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 بِسْنِ اهلل السَّحْوَيِ السَّحٍِن

 
  ...األًَْلٍَِبء ٌَخٌَخَّوُ إِلٍَوِ الَّرِيْ اهلل ًَخْو ٌَب عَلٍَه سَلَبمٌ

  ...اهلل بمٍَّتَ

 ...!فَمَدَن؟ هَيْ ًَخَدَ الَّرِيْ ًَهَب ًَخَدَن هَيْ فَمَدَ بذَاهَ
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 الْوِئَت بَعد ًَالثَّالثٌُى تُعَبِالسَّب تُمَلَحَالْ

 ىٌُوسًاخلَ بعاسال اجلُصْءُــ  فَبطِوَت ٌَب لَبٍَّهِ

  5ق الٌائلً - 15ج البَسَاءَة ضَعْفُ - 2 ق الشٍِّعًّ الٌالع يف األبرت ادلنيح هالهحُ
 

  ... بَػَناِتْ  أَبْػَناِئيْ  َأَخَواِتْ  ِإْخَوِتْ  َعلْيُكم َسََلـٌ 
َوافُ   بنشاطٍ  يَتحرَّؾُ  الَّذي األبرت ادلنهجِ  َمَلمحِ  ح زَاؿَ  ال واحلديثُ  ..!!. فَاِطَمةِيَاِلبَّيكِِ: الُعْنواف ُىوَ  الُعنػْ
ينيَّةِ ا ادلؤسَّسةِ  ح ُخصوصاً  الشّْيعي الوسط ح كبرية وفاعليَّةٍ  شديد  َىذهِ  ح واحلديثُ  الرَّمسيَّة، الشّْيعيَّةِ  لدّْ
 النَّموذجي ادلثاؿ عليو اللِ  َرمحةُ  الوائلي شيخنا أجواءِ  ح السَّبق، ح منها القريبةِ  السَّابقةِ  َكاحللقاتِ  احلَلقة
 الَّيت الصَّنميَّة حيثُ  نو،ع احلديثُ  تقدَّـ الَّذي األبرت ادلنهج َمَلِمحُ  جلي   واضحٍ  بشكلٍ  فيوِ  تتجلَّى الَّذي

اه الشّْيعي العاـ الوسطِ  ح ُخصوصاً  الشّْيعيّ  الواقع ح َتعصفُ   ح ويظهر يتجلَّى وَما الوائلي الشَّيخ اذبّْ
ـٍ  من أحاديثوِ  اً  َشديدٍ  َضعفٍ  أو الفكرية للرباءةِ  األحايني أكثر ح اِنعدا  . ُأخرى أحيافٍ  ح جدَّ

 مل ُأخرى مقاطع عرضتُ  قد فإنَّين ادلئة، عند تقفُ  ال والقضيَّةُ  َوثيقة ِمئة أيديكم بني عرضتُ  أفْ  وبعد
 ال سوؼ ُأخرى مقاطعَ  احللقة ىذهِ  ح أيضاً  وسأعرضُ  ادلئة، على أقفَ  أفْ  أردتُ  لكنَّين وثائقّياً، رقماً  أعِطها
 كي ادلئة عدد على أقف أفْ  ردتُ أ لكنَّين ادلتقدّْمة الوثائق حاؿ حاذلا ادلقاطع ىذهِ  وثائقّياً، رقماً  أعطيها
 مكذوبة ُمزوَّرة زلرَّفة وثيقة تسعوف كاف لو وثيقة مئة من كاف لو حّتَّ  وصرػلاً، واضحاً  الرقم ىذا يكوف

 وثيقة مئة رلموع من أنّو ادلعقوؿ من فليس ادلطلب، تُثِبت ادلتبقيَّة العشرة فالوثائق خاطئٍ  بشكلٍ  ُفِهَمت
 بني ُعِرضت وقد واضحة القضايا!! مزّور مكذوب تسعوف ىناؾ الكبري آّموع ىذا من أيديكم بني ُعِرضت
 .وبياف وتوضيحٍ  وتفصيلٍ  شرحٍ  مع أيديكم

 وبدأتُ  الوائلي الشَّيخ ُكَتب ومن ُمؤلَّفات من ظلاذج على عرَّجتُ  الوثائق، ح احلديثَ  أكملتُ  أفْ  بعد
 وُمرادي مقصودي لكم بيّنتُ  وقد ،!!( األبرت التشيُّع ىويَّة: )قناعيت حبسب ومسَّيتها ،(التشيُّع ىويَّة: )بكتابوِ 
 .واحلقائق والوثائق باألدلَّة

 ح جاء ما خبصوص احلديث أكملتُ  ادلاضية، احللقة ح توقَّفتُ  حيثُ  من حديثي سأواصل احلَلَقة ىذهِ  ح
 يبدو والَّذي ،(ادلنرب مع ذباريب: )آخر اً كتاب سأتناوؿ ،(التشيُّع ىويَّةُ : )عليو اللِ  رمحةُ  الوائلي شيخنا كتابِ 

 الزَّىراء دار ميَلدي، 8991 األوىل، الطبعة يديّ  بني الَّيت النُّسخة الوائلي، الشّْيخُ  كتبوُ  كتابٍ  آخر ىو
 ح عليو، الل رمحةُ  ميَلدي، 3002 سنة توحّ  الوائلي والشَّيخ لبناف، بريوت، والتوزيع، والنشر للطباعة
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 ُيشري - الدَّربِإخوةِإلى:ِاإلىداء - الكتاب؟ ىذا يهدي دلن إىداًء، يكتب الوائلي يخالشَّ  ،7 صفحة
ِالشُّهداءِأبيِطريقِفيِقوافلهمِتتابعتِالَّذينِالدَّربِإخوةِإلى - احُلسيين ادلنرب ُخطباء إىل بذلك
ِمنِفيها،َِتفاوتٍِِعلىِالمسيرةَِِِمراحلِقطعِِِفيُِخطاىمِوَتوالتِالسَّاعة،ِحتَّىِشهادتوِِِيومِمنِالممتدِ 
ِمثلًِِلألجيالِالُحسينِيحملونِوىمِمشواِلقدِوِشدَّتو،ِلينوِِِحيثُِِومنِوسهولتوِِِالطريقِوعورةِحيثُِ
 ادلنرب خلطباءِ  ويُقدّْموُ  ىذا كتابَوُ  يُهدي الوائلي الشَّيخ واضح الكَلـ، آخر إىل - الشَّهادةِأُُفقِفيِأعلى

 مع ذباريب: )عنوانو من واضح والكتاب احُلسيين، ادلنرب خلطباء خاص لٍ وبشك احلسينيَّة لألجواء احُلسيين،
 ىنا لذا قرف، نصف من ألكثرِ  احُلسيين ادلنرب ساحة وح اخلطابةِ  جوّْ  ح شُلتّدةٌ  قامةٌ  الوائلي الشَّيخ ،(ادلنرب

 :الكتاب عنواف ىو كما دلنربا معَ  وبالذات ذباربِو، ُخَلصةِ  ِمن بذىنوِ  َتعَلقُ  الَّيت ادلَلحظات أىمَّ  ُيسجّْلُ 
 (.ادلنرب معَ  ذباريب)

 :ىناؾ ومن ىنا من لقطات نأخذ الوائلي الشَّيخ كتاب ح نتجّوؿُ 
 وعن أمورٍ  عن يتحدَّثُ  ،(ادلنرب مع ذباريب حصيلة: )عنواف ربت: 841 صفحة ح ادلثاؿ سبيل على

ِالنوع - األمور من نوعنيِ  عن فيتحدَّث شئت، ما َسمّْ  العلمّية ادلنربيّة اخلطابّية حياتوِ  ح مرَّت شلارساتٍ 
ِعلىِندمتِالَّذيِاألوَّلِبالقسمِوسأبدأ - آخرهِ  إىل - وأمورٌِِذلكِعلىِوَنِدمتُِِأعملهاِلمِأمورٌِِاألوَّل
 سطوراً  عليكم سأقرأ لكنَّين شيٍء، ُكلَّ  أقرأ أفْ  أريد ال أنا األمور، من نوعني عن يتحدَّث وىنا - فعلوِعدمِِ
 شخصيَّتوِ  عن أربدَّثُ  ال أنا الفكريّة، الوائلي شيِخنا شخصيَّةِ  من مهمَّةً  أبعاداً  لنا تعكسُ  ىناؾ ومن ىنا من

 .ادلوضوع ّٔذا يل عَلقةَ  ال اأُلَسريّة، شخصيَّتوِ  عن وال ىنا االجتماعية
ِعلىَِنِدمتُِِالَّذيِاألوَّلِبالقسمِوسأبدأُِ -( ادلنرب مع ذباريب) :كتابو من ،841 صفحة ح قلتُ  كما
 ىذا ىو ما بِو، يقم مل أنَّوُ  على ندـ أمرٍ  أوَّؿُ  يعين األوَّؿ، ،841 صفحة ح ذكر شيء أوَّؿ - فعلوِعدمِِ

 فدراستوُ  وإالَّ  احلوزويّة، الدراسة عن يتحدَّث - الدراسّيةِالدوراتُِأكِملِلمِأنَّيِىوِاألوَّل - األمر؟
 احلوزة ح احلوزويّة الدراسة عن ىنا يتحدَّث والدكتواره، ادلاسرتو  البكالوريوس أخذ أكملها، قد األكادؽلّية

ِالدراسيةِالدوراتِأكملِلمِأنَّيِىو - ذلك بعد عليوِ  وندـَ  يفعلوُ  مل أمر فأوَّؿ النَّجفية، الشّْيعيَّة العلميَّة
 ىو - آخرهِإلىِالعربيةُِمشقتاتِوُكلُِِّوالفلسفة،ِالفقو،ِوأصولِالفقو،ِاإلسلمية،ِبالُعلومِالمتعل قة

ِتاّمةٍِِإحاطةٍِِمنِالبُدَِِّبلُِمكثَّفةِغيرِِِعاديَّةٍِِبدوراتٍِِاالكتفاءِعدمُِِيبنغيِكانِفقد - آخره إىل يقوؿ
 ينتقل ُثَّ  ،841 صفحة ح األمر ىذا تفصيل ح ويستمرُ  - للمنبرِضروريّاًِِأساساًِِتُعتَبرِالَّتيِالعلومِبتلكَِ

 احلوزويّة للعلـو الدراسّية، للدورات إكمالوِ  عدـ عن يتحدَّث وىو للقطةا ّٔذهِ  أكتفي وىكذا، آخر أمرٍ  إىل
ـ   بشكلٍ    .وكاِمل تا
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 ،833 صفحة ح الكتاب، نفس من أخرى صفحةٍ  ح ثانية مرَّةً  فذكرهُ  كبرياً  مأخذاً  منوُ  أخذ األمر ىذا
 ح حديثٌ  ىذا ذلك، يتَلج أف يستطع مل قطعاً  - تلفيوِإلىِاآلنِأسعىِمماِكثيراًِِعانيتُِِوَقد -:يقوؿ
 خصوصاً  ،3002 سنة توحّ  وىو ،8991 سنة الطبعة ىذه قلت كما -ِكثيراًِِعانيتُِِوقد - العمر آخر
َِعانيتُِِوقد - الوائلي؟ شيخنا يقوؿ ماذا األخرية، أيَّاموِ  ح األخرية، سنواتوِ  ح ُعضاؿٍ  دبرضٍ  ُأصيبَ  وأنَّوُ 
ِوقواعدِالفقوِوأصولِالفلسفةِِِفيِكاملةٍِِدوراتٍِِإكمالِعدمِوىوِتلفيوِإلىِاآلنِأسعىِِممَّاِكثيراًِ
ِىذاِأنَِِّأعترفِولكنَّيِاألخرىِالخطابةِبمتطلبَّاتِاإليفاءِِِمعِإكمالهاِعلىِالتوفُّرِلتعذُّرِوذلكِالفقو
 فَّ وأل ،841 صفحة ح ذكرهُ  مرَّ  الَّذي السَّابق ادلطلب نفسَ  يؤّكد ىنا فهو كَلمِو، آخر إىل - كبيرِخطأٌِ
  .ذكَره كرَّر لذلك واضحاً  مأخذاً  نفسو من أخذ األمر

 الوثائق من رلموعة أوَّؿ الحظتم ما وإذا ،888 صفحة ،(ادلنهج ح خطوات: )عنونوُ  الَّذي الفصل ىذا ح
 ربت كانت الوثائق من رلموعة أوَّؿ الوائلي، الشَّيخ عن فيها ربدَّثتُ  الَّيت احللقات ح احللقات، ىذه ح
ثُنا وثائق رلموعة العنواف، ىذا ذلا وضعتُ  ،(ادلنهج: )وافعن  الوائلي، الشَّيخِ  مدرسةِ  منهجيَّةِ  مِساتِ  عن رُبدّْ

 صفحة إىل يصل أف إىل (ادلنهج ح خطوات) 888 صفحة منهجيتوِ  عن يتحدَّث ىو الوائلي الشَّيخ ىنا
 ح الكَلـ باعتبار - الخطباءِإخوانيِبتذكيرِِِالَعابرةِاللمحاتِىذهِِِأختمَِِأنِِْوأودُِّ -:يقوؿ ،832

ِفيِأنَّهمِوىوِبوِيعتّزواِأنِِْينبغيِبماِالُخطباءِإخوانيِبتذكير - احُلسيين ادلنرب خطباء إىل موّجو الكتاب
َتناِانتظمتِقناةٍِ  ىو - فداهِأرواحناِالعصرِصاحبِحتَّىِالمؤمنينِأميرِمنِابتداءًِِالسَّلمِعليُهمِأِئمَّ

  َمن؟ - الُحسينِذكرىِإحياءِفيُِروَّاَدناِكانواِلقد - فداه أرواحنا يقوؿ
ِاالنتباهِوَلفتِِِالُحَسينِذكرىِإحياءِِِفيُِروَّادناِكانواِلقد - األمر صاحب إىل ادلؤمنني أمري من األَِئمَّةُ 
ِفيِالبقاءِعلىِوالحرصِالّطفُِدروسِمنِاالستفادةِإلىِالنَّاسِِِوشدِ ِمآسيهاِوتصويرِالطَّفِواقعةِإلى

 ىذا نفس على ويستمرُّ  - َتعالىِاللِِِثأرَِِسيبقىِودمٌِِيجفِِّأنِينبغيِالِرافدٌِِفإنَّهاُِمعطياتهاِمعِتماسِ 
 - أِئمَّتناِبعدِمنِويأتي -:832 صفحة وىي الصفحة، نفس ح يقوؿ أفْ  إىل والكَلـ التعبريِ  من النَّسقِ 
تُنا َِسَدنةُِِالصَّالحَِسَلُفنا - َمن؟ - أِئمَّتناِبعدِمنِتيويأ - احلسيين النَّهج ىذا ح لنا رّواداً  كانوا أئمَّ

َِسَلُفناِأِئمَّتناِبعدِمنِويأتي - األَِئمَّة بعد يأتوف فهؤالء - األُمَّةِوفقهاءُِِالشريعةُِعلومِوَحمَلةُِِاإلسلم
ِبإحياءِالمنبرِطريقِيفُِروَّاِدناِمنِليكونواِاأَلمَّةِوفُقهاءُِِالشَّريعةِعلومِوَحَملةِاإلسلمَِسَدنةُِِالصَّالح
 أمساء من ادلثاؿ سبيل على - الحصرِالِالمثالِسبيلِوعلىِوممارسةًِِوِشعراًِِكتاباًِِالُشهداءِأبيِذكرى
 الشَّريعةِ  علوـِ  ومحَلةُ  اإلسَلـِ  َسَدنةُ  الصَّالُ  سلُفنا: عنهم عرّب  كما أِئمَّتنا بعد من يأتوف ىم الَّذين ىؤالء

ِالحصرِالِالمثالِيلسبِوعلى - األُمَّة وفقهاءِ  ِابنِأحمدِواإلمامُِِالشَّافعيِواإلمامِالرَّضيِالشَّريفُِ:
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 الوائلي الشَّيخُ  مسكوفٌ  - العصورِىذهِِِإلىِاألولىِالعصورِمنِالواقعةِاستعراضِيتسلسلُِِوىكذاِحنبل
 وَقد ذلك، إىل ُتشريُ  الوثائق ىي وىا حياتو، حلظاتِ  من حلظةٍ  آخرِ  إىل الذَّوؽ ىذا ىاجسوُ !  األمساء ّٔذه

 العاشرة الوثيقةُ  عرُضها، سيأت قليلٍ  بعد احللقة، ىذهِ  ح أيضاً  وسأعرُضها الوثائق، مجلةِ  ح عليكم عرضتُ 
ا بل الذَّوؽ ىذا بنفس الطريقة، ىذهِ  بنفس يتحدَّثُ  وىو الوائلي للشَّيخ وُصوّْر ُسجّْل لقاءٍ  آخرُ   حديثوُ  ردبَّ
 الكتاب، ّٔذا يرتبطُ  فيما ادلقاـ عليكم أُطيلَ  لن وادلسّميات، األمساء ّٔذهِ  باطِ وااِلرت التعلُّقِ  ح وأكثر أكثر

 ذباريب) الوائلي شيخنا بكتاب حديثٍ  من يرتبط ما أُكمل كي أعود الفاصل وبعد فاصل إىل نذىب ولكن
 (. ادلنرب مع
 إىل أذىب ،(احُلسيين لسآّ ح ادلصيبةُ : )ىنا العنواف ادلنرب، مع ذباريب الكتاب نفس من ،388 صفحة ح

 وىو كتابوِ  من ادلوضع ىذا ح الوائلي الشَّيخُ  َكَتبوُ  ما لكم وأقرأ ،389 أيضاً  بعدىا والَّيت ،381 صفحة
 بدأ حياتو أيَّاـ آخر ح الوائلي الشَّيخ وبادلناسبة يُقيمها، كاف الَّيت احُلسينية آّالسِ  ح ادلصيبةِ  عن يتحدَّثُ 

ا األحياف بعض وح جّداً  سلتصرٍ  يءٍ بش آّالس ؼلِتم  إىل أو الطريقة إىل بعيد من وال قريبٍ  من ال يشري ال ردبَّ
 من جانباً  لنا ويُبنيّْ  يتحدَّث ىنا ىو والنَّعي، ادلصيبة ذكر من سابقاً  رلالسو ح يتَّبعوُ  كاف الَّذي األسلوب

 فصل؟ أيّ  - الَفصلِىذاِوأختمُِ -:وؿيق ،389 صفحة ،381 صفحة: قلت بِو،كما يعتقدُ  وشلَّا رؤيتوِ 
ِبموقفيِالفصلِىذاِوأختم - احلسيين آّلس مصيبة ،(احلسيين آّلس ح ادلصيبة: )عنونوُ  الَّذي الفصل

 أيَّاـ آخر ح قوي بشكلٍ  عنده ذبدَّد ادلوقف ىذا قطعاً  والنَّعي، ادلصيبة ذكر قضيَّة من - الموضوعِىذاِمن
ِفيِدرجتُِِلقدِالموضوع،ِىذاِمنِبموقفيِالفصلِىذاِوأختمُِ - بدايات وقفادل ذلذا أفَّ  ويبدو حياتو
ِبلِوسميِنها،ِبغث هاِالمصيبةِِِذكرِفيِالدَّارجِوالنَّمطِالسَّائرِاألسلوبِعلىِالمجالسِفيِقراءتيِبداية
 راضياً  يسل فهو - منوِالّرضاِبعدمِأشعرِاآلنِذكرتوُِِإذاِِممَّاِوىيِذلكِفيِالقضاياِبعضَِِأّكدتُِِربَّما
  ماذا؟ سببُ  - أوَّالًِِذلكِوسبب - بعضها عن أو السَّابقة طريقتوِ  عن

 بأسلوبٍ  واقعةٍ  بذكرِ  السَّامعُ  يُهيَّأ أف يعين وادلصيبة، بالگوريز يسمَّى ما وذلك التقليدية، الطريقة اتّْباع سببُ 
 أفْ  إىل ينتقل ذلك وبعد احُلسني، وآؿِ  احُلسنيِ  َمصائب رلموعة من ُصورة أو َحَدث أو واقعة ِخطايّب، نَثري  
 يقرأوا أفْ  الشعراء من يطلبوف كانوا ىم البيت، أىلُ  ػلبُّو األسلوب وىذا ادلعروفة، باألطوار النَّعي أشعار يقرأ
 الرقيق باللَّحن باللَّحن، أي بالرّْقة عندكم تقرأونو كما لوُ  يقوؿ اإلماـ اقرأه، أو اقرأوه األحلاف، ّٔذهِ 

 الشعر ىذا إىل يستمع األحياف بعض ح اإلماـ إلقاءاً، ىكذا درجاً  الشّْعر ويقرأ يأت الشاعر ار،وباألطو 
 يطلب ىو األحياف بعض ح ولكن وطويلة جديدة قصائد الرثاء، ح أو ادلدحِ  ح قصائد كانت إذا ُخصوصاً 

 باألطوار ادلصيبةَ  يقرأ أفْ  ،ِشعَرهُ  يقرأ أف ذلك على قادراً  كاف إذا الشاعر ىذا من أو النَّاعي ىذا من
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 .آنذاؾ ُمتعارفةً  َكانت الَّيت وباألحلاف
ِأوَّالًِِذلكِوسببُِ - نستمر الوائلي شيخنا مع ِىذاِفيِالنَّقدِوجودِوعدمُِِالسَّائد،ِالتَّيارِغلبةُِ:

ِلسالمجاِعالمِفيِالمندمجِالوسطِعليوِويستنكرهُِِنفسو،ِالنَّاقدِِِمنِيتأّتىِالنَّقدِألنَِِّالمضمار،
ِالشوائبِِِمنِالساحةِتنظيفِفيِكثيراًِِألسهمتُِوِجدتِولوِعندناِموجودةًِِالنَّقدِمسألةِوليست

 أُبيُّنها الَّيت النقود ّٔذهِ  الوائلي الشَّيخ يقبل فهل - كثيرةِألسبابِمعدومةٌِِاألسفِمعِولكنَّهاِوالطفيلّيات
:ِوثانياًِ - نظري كَلـ ىذا وقطعاً  بالنَّقد يُطاِلبُ  ليالوائ الشَّيخُ : الوائلي الشَّيخ لتَلمذة أقوؿ أنا وأطرُحها؟

َِكاَنتِللمنبرِممارستيِومساحةِمحدوداًِِكان - ىو وعيوِ  مستوى عن يتحدَّث - وعييِمستوىِألنَِّ
ِأتدرَّجِأخذتُِِوحينماِبالمطلوب،ِليسِفيوِالمستوىِكانِآنذاكِالوقتِفإنَِِّاتَّسعتِلوِوحتَّىِضي قة
 اختلط حني - عليهاِوأتعرَّفُِِالمفارقاتِألمسِبدأتُِِنسبيَّاًِِأوسعِجواءأِمعَِِوأتفاعلُِِبالوعي

 كثريٌ  وشعرٌ  اخلليلي، جعفر وأضراب اخلليلي جعفر أمثاؿ دينّية ال أو َعْلَمانّية ُنسميَّها أفْ  ؽُلكن بشخصّيات
  .ليلياخل جعفر رثاء وح ادلراسلة وح التشّوؽ وح مديح ح الوائلي الشَّيخ ديواف ح موجودٌ 
ِعليها،ِوأتعرَّفُِِالمفارقاتِألمسِبدأتُِِنسبياًِِأوسعِأجواءِمعِوأتفاعلِبالوعيِأتدرَّجِأخذتُِِوحينما
ِيَنقدونهاِولكنَّهمِلذلكِعلنيَّةًِِمعارضةًِِيُظِهرونِالِالَّذينِالنَّاسِمنِلكثيرٍِِاآلخرِالوجوَِِعرفتُِِكما
 يعين - الطفرةِعقبةُِِأماميِوقَفتِالحدِِّاىذِإلىِوصلتُِِوحينِذلك،ِيهضمِوسطٍِِفيِكانواِإذاِبشدَّة

 زمافٍ  ح َحَسن، بشيءٍ  ىو ما الطريقة ّٔذهِ  وادلصيبة النَّعي ذكر بأفَّ  اقتنع ىو ادلصيبة، أترؾ أفْ  أستطيع ال
 آّلس أُطوّْر أفْ  أستطيع كيف يعين - الطَّفرةَِعَقَبة - ماذا؟ - وقفتِأمامي -:يقوؿ ولكن ُمتقدّْـ،
ِإلىِوصلتُِِوحين - السَّائدة والطريقةَ  األسلوبَ  أترؾ أف أو ادلصيبة، ذكرَ  أترؾ أف تدرُّج، فدو  من احلسيين

ِالممكنِمنِفليسِالطفرةِعقبةُِِأماميِوقفت - يقوؿ ما حبسب الوعي من احلد ىذا إىل - الحدِىذا
 أفْ  الصعوبة من التدريج حّتَّ  - الطفرةِعنِفضلًِِبالتدريجِوحتَّىِبلِبطفرةِالمصيبةِموضوعِتقليص
ِلذلكِمثلًِِولنأخذ - األمر ىذا نتجاوز ِالِكونوِِِعنِفضلًِِفإنَّوُِِالحسنِابنِالقاسمِعرسِموضوع:
ِكانتِلوُِتذَكرِالَّتيِالزوجةِوألنَِِّصبيِِّىوِبلِيبلغِلمِآنذاكِالقاسمِألنَِِّلوِموضوعَِِالِفإنَّوُِِلوُِِأساسَِ
  .ادلخالفني افرتاءات من ىذا - متزّوجة

ا القاسم عرس رواية عن أربدَّث ال  عن يتحدَّث ىنا الوائلي فالشَّيخ سكينة، السيّْدة زواج عن أربدَّث وإظلَّ
 على الشَّيخ تعّود الَّيت ادلخالفني وأكاذيب افرتاءات حبسب الكَلـ ىذا متزّوجة، كانت سكينة السيّْدة أفَّ 
 ح الشّْيعيَّة، كتبنا ح موجودة شيعّية رواية وىي بذلك بأس ال القاسم زواج رواية ُيضعّْف ىو منها، يعبَّ  أفْ 

 بنظرهِ  ضعيفةٌ  الرّْواية بأس ال أيضاً، وغريه الطرػلي الدين فخر عليو، الل رمحةُ  الطرػلي ذكرىا علمائنا، كتب
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 وسائر درالصَّ  باقر زُلَمَّد والسيّْد ادلراجع وبقيَّة السيستاين السيّْد وأفَّ  ُيضعّْفها اخلوئي السيّْد أفَّ  باعتبار
 ال دلاذا ادلخاِلفني؟ بكَلـ تقبل دلاذا ولكنْ  بأس، ال القاسم، زواج قضيَّة الرّْواية ىذهِ  ُيضعّْفوف مراجعنا
 دلاذا! الرّْوايات؟ ّٔذه ُتشكّْك ال دلاذا! متزّوجة؟ كانت سكينة السيّْدة أفَّ  من ادلخالفني رواية ح ُتشكّْك

 الوائلي الشَّيخ عليوِ  الَّذي ادلنطق ىو ىذا الشّْيعيَّة، الرّْواية لتضعيف َلً دلي الرّْوايات ىذهِ  من وذبعل تقبلها
  .اخلط طوؿ على

 رُلاراةً  والنَّعي ادلصيبة يذكر كاف ولكنَّو والنَّعي، ادلصيبة لذكر ورفضو استنكارهِ  سياؽ ح ىو وتَلحظوف
 على تُػَبث آّالس بعض احلدود، أبعد إىل ذلك يُقلّْص بدأ حياتوِ  من األخرية السنوات وح العاـ، للوضع

 أبداً، ادلصيبة، ذكرُ  منها ُقِطع قد آّالس ىذه أفَّ  يتصورف النَّاس نعي، دوف ومن مصيبةٍ  دوف من الفضائيات
 عليكم أقرأ !! بذلك يتحدَّثُ  ىو كتابو ىو وىذا حياتو، أيَّاـِ  أخريات ح الوائلي الشَّيخ رلالس ىي ىذه
 سليماً  ليس األسلوب ىذا بأفَّ  االقتناع حد إىل حّد؟ أي إىل - الحدِِّىذاِإلىِوصلتُِِينوح - ثانية مرَّةً 
ِالممكنِمنِفليس - ىكذا رأساً  آّلس من ادلصيبة أُلغي أف أستطيع ال - الطفرةِعقبةُِِأماميِوقفت -

ِموضوعِ:لذلكِمثلًِِولنأخذِالطفرة،ِعنِفضلًِِبالتدريجِوحتَّىِبلِبطفرةِالمصيبةِموضوعَِتقليص
ِلمِآنذاكِالقاسمِألنَِِّلو،ِموضوعَِِالِفإنَّوُِِلوُِِأساسَِِالِكونوُِِعنِفضلًِِفإنَّوُِِالحسنِابنِالقاسمِعرس
 جاء حني حّتَّ  تزوَّجت، ما سكينة السيّْدة - متزّوجةِكانتِلوُِتذَكرِالَّتيِالزوجةِوألنَِِّصبيِِّىوِبلِيبلغ

 للحسن الشهداء سيّْد قاؿ ماذا يُزوَّْجو أفْ  منو يطلب احُلسني، اإلماـ من ؼلطبُ  احلسني لإلماـ ادلثّن  احَلسن
  ادلثّن؟
 أمَّا فاِطَمة، بأُمّْي النَّاس أشبوُ  فهي فاِطَمة ابنيت أزّوجك: لوُ  قاؿ السّْبط، احَلسن اإلماـ ابن ىو ادلثّن  احَلسن
 آؿِ  منطقُ  ىو ىذا الل، ح مستغرقةٌ  ىي االستغراؽ، عليها غلب لقد دلاذا؟ لرجل، تصلح ال فهي ُسكينة
 االصفهاين، الفرج أيب وأمثاؿ االصفهاين الفرج أيب كَلـُ  ىذا ادلخالفني، كَلـُ  ىذا الكَلـ ىذا أمَّا زُلَمَّد،

ِوألنَِّ - الزبريّيني كَلـ ىذا أمثالو؟ ومن منو يُتوقَّع فماذا الَعقيدة، زيديّ  النَّسب أمويّ  االصفهاين الفرج وأبو
ِأجواءِليستِالعاشرِيومِاألجواءِوألنَِّ - القوؿ ح ويستمر - ُمتزّوجةِكانتِلوُِتذَكرِتيالَِّالزَّوجة
ِحيَّةًِِالمسألةُِِىذهِِِزالتِماُِكّلوِذلكِمعِولكن - آخره إىل يقوؿ ىو - آخرهِإلىِوألنَِِّوألنَِِّعرس
 اخلطباء، يعين الُقرَّاء - اءالُقرَِِّمنِكثيرٌِِعليهاِويُؤك دُِِالمحرَّمِِمنِالثَّامنِفيِخاصةِطقوسِلهاِتُقام

ِعواملِبفعلِازدادِىذاِِمثلِعنِاالبتعادِضرورةِعلىِأكَّدناِوكلَّماِكثيرةِألسبابٍِ - ادلنرب خطباء
ِِبطفرةُِمعالجتهاِيُمكنِالِوكيفاًِِكمَّاًِِالُحسينيِالمجلسِفيِالمصيبةِتقليصِفيِفالمسألةُِِإذاًِِمتعددة،

ِكماِإلغاَءىاِنُريدِالِأنَّناِكما - إلغائِها عن تراجع اآلف ىو يعين - فتأسلِكماِإلغاَءىاِنريدِالِأنَّناِكما
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ِنسبّياًُِِأجس دُِِفشرعتُِ - يفعل؟ ماذا - األمرِذلكَِِنسبياًُِِأجس دُِِفشرعتُِِتهذيَبها،ِنريدُِِوإنَّماِأسلفت
ِوالـُمصابِللُمصيبةِأختارِكماِبذلكِالمّدةِِِطولِمنِأقل لِحيث - ادلصيبة تقليص وىو - األمرِذلك
ِوتكثيفِالمدَّةِبتطويلِالطلباتِومنِالحثِِّمنِكثيرٍِِإلىِذلكِأجلِِِمنِوتعرَّضتُِِبهماِيَهبطِالِما

 األجواء مع تتعارض القضيَّة ىذه وكأفَّ  - أورباِفيِدرسواِالَّذينِالمثقفينِمنِجماعةٍِِمنِحتَّىِالكميَّة
 من ظلاذج عن يتحدَّث نسبياً، أوسع أجواء مع تُ تفاعل حني قاؿ دلػّا قليل، قبل لكم قلتُ  كما الثَّقافية،

 لُبناف أجواء ح وكذلك النَّجف أجواء ح ُكلُّو ىذا معهم، عَلقات الوائلي للشَّيخ نشأت الَّذين الَعلمانّيني
ِبتطويلِالطلباتِومنِالحثِِّمنِكثيرٍِِإلى - ادلصيبة قلَّل أنَّوُ  بسببِ  - ذلكِأجلِمنِوتعرَّضت -

 ىذا يعين - وأعتقدِأوربا،ِفيِدرسواِالَّذينِالمثقفينِمنِجماعةٍِِمنِحتَّىِالكميةِوتكثيفِالمدَّة
 قضيَّة القضيَّة ليس أي - الطائفةِلهذهِِِاالجتماعيِبالواقعِعلقةًِِلذلكِأنَِِّوأعتقد - ىؤالء من الطلب

 !! ىذا وغريبٌ  الطائفة، ذلذهِ  االجتماعي بالواقع ُمرتبطة قضيَّة ىي وإظّلا عقائديّة،
ِأنَِِّوأعتقد - ذلك على الشّْيعةَ  ربّوا الَّذين ُىم األَِئمَّة كأفَّ  ما وللنَّعي للُمصيبة الشّْيعة ُحبّ  مسألة أفَّ  يعين

