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 املقدمة
 

خري األنام سيدنا احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على              

وعلـى للـه الطيـبني    بن عبد اهلل حممد  ورسوله واملرسلني حبيب اهلل

 ..أما بعد .. الطاهرين 

ــة                 ــة النج ي ــارل للبي  ــاء احلي ــا البن ــوين ولوال ــر الوي ِس

ـ  وعظمة هذه املدينـة ، اسـومدله مـن و ـود    املباركة ،  أعظـ    دمرق

، ( اهلل عليه ولله وسـل   لا)م ل األكرشخصية إسالمية بعد الرسو

، وضـجيعيه نـ    أال وهو أمري املؤمنني اإلمام علي بن أبـي االـب   

 ..، و اريه ن  اهلل هود ولاحل لدم ونوح اهلل 

لـا  )، أول من لمن برسـول اهلل   اإلمام علي وأمري املؤمنني              

ابن عـ  الرسـول وجو    ورسالوه العظيمة ، وهو  (سل اهلل عليه ولله و

للوات )البوول فاامة الزهراء بنت حممد رسول اهلل  الطاهرة السيدة

 ..  (وعلى لله األاهاراهلل عليه 

هذا كان بناء ال ير والن س والسلوك ، وما يوطلبـه مـن   وب             

، مهمـا   ، ال يقف عند حد معـني  لو ه اإللالح والوحديث والوجديد

بلـورة  مهمـا ل و، ال يـر  و العلـ  واملعرفـة   يفالعلماء واألدبـاء  لقّدم 

 ..خصولية الثقافة واحليارة وأسه  فيها 
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وأمـري  يف نطقه ، وامجًا أمام عظمـة بالةـة إمـام      ى العامفرت             

، فيـر  نوـا  و مـن  ، اليلمة ، وير ى ما يـتلي بـه العـام وامل يـر     

رلن اليري  وو ى هذه البالةة املسوقاة من القموصاةرًا أمام جتدد حم

 .. وال ير النبول الشريف

لر ى العام وامل ير يووق لالسوزادة ولقـدي  أرقـى مسـوو ى    و            

، وهـو  ، فيوالا لألرفع علوًا فيما يقدِّمـه  من العل  وال ير واألدب 

 ..  أمري املؤمنني  وأثر ينظر إىل مسو كالم

األ واء والبي ة اليرمية املوواللة بالعطاء واحملـاورة   من هذه            

العـاملي الوّواقـة لوحـدة اإلسـالم واليلمـة      و اإلقليمي على املسوو ى

 :  ، واملنبثقة من قوله اإلنسانية  –اإلسالمية 

(الناس لن ان إّما أخ لك يف الدين أو نظري لك يف اخللق ) 

 

 

الشـي  أدـد   العالمـة  لـدكوور  لـد ا ضمن هذه األ ـواء ، و و              

 ..م 291 الوائلي يف النجف األشرف سنة 

يف هذه البي ة ، وانطلـق ططـاه    ولبلورت شخصيوه املعطاءة              

، كليـة ال قـه   و ما بني حـوجة النجـف األشـرف العلميـة املباركـة     

املعالـرة ،   ة لل ير اإلسـالمي احليـارل حبليوـه   اجملدداجملسدة و

وإقليمـي   حملي على مسوو ى، ل يرية واألدبية املميز لييع لثاره ا

اليائنـة منهـا يف   إىل  انـب لثـار علمـاء النجـف األشـرف      ، عاملي و

 ..جماالت العلوم الدينية الريادية والقيادية 

، كانـت حمـاور   املعطـاءة  البي ـة   هـذه  ومن أ واء ومعطيـات               

بـال  بطابعهـا العلمـي     وما هلا مـن أثـر  ، لوشما  وانب منها ، البحث 

اسها على اجملومع ون سيوه وسلوكيوه ، فيـاًل  واألدبي ، وانعي

 ..لعبه العواما املسوقلة والوابعة ما لعن 

                                                 
 
 . 424ص / نهج البالغة  - 
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ــ                ــة  اومنه ــية العالم ــية شخص ــومدت خصول ــا اس ــي   م الش

، يف البناء ولعدد مناحي أثـره اخلطـابي    ، (رده اهلل لعاىل)الوائلي 

ـ  ةحياإللالوجمرياله  ـ  ةوال يري وحـدة الـروح   ومبـنه    ة ،واألدبي

 ..واليلمة اإلسالمية

إىل  ، ومن خـالل مـا ورد يف مباحثـه   ، وخلص يف خوام البحث                 

 ..االسونوا ات  وانب من 

 ..واهلل املوفق 

 ..واحلمد هلل رب العاملني 
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 املبحث األول
 النجف والبيئة النجفية

 

قبا اخلوض يف حماور حموو ى البحث ، وما يوطلبه من لغطية              

موضوعية للعنوان ، ومبا يسع البحث ، البّد من الوطرق على  وانـب  

ميـمون وشـيا    لياملية للبية هلا للة باملوضوع ، واهلدف منه

 ..البحث 

 :لذا سيويمن هذا املبحث على اآللي             

 .ف بني اللغة والوسمية النجف األشر: أواًل 

 .ابيعة بي ة النجف األشرف : ثانيًا 

 .بي ة النجف واجملالس العلمية واألدبية : ثالثًا 

 .امليوبات العامة واخلالة يف النجف األشرف : رابعًا 

 .البي ة النج ية وعالقوها مع احمليط اخلار ي : خامسًا 

 .البي ة النج ية ودورها يف لوحيد األمة : سادسًا 

 

 النجف األشرف بني اللغة والتسمية: أواًل 
 

: جنفضمن كلمة ؛ ( لسان العرب ) ورد يف كواب               

  

 

 َجٌف وِنجاٌفـَ، واجلمع ن َأرض ُمسوديرة مْشِرفة:  ْج ةَّالن . 

                                                 
 
 .323ص /  994 / لبنان  –بيروت / دار صادر /  3ط/  9مج / لسان العرب / ابن منظور  - 
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 ميـان ال يعلـوه    ، بالوحريـك  النَجُف والنَجَ ُة:  واجلوهرل ،

  . املاء ُمسوطيا ُمنقاد

 النَجُف والنِّجـاُف شـيء ييـون يف بطـن الـوادل      :  ابن سيده

، لـه اـول    ولـيس دـّد عـري     ، شبيه بِنجاف الَغبيط  ـّداً 

ُمنقاد من بني ُمْعَوّ  ومسوقي  ال يعلوُه املاء وقد ييـون يف  

 . اأَلرض بطن

 يقـال .  جاف ِشـعاب احَلـّرة الـُ ُيسـيب فيهـا     ِّالن:  وقيا  :

 . شبه الواِّ:  َجَ ُةَّلنوا.  جافَِّألابنا مطر َأسال الن

 إْبطـه وهـو لخـره الـذل ُلَصـ لقه الريـاح       :  َج ُة الَيِثيـب ـَون

 . فَوْنُج ه فيصري كَتنه َ ْرف َمْنجوف

 ييون يف َأسافلها ُسهولة لنقاد يف اأَلرض :  وقال َأبو حني ة

  . هلا َأودية َلْنصّب إىل لني من اأَلرض

 لوادل شبه ِ ـدار لـيس   النَج ُة ليون يف بطن ا:  وقال الليث

 .  َنَجَ ة اليثيب:  اليثيب ويقال إلْبط.  بعري 

 والنَجف الوّا النَج ُة امُلَسنَّاُة:  ابن اأَلعرابي ،  . 

 وهي كامُلَسـنَّاة   والنج ة الُ بظهر اليوفة : قال اأَلجهرل ،

:  والنَجُف .متنع ماء السيا َأن يعلو مناجل اليوفة ومقابرها

  . نقشور الصِّلليا

ــة    و             ــة اليوف ــمن والي ــف ، ض ــت النج ــًا ؛ كان يف و. لارخيي

أعّده و ، الذل يراه البع  كواب  غرايف ،( معج  البلدان ) كواب 

الوـاري  واجلغرافيـة ، واألدب   : الشاملة مبعلومالهـا مـن   من اليوب 

 :وبهذا ييون موسوعي احملوو ى ، حيث  ورد فيه ... والشعر واألعالم 

 املصر املشهور بترض بابا من سواد العـراق  : بالي  :  اليوفة

: قال أبو بير حممد بـن القاسـ    ، ويسميها قوم خّد العذراء 
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رأيـت  : العـرب   أخذًا مـن قـول   ، السودارلها ،  مسيت اليوفة

للرميلــة ، بيــ  اليــاف وفوحهــا   ، ُكوفانــًا وَكْوفانــًا  

بها وقيا مسيت اليوفة كوفة ال وماع الناس ، املسوديرة 

قد ليّوف الرما ؛ واول اليوفة لسعة وسـوون  : من قوهل  

وهي  ،وثلثان  وعرضها إحد ى وثالثون در ة ، در ة ونصف 

ــث  ــي  الثال ــه  ، يف اإلقل ــب بعي ــًا إكا رك ــّوف ليّوف يوي

هـ  يف   :يقـال  ، ويقال أخذت اليوفة من اليوفان ، بعيًا

مسيت كوفة ألنها قطعة : وقيا ، كوفان أل يف بالء وشر 

قـد أعطيـت فالنـًا كي ـة أل     : مـن قـول العـرب    ، من البالد 

ــة  ــت    : ويقــال ، قطع ــُف َكي ــًا إكا قطع ــُت أكي  ،ِك 

نقلـب اليـاء فيهـا واوًا لسـيونها     فالي ة قطعت من هـذا ا 

يقال القوم يف كوفـان أل  :  وقال ُقطُرب،  انيمام ما قبلهوا

 قـد كهبـت مجاعـة إىل أنهـا    : قال أبو قاس  ، يف أمٍر جيمعه  

مسيت كوفـة مبوضـعها مـن األرض وكلـك أن كـا رملـة       

مسيــت  :وقــال لخــرون  ،خيالطهــا حصــباء لســمى كوفــة 

، كوفة ألن  با سايود ما حييط بها كالي ـاف عليهـا   

مسيت دبـا لـغري يف وسـطها كـان     : وقال ابن اليل  

موضعها وكـان هـذا    يقال له كوفان وعليه اخوطت مهرُة

فهذا يف اشوقاقها كـاف  ؛  ، ه سميت بفاجلبا مرل عًا عليها 

 :وقد مسّاها عبدة بن الطبيب كوفة اجلند فقال 

                                           إن الُ وضعت بيوًا مها رًة       

 بيوفة اجلند ةالت وّدها ةوُل                   

 

 

                                                 
 
 – 494 ص/ بيروت / ار إحياء التراث العربي د/  4المجلد / معجم البلدان / ياقوت الحموي   - 

49   . 

النجف / دار أنباء للطباعة والنشر / الكوفة في معجم البلدان / هاشم حسين ناصر المحنك . د -

 . 96ص /  5 24/  2ط/ العراق  –األشرف 
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 ناحية من نواحي اليوفـة ككرهـا   .  بيسر النون:  باِنقيا

خـر    ( :عليه السالم)ويف أخبار إبراهي  اخلليا .  حيف ال وو

ـ من بابا على دار لـه ومعـه ابـن أخيـه لـو  يَ       ةنمـاً  وُقُس

وكـان اوهلـا    ، قيـا على عالقه حوى نـزل بانِ  ًاوحيما دلو

ون يف كا ليلة فلمـا بـات   ُلَزْلَزوكانوا ُي، اثين عشر فرسخًا

عنده إبـراهي    فقال هل  شي  بات ، لواَزْلَزإبراهي  عنده  م ُي

عـني  إال بشـي  بـات عنـدل      َعواهلل ماُدِف:  (عليه السالم)

ه وعرضـوا عليـه املقـام    وفجـا   ، فإني رأيوه كثري الصـالة 

. إمنا خر ت مها رَا إىل ربي  : فقال، عنده  وبذلوا له البذول 

فلمـا رله ر ـع أدرا ـه أل مـن حيـث       ، وخر  حوى ألى النجَف

فقال هل  ملـن  ، رةب فيما بذلوا له فوباشروا وظنوا أنه  ، ميى

 ؟ فوبيعونيها: قال  ،هي لنا : قالوا ؛ يعين النجف ؟ للك األرض

ـ ـْنـُهي لك فـو اهلل مـا ل   :قالوا حبهـا إال  ال ُأ : فقـال ، شـي ًا   ُتـِب

والغـن  يقـال هلـا     ، معه بهـا  فدفع إليه  ُةنيمات كُّن ،شراًء

فصنعوا ، ثمنن ا بغري أكرُه أن لخذه : فقال ، يًاـْقـَبالنبطية ن

فلمـا   ، ما لنع أها بيت املقدس بصاحبه  وهبوا لـه أرضـه   

عليــه )وككــر إبــراهي   ، نزلــت بهــا الركــة ر عــوا عليــه

أنه ُيحشر من ولده مـن كلـك املوضـع سـبعون ألـف       ،( السالم

 . هلـذا السـبب  ، فاليهود لنقا مولاها إىل هذا امليان  ، شهيد

ه  به لركه  وميى حنو ميـة  َرْدَة (عليه السالم)ملا رأ ى 

 : وقد ككرها األعشى فقال ،يف قصبة فيها اول

 ، هإك َلَساَمى ُعباُب ، فما نيا مصر

 إكا راح م َعما ، وال حبر بانقيا                                     

 بعيه  إّن، منه نائاَل  بت َوَد                                

 وَ مَجَما ّد ا املعروَف َلإكا ُس                                    



    

 : وقال أييًا

 قد سرُت ما بني بانقيا إىل َعَدن

 رارل ولسيارلواال يف الُعج  لْي                                  

ملـا قـدم    : وأما ككرها يف ال ووح فقال أدد بن حييى           

عد أبـا النعمـان بـن    بن ساالعراق بعث بشري  ، خالد بن الوليد

َداك يف  يش ـْنَبـْخرُّـَبشري األنصارل إىل بانقيا فخر  عليه ف

وانصـرف بشـري وبـه  راحـة      ، فهزمه  بشري وقوا فرخبنـداك 

ث  بعث خالد  رير بن عبد اهلل إىل بانقيا  ، فمات بعني الومر

رل بن َلـُلوبا فاعوـذر إليـه ولـاحله علـى      ْهُبفخر  إليه ُبْص

 ليس ألحد من أها السواد عهـدٌ  : وقال ، انألف دره  وايلس

ال َيصَلُح َبيـُع   : فلذلك قالوا ، س وبانقياْيـّلإال ألها احلرية وُأ

، وككـر   أرض دون اجلبا إال أرض بين للوبا وأرض احلـرية 

إسحاق بن بشـري أبـو حذي ـة فيمـا قرألـه طـط أبـي عـامر         

ر مـن  أن خالـد بـن الوليـد سـا    : العبَدرل بإسناده إىل الشـع   

يـا علـى ألـف    احلرية حوى نزل بصلوبا لـاحب بانقيـا ومسّ  

وكوب هلـ  كوابـًا فهـو عنـده  إىل اليـوم       ،دره  وْجِن سوة 

قال فلما نزل بانقيا على شاائ ال رات قاللوه ليلة  ، معروف

 :فقال يف كلك ِضَرار بن األجور األسدل ،حوى الصباح

 ن يلَق مثَا مايا وَمـُْت بباِنقـْقأِر

 لقيُت ببانقيا من احلرب يترِق                                        

ـ هلـ  حبربـه البـوا     فلما رأوا أنـه ال ااقـة              ه الصـلح  إلي

بســ  اهلل الــردن : "وكوــب هلــ  كوابــَا فيــه ، فصــاحله 

هذا كواب من خالد بن الوليد لَصـلوبا بـن بصـبهرل    " الرحي 

مان اهلل على َحقـِن دِمـَك   من بتلإنك  ، ومنزله بشاائ ال رات

يف إعطاء اجلزية عن ن سك و ريلك وأهـا قريوـك بانقيـا    

وقـد قبلنـا منـك ورضـَي مـن       ، ومّسيا على ألف دره   زيـة 
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فلـك كمـة اهلل وكمـة الـن  حممـد      ، معي من املسلمني بذلك 

شهد هشام ، وكمة املسلمني على كلك ، اهلل عليه وسل   لا

 ، بن أبي عوف وسعيد بن عمرو بن الوليد و رير بن عبد اهلل

. 9 ويـرو ى كلـك أنـه كـان سـنة      .  والسالم 1 وكُوب سنة 

. وبانقيا أييًا من رسواق منب  على أميال من املدينة

 

 

 ـُُرع عينـان يقـال    : ؛ قال السـهيلي   بالوحريك : ُفَجَّالن بال ـ

إلحداهما الـرََّبُ  ولألخـر ى النجـف لسـقيان عشـرين ألـف       

ـّاة متنـع مسـيا املـاء أن    خنلة، وهو بظهر الي وفة كامُلسن

ــف   ــا ، والنج ــة ومقابره ـَُو اليوف ــ ـّيان ، : يعل ــ ــور الّصل قش

وبالقرب من هذا املوضع قر أمري املؤمنني اإلمام علي بـن أبـي   

، وقـد ككرلـه الشـعراء يف أشـعارها     (عليـه السـالم  )االب 

فتكثرت ، فقال علي بن حممد العلـول املعـروف باحِلّمـاني    

 :اليويف 

 فيا أس ي على النجف امَلعّر ى ،

ـّورة األقاحي                                                     وأودية من

 وما بسط اخلورنق من رياض                                   

 م جَّـرة بتفنية   فساح                                                        

ـّاص لغُدو                                     ووا أس ا على القن

ـَاح                                            خرائطها على جمر ى الُوش

وقال إسحاق بن إبراهي  املوللي ميدح الواثق ويذكر 

 :النجف 

 يا راكب العيس ال لعجا بنا وِقِف

ـْصرِف حنيِّ دارًا                                         لُسْعَد ى ث  نن
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 واْبِك املعاهد من ُسعد ى وحارلها ،                           

