
 نتحدَّث حٌن نتحرك ضبى أي يف كبنُ  يعين ،زينب السي دة ضِبى يف نتحرَّك ىنا كبنُ  ،جّداً  مهمَّة مهمَّة قضية

 إنّو ؟يتحرَّك أينَ  أتدري زينب ضبى يف يتحرَّك والَّذي زينب ضبى يف نتحرَّك كبنُ  جعفر ابن اهلل عبد عن
 اإلمام عن الرواية ،نتحرَّك جهة أخطر يف اعبهة ىذهِ  يف نتحرَّك كبنُ  ،طالب أيب ابن عليّ  ضبى يف يتحرَّك

 أنَّ  أعتقد الرواية ىذه قرؤوا وال ظبعوا ما اؼبشاىدين كل يكن مل إذا أنَّ  وأتصّور جّداً  مهمَّة رواية الكاظم
 .عنها وربدثتُ  سابقة ؾبالس يف ذكرهتا كنتُ  وإن الرواية ىذه قرؤوا وال ظبعوا ال األكثر
 عن عندنا ما كلُّ  أقول ودائماً  الصَّادق اإلمام عن أبيو عن الكاظم إمامنا عن جعفر ابن موسى عن الروايةُ 
ِ   عل  جلعل  اب    ُووسلى عل  - جعفر ا ألبي ِ   اللُ  صلّلى ال َّب  ُّ  هلاجل  للّما :قلال السَّالم عللليُهمل  إللى اآلِ  علللي
ِ   اللُ  صلّلى ال َّب  ُّ  هلاجل  للّما - األنبية غاية يف رواية للرواية التفتوا - اْلملد ي لة  احل ل ل   اْلملد ي لة إللى اآلِ  علللي
 - اعبهاد على البيعة - البليعلة إلى ال َّاسل  ضلعلا - بدر إىل يذىب أنْ  أراد َلمَّا يعين - بلْد  إلى ُ ُ اُجُِ 
  لالْ بلل لهُ  علل يَّا   ضلعلا - لوحدهِ  خال إذا يعين -  لال إ ذلا الل  لُسولُ  اليلانل  االطَّاعلة السَّْمع   علللى ُيلُُّهم  للبلايلعل 
ُهم يلل   ول ْ  ُِ  يلل   ال اول ْ  و  لْ  ثُمَّ  - خاّصة بيعة ىناك ،العامة البيعة ىذه ،البيعة بعد - ذلل ك ي ْتملانل  اليلسأُل
ْمزلةل  علل يَّا   الل  لُسولُ  ضلعلا  يف كان ؟كان أين الطيار جعفر - ال ِّضلا بليعلة بلايُعوك   للُهم  للقلالل  ا لاط ملة احل

  .لدعاه موجوداً  كان لو اغببشة
 ا لاط ملة احلْمزلةل  علل يَّا   - خاصَّة بيعة ىذه العامَّة البيعة بعد ،جعفر عن نتحدَّث ما وقت يف منزلة لوُ  جعفر
 السَّْمع   علللى ُيلُُّهم  للبلايلعل  - ؟بيعة أي اؼبسلمٌن معَ  كانت البيعة - ال ِّضلا بليعلة بلايُعوك   للُهم  للقلالل 

 ب ألب   :حلْمزلة  للقلالل  ،ال ِّضلا بليعلة بلايُعوك   - الّرضا بيعةُ  خاّصة بيعة ىذه والطاعة السمعِ  بيعة - االطَّاعلة
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 ب الو لاء   ال  لُسولِ  لّلِ تُلبلايعُ   لُسولِ  اأسلد الل ألسلدل  يلا : للقلالل  ؟بلايلع لا قلد أليس ؟كُلبلاي ع ولا علللى اأُّو  أكتل 
ْست قلاولة يك الب    ااال  ْيملان تلستل مد إ ذا   - النَّب يعين - أل   هُ  البلسلول  اطلاعلة سلْمعلا   كللعلم :قلالل  ،اإل   ،يلدل

 ألوي ُ  عل    {أٌَدٌِكُنْ فَىقَ اهلل ٌَدُ} - بايعوه وىم يَده بسط النَّب - {أٌَدٌِكُنْ فَىقَ اهلل ٌَدُ} :للُهم  للقلالل 
 ،الُشهداء سي د ىو بأنَّو عاِلَماً  كان ضبزة ،ُيستشهد مل اآلن إىل ضبزة - الُشهداء سيِّد احلمزلةُ  الُمؤو ي 