 بتأريخ وُمتابعةٍ  علمٍ  على ىو زُلَمَّد، آؿ بتأريخ َجهلو وبسببِ  البيت أىل بسرية جهلوِ  بسبب وىذا - لذلك
ِِممَّاِضغوطِمنِلوُِِتتعرَّضُِِوماِالطائفةِلهذهِِِاالجتماعيِبالواقعِعلقةًِِلذلكِأنَِِّوأعتقد - النَّواصب

ِوالر كَّةِالضَّعفِمنِأنَِِّيَرىَِقدِالبعضِأنَِِّوحيثُِِوالبكاء،ِالحزنُِِىوِالَّذيِالتنفيسِطلبِِِعلىِيدفعُِ
ِلكريم،اِوالجزاءِبالثَّوابِوعدٌِِللتنفيسِباإلضافةِففيوِالُحسينِعلىِالبكاءِغطاءِإلىِفينتقلِيبكيِأنِْ

ِالَّتيِىيِاأُلخرىِاالجتماعيةِوالعواملِالعامَّةِالذىنيَّةِومستوىِالزَّمنِمنُِكلًَِِّفإنَِِّحالِكلِ ِوعلى
 - ُمَحمَّدِآلِمقامِِِلخدمةِِِوات جاَىناِسليمةِمقاصَدناِيجعلِأنِِْاللِنسألِذلك،ِفيِالفصلِستعطي

 ،(احُلسيين آّلس ح ادلصيبة) عنونوُ  ذيالَّ  الفصل وينتهي ،389 ،381 صفحة ح مذكوراً  جاء ما ىذا
  .388 صفحة ح يبدأ الَّذي
 أبا يا عليكَ  اللُ  صلَّى: )ادلقدّْمة باستثناء الوائلي الشَّيخ رلالس أفَّ  من ادلتقدّْمة احللقاتِ  ح ذكرتُوُ  ما وىذا
 ادلخالفني، ُكتب من بوِ  يأت األحياف أكثر ح الگوريز وحّتَّ  ادلصيبة حّتَّ  وإالَّ  النَّعي، وباستثناء ،(الل عبد

 مرَّت وقد النَّاصبُّ  احلديثُ  ىو رلالسوِ  مساحةِ  ح يشيعُ  والَّذي ادلصيبة، فيو دبا النّْعي بني وما ادلقدّْمة بني ما
 رآف،للقُ  البيت أىل بتفسري لوُ  عَلقةَ  ال والرَّجل الُقرآف، تفسريُ  ىو الوائلية آّالس أساس واحلقائق، الشَّواىد

 أىل حديثِ  على مطّلعاً  ليس الرجل ّٔا، لوُ  علمَ  ال ألنَّوُ  البيت أىل عن جاءت الَّيت بادلعاين يستهزئ ىو
 إىل يعود فإنَّوُ  شيعيَّاً  كتاباً  يقرأ أفْ  أراد وإذا النَّواصب تفسري ُكُتب ح غارؽ الرَّجل الُقرآف، تفسريِ  ح البيت
 ىذا على برىنتُ  وقد ناصبّية، األخرى ىي تفاسري وىذهِ  والكاشف، اف،وادليز  البياف، ورلمع التبياف، تفسري
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 ذلك وُكلُّ  السَّابقة، العديدة الكثرية الربامج ح أو الربنامج ىذا ح كاف إفْ  ومرَّات، ومرَّات مرَّات األمر
 قبل إليها شرتُ أ الَّيت احلقائق تلكم على وتطّلعوا الربامج تلك تراجعوا أفْ  ؽلكنكم اإلنرتنت، على موجودٌ 

 .قليل
 الشَّيخ األَِئمَّة، ِقَبل من عليو احلثُّ  جاء األَِئمَّة، ِقَبل من جاء الَّذي الشّْيعي األسلوب وىذا النَّعي ىذا وحّتَّ 

 عن أربدَّث إنَّين الدليل؟ ما تقوؿ قد عندُه، ىذا اضلسر أفْ  إىل فيو، يرغبُ  ال بدأ عمرهِ  أواسطِ  من الوائلي
 ىنا وأنا معروفة، ورلموعُتو اخلليلي فجعفر اخلليلي، جعفر رلموعةِ  مع ورابطُتو عَلقُتو فيها توثَّقت الَّيت الفرتة

 األبرت ادلنهج ومِسات مَلمح على الضَّوء تسليطُ  ىي ىنا القضيَّة الوائلي، الشَّيخ تأريخ عن احلديث أريد ال
 كتاب من أيديكم بني عرضُتها الَّيت ادلَلحظات ؤّذه الصور ّٔذهِ  أكتفي .الوائلّية ادلدرسة ح ادلتجليَّة
 ىذا ألفَّ  ُكتُبو، أىمُّ  ىو الكتاب ىذا أعترب شخصّياً  وأنا ،(ادلنرب مع ذباريب: )عليو اللِ  رمحةُ  الوائلي شيخنا

 .الوائلّية ادلدرسة أسرار دلعرفة الكاملة الشَّفرة وفيو ادلفاتيح فيو الكتاب
 ألنَّوُ ( التشيُّع ُىويَّةُ ) كتابوِ  على وقفتُ  الوائلي للشَّيخ وكلمات مقاطعِ  من أيضاً  أّ حلق وما ادلئة الوثائقِ  بعد

 من صورٍ  من عرضُتو ما خَلؿ ومن وعقيدًة، تأرؼلاً  للتشيُّع وفهَموُ  الشّْيعيَّة، ىويَتوُ  الكتاب ىذا ح يعرضُ 
 وبنحوٍ  بعيدٍ  حد   إىل سلتلٌ  سُلّتل، همٌ ف ىو وعقيدةً  تأرؼلاً  للتشيُّع فهّموُ  أفّ  واضحاً  يصبح الكتاب، ىذا

 العقائديّة النَّظر وجهة ومن التأرؼلّية النَّظر وجهة من زُلَمَّد، وآؿ زُلَمَّدٍ  منطقِ  مع كاملٍ  بشكلٍ  يتعارضُ 
 الروافض عن يتحدَّثُ  كيف علينا ومرَّ  وادلسمَّيات، واألمساء والعناوين االصطَلحات ُمستوى على وحّتَّ 
 شلا صوراً  لكم َعرضتُ  وأيضاً  احللقة ىذهِ  ح( ادلنرب مع ذباريب) كتاب على ذلك بعد وعرَّجتُ  قاؿ، وماذا
ا الكتاب ىذا ح جاء  قليل قبل قلتُ  كما الكتاب وألفَّ  األخري الكتاب ألنَّوُ  الكتاب ىذا اخرتتُ  وإظلَّ

 .الوائلّية ادلدرسة ساحة إىل نلجَ  أفْ  َنستطيع خَلذلا من الَّيت الشفرة وعلى ادلفاتيح على يشتملُ 
 وعرضتُ  تقّصيتُ  ما أنَّين كما الوائلي، الشَّيخُ  كتَبوُ  شيءٍ  ُكلَّ  أتقصَّى أفْ  أريد ال أنا آخر كتابٌ  ىنالك

ا الوائلي، الشَّيخ رلالس ُكلَّ  أيديكم بني  كلماتوِ  من ظلاذج ادلئة، إىل بلغت منها ظلاذج عرضتُ  وإظلَّ
 ُأسّلط أفْ  أريد ال إينّْ  كذلك العامَّة، وندواتوِ  التلفزيونية ومقابَلتو لقاءاتوِ و  رلالسوِ  سلتلف من وأحاديثِو،

ا الوائلي، الشَّيخ كتبوُ  سطرٍ  ُكلّْ  على الضَّوء  ىويَّة) كتايَب  فبعد ىناؾ، ومن ىنا من وظلاذج صور ىي وإظلَّ
 ح احلديث أنقل سوؼ عنو احلديثِ  وبعد واألخري، الثَّالث الكتابُ  أدناه يأت( ادلنرب مع ذباريب)و( التشيُّع

  .(الوائلي ديواف) :أخرى جهاتٍ  إىل احللقة ىذهِ 
 الَّيت األدبّيةِ  ادلضامني بيافِ  ح وطَلوةٍ  الشّْعر َسبك ح حبَلوةٍ  سبيَّزوا الَّذين الُشعراءِ  من شاعرٌ  الوائلي الشَّيخُ 

 ح التجديد حاوؿ شاعرٌ  النَّفس، إىل بةٍ زلبَّ  أبياتٍ  وح قصائد ح ويرصفها ىناؾ، ومن ىنا من يلتقطها
 أفَّ  أريد ال ىنا أنا وادلقّفى، ادلوزوف العمودي الشعرِ  ح القدؽلة ادلدرسة ضمن ولكن األسلوب وح التعبري
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ا اإلنساف، وجدافِ  عن يتحدَّثُ  الشعر لكنَّ  الشاعريّة، الوائلي الشَّيخ شخصيةَ  أُقيّْم  بصدؽٍ  يتحدَّثُ  وردبَّ
 النثر أفَّ  السَّبب النثر، ح يظهر شلَّا أكثر سطورهِ  وراء وما كلماتوِ  بني ما زوايا ح نَبحث أفْ  ردناأ إذا أكثر
 من وؼلرجُ  الشَّاعر على نفَسوُ  يفرضُ  الَّذي ىو األحايني من كثريٍ  ففي الشّْعر أمَّا النَّاثر، من باختيارٍ  ؼلرجُ 

 على نفَسها تفرض الَّيت ىي القصيدة أفَّ  من الشُّعراء قولوُ ي ما وىو عنو، ورغماً  قسري   بشكلٍ  خلجاتوِ  داخل
 شاعرٌ  إنَّوُ  حقيقّي، بشاعرٍ  ىو ما القصيدة على نفسوُ  يفرضُ  الَّذي الشَّاعر األدب أىل نظر ح الشَّاعر،
 وإىل عليو، هانفسَ  القصيدةُ  تفرضُ  الَّذي ىو احلقيقيُ  الشَّاعر ُمفَتِعل، أو ُمفتَػَعل شاعرٌ  ُمفَتِعل، أو ُمفتَػَعل،

 بشيطاف يسمَّى ما شيطانُو، الشَّاعر ىذا إىل جاء شيطانُو، جاءهُ  الشّْعر، شيطافُ : يقولوف العربُ  كاف ىذا
 من وجوٍ  ح شيطاف، فقيل الباؿ على طنّ  شيءٌ  معانيها وجوه من وجوٍ  ح الشَّيطاف كلمة ألفَّ  الشّْعر،
 ندخل كي بكم أذىب لنْ  الشّْعر، شيطافُ : العرب قالت ناى ومن الباؿ، على طنَّ  شيءٌ  الشَّيطافُ  الوجوه

  .الفكرة تّتضح كي ادلقدمة ىذهِ  أورد أف أحببتُ  ولكنَّين ادلعاين ىذهِ  ودىاليز ذباويف ح
ُ  يُفسّْرُ  الشّْعر أفَّ  وىو واضح العتبارٍ ! الوائلي؟ شيخنا ديواف على الضوء ُأسلّْط دلاذا  اخلَلجات ويشرحُ  ويُبنيّْ
 قصائِده، كلماتِ  بني ِمن يتدفَّقُ  بوِ  يهتمُّ  وما شعرِه، على يظهرُ  مشاعرهِ  ح غلوؿ فما للشَّاعر، سيةالنَّف

 األولويّات من ُمرادي اللغويّة، األولويّات ذىنِو، ح احلاضرةُ  األولوياتُ  الشَّاعر، عند األولويّاتُ  ُأخرى ِبعبارةٍ 
 وقت إىل نصل أفْ  إىل احلديث ح سأستمرُّ  النَّجفي، األذاف قتو  من فشيئاً  شيئاً  نقرتبُ  إنَّنا ... اللغويّة

 .تعاىل الل شاء إف الفاصلِ  بعد يكوف احلديثِ  وإكماؿ الفاصل
 أيّْ  ذىنِ  ففي اللُّغويّة، الشَّاعرِ  ُخزانةِ  ح دائماً  تتحرَّؾ الَّيت ادلفردات :ىو اللغوية األولويات من فمرادي
 ُىناؾ عاّمتهم، من أـ النَّاس خاّصة من يكن، مل أـ كاف لغوياِّ  عاِلماً  يكن، مل أـ كاف شاعراً  إنسافٍ 

 سيستعملُ  فإنَّوُ  يتحدَّث اإلنساف يبدأُ  وحينما األولويّة، ذلا تكوفُ  اإلنساف ذىنِ  ح دائماً  تَتحرَّؾُ  ُمفردات
 يتحدَّث الَّذين شخاصلأل بالنّْسبة األمرُ  وكذاؾ للمعاين بالنّْسبة األمر وكذاؾ وادلصطلحات األلفاظ ىذهِ 

 ادلنكوبُ  احلزينُ  والشَّاعرُ  شعرِه، على الرتؼُ  َيظهرُ  ادلرَتؼُ  فالشاعرُ  للمشاعِر، بالنّْسبة األمرُ  وكذاؾ عنهم،
 وصبابَتوُ  غراَموُ  ؼُلفي الَّذي العاشق والشَّاعرُ  ِشعره، جنباتِ  من ؼُلفيها أف أراد وإفْ  حّتَّ  األحزافُ  تصرخُ 

 اليكوف قد األحياف بعض وح يكن، مل أـ لذلك ُمريداً  أكاف كلماتِو، سطورِ  بني من عشقوِ  ظلائمُ  تتسرَّبُ 
 شيءٌ  - اْلَمْكُنونِِِِفيَِوَماِالل َسان،ِفـََلَتاتَِِِعَلىَِيْظَهرُِِالَجَنانِِفيَِفَما: )ادلؤمنني أمري يقوؿ كما ُملتفتاً،
 وحينما البشريّة، الطبيعةُ  ىي تلك ،(العُيونِتـَْفَضُحوُِ - األسرار يعين ادلكنوف - اْلَمْكُنونِِفيَِوما - طبيعيٌ 
 مساحةٍ  على حاكماً  يكوفُ  اإلنساف عند الغريزيّ  اجلانبُ  عموماً  األدب وعن الشّْعر عن احلديثُ  يكوف
  .واألديبّ  الشّْعريّ  ادلنتوج من واسعة
 الفعل ح الغريزيّ  اجلانب عن أربدَّث الشَّهوة، غرائز عن ىنا أربدَّث ال الغريزيّ  اجلانب من ُمرادي
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 بعض ح حولو، شلّا ينفعل أو حولو فيما يفعل ينفعل، أو يفعلُ  األحياف بعض ح اإلنساف وااِلنفعاؿ،
 دوف من غرائزيّةٍ  بطريقةٍ  األمر ىذا غلري األحياف بعض وح وبتخطيط، منو بوعيٍ  األمر ىذا يكوف األحياف
 أو للشَّاعر البشرية النَّفس ُمكوّْنات بواطنِ  ح النفسي الُعمق ىذا عن أربدَّث إنَّين وعي، دوف ومن زبطيطٍ 
 شعريّةٍ  أُمسيةٍ  ح لستُ  اجلهة، ىذهِ  على أُركّْزُ  ىنا من شعرٍ  وعن شاعرٍ  عن ُىنا أربدَّث ألنَّين ولكنَّين لغريِه،

 شعرِ  على الضَّوء تسليطِ  نم اذلدؼُ  يتَّضحَ  كي ادلطلب ىذا أطرحَ  أفْ  أردتُ  لكنَّين أديب، نقدٍ  جلسةِ  ح أو
 .وُمقتَضب موجزٍ  وبشكلٍ  الوائلي شيِخنا

 حياة ح الوجود إىل َخرجت الَّيت الطبعة ىي الطبعة ىذهِ  ،(الوائلي ديواف) :عنوانوُ  يديّ  بني الَّذي الكتاب
 الوائلي الشَّيخ منها، ادلنشور حّتَّ  قصائدهِ  ُكلَّ  ينشر ومل ُمقدّْمة، ذلا كتب ولذا إشرافوِ  وربت الوائلي، الشَّيخ
 موسوعة للخاقاين، معروفة موسوعة ىناؾ ،(الغريّ  شعراء موسوعة) ح ُنِشرت القصائد من رلموعة عندهُ 
 ىذا والكتاب الوائلي، الشَّيخ مجلتهم ومن النَّجف، لُشعراء اخلاقاين فيها أرَّخ ،(الغريّ  شعراء: )عنواهنا كبرية
 من رلموعةً  ذََكر الوائلي للشَّيخ َترجم حينما فاخلاقاين عمرِه، أواسط ح ليالوائ شيخنا شباب أيَّاـ ح َصَدر

 جاء ما أقرأ ولذلك بإشرافِو، سبَّت الَّيت الطبعة ىذهِ  ح الوائلي الشَّيخ يَنشرىا مل القصائد ىذهِ  بعض القصائد،
 ىذه يديّ  بني الَّيت الطبعة ىذه قطعاً  ،عليو اللِ  رمحةُ  الوائلي الشَّيخ كتبها الَّيت ادلقدّْمة ىذه ادلقدّْمة، ح

 الشَّيخ بإشراؼ طُِبعت الَّيت الطبعة نفس على صورة ولكنَّها الوائلي الشَّيخ وفاة بعد ،3080 سنة الطبعة
 الوائلي الشَّيخ ديواف ألفَّ  الوائلي، الشَّيخ بإشراؼ سبَّت الَّيت األوىل للطبعة إعادة الطبعة ىذهِ  يعين الوائلي،

 شعراء ح مثَلً  ادلوجودة الوائلي الشَّيخ قصائد من ىي أيضاً  ُأخرى، َقصائد إليوِ  وُأضيفت َذلك بعد طُِبع
  :قاؿ مَلحظات إىل أشار، 88 صفحة ؟ادلقدّْمة ح الوائلي الشَّيخ قاؿ ماذا الغرّي،
 مثل - خياالًِِعانيتهاِوإنَّماِتجربةِفيِمضامينهاِأعانيِلمِقصائدُِىناك:ِأوَّالًِِ:ىيِالملحظاتِوىذه

ِخياالًِِعانُيتهاِوإنَّماِتجربةِفيِمضامينهاِأعانيِلمِقصائدِىناك - ادلثاؿ سبيل على اخلليع الغزؿ قصائد
ِأعيشهاِواجتماعيةٍِِدينيةٍِِوضعيَّةٍِِمعِتَنسجمِالِبَعضهاَِمضامينِأنَِِّوحيثُِِسائداًِِاتجاىاًِِفيهاِوقلَّدتُِ
 ح نشرىا فما - ُأخرىِلفرصةٍِِنشَرىاِأؤخ رِأنِِْثرتُِآِالبعضِعندِيحصلِقدِفهمُِسوءِعنِوابتعاداًِ

ِوإنَّماِمضمانيهاِأعانيِلمِقصائد -:عنها يقوؿ ىو قصائد أخرَّىا؟ الَّيت القصائد ىي ما الديواف، ىذا
 ما لذلك أعيشها واجتماعيةٍ  دينيةٍ  وضعيَّةٍ  مع تنجسم ال قد وىي عملياً، أمارسها مل يعين - خياالًِِعانيتها

ِيضيقِمختلفةِمناسباتِفيِقيلتِقصائدِىناك:ِثانياًِ - ُأخرى لفرصةٍ  أؤّخرىا وقاؿ القصائد ىذه نشر
ِوالسياسية،ِالفكريةِاالعتباراتِلمختلفِوذلكِالذاتّيةِالِالموضوعّيةِالناحيةِمنِالمعاصرِالظرفِبها

 ما الثَّاين الديواف وفعَلً  - اللِشاءِإنِنشُرهُِِيتأّخرِالِأنِأرجوِالَّذيِالثَّانيِالديوانِإلىِنشَرىاِأخرَّت
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 .ذكرىا على وسنأت قاـ، من ّٔا قاـ تكميلّية طبعة ىناؾ ولكن ُنِشر
 ىي والشَّائعة ادلشهورة اآلف الطبعة عنواف، 98: فيو ادلوجودة العناوين الوائلي الشَّيخ ديواف الديواف ىذا
 مل األرض شيخ مسري سلوين، دار َلغ،الب مؤسَّسة األرض، شيخ مسري وتدقيق شرح ،(الوائلي ديواف: )ىذه

ا الطبعة، تلك ح عليو الل رمحةُ  الوائلي الشَّيخ أثبتها الَّيت ادلقدّْمة يُثبت  عن فيو ربدَّث فصَلً  فتح ىو وإظلَّ
: الديواف ىذا ح ادلوجودة القصائد عدد ُعنواناً، ثَلثني وأضاؼ القصائد بُكلّْ  وجاء الوائلي، الشَّيخ شاعريّة
 عنواف، 838 قصيدة، 838: فيها الطبعة وىذه ،98: فيها الطبعة ىذهِ  عنواف، 838 صيدة،ق 838

 ىذه عند الديواف، ىذا عند سأقف لذلك الَغرّي، ُشعراء مثل معروفة مصادر ح موجودة ىذهِ  والقصائد
 بُكلّْ  بكاملها دةموجو  األوىل النُّسخة ح ادلوجودة والقصائد السَّابقة النُّسخة من أكمل ىي الَّيت النسخة

 الفاصلِ  وبعد النَّجفي األذاف فاصل إىل اآلف نذىب قريباً  صار النَّجف أذاف وقتُ  .اإلضافات مع تفاصيلها
 .احلديث أكمل كي إليكم أعود
 ...  ِفيَها الػُمسَتودَعِ  والسّْرّْ  وبَِنيَها وبَػْعِلَها وأَبِيَها فاِطَمة َعَلى َصلّْ  اللَُّهمَّ 
 دبثابة كاف كَلـٍ  من تقدَّـ ما أُعيد ال الوائلي، شيخنا ديواف عن احلديثُ  كاف النَّجفي فاألذا فاصل قبل

 .ادلقاـ بوِ  يسنحُ  ما حبسب موجز بشكلٍ  ولو الديواف ىذا تفاصيل ح للتوغُّلِ  ُمقدّْمةٍ  أو مدخلٍ 
 خلطباء كاف اإلىداء اإلىداء، لُكم وقرأتُ  ادلنرب مع ذباريب كتاب قليل قبل علينا مرَّ  اإلىداء، نقرأُ : أوَّالً 
ِاإلىداء -:كتب ىكذا َمن؟ إىل اإلىداء الوائلي الشَّيخ ديواف الديواف، احُلسيين، ادلنرب  - صغاريِإلى:
ِالنَّابضةِالمشاعرَِىذهُِِِأىديِالَكبيرِالُحبَِِّألهمونيِالَّذينِِصغاريِإلى - وبناتو أوالدهِ  إىل يبدو

 .الوائليِأحمدُِِبالحّب،
 : شئت ما سمّْ  أبواب، أقساـ، ُفصوؿ، إىل ُمقسَّم الديواف الَفهرست، إىل نذىب
o  ُالدّْيين القسم . 
o االجتماعي القسم . 
o  ُالوجداين القسم . 
o السّْياسي الشّْعر . 
o الرّْثاء شعر . 
o اإلخوانّيات قسم . 

 ىذه بني وتوّزعت تقسَّمت ،838 القصائد عدد الفهرست، حبسب الوائلي الشَّيخ ديواف أقساـُ  ىي ىذهِ 
 جاء شلَّا لقطات آخذُ  .واإلخوانيات والرّْثاء والسياسي والوجداين وااِلجتماعي الدّْيين القسم بني ما العناوين،

 دار البَلغ مؤسَّسة طبعة ىي الطبعة وىذه الطبعة، ىذه حبسبِ  مثَلً  عليو، الل رمحة الوائلي شيخنا ديواف ح
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 الشَّيخ كتب ،811 صفحة ح ميَلدي، 3007 األوىل عةالطب األرض، شيخ مسري وتدقيق شرح سلوين،
 القصيدة ّٔذهِ  فرثاهُ  أضراسو من ضرساً  فَػَقدَ  الوائلي الشَّيخ أفَّ  فيبدو ،(ِضرس رثاءُ : )عنواهنا قصيدةً  الوائلي

 لرحيل (اإلنساف بعض ىو السن أفَّ  باعتبار) بعضي لرحيل :يقوؿ أوَّذلا ح بيتاً، ستوف وىي العصماء،
 .(آماؽ مجعها العني، طرؼ ىو ادلوؽ) موقي ح دمعةٌ  بعضي

َِخُفوقِِِبالفؤادِِِنبضٍِِوُلهاثُِِِِيـــوقـــمِفيِةٌِـــــــدمعِيـــبعضِلـــــــلرحي
 !! ادلقدّْمة ح ىي الَّيت أضراسو من ىو الضرس ىذا أفَّ  يبدو: رحلتَ  ولقد :مجيلة صورةٍ  ح يقوؿ أفْ  إىل

ِيـــقـذيِِدكـــــــفقِدَِـــبعِوزيقيِِِشيناًِِذاِبعدِسينيِفصارِرحلتَِِولقد
 فإنَّوُ  زيق كلمة يلفظ وحينما شني، إىل سينوُ  ربوَّؿ حاَلوُ  ُيصِلح أفْ  وقبل سّنوُ  فقد أفْ  بعد السني حرؼُ  يعين

  :يقوؿ اإلنساف، زيق ىذا ىو ادلقدّْمة، من ثيابو فتحةُ  الزيق من ادلراد واضح الزيق ذيق، يلفظها
 يـــقـذيِِدكـــــــفقِدَِــــعـبِوزيقيِِِشيناًِِذاِبعدِسينيِفصارِرحلتَِِولقد   

هــبالمتفِدتُِــعُِِماِِِيــــأنَّنِىـــحتَِّاتُِـــــــلمـــــالكِيـــبِتـــبـوك ِالمنطيقِِِو 
ِقِِـــِبُمطيِوـــثِقلِأوِوِِـحجمِمنِِِيــــمـــفَِِاـــفمِلـــــــديـــالبـبِيـــونـــأتِدـــقـول
ِالتطقيقِِِمنَِضربٌِِفعلوِِِمنِِِيـــقـنطـمـفِاتِِـــــــباللهِقـــــــطـقـطـُيِِقٌِـــَقلِِ

ِيـِبريقِتُِـــجرضِزعٍِـــجِنـــومِِِيــفكِِّمنِنزعوكِام وِِِِمنِالجنينِنَزعَِ
 .فقدىا الَّيت أضراسوِ  من ضرسٍ  رثاء ح بيتاً  ستني من تتألَّف ومجيلة طويلة قصيدةٌ  كَلمو آخر إىل

 ،8911 عاـ ادلناسبة، ىذه يذكر مل مناسبة، ح بلبناف نُِظمت ،(آّهوؿ من اخلوؼُ : )نواهناع وقصيدة
  :اللَّيل ح خرجت فاتنةً  يصفُ 

ِســــــهرهِأصــــــاخِالليــــــلُِيســــــَمعُِ
ِ

ــــــــبِِْ ِتحــــــــتِجانحهــــــــاِالوجي
ِ

ِ
ِ

ِ
ِ

ِمحمومـــــــــُةِالنَّهـــــــــداتِيلفـــــــــحُِ
ِ

ــــــــــــــبِِْ ِفــــــــــــــيِترائبهــــــــــــــاِاللَّهي
ِ ِنظراتهــــــاِمشــــــدوىٌةِالِتعــــــرف

ِ
ِالوضــــــــــــــــــــــــــــعِالرتيــــــــــــــــــــــــــــبِِْ
ِ   :يقوؿ أفْ  إىل

ِوبهــــــــــــــــــاِشــــــــــــــــــعوٌرِمــــــــــــــــــبهمٌِ
ِ

ـــــــــةِالنَّصـــــــــيبِ ِيشـــــــــتاُقِمعرف
ِ ِوىـــــــــــــلِالمفـــــــــــــاتنِعنـــــــــــــدىا

ِ
ـــــــبِ ـــــــدِأوِالقري ِتُرضـــــــيِالبعي
ِ ِفتكـــــــــــــوَّرتِوانـــــــــــــزاحِعـــــــــــــن

ِ
ِســـــــيقانهاِالـــــــرَّوُبِالَقشـــــــيبِ
ِ ِوَمضــــــــــتِتشــــــــــدُُِّمسلســــــــــلًِ

ِ
ِفـــــــيِصـــــــدرىاِِفيـــــــِوِصـــــــليبِ
ِ ِوبثغرىــــــــاُِجــــــــوٌعِإلــــــــىِقـُبَــــــــلِِ

ِ
ــــــــــــوِتســــــــــــتجيبِ ِالهــــــــــــوىِل
ِ
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ِهافتهالكــــــــــــــــــــتِوبجســــــــــــــــــــم
ِ

ـــــدبيبِ ـــــبِوال ِاَلخـــــَدُرِالمحّب
ِ ِواسَتســلمتِللمخــدعِالــورديِّ

ِ
ِتحلـــــــــــــــــــــــــــمِبالحبيـــــــــــــــــــــــــــبِ
ِ  مصرع: )عنواف ربت الوائلي للشَّيخ أيضاً  قصيدةٌ  ،318 صفحة ح ،318 صفحة ح ،71 صفحة ح

 فيو يشربُ  وكاف ُكِسر الشاي من كأسٍ  ح ػَلص،گ أو كباية مصرع ،(كَلس) مكتوبة( ػَلصگ أو كّباية
  :شاي استكاف يعين استكاف يرثي، فقاؿ سنوات، عشر وضل الشاي

ــــــــلُِ ــــــــىِتكُم ِأســــــــاقيتيِالِالمن
ِ

ِوالِالمــــــرُءِيــــــدرُكِمــــــاِيأمــــــلُِِ
ِ ـــُلِداَمِوالِالصـــبُحِدام ِوالِاللَّي

ِ
ِوطبــــــُعِالــــــّدَنىِقـُلَّــــــٌبُِحــــــوُّلِ
ِ ِفيومـــــــاًِســـــــروٌرِويومـــــــاًِىمـــــــومٌِ

ِ
ِوبينهمـــــــــــــاَِزمـــــــــــــٌنُِمهَمـــــــــــــلِ
ِ ِكـــــــــمِشــــــــربناِمعـــــــــاًِ ِأســــــــاقيتي

ِ
ِناَِمحفـــــــــــلُِولـــــــــــّذِبأســـــــــــماعِ
ِ ِفمـــــــاَِمـــــــلَِّثغـــــــركِثغـــــــريِوال

ِ
ِســـــــــأمناِوالِأدبـــــــــَرِالمقبِـــــــــلِ
ِ  .جاي استكاف رثاء ح بيت 71 من تتأّلف طويلة قصيدة

 سنة لندف ح ىنا الوائلي الشَّيخ كاف ،(البقر جنوف: )عنواهنا بيتاً  31 من تتأّلف قصيدة ،317 صفحة
  :ةالقصيد ىذه فكتب البقر ُجُنوف مرض خرب وانتشر ،8990

ـــــــر ـــــــاألمسِدوَّىِخب ـــــــدنِب ِبلن
ِ

ِقدِأرعَبِالنَّـاَسِحـينِانتشـرِ
ِ ُِملخَّصــُوِأنَِّداءاًِغــزاِالُعُجــولَِ

ِ
ُِيســــــــــــــمَّىِجنــــــــــــــوَنِالبقــــــــــــــرِ
ِ  .القصيدة آخر إىل

 دعم حفلِ  ح الكويت ح وأُلِقيت ،8911 عاـ نُِظمت الفدائي، العمل ح قصيدةٍ  إىل البقر جنوف ومن
 صور لنا اعرضوا رجاءاً  زليديل، سناء ح ،217 صفحة ُأخرى قصيدةٍ  إىل .218 صفحة الفدائي، العمل
 :متوفرة كانت إذا زليديل سناء
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 العدو ضد اللبناين اجلنوب ح بطوليةٍ  عمليةٍ  ح مكتوب ىنا بعمليٍة، قامت الَّيت وىي زليديل سناء صور ىذه
 .بيتاً  48 من تتأّلف قصيدة اإلسرائيلي،

 ح وىو الشاعر كتف على ركبت ذبابةٍ  ح قاذلا ،(ادلسافرة الذبابة: )هناعنوا قصيدة ىناؾ ،270 صفحة
 :ادلقصود ادلطار أرض على معوُ  نزلت حّتَّ  ُأخرى مرَّةً  عادت دفعها وكلَّما الطائرة، دخوؿ إىل طريقو

وذبابٍةِطَـارتِمعـيِمـنِأرضـهاِ
َِطوعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاًِ

ِ

ِولـــــــمِيعصـــــــفِبهـــــــاَِتهجيـــــــرُِِ
ِ ِصــعدتِمعــيِطيَّــارًةِفــيِرحلــةٍِ

ِ
ِيِكرســـــٌيِلهـــــاِوســـــريرُِكتفـــــاِ
ِ  .بيت 11 من تتألَّف القصيدة القصيدة، آخر إىل

 : الوائلي الشَّيخ ديواف ح عناوين
o التاؽلز هنر مع . 
o ادلفيد الشَّيخ ذكرى ح . 
o  ٌادلعروؼ الكاتب الفكيكي لتوفيق رثائية قصيدة أديب، أيب على دمعة . 
o ادلعروؼ، النجفي الرَّادود الػُمَحمَّد عبد  
o األسد حافظ رثاء ح . 
o الديواف فهرست ح جاء ما حبسب وُمفصَّلة كثرية وعناوين. 
 رلاؿ ال ،(احلج أسرار: )عنواف ربت ادلَلئكة، نازؾ العراقية الشاعرة مع ،411 صفحة ح مجيلة وزلاورةٌ 
  .الوائلي الشَّيخ ديواف ح ؽلر ما كلّ  لقراءة

 ىنا موجودةً  تكن مل الطبعة ىذه إىل ُأضيفت الَّيت القصائد من وىي ،(ذكرى: )قصيدة 318 صفحة ح
 تكن مل الوجداين القسم ح القصيدة ىذه ىنا، ديوانوِ  ح موجودة القصيدة ىذه تكن مل أتذّكر، ما حبسب