 ف ي البياء ش اء اهلائ  الدَِّنِف                                                 

 أشيو إىل اهلل يا ُسعد ى َ و ى كبد 

ـَِجِف                                           ـُذكرل ل  حّر ى عليك موى ما ل

 أهي  و دًا بسعد ى وْهَي لصرمين ،                            

 هذا ، لعمرك ، شيٌا ةري مؤللِف                                           

 َدع عنك سعد ى فسعد ى عنك ناجحةٌ ،                            

ـَِف                                        ـَط  واك ف هواك وعّد القول يف ل

 ما إن أر ى الناس يف سها وال  با                           

ـَّجِف                                                   أل ى هواء وال أْعذ ى من الن

 كتّن لربوه مسٌك ي وُح به ،                           

ـّاُر يف لدِف                                                      ـَُه العط  أو عنر داف

ـّت بّبٍر وحبٍر من  وانبها ،                             ح 

 فالّر يف ارف  والبحر يف اَرِف                                                        

 وبنَي كاك بسالنٌي يسيح بها                            

ـَِصِف                                                   نهٌر جييش دارل سيله الق

 وما يزال نسي  من أياِمنه                           

ـُِف                                                             يتليك منها َبرّيًا روضة  ُأن

ـُبيا الصبح رائحةٌ                             للقاك منه ق

 لش ي السقي  إكا أش ى على الولِف                                            

ـٌَف ير و الش اء به                           ـّه مدن  لو حل

 من األسقام والّدنِف إكا ش اُه                                                            

 يؤلى اخللي ة منه كلما العْت                          

َُّحِف                                                           مشُس النهار بتنواع من الو

 والّصيُد منه قريب إن هممَت به                         

 يتليك مؤلل ًا يف جلِّ خمولِف                                                           
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 فيا له منزاًل اابت مساكنه                         

 حبيز َمن حاج بيت العّز والشرِف                                                       

 خلي ة واثق باهلل هّموه                         

 لقو ى اإلله حبق اهلل معرتف                                                       

 :ولبع  أها اليوفة           

ـَّجِف اجلارل ، إكا ُجرت أهله ،                          وبالن

 َمهًا مهمالت ما عليهّن سائُس                                                                 

ـّهو يف ةري ريبة                          خَرْ َن حببِّ الل

ـّهو منهن ليُس                                                               ع ائف باةي الل

 يردن إكا ما الشمس م ُيخش حّرها                       

 ظالَل بسالنٍي  ناهّن يابُس                                                                   

ـُذَن بغينة                         إكا احلّر لكاهّن ل

 كما الك بالظا الظباء اليوانُس                                                       

 هلّن إكا اسوعرضوهّن عشّيةً                        

ـِّة النهر املليح ، جمالُس                                                             على َض 

 ي وح عليك املسك منها وإن لقْف                       

 حتدَّْث وليست بينهّن وساِوُس                                                                  

 ولين نقّيات من اللؤم واخَلنا                       

ـُّز عن أبشاِرهّن املالبُس                                                         إكا ابو
 

 

  وهو : ممدود  ، راءالِغ ، وهو املطلي ، لثنية الغرّل: انِ ّيِرالَغأما

 ، فعيــا مبعنــى م عــول والغــرّل، ى بــه ـَطلــراء الــذل ُيالِغــ

الو ـه إكا   ر ا ةرّل: يقال  ، احلسن من كا شيء : والغرّل

ـ    ، مليحـاً  كان حسنًا مـتخوكا مـن    رّلفيجـوج أن ييـون الَغ
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ـ  : والغرّل ؛ كا واحد من هذين ب كـان يـذبح عليـه    ُصـُن

ـ َمْوباالن وهمـا بنـاءان كالصّ  ْرِا : انوالغرّي ، العوائر  نْيـَعو

 ، بظاهر اليوفة قرب قر علي بن أبي االب رضي اهلل عنـه 

ـ   :قال ابن دريد ا أو قطعـة مـن حـائط    الطربال قطعة مـن  ب

عليـه  ، كـان  : لسوطيا يف السـماء ومتيـا ويف احلـديث    

واجلمـع   ، ع املشيبال مائا أسَرْربِط ّرإكا َم ، الصالة و السالم

ــا  ــا ، الطرابي ــدار   : وقي ــن اجل ــة م ــة العالي ــال القطع الطرب

 : وارابيـا الشـام  ، والصخرة العظيمـة املشـرفة مـن اجلبـا     

ـ      : ان أييـاً والغرّي . لوامعها د ْيـَخيـاالن مـن أخيلـة دـى ف

عـن   يطؤهما اريق احلاّ  د سوة عشر مياًلْيـَبينهما وبني ف

ى فـال  أنها ًد َ ـَلْعيف أرض لُي َبِصـُما ن : واخليال ، احلاجمي

وفيهمـا يقـول    ؛ معـروف ولـه أخيلـة    : ودى فيـد ، ب َرـْقـُل

 : الشاعر فيما أحسُب

  ا ني فالّررّيبني الَغ ْنَيَروها أ                                

 ؟ ْهجتاوُر فع الريان سينًاْدإىل َم                                                   

 :ةً َمْروقال ابن َه ؛ان قريوان من هذا املوضعألن الر ا والرّي           

 ِرـْ ـَلا القـّ  على الطلِمـُأمتيي وم ل                          

 ني كالسطر س  بالغرّيمى وَرـْلسل                                                         

 بادنا به البي  املعاريب للصِّـِهَع                         

 رل ـْقوفار  أحواض الشباب الذل َي                                                           

 :يلي لسمهرل الُعوقال ا          

 متـّلني َس ت ليلى بالغرّيونّب                       

 ها اُموِر ٌُ خ ةودوني ِا ، علّي                                                        

  ة ـَعديد احلصى واألثا من بطن بيش                       

 ها ماُمفائها ما دام فيها َحْرـَوا                                                          
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 :ث هشام بن حممد اليل ان باليوفة فحّدفتما الغرّي : قال

بعثين املنصور إىل بع  : طامي قال ـُبن الق ثين شرقّيقال حّد

امللوك فينت أحدثه حبديث العرب وأنسابها فال أراه يرلـاح  

يـا أبـا   : ألـحابه  فقال لي ر ـا مـن   : قال  ، لذلك وال يعجبه

ــرّ  ــيء الغ ــى أل ش ــرباملثن ــالم الع ــت ؟ ل يف ك ــرّل : قل  الغ

يا الغـريني  وإمنا مّس ، هذا ر ا ةرّل : والعرب لقول، احلسن

ــان  ــك الزم ــنهما يف كل ــذان يف   ،حلس ــان الل ــين الغري ــا ب وإمن

اليوفـة علــى مثــا ةــريني بناهمــا لــاحب مصــر و عــا  

ـ   ّاَصفيا من م ُي رسًاعليهما َح ـ   واـُهلمـا ق ره إال أنـه خيّي

خصلوني ليس فيهما النجاة من القوا وال امللك ويعطيـه مـا   

فتقبـا   : قـال  ، ر بـذلك دهـراً  فَغ ، يومنى يف احلال ث  يقوله

بهما فل   فمّر يٌنِذـُمن أها إفريقية ومعه دار له وك اٌرقّص

، نيللغرّي م لصّا : فقالوا ؟ ما لي: فتخذه احلرس فقال  يصّا

 هـذا م يصـاّ   : فذهبوا بـه إىل امللـك فقـالوا   ، ل  م أع : فقال

م أعلـ    : قـال  ؟ ما منعك أن لصلي هلما : فقال له ، نيللغرّي

وأنــا ر ــا ةريــب مــن أهــا إفريقيــة أحببــت أن أكــون يف 

ـ    ك ـَ وارك ألةسا ثيابك وثياب خالوك وأليب مـن كن

 ، متـنّ  : فقال له ، ولو علمت لصليت هلما ألف ركعة ، خريًا

ي ن سك امللك وال أن لنجِّ ال لومّن : فقال ؟ ىـّوما أمتن : فقال

ـ  : قال ، ما ش ت من القوا ومتّن ار وأقبـا وخيـع   فتدبر القّص

ـ   إنـي   : فقـال ، ره لغربوـه فـتبى أن يقبـا    ْ ذوليرع وأقـام ُع

 ،بعشـرة لالف درهـ    علـيّ  : فقـال ، أستلك عشرة لالف دره  

إكا أليت إفريقية  : وقال   إليهـّلفتلى الريد فُس ،وبريدًا: قال

ار فـادفع هـذه العشـرة لالف درهـ      فسا عن منزل فالن القّص

 أضـرب كـاّ   : فقال، الثانية  متّن : ث  قال له امللك ،إىل أهله

ين ثـالث ضـربات واحـدة شـديدة     ِذـُواحد مني  بهذا الي



  4 

فارلاب امللك وميـث   : قال، طى وأخر ى دون كلك ْسوأخر ى ُو

نـر ى أن ال لقطـع   : قـالوا   ؟ ما لـرون  : هاويال ث  قال جللسائ

أبدأ بامللـك ابـن    : قال ؟ فبمن لبدأ: قالوا  ، ها لبا كـّسن ةً ـّنُس

ـ       ، هـذا  امللك الـذل سـنّ   ار قـال فنـزل عـن سـريره ورفـع القّص

ـ  ِذـُالي فقـال  ،  اه فسـقط علـى و هـه    ـَين فيرب ألـا ق

ـ ! اليربات هذه  ليت شعرل أّل :امللك ة واهلل ل ن كانت اهلين

 : فنظر إىل احلرس وقال ! سطى والشديدة ألمولنث   اءت الُو

وأنــا واهلل رأيوــه حيــث  لزعمــون أنــه م يصــاِّ، أوالد الزنــا 

ـ   ! ني خلوا سبيله واهدموا الغـريّ  ،للى ار قـال فيـحك القّص

: قلـت أنـا    ؛ حوى  عا ي حص بر له مـن كثـرة اليـحك   

لغـريني  فالذل يقع لي ويغلب على ظين أن املنـذر ملـا لـنع ا   

للك السـنة وم يشـر  قيـاء احلـوائ       بظاهر اليوفة سّن

وأن  ، واهلل أعلــ  ، الـثالث الــُ كـان يشــراها ملـك مصــر   

ني بظاهر اليوفة بناهما املنذر بـن امـر ىء القـيس بـن     الغرّي

وكان السبب يف كلك أنه كان له ندميان مـن  ، ماء السماء 

و بـن  بين أسد يقـال ألحـدهما خالـد بـن نيـلة واآلخـر عمـر       

ال فرا عا امللك ليلة يف بع  كالمه فتمر وهـو  مسعود فثِم

 ـر هلمـا ح ريلـان يف ظهـر اليوفـة ودفنهمـا       سيران فُح

فلما ألبح اسودعاهما فـتخر بالـذل أميـاه فيهمـا     ، ن حيّي

فغمه كلك وقصد ح رلهما وأمر ببناء اربالني عليهما وهما 

ال  ، الناس أمرلما أنا مبلك إن خالف : فقال املنذر  ، معوانْوَل

ـ   ، أحد من وفود العرب إال بينهما  ميّر نة ـو عـا هلمـا يف الّس

مـن يلقـاه    يذبح يف يوم بؤسـه كـاّ   ، يوم بؤس ويوم نعي 

، فإن رفعت له الوحش البوها اخليا ، ويغرل بدمه الطربالني

 عــّنوإن رفــع اــائر أرســا عليــه اجلــوارح حوــى يــذبح مــا َي

ـ    ً رهـة ولبث بـذلك ب  ، يان بدمهـَطلوُي ى أحـد  مـن دهـره ومّس
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قوا فيه ما ظهـر لـه مـن    مني يوم البؤس وهو اليوم الذل َيْوالَي

 حسن فيه إىل كّاومسى اآلخر يوم النعي  ُي، إنسان وةريه 

مـن   فخر  يومًا، ن الناس وحيمله  وخيلع عليه  يلقى ِم ْنَم

بيد بـن األبـرص األسـدل الشـاعر     أيام بؤسه إك الع عليه َع

كـان الـذبح    هـالا  : فلمـا نظـر إليـه قـال     ، حًاوقد  اء ممود

فترسـلها   ، ر ـاله  ألوـك حبـائنٍ   : لغريك يا عبيد فقال عبيد

فقـال ر ـا ممـن     ، أو أ ا قد بلـ  أنـاه   : فقال له املنذر، مثال 

يت اللعن الركه فإني أظن أن عنده من حسن أَب : كان معه

 القري  أفيا مما لريد من قوله فامسع فإن مسعت حسـناً 

ـ  ف فـتنزل   ، ه وأنـت قـادر عليـه   ـَاسوزده وإن كان ةـريه قولو

 : نيـه مـا لـر ى قـال    ْدِج: فطع  وشرب ث  دعا به املنذر فقال له 

أنشدني فقد كان : ث  قال له املنذر ، أر ى املنايا على احلوايا 

اجلـري  دون القـري     حـالَ  : فقال عبيد ، يعجبين شعرك

ـ  وبل  احلزاُم فقـال لـه بعـ     ، ني فترسـلهما مـثل   ، بينيِّالط

وما قـول   : فقال عبيد! وك أمك ـَلـِبأنشد امللك َه : احلاضرين

أل ال لدخا يف همك مـن ال يهـو     فترسلها مثاًل ؟قائا مقوول

: قال عبيد، قد أمللوين فترحين قبا أن لمر بك  : قال املنذر ، بك

 :أنشدني قولك : فقال املنذر ، فترسلها مثال  ، بّز من عّز

 ن أهله ملحوبم أق َر

 :فقال عبيد           

 ، من أهله عبيُد أق َر                                  

 بدل وال يعيد فاليوم ال ُي                                                             

 ، ليوُد ٌ ةّيِنت له َمـّنَع                                 

 وحان منها له وروُد                                                                       

 :أمسعين يا عبيد قولك قبا أن أكحبك ، فقال : فقال له املنذر            
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 ني ،ما ضّر واهلل إن متَّ                                

  ْهما عشت يف واحَد عشُتوإن                                                    

 وأعمامه   يّنَب فتبلْ                                

 ْهبتن املنايا هي الوارَد                                                                    

 فن وس العباد ٌ هلا مدة                             

  قالدْه هْتـَرإليها وإن ك                                                         

 مام دنا ،جفال جتزعوا ِل                            

  ْهالوالَد فللموت ما للُد                                                                 

 :فقال  !يلك أنشدني َو: فقال املنذر               

 نى الطاال ،ـْيـُهي اخلمر باهلزل ل                          

 َهكما الذئب ُيْينى أبا َ عد                                                             

أن النعمان  يا عبيد ال بد من املوت وقد علمَت: فقال املنذر      

أن  فتمـا  ، من أن أكحبه ًاّدسي م أ د ُبابين لو عرض لي يوم بْؤ

إن شـ ت   :كانت لك وكنت هلا فـاخرت إحـد ى ثـالث خـالل    

ك من األكحا وإن شـ ت مـن األدـا وإن شـ ت مـن      ـُفصدل

ثالث خـالل كسـاحيات    ! أبيت اللعن : فقال عبيد ، الوريد

وارد وحاديها شر حاد ومعاديها شر معاد فـال خـري    واردها شرُّ

وـى إكا  إن كنت ال حمالة قاللي فاسقين اخلمر ح ؛ فيها ملرلاد

لت منها كواهلي فشتنك وما لريد مـن  َهَ مالت هلا م اللي وك

فاسودعى له املنذر اخلمر فشرب فلمـا أخـذت منـه     ؛ مقاللي

 :واابت ن سه وقدمه املنذر أنشت يقول 

 ني كو البؤس ، يف يوم بؤسه ،َروخيَّ                               

  ًقأر ى يف كلها املوت قد بَر خالاًل                                                        

 من الدهر مرة ، عاٌد ْتَرّيكما ُخ                              

 ْقما فيها لذل خرية أَن سحائُب                                                               
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 ببلدة ْاَّسحائب ريح م لوك                             

 ْقـَلـَفورتكها إال كما ليلة الط                                                         

ـ   ـُث  أمر به املنذر ف   ى بدمـه  ّرصد حوى نزف دمه فلمـا مـات َة

به يف بع  أيام البؤس  فل  يزل على كلك حوى مّر ؛ نيالغرّي

ـ ر ا من ايِّ  أبيـتَ :  قوـا فقـال  ب لُيّرـُء يقال له حنظلة فق

فـال جتعـا    وألهلي من حبـرك مـائراً   إني أليوك جائرًا! اللعن 

ال بـد مـن   : قـال لـه املنـذر     ، مريله  ما لورده عليه  مـن قولـي  

لؤ لين سنة  :ق  لك قبا مولك فقالـُقولك فسا حا وك ل

أر ع فيها إىل أهلي فتحي  فـيه  مبـا أريـد ثـ  أسـري إليـك       

 ؟ ومن يي لك أنك لعـود :  فقال له املنذر ، ذ يف أمركـُفين 

فنظر حنظلة يف و وه  لسائه فعرف شـريك بـن عمـرو بـن     

 :شراحيا الشيباني فقال 

 يا شريك يا ابن عمرو                                       

 ؟ ْهـَحالها من املوت َم                                                                      

 يا شريك يا ابن عمرو                                      

  ْهـَيا أخا من ال أخا ل                                                                         

 الـ  يا أخا املنذر فكا                                      

  ْهـَقد أنى ل نًاْهوم َرـْي                                                                     

 يا أخا كا مياف                                     

  ْهـَوأخا من ال أخا ل                                                                           

 إن شيبان قبيٌا                                   

  ْهـَر ال الناُس أكرَم                                                                      

 وأبو اخلريات عمرو                                   

  ْهـَمالوشراحيا احَل                                                                        

ـَْر                                   قباك اليوم يف اجمل

 ْهـَقالـد ويف حسن امَل                                                                     



 2  

يدل بيده ودمي بدمـه إن م  ! أبيت اللعن : فوثب شريك وقال 

فلما كـان مـن القابـا قعـد      ؛ فتالقه املنذر ، إىل أ له ْدُعَي

بؤسه ينوظر حنظلة فتبطـت علـيه     املنذر يف جملسه يف يوم

قوا فل  يشعر إال وراكب قد الـع فـإكا هـو    فقدم شريك لُي

فلمـا رأ ى  ، ن ومعه نادبوه لندبـه  ـّحنظلة وقد حتنط ولي 

 ؟ما دلك على قوا ن سك : املنذر كلك عجب من وفائه وقال

ومـا  : قـال  ، ميـنعين مـن الغـدر     أيها امللك إن لي دينـاً  : فقال

 فاسوحسن كلك منه وأالقهما معًا، النصرانية  :قال  ؟ دينك

ة وكان سبب لنصره ولنصر أها احلـرية  ـّنوأبطا للك السُّ

احلسن  الغرّل : طامي قالـُبن الق ورو ى الشرقّي ؛ فيما جعموا

ني حلسنهما وكـان املنـذر   من كا شيء وإمنا مسيا الغرّي

ـ قد بناهما علـى   ني كـان بعـ  ملـوك مصـر     ورة ةـريّ ل

د طط قرأت على ظهر كواب شرح سيبويه للمّرو، بناهما 

 النحول اخلزر ي ما لـورله  األديب عثمان بن عمر الصقلّي

رده اهلل على ظهـر  ـزء   ، ا  ّرو دت طط أبي بير السَّ :