 ضبزة ال ؟شهيد كان جعفر ،يستثين النَّب وجعفر األنبياء خال ما واآلخرين األولٌنَ  من الُشهداء سي د ضبزةُ 
  .عبعفر سي د اغُبسٌن ،عبعفر سي داً  ليس

 ،ال وجعفر ال اغُبسٌن لكن واآلخرين األولٌن من الُشهداء سي دُ  ضبزةُ  البيت أىل أحاديث إىل نرجع إذا
 جعفر قلت لذلك ،غبمزة الُشهداء سيادة من خارج وجعفر جعفر وفوق اغبمزة فوق الُشهداء سي د اغُبسٌن

 ،يعين بدر قبل بدر إىل خروج ،حصل قد يكن مل الغدير اآلن إىل اؼبؤمنٌن أمًن علي   البيعة ،خاصة منزلة لو
 عل    أليد يُ مْ   لوقل  الل يلدُ  :للُهم  للقلالل  - ُأُحد بعد ؟اللقب هبذا لُق ب ومّت ُأُحد يف ؟اسُتشهد مّت وضبزة
    الطلّيا  اجلعل ُ  - اغببشة يف جعفر - الجل َّة    الطلّيا  اجلعل ُ  الُشهداء سيِّد احلمزلةُ  الُمؤو ي  ألوي ُ 
ةُ  الجل َّة ّ ة ألهد   شلبلاب   سليِّدا االُحسلي  الحلسل ُ  االسِّْبطلان العلاللم ي  ك ساء   سّيدةُ  ا لاط مل  و  ل  شل طو  هذا الجل
ْكس   الج  ِّ  و   اللُمْسل م ي ل  جلم يع   علللى الل   ِ علللى يللْ  ثُ   لإكَّملا كل لثل   لمل  ألْجملع ي  الاإل   ألا ى اول  كللْلس 
ِ   علاهلدل  بلملا  قطعاً  الروايات - {اللَّهَ ٌُبَاٌِعُىىَ إًَِّوَا ٌُبَاٌِعُىًَكَ الَّرٌِيَ إِىَّ} :قلل لأ ثُمَّ  ،علظيما   ألْج لا    لسلُيؤت يِ الل علللي
ا ،الكلمات ىذهِ  فقط كان البيعة نصَّ  أنَّ  يعين ال ،ؾُبمل بشكل تأيت الروايات ،التفاصيل كل تذكر ال  وإمبَّ

 الروايات ينقلون األحايٌن بعض يف الروايات ينقلون حٌن أيضاً  والرواة ؾُبمل بشكل يتحدثون األئمَّة
  .باؼبضمون

للة يلاكلت الللمَّا -:الصَّادق إمامنا قال ،الرواية وتستمر ي ل  الَّت   اللَّيلْ  اليوم يف يعين - يلوو هلا    ْ  حلْمزلةُ  ُأص 
للة يلاكلت الللمَّا - ؟اهلل رسول لوُ  قال ماذا استشهادهِ  ليلة يف اغبمزة اسُتشِهد الثاين ي ل  الَّت   اللَّيلْ  حلْمزلةُ  ُأص 
ِ   اللُ  صلّلى الل  لُسولُ  بِ  ضلعلا يلوو هلا     غلْيبلة تلغ ي  أنْ  يُوشلك الل  لُسول   علمّ  يلا حلْمزلة يلا : للقلالل  اآلِ  علللي

ا بلع يدلة غلْيبلة تلغ ي  أنْ  يُوشلك - الوقت اقرتب يعين - بلع يدلة  اتللعلاللى تللبلا لكل  الل   علللى ال لضتل  للو تللُقول  لمل
ْسالم شل لا  عل  عل  اسلأللكل  ْيملان اُش اط   اإل   ،ا للّهْم    ا ْ شدك   اأُّو  ألكتل  ب ألب   :اقلالل  حلْمزلة  للبل ى ؟اإل 
 ،شله دتُ  :حلْمزلة قلالل  ،ب الحلقّ  تللعلالى الل  لُسولُ  األكِّ  ُوْخل صلا   الل إاّل  إ لِل ال أنْ  تلْشهلدُ  حلمزلة يلا : للقلالل 
 - حلقّ  ااْلم يزلانل  حلقَّ  الصِّ لاطل  اأنَّ    يهلا  لي ل  ال آت يةو  السَّاعلة األنَّ  حلقَّ  ال َّا ل  اأنَّ  حلقّ  الجل َّة األنَّ  :قلالل 