  :ذكرى :عنواف ربت ىكذا يقوؿ الطبعة ىذه ح موجودة ىنا، ديوانو ح موجودة القصيدة ىذه
ـــــذب ـــــذكرياتِالَع ـــــكِوال ِذكرت

ِ
ِاقيِالظاميـــــــــةمناىـــــــــُلِأشـــــــــِوِ
ِ   :يقوؿ أف إىل

ِأأنســــىِومنــــكِبهــــذاِالوجــــودِِ
ِ

ِعلــىُِكــل ِمــاِقــدِحــوىِناحيــةِ
ِ   :يقوؿ أف إىل

ِأأنســــىِوىــــلِبــــارحتنيِالــــرؤى
ِ

ـــــــــاِ ـــــــــلَِّأمالي ُِك ـــــــــا ِألنســـــــــاكِي
ِ   :يقوؿ وقبلها

ِوحيــــــــــــُثِالنســــــــــــائمِعبَّاقــــــــــــةٌِ
ِ

ــــــــــةِ ــــــــــرد دِأنفاســــــــــكِالذاكي ُِت
ِ
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ِوحيــثِرواعــكِتلــكِالغصــونِِ
ِ

ِةتبـــــــــــدَّتِنواىـــــــــــدكِالنائيـــــــــــِ
ِ ــــــــــــــُثِيســــــــــــــيلِلعــــــــــــــاب ِوحي

ِ
ِجـــــــــدائلكِِ األصـــــــــيلِتـــــــــرفُّ

ِالزاىيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
ِ

ِازرقــاُقِالســماءِِ ِوحيــُثِيشــفُّ
ِ

ــــــــِكِالصــــــــافيةِ ِيســــــــيُلِبمقلت
ِ ِفأنـــــِتِبســـــمعيِوفـــــيِنـــــا ري

ِ
ِوُمـــــــــــلُءِفمـــــــــــيِوبأنحائيــــــــــــاِ
ِِ

ِ
ِ

ِأأنســــىِوىــــلِبــــارحتنيِالــــرؤى
ِ

ـــــــــاِ ـــــــــلَِّأمالي ُِك ـــــــــا ِألنســـــــــاِكِي
ِ ِليـــــــاٍلِتكـــــــاُدِمـــــــنِاالقتـــــــرابِِ

ِ
ِتلـــــــــــُفِبهـــــــــــدبيكِأىـــــــــــدابياِ
ِ ِطبعــُتِبهــاِمــنِســطورِالهــوى

ِ
ــــةِ ــــةِالقاني ِوســــاماًِعلــــىِالوجن
ِ ِأأنســىِومــاِفــيِالظــلمِالبهــيمِِ

ِ
ِإاّلِكِوالـــــــــــــــــنجمُِســـــــــــــــــمارياِ
ِ  النَّظم ىذا على الشعر يتذّوؽ مثلي أحدٌ  يعرتضُ  وال وشاعرٌ  أديبٌ  يعرتضُ  وال جّداً  مجيلة القصيدة ُأصلّْي،

 أقرأ! الوائلي؟ الشَّيخ يقبل ىل زُلَمَّدٍ  آؿِ  ح نثرٍ  ح أو شعرٍ  ح ادلضموف ىذا قلتُ  لو أقوؿ ولكنَّين اجلميل،
 :األبيات لكم

 أو شعراً  نظمت أنَّين لو يقبلوف ىل الوائلي الشَّيخ عن يُدافعوف أيضاً  والَّذين: البهيمِالظلمِفيِوماِأأنسى
  :313 صفحة من أقرأ أنا بذلك؟ يقبلوف ىل زُلَمَّدٍ  آلؿ ادلعن ىذا وضمَّنتُ  نثراً  كتبت

ِأأنســىِومــاِفــيِالظــلمِالبهــيم
ِ

ِإاّلِكِوالـــــــــــــــــنجُمُِســـــــــــــــــمارياِ
ِ ِكلتــــــــاِيــــــــديَِّ ُِأصــــــــل يِوترفــــــــُع

ِ
ــــــــــــاميةِ ِورديِلطلعتــــــــــــِكِالسَّ
ِ ِوأســجُدِإمــاِاعترانــيِالخشــوع

ِ
ِومـــــــاِغيـــــــُرِذكـــــــرِكِمحرابيـــــــاِ
ِ ِوكــــــمِمــــــنِصــــــلٍةِوتســــــبيحةٍِ

ِ
ـــــــةِ ِتضـــــــلِالنجـــــــوُمِلهـــــــاِراوي
ِ  ال أنا!!  الوائلي الشَّيخ عن ادلدافعوف أنتم الوائلي؟ الشَّيخ بذلك يقبلُ  زُلَمَّد آلؿ قلتوُ  لو الكَلـ ىذا

 وتفاصيلِو، وبأسرارهِ  الصوح بالشّْعر معرفةٌ  فلي الصوح، بالنػََّفس الشّْعر ىذا أفهم أفْ  ؽلكنين أنا أعرتض،
 وجداَنكم أخاِطبُ  اقوؿ ينلكنَّ  الوائلي، الشَّيخ على ُأشِكل وال الشّْعر ذلذا األدبية التخاريج أجد أفْ  ؽُلكنين

 تقولوف ماذا الوائلي، الشَّيخ من ودعوين الوائلي؟ الشَّيخ يقوؿ ماذا زُلَمَّد آؿ ح الكَلـ ىذا قُلت أنَّين لو
 !؟..أصنامكم مع تتعارض كانت إذا حقيقةٍ  لكلّْ  واحملرّْفوف خطأ ُكلّْ  عن الػُمدافعوف الصَّنمّيوف أيُّها أنتم

  :الوائلي اشيخن ديواف مع أستمر
 :ادلختارة الصور عرضتم ما ألنَّكم رجاءاً  صورىا لنا اعرضوا زليديل، سناء علينا مرت
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 وبني بينها فيما الشعرية احملاروة إىل اإلشارة مرَّت الَّيت ادلعروفة العراقية الشَّاعرة ادلَلئكة نازؾ صور لنا واعرضوا

  :الوائلي الشَّيخ

   
 :عليو الل رمحةُ  الوائلي شيخنا شعر ح حصةً  ذلا فإفَّ  كلثـو أـ الشرؽ كوكب صورة أيضاً  لنا واعرضوا
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 بيتاً، 13 من تتأّلف ،8919 القاىرة ح نُِظمت ،338 صفحة ،(النّْيل مع زلاورةٌ : )عنواهنا الَّيت القصيدة

 :النيل هنرَ  الوائلي شيخنا ؼلاطب وىنا
 .. . ىاروف إىل العباسي، الرشيد إىل يشري: بليلةٍِِالرَّشيدُِِ فرِلوِنيلُِِيا

ِيــاِنيــُلِلــوَِ فــرِالرَّشــيُدِبليلــةٍِ
ِ

ـــــــــــــَكِالمخمـــــــــــــورِِ مـــــــــــــنِليل
ِباألنخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابِِ

ِ
ِ

ِ

 صاحب ادلعروؼ الفارسي الشاعر اخليَّاـ ُعمر ػُلرّْؾ الَّذي ىو الليل ىذا يعين: خطراتوِ  ح اخليَّاـ الباعث
  .شئت ما سمّْ  اخلمريّة، الفلسفّية، صوفّية،ال التشاؤمّية، الرّْباعيات نسّميها؟ ماذا الرباعّيات

ِالباعـــُثِالخيَّـــامِفـــيِخطراتــــوِِ
ِ

ِنغمـــــــاًِعلـــــــىِشـــــــبَّابٍةِوربـــــــابِِِ
ِ

ِ
ِ

، أـ الشرؽ لكوكب الدلع اسم ىو سومة: سومةٍِِتشنُّجِِِعلىِوالمستثير  ادلصريوف؟ يسّميها ماذا كلثـو
 حينما الوائلي بالشَّيخ صار ما مثل ني،س الثاء يلفظوف ادلصريني ولكن ثومة يكتبوهنا ثومة سومة، يسموهنا

 اسم ىو الدلع فاسم سني، إىل الثاء عندىم تتحوَّؿ ادلصريني ولكن شني، إىل سينو فتحوؿ ضرسوُ  انقلع
، ألـ التحبيب  ادلعروفة اللفظة بنفس الوائلي الشَّيخُ  ثبَّتها وىنا سومة، يلفظوهنا؟ كيف ولكنَّهم ثومة، كلثـو

 القرف ح مُسّْيت الَّيت ادلطربة كلثـو أـ سومة: 2 رقم: كتب ادلعلّْق احلاشية ح وحّتَّ  صريوف،ادل ّٔا يتلفظُ  الَّيت
  .عصرىا ح فريدةً  فنيةً  ظاىرةً  وسبثيلها غنائها وسحر صوهتا لعظمة الشرؽ كوكب العشرين

ِيــاِنيــٌلِلــوِ فــرِالرَّشــيُدِبليلــةٍِ
ِ

مـــــــــــــنِليلـــــــــــــكِالمخمـــــــــــــورِِ
ِباألنخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب

ِ
ِ

ِ

ــــوِِالباعــــثِالخيَّــــامِفــــ ِيِخطرات
ِ

ــــــابِِِ ــــــىِشــــــبَّابٍةِورب ِنغمــــــاًِعل
ِ

ِ
ِ

 ُمتشن جةً  بدهِنا عضَلتِ  وذَبمعُ  نفسها فتعصر تتشنَّج، فإهّنا تغين حني: سومةٍِِتشنُّجِِِعلىِوالمستثير
  .صوهِتا إلطَلؽِ 

ِوالمســتثيرِعلــىِتشــنُِّجِســـومةٍِ
ِ

ُمَهَجـــــاًَِســـــَبحنِمـــــنِالجـــــوىِِ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابِِ ِِبُعَب

ِ
 .ادلغنية كلثـو أـ عمس الرَّشيد أفَّ  لو يعين :َلسَلِ
 .زمانوِ  ح بغداد ليايل بغداد، لنسي وليلة، ليلةٍ  ألف لنسي :ليالَيوَِلسل
  واحلكومة اخلَلفة بساط: ِبساَطوُِِوعافِلياليوِلسل
، أـ جوار ح النيل جوار ح يعين: وترابِِِىناِرملٍِِعلىِوجثا   .أغنياهتا وإىل أحلاهنا إىل يستمعُ  حيثُ  كلثـو

ِ فــرِالرَّشــيُدِبليلــةٍِِيــاِنيــُلِلــو
ِ

مـــــــــــــنِليلـــــــــــــكِالمخمـــــــــــــورِِ
ِباألنخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابِِ

ِ
ِ

ِ

ــــوِِ ِالباعــــثِالخيَّــــامِفــــيِخطرات
ِ

ــــــابِِِ ــــــىِشــــــبابٍةِورب ِنغمــــــاًِعل
ِ

ِ
ِ
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ِوالمســتثيرِعلــىِتشــنُِّجِســـومةٍِ
ِ

ُمَهَجـــــاًَِســـــَبحنِمـــــنِالجـــــوىِِ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابِِ ِِبُعَب

ِ
ِلســـــلِلياليـــــوِوعـــــافِِبســـــاطوُِ

ِ
ِوجثـــاِعلـــىَِرمـــٍلُِىنـــاِوتُـــرابِِِ
ِ ِذ ـــفَّ ـــأٍسِول ِك ـــى ـــاِإل ِراعـــوُِوحب

ِ
ــــرُهِبرضــــابِِِ ــــلِثَغ ِخصــــراًِوبل
ِ  .طويلة القصيدة ... القصيدة آخر إىل

 السوري للرئيس رثاءٍ  ومن ادلَلئكة، نازؾ العراقية الشَّاعرة مع زلاورةٍ  فمن األقساـ، سلتلف من ظلاذج ىذه
 قصائد منو  الفكيكي، توفيق احملامي العراقي وللكاتب ادلفيد، للشَّيخ رثاءٍ  ومن األسد، حافظ الراحل
 باقر زُلَمَّد للسيّْد رثاءٍ  ومن ادلعروؼ، العلماينّ  الكاتب اخلليلي جعفر دربو ورفيق وزميلوِ  لصديقو عديدة

 الستكاف رثاءٍ  ومن وبناتو، وأوالده زوجتو ح رحلت، الَّيت عمرِه رفيقةِ  ح قصائدٍ  رلموعة ومن الصَّدر،
 الطائرة، إىل معو صعدت ذبابةٍ  ح أخرى قصيدةٍ  ومن ،زليديل سناء ح قصيدةٍ  ومن مقلوع، ولضرسٍ  ػاي،چ

 سنة نُِظمت القصيدة التسعينات، بعد وما التسعينات ح انتشر الَّذي ادلرض البقر، جنوف عن حديثٍ  ومن
 كوكب سومة يذكر حيث النيل لنهر خطاب ومن التاؽلز، لنهر خطابٍ  ومن ومن، ومن ومن ،8990

 .الشَّرؽ
اً، مجيلة قصائد وىي قصائده من يينالدّْ  القسم إىل أذىب  قصائد الدّْيين القسم ح الوائلي الشَّيخ قصائد جدَّ
اً، مجيلة ينيَّة القصائد رلموع الديواف، ُكلّْ  ح 838 الديواف ىذا ح القصائد رلموع جدَّ  قصيدة 21 الدّْ

 عن قصيدة ،(عذراء ُشهداء وحي من: )بقصيدةٍ  وانتهاءاً  ،(الغرّاء الكعبة إىل: )عنواهنا قصيدةٍ  من ابتداءاً 
 ادلؤمنني، أمري ح النَّب، ح لقراءهتا رلاؿ ال كثرية عناوين العنواف وىذا العنواف ىذا بني وما وأصحابِو، ِحجر

 قصائد وعدد ،838 الديواف قصائد فعدد أمجعني، عليهم وسَلموُ  اللِ  صلواتُ  ادلعصومني وح الزَّىراء، وح
 شعر تَلحظوف وكما ومتنّوعة سلتلفة موضوعات ح فهي القصائد من بقي وما يدة،قص 21 الدّْيين القسم
 .مجيل شعرٌ  مطبوع، شعرٌ  ىو األدباء يقوؿ كما الوائلي الشَّيخ
،: اجلواب زمانِنا؟ إماـِ  عن قصيدةٍ  من ىناؾ ىل: ىنا السُّؤاؿ  الدّْيين القسم ح ال قصيدةٍ  أيَّةُ  توجد ال كَلَّ

 حني ادلقدّْمة ح قصدتوُ  ما وىذا عليو، وسَلموُ  اللِ  صلواتُ  زماننا إماـ عن األخرى اـاألقس سائر ح وال
 عن وؼُلربُ  البشرية، النَّفس َخَلجات باطنِ  عن يتحدَّثُ  الشّْعر وأفَّ  وادلشاعر والشعور الشعر عن ربدَّثت

 الشَّيخ أفَّ  صلد فإنَّنا ىذا، وغريبٌ  عجيبٌ  العاطفية، األولويات عن اللغوية، األولويات عن األولويات،
 القصائد، ىذهِ  بني فيما احُلجَّة لإلماـ وجودَ  ال ولكن الدّْيين القسم ح سلتلفة عناوين ح شعراً  ينِظمُ  الوائلي

 .زمانِنا إماـِ  عن تتحدَّثُ  الوائلي الشَّيخ ديواف ح قصيدة توجد ال واضحة، احلقيقة ىذهِ  إذاً 
 الَّذي دعائوِ  ح احُلجَّةَ  اإلماـَ  يذكرُ  ال الوائلي الشَّيخ أفَّ  من ادلاضية احللقةِ  ح إليها أشرتُ  الَّيت القضيَّة نفس
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 إماـ حوؿ يدور مضموهنا قصيدةٍ  من الشّْعري ديوانوُ  ؼللو فمثلما احُلسينيَّة، رلالسوِ  ُعقيبَ  دائماً  بو يدعو
 .احُلجَّة اإلماـ ذكر من ؼللو احُلسينيَّة آّالس ُعقيب دعاؤه زماننا،
 ال احُلجَّة؟ اإلماـ إىل فيو أشار األبيات من بيت يوجد ىل قصيدة، توجد ال: ىنا نفسو يطرح آخر سؤاؿٌ 
 بيت وال يوجد ال احُلجَّة، اإلماـ باسم قصيدة توجد ال فقط ليس الديواف، ىذا ح واحد بيت وال يوجد
 عن أربدَّث وأنا الديواف ىذا ح واحد يتب وال يوجد ال الوائلي، الشَّيخ شعر على اّطَلعي حبسب واحد

 ،838 على تشتمل الثَّانية ىذه الطبعة قصيدة، 98 على تشتمل كانت األوىل الطبعة ادلزيدة، الطبعة
ا أدري ال قصيدة،  ىذهِ  بانت ما مثل لََباف، كاف لو ولكن ُنِشرت ما ولكنَّها قصائد الوائلي للشَّيخ يُوجد ردبَّ
 إماـِ  ىاجسُ  كاف لو!!  األمر ح غرابةً  أفَّ  ُتَلحظوف أال زمانِو، إماـِ  ح ِشعرهُ  لباف يينالدّْ  القسم ح القصائد

 استكاف زمانو، إماِـ  ح شعراً  ينظمَ  أفْ  الشَّاعر من الطبيعي والشَّيء ادلتوقَّع أليس دائماً  قلبوِ  ح يَعيشُ  زمانوِ 
 مرَّت الَّيت األخرى العناوين سائر البقر، نوفج بقصيدة، يرثيو سللوع أو مقلوع ضرس بقصيدة، يرثيو جاي

 أتساءؿ حني طبيعي، تساؤؿ إنَّوُ  غريب بتساؤؿ ليس غريب؟ تساؤؿ ىذا أليس أذكرىا، مل والَّيت ذكرهتا الَّيت
 السوِ رل ُعقيب يُردّْدهُ  الَّذي دعائوِ  ح يذكرهُ  مل ودلاذا شعرِه؟ ح زمانوِ  إماـَ  الوائلي الشَّيخ يذكر مل دلاذا وأقوؿ

 فالشعرُ  الشَّاعر ىذا شخصيَّة عن يتحدَّثُ  السؤاؿ ىذا ولكن عليو، أجيب أفْ  أريد وال سؤاؿ احلسينية،
ثنا  .الشَّاعر ىذا مضموفِ  عن ػُلدّْ
 العرب األدباء مؤسبر ح أُلِقيت والَّيت الديواف ح ،237 صفحة ،(الشّْعر رسالةُ : )قصيدتو ح الوائلي الشَّيخُ 
  :يُردّْدىا دائماً  الَّيت النَّغمة بنفس أبياهتا آخر ح ميَلدي، 8911 عاـ ببغداد

ـــٌدِمســـمومةٌِ ِومشـــتُِتصـــن فناِي
ِ

ُِمتســـــــنٌنِىـــــــذاِِوذاِمتشـــــــيُّعُِِ
ِِ

ِ
ِ

ِيــاِقاصــاديِقتــَلِاألخــوةِغيلــةًِ
ِ

ِلـّمواِالشباَكِفطيُرناِالِيخدعُِِ
ِ ِكتابُنــــــاِونبيُّنــــــا ِغــــــرسِاإلخــــــاَء

ِ
ِواشتبكتِعليوِاألذرعُِِ ِفامتدَّ
ِ   :8910 عاـ نظمت الَّيت ،241 صفحة ح ،(بغداد) صيدتوِ ق ح

ِبغدادِساءِبكِالهـوىِأمِطابـا
ِ

ِســـيظلُِّوجهـــكِرائعـــاًِجـــّذاباِ
ِ  :أبياتوُ  علينا مرَّت

 ...  ادلعروفة الصوفية رابعة إىل يشري: التُّقىِيجللهاِرابعةٌِِوبحيث
ِوبحيـــثِرابعـــٌةُِيجل ُلهـــاِالُتقـــى

ِ
ـــــُبِعـــــنِجســـــٍدُِتمـــــيطِِ وعري

ِثيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب
ِ

 .العباسّيني قصور ح العباسّي، العصر ح التعّري راقصات من راقصة ىذا
 : البيت أىل لَقَتلةِ  مدػلو يبدأ ،241 صفحة ح
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  ... ىذا علينا ومرَّ : ُمؤثَّلٌِِالرَّشيدِمجدِمنِسيظلُِّ
ِسيظلُِّمـنِمجـدِالرَّشـيدُِمؤثَـّلٌِ

ِ
ُِيضــفيِعليــِكِبســحرِهِِجلَبابــاِ
ِ ِويظــلُِّللمــأمونِعنــدكِمجلــسٌِ

ِ
ِيبنــــيِالعلــــومِويغــــرُسِاألدابــــاِ
ِ ِكَتائِبــــاًِ ِوصــــدًىِلُمعَتِصــــٍمِيُعــــدُّ

ِ
ـــاِ ـــداِءُِمســـلمٍةِدعـــتِفأجاب ِلَِن
ِ اً  الشَّديد الضَّعف أو الِفكرية، الرَباءة اِنعداـ حالة اخلط، طوؿ على موجودة احلالة ىذهِ   الفكريّة للرباءة ِجدَّ

 ح نثرِه، ح نداوتِو، ح لقاءاتِو، ح التلفزيونية، ُمقابَلتوِ  ح رلالسِو، ح اخلط، طوؿ على النَّاصبّية ادلناىج من
 فيو الفكريّة الرباءة انعداـ احلسينيني، اخلُطباء إىل يتحدَّث وىو ،(ادلنرب مع ذباريب) كتابوِ  ح حّتَّ  شعرِه،
اً، واضحٌ   األُمَّة فُقهاء ومن سَلـاإلِ  َسَدنَة ومن الصَّال سلفنا من حنبل وابن الشَّافعي يَػُعدّ  أنّو حبيث جدَّ

 رواية ُيضعّْفُ  وحني أمجعني، عليهم وسَلموُ  اللِ  صلواتُ  األَِئمَّة بعد من احُلسني أمرِ  إحياء ح رّوادنا ومن
 أىلِ  أحاديثَ  ُتكذّْب كاذبةٍ  بروايةٍ  ُيضعّْفها صحيحة غري أو صحيحة الرّْواية ىذه النَّظر بغضّْ  القاسم عرس
 .اخلط طوؿ على ادلنطق ىو ىذا النَّواصب، ُكتبِ  من وىي البيتِ 
  :يقوؿ الوائلي والشَّيخ زماين، أىلِ  شرُّ  إنّو عنوُ  يقوؿ الرّْضا اإلماـ: للمأمونِويظلِّ

 اآلداباِويغرسُِِالعلومَِِيبني  (بغداد عند أي)ِمجلسٌِِعنَدكِِِللمأمونِِِويظلِّ
ِ:23ِبرقمِالمرقمةِالسَّابقةِالوثيقةِلناِأعرضواِرجاءاًِ

 بأثناء القداح فبأثناء ِقمار، ِقداح، يلعبوف األياـ من يـو زبيدة ويّا يلعب الرشيد كاف النَّاس، أقبح من]
 تريدين، دبا زُلكَّمة أنتِ : گاذلا غلبتو، وفعَلً  تريد دبا ػُلكّْمها أف غلبتو إذا عليو اشرتطت لو گالت القمار
 نعم كانت، ىي اجلواري أقبح من جارية ها،تضاجع جاريتك ىاي شللوكتك ُتضاجع وأف البُدَّ : لو گالت

 عند نظري َلو تلگا ما ادلأموف يعين تتصّور ال ىاه ِمّنو، أروع كو ما ادلأموف وترى ادلأموف، طّلعت ضاجعها
اً  ظلوذج فد يعين روعة ادلأموف أبداً، العباسيني  .[..!!مشرّْؼ رائع جدَّ

اً  ظلوذج روعة، ادلأموف  ىو ىا ّٔا؟ تقبلوف الػُمعتقدات وىذهِ  التفكري وىذا التعابري ىذه..!! ُمشرّْؼ رائع جدَّ
 :مرَّت الَّيت ادلئة الوثائق عند تقف ال والقضيَّةُ  .النثر وح الشّْعرِ  ح الكَلـُ 

ثنا وىو الوائلي لشيخنا لنستمع  ليس وىذا رائعة وصورة رائع ظلوذج أيضاً  وىو العزيز عبد ابن عمر عن ػُلدّْ
 :معاً  نستمع ئق،الوثا من مرّقماً 

 أيَّاـ لو ادلنصور؟ أيَّاـ لو احلجَّاج؟ أيَّاـ صارت؟ ؽلّت عندكم اللي ادلستقرة احلياة ىاي شيخنا وين يگوّلك]
 منسجم رلتمع آّتمع كاف ادللك عبد أيَّاـ إذلا؟ تدعوف الَّلي عندكم ادلستقرَّة احلياة ىاي وين ىاه، زياد؟

 احنا ال، النظرية النَّظرية، على تذبّو التطبيق ذبيب تغلط ال ربسب، ال انت نگوذلا، ما إحنا ال، ال متناغم؟
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 اإلسَلـ، بتعاليم كاف ُمتأثّْر العزيز عبد ابن عمر الرجل ما حد   إىل سليمة، النظرية النظرية، حبكم ضلچي
 .[..!!زين رائع، ظلوذج كاف نعم، كانت، اشلوف أيَّامو الدنيا شوؼ

! رائع ظلوذج كاف وأيضاً  عنده، من أروع وماكو روعة، كاف ادلأمورف رائع، ظلوذج فكا العزيز عبد ابن عمر
 الوائلي، الشَّيخ إىل أيضاً  ونستمع !البيت؟ أىل أعداء من الرَّائعة النَّماذج ىذه مع سنصل أين إىل أدري ما

 إىل الوائلي الشَّيخ مع نبقى لو ادلئة، الوثائق عند تقف ال القضيَّة إفَّ : لكم أقوؿ كي األمثلة ّٔذه جئت وأنا
 الوثائق مجلة من معدوداً  كاف ما السَّابق التسجيل تَلحظوف وأنتم والوثائق، الوثائق سنحشد فإنَّنا سنني
 . ادلئة الوثائق مجلة ح زلسوبة كانت ما وفيديوات أخرى تسجيَلت ادلاضية احللقة ح أيضاً  ومرّ  ادلئة،
ثنا العزيز، عبد بنا عمر وروعة ادلأمورف، روعة فبعد  أمري أعداءِ  من آخر عدو   عن الوائلي الشَّيخ ػُلدّْ

 :معاً  نستمع وقّاص، ابن سعد ادلؤمنني،
 ابن سعد وقاص، ايب ابن سعد منو؟ نفسو، على خاؼ عنده من خايف كاف الّلي األشخاص من بعد]

 الو، أشرت مرة من أكثر أف قسب أنا سعد، نبيلة مواقف الو الرجل ىذا سعد سعد، بن عمر ابو وقاص أيب
 مقابل موقف عنده كاف وإف حّتَّ  سعد بيعتو، عن زبّلف طالب أيب ابن عليَّ  بايع ما أنَّو مع حّت سعد

 .[..!!ال ال النبل حدود عن خارج واحد موقف مو نبيل موقف لكن لإلماـ
! ؟..لو نبيلٍ  موقفٍ  أيُّ  سعد ابن عمرَ  يُنتجُ  الَّذي الصُّلب ىذا وقاص؟ أيب ابن لسعد النبيل ادلوقف ىو ما
 إىل جاء حني معاوية أفَّ  من التأريخ ُكتب ح ذُِكرت واقعةٍ  عن مثَلً  يتحدَّث الوائلي الشَّيخ أعلم، أنا

! عليَّاً؟ يلعنُ  ال دلاذا سعداً  سأؿ ومعاوية وقاص أيب ابن سعد رللسو إىل وجاء ادلدينة إىل وذىب احلجاز
 سعداً  إفَّ  قاؿ من فضلِو، ح أحاديث وذكر عليَّاً  يلعن أفْ  رفض رفض، اصوق أيب ابن وسعد حديث ودار
ا! حسنة؟ بنيَّةٍ  ذلك فعل ا ُمعيَّنة، أوضاعاً  غلاري كاف لردبَّ  ىذه صحَّت إذا آخر، شيءٍ  إىل يَهدؼُ  َكاف لردبَّ

 بادلعلومات ُمشَبع الوائلي الشَّيخ لكنَّ  الوقائع، ىذه مثل صحَّت إذا ادلخالفني، ُكتب ح ادلوجودة الرّْوايات
 كتبَ  قرأ لو الشّْيعة، ُكتبَ  يقرأ ال ىو ادلخالفني، ُكتب ح يقرأُىا الَّيت واحلوادث وباألحداث وبالتفاصيل

 من ولعرؼ العزيز، عبد ابنُ  عمر ىو َمن ولعرؼ ادلأموف، ىو َمن لعرؼ الصَُّور، عندهُ  لتبدلَّت البيت أىلِ 
اً  بعيدٌ  الرجل لكنَّ  وقاص، أيب ابن سعد ىو  ال األمثلة، ىذهِ  عند َتقف ال والقضيَّة زُلَمَّد، آؿِ  منطقِ  عن جدَّ

 الرشيد ىاروف أوعند العباسي، ادلأموف عند أو العزيز عبد ابن عمر عند أو وقاص أيب ابن سعد عند تقف
  :ديوانو ح ىنا

ِسيظلُِّمـنِمجـدِالرشـيدُِمؤثَـّلٌِ
ِ

ُِيضــفيِعليــِكِبســحرِهِِجلَبابــاِ
ِ   :اجلواد اإلماـ قاتل ادلعتصم أو
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ِكَتائِبــــاًِ ِوصــــدًىِلُمعَتِصــــٍمِيُعــــدُّ
ِ

ـــاِ ـــداءُِمســـلمٍةِدعـــتِفأجاب ِلَِن
ِ ـِ  ومن العقائدي، اذلُراء ىذا من طويلةٍ  سلسلةٍ  وإىل  لُكم يرتؾُ  ىل صورىا، أجلى ح الفكرية الرباءة انعدا

 رلاالً  لكم يرتؾ ىل احلقائق ىذهِ  ُكلّْ  وبعد ائقالوث ىذهِ  ُكلّْ  وبعد التفاصيل، ىذهِ  ُكلّْ  بعد الوائلي الشَّيخ
 ألفَّ  دلاذا؟ غيُّْكم ح وتستمّروف وتُعاندوف وتُرقّْعوف سُتدافعوف وتُرقّْعوف، سُتدافعوف ولكنَّكم عنو؟ للدفاعِ 

اً، واضحةٌ  فالقضيَّة وإالَّ  رؤوِسكم، ح َعشَعَشت قد الصَّنميَّة  شيعةٌ  ـأ عليّ  وآؿ لعلي   شيعةٌ  أنتم فهل جدَّ
 ىذهِ  وأماَمكم الوائلي؟ ألمحد شيعةٌ  أـ عليّ  وآؿ لعلي   شيعةٌ  أنتم ىل! أنتم؟ تقولوف ماذا الوائلي؟ ألمحد

اً  واضحةً  صارت الصورة أفَّ  وأعتقد! األبرت؟ ادلنهج ّٔذا تتمسَّكوف مّت إىل َترتى، احلقائقُ   .جدَّ
 وىي الوائلي الشَّيخ لكرؽلة كربَلء قناة على ُبثَّ  نامجٍ بر  من ادلأخوذ الفيديو لنا اعرضوا رـو الكنرتوؿ رجاءاً 
ثنا  :سُأعلّْق الفيديو نرى أف وبعد ادلعروفة الشَّهرية احلادثة عن ربدّْ

 بيو أنَّو دبا يعين والزؽ البيت بأرضية استكاف احنا ػوؿگنػ زجاجي، إناء ساقط كاف: الوائلي الشَّيخ كرؽلة]
 أحرّكو أرد يعين دا أجيت ادلكناسة، بيدي فأنا صاير، يطوش يعين يثحب البيت، ماؿ باألرضية الزؽ شكر

 من يعين ذلناؾ تكوف احلركة يعين اخلعو من ادلفروض يعين األرضية، من يعين اخلعو سبيل ح مكانو من
 ىي أنَّو دبا من الزجاجة تصّور يعين دورة دارت يعين قادر بقدرة أدري ما بس ذلناؾ تطفر الزجاجة تطفر
 سّوهتا مباشرة العني شّگت جبرية قطعة رأساً، عيين على رجعت عيين، على ورجعت دارت ػاعگبالػ ودةموج

 ونزلت عيين وشّگت كبرية قطعة ال، كذا أو صغرية ذرّات مثَلً  بيها مو يعين كبرية قطعة ونزلت نّصني
 يعين أكو أخاؼ أنوُ  أساس على فركتها فلزمت عليو أسيطر أگدر ما بعد ويعين األمل شدة من أنا ػاع،گبالػ
 ..عيين من الداخلية األجزاء بتقطيع ساعلت فركتها فمن ففركتها، كذا أو تراب أو شي فد

 مجعناىم، الدكاترة كبار ومجعنا بغداد ح مستشفى إىل بالليل وطلعناىا إذف أخذنا وبالفعل: الوائلي الشَّيخ
 وياه وجاب أرمين ماراثوف براد ىذا وياه، جلنة وجاب... ماراثوف براد يسأذلم، ػلب الّلي ىم موجودين

 ... عنده ونزلنا ىناؾ سرير عنده فأخذنا...  مستشار كاف ىو مستشفى عنده يزاؿ ال الباقني الكّبار
 براحتكم العملية تسّووا أنتوا براحتكم وقاؿ أطلع أف الدكتور لو مسح الوكت ذاؾ فكاف: الوائلي الشَّيخ كرؽلة
 على مشياً  ادلستشفى من وطلع العملية شسمو السرير على العمليات، بغرفة على والدي فخَّلين انتم، عاد

 .رأساً  الكاظمية إىل األقداـ
 البيت أىل للناس ػوذلمگنػ ادلنرب على نصعد أحنا أف فكرة عندي صارت العملية خَلؿ: الوائلي الشَّيخ
 صدگ وإذا! الناس؟ على چذبن ليش جذب إذا چذب؟ لو ىذا صدگ يسّووف، ىيچي يسّووف، ىيچي