من أ زاء كواب سيبويه أخرني أبو عبد اهلل اليزيـدل قـال   

ني فـرأ ى أحـدهما   معن بن جائدة بالغرّي مّر: حدثين ثعلب قال 

 :م فتنشت يقول ِدقد شعث وُهو

 بيد على لو كان شيء له أن ال َي                                  

 اول الزمان ملا باد الغريان                                                                        

 ،واأليام بينهما  ق الدهُرف ّر                                 

رانْجوِه نٍيإىل َب إلف  وكاُّ                                                                    
 

 

 

                                                 
 
 . 244 -96 ص / المرجع السابق / ياقوت الحموي  - 
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 طبيعة بيئة النجف األشرف: ثانيًا 
  

بشـيا   Environmentالبي ـة  فإّن  ملا لقّدم ، واسويمااًل             

:عام 

  

 

     ــان ــة بزم ــوغريات البي  ــة وم ــروف اخلار ي ــا الظ ــي جمم ه

ن ، ورمبا موقف معني ، وما يؤثر فيه بـاملثريات علـى   وميا

 .. ن سيوه وسلوكه وفير اإلنسان 

  وما حيمله مـن عموميـات الظـروف    ، بالوسط منه ما يومثا

والقو ى املؤثرة يف الناس كتفراد ومجاعـات وجمومـع ؛ مبـا    

 .. فيه املنبهات 

      وبي ـة ثقافيـة وبي ـة    هناك بي ـة ن سـية وبي ـة فيزيقيـة

ولـؤثر   ، وجماالت أخر ى ، لسودعي اهومام ال ـرد  ا وماعية

 ..يف لو هاله 

     هناك بي ة داخلية وبي ة خار ية ، لبدأ مـن املـوارد البشـرية

وو ه لخر له على عيد ؛ ال رد واجلماعة واجملومع ، على ل

 ..مسوو ى ؛ النشا  واملشروع واملقااعات والدول 

املومثلـة  فهـي   Environmental Factorsعواما البي ـة  أما             

..بيا الظروف والعواما الُ لؤثر على اليائن احلي من اخلار  

9

 

                                                 
 
/ لبنننان  –بيننروت / مطننابع الشننروق  /   ط/ موسننوعة علننم الننن     / أسننعد رقوق . د: يراجننع  - 

 .  6 -64ص /  944 

دار النهضننة /   ط / معجننم علننم الننن   والتحلينن  الن سنني   / فننرع عبنند ال ننادر آننو   و  ننرون   . د -

 . 84 -83ص / لبنان  –بيروت / للطباعة والنشر 

تحنننادية موسنننوعة المحنننطلحات ا دارينننة واوجتماعينننة واوق/ هاشنننم حسنننين ناصنننر المحننننك . د -

 . 292 ص/  2444/ لبنان  –بيروت / مكتبة لبنان ناشرون / والتجارية 
2
/ لبننان   –بينروت  / دار العنود   / موسنوعة علنم النن   والتحلين  الن سني      / عبد المنعم الح ني . د - 

 .  24 -244ص /  948 /   ع



 23 

فويامليــة ومالئمــة البي ــة الداخليــة واخلار يــة مبخولــف             

أبعادها السياسية واال وماعية واالقوصـادية والن سـية والرتبويـة    

حيـارل   و ولطـور إخل ، حتقق انسيابية ومن.. والوعليمية والثقافية 

 ..مبنحى اسرتاليجي 

ــن                   ــة ، لي ــة النج ي ــات يف البي  ــااة اإلمياني ــ  بس ورة

الوطلعات اموحة فيها ، فرت ى مهمـا ولـلت ولقـّدم فيهـا ال يـر ،      

 ..لوطلع إىل األحسن يف بناء ال رد 

لذا يوطلب أن ييون الصر أداة فاعلة من أ ا جمـاراة هـذه                

، الشاملة لل ير والعلوم ا املنعقدة على مدار السنة البي ة وجمالسه

 ..دون ملا ودون لرا ع ، والنقد واملعارف واآلدب والشعر 

وهو ما ينطبق على اجملومع والبي ة النج يـة حوـى منوصـف                 

لوجه حنـو حماولـة    ، الُ راحت برام  احليومة لنذاك ، السبعينات

 ..اهات للسيطرة عليها مبخولف االجتو، لغيريها كليًا 

عـدم اكومـال وجنـاح هـذه اخلطـة الودمرييـة       مـن  رة  بالو             

ومـا كانـت عصـّية علـى     ، لل ير والثقافة النج ي يـة املوميـزة   

ــذاك   ــة لن ــار ي ، ليــن احليوم ــد الوــدمريل اخل احليومــات وامل

متينت من لقييد ولغيري بع  الشيء يف احملوو ى البي ـي ، ورمبـا   

 ..ليثري يف مواان معّينة لغيري ا

انسياق لارخيي ، متثا من ، وما سبقها ويف خي  هذه األ واء              

ومـا أعقبـه مـن لتسـيس     ، الريطاني  العثماني ومن بعده االحواللب

قامـت مـن ثـورات ليللـت يف بنـاء      حلقها مما الدولة املليية ، وما 

ـ وقيام احليومات اجلمهوريـة امل ، مجهورية العراق  بـالثورة  ، ة وعاقب

 ..أخر ى  لارة وباالنقالب، لارة 

 أما املوضوعي فقد وضع بصمالهاوكان هلا وقعها الشيلي ،            

، وحوى اإلنسان البسـيط ،  املثقف واألديب والشاعر النج ي و العام

مؤثرالهــا ، و، بــالعلن والســر أخــذ يــرول بشــغف جمريــات األحــداث 
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، لييـون  اجملومـع   –سلوك ال ـرد  ود لما امو، ن سية الو ية يرال

 .. وثقايفأدبي وإرث لارخيي 

 ما لوناقله األلسن ، وما دونوـه األقـالم ، مـؤثرات    با حوى مشا           

ــادي واجل ــب االقوص ــة ،ان ــارة   ة واال وماعي ــال والوج ــراك األعم وح

 ..والصناعة 

لـوائلي  ا العالمـة  شيخنا اجلليا عالريا هذا وكاك ، قد ول             

ــه اهلل  ــا ؛ برد ــا معه ــ  واألدب ، ول اع ــة والعل اليلمــة واخلطاب

 ..والشعر 

ــه                ــه وحيموــ ــذ حبنيوــ ــه وأخــ ــة  وعلميوــ احلوجويــ

وأسلوب خطابه املوضوعي املواكب ليـا لغـيري ،    واألكادميية ،

ل عيــا اليلمــة باجتــاه الووعيــة  وليــا املســوويات واألعمــار ،

 ..ودلة لبناء ومتاسك اجملومع املع املوسوعية ال يرية

واالجتاه لـوب   ه الووعول ،خطابما يشما بالوزامن مع  وكلك              

، وبنـاء روح حـب وحـدة اليلمـة ووحـدة      ونبذ العنـف  نبذ الو رقة 

 ..، با حب الروح اإلنسانية اإلسالم بيا الطوائف واملذاهب 

هات النج ية ، الذل وحاله وسلوكه ولو هاله ، كباقي الوو             

كان العما مبو بها علـى الصـعيد احمللـي واإلقليمـي والعـاملي ،      

 .. املرت   باحملاضرات والندوات واملؤمترات 

ــر واٍع ،                ــاء في ــي ، وبن ــيين ، روح داس ــر احلس ــان املن في

ومتاسك ن سي ، وبناء الشخصية القومية واجتاه سـلوكها الـواعي   

 ..ي واإلنسانوال اعا 

وبهذا لر ى الشي  الدكوور الوائلي اسوحير ميـدانيًا كلمـة               

 ( : عليه السالم)أمري املؤمنني اإلمام علي بن أبي االب 

( ي اخَلْلِقَلَك ِف َنِظرٌي ْوَأ ،ي الدِّيِن ٌخ َلَك ِفا َأإمَّ )

 

 

                                                 
 
 . 424ص / نهج البالغة  - 
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ــارك ، إ                ــنص املب ــمون ال ــن مي ــلمني ، أو  وم ــا مس ــاس إّم ن الن

 ..ق اهلل سبحانه ولعاىل من البشر ييونون خل

ــا                ــ  م ــة ، وأعظ ــالمية العظيم ــانية اإلس ــرة اإلنس ــي النظ وه

 ..ق اإلنسان يف اإلسالم ميدانيًا ييون عليه هو منح حقو

علـى لـنظريه علـى الـورق ، أل أّن هنـاك فقـه       هذا وال يقوصر            

 ..به أثناء مسرية احلياة الوعاما  حقوق اإلنسان الذل البّد من

، واألمـر  ، واحلـق والبااـا   و انب منه يو ِّهه احلالل واحلـرام              

 ..املعروف والنهي عن املنير ب

الُ يعدُّها  ، إىل اليلمة الطيبة الثقافة اإلسالمية صاحوى ل          

 ..لدقة ( اهلل عليه ولله وسل   لا)رسول اهلل 

 متاسـك  ، ويسه  يفأحسن  نها يدفع بالُ هينب م اليون             

 ..سان كاله ، ومتاسيه مع اجملومع اإلن

وال ييون كلك إالا بطبيعة إحقاق الوعاما حبقـوق اإلنسـان ،              

 ..اليشف عنه ونشره وةرسه العالمة الشي  الوائلي وهو ما أسه  ب

واسـع ، حينمـا    امليـداني اال ومـاعي ، نـراه بشـيا     والدليا           

من حماضـرة الشـي     هدليلحول موضوع ، يسوشهد ب وحاور البع ي

 ..الوائلي 

ولورة ميدانية لعمق ما كانـت عليـه البي ـة النج يـة مـن                   

، والسمعة العلمية واألدبية الطيبة ظاهرة انوشار األدب واللغة فيها 

 ..الُ ييرب بها املثا 

املرحـوم اـه الـراول عـن     ينما ستل العالمـة  حييشف كلك ،              

مًا ،  حينهـا م جيـب   املوقدمني للوعيني معل من حدواال ، لاملسوثنى بإ

 ..املوقدِّم للوعيني على سؤاله 

واهلل لو و هت هذا السؤال لبقال مـن  : الراول اه قال له عندها             

 !!بقالي النجف أل اب عليه 
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لالحية بي ة النجف األشرف ملثـا هيـذا معيـار    لر ى ما سر               

ــا    ــرل وليام ــول وال ي ــي واللغ ــور اإلدراك األدب ــن ل ــورة م ول

..الشخصية ؟ 

 

 

لزمنيـة املنصـرمة مـن    يا َمْن عالر احلقبـة ا لوهنا ميين              

، علـى  ة على هذا السؤال ، وكلك بوعليا الظاهرة اإل ابة مبوضوعي

ة النجــف األشــرف ، وليونهــا بي ــ –ال يــر  م صــلية موســوعية

لق أبوابهـا علـى مـدار    غـُال لووقف وال ل على العام ، مدرسة م ووحة

 ..الساعة 

يصا بك األمـر أن حتصـا هديـة أدبيـة وفيريـة وأبيـات       و             

مع كا ، قهية با وحوى مسائا ف، ولراء يف خمولف األمور ، شعرية 

 .. شيء لوبّيعه من السوق

ـ ارحمـن  ر الباعـة واملشـرتل ،   ولـد ما حتمله  سعلو             ـ ب ن س ة ال

 ..ولبادل الوحايا وواقة للمرح الوالروح 

مـع  حوى لسمع ولعيش احملاورة بني ألـحاب الـدكاكني   و            

ثناء عملية البيع ، أو انوظـار بيـع   ، أبعيه  البع  يف أروقة السوق 

حوى ألحاب  رألال ، با يسه  يف كلكبيائع  سلع وما يعرضونه من 

 ..خدمات النقا اليدوية والعربات البسيطة 

ــذه                  ــال ، ه ــة احل ــاهرةال وبطبيع ــانية   ظ ــا اإلنس  ،وعالقاله

ــبب    ــرم ، بس ــرن املنص ــبعينات مــن الق ــف الس ــد منوص احنســرت بع
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 مـن ها املقيوـة ، وهـو مـا عالـره الباحـث      الاليغواات األمنية وقيود

 ..السوينات من القرن املنصرم 

ــا الســبعينات لنجــب                 ــة الزمنيــة قب لــذا كانــت للــك احلقب

بشــيا كمــي ونــوعي مــن النوابــ  والقمــ  الشــعرية واألدبيــة  

إخل ، بـال حـدود وبـال    .. والعلمية وال يرية والدينية والسياسـية  

أ مـا لوصـف بـه البي ـة     خوف ، ويصقله  اجملومع بالصر علـى مبـد  

 :ها نالنج ية من إ

 ..العجب يف كا شيء  ال يعجبها

لـقا املواهـب والوقـوف    وإمنـا  ، واهلدف من كلك ليس الوحجي              

والثقـايف  واملعـريف  العلمـي  الـديين و الُرقّي على األرضية الصلبة ، و

 ..بي واألد

 ( :عليه السالم)وكما قال أمري املؤمنني اإلمام علي              

ـ َجالشَّ ال َوإنََّأ )              َرقُّ َواِلـَع اخَلِيـَرَة أَ  َوالرَّ، ْلـَلُب ُعـودًا   َة َأَرَة الَبرِّيَّ

(ُخُمودًا  ْبَطُتَوَأ، ْقَو ى َوُقودًا اِبَواِت الِعْذَيَة َأَوالنَّ، ُ ُلودًا 

 

 . 

ـ    وبهذا كان حوـى بقـال النجـف األشـرف                  اهرةعلـى هـذه الظ

 ..الُ يص ها الدكوور الراول  الثقافية

ذه امليزة الُ لوصـف بهـا النجـف    ال يشعر به بطبيعة احلال ،و            

إالا حينما مير  ، الذل يعيش يف هذه البي ة ، املواان النج ي األشرف ،

 ..ببي ة أخر ى 

وبهذا منـه ينمـو ويوطـور اإللـالح والصـالح والوحـديث يف                   

 ..كا شيء 

، النجـف األشـرف   القـادم إىل  اعر العام واألديب والشولذا لر ى             

ــان  ــ ك ــن ثقل ــب م ــي   هايرله ــديين واألدب ــي وال ــرل والعلم ؛ ال ي

 ..الشعرل و

                                                 
 
 . 8 4ص / نهج البالغة  - 
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، ومـا  ـر ى يف السـوينات ومـا      شخصـياً ورأ ى الباحـث  وعالر             

ومسـا اللها  ومؤمترالهـا العلميـة ،   حماضـرالها ونـدوالها    من بعدها

 .. والشعرية العلمية واألدبية

إىل  ، بـا جتـاوج   عنـد هـذا احلـد    بي ة النجف األشرف قفوال ل            

الشـركات  مسوو ى اخلرات واالسوشـارات اجملانيـة ، حيـث كانـت     

األ نبيــة اليــبرية والصــغرية ، لســتل أول مــا لســتل جتاــار النجــف 

 ..عن سبب جناح أو فشا منوو الها األشرف 

العـراق أشـاروا    واملوفد من الشركات يذكر لراحة بتن جتاـار             

النج ي يف حينهـا ،  والصناعي  عليه  بهذا األمر يف اسوشارة الوا ر 

ملواللة جناحه  يف السوق العراقيـة ، وهـي ظـاهرة قدميـة يوناقـا      

 ..أخبارها على هذا الشيا 

والبي ة النج ية على الرة  من لعقيدالها يف اخويـار األلـلح                

رهـا لنوـا  ال يـر    ثمنا ة بنيـو  ولنـوع   إلثبات  دارله ، فإنها مثمر

 .. والعل  واألدب والشعر

ـ  ةاإلنسـاني  با ومواكبـة الـدين الوو هـات                ، ومـا   ة واألخالقي

ُيبويــر عامليــًا ، ليعطــي الــدين موق ــه ، ورأل العلمــاء ا وهــاده   

 .. يف ال قه السياسي واال وماعي واالقوصادل والعلميه  اويوفو

؛ موقــف العلمــاء واملرا ــع ا حصــا علــى ســبيا املثــال كمــ             

األحداث السياسـية املخول ـة ، ومنهـا مشـيلة وأجمـة      الدينية ، من 

 .إخل  ..فلسطني ، وال وو ى حول أا ال األنابيب والوخصيب 

وال ينســى أل موطللــع ، اجلــذور الوارخييــة واإلرث احليــارل               

ولي مرقد و، الُ لي  مراقد األنبياء والثقايف هلذه األرض املباركة 

ئمـة األاهـار   ، وأبـو األ ( اهلل عليه ولله وسل   لّا) رسول اهلل حممد 

عليـه  )علـي بـن أبـي االـب     أمـري املـؤمنني اإلمـام    ( عليه  السـالم  )
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اهلل عليـه   لـاّ ) ةة العربية بعد رسول اهلل ، وهو قبلة البال( السالم

 ( ..ولله وسل  

رضـوان اهلل لعـاىل   ) عن و ود مراقد الصـحابة اليـرام    فياًل            

 ..وما أعقبه حوى اآلن ( قدس سره ) ، ولاليه  الشي  الطوسي ( عنه  

وما املقدمة الُ وضعها العالمـة السـيد حممـد كالنـرت ، إال                  

دراســة لارخييــة خموصــرة ومركاــزة جلوانــب مهمــة مــن هــذا اإلرث 

..لية الرفعة العاوامليانة العظي  

 

 