 ىذه يلقنون التلقٌن يف حّتَّ  الش يعةِ  من الكثًنَ  فإنَّ  الش يعي للفهم مراعاةً  الرتتيب هبذا ُىنا تُذكر اؼبعاين وىذه
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 ااْلم يزلانل  حلقَّ  الصِّ لاطل  اأنَّ    يهلا  لي ل  ال آت يةو  السَّاعلة اأنَّ  حلقَّ  ال َّا ل  اأنَّ  حلقّ  الجل َّة اأنَّ  - الكلمات
ثْلقلالل  يللْعمد اول  يلل له  لي لا   ذ َّة   و ثقالل  يللْعمد اول  حلقّ   السَّع ي     ا ل يقو  الجل َّة    ال ل يقو  يلل له شل َّا   ذل َّة   و 
ةُ  - قال النَّب - اقالل  ،اصلّدقتُ  اآول تُ  الألقْل ل تُ  شله دتُ  :حلمزلة قلالل  ،اْلُمؤو  ي  ألو ي ُ  علل يَّا   اأنَّ   األل  مَّ
ِ   و     لاط ملةُ  :اقلالل  ،اصلّدقتُ  آول تُ  :حلمزلة قلالل  - اغُبسٌن ذرية يف - ُذ َّيَّت ِ ال    االُحسلي  الحلس ُ  ُذ ِّيَّت 

اء سليِّدُ  حلْمزلةُ  :اقالل  ،صلّدقتُ  كللعلم :قلالل  ،العلاللم ي  ك سلاء   سليَّدةُ   كلب يِِّ اعلمُّ   لُسولِ  األسلدُ  الل   الألسلدُ  الُشهلدل
  .السؤال ىذا عن َسُتسأل بأّنك غبمزة النَّب قالوُ  الكالم ىذا يعين -
 يُلقلبِّدُ  اجلعلدل  الجهِ   علللى سلقلول  حلتَّى حلْمزلة  للبل ى - السؤال ىذا عن ُنسأل أيضاً  كبنُ  ُيسأل ضبزة كان إذا

يكل  اب ُ  جلعلل ُ  :اقلالل  الل  لُسول   علي ل   - العقيدة ىذه عن ُتسأل أيضاً  - المال   لة ولعل  الجَّ َّة      طليَّا و  أل  
ك يلت ه م ب س ِّه م حلْمزلة يلا تُلْؤو  ُ  البل يَّة  لي ُ  اآللُِ  ُوحلمَّدا   اأنَّ   ذلل كل  علللى اُتحيا ابلاط   ه م اظلاه   ه م اعلالل

ُهمْ  ول  تُوال   اتلُموت  ب الل   ايلللى اُأْشه ُدك الل ُأْشه دُ  الل  لُسولل  يلا كللعلم :قلالل  ،علاضلاُهم ول  اتُلعلاض ي الاالل
ا   ِ   اللُ  صللَّى الل  لُسولُ   للقلالل  ،شله يدل  ساعات آخر ىذه واضحة الرواية - الال لَّقلك الل سلدَّضلكل  :اآلِ  علللي

 وأنّ  الُشهداء سّيد ضبزة أنَّ  ىو العقيدة ىذه أجزاء أحد ؟قررىا الَّيت العقيدة ىي ما ،العقيدة يقرره والنَّب ضبزة
 الَّيت عقيدتنا أجزاء أحد يعين موجزة الروايات قلت وكما العقيدة ىذه أجزاء أحد اعبنان يف الطّيار ىو جعفر

  .الصد يقة زينبُ  عنها سنسأل
يقات قانون وحبسب  سُيسأل الَّيت العقيدة من جزء ىذا يعين صّديق جعفر ابن اهلل وعبد والصد يقٌن الصد 
 الَّذي ،ناقصة عقيدةً  وبملُ  يعين! ؟سُيجيب كيف جعفر ابن اهلل عبد إىل يسيء الَّذي ىذا ؟عنها الش يعي