 ويعلم الل يشهد جعفر، بن موسى اإلماـ حـر إىل رحت ونزلت توضأت بالفعل انا؟ ليهم أروح ما ليش
 زينة عيوهنا ىيّ  ليش أنَّوُ  عليها حقد عندي يصري شيء بيها ما وعيوهنا سبر امرأة أشوؼ دلا كنت بالطريق
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! الشريرة؟ ىالنفس شنو الشَّيطاف من تعّوذت ب،عجي حقد عندي صار فد عينها، راحت الطفلة وىاي
 الشريف، الراس ًنّ  ولزمت ركعتني صّليت شيء حاچيتو ما جعفر ابن موسى اإلماـ إىل دخلت وجيت
 بس شيء أكو بالكتب بالكتب، قاري و احلوائج باب يسّموؾ أنك سامع أنا أمرين بني انت: لو گلت

 يل اثبت خرافة لو صدگ لو أمرين بني انت لكن بيو، ريأد ما أنا كذب لو صدگ أنا يهمين ما الكتب
 چذب صدگ خادمك يسموين النَّاس عليك، زلسوب أنا: لو قلت خاطبتو، ّٔالتعبري العظيم والل وجودؾ،

 ػلب اللي ماراثوف براد وىذا عنده، من وطلعت وجودؾ، يل اثبت خرافة لو صدگ انت أعرؼ؟ ما انت
 أف إىل ربرؾ كلما أسبوع بعد أياـ، أربعة وبعد بقيت مسّجلة احلادثة عنده موجودة يسألو، عليو يطب

 ..العني يفتحوف
 گاؿ واگف، ووالدي عليها موجودة چانت اللي الشبكة شاؿ لعيين الدكتور ففتحها: الوائلي الشّْيخ كرؽلة

 إي شلّيز، يعين كلش مو شي يعين أشوؼ چنت بالبداية أنا شنو؟ ىاي: يل قاؿ اصابيعو، ايده، شاؿ: يل
 اربعة ثَلثة اثنني، قلت اشگد، ىذين: يل قاؿ شاذلا ثانية مرَّة بعدين األصابع، مثل شبح أشباح،: لو گلت

 عيين فلـز ال،: قلت الشسمو، بعينچ تشوفني دا أخاؼ عني بيا تشوفني وين انيت أكيد؟: يل قاؿ مخسة،
 مخسة أربعة،: لو قلت اشگد؟ ىاي: يل گاؿ ىم أصابعو، يل طّلع أيضاً  وىم تاـ، غلق أغلقها السليمة
 ..بالگاع ايده ذب رأسا كذلك،

 ما أنا: قلت مشسّوي؟ انت اىنا تعاؿ: قاؿ شبيك؟ لو قلت الكتلة، مثل وقف اندىش: الوائلي الشَّيخ
 طبيعية، ناؽلة العني ىاي ىذا؟ شنهو بيها ما شي كل صايرة طبيعية العني ىاي شنو: يل قاؿ شي، مسوي

 ابن موسى لإلماـ رحت الل أبواب من باب يل طرقت أنا والل: قلت ىالشكل، متأّكد يل ؿقا ىالشكل؟
 .[كانت لو كما طبيعية عينك تصبح اإلماـ وبركات الل فضل من وكلو ّٔذا تؤمن انت إذا طرقتو جعفر

 وال شكّ  عندي فما احلقائق، ىذهِ  دبثل أكذّْبُ  أينّْ  الوائلي الشَّيخ منهجيَّة أنتقدُ  وأنا يُتابعين من يتصور ردبَّا
 ىذه البيت، أىل شيعة من ألي   أو الوائلي للشَّيخِ  جرت لو وغريىا احلادثة ىذه مثل ح الرتيليوف من واحد

 . ىذا ىو البيت أىل منطق البيت، أىل منطق ىو ىذا ولكن مستغَرباً  كَلمي يكوف قد وغريىا، وغريىا
ثُتكم وقد  ؼُلاطبوُ  ماذا احَلكم ابنُ  ىشاـ: سريع وبشكل احلكم، ابن ىشاـ عن ادلتقدّْمة احللقاتِ  ح حدَّ

 الشَّريف، الكاح من األوَّؿ اجلزء ىو يديّ  بني الَّذي والكتاب عليو وسَلموُ  اللِ  صلواتُ  الصَّادؽ إمامنا
 فيما التفاصيل ذهِ ى عليكم قرأتُ  وقد تفاصيلو بكلّْ  شيءٍ  ُكلَّ  أقرأ أفْ  أستطيع وال الرَّابعة، الرّْواية ىي وىذه
ِفـََوَردَِ - يعقوب ابن يونس ىو الرّْواية؟ ىذه يروي الَّذي من: سريع بشكلٍ  ادلتقدّْمة، احللقات راجعوا سبق،
َِأوَّلَُِِوُىوَِِالَحَكمِِاْبنُِِِىَشامُِِفـََوَردَِ - موجودين الصَّادؽ اإلماـ أصحاب كبار وكاف - الَحَكمِِاْبنُِِِىَشامُِ

:ِقَال - اإلماـ صحابة من - ِمْنوِِسنَّاًَِِأْكبَـرُُِِىوَِمنِِِْإالَِِِّفيَناَِولَيسَِ - شبابو أوائل ح - ُتوِلْحيََِِاْخَتطَّتَِما
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 - جانبو إىل ىشاماً  غُلِلس أفْ  يُريد مكانو عن وربرَّؾ تزحزح اإلماـ يعين لو وّسع - اللَِعْبدِأَبُوَِلوَُِِفوسَّعَِ
 ىذا - َوَيِدهَِوِلَسانِوِِِِبَقْلِبوِِِنَاِصُرنَا - ىشاـ ىذا - نَاِصُرنَا:ِوقَال - ؿ؟قا وماذا - اللَِعْبدِأَبُوَِلوَُِِفوسَّعَِ
 قاؿ ىكذا ُمتمكّْن، ذكيّ  أنت ىشاـ، يا - الزَّلَّةَِفاتَّقِِ:ِقَالَِ - لو؟ قاؿ ماذا اإلماـ النقاش وبعد ىشاـ،

 باب احُلجَّة، كتاب وىذا الكاح، كتاب من األوَّؿ اجلزء ،894 صفحة - تـََقعَِتَكادِاَلِِِىَشامِيَا -:لوُ 
ِِطْرت،ِبِاأَلْرضَِىَمْمتَِِِإذاِرِْجَليكِتـَْلويِتـََقعَِتَكادِاَلِِِىَشامِيَا - الرَّابعة الرّْواية احُلجَّة، إىل االضطرار
 ىشاـ وفعَلً  - اللِاءَِشَِِِإنَِِْورَائَِهاِِمنِِْوالشََّفاَعةُِِالزَّلَّةِفَاتَّقِِِالنَّاس،ِفـَْلُيَكل م - ىشاـ يا مثلك - ِمثْـُلكَِ

تٍ  ح وقع ت زالَّ  جعفر، ابن موسى دـِ  ح شريكاً  كاف لقد الرّْضا إماُمنا عنها قاؿ الَّيت األخرية الزلَّة إىل وزالَّ
 اإلماـ دـ ح شريكاً  كاف قطعاً  بالشَّفاعة، وعدهُ  الصَّادؽ واإلماـ عليو، ترحَّم الرّْضا اإلماـ ذلك، ومع

 النَّاصب، بالفكر وتأثَّر عقائدياِّ  اضلرؼ وىشاـ الفيزيائّية، ادلشاركة دبعن وال العمديّ  بادلعن ال: أوَّالً  الكاظم،
  .بالتجسيم القوؿ قضيَّة ح

ِِاْبنُِِِىَشامُِِقَالََِِعمَّاَِأْسأَلوُِ - الكاظم اإلماـ إىل - الَحَسنِأَِبيِِإَلىَِكَتْبتُِ -:يقوؿ الفرج ابن زُلَمَّد
 بالفكر تأثَّروا - الصُّْورَةِِفي - الصَّحابة كبار من أيضاً  وىذا - َسِالمِِاْبنَُِِوِىَشامِْسمالجِِِِفيِالَحَكم

َرةَِعْنكَِِدَعِْ - الكاظم؟ اإلماـُ  لوُ  كتب ماذا النَّاصب، َرانَِحيـْ  احلكم ابن ىشاـ متحرّيوف، ىؤالء - الَحيـْ
َرةَِعْنكَِِدَعِْ - سامل ابن وىشاـ َرانَِحيـْ  على الشَّيطاف ينطقُ  ىؤالء - الشَّْيطَانِِمنِِْبِاللِِِذَوَاْسَتعِِِالَحيـْ

 من ،831 صفحة اخلامسة، الرّْواية ىذه - الِهَشاَمانِقَالََِِماِالَقْولُِِلَْيسَِ - الشّْيعة من ولكنَّهم ألسنِتهم
  .والصورة اجلسم عن النَّهي باب

ُِموَسىِالَحَسنِألبيِقُلتُِ:ِقَالِالَحمَّاني،ِْحَمنالرََِّعْبدِِِِاْبنِالَحَسنَِعن -:837 صفحة السَّابعة الرّْواية
ُِمَتَكل مٌِِقَاِدرٌَِِبِصيرٌَِِسِميعٌَِِعاِلمٌَِِشيء،َِكِمْثلوُِِلَْيسَِِِجْسمِاللَِأنََِِّزَعمِالَحَكمِِاْبنَِِِىَشامِِإنَِّ:َِجْعَفرِِاْبنِِ

َهاَِشيءٌِِلَيسََِِواِحدَِمْجرىًَِِيْجِريَِوالِعْلمِوالُقدرَةَُِِوالَكلمِنَاِطقٌِ  الكاظم؟ اإلماـ قاؿ ماذا - َمْخُلوقَاًِِم نـْ
َِىَذاِِمنِِْاللِِإَلىَِوأَبـَْرأُِِاللَِمَعاذَِِاْلُمَتَكل م،َِغِيرَُِِوالَكَلمَِمْحُدودِالِجْسمَِأنََِِّعِلمَِأَماِاللِقَاتـََلوُِ:ِفـََقال -

 ِإنَّين خطَّاءوف، أناسٌ  ضلنُ  دائماً، أُردّْدهُ  ما اوىذ قولو، من أبرأُ  إنَّين: قاؿ ىشاـ، من أبرأُ  إنَّين قاؿ ما - الَقول
 نيَّتوُ  ىذهِ  زُلَمَّد، آؿ َخَدَمة من البيت، ألىل زلُِبّّ  شيعيّّ  ىو منو، أبرأُ  ال لكنَّين الوائلي، الشَّيخ قوؿ من أبرأُ 
 آؿ منطق ىو ىذا د،زُلَمَّ  آؿ منطق تعرفوف ال ألنَّكم تستغربوف؟ زُلَمَّد، آؿ منطق ىو ىذا منو، أبرأ ال وأنا

 ألسباب فكرياِّ  اضلرؼ ولكنَّوُ  البيت، أىل ػلب ىشاـ - اللِقَاتـََلوُِ -:قاؿ ىكذا الكاظم اإلماـ زُلَمَّد،
 إىل قادهُ  العقائدي االضلراؼ ىذا لكن ىشاـ، حياة أُفصّْل أفْ  أريد ال ىنا وأنا الطريق، إىل ورجع وأسباب،

 الشريك بعنواف وال العمدّي، الشَّريك بعنواف ال: قلت كما!!  مالكاظ اإلماـ دـ ح شريكاً  يكوف أفْ 
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 غري ومواقفوِ  تصّرفاتوِ  بسببِ  ولكن الفعلّي، الفيزيائيّ  ادلنفّْذ الشَّريك بعنواف وال عدّو، أنَّوُ  بعنواف ادلعادي،
 وعدهُ  الصَّادؽ اإلماـ ولكنَّ  النَّاصّب، الفكريّ  االذباه إىل ِاضلرافوِ  بسببِ  َكانت التصرُّفات وىذهِ  احلكيمة،

 الكاظم؟ إمامنا قاؿ فماذا - اللِشاءِإنِِْالشََّفاعةُِِورائهاَِوِمنِىشامِياِالزَّلَّةِاتَّقِّ -:قاؿ بالشَّفاعة،
 ح جاء ما آخرِ  إىل - الَقولَِىَذاِِمنِِْاللِِِِإَلىَِوأَبـَْرأُِ - ىشاـ يقولو الَّذي القوؿ ىذا ما - اللَِمَعاذَِ -:قاؿ
  .الشَّريفة يةالرّْوا
 عليو تضعوا أفْ  يعين ال شخصٍ  مع زبتلفوف حينما آخر، َشيءٌ  الصَّنميَّةِ  ومنطقُ  البيت، أىل منطق ىو ىذا

 الشَّفاعة وأفَّ  الكبائر، ألىل الشَّفاعة أفَّ  زُلَمَّد آؿ منطق البيت، أىل دبنطق ىو ما ىذا متقاطعني، خّطني
م للخطّائني َنُكمَِكانََِِما -:أخربونا ىكذا يتصرَّفوف، ىكذا القيامة يـو ح وأهنَّ  - ذنوبٍِِِمنِاللَِوبـَْينَِِبـَيـْ

َنا - الل وبني بيننا فيما َنُكمَِكانََِِوَماِفـَُنَشفَّع،ِِفْيُكمَِوَتَشفَّْعَناِاللِِإَلىَِمَشيـْ َناُىمِالنَّاسَِوبـَْينِبـَيـْ َِأْعطَيـْ
 كانت وإفْ  عنهم، ؼُلفَّفُ  اجلهنَّميني وبني بيننا فيما وبالذن كانت إفْ  النَّاس؟ يعطوف كيف - يـَْرَضْواَِحتَّى
َناُىمِْ - درجاهتم ح يُزادُ  اجلنانّيني وبني بيننا فيما :ِمْهَرانِابنُِِفـََقالِاإِلِمام،َِوَسَكتَِِيـَْرَضْوا،َِحتَّىَِأْعطَيـْ
نَـَناَِكانََِِوَما َنُكمِِْبـَيـْ ِِإَذاِأَْنَصْفَناُكمَِما -:قَاؿ ادؽ؟الصَّ  إمامنا قاؿ فماذا - الل؟َِرُسولِابنَِِيَاَِوبـَيـْ

 لستُ  أنا زُلَمَّد، آؿِ  ُلطفُ  ىو ىذا - َتَحمَّلُتمَِماَِتَحمَّلُتمِفـََقدِالَيومَِذِلكَِِِفيَِِْوَحاَسْباَنُكمِطَالَبَـَناُكم
 يقولو ما الباطل وأفَّ  قولوفي ما احلقَّ  أفَّ  األَِئمَّة يقوؿ ما حبسبِ  ِشيعيّّ  ُمَسلّْمٌ  عبدٌ  أنا زُلَمَّد، آؿِ  باسمِ  نَاطقاً 

ُهمِبـََلَغِنيِِفيَماُِمَحمَّدِآلُِِقَاَلوَُِِماِم ن يِالَقْولُِ) أعداؤىم، َلْغِني،َِلمَِوِفيَماَِعنـْ ُِأَواِليَِأْعَلُنواَِوَماَِأَسرُّواَِماِيـَبـْ
َرُأونِِممَّنَِوأَْبرأُِِيُواُلونَِمن  (. يـَبـْ

 ىذا من أتربَّأ أفْ  البُدَّ  أصنع؟ فماذا زُلَمَّد، آؿ منطق مع ناقضيت كَلموُ  الوائلي، شيخنا كَلـ إىل آت حني
 ىي الِبدَع؟ ىي وما الِفت؟ ىي وما البدع، وظهرت الِفَت  ظهرت إذا احلقائق، ىذهِ  أكشفَ  أفْ  والبُدَّ  القوؿ،
 ِعلَمُو؟ يُظِهر مل ذاوإ علَمو، يُظِهرَ  أف العالػِم فعلى العقيدة، ح الفكِر، ح القوؿ، ح زُلَمَّد آؿ سلالفةُ 

 ح العصمة، بيت أىلُ  منطق ىو ىذا اإلؽلاف، نور منوُ  ُيسَلبُ : تقوؿ وروايات الل، لعنةُ  فعليو تقوؿ الروايات
 منو أتربّأ أفْ  َأستطيعُ  ال لكنَّين األبرت منهجوِ  من وأتربَّأُ  الوائلي الشَّيخ منهجيَّة من انتقد ما انتقدُ  الَّذي الوقت

 اآلخروف ويتحدَّث ّٔذا كرؽلُتوُ  تتحدَّث وحني البيت، أىل أحكاـُ  ىي ىذهِ  البيت، ألىل زلُِبّّ  شيعيّّ  فهو
 أىل وشيعةُ  مفتوح، عطاءٌ  البيت أىل عطاءُ  غريِه، عن أو عنوُ  بو، وأعتقدُ  أقبلوُ  إنَّين ىذا، ح أشكُّ  ال فإينّ 

 ال عليهم، تستعجلوا ال لذا ،(ُأْخَرىَِقَدمٌَِِلُهمِثـََبَتتوَِِِإالََِِّقَدمٌَِِلُهمِزَلَّتَِما: )األَِئمَّة قاؿ كما البيت
 على تستعجلوا ال اخلاطئة، أقواذلم من أو السيئة أفعاذلم من الرباءة ح بل منهم، الرباءة ح عليهم تستعجلوا

، شيعة  َقَدـٌ  ذلُم َوثَػَبَتت ِإالَّ  قدـٌ  ذلم زَلَّت ما فإنَّوُ  منهم، تتربّأوا ال منهم، الرباءة ج تستعجلوا ال يعين علي 
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 دائرةِ  من اخلروج من حصانةً  حصانًة، الشّْيعيَّ  يُعطي علي   فُحبُّ  علي   حِبُبّْ  الشّْيعي قلبُ  ُأشِبع إذا أخرى،
 عن بعيداً  مشاالً  أو ؽليناً  ينحرؼ لن أنَّوُ  يعين ال ذلك أفَّ  أمَّا منو، الرباءة بعدـ يلزمنا وىذا والتشيُّع، الوالية

 اخلطأ ح نقعُ  كلُّنا حينئٍذ، معصومني الشّْيعة لصار وإالَّ  فكرٍة، ح أو موقفٍ  ح أو عقيدةٍ  ح بيتال أىل
ا االعتقادّي،  حاؿ ىو كما عنها، نرتاجع ذلك وبعد الزمن من لفرتةٍ  صحيحةً  ليست عقيدةً  ضلمل ولردبَّ

ا أدراين ما ىشاـ،  ادلتأّخرة الزَّمانية الفرتةِ  ح ُخصوصاً  توِ حيا حلظات من حلظةٍ  آخرِ  ح الوائلي الشَّيخ ردبَّ
ا ادلنرب عن انقطع حينما ا ىذا، ُكلّْ  من وتاب استغفر لردبَّ  بكلّْ  يل شأفَ  ال منو، َصَدر الَّذي إىل تنبَّو لردبَّ
 أعرتضُ  أينَّ  عم لُو، حدودَ  ال البيت أىل وعطاءُ  منو، أتربَّأ أفْ  يل ػللُّ  ال أنَّوُ  أمَّا منهجِو، من أتربّأُ  أنا ىذا،
 .األبرت ادلنهج ونفسَ  ادلنطق نفسَ  يُردّْدُ  لقاء آخر الكَلـ، نَفسَ  يُردّْدُ  وىو لقاءٍ  آخر إىل قاذلا كلمةٍ  ُكلّْ  على
ِالوائليِللشَّيخِلقاءِآخرِمعروفة،ِوىيِالعاشرةِالوثيقةِلناِأعرضواِرجاءاًِ ِالوثيقةِمصّورِلقاءِآخر،

ِ:اعرضوىاِرجاءاًِِالعاشرة
 ىل ادلذاىب، بني للتقريب رلمع أو مركز إنشاء ضلو توّجو لديكم ىناؾ كاف أنّوُ  ؼلطرين شيخنا: ادلقّدـ]

 آّمع؟ ىذا ح الرُّواد من كنتم
 ح أوىل خطوةٍ  ح جسدهتا وقد بالذات للجمعية ىي وإظّلا يل ليست ىي الفكرة احلقيقة: الوائلي الشَّيخ
 مالك وفقو حنبل ابن أمحد وفقو الشَّافعي وفقو حنيفة أيب فقو ندرّْس اُكنَّ  الفقو كلية ح ألنَّنا الفقو، كلية
 أحد أو احلوزة أساتذة ألحد اْلُمقارف الفقو كتاب ح سواء، صعيدٍ  على الصَّادؽ زُلَمَّد بن جعفر وفقو

 ىذهِ  ح توح يالَّذ برمحتو، الل تغّمدهُ  احلكيم سعيد السيّْد آؿ تقي زُلَمَّد الشَّيخ ادلرحـو الكلية أساتذة
 مجعنا فػفي وأبدعت، وأعطت أّصلت الَّيت احلاّدة الذىنيات ومن الَلمعني من وىو برمحتو الل تغمَّده السنة،

 من مُجلة استعراض إىل باإلضافة حسَّاسية، بدوف اإلسَلمية ادلذاىب آراء وأخذ اإلسَلمية ادلذاىب آلراء
 وأمثاؿ الطوسي للشَّيخ كاخلَلؼ فقهائنا، مؤلَّفات ح الفقهية دلسائلا من ومُجلة نستعرضها ُكنَّا الَّيت العقائد
 للجمع عندنا منهجاً  ُيشكّْل كاف ذلك ُكلُّ  اإلسَلمية، للمذاىب أخرى كتب من نقرأُه كنا شلَّا اخلَلؼ

 نقوؿ ونكاد األجواء، ىذه ح نشأنا فنحنُ  العلمية، االذباىات ح اإلسَلمية للمذاىب ادلختلفة األمزجة بني
 من الصَّميم ح كّنا بل ذلك إىل ميل أو توجُّو ِعندنا أفَّ  يُقاؿ فَل عليها، وَترعرعنا تربّينا األجواء ىذهِ  أفَّ 

 .[ذلك
 شيعة من فهو الشَّيخ من أبرأُ  ال أنَّين أمَّا ادلنطق، ىذا من أبرأُ  أنا ذلك، من الصَّميم ح كنا يقوؿ ىو كما
 .األبرت هجادلن ىذا من أبرأُ  البيت، أىل

 :اخلّباز منري السيّْد مساحة ادلعروؼ احُلسيينّ  للخطيب الصوت التسجيل رجاءاً  لنا اعرضوا
 اخلطيب احُلسيين ادلنرب بعميد وثيقةٍ  شخصيَّةٍ  عَلقةٍ  على كاف أنَّوُ  فيها زرتوُ  الَّيت ادلرات بعض ح أخربين وقد]
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 ح الوائلي الشَّيخ يكوفُ  الَّيت األحياف أغلب ح معو ويأت بُ يذى وكافَ  الل رمحوُ  الوائلي أمحد الشَّيخ الكبري
 أكثر لقاءٌ  بينهما ػلصل مل فيها الُقَرشي الشَّيخ وبقي العراؽ من الوائلي الشَّيخُ  َخرج وَلمَّا األشرؼ، النَّجف

 رُلَهداً  مريضاً  إليها عادَ  الوائلي الشَّيخ ولكنَّ  والنَّصر بالفرج العراؽ على الل منَّ  فلمَّا سنة، عشرة مخسةَ  من
 ابنة بيت إي ابنتِو، بيت إىل بغداد إىل النَّجف من خرجتُ : القرشي الشَّيخ فيقوؿ وجلَّ، عزَّ  رَبّْو لقاء ينتطرُ 
 ح ألنَّوُ  لقاؤه ؽلكن ال يل قيل ادلنزؿ إىل وصلت فلمَّا الفراؽ، من الطويلة الفرتة ىذه بعد آلراه الوائلي الشَّيخ
: يقوؿ بو، ػُليطُ  كاف الَّذي األمل ِشدَّة من أحد لقاء فيها يتحمَّلُ  وال أحد مع الكَلـ فيها حمَّليت ال حاؿٍ 

 وأنا صوت الشَّيخُ  فسمع بيننا، الوثيقة الِعَلقة دبُقتضى بعيد من ولو آراه أفْ  على وأصررتُ  آّلس فدخلت
 الشَّيخ أدخلوا: قاؿ الوقت، ذلك ح وقدرة قوةٍ  من قوة، من عنده ما بُكلّ  فناداىم البيت أىل مع أربدَّث

 عن تفصيَلً  وسألين إيلَّ  فنظر لو، وصفو حبسبِ  العظاـ من ُكومةً  وكاف عليو فدخلتُ  حاؿ، كلّْ  على باقر
 عن وأجبتوُ  األشرؼ النَّجف ح كميل حيّ  وىو مجيعاً  يربطنا كاف الَّذي احليّ  وأىل وبنات وأوالدي زوجيت
 ال وضعٍ  ح بأنَّوُ : فقالوا ذلم، فقلت أصّلي، حّتَّ  يُوّضؤوين أفْ  وأسباطي ابنيت ابنائي إىل قل: يل قاؿ ُثَّ  ذلك،
: باقر للشَّيخ وقاؿ عليهم، مصرّاً  كاف ولكنَّوُ  يعيشو، الَّذي األمل شدَّة من جسمو ضُلرّْؾ أفْ  حّتَّ  لنا يسمحُ 

، ادفُ   فيو، أنا شلَّا وأرِحين معك ُخذين: لو وقلت السََّلـ، عليو احُلسني اإلماـ رأيتُ  لقد: وقاؿ منو فدنا مينّْ
 ُيصلّْي أفْ  على الوائلي الشَّيخُ  وأصرَّ  الصَّريح، التعبري ؤّذا معي، سآخُذؾ الصََّلة إىل دخلتَ  إذا: يل فقاؿ

 على وإجَلسو الكامل الوضوء بتوضئتو فقاـ تعاىل، الل رمحوُ  الُقرشيّ  الشَّيخ من ودبحضرٍ  الوقت، ذلك ح
 .[ربَّو إىل روحو عرجت الثاَّنية الركعة وح ادلصلَّى

 قالو ما عن نقَلً  اخلّباز منري السيّْد قالوُ  ما ُأصدّْؽ التفاصيل، وبُكلّْ  بالكامل ُأصّدقو أيضاً  الكَلـ وىذا
 ىذهِ  ،دليلٍ  إىل حاجةٍ  دوف من وجداين إىل يدخل الكَلـُ  وىذا عليو، اللِ  رمحةُ  القرشي شريف باقر الشيخ

 يكوف قد ِشيعِتهم، معَ  التعامل ح زُلَمَّدٍ  آؿ اسلوبَ  فهمتُ  ىكذا زُلَمَّد، آؿِ  منطقُ  ىو وىذا عقائُدنا، ىي
 شيء، وىذا شي، ىذا ولكنْ  الوائلي، الشَّيخُ  يطرحوُ  ما وبقوَّةٍ  وحبدَّةٍ  بشدَّةٍ  ينقدُ  لناقدٍ  ُمستغَرباً  الكَلـُ  ىذا
 منطقُ  زُلَمَّد، آؿ إىل عائدٌ  فهذا شيعِتهم على زُلَمَّد آؿُ  بوِ  يفيضُ  ما أمَّا إليو، دٌ عائ الوائلي الشَّيخُ  يطرحوُ  ما

 ىم يعرفوهنا، ىم والنيَّةُ  النيَّة على مبنيَّةٌ  زُلَمَّد آؿ قوانني آخر، شيءٌ  زُلَمَّد آؿ ومنطقُ  شيء الوائلي الشَّيخ
َرانَِأْىلَُِِخَلدََِِوَماِبِِنيَّاتِِهمِِإالَِِّالِجَنانِِفيِالِجَنانَِأْىلَُِِخَلدَِما: )يقولوف َرانِِفيِالنـ يـْ َِفِإنَِِّبِِنيَّاتِِهمِِإالَِِّالنـ يـْ
َِأْىلَِِفَِإنَِّ - علي   بوالية سبسَّكوا الَّذين ىم الطاعة أىل من ادلراد الطاعة؟ أىل من ادلراد ما - الطَّاَعةَِأْىل

َياِفيُِخل دواَِلوِالطَّاَعة نـْ  لوُ  قيل لو لعلي   احملبُّ  الشّْيعيُّ  الوالية، على لبقوا - (الطَّاعةِىَعلَِِلَبَـُقواِالدُّ
 يرتؾ لن عليَّاً؟ سيرتؾ ىل شديدة، عسريةً  احلياةُ  َكانت لو حّتَّ  عليَّاً؟ سيرتؾ ىل الدنيا ح خالداً  ستبقى
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َِماِيـُْبِغَضِنيَِأنَِِْعَلىَِىَذاِِبَسيِفيَِخْيُشوِموَِِِعَلىِاْلُمْؤِمنََِِضَربتَُِِلو: )يقوؿ الَّذي ىو ادلؤمنني أمريُ  عليَّاً،
َياِاْلُمَناِفقَِِأْعطَيتَُِِوَلو - ػُلبّْين يبقى ػلبّْين وىو خيشومو على بالسيف أضربوُ  - أَبـَْغَضِني نـْ َِذْىَبةًِِالدُّ
: يقوؿ السَّجاد ناإمامُ  زُلَمَّد، آؿ موازينُ  ىي ىذه ،(َأَحبَِّنيَِماُِيَحبَّنيِأنَِِْعَلى - يُبِغضوُ  الَّذي - َحْمراء

 وألفَّ  تنفع، ال غريه ح احلَسنة ألفَّ  دلاذا؟ ،(َغيرِهِِفيِالَحَسنةِِِِمنَِِْخيرٌِِِفيوِالسَّيئَّةِفَِإنَِِِّديِنُكمِِفيِاللَِِاللَِ)
َِحَسَنةٌَِِعِليِ ِفُحبُِّ: )علي   والية اخللود أكسري بسببِ  حسنات، إىل تتبدَّؿ بل عنها، ويعَفى تُغَفر فيو السيئة

 أفَّ  ونعرؼُ  ؽللُكنا موىلً  عند عبيدٌ  ضلن عبيٌد، ضلنُ  عنَّا، التكاليف ُيسِقط ال ىذا ولكنَّ  ،(َسي َئةَِمَعَهاَِتضرُِِّاَلِ
 ىذا أفَّ  يعين ال ىذا ولكن!!  وُيكرِمنا أخطائِنا عن وسيعفو باذلدايا مجيعاً  علينا سُيغدؽُ  العيدِ  يوـَ  ادلوىل ىذا

 ادلاؿ ىذا يُبذّْر أفْ  يُريد آخر عبدٍ  على أُوافق أفْ  مالوِ  على حريصاً  أكوف أفْ  واليم أمرين الَّذي أنا العبد،
 موالي َكَرـ أعلمُ  أنَّين مع بوجهِو، أقف وأفْ  ذلك أرفض أف َعَليَّ  موالي، عدوّ  إىل ادلاؿ ىذا يُعطي أف ويُريد

 . عنقي ح ىو الَّذي واجبو  تكليفي أؤّدي أفْ  َعَليَّ  ولكن!!  ذاؾ وعن عين سيعفو العيد يـو وح
 :يديو بني نقفُ  حني الشُّهداء سيّْد زيارة ح نُردّْدهُ  الَّذي العبودية منطقُ  ىو وىذا ليمالتس منطق ىو ىذا

 القاؿ فبلسا نُردّْدهُ  نفسوُ  ىو ىذا ،(َعَليُكمِِلْلِخَلفِِِالتَّاِركُِِبِالر قِِْاْلُمِقرَُِِّأَمِتكَِواَْبنَُِِعْبِدكَِواَْبنَُِِعْبُدكَِ)
 عبيده وأبناء عبيدهُ  فنحنُ  زماننا، إماـ يدي بني ىكذا ادلفروض والنفسي، العملي وبالواقع باأللفاظِ  واحلاؿ،

! يفعل؟ أفْ  يريد ماذا ىو أمَّا. عبيدهُ  ضلنُ  نعم عليو، للخَلؼِ  والتاركوف إليو بالرّْؽّْ  الػُمقرُّوف إمائو وأبناءُ 
 التمهيد وظيفتُنا الطاعة، وظيفتُنا العبودية، وظيفتُنا التسليم، وظيفتُنا عين، ؿٌ ؤو مس ىو عنو، الً ؤو مس فلستُ 
 ينتشرَ  أفْ  لفكرهِ  ؽلكن وال فكرِه، بنشرِ  ىو أمرهِ  وإحياءُ  أمرِه، بإحياءِ  ىو زمانِنا إلماـِ  والتمهيدُ  زمانِنا، إلماـِ 

 الَّذي ىو وىذا وإزالِتها، وإزاحِتها كنِسها من فَلبُدَّ  الطريق، ح موجودةً  األبرتِ  ادلنهجِ  فكرِ  قذاراتُ  دامت ما
  .عنو أربدَّثُ 

 ح الوائلي الشَّيخ رأى كيف القرشي شريف باقر الشيخ عن ينقل وىو اخلّباز منري السيّْد إىل استمعتم أنتم
 بناتو احدى الكاظمية، ح زالت وال بناتوِ  احدى الكاظمية، إىل ذىب العراؽ إىل جاء َلمَّا الشَّيخ بنِتو، بيتِ 

 الكاظمية إىل جاء القرشي شريف باقر الشيخ توّح، أفْ  إىل ابنتو بيت ح فبقي الكاظمية، ح وبيتها متزّوجة
ة دلاذا؟ عظاـ، كومة رآه يقوؿ؟ ماذا اخلّباز، منري السيّْد ينقل ما حبسب الوائلي الشَّيخ صديقو لزيارة  لشدَّ