إىل النجــف ) لـر ى الشـي  الــوائلي يقـول يف قصـيدله     بهـذا  و              

( :األشرف بلدل احلبيبة 

 9

                 

                  

 ؟! ــاد ال رات بها ، فتل عطـــاء  بلـــدل  ــداول عذبــة رقراقــة

ـّـها  لـــه بغطـــاءمن خصبه وخيي  رّو ى السُّهول العــاريات ول ــ

 جملـــــّوة مبــــالَءة  خيراء  فــإكا البــقاع اليابســات عراِئٌس
 

 دنـــاِئٍن وسنابٍا شقراء  وإكا الّروابي اجُلْرُد روٌض يزدهي

ـُْيْرَن مــا للماء من لالء  وإكا الشجريات اخلييلة ألســـــٌن  َيشـ

 

لل ير واألدب والشعر  وبالعذب الرقراق ، امودت العقول           

العذب الرقراق ، لريول العقول والقلوب على املسوو ى احمللي 

 ..واإلقليمي والعاملي 

ويي ي أن امودت مدرسة احلوجة املباركة النج ية العاملية ،             

لرتفد العام بال ير املعودل واملوواجن ، ولرفد اإلنسان واإلنسانية 
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العدل واحلق وياليف واألحيام ، والب واويها الُ لنشر به 

 ..واملساواة ، بال متييز وال عنصرية 

من األدباء ويي ي يف الشعر واألدب ، أن يرج امل ات              

اجلواهرل والشبي   : والشعراء ، والسيما منه  ويف مقدموه 

 .وةريه  مما ال يسع ككره  ... واجلزائرل والشرقي واحلبوبي 

يف اخلطابة ونشر ال ير واألخالق والدين والعل  كذلك و            

، الشي  الدكوور الوائلي ، والسيد  واد شر  :، منه   واملعرفة

وةريه  ممن ارلقوا منر .. والشي  الد يلي ، والسيد ابر لةائي 

املنر احلسيين الشاخص يف عقول ، و( عليه  السالم)أها البيت 

 ..وقلوب الناس األحرار 

 

 بيئة النجف واجملالس العلمية واألدبية: ًا ثالث
 

 واء فياًل عن ما لقّدم ككره ، لوصف البي ـة النج يـة بـاأل                 

 ..امل عمة بالعل  والعلماء 

وحينما لسري بـني دفـُ شـوارعها وأجقوهـا ، لسونشـق عبـق                    

ـ العلماء وكلمـاله  الراشـدة ، ومنهـا مـا ينبثـق مـن جمـالس ال          عل

 ..وجمالسة العلماء 

ــر ى و              ــك ل ــرم  كل ــرن املنص ــة  ، يف الق ــا نهاي ــوص قب وباخلص

السبعينات ، لعّ  اجملالس مبنوع مـن العلـوم ، وموبحـرة العلـوم مـن      

 ..ما يرفد الشخص وينوها من كا عل  األساليذ والطلبة ، فوسمع 

نوظـره مـن   يوطلب أن يطاِلع على كا عل  ، ِلما ي وللحيور            

املشاركة اليمنية كمحاور ، أو احملورية كمحاضر ، أو املسومع 

 .كموعلل  
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وكانت النجـف األشـرف املدرسـة املشـرعة أبوابهـا يف كـا                     

لوب وحدب من املدينة ، فال يرلادها الغريـب ، إالا نهـا مـن مناهلـها     

هلـها  بح مـن أ عذبَا ومن أسواقها بسطة وبركة ، في  من ةريب أل

 ..بركة العل  والبه 

وال عجــب فــاهلل عــز و ــا حباهــا بنعمــة الركــة العلويــة               

 ( . عليه السالم ) املومثلة بتمري البالةة 

سـر بقـاء وخلـود    )  :وللدكوور حسـني علـي حم ـوظ مقـال                  

 : ، ومما ورد فيها ( العلماء 

يذكرونين األوائـا ةـزارة    افوتوو أدركت أنا من األفاضا ؛ ما            

.. ت كثريًا منه  يثنون على أشياخه أدب ، ووفور عل  ، وو د

 

 

 : يقول الدكوور علي  واد الطاهرو              

ــنظري   )               ــع ال ــديين املنقط ــ  ال ــة العل ــف مدين ــ  األدب  النج ، ث

، ُيعنى  بمن األعا ي وأعجوبة، وهي فيهما نادرة من النوادر  والشعر

أهلها بقول الشعر ومساعه واحلديث عنه عنايوه  باملسائا اليوميـة  

لسا بعد  وال..  أدباء كما يون اس املرء اهلواء إنه ،  من أكا وشرب

، واألسـر العريقـة يف العلـ  واألدب     عن اليوـب وامليوبـات   -كلك 

 األفـراح ، ومـا ُيولـى مـن شـعر يف      والشعر وجمالسها اخلالة والعامة

، ويف مآمت احلسني بن علي وما يو اخر به الشعراء ويسـمر   ألحزانوا

وال أسها منـه   أبنائها، وهو لد ى  إن الشعر يف النجف حياة .. به الناس

،  ، أو أنه فيها كاملاء واهلواء اسوسهااًل واسوعظامًا،  دًا وهزاًل أو أيسر

، وعالمـة فارقـة ال ليـاد ليـاهيها فيـه       وهو جمد كما هو مرلزق

 .. يف العام العربي أخر ىلدة ب

ــف الــُ لــذكر                ــارومــن خــواص النج ــايرت  نهــا، أ باإلكب س

، بصدر رحب وأفـق واسـع    الوطورات الدينية األدبية يف العام العربي
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فهي مع حمافظوها على ألالة ال ير اإلسـالمي م لوزمـت فرتفـ     

ه اليـرورل النـافع   ، وإمنا أخذت من وسائلها وأسبابها ما رأل املعالرة

لوجه رأسًا  أّن اليوب احلديثة ما لياد لدخا العراق حّوى )؛ حّوى 

إىل النجف فوولق ها األيدل هي وكوابات أكثـر حداثـة كشـعر    

، وفيهما ما يناق  ال ير النج ي  شوقي وحافظ وإيليا أبي ماضي

، وهو رد فعا يوبناه الذين ضاقوا بالقدي  وبلـ  بهـ     املناقية كلها

،  ، واهلـالل  ييق الطرف األقصى مـن رد فعـا مطبوعـات اآلسـوانة    ال

وجمالت و رائـد ممـا يعـد     ..  ، وشبلي مشّيا والرحياني واملقوطف

( .وإحلادا حرامًا وك رًا 

 

 

كـة  كوهـا وبرَ كانـت النجـف األشـرف وبرَ   ، من هذا النب              

و منهـا  جمالسها الُ لظ  خمولف الشـرائح اال وماعيـة والعلميـة ،    

لن اس الشي  الوائلي لييون موقدِّمًا بثمارها اليانعـة وإبداعالـه ،   

ويشرع بآلية وإشعاع جمالسها ومنابرها يف البيولات واملسا د ، حوى 

شرع عامليوهـا علـى حقيقـة إسـالميوها اإلنسـانية الـُ فطرهـا اهلل        

 ..ثمر  ، فتشّع احلياة نعمة ، واآلخرة ولعاىل على فطرلهسبحانه 

   

 املكتبات العامة واخلاصة يف النجف األشرف: رابعًا 
 

ولياماًل البّد من الوطرُّق للميوبـات العامـة واخلالـة يف                 

النجف األشرف ، وللوذكرة بتن املؤشـر مـا يومثـا يف حوـى حقبـة      

لقيود واملالحقة السبعينات ، ليون بعد هذه احلقبة ضاقت كرعًا با

 .. والودمري واحلرق
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ِلما هلا من دور بـال    واالهومام بامليوبات يف النجف األشرف ،             

له ال اعـا  بشـي والبحث العلمي ، أ واء العل  والعلماء يف لدعي  

 ..يف بناء وبلورة ال ير 

ــث                  ــة والبح ــي بالدراس ــراك علم ــون ح ــن أن يي ــال ميي ف

ــداع  ــتليف واإلب ــى ا ، والو ــوافر الُبن ــق ل ــ  دون أن يوحق ــة للعل لوحوي

ولنامي ولطور الثقافة الوخصصية والعامـة ، ومنهـا امليوبـات ومـا     

جتمع بني دفويها من اليوب احمللية والوانية والعربيـة والعامليـة ،   

 .. مبا فيها املخطواات والوثائق

وهو ما نراه جاخر بيا الظروف والعهود الُ مّرت حوـى منهـا                  

واب أو الوجمـع لوبـادل اآلراء واحملـاورة وقيـام     اخلطرة يف اقوناء الي

احملاضرات والنـدوات واملـؤمترات واملهر انـات واجملـالس ، ممـا حقـق       

لوالا البي ة النج ية يف العلن والسر للح اظ على مسـوو ى ثقـايف   

وعلمي وديين رفيع ، وهو ما أسه  يف لذليا لعاب إيصال املعلومـة  

 ..وال يرية مبخولف أشياهلا العلمية والدينية 

ومــن أقــدم وأهــ  امليوبــات العامــة يف النجــف األشــرف هــي               

، ميوبة الروضة احليدرية ، ملا فيهـا مـن كوـب ون ـائس كـثرية      

كان أةلبها طـط مؤل يهـا أو عليهـا خطـواه  ، إك كـان املؤلـف       

( عليـه السـالم   ) يرسا نسخوه األلا إىل خزانة اإلمام أمري املؤمنني 

.ليّمنًا وأمانًا لركًا و

 

  

امليوبـات العامـة يف النجـف     بع  عنمو ز وهناك مت نشر              

، والسـيما امليوبـات   وةـري احليوميـة    منها األشرف ، احليومية

، منها علـى سـبيا املثـال ؛ ميوبـة كليـة      الُ متولك خمطواات 

ال قه يف  امعـة اليوفـة ، وميوبـة الروضـة احليدريـة املقدسـة       
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العامة ، ميوبة اإلمام ( عليه السالم)، ميوبة أمري املؤمنني العامة 

( معج  املخطواات النج ية ) ، وكلك يف ؛ وةريها .. احليي  العامة 

.. زء ( | 9 ) املويون من 

 

 

ــرد    ومجيع              ــية ال  ــاء شخص ــهمت يف بن ــا أس ــى م ــدل عل ــا ل ه

 لعاىل ، وما ومنه  الشي  أدد الوائلي رده اهلل، واجملومع النج ي 

 ..قام به من دور كبري  نبًا إىل  نب مع أقرانه 

و دير بالذكر ، أن للدكوور الشي  أدد الـوائلي ، ميوبـة            

خالة ، مت إهـداء كوبهـا إىل ميوبـة الروضـة احليدريـة املقدسـة       

 ..العامة ، على وفق ما مت إخبارل شخصيًا به السيد مدير امليوبة 

 

 ة النجفية وعالقتها مع احمليط اخلارجيالبيئ: خامسًا 
 

وصف به من الدور اليبري للنجف األشرف وما ي ولوالاًل فإّن              

ميامني هذه األ واء واملناخ والبي ة واألرضية اخلصبة واملسومرة يف 

الوحليـا والدراسـة والوقيـي  والوقـوي  للـذات واآلخـر ، رةـ  كـا         

 ..الصعاب واملعوقات والوحديات 

ــا                   ــانية باجتاهاله ــة اإلنس ــد اليلم ــو لوحي ــالق حن واالنط

املوعددة من الوحاور والوقريب بني املذاهب واألديان السماوية وامللـا  

 ..األساسي هو اإلنسان واإلنسانية  والنحا ، واحملور

يف منه ما يوعلق خري دليا على كلك ، ، نراه أرض الواقع على و            

..واحليارل والعمراني ي اء ال ير اإلنسانبندع  و

9

 

                                                 
 
إصدار مر ز /   ع/ معجم المخطوآات النج ية / د قوين   و  رون محمد محمو. د: راجع  - 

   ص /  2 24/العراق  –النجف األشرف / مؤسسة النبراس للطباعة والنشر / دراسات الكوفة 

– 32 . 
2
مختلف الححف والمجالت والنشرات الحنادر  منن النجنف األشنرف     : راجع على سبي  المثال  - 

ومننا صنندر مننن الحننوق  الشننري ة مننن    .. والهننارف والحيننر  والنجننف  ومنهننا مجلننة العلننم واوعتنندال   
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ـ                    الس فرت ى الساحة العراقية والعربيـة والعامليـة بـني دفـُ جم

باحملاورة والوحليـا  ،  ما جيرل عليها األلسنالنجف األشرف ، لوداول 

 ..بالوقيي  والوقوي   وإبداء الرأل

، جملــالس النج يــة عشــرات ا -لنــذاك  –وُيــذكر بــتّن هنــاك               

بني  وجتمع يف الغالب، طرية ختوض يف الشؤون احمللية والعاملية اخل

ـ  ، ولـزن األمـور مبـواجين خمول ــة    ،  والشـعر  العلـ  واألدب و ةالسياس

وقنـوات  ، وحمورها ما يو  نشره من األخبار السياسية وةري السياسية 

وبريوت  املعلومات ما لصلها من الصحف بني لونة وأخر ى من اسطنبول

فودخا اجملالس ليوداول أخبارها حوى قدوم ، وإيران والقاهرة وبغداد 

أو بطرق موعددة ؛ بعد أسبوع أو أسبوعني أو  دالرجمة اجلديدة بالري

..شهر 

 

  

ــعر               ــوم واألدب والش ــة العل ــي قبل ــرف ه ــف األش ــون النج ، لي

طاب اـال   العلماء ، وقطب الرحى يف اسوقحراك واملدارس الدينية و

العل  ، لذا كان الرأل الصادر منها ، هو رأل املر عيـة الدينيـة ، ولـه    

 ..اةية واحلراك اجلماعي بوو يهاله األكن الص

ــة                ــة والعربي ــاحة العراقي ــبري يف الس ــا ك ــر وثق ــد مؤش وُيع

واإلسالمية ، فياًل عن كونه مؤثر وحمط اهومـام الـدول األ نبيـة    

 ..ر ، واملوتثرة بتلِّ حراك األم املعنية بهذا

كما هو عليه رف  الوسـلط االسـوعمارل وهيمنوـه ، املعـر               

 .عنه مبسريات الونديد واالنو اضات والثورات 

واحو ظت مدينة النجف األشرف بتلالوها العربية ، رة  لوافـد             

 ..خمولف بقاع العام يف معاهدها  أ ناس بشرية من

                                                                                                      
معالجننات عبننر الخطابننات والبيانننات وال تنناوي فنني الت ريننب ومعالجننة األجننواء ورن يتهننا   ومننا أثبتننو   

 ..الواقع والدراسات والبحوث   األ اديمية وغير األ اديمية 
 
ص / هجرينة   426 / إينران  /  مطبعنة شنريعت  /   ط /   ع / هكنذا عنرفتهم   / جع ر الخليلني   - 

369 - 34 . 
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وبهذا م لقوصر على قومية حمددة من أسه  يف بلورة شخصية            

الشي  أدد الـوائلي العلميـة ، بـا اشـرتكت منـاك  مـن       العالمة 

.. سيات اإلسالمية العلمية املخول ةاجلن

 

 

عن ما يـدور حوهلـا    قحا ال ينغلن ووهيذا كان ل اعلها م              

العلماء لـوب مـا ُيوـاح     من العام برحابوه ، فيوعد ى كلك إىل رحالت

ونشر ال ير ، هل  من فرص السوثمارها يف لالقح األفيار الصاحلة 

 ..اإلنساني اإلسالمي 

 

 البيئة النجفية ودورها يف توحيد األمة: سادسًا 
 

مصدر إهلام إبـداع اإلنسـان ولقدُّمـه    ووحدة الوو ُّه ، الووحيد              

 ..هات اإلنسانية بيا االجتا

عـزم  ولذا حتّدت ولوحد ى البي ة النج ية بيا مـا لـديها مـن                

كا مـا يوا ههـا كمجومـع ومنـاخ علمـي مو ـرِّد علـى        وحزم ، و

ــام   ــيا ع ــام بش ــوو ى الع ــالمي  ، مس ــام اإلس ــوو ى الع ــى مس وعل

ارات دينيــة ومــا لشــغا مــن حموريــة بنــاء بشــيا خــاص ، العوبــ

 ..ال ير القوي  

علمية ، لـدرس كـا املـذاهب والنحـا      فهي كمدرسة دينية           

بال خوف وال لردد ، مع ، أل كان ، وحوى لوجه لدراسة ال ير اآلخر 

 :اسويمال كا أدوالها ال يرية والعقائدية املسوندة على 

ــة  - ــالم   النقلي ــة باإلس ــه عالق ــا ل ــا م ــا بي ويف ، ؛ واملومث

الشري ة وأقوال األئمـة اليـرام    األحاديث النبوية ، مقدموه

وأقوال الصـحابة األ ـالء ، وبنظـرة دراسـية     ( ه  السالمعلي)

                                                 
 
مطبعنة  / الشنيل أحمند النوا لي ونج ارنو فني الشنعر والندب والتناريل والخطابنة          / حسن الحكيم . د - 

 . 45ص /  2446العراق  –النجف األشرف / الغري الحديثة 
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وحتليلية مسندة ، كما هو عليـه مـا لهـو  بعلـ  احلـديث      

 ..وعل  الر ال 

ليـا   ، ؛ ومنه األفق املن ـوح للدراسـة والوحليـا    والعقلية -

فير وبال حدود وال حمدودية ، ومبنه  الدراسـة والوحليـا   

ــاحة   ــغا الس ــا يش ــا م ــوقراء ك ــوعي ، واس ــة  املوض احمللي

واحمليط اخلار ي العاملي ، حوى لـو كـان ال يـر مومـثاًل     

، وكلـك لويـون الثقافـة    بالعلمانية والشـعوبية واإلحلـاد   

 ..حمط وقاية وعال  

اخلصولية والعموميـة يف وضـع لـورة     ومن خالله ليون              

 ..لسلبيات واإلجيابية لوضع احللول املعيالت وا

، وصدل البحث والدراسات للعلماء والباحثني  كان لومنه ما              

واالقوصـادل   يال يـر ال لسـ    وحتليـا  دراسةعلى سبيا املثال ، 

ـ   مـع ال يـر    ةالشيوعي واالشرتاكي وال ير الرأمسـالي باملقارن

 ..اإلسالمي 

القوة واليعف واملعيـالت وامليـزات ، ووضـع     مواقع وحتديد             

 ..هلا مبنظور إسالمي  ل والعال اتأجنع احللو

كوبـه   كما  اء بونظريه السيد حممد باقر الصـدر ، ضـمن               

 ..دنا والبنك الالربول يف اإلسالم فلس ونا واقوصا

ــار                 ــة اليب ــوجة العلمي ــاليذ احل ــات أس ــن دراس ــبقه م ــا س وم