 عندي أنا ،واضحة الصورة أعتقد ؟مأمونة جهة يكون ىل ؟وُبرتم ىل ؟يُتبع ىل الناقصة العقيدة وبمل
 أتناول أخرى فرصة يف اهلل شاء إن أخرى روايات أتلو بايل يف كان أنا يكفي ال الوقت لكن أخرى روايات

 العقيدة من جزء ىو النورانية اؼبقامات هبذه االعتقاد يعين ،وبينة واضحة صارت الصورة أعتقد ،اؼبوضوع ىذا
 ،عقيل ابن مسلم عن وسُنسأل اغبمزة عن وسُنسأل الطيار جعفر عن سنسأل ،عنها سُنسألُ  الَّيت اؼبطلوبة
 جداً  عالية منزلة عقيل ابن ؼبسلم عقيل ابن مسلم عن نتحدَّث لو عقيل ابن ُمسلم يف ُيشكك البعض

  .عنو ربدثنا الَّذي ىذا ُكل   من أكثر ،جداً 
 العقيدة من ُجزء ىذا اعبميع عن سُنسأل زينب العقيلة عن سُنسأل ،فاطمة اؼبعصومة السّيدة عن سُنسأل
 ىذه من أوضح واضحة الزيارات بالزيارات ونأيت القول لبسطِ  اجملال كان ولو ،ىذه ىي البيت أىل عقيدةُ 

 أن أردنا إذا األئمَّة زيارات من زيارة أي ،جداً  واضحة جداً  واضحة الزيارات زياراهتم إىل نأيت لو ،الروايات
 أحاول القادمة الربامج يف تعاىل اهلل شاء إن ،جداً  واضحاً  الفهم ىذا سنجد أبنائهم زيارات من أو نأخذىا
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 .شيء أكو وإذا أكتفي القدر هبذا ،اؼبطالب ىذه مثلِ  على أكثر الضوء أسل ط أن
 عنهم ُنسأل البيت أىل أولياء عن ُنسأل أنّو ،السؤال حول بسيط تعليق بس عفواً  الشَّيخ ظباحةالُمقّدم: 

 ؟ومقاماهتم منازؽبم عن سؤال أو الشخصية البطاقة عن سؤال يعين بشكل
 الطّيار جعفرُ  تقول َلمَّا رموز الروايات الرواية من بالواضح ال سماحة الشَّيخ األستاذ عبد الحليم الغزِّي:

 أسدُ  ضبزة يقول َلمَّا ،منزلة ىذي اؼبالئكة مع اعبّنةِ  يف الطّيار جعفر يقول َلَما ،شخصية ىويّة ليست ىذه
 أيّةُ  اؼبطلب عبد ابن ىو اغبمزة أنَّ  شخصية بطاقة ليس ىذي منازل ىذي الُشهداء سّيد رسولوِ  وأسدُ  اهلل

 الروايات بقيَّة قرأنا ولو أوسع القضية ،ىذا من أكرب القضية رموز إىل تشًن رموز الروايات!! ؟ىذه معرفةٍ 
 اؼبطالب ىذه مثل على الضوء وسأسل ط كثًنة برامج أمامنا كبنُ  اهلل شاء إن لكن ،أكثر الصورة اتضحت

  .أكثر بشكل اؼبطلب توضح أخرى روايات اتلو أن نييت يف كان وإالَّ 
 ما عنهم شيء أبسط معرفتهم عن حّتَّ  اؼبتابعة خالل من يعين شخصيات أكو الشيخ ظباحة ىوالُمقّدم: 

 ذكرتوا ما ومثل اإلمام عّمة حكيمة السّيدة أو عليها اهلل سالم اؼبعصومة السي دة مثل عنهم أخبار وصلتنا
 عن الربنامج يف ترتب لو اهلل شاء إن يعين شخصيات عليها اهلل سالم سكينة السّيدة قضية أمس

 ذبي إذا عندىا من األكثر  االستفادة يستفادون راح األّول اغبسيين الشأن ألصحاب ىذه الشخصيات
 راح باؼبية مية زبتلف اغبسينية بالقصائد أيضاً  الكتابة طريقة أعتقد أحزاّنم أو ميالدىم أفراحهم مناسباهتم

 .تكون
 طويلة الربامج ذلك مع يعين ،الوقت مشكلة اؼبشكلة ىو يعين سماحة الشَّيخ األستاذ عبد الحليم الغزِّي:

 النَّاس يصيب ردّبا ،كثًناً  أتكلمُ  الكالم بكثرة معروف وأنا يعين من اؼبلل يصيبهم اؼبشاىدين من الكثًن وردّبا
 وعشرين أربعة أبقى استعداد عندي أنا يل األمرُ  لوُخّلي ؿبدود الوقت يعين الوقت اغبديث كثرة من اؼبلل

 أتعب وال اؼبلل يصيبين فال ؿُبَمَّد آل عن أربدَّث ساعة وعشرين أربعة أبقى االستوديو يف أجلس ىنا ساعة
 عصًن وال ماء ال أشرب ال العصًن أو اؼباء أقداح أمامي تُوضع حينما حّتَّ  دائماً  أّنين حّتَّ  تالحظون وأنتم

 الوقت طبيعة والوقت يتعب اؼبشاىد ،يتعب أيضاً  اؼبشاىد بالنتيجة لكن ،باغبديث طويلة ساعات أستمر
 لكن ،عنها كثًنة معطيات تُوجد ال إليها أشرتَ  الَّيت الشخصيات ىذه وباؼبناسبة ،نصنع ماذا العمل طبيعة

 ابن اهلل عبد عن أمس يوم مثالً  اغبديث كان ما مثل الروايات تفاصيل ويف الزيارات يف البحث خالل من
 كثًناً  نستخرج أن نستطيع اآليات طوايا يف األحاديث طوايا يف الكلمات طوايا يف الزيارات طوايا يف جعفر

 .الفرصة سنحت إذا الشخصيات ىذه عن
  ؟السؤال ىذا غًن آخر سؤال يُوجد سؤال عندك بقي أنتَ 
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 .لألسئلة نعود حّت نشاطنا نعيد فاصل نأخذالُمقّدم: 
 شاء إن ... اغبجي بٌّن  ما مثل الفضائية القمر قناة شاشة من اؼبباشر البث وعرب ؾبدداً  بكم مرحباً الُمقّدم: 

 يف اهلل شاء إن اعادهتا تبدأ راح األخًنة اغبلقة ىي اليوم األربعة اغبلقات ىذه العيد يف دردشة برنامج اهلل
 الساحة سبس واليت متنوعة أسئلة وياىا ضبلت مضت اللي الليايل ،اهلل شاء أن  غد يوم من التوقيت نفس

 ظباحة إىل وسالمهم ربياهتم أنقل أن اإلخوة بعض ضبلوين اليوم لكن التحديد وجوِ  على العراقية الشيعية
 وببون أنّو وىي قضية فد يعرفون وببون خبًن وأنت عام وكل أيّامك اهلل أسعد يقولون الشيخ ظباحة الشيخ

 يقدمون يعين وببون بيها يتواصلون يقدرون طريقة فد ماكو تواصل ماكو ولكن القناة مساعدة يف يتواصلون
 .وياكم يتواصلون خاللو من يقدرون واضح عنوان أكو ما ولكن الفضائية القمر لقناة اؼبادية اؼبساعدات

 اغبقيقة يف ىو ؽبم التوفيق اهلل وأسأل والسالم التحية أبادؽبم سماحة الشَّيخ األستاذ عبد الحليم الغزِّي:
 اؼبسانبة وببون اآلخرين الكثًنين ورغبة رغبتهم عند يعين  نزوالً  ولكن األمر ؽبذا وسيلة وضعنا يعين ما كبنُ 
 األصيلة الشيعيةِ  الثقافةِ  نشر يف زماننا إمام أمر إحياءِ  ويف عليهم اهللِ  صلواتُ  ؿُبَمَّد آلِ  أمر إحياء يف معنا
 أوفر وبشكل مناسب يعين بشكل تتوفر حٌن اؼبادية اإلمكانات قطعاً  ،الراقي اؼبهدوي الوعيّ  نشر ويف

 يف اهلل شاء إن يرغبون كانوا إذا األخوة أحداً  ُنكّلف أنْ  نريد ال لكّننا يعين طبيعي شيء ىذا يتطور العمل
 يبكنهم تليفون وسيوضع القادمة القريبة األيّام يف القناة شريط لألخبار شريط ىناك سيكون القادمة األيّام

 أن يبكن كيف التفاىم عملية تتم يعين سيجيبوّنم ُىم الذينَ  اإلخوة مع ويتفانبون التليفون هبذا االتصال
 األيّام يف القناة أخبار شريط األخبار شريط يف يعين ،ىذا فبكن يرسلوىا أن يبكن كيف أو مسانباهتم تصل