 باقر الشيخ ػُلدّْث كما أىلوُ  صار حّتَّ  بالقصرية، ليست ودلدَّةٍ  الوائلي، بالشَّيخ فَػَتك الَّذي الُعضاؿ ادلرض
م من القرشي شريف  باقر الشَّيخ ىو َمن تعرؼ الشَّيخ وبنتُ  بدنو، من ُجزءٍ  أيَّ  ػُلرّْكوا أفْ  يستطيعوف ال أهنَّ
 يفسحوا أفْ  أرادوا ما ذلك ومع الوائلي الشَّيخ لزيارة الكاظمية إىل النَّجف من جاء وقد القرشي، شريف
 باقر الشَّيخ ىو َمن تعرؼ الوائلي الشَّيخ بنتُ  الوائلي، الشَّيخ يرى أفْ  القرشي شريف باقر للشيخ آّاؿ
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 وتعرؼ ّٔا، للتعريف حاجةَ  وال معروفة شخصية األوَّؿ، الطّْراز من مرموقة علمية شخصية القرشي، شريف
 الشيخ وبني الوائلي الشَّيخ بني معروفة وشديدة يدةأك صداقة ىناؾ كانت األكيدة، والرابطة العَلقة مدى
 أفْ  أرادوا ما ادلرضيَّة الوائلي الشَّيخ حالةِ  ولسوءِ  وطأةِ  لشدَّة لزيارتو جاء َلمَّا ذلك ومع القرشي، شريف باقر

 أف أرادوا ما بيتهم إىل دخل أنَّوُ  مع الوائلي الشَّيخ على يدخل أف القرشي شريف باقر للشيخ يسمحوا
 شريف باقر الشيخ َوَصفوُ  كما عظاـ كومة عن عبارة الوائلي الشَّيخ فيها كاف الَّيت الغرفةِ  بابَ  لوُ  فتحواي

 .القرشي
 وُىناؾ حياتِنا، ح عنَّا ُتكفَّرُ  أخطاؤنا أحبُّونا، إذا البيت أىلُ : البيت أىل ثقافة حبسب نعتقد ىكذا ضلنُ 

 ذنوبِ  عن ّٔا ُيكفَّرُ  القاتلة واآلالـ الشَّديدة األمراض ىي الطرؽ ىذهِ  من واحدة التكفري، ذلذا عديدة طرؽ
 ح مبسوطةٌ  ادلعاين وىذهِ  وفريةٌ  كثريةٌ  والرّْواياتُ  حياتِو، آخر ح ُتصيبوُ  الَّيت األمراض خصوصاً  ادلؤمن،

 سلالفٍ  ُقطب   شافعي   ناصب   وبفكرٍ  أبرٍت، وبفهمٍ  عوراء، بثقافةٍ  ُمعبَّأٌ  الشّْيعي الواقع لكنَّ  البيت، أىل أحاديثِ 
 ما حبسب الشّْيعي الواقع ػلكم منطقٍ  من ىناؾ وليس ُمستدبرة والعقوؿ ُمستدبرة الثقافة لذلك زُلَمَّد، آلؿِ 

 أغضّ  أفْ  ؽلكن وجداين، أُعاند أفْ  أستطيع ال ولكنَّين األمور ىذهِ  ح ُأشكّْك أفْ  بإمكاين البيت، أىل يُريدهُ 
 وأموت، نَػَفسي ينقطع الربنامج ىذا بعد َلَعلَّي أدراين ما خيانًة، ذلك أرى ولكنَّين إليها ُأشري وال عنها النَّظر
 ىذه اللحظة، ىذه وإىل األبرَت  الفكرَ  تضخُّ  الوائلي أحاديثُ  بقيت ما مثل تبقى، األحاديث وىذهِ 

 قربي إىل وسَتصلين األرض، على هُ آثارُ  آثارُُه، ستبقى سّيئة وبنوايا ناقصاً  فكراً  أطرحُ  حني ستبقى، األحاديث
 أحاديثهم ومن آياهتم، ومن قرآهنم، ومن كتأّم، من تعلَّمتوُ  الَّذي زُلَمَّد آؿ منطق ىو ىذا أيضاً، آثارُهُ 

 أفْ  أحدٍ  من أُريد ال الزَّىراء وحقّْ  الطريقة ّٔذهِ  أربدَّثُ  حني ىنا وأنا أدعيتهم، ومن زياراهتم، ومن الشَّريفة،
، نظرَتوُ  يُغريّْ   وسللصاً  أميناً  يراين وأفْ  صادقاً  يراين أفْ  زماين إماـ بنظرةِ  أبايل إنَّين اآلخرين، بنظرةِ  أُبايل ال عينّْ
 ينفعوا أفْ  يستطيعوف ال اآلخروف! اآلخروف؟ ىم َمن باآلخرين، أبايل وال ُجهد، ومن عملٍ  من بوِ  أقـو فيما

  .زُلَمَّد آؿِ  منطقُ  ىو ىذا ينفعوين، أف عن فضَلً  أنفَسهم
 بذلك، أدراين ما تكفرياً، كاف ُعقوبًة، كاف الوائلي الشَّيخُ  بو اُبتليَ  الَّذي ادلرض بأفَّ  أقوؿ أفْ  أريد ال أنا

 عن ناطقاً  ولست الغيب، عن ناطقاً  ولستُ  الغيب، أعلمُ  ال أنا زُلَمَّد، آؿ حديث ح جاء دبا أربدَّثُ  لكنَّين
 لكنَّين! اآلخرين؟ على ذبري بأمورٍ  بعلمٍ  يل فكيف َعَليَّ  ذبري الَّيت األمور بتقدير يل علمَ  وال زُلََّمد، آؿِ 

 ظهورىم على واخلطايا واألخطاء واألوزار السّيئات ػلتطبوف الَّذين الشّْيعة أفَّ  زُلَمَّد، آؿ من تعلَّمتُ  ىكذا
 وسُيحَشروف أخرى ِملَّةٍ  على سيموتوف الءفهؤ  يقبلوىم مل إذا أمَّا قبلوىم، إذا شيعًة، البيت أىلُ  قَِبَلهم إذا
 ذلم نعرتؼ أئمَّتنا، نزور حينما حالنا ِلساف ىو وىذا قبلوىم إذا لكن النَّار، أَِئمَّة من أَِئمَّةٍ  آخرين، أَِئمَّةٍ  مع

 ىو ذاى حقيقتُنا، ىي ىذهِ  وفعَلً  أجرمنا، ما وأجرمنا السّيئات واحتطبنا ظهورنا على األوزار محلنا قد بأنَّنا
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 ادلعامَلت، مستوى على العبادات، مستوى على العقائدي، ادلستوى على ادلستويات، مجيع على حالُنا،
 والوساوس والظنوف النفسيَّة اخللجات مستوى على الباطين، ادلستوى على الظاىري، ادلستوى على

 اإلقباؿ مستوى على وحّتَّ  واإلدبار، والقسوة الغفلةِ  مستوى على واالحتماالت، واذلواجس والشكوؾ
 نقصٍ  حالة ح ضلنُ  االذباىات، مجيع ح الظَّلمانيَّة، مستوى على أو النُّورانِيَّة مستوى على الصحيح، والتوّجو

 حالة ح نقصٌ  ىناؾ الظَّلماين، ادلستوى ح نقصٌ  وىناؾ النُّوارين ادلستوى ح نقصٌ  ُىناؾ ولكن دائم،
 نقصٌ  ىناؾ حالنا، ىو ىذا اإلدبار، مع يتناسب اإلدبار حالة ح صٌ نق وىناؾ االقباؿ مع يتناسب االقباؿ

 ماذا اإلماـُ  ُىم، إالَّ  للنَّجاةِ  بابٍ  ِمن لنا ليسَ  جهِلنا، حاؿ ح نقصٌ  وىناؾ ناقص، ِعلُمنا علِمنا، حاؿِ  ح
 ىو َردَّىم، زادوا إذا ما وكي وأكملهم، أسبَّهم ادلؤمنوف نَػَقصَ  إذا ما كي شيٍء؟ أليّْ  موجودٌ  اإلماـُ  يفعل؟
  (.اأَلْعَمالِِميَزانَِِيَاَِعَليكَِِالسََّلمُِ: )ادلؤمنني أمري على ُنسلّْمُ  ىكذا ضلنُ  ادليزاف،
 .فاصل إىل نذىب اخلزاعي دعبل حبديث ُأحدّْثكم أفْ  قبل ولكن دعبل حبديث ُأحدّْثكم دعوين
 وتطبيقياً  وعملياً  ظلوذجياً  ِمثاالً  الوائلي شَّيخال ِاخرتتُ  أنَّين ِمن حديثي ِمن تقدَّـ فيما لكم ذكرتُ  مثلما

 الشَّيخ طرحوُ  عّما ذكرتُ  ما ذكرتُ  ولذلك الشّْيعي، الوَسطِ  ح فاعلةٍ  بقوَّةٍ  يتحرَّؾ الَّذي األبرت للمنهج
 يوعل َتعاىل الل رضواف اخلزاعي دعبل قليل قبل ذكرتُ  .ادلعاصر الشّْيعي الواقع ح آثار من تركوُ  وما الوائلي

 فيما الربنامج، من اجلهةِ  ىذهِ  ح اآلف عنوُ  أربدَّثُ  الَّذي األمر لنفس ظلوذجيٌ  مثاؿٌ  ىو قَناعيت وح َنظري ح
 إىل أذىب فقط تأرؼليَّاً، ليس الربنامج لو، أُؤرّْخ أفْ  أريد ال ىنا أنا اخلُزاعي دعبل الشّْيعي، ِبعاقبة يَرتبطُ 

 . دبقصودي ترتبطُ  الَّيت اجلهات
 وح ِصغرهِ  ُمنذُ  ولكن واضٌح، فيو التشيُّع شيعي   جو   من ىو ِشيعيَّة، ُأسرةٍ  من ىو بداياتوِ  ح اخلزاعي دعبل

، حببّْ  باطِنو ح ُمشَبعٌ  ِدعبل الُعمر بوِ  وتقدَّـ َكرُب  أفْ  إىل شبابوِ  أيَّاـ  ومِشااًل، ؽليناً  أخذتوُ  الدنيا ولكنَّ  علي 
 والفنُّ  اجلُنوف، ِمن َضربٌ  الشّْعرُ ! جنوف؟ الفنوف إفَّ  يقولوف أفَل مواج،األ تتقاذفهم والشعراء شاعر، فهو

 دعبل غريىم، عن فيها ؼلتلفوف حاالت ذلم فعَلً  والنوابغ ادلبدعوف اإلبداع، عاملِ  ح اجلنوف، من َضربٌ 
 ح وَسِلسٌ  معانيو، ح عذبٌ  ية،اللغو  بُنَيتوِ  ح َشديدٌ  الشَّديد، الشّْعرُ  ىو الرَّائق الشّْعرُ  الرَّائق، شعرِه بسبب

 ىذا ىو الّروح، ُموسيقى َمع يَتناَغمُ  واألحاسيس، ادلشاعر إىل ينفذُ  َرقراؽٌ  ُصَورِه، ح ناعمٌ  ومَجيلٌ  ألفاظِو،
ا شبابِو، بدايات منذُ  رائقاً  ِشعراً  َكافَ  فشعرهُ  الرائق، الشّْعرُ   أنا ذلك، ح عليو كبريٌ  تأثريٌ  ألستاذهِ  كاف ولردبَّ

 .بقصدي تتعلَّق الَّيت اجلهات إىل أذىب فقط والتأرؼلية، األدبية دعبل حياة تفاصيل ح اخلوض أُريد ال ىنا
 ادلغّنني، إىل األبيات وصلت ِسّنو، صغر وح شبابو بدايات ح شابّاً  وكاف جلماذلا، أبياتوِ  بعضُ  ذاعت

 أبياتوِ  بعض انتشرت ادلطربة، اخلفيفة اجلميلة دلوسيقىا ذات الرَّائقة األشعار ؼلتاروف وادلغنيات َعادةً  وادلغّنوف
 األشعارِ  ّٔذه الرَّشيدُ  فسمع العباسي، القصر داخل إىل ونفذت وادلغّنيات اْلُمغّنني حناجرِ  على وتردَّدت
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 وأرسلَ  ال،: قالوا بغداد؟ أىل من ىو ىل شاعرِىا عن سأؿ فحني كبريا، طرباً  ذلا َوَطرب الػُمغنّْيات تُردّْدىا
ه: لو وقاؿ واذلدايا باألمواؿ ومحّلوُ  عنو يبحثُ  أرسل َمن  وذىبَ  فليأِت، القصر إىل يأتينا أفْ  أراد إفْ  خريّْ

 إىل ُمسرعاً  ِدعبل وجاء األمواؿ إليو فحمل شبابوِ  بدايات ح شابٌ  وىو دعبل، عن يبحثُ  الرَّشيد رسوؿُ 
 َشابّ  ومشااًل، ؽليناً  الدنيا أخذتوُ  قُلت كما الرَّشيد، ذلاروف األغاين َشاعرَ  ىو وصار العباسية اخلَلفةِ  قصر
 يسّمونو كما الذىب العصر أيَّاـ اخلَلفة، قصر ح الرّْحاؿ؟ بوِ  ػلطُّ  وأين األبواب، أوسع ِمن الشُّهرةُ  وتأتيو

 ريسم حيثُ  دجلة شاطئ على احلسناوات وادلطربات الفاتنة واجلواري والِقياف وادلعازؼ التأريخ، كتب ح
 وىكذا الطرب رلالس وتُعَقد الكؤوس تُدار حيثُ  الشاسلة والقصور ادلطّردة البساتني تلكم ح السامروف

 .األجواء ىذه مثل ح دعبل عاش
 العباسية األجواء ح يعيشُ  كاف ِمصر، مناطق بعضِ  ح العباسيني ُعماؿ من عامَلً  كاف حياتوِ  من فرتةٍ  وح

 ُسِجن الَّيت الفرتةُ  ىي عصيبة، فرتةٌ  الَفرتةُ  وتِلك الرَّشيد، موت َزمافِ  إىل احلاؿ ىذا على بَقيَ  تفاصيلها، بُكلّْ 
 الواقفة فتنة جاءت ذلك وبعد اذلامشّيوف وُشرّْد الشّْيعة، فيها ُقِمعت الَّيت الفرتة وىي احلوائج، بابُ  إماُمنا فيها
اً، والثقيلة ادلريرة تفاصيلها بُكلّْ   .آخر عاملٍ  ح َكافَ  دعبل ولكنَّ  مريرة فرتة جدَّ

ِزَلَّتَِِْماِفَِإنَّهمَِعِليِ ِِشيَعةَِِِعَلىَِتْستَـْعِجُلواِاَلِ)، تزؿّ  أفْ  كادت الَّيت دعبل قدـ ثبتت الرّْضا اإلماـ زماف ح
 الغناء عرش ح حياتوِ  من كبرياً  شطراً  قضى فدعبل جديداً  َشوطاً  بدأ ،(ُأْخَرىَِقَدمٌَِِلُهمَِوثـََبَتتِِإالََِِّقَدمٌَِِلُهم

 ىاروف وأمواؿ العباسية السُّلطة وآثاـ اخَلمر كؤوس بني والراقصات، وادلغّنيات الفاتنة اجلواري بني ما والطرب
 خشبَتوُ  ػلمل وىو اليـو ذلك وُمنذ اذلُدى بّوابةِ  إىل َدخل ذلك بعد ولكنَّوُ  الطُغاة ذلؤالء َخَدمةٍ  وبني الرَّشيد

 سفينة ركب حني دعبل قّصة بدأت !! عليها يصلُبين عمَّن أحبثُ  سنة مَخسني محلتها: يقوؿ ظهره، على
 دعبل ِشفاه فاضت اإلماـ قَِبَلوُ  وحنيَ  الرّْضا، اإلماـِ  الضَّامن وولّينا الثَّامن إماِمنا بأذياؿ وسبّسك النَّجاة
 الرّْضا، اإلماـ من القبوؿ عَلمةُ  وىذهِ  تُردَّد، اليـو إىل أبيات ،..(. تلوةٍِِمنَِخَلتِآياتٍَِِمدارسُِ: )فأنشأَ 

 ادلغّنيات تُغينّْ  َشاعرٍ  ِمن العصور، ِعربَ  للشّْيعة وعقائدياً  سياسياً  نشيداً  وَكانت األبيات ىذه تُردَّد اليـو إىل
  :األبيات ىذهِ  يُرّددوف حني احُلسني على النَّاعوف ىذا يَوِمكَ  وإىل احُلسني يَنعى نادبٍ  إىل بأشعارهِ 

الُحســــــينِِأفــــــاطُمِلــــــوِِخلــــــتِِ
ُِمَجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدَّالًِ

ِ

وقـــــدِمـــــاتُِعطشـــــاناًِبشـــــِطِِ
ِفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرات

ِ
ا دلاذا؟ القلوب، مشاعرَ  رُبرّْؾُ  األبيات ىذه اليـو إىل األحزاف، تُثري األبيات ىذه اليـو إىل  عَلمةً  كانت ألهنَّ

 قاؿ أفْ  إىل القبوؿ، عَلمةَ  اإلماـ أعطاهُ  اذلُدى بّوابة ِمن ودَخل إخَلصوِ  بُكلّْ  دعبل أقبل حني للَقبوؿ،
 :تائيَّتو ح دعبل
  !!زماين إماـ من اجلواب نفس وأناؿُ  الكَلـ ىذا أقوؿ ليتين ويا ؛سعِيهاِوأيّامِِِالدنياِفيِِخفتُِِلقد
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 ...  دعبل يقوؿ ما َيسمعُ  الرَّضا واإلماـ دعبل قاؿ ىكذا ؛سعِيهاِوأيّامِِِالدنياِفيِِخفتُِِلقد
 ربقَّقت أفْ  وبعد العباسّيني، طُغاة عن بوجهوِ  أعرض أفْ  بعد ا؟ىذ مّت: سعِيهاِوأيَّامِِِالدنياِفيِِخفتِلقد

  :ادلاضي وَىَجر كامل، بشكلٍ  انقلبت أشعاره فإفّ  لذلك الفكريّة، الرباءةُ 
َياَِوأَيَــــاِمِ نـْ لَقــــدِِخْفــــُتِِفــــيِالــــدُّ
َِســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْعِيَها

ِ

وإن ـــــــيِألْرُجـــــــوِاأَلْمـــــــَنِبـَْعـــــــَدِِ
َِمَمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاِتيِْ

ِ
 (. اأَلكَبرِالَفَزعَِِِيومَِِاللُِِآَمَنكِ،ُخَزاِعيِيَا): لوُ  قَاؿَ  الرّْضا؟ إمامنا لو قاؿ ماذا
 تأريخ عن للحديث آّاؿ كاف ولو َمرِيْػرَاً، ِجَهاَداً  ِفعَلً  ِجهادهُ  وَكافَ  مريرٍ  جهادٍ  وبعد طويلة، دعبل قصَّةُ 

  .التفاصيل من والكثري بالكثري حلدَّثتكم دعبل
 أيّْ  ح أتعلموف عمرُُه، طاؿ النَّاصبة، السُّلطة وجو ح الواقف الصوت ىو كاف دعبل: النّْهاية إىل أذىب

 أكمل قد وىو ومات والتسعني الثامنة ح ودخل والتسعني السَّابعة أكمل لقد اخلزاعي؟ دعبل مات سنٍ 
اً  كبرياً  كاف والتسعني، الثَّامنة سن ح مات والتسعني، الثَّامنة السَّنة من شهوراً  منها  . جدَّ

 وبشكلٍ  ثَلثة صوراً  لكم أنقل أفْ  وؽلكنين موتو، ح عاىن ما عاىن قد لقد اخلزاعي؟ عبلد مات كيف
 :سلتَصر
 وأراد البصرة ح اخلزاعي بدعبل أمسك العباسي الوايل الَبصرة، ح العباسي الوايل بوِ  أمسك :األوىل الصورة

 الَّذي الشعر من إليو ُنِسب ما أنكر لدعب تفصيل، ذلا القصَّةُ  شعٍر، ومن ىجاءٍ  من قاؿ ما بسبب يقتلوُ  أفْ 
 ولكنَّوُ  قتلو عن الوايل فأعرض كبرياً، شيخاً  وكاف وتوسَّل األؽلاف وحلف بسببو، يقَتلوُ  أف العباسي الوايل أراد
 ح كانت ىذهِ  والتسعني، السادسة ح ردّبا أو والتسعني، السابعة ح كبري رجل بالُعصّي، بضربو أمرَ 

 الَفَلَقة بطريقة ضربوه التأرؼلي الوصف خَلؿ من بالُعصّي، شديداً  ضرباً  ضربوه عمره، نم األخرية السنوات
 َسَلح َسَلح، حّتَّ : يقولوف باإلسهاؿ، ُأصيب حّتَّ  وضربوه وضربوه ضربوه بدنِو، سائر على كذلك وضربوه
 كبري ورجل اجلو حرارة مع ة،حارّ  أجواؤىا والبصرة الشَّديد الضرب شدَّة من سائًَل، غائطوُ  خرج يعين الرَّجل
 أغلب ح الطبيعي، الشَّيء ىذا ىو ولكن الواقعة ح يَرِد مل حارّة أجواؤىا البصرة أفَّ  الوصف ىذا السن،

 بطنو ح ما خرج َفَسَلح، شديداً  ضرباً  بالُعصيّ  وُيضَرب السن كبري ورجل احلرارة شديدة البصرة األوقات
 تأكل أفْ  البُدَّ : وقاؿ أرجلو، على ُيضَرب وكاف ظهره، على اجعلوه: قاؿ ؟العباسي الوايل أمر فماذا سائًَل،

 ىدَّدوه ولكن يبلعو أفْ  يستطيع كاف وما فموُ  ح الغائط وأدخلوا فَموُ  وفتحوا الغائط، لوُ  فجمعوا غائَطك،
 والضرب طِو،غائ مجيع دعبل يبتلع أف على العباسي الوايل وأصرّ  غائَطو يبتلع أفْ  إىل فاضطرّ  يُقَتل أف

 اِلغتيالوِ  تَبعوُ  من وتَبعوُ  األىواز، بَلد إىل منهم فرَّ  يُقَتل، أفْ  خائفاً  ،كاف منهم وفرّ  تركوه ذلك وبعد مستمر
 شديدٍ  أملٍ  من يُعاين أيَّاماً  وبقي رجُلو فتورَّمت رجِلو ح طعنو مسمومة، ُمدبَّبة حديديّة هنايُتو بعكازٍ  َفَطعنوُ 
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اً   .شديدة ُمعاناةٍ  بعدَ  ومات، قضى أفْ  إىل جدَّ
 يُطربُ  الرَّشيدُ  وكاف قاذلا الَّيت األغاين أشعار لُكل وتكفرياً  جزاءاً  كاف لردّبا فموِ  ح أدخلوه الَّذي الغائط ىذا

 ... النّْهاية إىل أصل أفْ  أُريد التفاصيل، وبقيَّة!!  السجوف َطوامري ح جعفر ابن وموسى عليها
 بذعبل مسَّتوُ  ِصغرهِ  ح ربَّتو الَّيت ادلربّية لقبٌ  ىذا دعبل علّي، األكرب وابنوُ  َسناحلَ  امسو دعبل علي، ولدهُ 

، طفلٌ  العرب يقوؿ كما احلركة، كثري يكوف الَّذي الطّْفلُ  ىو يعين الذعبل، ِذعبل، بالذاؿ  باللهجة اآلف عـر
، الطفل وكح، الطفل ىذا: يقولوف ادلعاصرة العراقية  مربّيتو كانت فما بالذعبل، سمىيُ  العـر الطفل العـر
 شيء أو الثقل من شيء فيها الذاؿ باعتبار ُخفّْفت الوقت دبرور بذعبل، تسّميو كانت احَلسن، بامسو تناديو

 اخلزاعي بدعبل َفُسمّْي دعبل فصار العني مع الذاؿ ذبتمع حني الصَّوتية النُّفرة أو اللفظي االستهجاف من
 وبالذَّات األىواز إىل خوزستاف بَلد إىل فرَّ  فحني علّي، بأيب ُيكنَّ  وكاف عليّ  األكرب وابنو احلسن فامسُو وإالَّ 
 ح وعاش يتأملّ  أيَّاماً  وبقي طُِعن فبعدما معوُ  عليّ  ولدهُ  كاف الشوش، حالياً  ُتسمَّى الَّيت السوس منطقة ح

 : يقوؿ عليّ  ابنوُ  اً،شديد سواداً  وجهوُ  اسودَّ  حياتوِ  من األخرية اللحظات شديدة، ُمعاناة
 زُلَمَّد وآؿ زُلَمَّدٍ  خدمة ح وىو عقود ُمنذ ولكنَّو فَػَعل ما فَػَعل أيب صحيحٌ  أيب، أمر وح أمري ح شككتُ 

 حريةٌ  أصابتين: يقوؿ ولدهُ  فعليّّ  دلاذا؟ االسوداد ىذا وجهُو، اسودَّ  مات حني فلماذا عاىن، ما عاىن وقد
 أنقلُ  لكنَّين بالنَّص، يقُلو مل قطعاً  أقولو الَّذي الكَلـ ىذا الشكوؾ، يَّ َعلَ  وىجمت ىّم، ودخلين شديدة،

 ما أبيوِ  على غلري ىكذا شخصٍ  حالة نتصّور أفْ  ؽلكنَّنا بالنَّص، الكَلـ ىذا يقل مل وإالَّ  النَّفسية، حالَتو
ـٍ  بعد أباه يرى ىذا فعليّّ  جرى،  ثياب وح حاؿ أحسن على يراه آخر، بشكلٍ  يراه ولكن الرؤيا، عامل ح أيّا

 الَّذي وما اآلف؟ أنت أين أباه فسأؿ الدنيا، ح أبوه عليو كاف الَّذي عن ؼلتلف آخر بشكلٍ  يراه بيضاء،
 وردتُ  وقد األمر، ذلذا كفَّارةً  كاف اخلمر، شرب بسبب كاف وجهي اسوداد: قاؿ ادلوت؟ عند عليك جرى
 :قصيدتك أنشدين يل فقاؿ الل رسوؿ على

َكِاللُِســــــــــــنَِّالــــــــــــدَّىِرِِإْنِالِأضــــــــــــح
ِضــــــــــــــــــــــــــــــــــحكتَِِضــــــــــــــــــــــــــــــــــِحكت

ِ

ِوآُلِأحمـــــدِمظلومـــــونِقـــــدُِقِهـــــرواِ
ِ  ثيابَوُ  َعَليَّ  َفَخَلع القصيدة، ىذه فأنشدتوُ  القصيدة، ىذه أنِشْدين الل رسوؿ يل فقاؿ ادلعروفة، القصيدة

  .ولَده ؼُلاطب علّي، يا وسلَّم وآلو الل صلَّى الل رسوؿ مع فأنا جواره، ح َمسكنٍ  ح وأسكنين
 األخري واجلزء يدّي، بني الَّذي الكتاب ح موجودةٌ  التفاصيل ىذه بعض الواقعة ىذه ومثل احلادثة ىذه مثل

 من الثَّاين اجلزء ح الغدير كتاب ح األميين الشَّيخُ  ذكره وقتِلو ضرِبو من ذكرتُوُ  ما أخرى، مصادر ح موجود
 موجود الكَلـ ىذا األميين، احلسني عبد الشَّيخ ،(واألدب نةوالسُ  الكتاب ح الغدير) الغدير، كتاب
 شخصّياتٍ  على جرى ىذا ومثل أخرى، مصادر من منقوؿٌ  فهو األخري اجلزء أمَّا ،211و 214 صفحة
 احِلمرَيي للسيّْد أيضاً  ىذا مثل وجرى عليو، وسَلموُ  اللِ  صلواتُ  للُحسني نادبةً  كانت شخصّيات أخرى،
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  .ولغريهِ  وؼادلعر  الشَّاعرِ 
 يتناوؿ الربنامج ىذا ميَلدي 3007 سنة ،(عراقية ُمهمَّةٌ ) عنوانوُ  العراقية الفضائية العراقية قناة على برنامج

 رجاءاً  الربنامج، ىذا من ُمقَتطف مقطع ىناؾ وتشييعو، وفاتوِ  إىل عليو الل رمحة الوائلي الشَّيخ شخصيَّة
 اعرضوا رجاءاً  العراقية الفضائية برامج من عراقية ُمهمَّةٌ  برنامج من َطفادلقت ادلقطع لنا اعرضوا رـو الكنرتوؿ

 :ادلقطع ىذا لنا
 الَّذي الُعضاؿ بادلرض ادلعاناة أمل وطأة من ادلرحـو قلب واعتصر العلَّة اشتدَّت عندما: الوائلي أمحد علي]

 الفاجعة تلك تعرتيو ويعرتيو، ادلعن ىذا ِخضَّم ح وىو الدور وىذا الرّْسالة ىذه إكماؿ رغبتو كانت أصابوُ 
 خَلَدَمِتهم، خادـٌ  ذلم وأنا ػلضروين مل يسعفوين، مل زُلَمَّد آؿُ  ملَِ : يتسائل أخذ ِلَما العسري ادلرض ذلك أو

 أبا وأمي بأيب ؼُلاطب أخذ نفسوُ  عليوِ  ىاجت وعندما الليايل من ليلة ح ادلعن، ّٔذا نفسوُ  يسائل أخذ
 قد ىي بيتاً، السبعني على تنوؼ قد عصماء بقصيدة وادلعاناة وادلكابدة ادلرض سرير على من الرّْضا زُلَمَّد

 وقد إمامو وبني بينوُ  إمامو إىل صدره ح ما ادلرحـو نفث أفْ  بعد الَّيت الليلة تلك ح الرّْضا إماَمو خاطب
 أحد فآثر القصيدة، كتبها ،تتمتم ادلرحـو شفيت يسمع وكاف رأسو، عند كاف الَّذي ُجلسائِو أحد كتبها

 ح الرّْضا إىل متوّجهة كانت الَّيت العلويّات ألحدى الظرؼ ذلك يعطي أفْ  التمريض غرفة ح وكاف األخواف
 إليو سيصل الرّْضا اإلماـ حبقّْ  قالو ما أنَّو ادلرحـو وأبلغ يعطيها أفْ  أحبَّ  التوّجو، نيَّة ح كانت الثَّاين اليـو

 الليلة نفس ح إيراف إىل متوّجهة العلوية تلك القادـ اليـو ح كانت الَّيت نفسها الليلة ح ،ُشّباكو ح ويلَقى
 أمحد ولدنا طمئين أفْ  ويبلغها الرؤيا عامل ح ػلضرىا زُلمَّد أبا وأمي بأيب بنفسي اإلماـ ترى الرؤيا عامل ح

 من يرى ما منَّا وسريى طّيب إالَّ  اطرهُ خ يكوف ولن اسُتوِعب قد ومضموهنا وصلت قد رسالتك أفَّ  لوُ  وقويل
 واإلماـ العلوية تلك بني اللقاء من واللحظات السويعات تِلك وبعد الليلة تلك ففي الل، شاء إفْ  كرامة
 على سارت قد حنّوةً  كرؽلةً  يداً  بأفَّ  والَلوعي الوعي بني ما عامل ح وىو ادلرحـو أحسَّ  حلظات بعد الرّْضا
 اجلزء ذلك من ادلرض عنو ورفع ادلرحـو عنق على الليلة تلك ح زُلَمَّد أبو وأمي بأيب مسح فقد عنقوِ 

 .[ربديداً 
 الربنامج عرضنا ما أنَّنا باعتبار األشرؼ، النَّجف الوائلي أمحد عليّ  الربنامج أوؿ ح مكتوب ادلتحدّْث األخ

ا بكاملوِ   الفضائية على ُعِرض ،(عراقية مهمَّةٌ ) جبرنام قُلت كما الربنامج ىذا من احلاجة موطن أخذنا وإظلَّ
 .ميَلدي 3007 سنة إنتاج العراقية،
 اآلالـ وَيصفُ  ادلستعصية احلالةُ  يصفُ  وىو القرشي شريف باقر للشَّيخ حديثٍ  من مر ما وحّتَّ  ىنا ادلتكلّْم

 ُمعرَّضوف وُكلُّنا السَّرطاف دبرضِ  اباً ُمص كاف الوائلي الشَّيخ عليو، الل رمحةُ  الوائلي الشَّيخ ّٔا مرَّ  الَّيت الشَّديدة
 موضوعية وظُروؼ ُمَلبسات بسبب وُأخرى وراثي طريقٍ  ِمن تَارةً  تَأت األمراض وبغريِه، ادلرض ّٔذا لإلصابةِ 
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 ح الوقوع من اإلنساف منعِ  سبيلِ  على إذلية حكمةٌ  ُىناؾ األحياف بعض وح العدوى طريق من وُأخرى
 بعض وح للمنع، ؽُلنع، نشاط، أيّ  ىناؾ عندهُ  يكوف وال يتحرَّؾ أفْ  يستطيع فَل ادلرض فُيصيبوُ  ادلعصية
 تكوف األحياف بعض وح للتكفري، األمراض تكوف األحياف بعض وح ُعقوبة، األمراض تكوف األحياف
 ُأصيب ذيالَّ  ادلرض اإلذلية، التقادير أسرار نعرؼُ  ال ضلنُ  كثرية، ِحَكم ىناؾ ذلك، وغري للتنقية، األمراض

 ػُلاوؿ دلاذا أدري ال السَّرطاف؟ من نوعٍ  أيُّ  ولكن السَّرطاف، مرض ىو عليو اللِ  رمحةُ  الوائلي الشَّيخ بوِ 
 ح منو عاىن ما وعاىن عليو اللِ  رمحةُ  الوائلي شيُخنا بوِ  ُأصيب الَّذي السَّرطاف! األمر؟ ىذا ؼُلفي أفْ  البعض

 أقوؿ وأنا احُلسني، أخذهُ  أفْ  إىل القرشي شريف باقر الشَّيخ رواية وحبسب قضى أفْ  إىل حياتوِ  أيَّاـ ُأخريات
 السرطاف نوع احُلسني، يأخَذهُ  أفْ  يأمل شيعي   ُكلَّ  أفَّ  وأعتقد كذلك آملُ  وأنا بو، معتقدٌ  وأنا الكَلـ ىذا