وأساليذ األكادمييات مبخولف الوخصصات ال يريـة والعلميـة   

ملوجددة ، باجتاه لوحيد االجتـاه وال يـر اإلنسـاني علـى     املعالرة ا

 : اِن ِلْنَ وفق مبدأ إسالمي حيث على أّن الناس  

( ي اخَلْلِقَلَك ِف َنِظرٌي ْوَأ ،ي الدِّيِن ٌخ َلَك ِفا َأإمَّ) 

 

 

                                                 
 
 . 424ص / نهج البالغة  - 
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لينطلق مع معاجلـة العوامـا املخول ـة لووحيـد الـذات ال ـردل                 

ا ات وإشباعالها ططـط ليامليـة   واجلمعي ، كاٌّ على وفق احل

 ..مع الون يذ والنوائ  

وهو  انب مما ميثا حقيقة سر قـوة البي ـة النج يـة ووحـدة                  

اســومرارها ول اعلــها مــع العــام اإلســالمي والــدولي ، بــال لعصــب  

وبيــا مرونــة وفاعليــة وانســيابية ، علــى الــرة  مــن الوحــديات  

الـُ لشـّرفت مبرقـد للميـذ      ، بي ـة واملخاار ولوالا حماربة هـذه ال 

( لـّا اهلل عليـه وللـه وسـل     )سول اهلل حممد بـن عبـد اهلل   وولي ر

وضجيعيه ن  اهلل لدم ونوح  وجو  بنوه اإلمام علي بن أبي االب 

 ( ..عليهما السالم ) و اريه ن  اهلل هود ولاحل ( عليهما السالم ) 

ار ي يف احلوجة العلميـة  وال ننسى مد ى موضوعية البحث اخل            

الشري ة يف النجف األشرف ، وأثره على سعت األفق العلمي ولعاظ  

املنـاحي   ال ير باملنحى العقالني الـواعي القـوي  واملو ـوح ليـا    

 ..وكا ما هو  ديد ومعالر 

وبذات الوقت حيوا  إليه املوقف ال قهي ، لوحديـد مـا يوطلـب               

لشـرع اإلسـالمي ، ملعرفـة املسـل  أيـن      العما على وفق مقويـيات ا 

، علـى  ييون اجتاهه وموق ه السـلي  والقـوي  والنـافع يف احليـاة     

ـ  ، عـي  املسوو ى ال ردل واجلمعـي واجملوم  مـن متاسـك ،    هومـا حيقق

 ..وعلى خمولف املديات ، وبالشيا املباشر وةري املباشر 

 : يقول ( العالمة املغنية ) ونر ى             

لقد كانت وما جالت مؤل ات الشـي   ـواد البالةـي والشـي                  

حممد حسني كاشف الغطاء مر عا للبـاحثني مـن سـائر الطوائـف     

.والعقائد الدينية واملذهبية 

 

 

                                                 
 
السنة / العدد األول / مجلة فحلية (  ية  فاق نج/ ) أين الدعاية للنجف ؟ / محمد جواد مغنية  - 

 .  6ص / العراق / مطبعة النجف األشرف / السنة األولى / األولى 
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من هنـا انطلـق العالمـة الشـي  الـوائلي وةـريه مـن األفـذاك                        

وحـدة  ب العظام ، واسومدوا رفعـوه  مـن اإلسـالم احلقيقـي واملنـاداة     

 ..األمة اإلسالمية اإلنسانية 

 : كما قال السيد حممد باقر الصدر ااب ثراه الشريف            

الشيعي ، ااملـا أنـو     أنا معك يا أخي السينِّ ، وأنا معك يا أخي           

     .. مع اإلسالم

فاإلسالم من ذ العقول والقلوب ، ومنهجه االعودال والوسـطية              

 ..حملبة والسالم ، وما كان وييون على درب اإلنسانية وا

يف ( ااب ثـراه )وهو ما  سده العالمة الدكوور الشي  الوائلي            

 ..املوعاضدة مع اإلنسانية سريله وحماضراله لووحيد األمة اإلسالمية 

 مواقــع ليشــفعميقــة ، مــا حيملــه مــن لــراحة الســيما و           

، وموطلبـات معاجلـات هـذا    هـات املسـلمني   اليعف يف  سـد ولو  

اليعف ، للسيطرة واحلد من الوحـديات اليائنـة ضـمن املنظومـة     

 ..احليالية الشاملة 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 44 

 

 

 

 املبحث الثاني
 البيئة النجفية والشيخ الوائلي

 

بعد أن اسوعرضنا بشـيا مقويـب فيمـا خيـص النجـف                    

طبيعة بي ة النجف األشـرف مبخولـف   ب الوسمية ومرورًا : األشرف من

ــو ى ، و ــة ، و  احملو ــة واألدبي ــف العلمي ــة النج ــن  بي  ــو ز ع ــيء م ش

امليوبات العامة واخلالـة يف النجـف األشـرف ، ليونهـا الدعامـة      

املهمة للعل  واألدب ، والبي ة النج ية وعالقوها مع احمليط اخلار ي ، 

 ..والبي ة النج ية ودورها يف لوحيد األمة 

ــوائلي                   ــي  ال ــ ة الش ــّدم بونش ــا لق ــط م ــب رب ــريله يوطل وس

والبناء الوحدول لألمة واإلنسـانية ،  ، ومسريله العلمية واإللالحية 

وركن وركيزة كلك امله  أال وهو ارلقاءه للمنر احلسيين ، وأثره يف 

وأثر البي ة النج ية على بناء شخصيوه احلياليـة والعلميـة ،   ، كلك 

املشـرتك بـني ال طـرة وامليوسـب ، حوـى الصـف خطـه         والو اعا

.. ي مبدرسة الشي  الوائليومس

 

  

لذا سييون على وفق ما يقوييه حمدودية البحـث ، حمـاور               

 :هذا البحث كاآللي 

 .حملات من لنش ة وسرية الشي  الوائلي : أواًل 

 .البي ة النج ية والو اعا الداخلي املعالر حلياة الوائلي : ثانيًا 

                                                 
 
ا سنالمي  / مؤسسة البالط وا رشناد  / المحاضر  عند الشيل الوا لي / راجع أحمد باقر الحكاك  - 

 ..وما بعدها  34ص /  2448/   ط/ العراق / بغداد / 
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 .الشي  الوائلي وان واحه على الصحافة : ثالثًا 

 .والبي ة النج ية املنر احلسيين منه  الشي  الوائلي يف : رابعًا 

 .الشي  الوائلي بني اإللالح والوجديد : خامسًا 

 .اإلسالمية  موقف الوائلي من وحدة األمة: سادسًا 

علـيه   )  وانب من شعر الشي  الوائلي يف حـب أهـا البيـت    : سابعًا 

 (السالم 

 

 حملات من تنشئة وسرية الشيخ الوائلي: أواًل 
 

الدكوور الشي  أدد بن حسون بن سعيد الوائلي املولـود يف               

حقق ل وقًا يف كا لنف من  م ،291  -هـ   13 النجف األشرف سنة 

الوحـق باليواليـب   ، فقـد   ي دراسوه احلوجوية واألكادمييـة لن 

،  ، وكانت عالمات النبوغ والو وق واضـحة عليـه   مثا بقية أقرانه

، وال شـك أن كلـك    ف ي السابعة من عمره أكما القـرلن اليـري   

لرك أثـره اليـبري علـى شخصـيوه وثقافوـه ولو هالـه اإلسـالمية        

أمري اخلطباء علـى  لييون  ، لوجومع هذه املقومات وةريها األليلة

وسـوعي ،  اإلاالق ، ومن اار ليوه يف اآلفاق ، عام منرل وأديب م

.. وشاعر رقيق له ديوان شعر

 

 

من أعالم اإلسالم املعالـرين ،   حدفياًل عن كونه ألبح وا               

لنع ثقافـة األ يـال املسـلمة مـن أبنـاء العـراق       َمْن كبار  من حدووا

ــرب  ــري الوالع ــرب وة ــه  ع ــرف علوم ــى يف النجــف األش ــد أن للق ، بع

كالشـي  حسـني جايـر    ؛ اليـرام   أسـاليذها ومعارفه عن مجلة من 

                                                 
 
/ مطبعنة نكنار    /   ع/ رناريل النجنف األشنرف    / علي بن محمند حنرق الندين    محمد حسين بن  - 

المرجعيننة الدينيننة مننن الننذات إلننى     / حسننين بر ننة الشننامي   .  48 ص / هننـ  385 /   ط/ إيننران 

 .من المكتبة الشاملة على اونترنت / المؤسسة 
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والسـيد  ، والشي  هادل القرشـي  ، والشي  حممد سعيد مانع ، دهام 

والشــي  حممــد ، والشــي  حممــد لقـي األيروانــي  ، حسـني ميــي  

، مر والشـي  علـي ثـا   ، والشـي  حممـد رضـا املظ ـر     ، حسني املظ ر 

، والسـيد حممـد لقـي احليـي      ، والشي  علـي كاشـف الغطـاء    

وةريهـ  مـن   .. والشـي  علـي مساكـة    ، والشي  عبد املهـدل مطـر   

  ..أسالذة كلية ال قه واحلوجة العلمية يف النجف األشرف 

أال ،  العواما املـؤّثرة يف لـياةة شخصـية الـوائلي     فياًل عن              

، نشـت   فالوائلي ابن النجف األشـرف ،  لرههو عاما اجملومع الذل عاو

، والنجـف مـن أعـرق البي ـات الثقافيـة       يف حميطه لربيـة ولعليمـاً  

.. اإلسالمية قدمًاواألدبية 

 

  

وم يقف عند هذا احلـد ، بـا والـا االسـوزادة يف مؤهاللـه                   

مــن  سالبيــالوريوالرتاكميـة يف دراســاله األكادمييــة فحصـا   

النجف األشرف ، وكان الثاني على دفعوه ، وحصا  –كلية ال قه 

عــن موضــوع ، كليــة اآلداب / علــى املا ســوري مــن  امعــة بغــداد 

،  هــ  112 سـنة  ( أحيام السجون يف الشريعة اإلسالمية : ) رسالوه 

: ثــ  حصــا علــى الــدكووراه مــن  امعــة القــاهرة عــن أاروحوــه  

.هـ 129 ة وكلك يف سن( اسوغالل األ ري وموقف اإلسالم منه )

9

 

الـوائلي يف فـرتة جمنيـة حساسـة     الـدكوور الشـي    لقد بـرج               

، وكان املد الشيوعي  شهدت سيطرة االجتاهات املادية على الساحة

حوـى لـر ى الشـي      ، والقومي هلما لتثري كبري على الثقافـة العامـة  

:الوائلي يف قصيدله خواار يف الليا يقول 

 1

 

                                                 
 
مكتبننة الشنناملة علننى مننن ال/ المرجعيننة الدينيننة مننن الننذات إلننى المؤسسننة  / حسننين بر ننة الشننامي  - 

 .اونترنت 
2
ال سنم الثناني   / موسوعة النجف األشرف شعراء النجف ال رن الخام  عشنر  / عبد اهلل الخاقاني  - 

 .  9ص /   244/   ط/ واء للطباعة والنشر دار األض/ الجزء الثاني والعشرون / 
3
 http://www.al-waeli.net/ الديوان الثاني من شعر الشيل أحمد الوا لي / أحمد الوا لي  - 
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 ال ينسبون إىل ما ّد من نظ     وإن نزلواواألرض حبيمها رهٌط 

 بتجن  االشرتاكيني م أس   لو ساوموني حصًى من حتت أر له 

 الغراء والعلـ  واألخـالق والقـي      الياكبني على الواري  واملثا
 

 

 حم  افرتاء  على العمال موه   واحلاملني شعار اليادحني وه 

 واألرض والناس ألناف من اخلدم  هل واملدعني الوساول والسماء 

 من ردة به  يومًا وال رح   الناب والظ ر فحواه  فما نبيت

 أمثال أوالِء من عرب  ومن عج   عقمًا ألرحام دنيا الناس إن نسلت

 

( :مساسرة احلرب ) ويييف يف قصيدله     

  

 

 ربك اك  دماًء يا مساسرة احل  مألمت رباع األرض بالّنوح والّندب

 

ــب   و               ــة اخلطي ــين أن مهم ــا يع ــة مم ــت بالغ ــعال كان بة وص

الـوائلي   شـي  ليـن ال  ، يف عملية الووعية اجلماهرييـة واخلطورة 

ك اءلـه ومقدرلـه   و، ال ير اإلسالمي اإلنسـاني  ب يا  اسوطاع

 اسـوقطاب ، ومتيـن مـن    من فرض منهجه وسط اجملومع، العلمية 

، وكان منره مدرسة موحديـة لونـاول    ربدر ة مل وة للنظ األضواء

النقـد  الدراسـة والوحليـا و  املاديـة ب ومنهـا األفيـار   األفيار كا 

. وفق منه  علمي موضوعيعلى والو نيد 

9

 

وكا معالـر للشـي  الـوائلي ومواكـب حملاضـراله الـُ ال                   

لقف عند خط معني ، يسوقرأ الوعي املومثا حلمـا اهلمـوم واملهـام    

ــى أســ  ــان ومــديات      عل ــى جمــان ومي ــة املعومــدة عل اس احلا 

واسرتاليجيات م عول لتثري احملاضرات ، والواضـح معاملـة احلا ـات    

                                                 
 
 . 44ص / المحدر السابق  - 
2
مننن المكتبننة الشنناملة علننى  / المرجعيننة الدينيننة مننن الننذات إلننى المؤسسننة  / حسننين بر ننة الشننامي  - 

 .اونترنت 
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ال يريــة الثقافيــة العلميــة ُلبنــى علــى أســاس الولــول ليــا  

املسوويات وباملوضوعية العقائدية الووعوية ، حبيث  علوه مصـدر  

خمولــف معلومــات دقيقــة لعومــد باألســاس علــى مصــادر ومرا ــع 

املذاهب واألديان ، والبنـاء علـى وفـق دراسـة حبثيـة مقارنـة حتقـق        

 ..جيوها املوضوعية وحماورة اآلراء مبنه

وهو االجتاه واملنحى الُ اخوطوـه البي ـة النج يـة ومدارسـها                   

احلوجوية واألكادميية الراسخة ، واملنطلقة منها املؤمترات والندوات 

ة للمحـاورة ولقبُّـا الـرأل اآلخـر ، والوقريـب بـني       واملهر انات اهلادف

  :املذاهب واألديان على أساس اآلية اليرمية العظيمة 

 952من اآلية / سورة البقرة (  َلا ِإْكَراَه ِفي الدِّيِن )

ألشرف حيما حوى ألبح العام واألديب وامل ير يف النجف ا             

اليــبرية اجتــاه املدينــة  م واملســؤوليةالعلــى كاهلــه اهلمــوم واآل

واملــوروث العظــي  احليــارل اإلســالمي والعقائــدل ، واجتــاه األمــة  

العربية واإلسالمية ، با حوى املسؤولية اإلنسانية ، ومنه  ما كـان  

 ..حيمله الشي  الوائلي رده اهلل لعاىل 

 

 البيئة النجفية : ثانيًا 
 والتفاعل الداخلي املعاصر حلياة الوائلي

 

ــوائلي                    ــي  ال ــة الش ــتّن والدة العالم ــى ب ــت يف ال ننس كان

م ، وما يوس  بـه  291 العشرينات من القرن املنصرم ، وبالوحديد عام 

من مسات بسااة العيش ولعوبة ظروف املعيشة ، وبالرة  من كلك 

لر ى اإلنسان بعيد بشـيا وبـآخر عـن ماديـات احليـاة ، وبطبيعـة       
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اه منصـبًا علـى االهومـام بـالعل  واألدب     البي ة النج ية كان االجت

 .. والسياسة والشعر

لـة لألسـواك البالةـي ورد    ويف جملة االعودال النج يـة ؛ مقا                

 : فيها 

ثـروة   –عـالوة علـى الثـروة العلميـة الغزيـرة       –يف النجف  )            

لـدداب  أدبية قيِّمة ، هي ينبوع ةزير ، ال ساحا لـه وال قـرار ، وعـني    

نهـا للعـراق   فوارة ، ميين أن يرلول منها أبناء الياد ، وأن خيل وا م

، يوناسـب والعصـر احلاضـر ، ويو ـق والطـراج      كيانًا أدبيًا  ديـداً 

. .. (احلديث 

 

 

 : حوى يقول        

أن حتصي يف مدة اويلة أمساء ( هيهات ) وهب أنك اسوطعت              

فإنـك ال حمالـة عـا ز عـن الوقـوف      ،  ا لدابها ولعرف من مؤل اله  شي

على نهاية لثاره   املبعثرة هنا وهناك ، ومييننـا يف هـذا املقـام أن    

حنصر الثروة األدبية يف النجف بنطاق ضيق ونلخصـه يف مواضـيع   

:ثالث 

9

 

أدب اجلدران واألبواب ؛ ومنـه املومثـا باملـدونات مـن الشـعر       - 

واجلوامع واملسا د واملقابر وبع  البيوت على أبواب املدارس 

 ..واحلسينيات 

أدب اجملــاميع النااقــة ؛ ومنــه املومثــا باحملافــا واللقــاءات  -9

ال ردية واجلماعية واملويمنة رواية األدب والشعر والعلـوم  

 ..والطرائف 

                                                 
 
العندد  / مجلنة فحنلية   (  فناق نج ينة   / ) الثرو  األدبية في النجف األشنرف  / محمد علي البالغي  - 

 . 63ص / العراق / مطبعة النجف األشرف / السنة األولى / السنة األولى / األول 
2
 . 65 -63ص / المحدر السابق  - 
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أدب اجملاميع املخطواة ؛ ومنه املومثا مبا حتويه امليوبات  -1