 ؼبن أنّو تليفون رقم سنضع األخبار شريط فعلى الشاشة على شريط ىناك كان ما اؼبدة ىذه ألن القادمة
 يبكن التليفون ىذا طريق عن ويتصلون تليفون لبليو ؿُبَمَّد آل أمر إحياء يف معنا اؼبشاركة أو اؼبسانبة وبب

 .تُنجز و القضية تتم أن
 بنهاية أجلتو اللي السؤال إىل فنعود اغبلقة ىاي االنتهاء على يشارف راح تقريباً  الوقت موالي الُمقّدم:

 ؟الفكرة ىذه رببذ مل ؼباذا يعين السياسي بالعمل يليق مثلك يعين موالي سؤال أخر قلت اغبلقة
 عشر ستة عمري وأنا سياسياً  ُمعارضاً  كنتُ  يعين أنا واهلل عبد الحليم الغزِّي:سماحة الشَّيخ األستاذ 

 مل العمر هبذا يعين الوقت ذلك يف وأعتقد اإلسالمي العمل يف ودخلت الصدامي النظام عارضت ،سنة
 البكر أيّام اؼبؤبد بالسجن وُحكمت العمر ىذا دبثل يعين قالئل أفراد أو العمر هبذا شخص يوجد ال يكن
 منذُ  أنا لكن ،ىذا يف طويلة وقصيت ،يعين عشر الثامنة دون وأنا حسٌن صدام قبل البكر حسن أضبد أيّام
 سنة منذ ،العراق خارج الشيعية اؼبعارضة هبم تشكلت الَّيت الشباب ؾباميع من كنت أن بعد 1981 سنة
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  :أمرين ذبنبت ـبتصرة بعبارة السياسي العمل ذبنبت اغبقيقة 1981
o السياسية الزعامات ذبنبت. 
o الدينية والزعامات.  

 تكن مل أشكاؽبا بكل الدينية والزعامة السياسية الزعامة اذباه عن االذباىٌن ىذين عن كبًناً  ابتعاداً  وابتعدت
 معروفاً  وكنتُ  ،1981 :سنة منذ الدينية اؼبؤسسة يف الديينة بالزعامات وال السياسية بالزعامات صلة يل

 كان اؼبرتفع الصوت إيران إىل جئتَ  حٌن أنتَ  وأعتقد للمعارضة اؼبعارض الصوت ،يعين اؼبعارض بالصوت
 يف وكبًنة صغًنةٍ  لُكل   متابعيت مع بالكامل السياسي الوضع اعتزلت ،قم يف خصوصاً  إيران يف صويت ىو

ا األمر ىذا يف بالدخول أفكر ال لكنَّين ،السياسية األجواء   .ردبَّ
 رببين لو قالت زوجها سألت زوجة أنّ  يقولون :العراقية الطريقة على طريفة يقولون طريفة بايل يف ربضر
 اشلون اتنفسو اللي اؽبوا أنتِ  ،آنا عليج أموت أحبج ما اشلون ؽبا قل يعين ،عليها بذهب راح قطعاً  ؟أنتَ 

 قيد على أبقى وآنا سبوتٌن انتِ  اتسودن غًن ازبّبل ؽبا قال ؟أنتَ  شتسوي متت إذا زين لو قالت ،أحبج ما
 اؼبسودن ،يعين عنده من يطلع شي كل اؼبسودن واهلل ؽبا قال ؟تزّوج ما يعين لو قالت ،اتسدون أزبّبل اغبياة
 ظبعت إذا زبّبلت إذا يعين أقول فأنا ،عنده من يطلع شي كل ـبّبل ،ـبّبل آنا بعد أدري ما يعين ،فبكن
  .عنده من يطلع شي كل اؼبخّبل ألن عندي من توقع اغبالة تلك يف ازبّبل فالن لك فقيل
 غًن والتعب التضحية يستحق أمراً  أجدُ  ال يعين اغبقيقة ،السياسي العمل يف أدخل أن عندي من توقع

 السَّالم عليو اغُبجَّة اإلمام خدمة يف عمري آخر إىل عمري أقضي أن أريد ،السَّالم عليو اغُبجَّة اإلمام خدمة
 ال الدينية بالزعامات وال السياسي بالشأن ال يل عالقة ال ،عليهم اهللِ  صلواتُ  البيت أىل معارف نشرِ  يف
 نشر ويف عليهم اهللِ  صلواتُ  ؿُبَمَّد آل خدمة يف عمري أقضي أن أريده ما ُكل ،بعيد من وال قريب من