 أُريد ال أنا الصَّوت، نهام ؼلرج الَّيت احلنجرة ح يعين احلنجرة، ح سرطاف ىو الوائلي شيخنا بو ُأصيب الَّذي
 .احلنجرة سرطاف من ُمعاناة من لقي وما كانت آالمو ولكن شيء، أيَّ  أُفسّْرَ  أفْ 
 حبسب والصََّلةِ  األذافِ  وقت من قريبني بُتنا ألنَّنا احللقة ىذه من اجلزء ىذا ح احلديث وأهني ىنا إىل

  .احلديث أكمل كي إليكم أعود والصََّلة األذافِ  فاصل بعد لندف دلدينة احمللي التوقيت
 ...  ِفيَها الػُمسَتودَعِ  والسّْرّْ  وبَِنيَها وبَػْعِلَها وأَبِيَها فاِطَمة َعَلى َصلّْ  اللَُّهمَّ 
 وصل َشيءٍ  آخرُ  النَّاطق، الكتابُ  برنامج من ادلئة بعد والثََّلثني السَّابعةِ  احللقةِ  من األخري اجلزء ىو ىذا

 برنامجٍ  من مقطعاً  عليكم َعرضتُ  لندف دلدينة احمللي التوقيت حبسب والصََّلةِ  األذافِ  فاصل قبل إليوِ  احلديثُ 
 أمحد عليّ  باسم األخوة أحد كاف حيث ميَلدي، 3007 سنة إنتاج من العراقية الفضائية على ُعِرض
 ُمعاناةِ  عن يتحدَّثُ  الربنامج نفس ح الشَّاشة على مكتوبٌ  ىو ما حبسب األشرؼ النَّجف من الوائلي
 عن يُفِصح مل نظرُه، لوُ  وُكلّّ  أسبابوُ  لوُ  ُكلّّ  أدري ال يُفِصح، مل لكنَّوُ  َمرضوِ  وعن النَّفسية الوائلي شيخنا
 والَلوعي الوعي حالة بني الشَّيخ أفَّ : )قاؿ أنَّوُ  الحظتم كنتم إذا فقط عليو، الل رمحةُ  الوائلي الشَّيخ مرض
 ُيِشر فلم ،(احلنجرة موضع على رقبتوِ  على بيدهِ  َمسح عليّ  واألخ ادلرض نطقةم على سَبسح َحانية بيدٍ  أحسَّ 

 بوِ  ُأصيب الَّذي السَّرطاف ونوع السَّرطاف، ىو ادلرض قُلت كما ادلرض، ىذا نوع إىل ُيِشر ومل ادلرض إىل
 .ذلك من أكثر أُعلّْق أفْ  أُريد وال احلنجرة سرطاف ىو عليو اللِ  رمحةُ  الوائلي َشيُخنا
 اللِ  رمحةُ  الوائلي الشَّيخ قرب زيارة عن ومرَّات مرَّات يل ُوجّْو السؤاؿ ىذا ولكنَّ  نفَسو يطرح أقوؿ ال: سؤاؿٌ 
  عليو؟
 ويؤَجر مستحّبة تكوف قد بل َجائزة، أساساً  الزّْيارةُ  البيت، أىل شيعة قبور كسائر الوائلي الشَّيخ قرب زيارة

، أيّْ  قرب زيارة ح ُقربةال اإلنساف نوى إذا اإلنساف عليها  ألجلِ  وإمَّا ادلقابر، بزيارة االعتبار ألجلِ  إمَّا شيعي 
 يُزار الَّذي للمّيت للمزور، القرب، لصاحب وإىدائها مثَلً  عاشوراء زيارة قراءة أو الُقرآف قراءة أو الفاربة قراءة
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 من شيعي   أيّْ  قربِ  أو الوائلي الشَّيخ قرب رةزيا كانت فإذا لو، واالستغفار عليو الرتحُّم ألجل وإمَّا قربِه، ح
 األعماؿ من عملٍ  إلىداء الفاربة، لقراءة االعتبار، ألجل العاـّ  بالعنواف العنواف، ّٔذا البيت أىل شيعة

 ّٔذا كاف إذا وللحّي، للميّْتِ  االستغفار لنفسِو، يستغفرُ  أيضاً  واإلنساف للميّْت، االستغفار ألجل الصَّاحلة،
 زيارة على البيت أىل من حثّّ  أيضاً  وىناؾ عليها، اإلنساف ويُثابُ  مستحبَّة بل جائزة فالزّْيارة وفادلضم
 . إليها أشرتُ  الَّيت الغايات ىذه ألجل القبور

 ميَّةللصنَّ  دعوةً  أو ِاستجابةً  أو تثبيتاً  الشّْيعة رموز من رمزٍ  أيّْ  لقرب أو الوائلي الشَّيخ لقرب الزّْيارةُ  كانت إذا أمَّا
 على وباالً  وتكوف نقاش أي دوف من قطعاً  زُلرَّمةٌ  فهي األبرت ادلنهج أركاف تشييد ألجلِ  أو ادلقيتة البغيضة

 ال الشّْيعة لعامَّة رمٍز، أليّْ  أو الوائلي الشَّيخ ِلقرب شيعيٍ  أليّْ  الزّْيارةُ  كانت إذا واآلخرة، الدنيا ح الزَّائر ذلك
 الدَّافع كاف إذا للشخصّيات، للقادة، للمراجِع، للعلماِء، الشّْيعيَّة، للرموز ولكن عن،ادل ىذا نتوقَّع أفْ  ؽلكن
 إذا الُقطبّْ، الشَّافعيّْ  الِفكر ىذا األبرتِ  ادلنهجِ  أركاف وتأييد تشييد ألجل أو الصَّنميَّة معن تفعيل ىو للزيارة
 ذلك على باألذى أيضاً  َتعودُ  ولردّبا الزَّائر، ذلك على بالوباؿ إالَّ  تعودُ  وال زلرَّمةٌ  الزّْيارةُ  فوالل ىذا ألجل كاف

 قبورِ  على غلري األمرُ  وىذا الِنيَّة، ّٔذهِ  َجاء الَّذي ىو الزائر ألفَّ  ولكنَّ  بذلك، يل ِعلمَ  ال أدري، ال ادليّْت،
 .عامَِّتهم من أو خاصَِّتهم من البيت، أىلِ  شيعةِ  ُكلّْ 

 تدورُ  كثريةٌ  حلقاتٌ  ومرَّت الشّْيعي، الواقع ح األبرت ادلنهج مَلمح موضوع ح احلديثِ  هنايةِ  إىل وصلنا تقريباً 
 الشّْيعّي، الواقع ح األبرت ادلنهج مَلمحِ  ح أربدثُ  إنَّين: قلت قُلت؟ ماذا البدايةِ  من .العنواف ىذا حوؿ

  :أقساـ ثَلثة إىل الشّْيعيّ  الواقع وقسَّمت
o ينيَّةُ  ادلؤسَّسةُ  :األوَّلِالقسم  وبسائر العلمية احلوزوية ودبؤسَّستها ادلرجعيَّة بواجهتها الرَّمسيَّة الشّْيعيَّةُ  الدّْ

 .األوَّؿ القسم ىذا وتفاريعها، شؤوناهتا
o تتمسَّك مل أـ األبرت بادلنهج سبسَّكت سواء ادلؤسَّسة ىذه أتباعُ  األتباع :الثَّانيِالقسم. 
o ُِالزَّىرائيُّوف :الثَّالثِالقسم. 

 ح نشاطوِ  وعن األبرت ادلنهج حركة عن األوَّؿ، القسم عن حديثٌ  ىو اللحظة ىذه إىل البداية من حلديثا
ينيَّةِ  ادلؤسَّسةِ   ح األحاديث تلك وُكلُّ  السَّاعات ىذه وُكلُّ  مرَّت الَّيت احللقات ىذه ُكلُّ  الرَّمسيَِّة، الشّْيعيَّةِ  الدّْ
 من األوَّؿ القسم حوؿ يدورُ  كاف احلديث كلُّ  الشّْيعي، الواقع ح األبرت ادلنهج مَلمحِ  حلقاتِ  رلموعةِ 

ينيَّةُ  ادلؤسَّسةُ : الشّْيعيّ  الواقع  وسائر والتبليغية احلوزوية ودبؤسَّساهتا ادلرجعيَّة بواجهتها الرَّمسيَّة، الشّْيعيَّةُ  الدّْ
 الوثائق ىذهِ  ُكلّْ  وبعد الشروح ىذه ُكلّْ  عدب وجليّْاً  وبيّْناً  واضحاً  صار الكَلـ أفَّ  وأعتقد وشؤوهنا، فروعها

 .اللحظة ىذه إىل ادلتقدّْمة، احللقات ح تقدَّمت الَّيت الُعروض ىذهِ  ُكلّْ  وبعد
ينيَّة ادلؤسَّسة أتباعُ  ،(األتباع: )الشّْيعي الواقع من الثَّاين القسم  ..!! الرَّمسيَّة الشّْيعيَّةِ  الدّْ
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ينيَّةِ  ادلؤسَّسةِ  خبصِوص مرّ  حديثٍ  ُكلَّ  ألفَّ  اعاألتب خبصوص كَلـ من ىناؾ وليس  الرَّمسيَّة الشّْيعيَّة الدّْ
 تَنعكسُ  ِمرآة إالَّ  ىم ما األتباع فهؤالء األتباع، على االنطباؽ سباـ ينطبقُ  وخاصّْوِ  بعامّْوِ  وإغلابياتِو، بسلبياتوِ 

ينيَّة ادلؤسَّسةِ  صورةُ  فيها  ىؤالء األتباع َمصريُ  األتباع، َعن بوِ  أربدَّثُ  حديثاً  أجدُ  ال ولذا الرَّمسيَّة، الشّْيعيَّةِ  الدّْ
ينيَّة ادلؤسَّسة مصري ىو  األتباع فمصريُ  والصََّلح اذلُدى إىل ادلؤسَّسة ىذهِ  َمصريُ  َكاف إذا الرَّمسيَّة، الشّْيعيَّة الدّْ

م والصََّلح، اذلدى إىل الشّْيعة عامَّةُ  وىم  قادهتا بوِ  يقـو دبا ويقتدوف فكرِىا من ينتهلوفو  ألمرِىا ؽلتثلوف ألهنَّ
 وىم األتباع عن حديثٌ  بعينوِ  بنفسوِ  ىو ادلؤسَّسة ىذهِ  عن احلديثُ  احلديث، ىو احلديثُ  ولذا وزعماؤىا،

 . الشّْيعة عامَّة
ينيَّة ادلؤسَّسة عن حديثٍ  من كاف ما خبصوصِو، عندي حديثَ  ال الثَّاين فالقسم  ينطبقُ  رَّمسيَّةال الشّْيعيَّة الدّْ

 إذا وادلؤسَّسة ىؤالء، صَلَح صلحت إذا ادلؤسَّسة ادلؤسَّسة، مصري مصريىم والكماؿ، بالتَّماـ األتباعِ  على
 تقوؿ ال احلكمة وإالَّ  ادلؤسَّسة، دبصري مصريَىم ربطوا الَّذين ىم ىؤالء ألفَّ  دلاذا؟ ىؤالء، فشل َفَشلت
ذوا وقد قراَرىم، وؽللكوف أحرار ىم أحرار، ىم ىم ولكنَّهم بذلك،  دبصريِ  ومصريَىم أمَرىم فربطوا قراَرىم ازبَّ

ينيَّة ادلؤسَّسة  .الدّْ
 (..!!الزَّىرائيُّوف: )الشّْيعة أقساـ من الثَّالث القسم أمَّا

 ىذا ربت نفَسو ُيصنّْف أفْ  مثلي ػُلبّ  من ىناؾ نعم الواقع، أرض على لوُ  وجودَ  ال افرتاضيّّ  قسمٌ  ىذا
 ّٔذا أنفسهم يصفوف أُناسٌ  ىناؾ شَبحّي، بنحوٍ  ِإالَّ  العنواف ذلذا وجودَ  ال الواقع أرض على ولكن ف،العنوا

م دقيق دبيزافٍ  األمور نَزف أفْ  أردنا إذا احلقيقةِ  ح ولكن الوصف،  معن من ادلراد ما يعرفوف ال أساساً  فإهنَّ
 يا لبَّيكِ  حلقاتُ  احللقات، ىذهِ  وما أنُفسهم، على وهنايُطلق الَّيت التسميَّة ىذهِ  أو العنواف ىذا زىرائيُّوف،

 ربت وجودات يكونوا وأفْ  ادلسمَّى، ىذا رَبتَ  ُمسمَّيات يكونوا أفْ  يُريدوف الَّذين ىؤالء لتفهيمِ  إالَّ  فَاِطَمة،
 يا يكِ لبَّ  حلقات رلموعة من ادلتبقيَّة احللقات ذلم أقوؿ ولذا الوصف، ىذا عليهم ينطبق وأفْ  العنواف، ىذا

 من األخرية احللقات ىي احللقات ىذهِ  رلموعة احِلجَّة، ذي شهر هناية إىل غد يـو من ستبدأُ  والَّيت فَاِطَمة
 حلقةِ  من ستبدأُ  فاِطَمة يا لبَّيكِ  حلقاتِ  ح احلديثِ  فزُبدةُ !  احلديث زُبدة ستكوفُ  فاِطَمة يا لبَّيكِ  حلقات

 ىذه أنفسهم على يُطِلقوا أفْ  ػُلبُّوف الَّذين أفَّ  الظنّ  سبيل على عتقدوأ احِلجَّة، ذي شهر هناية إىل غد يـو
 تكوف أفْ  ؽُلكن معها وتفاعلوا وادلضامني ادلطالب فهموا ما إذا العنواف، ىذا ربت يكونوا أفْ  يُريدوف التسميَّة

 أربدَّث وال عشائري، ذبمُّعٍ  عن أربدَّث وال سياسّي، تنظيمٍ  عن أربدَّث ال أنا زىرائي، لنشاطٍ  بداية ىناؾ
 . الزَّىرائي ىو ىذا الزَّىراء، حبسبِ  التشيُّع عن أربدَّثُ  إنَّين خرييّة، مجعيَّةٍ  عن

 ُمنظمَّة وال حبزبٍ  ىم ال الزَّىرائيُّوف الزَّىرائي، ىو ىذا!  الزَّىراء تُريدهُ  الَّذي الشَّيعيُّ  ىو الشّْيعّي، ىو: الزَّىرائي
 ىو: الزَّىرائيُ  تعريفو؟ ماىو الزَّىرائيُ  ... وال ... وال ... وال ... وال نقابة وال درسةم وال خريية مجعيَّة وال
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 أفْ  عليوِ  السّْمة ّٔذه يتَّسمَ  أفْ  أراد فمن الزَّىراء، شيعة ىم والزَّىرائيُّوف الزَّىرائيُّ  الزَّىراء، تريدهُ  الَّذي الشّْيعيُّ 
 احللقات ح ستكوف ادلوضوع ىذا ح القوؿ زبدة(. الزَّىرائيوف ،الزَّىرائي: )الوصف ىذا من ادلراد ما يعرؼ
 آمل .احِلجَّة ذي شهر هناية إىل غد يـو حلقة من ستبدأ والَّيت فاطمة يا لبَّيكِ  حلقات رلموعة من ادلتبقيَّةِ 

 الزَّىرائيَّةُ  الّروحُ  تتشكَّل وأفْ  الربنامج، ىذا من احللقات ىذهِ  من البيانات، ىذهِ  من فائدة ىناؾ تكوف أف
 .غرّٔا ح أو األرض شرؽِ  ح كانوا أىنّ  فاِطَمة شيعة نفوس وح نفوسنا، ح الصَّادقةُ 

ِفيِاألبترِالمنهجِملمحُِ: )عنواف عنواف؟ أيّْ  ح: العنواف ىذا ح احلديث ويكُمل واحدة نُقطة بقيت
 الفاصل قبل قليل قبل إليها أشرتُ  الَّيت النقطةُ  .الفاصل ىذا بعد بياهنا سيأت النقطةُ  ىذه ،(الش يعيِالواقع
 ىذه احلقيقةِ  ح الشّْيعي، الواقع ح األبرت ادلنهج مَلمحُ  العنواف ّٔذا يرتبطُ  فيما واحدة نقطةٌ  بقيت وقُلت
ا عنها ربدَّثتُ  أخرى برامج وح إمجايل بنحوٍ  الربنامج ىذا ح عنها احلديثُ  مرَّ  النُّقطةُ   شهر برنامجِ  ح ردبَّ

  !(.؟..الل بقيَّة عيين تراؾ مّت: )ضافرم
 تتمّ  مل ما يكتمل لنْ  البحث فإفَّ  عنها احلديث وأُريد إثارهتا أُريد الَّيت النقطة ىي ىذه:ِاألبترِالمنهجِعاقبةُِ

ينيَّة ادلؤسَّسة على أطبق وفعَلً  حاكماً  وصار ادلنهج ىذا تسيّْد فإذا األبرت، ادلنهج عاقبة إىل اإِلشارة  الدّْ
 أنا ورلموعاهتم، تشيكَلهتم بُكلّْ  الشّْيعة على أطبقت احلاؿ ّٔذا وادلؤسَّسةُ  جهاهتا، ُكلّْ  من الرَّمسيَّة لشّْيعيَّةا

 من سأذكره ما أطبّْق أفْ  أريد ال ىنا أنا إليكم، راجعٌ  احلديث ىذا وتطبيق نظريّاً، حديثاً  أربدَّث ىنا
 قد ادلنهج ىذا كاف إذا ادلفرتض، ىذا حبسبِ  أبرت منهجٍ  عن أربدَّث إنَّين إليكم، راجعٌ  األمر ىذا الرّْوايات،

ينيَّة ادلؤسَّسةِ  على كامل بشكلٍ  َتسلَّط  ُكلّْ  على ادلنهج ىذا فرضت ادلؤسَّسة وىذه الرَّمسيَّة الشّْيعيَّة الدّْ
 بادلؤسَّسة يل شأف ال أنا ت،الرّْوايا لنا تُبيّْنها النتيجة النتيجة؟ ىي ما ذلك على وافقوىا والشّْيعةُ  الشّْيعة
 أعرض أفْ  أريد ىنا حديثي ح تنطبق، ال وقد الرّْوايات ىذهِ  عليهم تنطبق قد احلاليني، وبالشّْيعة احلالية

 .إليكم مردودٌ  أمرٌ  الواقع على األمر ىذا تطبيق احلقائق،
 كثرياً  مين مسعوىا برارلي يُتابعوف للَّذين بالنّْسبة الرّْواية وىذه األوَّؿ، اجلزء ىو وىذا: الشَّريف الكاح ىو ىذا

 ِاجرتاري، حبديثٍ  ىو ما البيت أىل فحديثُ  ااِلجرتار، سبيل على أذكرىا ال فإنَّين أذكرىا حينما ولكنَّين
 وحِلاظاً  جديدةً  حيثيَّةً  وذكرتُ  إالَّ  كرَّرهتا ما فإنَّين ُأكرّْرىا حني وأنا وفوائده، منافعوُ  تتجدَّدُ  يُذكر كّلما

، جّيداً  ذلك يعرفوف يُتابعونين الَّذين األحاديث، عرضِ  ح طريقيت ىي وىذهِ  جديداً،  الكاح ىو ىذا عينّْ
 صفحة قمري، ىجري 8431 السَّادسة، إيراف، والنشر، للطّْباعة األسوة دار الطبعة وىذه األوَّؿ، اجلزء

 -:210 صفحة ،88 احلديث ،88 اشرة،الع بعد احلادية الرّْواية الغيبة، ح بابٌ  ىو الباب وىذا ،210
ِأُنَاسِالَبيتِِِِفيَِوِعنَدهُِ - الصَّادؽ إمامنا عند - اللَِعبدِِِأَِبيِِعْندُِكنتُِ:ِقَالُِعَمر،ِابنِِِالُمَفضَّلَِِِعنِْ
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ِاأَلْمرِذاىََِِصاِحبَُِِعنُكمِلََيِغيَبنَِِّواللِأَما:ِفـََقالَِ - احلديث ّٔذا - َغيريِِبَذلكَِِأرَادَِِإنّماِأنَّوَِفظَننتُِ
 ِقيل، وإفْ  بالكَلـ ىذا يُقاؿ أفْ  بالضَّرورة ليس - َسَلكَِوادٍَِِأيِ ِِفيَِىَلكَِماتَِِيُقالَِحتَّىَِىذاِولََيْخِمَلنَِّ

 اآلف يوجد وال غاب الكاظم اإلماـ إفَّ : قالت حني الواقفة فعلت مثلما العملّي، الواقع ولكن وِقيل، ِقيل
 ولكنَّهم مات، الرّْضا اإلماـ إفَّ : قالوا ما إمامَتو، أماتوا حّي، وىو الرّْضا اإلماـ افأماتو  بيننا، فيما ظاىر إماـ

ا ُيستشَهد مل الكاظم اإلماـ إفَّ : قالوا حني العملي، وبالنَّحو القوؿ ّٔذا اإلمامةَ  أماتوا  الَّذي وىو غاب وإظلَّ
 الشّْيعة َعَليو الَِّذي اآلف احلاؿ - َسَلكَِوادٍَِِأيِ ِِفيَِىَلكَِماتَِِيـَُقالِحتَّى - وعدالً  قسطاً  األرض سيمألُ 
 الواقع أرض على موجود مشروع الشّْيعةِ  عند يوجد ىل سؤاؿ معنوية، رابطة أي توجد ال عمليَّاً  عمليَّاً،

  .ادلشروع ىذا مثلُ  يوجد ال للتمهيد؟
 مضطرب حبرٌ  - الَبْحرَِأمَواجِِِِفيِالسَِّفيَنةُِِْكفَّأُُِتَِِكَماَِولَُتْكَفُئنََِِّسَلكَِوادٍَِِأيِ ِِفيَِىَلكَِماتَِِيـَُقالِحتَّى

ِوَكَتبَِِِميثَاَقوِاللَُِِأَخذََِِمنِِِْإالَِّيَنُجوِاَلِ - األجواء ىذه مثل ح - يـَْنُجوِال - أمواجوِ  بني تتقلَّب والسَّفينة
 بشكلٍ  الفكرية الرباءة حقَّق إذا إالَّ  األوصاؼ ّٔذهِ  أحدٌ  يتَِّصف وال - ِمْنوِِبُروحٍَِِوأيََّدهَُِِقلِبوِفيِاإلِيَمانَِ

َِأَخذََِِمنِِِْإالَِّيَنُجوِاَلِ - تتحقَّق ال ادلعاين ىذه كامل بشكلٍ  الفكرية الرباءة دوف من ُمقدّْمة، وىذه كامل
 ساساأل والقاعدةُ  عنهما، ينفكَّ  أفْ  ال والِعرتَة، الكتابِ  دبنهجِ  نفسوُ  يُوِثق أفْ  ىو؟ ما ادليثاؽ - ِميثَاَقوِاللُِ
 ادلؤسَّسة ح وال الشّْيعيَّة الثَّقافة ساحة ح الواقع ح لوُ  وجودَ  ال األمر وىذا الكاملة، الفكريَّةُ  الرباءةُ  ىي ُىنا

ينيَّة  وال الفضائيات ح وال احُلسينيَّات ح وال الشّْيعيَّة األحزاب ح وال العلميَّة احلوزة ح وال الرَّمسيَّة الشّْيعيَّة الدّْ
 لنا شأفَ  ال وغلوؿ، يصوؿ القطب، الفكرُ  ادلعتزيل، الفكرُ  الصُّوح، الفكر الشَّافعي، الفكرُ  مكاف، أيّْ  ح

  .األبرت ادلنهج حركة عن ناذبة شيٍء؟ أيّْ  عن ناذبة أجواء ىي األجواء ىذه ادلتقدَّمة، التفاصيل بُكلّْ 
َنَتاَِولَتـُْرفـََعنَِّ  بعينو األبرت ادلنهج ىو وىذا والباطل احلقُّ  فيها اختلط يعين َتَبهة،ُمش - ُمْشَتبَـَهةِرَايَةَِعَشَرةِِاثـْ

َنَتاَِولَتـُْرفـََعنَِّ -  للمنهج واضحة وفكرية عمليَّة تطبيقات - َأيِِِّمنَِِْأيِ ِيُْدَرىِاَلُِِمْشَتبَـَهةِرَايَةَِعَشَرةِِاثـْ
 عبد بأيب ُعِرؼَ  ُكنية لوُ  ادلفضَّل - اللَِعبدِِِبَاَأِِيَاِيـُْبِكيكََِِما:ِفـََقالِفـََبِكيُت،:ِقَال -:يقوؿ ادلفضَّل األبرت،

ِِفَداكُِجِعْلتُِ:ِفـَُقلتُِِالل؟َِعبدِِِأَبَاِيَاِيـُْبِكيكََِِما:ِفـََقال - زُلَمَّد بأيب يكنَّ  وأيضاً  زُلَمَّد امسوُ  وولدهُ  الل
َنَتاِتـَُقولَِوأَْنتَِِأَْبِكيِاَلَِِكيفَِ َِقالَِ - اإلماـ؟ قاؿ ماذا - َأيِِِّمنَِِْأيِ ِيُْدَرىِاَلُِِمْشَتبَـَهةًِِرَايَةًَِِعَشَرةِِاثـْ
ةٌَِِمْجِلِسوَِِِوِفي ةٌَِِمْجِلِسوَِِِوِفيِقَالَِ - صغرية نافذة يعين كوَّة - ُكوَّ ِأَبـَيـ َنةٌِ:ِفـََقالِالشَّْمسِِفيَهاَِتْدُخلُِكوَّ
:ِقَالَِِنـََعم،:ِفـَُقلتَُِِىِذِه؟ِي نةٌِأَبَـِ - واضحة؟ الشَّمس ترى أنت - َىِذهِِِأَبـَي نةٌِ - النَّافذة خَلؿ من - َىِذهِِ
 دبنهِجهم بأمرِىم، مرتبطة الشَّمس بالشَّمس، ذلا عَلقةَ  ال الرَّايات ىذه إذاً  - الشَّْمسَِىِذهِِِِمنِِْأَبـَْينَُِِأْمُرنا

 الظاىر من بدوت بالباطل، احلقُّ  فيها اختلط مشتبهة الرَّايات تلُكم - الشَّْمسَِىِذهِِِِمنِِْأَبـَْينَُِِأْمُرنا:ِقَالَِ -
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ا  تبدو مرَّةً  آخر، بشكلٍ  القضيَّة تكوف صحائَِفها وتتصفَّحُ  دياَرىا ذبوسُ  وحني زبتربىا حني ولكن حقّ  كأهنَّ
، على  األحياف بعضِ  ح التطبيقات، ح وزبتلفُ  االدعاءات ح تتَّفقُ  وراياتٌ  باطل، على تبدو وأخرى حق 
 الرّْوايات أليس بعضاً، بعضها ُيكذّْب بعضها، على بعضها تتَّفقُ  تلفة،سل تراىا ُأخرى أحيافٍ  وح ُمتَّفقة تراىا

 بعضهم ويَلعنُ  بعضاً  بعضهم ُيكفّْر بعض، وجو ح بعضهم يتفل الشّْيعة على زمافٌ  يأت: قالت ىكذا
 ومن فيها يتحّرؾُ  األبرت ادلنهج ألفَّ  ُمشتَبهة؟ صارت كيف ُمشتَبهة، راياتٌ  ىذهِ  الرَّايات، ىذه ىي ما بعضاً،

 النَّاس يُبعدَ  أف الشَّيطاف يُريدُ  الشَّيطاف؟ يُريدُ  وماذا الشَّيطاف، صوتُ  ىو األبرت ادلنهجُ  ُأخرى وبعبارةٍ  خَلذلا،
 منهَجهم إفَّ  بل - الشَّْمسَِىِذهِِِِمنِِْأَبـَْينَُِِأْمُرنا - منهجُهم وىو الشَّمس منهجُ  ُىناؾ الشَّمس، منهجِ  عن
 . ادلشتَبهة الرَّايات ومنهجُ  الشَّمس منهجُ : نقوؿ لَلختصار كنول الشَّمس، من أبنيُ 

 الشَّافعية، ادلظاىرِ  مظاىرِه، بكلّْ  النَّاصب الفكر ؼلتلطُ  حني األبرت، ادلنهجِ  راياتُ  ىي: ادلشتبهة الرَّايات
 مياهُ  تتسرَّبُ  وحني رادلظاى ىذهِ  زبتلطُ  حني األخرى، ادلظاىر من ذلك غريِ  إىل الُقطبية، الصُّوفية، ادلعتزلية،

 أيّّ  يُدري ال ُمشتبهة رايات ُمشتبَػَهة، رايات ىذهِ  ىي النتائج الشّْيعيَّة العقوؿ إىل القذرة الكدرة العيوف ىذهِ 
 تسيّْد وإذا الشّْيعيَّة، السَّاحة ح األبرت ادلنهجُ  يتسيّْد ألفْ  شيٍء؟ أليّْ  ُمناسبةٌ  أرضيَّةٌ  األرضية فهذهِ  أّي، من

 . احُلجَّة اإلماـ حرب وح السُّفياين ُنصرة ح هنايتهم ستكوف أين؟ هنايتهم ستكوف الشّْيعة فإفَّ  األبرتُ  ادلنهجُ 
 ؽلكن وال أوضاَعها، ُتصحّْح أفْ  ؽلكن ال الصَّادؽ إمامنا عنها يتحدَّث الَّيت ادلشتبهة الرَّايات ىذهِ  أقوؿ ال أنا
 ادلنهج عن بعيدٍ  منأىً  وح مكافٍ  ح احلاؿ ىذا على بقيت إذا ولكّنها األبرت، ادلنهج آثار من تتخلَّص أفْ 

 األبرت ادلنهج فيهم سيتسيَّدُ  فشيئاً  شيئاً  ىؤالء والِعرتة الكتاب منهجُ  وىو الشَّمس ىذهِ  من أَبنيُ  ىو اّلذي
 مواجهةِ  ح اينالسُّفي صفّْ  ح ستكوفُ  وجبموِعها بأتباِعها الرَّايات ىذهِ  حينئذٍ  لصَلحهم، رجاءَ  ال وبالتايل

 .عليو وسَلموُ  اللِ  صلواتُ  زمانِنا إماـِ 
 ىذا ،(الشَّمسَِىِذهِِِِمنِِْأَبـَْينَُِِأْمَرنَاِإنَِّ: )الصَّادؽ إمامنا كلمة ولكنَّ  ذلك من أكثر أقوؿ أفْ  أُريد ال

 ىو الكامل غالبلي القوؿ كامل، بليغٍ  قوؿٍ  عن سأؿ السائل؟ سأؿ ماذا الكبرية، اجلامعة الزّْيارة إىل يقودنا
َِىِذهِِِِمنِِْأَبـَْينَُِِأْمَرناِِإنَِّ - (نـُْورَِكَلُمُكم: )الكبرية اجلامعة الزّْيارة إليو أشارت ما وىذا الواضح، القوؿ

 يتسيَّد فلنْ  النُّور ّٔذا َتستنري أفْ  أرادت إذا الرَّايات ىذهِ  واضح، ساطع نورٌ  ،(نـُْورَِكَلُمُكم) - الشَّْمس
 أغلقت إذا ولكنَّها احلّق، ىذا يتعاظمَ  أين وؽُلكن بينها، فيما موجود احلقّ  من شيئاً  ألفَّ  رت،األب ادلنهجُ  فيها

 اصطُِلح، ما عليها اصطُِلحَ  قذاراتٍ  ح ويسرةً  ؽُلنةً  تبحثُ  وبقيت النُّور، ىذا أبصرت وما قلؤِّا ُعُيوفَ 
اه ذاىبوف أهّنم ىي الطبيعية فالنتيجة  ىذا ح الشّْيعة على تنطبقُ  األوصاؼ ىذهِ  انتكَ  إذا السُّفياين، باذبّْ

 على تنطبق األوصاؼ ىذه كانت وإذا السُّفيايّن، إىل ذاىبوف فهم السُّفياينّ  عصرَ  العصرُ  وكاف الزَّماف



  45/ ج َفاِطَمة َيا َلبَّيكِ : 731 الَحَمَقة    النَّاِطق الِكَتاب  : 3/ ج َوالِعْتَرة الِكَتاب َمَمف  برنامج: 

- 45 - 
 

م السُّفياين، بعصر ىو ما العصر وىذا الزَّماف ىذا ح الشّْيعة  األجياؿ خَلؿ من للسُّفياين ؽُلهّْدوف فإهنَّ
 النَّفسية احلاالت تنتقل أجياؿ ثَلثة أجياؿ، ثَلثة البشريّة، ادلورّْثَات عرب القادمة األجياؿ خَلؿ نم القادمة،

 ىذهِ  َعن ربدَّثتُ  تتذكَّروف إذا اخَلمسينات ُمنذُ  وضَلنُ  الوراثية، الشَّفرة إىل البشري، التوريث ُمستوى إىل
 ومن التأرؼلية احلقائق خَلؿ من الواقع لُكم صدتُ ور  اخَلمسينات، ُمنذُ  األبرت ادلنهج نشاط وعن القضيَّة
 اخلمسينات، األجياؿ، من جيَلً  ؽُلثّْل سنوات عشر ُكل اآلف إىل اخلمسينات من واحلقائق، الوثائق خَلؿ

 العقد من نقرتب نكاد األلفني بعد ما األلفني، بعد وما التسعنيات، الثَّمانينات، السبعينات، الستينات،
 أجياؿ الثََّلثة ىذهِ  عقدين، ح يكوف اجليل أفَّ  افرتضت لو حّتَّ  االنتهاء، على ُمقارِبة 3081 سنة الثَّاين