 ..حلديثة العامة واخلالة من املخطواات األثرية القدمية وا

ـ وما املسا الت األدبيـة والظر                 ف يف جمـالس أدبـاء النجـف    ائ

األشرف ، إالا الصورة احلّية من أساليب نشر األدب والشعر والونويع يف 

مناهجه ، ل ال يشغا احلياة الركون إىل الوقوقع واجلمود والرولني 

..وامللا 

 

 

انطلـق بوماسـك موضـوعي ثـر      ، من هذه البي ـة اليرميـة                 

أليا ، يسومد من القـرلن اليـري  واألحاديـث النبويـة الشـري ة      

، وما  اد به ال ير األليا ( عليه  السالم ) وأقوال األئمة اليرام 

مــن علمــاء األمــة اإلســالمية ويف مقــدموه  علمــاء النجــف القــائ   

 ..نهيوه  على الوحدة اإلسالمية 

 

 نفتاحه على الصحافةالشيخ الوائلي وا: ثالثًا 
 

انبثق الشـي  أدـد الـوائلي يف بي ـة لهـو  باالن وـاح علـى                      

العام وكا احليارات ، وحبي  و ود قيادة احلوجة الشـري ة مـن   

النجف األشرف ،  علها أكثر ان واحـا ولعـاماًل ول ـاعاًل مـع الـرأل      

ـ   ا اآلخر بيا موضوعية وحبث وحتقق من كا ما يدور ، لوـدع  م

يصدر عنها من لراء مسؤولة ختدم وحدة اإلسالم واملسلمني وبـالروح  

 ..اإلنسانية الراسخة 

فرت ى قيام املطابع يف النجف األشرف ، ولدور خمولف اجلرائد               

واجملالت والنشرات واليوب مبخولف اجتاهالها الثقافية ، لويـون  

                                                 
 
ص /  المساجالت األدبية والظرف في مجال  أدباء النجف / محمد حسين المحتحر : راجع  - 

 ..وما بعدها  -253
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ا للمنشورات العاملية بوابة االلصاالت ال يرية ، فياًل عن اسوقباهل

 ..ومداولة ال ير العاملي بوعي ومتحيص وحتليا موضوعي 

ــوائلي                  ــي  ال ــب الش ــبقه ، وواك ــد س ــدور وق ــع لص ــر واس أث

 ..املنشورات املخولف 

ملنش ها ولاحب اموياجها ( العل )كما هو عليه لدور جملة               

م ، وهي لناقش كـا مـا   9 2 السيد هبة الدين الشهرسواني يف عام 

يدور مـن سياسـة وا ومـاع واقوصـاد ولربيـة ولعلـ  ولعلـي  ، بـا         

، وكـا  ديـد علـى السـاحة الثقافيـة      ، خمولف العلوم والثقافـات  

وحمبــة هادفــة للو اعــا والوطــوير والنمــو  لوحماورلهــا بيــا ود

 ..احليارل 

ؤكد كلك ما ول اعا الشي  الوائلي مع الصحافة والنشر ، ول              

: نشـره عــر خمولـف الصــحف ، كمـا نوصــ حه مـن خــالل جملــة     

لصاحبها ورئيس حتريرهـا السـيد هـادل فيـاض ، الصـادر      ( النجف )

م ، حيث مت نشر قصيدة للشي  الوائلي 252 اجلزء األول منها يف عام 

، وهلا أبعادهـا ال لسـ ية الـُ لرلقـي باحملـاورة مـع       ( حائر ) بعنوان 

:حقيقة امل عمة بالوعي ، ومنها يقول الذات لوصا لل

 

 

 أظما فتشرب ث  أشرب ث  م يزل الظما  أنا َمْن أنا أنا عام أبدًا يظا مطلسما

 ال األرض لدرل م مشيت بها وال لدر ى السما  أمشي فتبصر ث  أبصر ث  أني يف عمى

 

 ـال ـغــى املنـــــا ال أجال أبــأنـ

 حوى وثقت بتن سعيي للمحال 

  يت ث  على فمي مات السؤالأة

 

                                                 
 
أيار  23 / ثامن والتاسعن الالجزءا/ السنة األولى  / النجفمجلة / قحيد  حا ر / أحمد الوا لي   - 
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الشي  الـوائلي علـى لـ حات جملـة      وبصمة أخر ى ييعها                

الُ أخذ ُيصدِّر أعدادها األخـرية البـة كليـة ال قـه يف      ، (النجف)

ونقوطـف  ، ( العيـد  ) النجف األشرف ، ومتثلت بصـموه يف قصـيدة   

:منها 

  

 

 أفق يف كا  انح لك  قد لعددت يف معانيك يا عيد

 حسان األلوان در وجرق  فبتحالم ا لُ أنت أثواب

 على قطة الصغار لنق  وأرا يح يف اهلوا ومواليا

 من واهن النسي  أرق  وش اه لؤثر اليل  الساك  

 لسيب الطهر م يدنسه حنق  نظرات بري ة يف عيون

 

شـي   لى الُبعد مـن أثـر ال  وال ميين بهذه الوق ة أن نغطي ع              

 ..الوائلي 

يوطلـب دراسـة خالـة للشـي  الـوائلي وان واحـه علـى        لـذا                

نوا اله ال يرية املخول ة مـن األدب والشـعر    من نشرما الصحافة و

إخل ، والُ ال .. والبحوث واملوضوعات وما ماثلها ، واللقاءات الصح ية 

 ..بشيا ل صيلي  ايسع البحث لناوهل

 

 

 

 

 

 

                                                 
  
م 963  – ذار / السنة الخامسة / العدد السادس / مجلة النجف / قحيد  العيد / أحمد الوا لي  - 

 . 39ص / 
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 ج الشيخ الوائلي منه: رابعًا 
 والبيئة النجفيةاملنرب احلسيني يف 

 

اهرييـًا  واملدرسة الرتبوية والووعوية والثقافيـة ، انطلقـت مج               

 ..من املنر احلسيين املبارك 

، بالوـاري  ومتسـاة    املنر احلسـيين  ولذا يرلقي َمْن يوجه حنو             

وين ـوح بعمقهـا علـى     ا ،ونهيـوه ( عليه السـالم  ) قيية احلسني 

، كــا شــيء مــن فــرتاه حيمــا شــيء ،  اآلفــاق العلميــة والثقافيــة

املسـومد قولهـا مـن الشـريعة القرلنيـة      ،  حيما إنسـانية العقيـدة  و

ـ ، للهداية هلـا   رساليواملرشد ال ب يـر العقيـدة وعقيـدة     ةواملومثل

 ..وحبيور العقول والقلوب ، ال ير 

الشـاخص منـذ   ، ونـور منـره   ، احلسـيين  وبهذا كان احليور             

وحوـى  ، مرورًا بعصر الرسالة اإلسالمية ووامودادًا ملنر النّبوة ؛ ،  األجل

ماجال ،    كا الظروف واليغواات والويحياتورة، وقونا احلاضر 

للونــوير ولقــوي  األ يــال ؛ للصــالح واإللــالح ، ووســيبقى لــولًا 

 ..نسانية اإلسالمية اإل ال ير والعقيدةدرسة مب

حتديـد مـن بـني     مييـن ، ومنطلقًا من هذا املنظور املقويـب             

،  الباحثعالرها أو مناه  واإلشارة إىل ثالث مناك  ميدانية ،  األبرج

 : ا مبا يتليإمجاهلميين 

ردـه اهلل  ) منه  املرحوم امل ير اإلسالمي السيد  واد شر  - 

ضراله وبإاروحات ومثا منهجه مبحاور حماومما ي، ( لعاىل 

ل اســري اآليــات القرلنيــة واخلــوض يف ميــامني األحاديــث  

، ( علـيه  السـالم   ) النبوية الشري ة وأقوال األئمة اليـرام  

حوـى ُيشـبع املوضـوع    ، واخلوض يف اسوقراء اآلراء املوعـددة  
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لومــة إىل أوســع وبشــيا رائــع حيقــق إيصــال املع، حبثــًا 

 ..شرحية من اجملومع 

وهذا ال ، اه على العموم ال ختر  عن اإلسالميات وخطو         

واهلدف هو بنـاء لل يـر   ، يعين إنه ال يطرح أفيارًا علمية 

العقائدل الواضح وةري املوعصب واملسووعب ليا األاراف 

وبيشــف احلقــائق وإلقــاء اليــوء علــى  ، املعنيــة بــاألمر 

 ..الرلينة  ةالوقائع الوارخيي

لق روح وبناء الوحـدة اإلسـالمية   وبذلك من شتنه أن خي          

وجمملها لصب يف بودقـة الويـحية مـن أ ـا     ، اإلنسانية  –

 ..لوكية الرفيعة للمجومع اإلسالمي اإلنسانية والقي  الس

هلا هو جتسيد الصورة الواضحة لواقعة ألطف ؛  احملققو          

، واقعة النهية احلسـينية السـابقة بـال ير قبـا السـيف      

والذائبة فيها كا القوميـات  ، عقيدة قبا األنا والنااقة بال

لوومثـا  ، بعمـق الرسـالة   املسوويات العمرية بو، بال متييز 

 بـال ير والـن س  اإلنسانية بيا ما لعنيه من اليلمة ؛ 

 .. لأل يال وبتقوم األفيار املقوِّمة  السلوك ،و

ردـه اهلل  )منه  املرحـوم الشـي  الـدكوور أدـد الـوائلي       -9

ومثـا املـنه  مبحـاوره االسـوقرائية واسوحيـار      ؛ وامل(لعاىل

لـدعمها العلـوم   ، الواقعة وامودادالها بتدوات علمية حديثـة  

ــة  ــا ، احلديث ــنص  ، وبوطويعه ــة ال ــا يف خدم ــيس إقحامه ول

 ..رلني واألحاديث النبوية الشري ة الق

له يهو  مبعاجلة األمور مبنظور الـدين  يف حماضر فرت ى          

عـام مراعـاة كـا املسـوويات الثقافيـة       وبشيا، والدنيا 

 .. ولطويع العلوم خلدمة النص ، والعلمية 



 5  

ويف هــذا اجلانــب يوخطــى اليــثري مــن املوخصصــني            

الـذين قـد ال يومينـوا بهـذا     ، والعلماء يف العلوم احلديثة 

ن رة  ما حيملوا م، االسويعاب اإلنساني املشبع باملوضوعية 

 ..وموخصصة  فير حديث وعلوم حديثة

وقد ، قد يشطح لاحب االخوصاص بتمور عدة لذا نر ى           

 ..للوقوقع على حمدودية الوخصص  ختونه اإلميانيات

مدرسـة  ، ليننا نر ى العالمة الشي  الدكوور الوائلي           

حيــث يعــاو أمــور الــدين ، وموســوعة يف الثقافــة والعلــوم 

 ..ب ال قه ليا العلوم باسويعا

ــلوك            ــن س والس ــع ال ــدنيا بوطوي ــور ال ــما أم ــذا يش فل

ــور  ــالوعي وفلســ ة األم ــاح  ، ب ــبح مج ــان بي ــ  اإلنس ودع

الن س مع إعطاء الوواجن وال سحة املناسبة حلقوق اإلنسـان  

 : الدنيوية 

ُقْا َمْن َحرََّم ِجيَنَة اللَِّه الَِّوي َأْخَرَ  ِلِعَباِدِه َوالطَّيَِّبـاِت ِمـَن   )           

 .. سورة األعراف/  19من اآلية  (  لرِّْجِقا

للسـيطرة  ، وبه ي وح املون س الشرعي ولمام األمـان            

لوطويع الوعصـب  ، وداية اإلنسان من االحنراف والوعصب 

 ..، وبالشيا املوواجن احليارل حبيث ال ييون إالا للحق 

وخلـق  عـن ل ريـق األّمـة    بالناس وبهذا حيقق االبوعاد           

الطائ ية والوتجُّم الن سي لد ى األفراد وانعاسه على السـلوك  

 ..خيطط له عدو اإلسالم واإلنسانية الذل يومناه و

اعما  )؛ الن س املطم نة يف حببوحة  ويدع  يوحدبا           

واعما ألخرلك كتنـك متـوت   ، لدنياك كتنك لعيش أبدا 

 ( ..ةدا 

الـوعي والعمـا حبقيقـة ؛     والبناء على أساس والعما          

ة اإلنسان من امليـار  إّن ما حّرم اهلل سبحانه ولعاىل هو حلماي
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وما حلله اهلل عّز و ا هو يصب نوائجه يف ن ـع  ،  امُلحيقة به

ومن خالل ا ونـاب  ، اإلنسان واإلنسانية حينما ُيعما بُهداه 

ــة ل   ــافع احملقق ــا باملن ــار والعم ــة  املي ــعادلني ؛ الدنيوي لس

 .. واألخروية

وبهذا املـنه  كـان الشـي  الـوائلي يسـوقطب كـا                  

وبيا األبعاد املنظورة وةـري  ، املذاهب والعقيدة اإلنسانية 

ــورة  ــة  ، املنظ ــة اليلم ــرتاليجي وبدينامي ــالعمق االس ، وب

 ..ضمن حمور احلق وسالمة الدين واملسلمني 

املنه  اآلخر املومثـا بـاملرحوم اخلطيـب السـيد  ـابر أةـائي        -1

ــاىل ) ــه اهلل لع ــة  ، ( رد ــه اخلال ــاكي بطريقو ــذل ُيح ال

كاٌّ من منه  السـيد شـر والشـي  الـوائلي     ، وباسوقاللية 

 احلسـيين  رده  اهلل لعاىل ومجيع املرلقني إىل اريق املنر

مـع املدرسـة واجلامعـة اليـر ى     الذل جي، اإلنساني املبارك 

ينهـا منهـا    الـذل ، الشاملة وامُلْشَرع أبوابها ليا اإلنسانية 

وةـري املسـل  مـن    ، املسل  بيا اوائ ه وقومياله ومذاهبـه  

 ..وحوى َمْن ال للة له بالدين ،  ى الديانات األخر

واألدباء والشـعراء  ، وما أقوال القادة ومنه  ةاندل وماو           

إالا الـدليا  ، والعلماء واملثق ون بيا اروحـاله  ألسـنوه    

وأرضية االرلقاء إىل املنر ، عة الواضح على عاملية هذه اجلام

 ..احلسيين 

جيمـع بـني   ، ولر ى يف حماضرات املرحوم السـيد أةـائي           

مبــا فيــه الييميــاء ، الــدين وال يــر املوســوعي للعلــوم 

 .إخل .. وال يزياء والطب وال لك 
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بشــيا خمولــف وال خيــالف منهجــه ملــدارس َمــْن                

وبشـيا عـام ال يـر    ، جيمعه  خدمة الـدين اإلسـالمي   

 ..اإلنساني ووحدله 

ف ي اسوقراء حماضراله الـُ ااملـا لشـرفت حبيـورها               

منـذ  ، إىل  انب حماضرات علما نا وأعالمنا األفذاك األ الء 

رةـ  ل ـاوت حريـة كـا     ، السوينات وحوى وقونا احلاضـر  

 .. حقبة لارخيية حمددة وضغواالها 

ومنـوهاًل مـن   ، لقـدي  واحلـديث   نراه يوحدث فيها عـن ا          

فياًل ، املواكبة ليا لطور ال ير اإلسالمي واروحاله 

 ..ما سبق ككره  عن

وسـبيله  املنـر   ، سـالمي  فذاك يف خدمة ال يـر اإل األوهناك               

وما هؤالء اليرام إالا لور ملنـاه  ضـمن املدرسـة اهلادفـة     ،  احلسيين

،  َيُصب يف خدمة اإلسالم واملسلمنيلذل لالرلقاء إىل املنر احلسيين ا

ــة     ــري واحملب ــّواق للخ ــاربه ، الو ــه ومش ــا لو هال ــان بي ــا واإلنس ب

 ..واحلقيقة 

ال يسـع  ، وهناك مناه  أخر ى موياملة مـع السـابق الـذكر                

لل يـاء  ، والُ لرلقي لوطويع ما مسـوحدث مـن ال يـر    ، ككرها 

ـ    ا املسـلمني واإلنسـانية   الواسع لل ير العقائدل الـذل جيمـع ك

 ..للوعايش باحملبة والسالم 

ــرات               ــاه  احملاض ــر ى يف من ــًا ن ــينيةوعموم ــا  احلس وبروحيوه

ـ   ،  السـال ة الـذكر  اإلسالمية  ال مـن بـني أهمهـا    الـذل مييـن إمج

 :ة املؤشرات اآللي

ــني   -  ــام احلس ــذكر اإلم ــدأ ب ــرات لب ــالم ) حماض ــه الس ( علي

بنــور ليــة قرلنيــة كرميــة  ثــ  لتخــذ، ومصـيبوه العظيمــة  

ومعاجلة أمر معـني يويـمن   ، لو سريها أو االهوداء ططاها 
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سـيها ككـر   وِم، ولقوي  أمـور احليـاة   ، الووعية الشاملة 

  إىل ككـر  ومصـائبه  ، ولعـر  ( عليه  السالم ) أها البيت 

 ( ..عليه السالم ) احلسني 

نية ولية قرل، ( عليه السالم ) حماضرات لبدأ بذكر احلسني  -9

ث  اسـوذكار يف ضـوء هـذه اآليـة أمـور دنيويـة       ، مباركة 

مبا فيها الوحليالت العلمية ومبا  ادت به العلـوم  ، وأخروية 

 ..احلديثة 

ــة    -1 ــة كرمي ــة قرلني ــدأ بآي ــرات لب ــون ، حماض ــا أن يي فإّم

، ( ليـا مقـام مقـال    ) الوحليا ومعاجلة املوضوع يف منه  

فقهية أو لربويـة أو   علمية أو ملها من ميامنيفاآلية وما حت

 ..وخوامها املسك أو جتمعه  ، .. سياسية 

رمبا هناك حماضرات حبديث نبول أة بقول لواحد من األئمـة   -3

، ليجمع يف ثناياها ميامني فقهيـة  ( عليه  السالم)األاهار 

 ...وثقافية ولوعوية وعلمية 

يف بع  احملاضـرات لويـمن نهايوهـا جمموعـة أسـ لة يف       -5

واإل ابـة عليهـا مـن    ، لوّ ه من احليـور  ، نيا أمور الدين والد

وهو ما أخذ به الشي  الدكوور الوائلي ردـه اهلل  ، احملاضر 

 ..لعاىل 

، مجيع اخلطباء ؛ إن م يشرتكوا يف الشهادة األكادميية  -2

أال وهـي الشـهادة   ، فقد اشـرتكوا بالشـهادة األعقـد منهـا     

 ..املباركة احلوجوية 

ــوا إّن ا -7 ــاء عرف ــع اخلطب ــة مجي ــدة املعلومالي ــة ، لقاع املومثل

، بالووسُّع يف اإلاالعات املوسوعية ال يريـة والعقائديـة   

 الوطــور والنمــو يف هــي الســبيا ملواكبــة كــا  ديــد يف

 .. البحث العلمي
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اخلطباء عرفوا بتّن الُبنى الوحوية للمعلومات ورلانوها لبـدأ   -1