 نشر ألجلِ  كبًنة ضريبة أدفع زلت وال حيايت يف كبًنة ضريبة ىذا ألجل دفعت وأنا وحديثهم معارفهم
 أن السياسيون يريد وال أنشرهُ  أن الدينية اؼبؤسسة تُريد ال الَّذي البيت أىل فكر ونشرِ  البيت أىل حديثِ 

 ىذا اؽبدف ىو ىذا أبداً  أخرى طموحات عندي وما آخر تفكًن عندي ما اغبياة يف ىديف ىو ىذا ،أنشرهُ 
  .الضرائب ىذه أدفعُ  زلت وال طويلة الضرائب ىذه مع وقصيت جداً  الكثًنة الضرائب ودفعتُ  العمل ىو

 خشبيت أضبل اؼبختلفة الروايات حسب عشرين منذ سنة أربعٌن منذ ثالثٌن منذُ  بأنّو :يقول اػبُزاعي دعبل
 أكثر منذُ  أقول ،عليو تعاىل اهلل رضوان دعبل قال كما أقول ال أنا ،عليها يصلبين عّمن أحبثُ  ظهري على
 وقد يشرتيها عّمن أحبثُ  ظهري على البيت أىل بضاعة أضبلُ  وأنا سنة أربعٌن من يقرب ما سنة ثالثٌن من

  .البيت أىل كبضاعةِ  كاسدةً  بضاعةً  وجدتُ  فما الش يعةِ  أسواق يف ُدرتُ 
 أجد الَّيت البضائع ولكن األصلية اؼباركة عليها باعها الَّذي غّشين ما ىكذا أعتقدُ  أنا أضبلها الَّيت البضاعة
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 فبن وجدتُ  من وحّتَّ  اؼبقبولة ىي ولكنَّها مزورة ماركة عليها وُضربت مضروبة بضائع فيها يرغبون الش يعة
  .نفسي على بعُتها وأنا بعُتها وما ببضاعيت فاعتززتُ  خبساً  شبناً  يدفعُ  كان البضاعة ؽبذه شبناً  يدفعُ 

 بعتُ  أنا اشرتيتها فأنا البخسة األشبان ألجلها ُعرضت أحد اشرتاىا فما أبيعها أن وحاولتُ  بضاعيت ضبلتُ 
 اهللِ  صلواتُ  ؿُبَمَّد آلَ  ىُباطب وىو دعبل تائية من أبيات وربضرين نفسي من اشرتيتُ  وأنا نفسي على

  :فيقول عليهم
 ُأِحبُّ َقِصـيَّ الـرَّْحِم ِمـن َأجـِل ُحـب ُكم )آل ؿُبَمَّـد(

 
ـــــــــــــــــــــــايت   ـــــــــــــــــــــــيُكم ُأْســـــــــــــــــــــــَريت وبـََن  وأْىُجـــــــــــــــــــــــُر ِف

نـَْيا وأيَّـــــــــــــــاِم َســـــــــــــــْعِيَها  ـــــــــــــــد ِخفـــــــــــــــُت يف الـــــــــــــــدُّ  َلَق
 

 َوإيّن أَلرُجـــــــــــــــــــــو اأَلمـــــــــــــــــــــَن بَعـــــــــــــــــــــَد َوفَـــــــــــــــــــــايت  
        

 .. والزيارة الدعاء أسألكم ؼبشاىدينا وأقول يل بالنسبة الصحف وجّفت األقالم رُفعت آخر شيء عندي ما
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 :ا   الختام
الب كللاوك يمللا هلل  اهللذا المطبللو  ال  ال بُللّد ولل  الت بيللِ الللى أكّ للا حاال للا كقللد كصللو 

يخلللو ولل  أ طللاء اهلللوات  ملل  أ اض الدقّللة ال اولللة عليللِ و اجعللة تسللجيد الب كللاوك 
 .القم ديو أا األاضيو على ووقع بصو ة اللي
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 اللُمتابلعة

  القم
 هل 3416

 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  www.alqamar.tv رالقميديو واألوديو على موقع متوّفر بالف :العيـد يف دردشـــة بـَْرنَاَمج

http://www.alqamar.tv/