 مؤسَّسات ادلؤسَّسات، التوريث التوريث، سيكوف وكذلك أبنائها، إىل األبرت ادلنهج ُمورّْثات ستورّْث
 ومدارس فكرية كتباتوم مؤسَّسات الُكتب، جلمع مكتباتٍ  عن ال فكرية مكتبةٍ  عن وأربدَّث ومكتبات

 اجلموع ىذهِ  كانت إذا بينما كاملة، أُمَّة كامل، رلتمع ذلك، غري إىل ويتخرَّجوف ويُدرّْسوف يدرُسوف وناس
ا والِعرتة الكتاب منطقِ  إىل النور، منبع إىل فشيئاً  شيئاً  تتَّجوُ  التجمُّعات وىذهِ  الرَّايات وىذهِ   ستتخلَّصُ  فإهنَّ

 .رتاألب ادلنهجِ  سيادةِ  من
 عوامل من أيضاً  والثالث والعشروف، السَّادس اجلزء ىو وىذا ،(واألحواؿ وادلعارؼ العلـو عوامل) ح الرّْواية
 أيضاً  أُعيدىا ولكنَّين علينا، مرَّت أيضاً  الرّْواية وىذهِ  ،287 صفحة عليو، سَلموُ  اللِ  صلواتُ  ادلهديّ  اإلماـ

 عليكم قرأهتا اّليت الصَّادؽ إمامنا عن عمر ابن ادلفضَّل رِواية خَلؿ من رمَسها بدأتُ  الَّيت الُصورةُ  تكتمل كي
ِاأَلْرضِِاْلَزُمواِالنَّاسِأَيُـَّها:ِبِالُكْوَفةَِخَطبَِِأَنَّوُِِاْلُمْؤِمِنينَِأِميرَِِِعنِْ -:287 صفحة الشَّريف، الكاح من
ِِلُعْصَيانِِهمُِيِحبُّونَِماِيـََرْونََِِفَلُِِمَحمَّدِآلُِشذَّاذُِِْخُرجَيِِفَإنَّوُُِِمَحمَّد،ِآلِِِِمنَِوالشُّذَّاذَِِْوإيَّاُكمِبـَْعِديِِمنِْ

 عن ىنا احلديث - أَُميَّةِِبِدَعاَمةِبِالُكوَفةَِتْظَهرُِِالُحَسينِوْلدِِِِمنِِْرَايَةٌَِِوَتْخُرجَُِِعْهِدي،َِونـَْبِذِىمَِأْمِري
اذَِِْوإيَّاُكمِبـَْعِديِنِْمِِِاأَلْرضِِاْلَزُمواِالنَّاسِأَيُـَّها - الشّْيعيَّة األجواء  الَّذين ىم َمن - ُمَحمَّدِآلِِِِمنَِوالشُّذَّ
 باسمِ  شعاراتٍ  ويرفعُ  الشّْيعيّ  الوسط من ؼلرج من فهناؾ الشّْيعة، ىم زُلَمَّد؟ بآؿِ  ادلرتبطة الشّْعارات يّتبعوف

 عن يتحدَّث اإلماـ الشّْيعّي، واجل من بالنَّتيجة اذلامشيني، من الشّْيعة، من الشّْيعّي، الوسط من زُلَمَّد، آؿ
  .األجواء ىذه
اذَِِْوإيَّاُكمِبـَْعِديِِمنِِْاأَلْرضِِاْلَزُمواِالنَّاسِأَيُـَّها اذَُِِيْخُرجِفَإنَّوُُِِمَحمَّد،ِآلِِِِمنَِوالشُّذَّ  - ُمَحمَّدِآلُِشذَّ

، اإلماـ منهج عن األصيل، ادلنهج عن الشَّمس، من أَْبنيُ  ىو الَّذي ادلنهج عن يشذُّوف يعين ُشّذاذ،  ادلعصـو
 القليلة، األعداد ىنا الشُّذَّاذ من ادلراد ليس ادلنهج، ىذا عن يشّذوف فهؤالء والِعرتة، الكتابِ  منهج عن

 اذلداية مسألةُ  والضَللة، اذلداية مسألة إىل ناظر ىنا الكَلـ الكثرة، أو الِقلَّة إىل ناظراً  ليس ُىنا الكَلـ
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 العقيدة، إىل احملتوى، إىل الفكرة، إىل ادلضموف، إىل ناظر األمر ىذا والكثرة، القلَّةب ذلا عَلقةَ  ال والضَللة
اذَِِْوإيَّاُكمِبـَْعِديِِمنِِْاأَلْرضِِاْلَزُمواِالنَّاسِأَيُـَّها - الشّْعار إىل  قلَّوا أـ كثروا سواء - ُمَحمَّدِآلِِِِمنَِوالشُّذَّ
اذَُِِيْخُرجِفَإنَّوُِ -  ينبذوف كيف - َعْهِديَِونـَْبِذِىمَِأْمِريِِلُعْصَيانِِهمُِيِحبُّونَِماِيـََرْونََِِفَلُِِمَحمَّدِآلُِِِشذَّ

: ادلؤمنني أمريِ  عهدَ  ألفَّ  الوالية، ح سُيقصّْروف الطبيعي الشَّيء الرباءة، ح يُقصّْروف حني ادلؤمنني؟ أمريِ  عهدَ 
 ىي الَّيت الرباءة من البداية ،(َخَذَلوَِمنَِِْوَاْخُذلَِنَصَرهَِمنَِِْواْنُصرَِعاَداهَِمنَِِْوَعادَِِِوااَلهَِمنَِِْوالِِِاللَُّهمَِّ)

ِِبِدَعاَمةِبِالُكوَفةَِتْظَهرُِِالُحَسينِولدِِِِمنِِْرَايَةٌَِِوَتْخُرجُِ - الوالية ح خللٍ  إىل يُؤدّْي الرباءة ح خللٌ  ادلقدّْمة،
 ُىناؾ إعَلمي، بنحوٍ  ثقاح، بنحوٍ  اسي،سي بنحوٍ  معنوي، بشكلٍ  مادي، بشكلٍ  يدعموهنا األمويّوف - أَُميَّة

 تلك كانت إفْ  الرَّاية ذلذهِ  أمويّة دعامة تكوف فحينما الشّْيعيَّة، األجواء عن احلديث الرَّاية، ذلذهِ  أمويّةٌ  دعامةٌ 
 شيٍء؟ أليّْ  األرضيَّة ويُهّيئُ  األجواء يُهّيئُ  ىذا بُعٍد، من قُرٍب، من االتّفاؽ، دوف من باالتّفاؽ، الدّْعامة
  .دبُسَتغَرب ذلك وما السُّفياين، للفكر
 أليس بالكوفة، تظهرُ  رايةٍ  عن احلديث الُكوفة؟ ح َظهر كيف الشّْيعي؟ الوسط ح ظهر كيف الُقطب الفكرُ 
 ومؤسَّسات مراجع ُىناؾ تكوف أفْ  فُيمكن القطب؟ الفكر ظهور على ساعدت الَّيت ىي شيعيَّة مراجع

 الربقّيات أبرقوا الَّذين َمن أمامنا، التطبيق ىذا ىو وىذا السُّفياين، الفكرِ  إظهارِ  ح ُتساعد شيعية وأحزاب
 زُلَمَّد النَّجف ح األوَّؿ الػُمفكّْر احلكيم، زُلسن السيّْد األعلى، ادلرِجعُ  ُقطب؟ لسيّْد الدَّعمَ  للنَّاس وأظهروا

 ح السَّاحة، ح ادلؤثّْرة الكبرية الشّْيعيَّة الّرموز سَلمية،اإل الدَّعوة حزبُ  الوحيد الشّْيعيُّ  احلزبُ  الصَّدر، باقر
 إىل الفضلي، اذلادي عبد فَلف، فَلف، الرفاعي، طالب العسكري، ُمرتضى الوقت، ذلك وبعد الوقت ذلك

 ليلة،بق ىي ما قطّاعاتٍ  ح تأثري ذلا والزاؿ الكبري التأثري ذلا كاف اّليت وادلسمَّيات األمساء من طويلو سلسلةٍ 
 الفكر سيدخل القطب الفكرُ  دخل مثلما بعينِو، ىو ىو الُقطب؟ والفكر السُّفياين الفكر بني الفارؽ ما

 دعامةً  تكوف قد الدّْعامة ىذهِ  - أَُميَّةِِبِدَعاَمةِبِالُكوَفةَِتْظَهرُِِالُحَسينِولدِِِِمنِِْرَايَةٌَِِوَتْخُرجُِ - السُّفياين
  .ُقطب سيّْد فكرُ  ودعاُمتها العراقي الشّْيعيّ  الواقع ح السّْياسية عاتمُّ جالت ىذهِ  ظهرت ما مثل فكرية،

 أساساً  باألمواؿ، الَكذائي احلزب أو الُفَلنية آّموعة مثَلً  ادلسلموف اإلخواف يدعم أفْ  بالضَّرورة ليس
 السيّْد َمن؟ القاىرة؟ ح التقريب لدار األمواؿ دفع الَّذي َمن لإلخواف، األمواؿ دفعوا الَّذين ُىم الشّْيعةُ 

 رأسهم وعلى ادلسلموف اإلخواف الدَّار؟ َىذه من ينتفعُ  َكافَ  الَّذي َمن ادلعروؼ، الشّْيعي ادلرجع الربوجردي
 فادلؤسَّسة مصر، إىل وتذىب الربوجردي السيّْد من الشَّرعية احلقوؽ من زبرجُ  َكانت فاألمواؿ البنَّا، حسن

 الشَّرعّية األمواؿ لوُ  ُقدّْمت الفدائي العمل حّتَّ  األمواؿ، تدفع اليت ىي بل مواؿأ إىل حباجةٍ  ليست الشّْيعيَّة
ينيَّة ادلؤسَّسة من  ال ىنا أنا الواضحة، رموزه الفدائي العمل النَّجف، وغري النَّجفِ  ِمن الرَّمسيَّة، الشّْيعيَّة الدّْ
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 عرفات، ياسر ىو الفدائي للعمل الواضح مزالرَّ  ولكن الشُّقريي، إىل وأعود الفدائي للعمل أؤرخ أفْ  أريد
 الكوادر من وَكاف الكويت ح يعيش كاف إخواين، رجل اإلخواف، من جاء جاء؟ أين من عرفات ياسر

اً، النَّشيطة اإلخوانية  العمل قادوا الَّذين ىم وىؤالء معروؼ، ّٔائيّّ  الرَّجل وىذا أيضاً، مازف أبو ووافقوُ  جدَّ
 ومن الفدائي، العمل فصائل ح العراقي الشّْيعي الشَّبابُ  ِاطلرط الشّْيعيَّة ادلرجعيات ىفتاو  وبسبب الفدائي،

 ح مؤّلفة أالؼ ُذحِبت الَّيت العراقية العشائر العراقي، الشّْيعي الشَّباب من عمليَّاهتم ح قُِتلوا الَّذين أوائل
 ذلا والقضيَّة العراؽ إىل اإلصلليزية لُقواتا جاءت حينما البيت أىلِ  أعداءِ  أعدى العثمانيني عن الدّْفاع

 واألمواؿ العراقي الشّْيعي الشبابُ  ذىب ما ومثل العثمانيني، عن ُتدافع العشائر ىذهِ  ذىبت ما مثل تفصيل،
 اآلف ما ومثل ادلسلمني، اإلخواف دلنفعة التقريب لدار الشّْيعيَّة األمواؿ َذىبت ما وِمثل الفدائي، للعمل

 أفْ  وؽُلكن ِىَي، ِىيَ  العملية النَّواصب، حلماية الشَّرعية األمواؿ َتصرؼ النَّجف ح الُعليا لشّْيعيَّةا ادلرجعيَّة
 كي وأكرب أكرب تكوف ألف إمكانية ُىناؾ لكن ُمصغَّرة، األمثلة ىذهِ  َتكوف قد ُردّبا أكرب، بشكلٍ  تكوف
 .جَّةاحلُ  اإلماـِ  مواجهةِ  ح السُّفياين راية رَبت سائرةً  تكوفَ 

ِالَخْلقَِخيرَِِاللَِويـَْبَتِليِالَبَلءِالنَّاسَِوَيْشُملُِِأَُميَّةِِبِدَعاَمةِبِالُكوَفةَِتْظَهرُِِالُحَسينِولدِِِِمنِِْرَايَةٌَِِوَتْخُرجُِ
ُهمِاللِيـَُفر جَِحتَّىَِذِلكَِوَيطُولُِِبـَْعضِِمنِِْبـَْعُضَهمِالنَّاسَِويـََتبَـرَّأِالطَي بِِمنِِْالُخِبيثَِِيَُميَّزَِحتَّى َِعنـْ
َرِتيِِبَغيرَِِِوَسارََِِعَمليِِبَغيرِفـََعَملُِوْلِديِِمنَِِْخَرجَِوَمنُِِْمَحمَّدِآلِِِِمنِِِْبَرُجلٍِ  إفْ  سواء حدٍ  على - ِسيـْ
ِِبَغيرِفـََعَملَِوْلِديِِمنَِِْخَرجَِوَمنِْ - عليو ينطبق الكَلـ نفس السياسيني القادة من ادلراجع، من كاف
َرِتيِِبَغيرَِِِوَسارََِِعَملي ؟ سرية ماىي سريت، بغري وسار - بَِريءِم ْنوُِِفَأَنَاِِسيـْ  سريةِ  سُلالفةُ  علي   سريةُ  علي 

َرِتيِِبَغيرَِِِوَسارَِ) ادلخالف الِفكرِ  من ينهلوف الَّذين وللُمفكّْرين للمراجع تقوؿ فما الشَّيخني،  حني عليّّ  ،(ِسيـْ
 ىو ما واحُلسني رفض، الشَّيخني بسرية يسري أفْ  عليو رتطواواش العمريّة الشورى قصة ح اخلَلفة عليو عرضوا

َِوَأِسيرَِِاْلُمْنَكرَِعنَِِِوأَنـَْهىِبِاْلَمْعُروفِآُمرََِِأنُِِْأرِيدَُِِجد يِأُمَّةِِِِفيِاإِلْصَلحِِلطََلبَِِِخَرْجتُِِِإنّما) شعارُه؟
  (.طَاِلبِأَِبيِِاْبنَِِِعِليِ َِوأَِبيَِجد يِِبِسيَرةِِ
َرِتيِِبَغيرَِِِوَسارََِِعَمليِِبَغيرِفـََعَملِولِديِِمنِِْجَخرََِِوَمنِْ ُِوْلِديِِمنَِِْخَرجَِمنِوَُكلِِّبَِريء،ِم ْنوُِِفَأَنَاِِسيـْ
ُِوْلدِِِِمنِِْفَِإنَِِّفَاِطَمةُِوْلدِِِِمنَِِْوالَدجَّالِينَِوِإي اُكم - يُذَبح يعين جزور - َجُزْورُِىوِفَِإنََّماِاْلَمْهِديِِّقـَْبلَِ

َمةَُِِوُىوِم ن يَِولَْيسَِِالَبْصَرةِِدْجَلةِِِِمنَِِْدجَّالٌَِِوَيْخُرجَُِِدجَّالِين،ِفَاِطَمة  أال - ُكل ِهمِالَدجَّالِينُِمَقد 
 تُبتلى أفْ  ؽُلكن الَّيت السَّاحة إذاً  العراؽ، ح العراؽ، ح العراؽ، ح غلري؟ أين ُكلُّوُ  الكَلـ ىذا ُتَلحظوف

 وبيَّنُتوُ  ادلطلب ىذا عن ربدَّثتُ  وقد العراؽ على كَلمي ح الرتكيز ىذا ىنا منو  العراؽ، ىي اْلُمشكلة ّٔذهِ 
م العراؽ؟ على الرتكيز دلاذا سلف، فيما ُمفصَّل بشكلٍ   عن حديَثهم يرُكّْزوف عليهم الل صلوات ىم ألهنَّ
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 عن كذلكَ  احلديثُ  ومرَّ  ف،وإيرا العراؽ العاملَ  ح التشيُّع جناَحي عن احلديثُ  مرَّ  وقد الِعراؽ، وعلى العراؽ
 .بعضاً  بعضها يشرحُ  ادلعاين وتَلحظوف وكربَلء، النَّجف العراؽ ح التشيُّع جناحي

 ىي الطبعة وىذهِ  عليو اللِ  رمحةُ  ادلفيد لشيخنا ،(العباد على الل ُحجج معرفة ح اإلرشاد: )كتاب ىو ىذا
 الرّْواية ،148 صفحة إيراف، ادلقدَّسة، قم ري،جب ابن سعيد النَّاشر قمري، ىجري 8431 األوىل، الطبعة

َهاِفـََيْخُرجُِِالُكوَفةِِإَلىَِسارَِِالَقاِئمِقَامَِِإَذاِأنَّوُِ - الباقر اإلماـ عن ِيُْدَعونِنـَْفسِأَْلفَِعَشرِِبْضَعةِِمنـْ
 عنو احلديث مرَّ  الَّذي ألبرتا للمنهج والثَّمرة واحلصيلة النهائي النّْتاج ىي ،(الَبرْتيَّة) آّموعة ىذه - الَبْترِيَّة
 - الُكوَفةِِإَلىَِسارَِِالَقاِئمِقَامَِِإَذا - الباقر؟ إماُمنا يقوؿ ماذا ادلتقدّْمة، والكثرية العديدة احللقات خَلؿ
ِالُكوَفةِِإَلىَِسارَِِالَقاِئمِقَامَِِإَذا - وادلدينة مّكة من جاء اإلماـ ادلدينة، ح وال مكَّة ح خرجوا ما ىؤالء
َهاِْخُرجُِفـَيَِ  عليهم كيف ىؤالء، ُمستعّدوف - الس َلحَِعَليُهمِالَبْترِيَّةِيُْدَعونِنـَْفسِأَْلفَِعَشرِِبْضَعةِِمنـْ

م دلاذا؟ السَّْلح،  كي اإلماـ ينتظروف ىم وفكرية عقائدية حالة ىناؾ استعدوا؟ كيف استعداد، على ألهنَّ
م يُواجهوه، كي يأت  لندّقق محاس، عندىم الكوفة من ؼلرجوف ىؤالء ولذلك هم،موقفِ  بصحَّةِ  يعتقدوف ألهنَّ
  اإلماـ؟ يقوؿ ماذا الرواية ح
َهاِفـََيْخُرجُِ - الكوفة باذباه يصل، مل - الُكوَفةِِإَلىَِسارَِِالَقاِئمِقَامَِِإَذا  - نـَْفسِأَْلفَِعَشرِِبْضَعةِِمنـْ
اه يسري فحينما اإلماـ، حركةَ  يتتّبعوف أخبار، عندىم ىؤالء: أوالً   قد السَّْلح، وعليُهم ؼلرجوف الكوفة باذبّْ

 القرار قطعّي، جواب - ِجَئتَِحيثِِمنِِِْاْرِجعَِلوُِِفـَيَـُقوُلونِالس َلحَِعَليُهمِالَبْترِيَّةِيُْدَعون - استعّدوا
 وىؤالء ة،َبرتِيّ  منهم صنع األبرت ادلنهج ألفَّ  دلاذا؟ يريدونو، ال ىم واضحة الصورة ألفَّ  نقاش، دوف من مأخوذ
َِفَلِِِجَئتَِحيثِِمنِِِْاْرِجعَِلوُِِفـَيَـُقوُلون - األبرت ادلنهج ثقافةُ  ىي عمياء، عوراء ُمستدِبرة ثقافُتهم الّبرتِيّة
 .الرّْواية آخر إىل - آِخرِِىمَِعَلىِيَأِتيَِحتَّىِالسَّيفِِفيِهمِفَيَضعُِِفَاِطَمة،ِبَِنيِِفيِلََناَِحاَجة

َِنَجفَِِِعَلىِالَقاِئمَِ َهرَِِإَذا - الباقر اإلماـ عن الرّْواية أيضاً  النّْيلي، للُمحدّْث ،(ةادلضيئ األنوار منتخب) ح
ِاَلِِفـَيَـُقوُلونَِِرَِماِحِهمَِوَأْطَرافَِِِأْعَناِقِهمِِفيِاْلَمَصاِحفََِِعلَُّقواَِقدِِْالُكْوَفةَِأْىلِِِقـُرَّاءِِإلَيوَِِِخرجَِِالُكوَفة
 مع ىي ُمشكلتهم ،(فاِطَمة ابن يا) اإلرشاد ح الرّْواية تَلحظوف أال - اِطَمةفَِِاْبنَِِيَاِِفيكَِِلََناَِحاَجة

 الرّْوايات، ُكلّْ  ح َترتدَّد الكلمة وىذهِ  ،(فاِطَمة ابن يا: )ادلضيئة األنوار منتخب ح أيضاً  ىنا الكَلـ فاِطَمة،
ِِمنِِْالرَُّجلِنَعدُِِّاَلِِِإنَّا) ،(َمةفاطِ  ابن يا) :لو يقولوف احُلجَّة اإلماـ على ستخرج الَّيت آّموعات كلّ 

 يرفضوف برتيّة أنظارنا، يلفتوا أفْ  يريدوف ىنا األِئمَّة ،(الَقْولَِلْحنَِِيـَْعِرفََِِحتَّىَِعاِقلًِِلَِبيَباًَِِفِقيَهاًَِِأْصَحابَِنا
 الصّْلة يقطع أفْ  ريديُ  الكوثر مقابل ح األبرت يُريد؟ ماذا الكوثر مقابل ح ىو الَّذي األبرت ىذا فاِطَمة، ابنَ 
 مسَّيُتها حني احللقات ىذهِ  فاِطَمة، مع الصّْراع القدؽلة، الفكرة نفس ىي وىذه الكوثر، وبني زُلَمَّد بني
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 أنتم ُتَلحظوف، وأنتم ادلضامني، ىذهِ  ُكلّْ  َمع يتعانقُ  العنواف ىذا ُجزافّياً، األمرُ  كاف ما ،(فاِطَمةِياِلَبَّيكِِ)
 . واحدة ُمتَّسقةٍ  ريّةٍ فك منظومةٍ  يدي بني

َِعلَُّقواَِقدِِْالُكْوَفةَِأْىلِِِقـُرَّاءِِإلَيوَِِِخرجَِِالُكوَفةَِنَجفَِِِعَلىِالَقاِئمَِ َهرِإَذا -:يقوؿ الباقر إمامنا
َناُكمَجرََِِّقدِِْفَاِطَمةِاْبنَِِيَاِِفيكَِِلََناَِحاَجةِاَلِ:ِفـَيَـُقوُلونِرَِماِحِهمَِوَأْطَرافَِِِأْعَناِقِهمِِفيِاْلَمَصاِحف َِفَماِبـْ

 أليس ادلنطق ىذا الكاتب، أمحد منطق ىو أليس ادلنطق ىذا - ِجْئَتمَِحْيثِِمنِِِْاْرجُعواَِخِيَراًِِِعْندَُكمَِوَجْدنَا
 ادلنهج منطق ىو أليس ادلنطق ىذا ادلؤيَّد، حسني منطق ىو أليس ادلنطق ىذا القباصلي، أمحد منطق ىو

َناُكمَِقدِْ - األبرت ادلنهج خَلؿ من تيجةالنَّ  ىذه إىل وصلوا فهؤالء األبرت، َِخِيَراًِِِعْندَُكمَِوَجْدنَاَِفَماَِجرَّبـْ
يَـْقُتلُهمِِجْئَتمَِحْيثِِمنِِِْاْرجُعوا َقىِاَلَِِحتَّىِفـَ ُهمِيـَبـْ   .واضحة ُصَور الصَُّور ىذه - ُمْخِبرِم نـْ
 طويلة الرّْواية ،81 صفحة ،12 جزء ،األنوار حبار ح الرّْواية ىذه!!  والعناد اإلصرار ىذا ِإصرار، وىناؾ
 ثَلثة ويدعوىم يعظهم اإلماـ ألف، أربعوف عددىم تقوؿ والرّْواية اعرتاضهم فبعد اجلهة، ىذه إىل فقط ُأشري
ْقتَـُلونِِبَقْتِلِهمِفـََيأُمرِوَُكْفرا،ِطُْغَيانَاًِِِإالَِِّيـَْزَداُدونَِفَلِ - أيَّاـ ِاِبوأِلَْصحَِِيـَُقولَِجِميَعاً،ثُمَِِّفـَيـُ ِتَْأُخُذواِاَلِ:

ُلوَىاَِكَماَِحْسَرةًَِِعَليِهمَِتُكونَِوَدُعوَىاِاْلَمَصاِحف  َبدَّلوىا - ِفيَهاِِبَماِيـَْعَمُلواَِوَلمَِوَحرَُّفوَىاَِوَغيـَُّروَىاَِبدَّ
وىا  نقض ىو أليس الشّْيعي الواقع ح ادلوجود اآلف الغدير، لبيعة صريح نقضٌ  فيها دبا يعملوا ومل وحرَّفوىا غريَّ
 مرّ  ما مثًَل، الطوسي شيخنا تفسري من مرَّ  ما مثًَل، الوائلي شيخنا رلالس من مرَّ  ما الغدير؟ لبيعة صريح

 ُمصغَّرة تكوف أفْ  ؽُلكن األوصاؼ ىذهِ  أليس الباقية، والبقيَّة ادليزاف، ح الطباطبائي الطربسي، تفسري من
 ادلنهج أماـ نقف أفْ  علينا أقولو، اّلذي ىذا ىو الواقع احلجم، ىذا إىل تصل حّّت  تكرب أفْ  وؽُلكن ذلذا،
 ىؤالء - الد ينِفيِفـَُقَهاءٌِِالُقرآنِقـُّراءُِ: )تصفهم الرّْوايات احلّد، ىذا إىل ويصل األمر يتفاقم ال كي األبرت

 اإلماـ على اخلارجة اجلموع ىي ىذه ،(الد ينِفيِفـَُقَهاءٌِِالُقرآنِقـُّراءُِ - اإلماـ على ؼلرجوف الَّذين ُىم
اً  خطرية خطرية، جّداً، خطرية القضيَّة عليو، وسَلموُ  اللِ  صلواتُ  احُلجَّة  . جدَّ

اً، خطرية رواية الرّْواية ىذهِ  األنوار، حبار من واخلمسوف الثَّاين اجلزء ىو ىذا  احلديث رقم ،217 صفحة جدَّ
ثنا عليو، اللِ  صلواتُ  السجَّاد اإلماـ عن ،302  الثَّاين اجلزء ،217 السَّجاد، اإلماـ عن يالكابُل ػُلدّْ

ثنا السَّجاد إماُمنا ،304 احلديث رقم األنوار، حبار من واخلمسوف  -:يقوؿ أفْ  إىل األمر، صاحب عن ػُلدّْ
 حلجازا من اآلت الطريق ح َتقع القادسيَّة العراؽ، ح أين؟ القادسيَّة - الَقاِدِسيَّةِِإَلىِيـَْنَتِهيَِحتَّىَِيِسيرِثُمَِّ

اه ِِإَلىِيـَْنَتِهيَِحتَّىَِيِسيرِثُمَِّ - الكوفة جنوب وَكربَلء النَّجف َجنوب القادسيَّة وكربَلء، النَّجف باذبّْ
 انتظارُ  أين إذاً  - السُّْفَياِنيَِوبَايـَُعواِبِالُكوَفةِالنَّاسُِِاْجَتَمعَِوَقد - خطرية الكلمة ىذهِ  الحظوا - الَقاِدِسيَّة

 احُلَسني جدي ِإفَّ  العامل ىذا أىل يا أاَل : صوتوُ  ورفع مكَّة ح خرج واإلماـ حدثت العَلمات لإلماـ؟ الشّْيعةُ 
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 ىذهِ  السُّفياين، إىل ذىبوا ذىبوا؟ أين الشّْيعة ُعرياناً، سحقوه قد َعطشاناً، قتلوه قد عطشاناً، قتلوه قد
 النَّاس ىم َمن - بِالُكوَفةِالنَّاسُِِاْجَتَمعَِوَقدِِسيَّةالَقادِِِِإَلىِيـَْنَتِهيَِحتَّىَِيِسيرِثُمَِّ - البيت أىل رواياتُ 
 الشّْيعة، ىم بالكوفة؟ غلتمعوف الَّذين ىم من الرمادي؟ أىل! ادلوصل؟ أىل يعين بالكوفة؟ اجتمعوا الَّذين
 لُ أى الشّْيعة، بالكوفة؟ اجتمعوا الَّذين من الكاظمية، أىلُ  الناصرية، أىلُ  العمارة، أىلُ  البصرة، أىلُ 

ِاْجَتَمعَِوَقد - السَّجاد اإلماـ كَلـ ىذا - الَقاِدِسيَّةِِإَلىِيـَْنَتِهيَِحتَّىَِيِسيرِثُمَِّ - كربَلء أىلُ  النَّجف،
 ىذه إىل الشّْيعة يصل كيف ىكذا، النتيجة كانت إذا لكم ىنيئاً  - السُّْفَياِنيَِوبَايـَُعواِبِالُكوَفةِالنَّاس

 ! السُّفياين؟ يبايعوف النتيجة
ِيـَْنَتِهيَِحتَّىَِيِسيرِثُمَِّ -:الكَلـ ىذا من تفهموف ماذا عليهم، ضغطٍ  من ىناؾ من ليس واضحة الرّْوايةو 

 صاحب أفَّ  الرّْواية تَػُقل مل لوحِدىم، اجتمعوا ىم النَّاس مجُِع ليس - النَّاسِاْجَتَمعَِوَقدِالَقاِدِسيَّةِِإَلى
 اجتمعوا والنَّاس موجود، السُّفياين قادة أحد موجود، صاحبوُ  وداً،موج ليس السُّفياين وبادلناسبة السُّفياين،

 األخرى الرّْوايات خَلؿ من نفهمو ادلعن ىذا السُّفياين، صاحب مبايعة خَلؿ من السُّفياين يُبايعوف حولو
 ما مثل دلاذا؟ السُّفياين، بايعتُ  ذاىبة والشّْيعة القادسية وصل اإلماـ - الَقاِدِسيَّةِِإَلىِيـَْنَتِهيَِحتَّىَِيِسيرِثُمَِّ -

 ؼُلالفوف وىم كذا، قاؿ الصَّدر باقر زَلمَّد ألفَّ  كذا، قاؿ الوائلي ألفَّ  يُرَفضُ  زُلَمَّدٍ  آؿِ  حديثُ  اآلف، غلري
 بالفكر جاء الَّذي ىو الصَّدر باقر زَلمَّد! ترتكونُو؟ دلاذا البيتِ  أىلِ  حديثُ  ىذا مجاعة يا البيت، أىل

 ىو الوائلي والشَّيخ العملية، نفس وراَءه، وتركضوف السُّفياين بالفكر أحدٌ  سيأتيكم الشيء ونفس القطب،
 ىذه ستتكرَّر ال؟ أـ الشّْيعي الواقع ىو ىذا الشّْيعيَّة، السَّاحة ح وطرَحوُ  األبرت الفكر ّٔذا جاء الَّذي

ِثُمَِّ - القادمة األجياؿ ح سيكونوف أبناَءنا فإفَّ  السُّفياين زماف ح نُكن مل إذا أنفَسكم، تدركوا مل ما التجربة
َِوبَايـَُعوا - األبرت ادلنهج عاقبة ىي ىذه - بِالُكوَفةِالنَّاسِاْجَتَمعَِوَقدِالَقاِدِسيَّةِِإَلىِيـَْنَتِهيَِحتَّىَِيِسير

 .غُلَمعوا مل بإرادهِتا، رلتمعةٌ  النَّاس - السُّْفَياِني
 عن ،301 رواية األنوار، حبار من واخلسمني الثَّاين اجلزء من ،217 فحةالصَّ  نفس: بعدىا الَّيت الرّْواية
 - َوَأْصَحابُوُِِالسُّْفَياِنيَِجْيكُِِالُكْوَفةِِمنِِإلَيوِفـََيْخُرجُِِالنََّجفِيَْأِتيَِحتَّىِالَقاِئمِيـَْقِدمُِ - الصَّادؽ اإلماـ

 الشَّاـ، من جاء الَّذي ىذا السُّفياين، جيش الكوفة من إليو ؼلرجُ  الشّْيعة، السُّفياين؟ أصحاب ىم َمن
 خَلؿ من النَّجف إىل دخل اعتنقوه؟ كيف السُّفياين، الفكرَ  اعتنقوا الَّذين السُّفياين أصحاب وأصحابوُ 

 سيّْد عن الدّْفاع تبنَّوا الَّذين من عنو، يدافعوف ىذا يومك وإىل القطب الفكرُ  دخل مثلما ادلراجع، من مرجعٍ 
 عن الدفاع تبّنوا الذين ىم ىؤالء الشّْيعي، الوسط ح الواعية الطبقة األوَّؿ، ادلفكّْر ألعلى،ا ادلرجع قطب؟

َِحتَّىِالَقاِئمِيـَْقِدمُِ - السُّفياين الفكرُ  سيأت ىذا جاء ما فمثل فكَره، يتبنَّوف ىذا يومك وإىل قطب سّيد
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 الشّْيعية آّموعة ىذه أصحابوُ  - َوَأْصَحابُوُِِسُّْفَياِنيالَِجْيكُِِالُكْوَفةِِمنِِإلَيوِفـََيْخُرجُِِالنََّجفِيَْأِتيَِ
  :رلموعات ثَلث عن تتحدَّث الرّْواية تَلحظوف معو، الشّْيعة وعمـو - َمَعوَِوالنَّاسُِ - ادللتصقة
o سوريا من جاءوا ىؤالء واحد، ىذا: السُّفياين جيش. 
o  ُحابوُ وأص تنظيم، ىذا انتظمت، اّليت آّموعات: وأصحابو. 
o  ُىؤالء تبعت النَّاس وعمـو: معو والنَّاس. 