ــة    ــة واألفقي ــات العمودي ــا االجتاه ــى ك ــاح عل ــن االن و م

 ..نبية واجلا

ــد             ــدين الواح ــذهب يف ال ــى امل ــاح عل ــا االن و ــد به وأقص

 ..  واالن واح على بقية األديان السماوية ، اإلسالمي 

مـبين علـى   ، والوحليا العلمـي   لذا كان بناء ال ير          

واالبوعـاد عـن الوعصـب الـذل     ، أساس الوحليـا املوضـوعي   

 ..يدمِّر ال ير اإلنساني 

سواء ، ف هو احملدد ملا خمطط للمحاضرة الرلينة عرفوا املوق -2

ــا    ــويعاب ك ــاة واس ــدة حملاك ــطة أو املعق ــت املبّس كان

وهو ما جيعا القدرة والرةبة لِيال الطـرفني ؛  ، املسوويات 

لييـون هنــاك  ، اخلطيـب أو احملاضـر واملســومع أو املـوعلل     

 ..  انسيابية يف لقبُّا االسوعراض ال يرل والعقائدل 

ــة  -9  ــوجدات  مواكب ــة ، واملس ــيط باألم ــق وحي ــا يلح ــا م ك

اليائنــة يف الوحــديات والوهديــدات واملخــاار ، وفــرص     

      ..علمي  –معاجلوها مبنظور فقهي 

مـنه  اخلطيـب   ، وهيذا كان وييـون بركـة اهلل لعـاىل            

ــوقاء    ــبا االس ــة ، وس ــة النج ي ــيين والبي  ــر احلس ــة يف املن واخلطاب

 ..ظيمة على مد الواري  ومقوبا األجمان اإلنساني من بركاله الع

 

 الشيخ الوائلي بني اإلصالح والتجديد: خامسًا 
 

ولوالاًل للموضوع السالف الذكر املوعلق بـاملنر احلسـيين                 

وما أخذ من متخذ يف شخصية الوائلي العقائـدل املعوـدل ، ول اعلـه    

ــة البُ    ــبري يف لنمي ــدور الي ــه ال ــف ، ل ــة النج ــع بي  ــي  م ــد العلم ع
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وال يرل واألدبي اجملدِّد أو احملدد وامُلسه  يف اجتاهـه اإللـالحي ،   

 ( ..رده اهلل لعاىل ) وهو ما اجته ُططاه الشي  الوائلي 

 : الوائلي يف مقدمة ديوانه الشعرل   ومما يقوله الشي              

ا الـديوان  كان من أه  األمور الُ دفعين للوعجيا بطبع هـذ )              

ــف     ــك أن أدب الط ــف كل ــد يف أدب الط ــار  دي ــإبراج مس ــا ب الوعجي

وخصولًا يف القرون الثالثة األخرية سار على ولرية واحدة من حيـث  

مما ألبح نه  أدباء الطف نهجًا لقليـديًا نـدر   ، الشيا وامليمون 

أن يومّيز شـيله أو ميـمونه إال يف بعـ  احملسـنات الل ظيـة أو      

وقـد  ، ضح عند البـاحثني املعنـيني بهـذه الشـؤون     البديعية وكلك وا

حدث يف الربع األخري من القرن الرابع عشر اهلجرل لقريبًا خـرو  عـن   

ــذين    ــذا االجتــاه علــى أقــالم جمموعــة الشــعراء ال هــذا الــنه  ومت ه

عالرله  مما ييون مؤشرًا لـوالدة مدرسـة حديثـة يف أدب الطـف     

وقـد  . ة يف هذا الـديوان  أر و أن ييون منها بع  املقااع املوواضع

اسوعجلت لويون جمّرد لبنة يف هذا البناء الذل أر و أن يقوم قريبًا 

لعا مرحلة  ديدة لياف إىل مراحا أدب الطف الذل ييون لرحًا 

. ( يوحد فيه اللاهب العاا ي بالني  ال يرل اهلادف

 

 

ـ                وعي ومما ير ع إليه جناح االجتاه اإللالحي والوحـديث ، ال

لـُ  للخطط املدروسة اجملسدة من خالل إنشاء املؤسسات الثقافيـة وا 

 ..أفرجت عنها قيام كلية ال قه 

بوو هـات  املدرسة احلسينية  ، مدرسة الوائليوما انبثقت عنها             

من إلالحات املصلح ال ذ الشي  حممد  انطلقتالُ البحث العلمي ، 

 ، وكان نوا ها الطيب ها الصايفمن معين اسوقى، فلقد  رضا املظ ر
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، كما كان اخلطباء الذين  اءوا بعـد الشـي  الـوائلي مـن     املبارك 

. ن س النوا 

 

 

ويبني الشي  الوائلي حبماسه ولتييده حلركة اإللالح الُ               

ــر    ــات املن ــالح اجتاه ــيما إل ــر ، وال س ــد ى النش ــة منو ــه مجعي لبنو

هالـه اخلطابيـة ، وأشـار إىل بعـ      احلسيين ، وكلك منـذ بدايـة اجتا  

أنصار حركة اإللالح منه  ؛ الشي  حممد الشريعة والشي  حممد 

رضا املظ ر والشي  حممد حسني املظ ر والشـي  عبـد املهـدل مطـر     

والشي  حممد علي قسام والشي   واد قسام والشي  مسل  اجلابرل 

..والسيد عبد احلسني احلجار 

9

 

الشاخصـة يف النجـف األشـرف الـُ أشـار إليهـا       ومـن اجملـالس                

الشي  أدد الوائلي ؛ جملس العالامة اليبري الشي  حممـد حسـني   

وجملـس  ، وجملـس الشـي  حسـني مشـيور     ، لل كاشف الغطـاء  

حممد حسني بشيبش ، وجملـس امل يـر اليـبري العالمـة السـيد      

ـ      ، حممد باقر الصـدر   عد هـذه  ـُالـذل بقـي شاخصـًا يف كهنـه ، ومـا ل

اجملالس وةريها إالا املدارس ال اعلة واملؤثرة على الوسـط الوقليديـة   

..واإللالحي 

1

 

ــات                    ــن احلرك ــره م ــّدم كك ــا لق ــبقية م ــين أس ــذا ال يع وه

اإللالحية املواكبة حلركة الوغيري والوحديث يف النجف األشرف ، 

وحــديث ، اللـالح و اإلبـا سـبقوها وحلقوهــا العديـد مـن حركــات     

ــها   ومببار ــة ومدارس ــف الديني ــة النج ــة و امع ــوجة الديني ــة احل ك
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الدينية ، وهو ما وثقوه ووضحوه العديد من اإللدارات ، والسيما ما 

..أرخوه لحافة النجف ومنها اجملالت واجلرائد 

 

 

ـ  بـتّن مـا   السيد حسـني بركـة الشـامي    ير ىو               ن الشـي   ميا

الـُ أسـهمت    عام اخلطابـة الوائلي من لبوأ هذه امليانة الرفيعة يف 

: ، ثالثة عواما أساسيةيف اإللالح والوجديد 

9

 

لولمذه على ثلة من العلماء اليبار أبـرجه  الشـي  حممـد     - 

 . رضا املظ ر

نشــوءه يف بي ــة النجــف األشــرف املعروفــة بثرائهــا العلمــي   -9

ــي ــًا    واألدب ــًا وكالب ــاعرًا مره  ــًا وش ــًا المع ــان أديب ، في

 . إسالميًا عقائديًا

حتصيله األكادميي العالي الذل  عله جيمع بني الدراسـة   -1

 . احلوجوية والدراسة اجلامعية احلديثة

وال خي ى على أل شخص مـا أثـر ويـؤثر الشـي  الـوائلي يف                    

حماضراله املونوعة عر املنر احلسـيين ، ومبناهجـه املموـدة بنـب      

األبعـاد العقليـة   نـوع  العل  والواري  والعلوم الدينيـة وةريهـا ، ومب  

والنقلية ، ومبا ُيشبع املاضي واحلاضر واملسوقبا يف فير اإلنسان 

واإلنسانية ، ومبا ين عـه يف سـلوكه السـول القـوي  واألخالقـي ،      

وبناء أسس الُبنى الرلينة وبوشّوق حلب العل  والعلماء ، واسـوقبال  

ـ        ان وأخيـه  الرأل والرأل اآلخـر بـوعي مثمـر ُيقـرِّب بـتخّوة بـني اإلنس

 ..والسالم اإلنسان على مائدة مشرتكة جيمعها اخلري واحملبة 

                                                 
 
عربية في النجنف أو وهني مجلنة العلنم للسنيد      راجع على سبي  المثال أول مجلة صدرت باللغة ال - 

  وما رلتها من المجالت  الهنارف والنبالط والنجنف وغيرهنا      4 9 هبة الدين الشهرستاني في عام 

.. 
2
من المكتبة الشاملة على / المرجعية الدينية من الذات إلى المؤسسة / حسين بر ة الشامي - - 

 .اونترنت 



 59 

ــالوه ور اه يف                    ــاحي رس ــح يف من ــرق وواض ــب مش ــذا  ان وه

العلويــة َ س البي ــة النج يــة ـَاإللــالح والوجديــد علــى مــنه  ونــ

 ..، كما سبق اإلشارة إليه اإلسالمية 

 

 اإلسالمية موقف الوائلي من وحدة األمة: سادسًا 
 

وامودادًا للموقدِّم ككره ، فإّن حيـور الشـي  الـوائلي يوجـه                  

 : بعال اله ألمور موعددة ، منها ما يشري إليها بقوله 

قد لوناول بعـ  القصـائد معاجلـات مذهبيـة وأسـجا أنـي       )             

كنت حريصًا فيها حتييد مجحات العاا ة وقد عرضوها يف حـدود  

من نه  إسالمي سـلي  يسـجا امليـمون بصـورة موضـوعية       ما أراه

( رية االنطباع بدون فوو ى إلزاميةويرتك للقارئ ح

 

. 

وهو ما يظهـر بشـيا واضـح وفاعـا يف معظـ  حماضـراله                    

الدينية والثقافية ، فحينما يطرح لية كرميـة أو حـديث أو قـول أو    

ــيالية أدب    ــة ، أو إش ــتلة فقهي ــارخيي أو مس ــدث ل ــة  ح ــة وعلمي ي

 اروحالــه ، ولبيــان ومعرفيــة وفيريــة ، نــراه ييــع احلياديــة يف

لراء خمول ـة ومونوعـة ، وييـع لراءه العقليـة والـدعامات      و اتارح

النبويـة الشـري ة وأقـوال     ية من اليواب اليري  واألحاديـث النقل

ــار  ــة األاه ــالم)األئم ــيه  الس ــاء ، ( عل ــوال ولراء العلم ــف وأق مبخول

ــاربه ــذاهبه  ومش ــاحة     ، م ــى الس ــول عل ــر ق ــه أث ــر ل ــا م ي وك

 ..ال يرية واجملومع املعريف والعلمي 

 وييع الشي  الوائلي كا كلك يف بودقـة النقـاو وحمـاورة                

 ..الذات وحماورة ما بعد احملاضرة 
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وما حماورة مسومع ولخر حملاضـرة الشـي  الـوائلي ، إالا دليـا                 

وقد ليون احملاورة على مسوو ى عـائلي أو   على فاعلية احملاضرة ،

 ..حوى إخبار وللخيص مَلْن م يسمعها لالسوزادة من املعلومات 

وهي ما متثا هـدف احملاضـرة وفاعليوهـا داخـا اجملومـع بـال                   

حدود املعلومـة أو املـذهب أو الديانـة أو املسـوو ى العلمـي ، فاليـا       

طروحــة ، والعمــا علــى يشــرتك بإميانيــة اســويعاب املعلومــة امل

 ..حراك ال ير والولول لوطوير ومنو املعارف لد ى املولقلي 

والقواس  املشرتكة ملسومعي حماضرة الشي  الوائلي لومثا             

يف ال ير اإلنساني ومساحة احملاورة بر  ى إنسانية وبـال لعصـب ،   

 وااللوقاء على أرضية لـلبة مـن البنـاء لوحـدة الـدواخا ال يريـة      

والن سية لد ى الشخص ، لوؤهله ططو  عامـة لاللوقـاء مـع اآلخـر     

على أساس الوعي املشرتك والقائ  على أساس االعودال والوواجن يف 

 ..ال ير اإلنساني 

وللشي  الوائلي لثاره الشعرية الـُ لـدل علـى مـد ى اهومامـه                  

مـة  بهموم ما جيرل على اجملومـع العربـي ، ومـا يـدلا علـى حبـه أل      

:ينشد ( وافد مصر ) العرب ووحدة اجتاهها ، ف ي قصيدله 

  

  

 وما لوأم إال لووأمه شطر  ومصر وأرض الّرافدين لوائ 

 وينميهما للمجد من يعرب  جنر  يشدُّها عمق احليارة موئاًل

 مسارهما فاسولح  الّش ع والولر  ومن فوق هذا شرعة اهلل وّحدت

 

: لراه يقول( شق دم) من قصيدة وأييًا و     

 9
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 لبا برد ى والو وه الوضاء  دمشق كنوٌج وحقِّ الّسماء

 وثغٌر يي ُّ به اإلشوهاء  وعني يغرِّد فيها اهلو ى 

 

وهيذا لر ى الشي  رده اهلل ، ييع وحدة األمة يف مقدمـة                

 ..خوة اهومامه ولطلعاله ، لرفد روح األ

ميين أن ييون مناقشوه على مسـوو ى   وال يسع البحث ما              

 ..مؤمترات وندوات 

 

 جوانب من شعر الشيخ الوائلي : سابعًا 
 (عليهم السالم ) يف حب أهل البيت 

 

وأثر لخر للبي ة النج ية على ما ميوليه الشي  الـوائلي مـن               

مـن خـالل   ملية شعرية ، أال وهو حـب أهـا البيـت وبيانـه الوّضـاء      

 ..عرية مسريله الش

الشعر اجملسِّد حلب أهـا البيـت    فوسمع حنجرله لصدح بتنوار             

ونقوصر على مقوط ات منها ومبـا يسـع البحـث ،    ، ( عليه  السالم)

، ("اهلل عليـه وللـه وسـل     لا"  يف رحاب الرسول)ونبدأه من قصيدله 

:وفيها يقول 

  

 

 جلالل وأالبسناك واسوهدل ا  مساحًا أبا الزهراء أن   ت أ ولي

 فمن أين ير و  لوة النُّور ةيهب  إكا م لؤمِّا في  نورك ظلمُ
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 فمن أين ير و ردَة اهلِل مذنب  وإن م يل  كن  ببابك خاشعًا 
 

 فإّن السَّما لنهاُّ واألرض لشرب  ومثلك من أعطى ومثلي من ا ود ى

 فليس على من أّم باَبك معوب  وما عند باب األنبياء معّرة 

 إىل كاله ُينَمى اليمال وُينسب  أهبت بنقصي فاسوجار بيامِا

 

يلمات ، أولار يطرقها نسي  احلـب ، والوو ـه   الوينشد بهذه             

:ويف كات القصيدة يقول .. لطلب الولا 

  

 

 يشد إليه الّوائهني وجيذب  عهدلك والقرلن نور وحيمة

 يسِب منه لولاد ميسبإىل م  وأنت عطاٌء كلاما احوا ت الدُّنا 

 وم يرضه من ةارب النج  منيب  وأنت اموح نال كّا ممّنع
 

 

وبني النور واحليمة الُ جيمعـه القـرلن اليـري  ، سـبيا                 

 ..جيمع إىل اهلداية والعطاء والرفعة 

أو ( بـني النبـوة واإلمامـة    ) وعند الوقـوف علـى بـاب قصـيدله                 

:، لراه يقول ( اإلمام احلسن عليه السالم )  ـاملوسومة ب

 9

 

 

 ينميِه حيدرٌة وُينجُب أدُد  بني النبوة واإلمامِة معقُد

 حيدِر ومَن النبوِة سؤدُد  يزدان باإلرِث اليري  فعزمُة من

 وكرائٌ  أةناك منها احملوُد  والرافداِن خالئُق رّبيوها
 

 لسرل األوحدفاملرء بينهما ا  فإكا مسى خلق واابت دوحٌة

 هذل املصادر للروائع مورد  يا أيها احلسن الزكي وأنت من
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العقيــدة مــن ألــول الــدين وفروعــه ، إال مــنه  ومــا جيمــع                 

اهلل عليـه وللـه    لـا )السعادة مبا ميليه احلق عند الرسول األكرم 

 الدوحة احملمديـة ، واموداد  (عليه السالم)ووليه اإلمام علي ( وسل 

 ( ..عليهمالسالم)املومثلة بآل البيت 

، نـراه  ( الزهـراء  ) اجلميلة  ائعةنقف عند قصيدله الرعندما و             

:مما يقول فيها 

  

 

 

 وبقل  الصدِّيقة الزهراء  كيف يدنو إىل حشال الّداء

 ل وة ما ملثله  ُقرناء  من أبوها وبعلها وبنوها 

 اهيك كلك اإلنوماءون  ُأُفٌق ينومي إىل ُأفق اهلل
 

 ورعوه خدجية الغّراء  وكيان بناه أدد ُخْلقًا 

 لنعوه وباركوه السماء  وعلي ضجيعه يا َلُروٍح

 