 اإلماـ - َويـَُناِشُدُىمِفـََيْدُعوُىمِاأَلْرِبَعاءَِيومَُِِوَذِلكَِ - قطب؟ سيّْد قضيَّة من قريبة أليست احلالة ىذه
ِبِاللِالنَّاسَِِِأْوَلىِفَأَنَاِاللِِفيِِنيَحاجََِِّمنِْ:َِويـَُقولَِمْقُهورَِمْظُلومٌِِأَنَّوَُِِوُيْخِبُرُىمَِحقَّوَِويـَُناِشُدُىم - يدعوىم

ِلََناَِحاَجةَِِاَلِِِشْئتَِحيثُِِِمنِِِْاْرِجع:ِفـَيَـُقوُلون - اخلُطبة ىذه من يعين - َىِذهِِمنِِْتـََقدَّمَِماِآِخرِِإَلىِ...
َيتَـَفرَُّقون - نُريدؾ ال - َوَاْخَتَبرنَاُكمَِخَبرنَاُكمَِقدِِِْفيك، َِكانَِِفَإَذا - األربعاء يـو ىذا - ِقَتالَِغيرِِِِمنِِْفـَ
وف لعلَّهم اجلمعة يـو اخلميس، رلاؿ يعطيهم األربعاء، رلاؿ، يعطيهم - يـَُعاِودِالُجْمَعةَِيومُِ  - آراءىم يُغريّْ
 الصادؽ اإلماـ عبارة الحظوا - اْلُمْسِلِمينِِمنِِْرَُجلًِِفـَُيِصيبَُِِسْهمٌِِفـََيِجيءِيُعاِودِالُجمَعةَِيومَُِِكانَِِفَإَذا

  !!كّفار ىؤالء يعين اإلماـ؟ َمن؟ ادلسلموف - اْلُمْسِلِمينِمنِرَُجلًِِفـَُيِصيبُِ -
 ُنّصاب تقليد مراجع عن الرّْواية تلك ح يتحدَّث الصَّادؽ واإلماـ العسكريّ  اإلماـ تفسري ح الرّْواية تتذّكروف
 وتستمرّ  األكاذيب، من عافوأض وأضعاؼ ذلك أضعاؼ إليها ُيضيفوف ُثَّ  الصَّحيحة علومنا بعض يتعلَّموف

م يبنّي  واإلماـ الرّْواية  اإلماـ يقوؿ أف إىل وأصحابو، احُلسني على يزيد جيش من الشّْيعة على أضرَّ  بأهنَّ
ِقـَْلِبوِمنِاللَِعِلمَِمنَِِْأنََِِّجَرمَِِاَلِ) ماذا؟ اإلماـ يقوؿ أف إىل تفاصيلها، ِبُكلَّ  إلعادهتا رلاؿ ال طويلة الرواية
رُُكوِاَلَِِولِي وَِوتـَْعِظيمَِِِدينوِِِِصَيانَةِِإالَِِّيُرِيدِاَلِِأَنَّوُِ - الشّْيعة عواـ من - يُرِيدِاَلِِأَنَّوِالَعَوامِِّاَلءَِِىؤُِِِمن  ال - يـَتـْ

رُُكوُِِال - يدعو ال - ُمْؤَمَناًَِِفِقيَهاًَِِلوُِِيـَُقي ضَُِِبلِْ - َيَدعوُ   تَلحظوف أال ،(الَكاِفرِالـُملب سَِذِلكَِيدِِِِفيِيـَتـْ
 وىذا الوصف ّٔذا يصفوُ  اإلماـ شيعّي، تقليدٍ  مرجع ىو ىنا الكافر الػُملبّْس بعضاً، بعُضها يشرح الرّْوايات

َِجْيكُِِالُكْوَفةِِمنِِإلَيوِفـََيْخُرجُِ: )الرواية ىذه حبسب السُّفياين مع خرجوا ىؤالء السُّفياين، مع خرج
 (. وَمعَِِوالنَّاسَُِِوَأْصَحابُوُِِالسُّْفَياِني

يَـْقُتلوُِِاْلُمْسِلِمينِمنِرَُجلًِِفـَُيِصيبَِسْهمٌِِفـََيِجيء - يعاود اإلماـ - يـَُعاِودِالُجُمعةَِيومَُِِكانَِِفَإَذا ِفـَ
ِِاْنَحطَّتَِِْنَشَرَىاِفَإَذاِالل،َِرُسولِِِرَايَةَِِيـَْنُشرَِذِلكَِفِعْند - اإِلَماـ َجيشِ  ِمن - قُِتلِْقدُِفَلناًِِِإنَِِّفـَيـَُقال
َيْمَنُحوَِوَأْصَحابُوُِىوَِعَليِهمِفـََيْحِملَُِِلوِالر ْيحَِىبَّتِالشَّْمسِزَاَلتِفَِإَذاَِبْدر،َِمَلِئَكةُِِوَِِعَلي ِاللِفـَ

يَـْقتـَُلُهم - األدبار ويُوّلوف يفّروف يعين - َأْكَتافـَُهم ِاَلَِِأاَلُِِمَناِديوَِويـَُناِديِالُكوَفةِِِأَبـَْياتَِِيُْدِخَلُهمَِحتَّىِفـَ
 كلّ  مع رلاالً  يعطيهم - الَبْصَرةِيـَْومََِِعِليِ َِسارََِِكَماِِبِهمَِوَيِسيرَِجرِيحَِعَلىَِتْجِهزواَِواَلُِِمَول َياًُِِعواتـَتَّبِِ
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 طويل، اجلهاد طويلة، قضيَّة القضيَّة ألفَّ  رلااًل، أعطاىم بل يتتبَّعهم مل أنَّوُ  البصرة يـو علي   ِسريةُ  ذلك،
 اإلذلّية، النَّقمةِ  معن اإلماـ ح يتجلَّى أف النَّاس أراد إذا لكن رمحًة، جاء عليو موُ وسَل اللِ  صلواتُ  واإلماـ

اِمَغةَِونِْقَمِتوِالسَّاِبَغةِاللِنِْعَمةَِِِعَلىِالسََّلمُِ: )ادلؤمنني أمري على ُنسلّْم ىكذا ضلنُ   وصفُ  ىو وىذا ،(الدَّ
 ذلك، يُريدوف فهم الثَّاين بادلعن ذلم يتجلَّى أفْ  النَّاس رادأ إذا ولكن السابغة النعمة اإلماـ احُلجَّة، اإلماـ

 النَّجف أىلُ  ىؤالء شيعّية، مناطق ىذه يعودوف، لعلَّهم رلاالً  ذلم يفسحُ  واإلماـ احلدّ  ىذا إىل تَلحظوف
م: السَّواد أىل عن يقولوف األَِئمَّة البيت، أىل شيعة السواد أىلُ  ىؤالء كربَلء، وأىلُ   منهم وضلن امنَّ  إهنَّ
 سيستجيبوف؟ ىل ولكن رلااًل، يُعطيهم السُّفياين، إىل فقادىم ضلَّلهم األبرت ادلنهج ولكنَّ  شيعتُنا، ىؤالء

 أعتقد ال تعتربوف؟ ىل البيت، أىلِ  شيعةَ  يا األبرتِ  ادلنهجِ  عاقبةِ  بيافِ  بصددِ  ضلنُ  الرّْوايات، نقرأ سنَلحظ،
 ىذهِ  لُكم يَعِرضُ  أحدَ  فَل أيديكم، بني الروايات أعرضَ  أفْ  أفعلو، أفْ  َليَّ عَ  واجباً  ىذا أفَّ  أجد لكنَّين ذلك،

  .األحاديث
 عن ،248 صفحة من تبدأ طويلة رواية الرّْواية وىذه األنوار، حبار من واخلمسني الثاين اجلزء نفس من أيضاً 

 -:يقوؿ أفْ  إىل - َجعفرِأَبُوِالَِقَِ:ِقَالَِِالَحَلبي،ِاأَلْعلىَِعْبدَِعنِْ -:98 احلديث رقم العياشي، تفسري
 لإلماـ يوجد ال أنَّوُ  يبدو -ِرَُجلًَِِعَشرَِوِبْضَعةَِِِمَئةَِثَلثِالُكْوَفةَِنَجفِِِِمنُِِْمْصِعِدينِِإلَيِهمِأَْنظُرَُِِلَكأَنَّي
َرائِيلَِحِديدالِزُبـَرُِِقـُُلوبـَُهمَِكأنَِّ - الثُػلَّة ىذهِ  إالَّ  األبرت ادلنهج استفحاؿ مع احلالة ىذه ح أنصار َِعنَِِْجبـْ
ِاْلَمَلِئَكةِِمنَِِْأاَلفٍِِِبَخْمَسةِِِاللَِأَمدَّهَُِِشْهَراًَِِوَخْلَفوَُِِشْهراًَِِأَماَموُِِالرُّْعبَِيِسيرَُِِيَسارِهَِعنَِِْوِميَكائِيلَِيِميِنو

 واّليت اآلف دلوجودها الطابقية العمائم وليس احلنكني ذات البيضاء العمائم يلبسوف يعين ُمسوَِّمني - ُمَسوََّمين
 ىذا كَلمي ىو ما ىذا إبليس، عمائمُ  ىي البيت أىل روايات ح العمائم ىذهِ  وعلماؤنا، مراجُعنا يلبسها
 دلاذا؟ السُّفياين، أنصارُ  ىم الشّْيعةَ  ألفَّ  ادلَلئكة أنصارهُ  - النََّجفََِِصَعدِإَذاَِحتَّى - البيت أىل حديث
  .السُّفياينّ  هجادلن بسبب الُقطّب، ادلنهج بسبب
 الُقطّب، ادلنهجَ  قبلوا وادلعتزيلَّ  الشَّافعيَّ  ادلنهجَ  قَبلوا الَّذين السُّفيايّن، ادلنهجَ  َسيقبلوف الُقطبّ  ادلنهجَ  قَبلوا الَّذين

 الشَّيخ سرلال القطّب، ادلنهجَ  يقبلوف اآلف الشّْيعة عامَّة اآلف، الشيعة عامَّة وىم الُقطبَّ  ادلنهجَ  قَبلوا والَّذين
 احلوزويّة ادلدارس ادلوجودة، الشّْيعية التفاسري الصَّدر، باقر زُلَمَّد السيّْد فكرُ  الشّْيعيَّة، الفضائّيات الوائلي،
َِحتَّى - السُّفياينّ  ادلنهجَ  سيقبلوف ىؤالء والشَّافعيُّ، وادلعتزيلُّ  القطبُّ  ادلنهجُ  ىو ىذا مكاف، ُكلّْ  ح ادلنتشرة

ِأِلَْصَحاِبوِقَالَِِالنََّجفََِِصَعدَِِِإَذا َلَتُكمِتـََعبَّدوا: َيِبيُتونَِىِذه،ِلَيـْ ِاللِِإَلىِيـََتَضرَُّعونَِوَساِجدِرَاِكعٍِِبَينَِِفـَ
!ُِمَخْنَدق؟َِخْنَدقٌِ:ِقـَْلتُُِِمَخْنَدق،َِخْنَدقٌِِالُكوَفةَِِِوَعَلىِالنَُّخيَلةَِطرِيقِبَِناُِخُذوا:ِقَالَِأْصَبح،ِإَذاَِحتَّى
ِقَال َِكانََِِمنِِِْإلَيوِِِفـََيْخُرجُِِرَْكَعَتينِِفيوِِِفـَُيَصل يِبِالنَُّخيَلةِِإبـَْراِىيمَِمْسِجدِِإَلىِيـَْنَتِهيَِحتَّىَِوالل،ِِإي:
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 ىناؾ يعين السُّفياين، جيش من وغريىم مرجئها من - السُّْفَيانيَِجيكِِِِمنَِِْوَغيرِِىمُِمْرِجَئهاِِمنِِْبِالُكْوَفةِِ
 .الشّْيعة مرِجَئةُ  ىم ىؤالء ادلرِجَئة؟ ىم َمن رِجَئة،ادل وىناؾ السفياين جيش

ِالَحَسن -:411 احلديث ،347 صفحة ادلصطفوي، العَّلمة بتحقيق ادلعروفة، الطبعة الكشَّي، رجاؿ ىذا
ِاللَِعْبدِِِازَةِجنََِِشِهدتَِ:ِاللَِعْبدِِِأَبُوِِليِقَالَِ:ِيـََقولِالصَّادق،ِِإَماِمَناَِعنَِِْأْصَحابِنا،ِبَعضَِِِعنِالَوشَّاء،

 جنازتَوُ  شهدتَ  يسألو اإلماـ معروفة، شيعيَّة شخصيَّة يعفور أيب ابن الل عبدُ  - نـََعم:ِقـُْلتُِِيـَْعُفور؟ِأَِبيِِاْبنِِ
 الل عبد جنازة ح كثري ناس ىناؾ كاف الصَّادؽ لإلماـ يقوؿ ىو - َكِثيرِنَاسٌِِِفيَهاِوََكانَِِنـََعم،:ِقـُْلتُِ -

 أفَّ  يعين - َكِثيَراِالش يَعةُِمْرِجَئةِِِِمنِِِْفيَهاَِسَترىِِإنَّكَِأَما - الصَّادؽ؟ اإلماـُ  قاؿ ذاما يعفور، أيب ابن
  .ادلرجئي الفكر مع ينساقوف الَّذين ىؤالء كثرية أعداد ادلرجئة من فيهم الشّْيعة

 وىذهِ  جداوؿ، ىم الوائلي الشَّيخ يقوؿ ما مثل اجلميع، بأفَّ  يرى: ادلرجئي الفكرُ  ادلرجئي؟ الفكرُ  ىو ما
 الفكرُ  ىو ىذا الدَّليل، فهم من ناشئ واالختَلؼ حّق، على اجلميع اإلسَلـ، إىل تُوِصل ُكلُّها اجلداوؿ
 فقوَ  ندُرس كنَّا: الوائلي الشَّيخُ  يقوؿ ما مثل غريهِ  وبني الصَّادؽ بني ُيساوي الَّذي ادلرجئي الفكرُ  ادلرجئي،

 ادلرجئي الفكر ادلرجئي، الفكرُ  ىو ىذا واحد، صعيدٍ  على زُلَمَّد ابن وجعفر كومال والشَّافعي حنيفة أيب
 ادلرجئي، الفكر ىو ىذا زُلَمَّد، آؿِ  ألعداءِ  أعذارٍ  عن يبحثُ  ُثَّ  غريىم، وبني زُلَمَّد آؿ بني ُيساوي الَّذي

 عليهم، ضلكم الَّذين ضلنُ  لسنا لل،ا إىل أمُرىم: يقولوف الل، إىل زُلَمَّدٍ  آؿِ  أعداءَ  يرجئوف الَّذين ادلرجئة
 الصحابةُ  اختلف حني مجيعاً، ضلرتمهم عليهم، ضُلكم ال الل، إىل أمُرىم مابيَنهم ح اختلفوا حني الصَّحابة

 شيُخنا يفعلُ  كما الصَّحابةِ  وعلى زُلَمَّدٍ  آؿ على يصلّْوف ىم ولذلك اجلميع، ضلرـت: قالوا زُلَمَّد آؿِ  مع
 ح الظَّاىرة ىذه تنتشرُ  اآلف أليس الكَلـ؟ ىذا علينا مرَّ  أليس األبرت، التشيُّع ُىويَّة كتابوِ  ح اتوبالذَّ  الوائلي

 ُيصلّْوف غريه، ح أو السياسي احلقل ح يشتغلوف الَّذين من يتسابقوف، ُكلُّهم الشّْيعيَّة العمائم الفضائّيات،
 .الشّْيعة ُمرجئةُ  ىم ىؤالء ادلرجئة، شعار ىو ىذا ادلنتجبني، وصحبوِ  وآلو النَّبّْ  على

 َلُهمِِاْسَتْطِرُدوا:ِأِلَْصَحاِبوِفـَيَـُقولِالسُّْفَياِنيَِجيكِِِِمنَِوَغيرِِىمُِمْرِجِئَهاِِمنِبِالُكوَفةَِِِكانََِِمنِِِْإلَيوِِِفـََيْخُرج
ِيـَُقولِثُمَِّ - منهم خائفوف بأنَّكم يتصوَّروا حّتَّ  أماَمهم فرُّوا يعين - َِجْعَفرِأَبُوِقَالَِليِهم،عَُِِكرُّوا: َِواَلِ:

ُهمِالَخْنَدقََِِواللَِِِيُجوز  ىؤالء، شيعةٌ  وواضح، صريح بشكلٍ  اإلماـ لقتاؿ خارجوف ىؤالء - ُمْخِبرِم نـْ
 ادلنهج ألفَّ  ىذا؟ يفعلوف دلاذا العراؽ، شيعةُ  ىؤالء واجلنوب، الوسط وأىلُ  كربَلء وأىلُ  النَّجف أىلُ  ىؤالء
 من قّوات الكوفة ح ادلوجود الكوفة، ح موجوداً  ليس السُّفياين أحد، غَلربىم ال ذلك، إىل يقودىم األبرت
 احلجاز من اإلماـ يأت الَّذي الوقت ح تبايُعوُ  إليو اجتمعت والنَّاس قادتِو، من قائدٌ  يقودىا السُّفياين جيش
 ىذهِ  ىي والسَّبب! ىذا؟ للتوفيق سوءٍ  أيُّ  السُّفياين، ببيعةِ  ُمنشغلوف الشّْيعةُ  القادسيَّة إىل يصل حني
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 !! احلدّ  ىذا تتجاوز إهّنا احلّد؟ ىذا عند تقف ىل القضيَّة األبرت، ادلنهج ىذا ادلقدّْمات،
َِكرَبلءِِمنِِْالَقاِئمَُِِخَرجَِِفَإَذا - (األنوار نورُ ) كتابو ح ادلرندي احلسن أبو احملّدث يرويها جداً  مهمَّةٌ  روايةٌ 
ِِمنَِحوَلوُِِالَِّذينَِِفـَيَـُقولَِفِقيو،ِأَْلفَِعَشرِِستَّةَِوالنََّجفَِكرَبلءِبَينَِِقـََتلَِحوَلوَِوالنَّاسَُِِجفالنََِّوأرَادَِ

َِلَرِحَمُهم،،َِوِإالَِّ - اخلط طوؿ على موجود فاِطَمة اسم تَلحظوف - فَاِطَمةُِوْلدِِِِمنِِْلَْيسَِِِإنَّوُِ:ِاْلُمَناِفِقين
ِقـَْبرُِمَحاِذيِالنَُّخيَلةِبَابِِِِمن - النََّجف ِمن - م ْنوَُِِفَخرجَِواِحدةِلَيَلةًِِِفيوِتَِوبَاِالنََّجفَِدَخلِفَإَذا
ُعونِِاْستَـْقبَـَلوَُِِوَصاِلحُِىودٍِ َلوِيُرِيُدونِالُكوَفةَِأْىلِِِِمنِرَُجلِأَْلفَِسبـْ  التفاصيل ُكلّْ  بعد ىذا - قـَتـْ

 أىل ذلك ومع النَّجف إىل ودخل عليهم قضى واإلماـ قهاءوالفُ  الُقرّاء ومعوُ  خرج السُّفياين جيش ادلتقّدمة،
ِفَإَذا - بعضاً  بعضها ُيكمّْل األحاديث وتَلحظوف عندي، من ليست األحاديث ىذهِ  قتَلو، يريدوف النَّجف
رَُِِمَحاِذيِالنَُّخيَلةِبَابِِِِمنِم نوَُِِفَخرجَِواِحدةِلَيَلةًِِِفيوِوبَاتِالنََّجفَِدَخل  من ىؤالء - حَوَصالُِِِىودٍِِقـَبـْ

  جاءوا؟ أين
َِكرَبلءِبَينَِِقـََتلَِحوَلوَِوالنَّاسُِِالنََّجفَِوأرَادََِِكرَبلءِِمنِِْالَقاِئمَُِِخَرجِفَإَذا - الرّْواية بداية إىل نعود

 ح فقيو -ِيناْلُمَناِفقِِِِمنَِحوَلوُِِالَِّذينَِِفـَيَـُقول - الشّْيعة من ىؤالء قطعاً  - َفِقيهاًِِأَْلفَِعَشرِِستَّةَِوالنََّجف
 (فقيو) ُيسّمونو الشّْيعة رأسو على قماش قطعةَ  لو يلفّ  واحد أيّ  النَّاس ،(فقيو) ُتسّميو النَّاس النَّاس، نظر
 - َلَرِحَمُهمَِوِإالَِِّفَاِطَمةُِوْلدِِِِمنِِْلَيسَِِِإنَّوُِِاْلُمَناِفِقينِِمنَِحوَلوُِِالَِّذينَِِفـَيَـُقول - !شيئاً  يفقوُ  ال كاف وإفْ 

 ىذا وأمثاؿ السَّابق، النّْظاـ وجو ح وقفوا تأريخ، وذلم األُمَّة َخدموا ىؤالء أجَّلء، علماء ىوالء فيقولو 
رَُِِمَحاِذيِالنَُّخيَلةِبَابِِِِمنِِْم نوَُِِفَخرجَِواِحدةِلَيَلةًِِِفيوِوبَاتِالنََّجفَِدَخلِفَإَذا - التسطري ُِىودٍِِقـَبـْ
ُعونِِاْستَـْقبَـَلوَُِِوَصاِلح َلوُِِيُرِيُدونِالُكوَفةَِأْىلِِِِمنِرَُجلِأَْلفَِسبـْ ُهمِيـُْنَجىَِفَلَِِجِميَعاًِِفـََقتَـَلُهمِقـَتـْ  َأَحدِم نـْ

 ّٔذهِ  يكوف أفْ  ؽلكن الصُّورة؟ ّٔذه الشّْيعي آّتمع يكوف أفْ  تُريدوف ىؤالء؟ من تكونوا أف تُريدوف -
 لتغيري لنتحرَّؾْ  الشّْيعي، العقلِ  بُنيةِ  بتغيري أتي الواقع تغيريُ  الواقع، نغرّي  حينما يكوف، ال أف وؽلكن الصورة،

اه عن بعيداً  الَعَلويّْ  اذباىوِ  إىل الشّْيعيَّ  العقل نُعيد الشّْيعّي، العقل بُنيةِ   والصُّوحّ  وادلعتزيلّ  الشَّافعيّ  االذبّْ
 الَّذي ما آّريات ىذهِ  بعد وحّتَّ  ىذه، ىي فالنتيجةُ  وإالَّ  السُّفياين ادلخطَّط ِشباؾ ح نقع ال كي والقطّب،
  ... ػُلّدثوننا أِئمَّتنا سيكوف، الَّذي سيكوف؟

 احلديث ،333 صفحة ح موجود الباقر، إماِمنا عن والرّْوايةُ  ،334 صفحة واخلمسوف، الثاين اجلزء ىو ىذا
، باقر عن اجلعفي، جابر عن العياشي، تفسري عن آّلسي الشّْيخ نقلوُ  ،17  ح موجود احلاجة موطن العلـو

 كثرية، تفاصل بعد السََّلـ عليو الزَّماف صاحبُ  - الُكوَفةِيَأِتيِثُمَِّ -:يقوؿ الباقر اإلماـ ،334 صفحة
ِِبَهاِفـَُيِطيلِالُكوَفةِيَأِتيِثُمَِّ - أخرى بُلداف إىل ويذىب أخرى وتفاصيل السابقة التفاصيل ُكلّْ  بعد
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 فيها الَّيت عذراء منطقة - الَعْذرَاِيَْأِتيَِحتَّىَِيِسيرِثُمََِِّعَليَها،ِْظَهرَيَِِحتَّىَِيْمُكثِأنِِْاللَِشاءََِِماِاْلَمْكث
 َوُىمِاَْلتَـَقواِإَذاَِحتَّىِالرَّْمَلةِِبَواِديِيَوَمِئذٍَِِوالسُّْفَياِنيَُِِّكِثيرِنَاسٌِِِبوِِِأُْلِحقََِِوَقدَِمَعوَِوَمنُِِْىو - ِحجر قرب
َِيومَِ - مّت؟ - َوُىمِاَْلتَـَقواِإَذاَِحتَّى - عذراء مرج منطقة ح ياينالسُّف وجيشُ  اإلماـ جيشُ  التقى يعين -

 ولكن - ُمَحمَّدِآلِِِِشيَعةِِِِمنِِْالسُّْفَيانيَِمعََِِكانُواِأَنُاسٌَِِيْخُرجَِ - األبداؿ بيوـِ  ُيسمّْيو اإلماـ - األَْبَدال
ِِإَلى - اإلماـ مع كانوا - ُمَحمَّدِآلِِِعَِمََِِكانُواِنَاسَِوَيْخُرجُِ - باإلماـ فيلتحقوف لذلك اضطّرهتم الظروؼ
 أي الشَّاـ، أرضِ  إىل بالسُّفياين يلتحقوف اإلماـ تقتل أفْ  استطاعت ما الَّيت اجلموع تلك بقايا - السُّْفَياِني

َِوُىمِاِاْلتَـُقِوِإَذاَِحتَّى - بكَلمي ىو ما الباقر اإلماـ َكَلـُ  ىذا الرّْواية، ىذه إىل التِفتوا! ىذا؟ توفيق سوء
ِِإَلىُِمَحمَّدِآلَِِِمعََِِكانُواِنَاسٌَِِوَيْخُرجُِمَحمَّدِآلِِِِشيَعةِِِِمنِِْالسُّْفَيانيَِمعََِِكانُواِأَنُاسٌَِِيْخُرجَِِاألَْبَدالَِيوم

 اليـو يعين - َدالاألَبَِِْيومَُِِوُىوِرَايَِتِهمِِإَلىِنَاسٍُِِكلَُِِّوَيْخُرجِِبِهمِيـَْلَحُقواَِحتَّىِِشيَعِتوِِِِمنِِْفـَُهمِالسُّْفَياِني
  !!أصلوِ  إىل يعود كلّّ  الَّذي

 وىكذا ذبري ىكذا القضيَّة .طالب أيب آؿِ  شيعةِ  وبني سفياف أيب آؿِ  شيعةِ  بني التبادؿ يـو أي األبداؿ يـو
 دلاذا ُمشتبَػَهة، رايات الكاح، كتاب من عليكم قرأهُتا الَّيت الرّْواية من ُىنا من البدايات األمور، تسري
 الَّيت الرَّاية ىذه إىل سننتهي وضَعها ُتصحّْح مل إذا األبرت، ادلنهجَ  وتبعت والباطل احلقّْ  بني خلطت َبهة؟ُمشت

 يأت وحني ادلرجعيَّة، ىذه خَلؿ من األمويّ  الفكر سيتسللُ ! أُميَّة بدعامة احُلَسني ُوِلد من رجلٌ  يقوُدىا
 ويُقِبلُ  بك، لنا حاجةَ  ال فاِطَمة ابن يا ِارجع: ادلفيد يخالشَّ  إرشاد ح كما البرتيّة اجُلُموع ستخرج اإلماـ

 السُّفياين يُبايعوا أفْ  وبعد إليهم، طريقو ح واإلماـُ  تبايُعو النَّاس وذبتمعُ  النَّجف أبوابَ  لوُ  ويفتحوف السُّفياين
 النَّجف إىل ويدخل اخلارجة اجلموع ىذهِ  على يقضي أفْ  بعد وحّتَّ  اإلماـ، لقتاؿ وؼلرجوف السَّْلح يلبسوف
 يستتبّ  أفْ  وبعد ذلك بعد وحّتَّ  وصال، ىودٍ  قربِ  جهة من النَّجف، داخل ح قتَلو يُريدوف إليو ؼلرجوف
 بالسُّفياين، يلتحقوف الشَّاـ إىل جيَشوُ  اإلماـ قاد إذا حّتَّ  الُفرصَ  يتحّينوف قتلوِ  من سبّكنوا ما اّلذين األمر،
 ىو وَصار ادلنهجُ  ىذا تسيَّد إذا ُخصوصاً  األبرت، للمنهج وفقاً  ُمركَّبة خاطئ، بشكلٍ  بةمركَّ  الُعُقوؿ ألفَّ  دلاذا؟

 .زُلَمَّد آؿِ  حديثُ  ىو ىذا! ماسونّياً  حديثاً  البيت أىل حديثُ  وصارَ  األساس،
 وينّّ ماس منهجٌ  ىو الصَّحيح ادلنهج وىذا احلديث ىذا أفَّ  من الشّْيعة وُيصدّْؽ الدّْعايات ىذه تكرب حينما

ِرَايَةَُِِ َهَرتِإَذا) :الرّْوايات عنو ربدَّثت ادلعن وىذا ِعناداً، األبرتِ  بادلنهجِ  أين؟ سيلتصقوف منو، سينفروف
 نَفس وح اإلماـ، رايةِ  صورةَ  ُيشّوهُ  اإلعَلميُّ  الضَّخُ  اإلعَلـ اإلعَلـ، ،(َوالَغْربِالشَّرقَِِِأْىلَُِِلَعنَـَهاِالَحقَِّ
 الواقع أرض على اآلف للسُّفيايّن، األمرَ  وسُبهّْد النَّجف ح السُّفياينَّ  الِفكرَ  تستقبل اتمرجعيّ  ُىناؾ الوقت
 ! األمر؟ ىذا ُتشابوُ  أحداثٌ  ىناؾ أليس
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 الَّيت البيانات ّٔذهِ  وأكتفي كثرياً، طاؿ قد الربنامج وقت أفَّ  أرى ولكنَّين كثرية تفاصيل إىل أشري أفْ  ؽلكنين
 والنقلتُ  رللَّة، أو جريدة من بكَلـٍ  جئُتكم ما األبرت، ادلنهج عاقبةَ  فيها لكم َعرضتُ  قد أقوؿ أفْ  ؽُلكنين

 ح عندكم بضاعَتهم ُيسّوُقوف الَّذين اآلخروف حديثُهم، ىو ىذا زُلَمَّد، آؿِ  حبديثِ  جئتكم اإلنرتنت، عن
 يقودكم فلماذا زُلَمَّد، آؿِ  نم ىو ما بشيءٍ  زُلَمَّد آؿِ  حديثَ  يُهامجوف احلديث، ىذا يُهامجوف أسواِقكم
 !؟..الكوثرَ  ادلنهجَ  وترتكوف األبرتِ  ادلنهجِ  اتّْباعَ  إىل العاثرُ  حظَُّكم

 كما ادلؤمنني، أمري يقوؿ كما - ِعْلمٍِِِفيَِخيرَِِاَلَِِأاَلِ: )فيها تدبَّروا تتبَّعوىا، أيديكم بني احلقائق ىي ىذه
َِأاَلَِِتَدبُّر،ِِفيَهاِلَيسَِِِقَراَءةٍِِِفيَِخيرَِِاَلَِِأاَلَِِتـََفهُّم،ِِفيوِِِلَيسَِِِعْلمٍِِِفيَِخيرَِِاَلَِِأاَلِ - ادلعصوموف األِئمَّةُ  يقوؿ
 تستطيعوا كي احلقائق ىذهِ  ح وتفكُّرٍ  وتدبٍُّر، تفهٍُّم، إىل حباجة أنتم ،(تـََفكُّرِِفيَهاِلَيسَِِِعَباَدةٍِِِفيَِخيرَِِاَلِ
 وشخّْصوا أنتم، فيو وتدبَّروا البيتِ  أىلِ  كَلـَ  ُخُذوا بتحليلي، وال يب تعبأوا ال أقدامكم، مواضعَ  رُبدّْدوا أفْ 

 دوف من ىو، كما الشّْيعيَّ  الواقعَ  لُكم وَشرحتُ  والوثائق، باحلقائقِ  األبرتِ  ادلنهجِ  مَلمحَ  لكم بيَّنتُ  موقَفكم،
 سّيءٌ  ىو وما َحَسن، قُلت َحَسنٌ  ىو ما ِدعايات، دوف من أكاذيب، دوف من رتوش، دوف من رلامَلت،

 ّٔا فاضت الَّيت كلماهِتم من زُلَمَّد، آؿِ  حديثِ  من األبرتِ  ادلنهجِ  عاقبةَ  لكم عرضتُ  ُثَّ  سّيء، قلتُ 
 ..!![خَلصك وتعرؼ راسك ح عقلك] :يقولوف كما الشَّريفة، شفاُىهم

 (.الش يعيِالواقعِفيِاألبترِالمنهجِِِملمحُِ: )العنواف ىذا ح حديث تَّ  ّٔذا
 قليل قبل قُلت كما جديد، ُعنوافٍ  وح القمر شاشة عرب الشَّاشة، ىذه عرب تعاىل اللُ  شاء إفْ  لتقيكمأ غداً 

 فاِطَمة يا لبَّيكِ  حلقات رلموعة من ادلتبّقية احللقات زىرائيُّوف،: العنواف ّٔذا أنفسهم َيِسُموا أفْ  ػُلبُّوف للَّذين
 (..!!فاِطَمةِياِلبَّيك) حلقاتِ  رلموعةِ  ح الَقوؿِ  زُبدةَ  سُبثّْل ىذهِ  احِلجَّة ِذي شهر آخر إىل غد يـو حلقةِ  من

  ... الَقَمر رَِعايَةِ  ِح  أَْترُكُكم
 اإلًْخَسًِْج عَلَى ًَهُخَببِعٍِنَب هُشَبىِدٌِنَب ًًَُخٌُهِ ًُخٌُىِنَب عَيْ الىَسْةَ إوْشِف احلُسَني أَخٍِهَ ًَخْوِ عَيْ الىَسْةِ وَبشِفَ ٌَب

  ... احلُسَني خٍِهَأَ بِحَكِّ

  ... اهلل أهَبىِ يف ... خَوٍعبً الدُّعَبء أَسأَلُىن
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