ــت                 ــا البي ــد أه ــانية ، عن ــة اإلنس ــع روح احملب ــيه  )وجتوم عل

وةياهـب  ، لونطلق بروح األحرار ، بال قيود احليـاة الدنيويـة   ( السالم

 ..سجنها املرير 

:يقول الشي  الوائلي ، ( حديث اجلراح ) يف قصيدة أما             

 9

 

 

 أعطيت هلل والعطاء  زيا  يا أبا الطف إن أخذت فقد

 يوصّد ى له الّسحاب اهلطول  فالرتاب اجلديب ما اخّير لو م

 أمنيات كذوبة وحمول  ومنال الّرةاب دون ماء 
 

 حنَي لقولليس مثا اجلراح   ولد ى كّا هادٍر جمدًا

                                                 
 
 . 28ص / المحدر السابق  - 
2
 . 42 - 4ص / المحدر السابق  - 
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 ألّدم احلرُّ واحلسام الّصقيا  وسوبقى يرويك للّدهر جمدًا

 

وبني الويحية والعطاء الالحمدور من أبي األحرار لرب العاملني ،            

 :احلق يوم لفاق سرمدية للوقي عند 

 وسوبقى يرويك للّدهر جمدًا

:الشي  الوائلي يقول ( عند باب احلوائ  ) ومن قصيدة      

  

 

 وكاُّ ِفناء للُمهاب ُمهاب  على  انبيه من ر اك  اللة

 لروِّل وباب األكرمني عباب  ومن حوله للظاام ني موارد

 ف ي باب موسى ال يردُّ ِاالب  إكا ُرّد يف باب لغريك مطلب
 

 فووسع منه الوافدين رحاب  يرحِّب إن ضاقت رحاب لغريه

 ال حوله وعوابوميحى سؤ  وإن ااف فيه الذنب يغ ر عنده 

 ل ي  عطاءًا للذين ألابوا  منابع ريًّا عند باب ابن  ع ر

 

وحتما أعناء السماء عطاء مـن فـي  اللقـاء ، ولرفـد مجـال                   

 :اخلري مني  ال حدود لطيبها 

 منابع ريًّا عند باب ابن  ع ر

لقصــائد املباركــة حبــب أهــا البيــت وهيــذا لوــواىل نــور ا             

، وما سطرلها أناما الشي  الوائلي رده اهلل لعاىل ، ( ليه  السالمع)

والذل لما أن يسعين الوقت ألضع قبسالها النورانية يف حبث مسوقا 

 ..إن شاء اهلل لعاىل 

ويف لخر مطاف هذا الرق البهي ، ينوهي ما يسع حمـاور البحـث               

 ..احملدودة ، لويون االسونوا ات خامتوه 

 

                                                 
 
 . 44ص / المحدر السابق  - 
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 املبحث الثالث
 االستنتاجات

 

وبعد هذه املسرية العا لة يف ميامني ل حات البحث ، ومـا                 

أدـد  اسوقينا  وانب يسرية من مسرية العالمـة الـدكوور الشـي     

 ( ..ااب ثراه ) الوائلي 

يوطلب وضع خاللة وأه  ما ورد يف البحث ، لنخلص من بني               

نا يف النجـف والبي ـة النج يـة ،    اسونوا ات سـ رل لويون ، أهمها 

، ومـا أضـاف مـن أبعـاد فاعلـة       ةأبناء هـذه األرض املعطـاء  من حد ووا

ــة     ــرية الرتبويـ ــر واملسـ ــديث لل يـ ــالحات وحتـ ــه  يف إلـ وأسـ

ونشـر العلـوم الدينيـة    ، والوعظ واإلرشاد ، واال وماعية واحلوجوية 

خل ـه   الرتاث الثر الذلمبا لويمنه حماضراله ولقاءاله وحماوراله ، و

 ..لأل يال على املد ى البعيد 

 :وميين أن جنما االسونوا ات باآللي              

أثرت البي ـة النج يـة يف شخصـية الشـي  الـوائلي ، ويبـدأ        - 

  ..ولة الُ عاشها يف اجلو احلوجول أثرها من الط 

عالر الشي  الوائلي أ واء االحوالل الريطاني ومـا أعقبـه    -9

سيس الدولة املليية ، وما قامت من ثورات ليللت يف من لت

بناء مجهورية العراق وقيام احليومات اجلمهورية املوعاقبة 

ـ  بالثورة لارة وباالنقالب يوه لارة أخر ى ، وأثر كلك على ن س

 ..وأثره األدبي والشعرل 
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حبنيوـه وحيموـه    ، (اـاب ثـراه   ) الشي  الـوائلي  أجته  -1

ــا ا  ــه ، ل عي ــاءه ولطلعال ــة  وكك ــاه الووعي ــة باجت ليلم

ــة   ــة املعودل ــوعية ال يري ــك  ، واملوس ــاء ومتاس ــة لبن اهلادف

اجملومع ، بالوزامن مع خطـاب نبـذ الو رقـة ، وبنـاء روح حـب      

 ..وحدة اليلمة ووحدة اإلسالم بيا الطوائف واملذاهب 

الصورة امليدانيـة البـارجة للبي ـة النج يـة ، ظـاهرة انوشـار        -3

ـ  عر مـن خـالل جمالسـها ، وهـو مـا      العلوم واألدب واللغة والش

حقق للشي  الوائلي األرضية الصاحلة يف بناء قوي  ال ير 

 ..    وحداثوه 

اموـــاجت احلقبـــة الزمنيـــة حوـــى منوصـــف الســـبعينات ،  -5

وبشيا كمي ونوعي ، والدة النوابـ  والقمـ  الشـعرية    

ـ   إخل ، .. ية واألدبية والعلمية وال يرية والدينيـة والسياس

 ..خوف بال حدود وبال 

وهو  انـب لخـر أخـذ منحـاه يف لنميـة قـدرات الشـي                   

الوائلي ونشر كا ما سنحت له ال رلة يف نشره عر املنـر  

ــن احلســيين  ــاًل ع ــ، في ــا ينش ــب ، م ــالت واليو ره يف اجمل

كون هذه احلقبة سنحت له ال رلـة يف االحويـاك مـع    و

الوحـديث  اجليا املوقدِّم يف العلوم الدينيـة ، واملوجـه لـوب    

واإللــالح ، والقيــام بتنشــطوه ال يريــة عــر املهر انــات 

واملؤمترات والندوات واحملاضـرات ، حوـى اموـّد لبنـاء منـاه       

حوجوية ُلحاكي الوطور العاملي ، كان نيو ها مومثاًل يف 

مبناهجهــا ، وقيــام كليــة ال قــه ، مجعيــة منوــد ى النشــر 

 ..املسوحدثة على وفق العلوم احلديثة 

  خمولف جف األشرف وبركة جمالسها الُ ليالنكانت   -2

الشرائح اال وماعية والعلمية ، الوسط الذل لـن اس الشـي    
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اليانعة وإبداعاله ، ويشـرع   الوائلي لييون موقدِّمًا بثماره

 ..بآلية وإشعاع جمالسها ومنابرها 

ــدانيًا   -7 ــاو مي ــوائلي ع ــي  ال ــى الش ــرس عل ــة ، ليوم كي ي

قافية العامـة واملوخصصـة ، ومـا    اكوساب الناس امل ردة الث

هي احويا ات ما ُيعصرن أو ما يوطلب من إلالح وحتـديث  

منهجية ومناه  إيصال املعلومة وامل ردة الثقافية املواكبـة  

ليا لطورات احملـيط العـاملي ، وأسـاليب اجلـذب السـوقاء      

 ..املعلومة بشغف 

أسهمت امليوبات العامة واخلالة الُ جتمع بني دفويها من  -1

اليوــب احملليــة والوانيــة والعربيــة والعامليــة ، مبــا فيهــا  

املخطواــات والوثــائق ، وأخــذت دورهــا البــال  وال اعــا يف  

لدعي  أ واء العل  والعلماء ، وبناء وبلورة ال ير من خـالل  

احلراك العلمي املومثا بالدراسة والبحث والوتليف واإلبداع ، 

، وهـو مـا كـان    ولنامي ولطور الثقافة الوخصصية والعامة 

مواكب مع نهوض الشي  أدد الوائلي يف حتما مهامه يف 

 ..نشر الدراسة ونشر الوعي 

أسهمت األرضية والبي ة النج ية ومـا قامـت بـه العلمـاء يف      -2

يف دعـ  نهيـة   واألديـان  الوقريب بـني املـذاهب اإلسـالمية    

ــالح    ــديث واإلل ــرف للوح ــف األش ــه يف النج ــْن اجت ــا َم ك

د اليلمة اإلنسانية باجتاهالها املوعددة واالجتاه حنو لوحي

من الوحاور والوقريب بني املذاهب واألديان السـماوية وامللـا   

 ..والنحا 

فهنـاك عشـرات اجملـالس    ويوياما مع ال قـرة السـابقة ؛    -9 

وهــي ختــوض يف ، النج يــة الــُ عالــرها الشــي  الــوائلي 

 ولي  يف الغالـب ابقـة  ، الشؤون احمللية والعاملية اخلطرية 
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ولــزن األمــور مبــواجين  ةجتمــع بــني العلــ  واألدب والسياســ

وحمورهــا مــا يــو  نشــره مــن ، دقيقـة خمول ــة وموياملــة  

وقنـوات املعلومـات مـا    ، األخبار السياسـية وةـري السياسـية    

 ..لصلها من الصحف بني لونة وأخر ى من خمولف الدول 

ليــون النجــف األشــرف هــي قبلــة العلــوم واألدب والشــعر   -  

الدينيــة والعلمــاء ، وقطــب الرحــى يف اســوقطاب واملــدارس 

اال  العل  ، لذا كان الرأل الصادر منها ، هـو رأل املر عيـة   

الدينية ، وله األكن الصاةية واحلراك اجلماعي بوو يهاله ، 

وُيعــد مؤشــر وثقــا كــبري يف الســاحة العراقيــة والعربيــة 

واإلسالمية ، فياًل عن كونه مـؤثر وحمـط اهومـام الـدول     

 نبية املعنية بهذا األمر ، واملوتثرة بتلِّ حـراك ، كمـا هـو    األ

عليــه رفــ  الوســلط االســوعمارل وهيمنوــه ، املعــر عنــه 

مبسريات الونديد واالنو اضات والثورات ، وهـو مـا أسـه  يف    

ــراله    ــره حماض ــُ لظه ــوائلي وال ــية ال ــية ون س ــاء شخص بن

 ..ولقاءاله وما ينشره من حبث وأدب وشعر 

ل وقــًا يف كــا لــنف مــن لــن ي الــوائلي الشــي  حقــق  -9 

يف النجـف األشـرف ، فقـد     دراسوه احلوجويـة واألكادمييـة  

، وكانـت عالمـات    الوحق باليواليـب مثـا بقيـة أقرانـه    

، ف ـي الســابعة مـن عمــره    النبـوغ والو ــوق واضـحة عليــه  

، وال شك أن كلك لرك أثره اليـبري   أكما القرلن اليري 

،  اإلســالمية األلــيلة علــى شخصــيوه وثقافوــه ولو هالــه

أمـري اخلطبـاء علـى    لوجومع هذه املقومات وةريها لييـون  

اإلاالق ، ومن اار لـيوه يف اآلفـاق ، عـام منـرل وأديـب      

فيـاًل عـن كونـه    موسوعي ، وشاعر رقيق له ديوان شعر ، 

كبـار  مـن  حد من أعالم اإلسالم املعالرين ، وواحد ألبح وا
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وةري من أبناء العراق والعرب لنع ثقافة األ يال املسلمة َمْن 

 ..  العرب

وأضاف عاما ل اعا مع العواما الُ دلـها يف ايـات بنـاء     -1 

والـــله لالســـوزادة يف مؤهاللـــه   شخصـــيوه أال وهـــو ل 

 سالبيالوريوالرتاكمية يف دراساله األكادميية فحصا 

النجـف األشـرف ، وكـان الثـاني علـى       –من كلية ال قـه  

كليـة  / من  امعـة بغـداد   على املا سوري دفعوه ، وحصا 

أحيام السجون يف الشـريعة  : ) اآلداب عن موضوع رسالوه 

، ث  حصا على الدكووراه من  امعـة القـاهرة   ( اإلسالمية 

 ( ..اسوغالل األ ري وموقف اإلسالم منه ) عن أاروحوه 

الوائلي يف فرتة جمنية حساسـة شـهدت   الدكوور الشي  برج  -3 

ــى ا   ــة عل ــات املادي ــيطرة االجتاه ــاحةس ــد   لس ــان امل ، وك

 ، الشيوعي والقومي هلما لتثري كبري علـى الثقافـة العامـة   

.. لذا كانت مهامه شـاقة ، وهـو مـا لرمسـه بعـ  قصـائده       

بة يف وصـع ال كانـت بالغـة  مما يعـين أن مهمـة اخلطيـب    و

 اسوطاعالوائلي  شي لين ال ، عملية الووعية اجلماهريية

ومقدرلــه ك اءلــه ال يــر اإلســالمي اإلنســاني وب يــا 

، ومتيــن مــن  العلميــة مــن فــرض منهجــه وســط اجملومــع

، وكــان منــره  بدر ــة مل وــة للنظــر األضــواء اســوقطاب

املادية ومنها األفيار األفيار كا مدرسة موحدية لوناول 

وفق مـنه  علمـي   على النقد والو نيد الدراسة والوحليا وب

 .. موضوعي

ن وـاح علـى   بي ـة لهـو  باال   انبثق الشي  أدد الـوائلي مـن   -5 

العــام وكــا احليــارات ، وحبيــ  و ــود قيــادة احلــوجة 

الشري ة من النجف األشرف ،  علها أكثر ان واحا ولعـاماًل  
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ول اعاًل مع الرأل اآلخر بيا موضوعية وحبث وحتقق مـن  

كا ما يدور ، لودع  ما يصدر عنها من لراء مسـؤولة ختـدم   

 ..اسخة وحدة اإلسالم واملسلمني وبالروح اإلنسانية الر

؛ واملومثـا  ( ردـه اهلل لعـاىل   ) منه  الشـي  الـوائلي   متيز  -2 

املنه  مبحاوره االسوقرائية واسوحيـار الواقعـة واموـدادالها    

ــة   ــة حديثـ ــتدوات علميـ ــة  ، بـ ــوم احلديثـ ــدعمها العلـ ، لـ

ــا  ــي     ، وبوطويعه ــنص القرلن ــة ال ــا يف خدم ــيس إقحامه ول

 فــرت ى يف خطبوــه يهــو   ، واألحاديــث النبويــة الشــري ة   

وبشيا عام مراعاة ، مبعاجلة األمور مبنظور الدين والدنيا 

ولطويع العلوم خلدمـة  ، كا املسوويات الثقافية والعلمية 

 ..النص 

ــني           ــن املوخصص ــثري م ــى الي ــب يوخط ــذا اجلان ويف ه

الـذين قـد ال يومينـوا بهـذا     ، والعلماء يف العلوم احلديثة 

 ..االسويعاب اإلنساني املشبع باملوضوعية 

ومما ير ع إليه جناح االجتاه اإللالحي والوحديث ، الـوعي   -7 

ــات     ــاء املؤسس ــالل إنش ــن خ ــدة م ــة اجملس ــط املدروس للخط

الثقافية والُ أفرجت عنها قيام كلية ال قـه ، ومـا انبثقـت    

من إلـالحات املصـلح ال ـذ     انطلقتو ، مدرسة الوائليعنها 

،  صايفمن معينها ال اسوقى، فلقد  الشي  حممد رضا املظ ر

، كما كـان اخلطبـاء الـذين  ـاءوا      وكان نوا ها الطيب

 .. بعد الشي  الوائلي من ن س النوا 

من اجملـالس الشاخصـة يف النجـف األشـرف الـُ أشـار إليهـا         -1 

الشي  أدد الوائلي ؛ جملس العالامة اليبري الشي  حممد 

، وجملـــس الشـــي  حســـني حســـني لل كاشـــف الغطـــاء 

بشيبش ، وجملس امل ير وجملس حممد حسني مشيور، 
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اليبري العالمة السيد حممد باقر الصدر الذل بقي شاخصًا 

يف كهنه ، وما ُلعد هذه اجملالس وةريهـا إالا املـدارس ال اعلـة    

 ..على الوسط الوقليدية واإللالحي  واملؤثرة

وهذا ال يعين أسبقية ما لقـّدم ككـره مـن احلركـات                

الوغيري والوحديث يف النجـف  اإللالحية املواكبة حلركة 

األشرف ، با سبقوها وحلقوها العديد مـن حركـات إلـالح    

ــف    ــة النج ــة و امع ــوجة الديني ــة احل ــديث ، ومببارك وحت

 ..الدينية ومدارسها الدينية 

ــوائلي    -2  ــي  ال ــرة الش ــومعي حماض ــرتكة ملس ــ  املش القواس

لومثا يف ال ير اإلنساني ومساحة احملاورة بر  ى إنسانية 

ب ، وااللوقاء على أرضية للبة من البنـاء لوحـدة   وبال لعص

ــه      ــخص ، لوؤهل ــد ى الش ــية ل ــة والن س ــدواخا ال يري ال

ططو  عامة لاللوقاء مع اآلخر على أساس الوعي املشـرتك  

 ..والقائ  على أساس االعودال والوواجن يف ال ير اإلنساني 

أثر لخر للبي ة النج ية على ما ميوليه الشي  الوائلي مـن   -99

شعرية ، أال وهو حب أها البيـت وبيانـه الوّضـاء مـن     ملية 

خــالل مســريله الشــعرية ، فوســمع حنجرلــه لصــدح بــتنوار 

 ( ..عليه  السالم ) الشعر اجملسِّد حلب أها البيت 

وهيذا ينوهي مطاف البحث املقويب الذل يثري مـا يسـوحق                

وطلبـه مـن   دراسوه من خالل الرسائا واالاروحات اجلامعيـة ، ومـا ي  

دراسات موشعبة وحبوث لندوات ومؤمترات موخصصة ُلشبع ما  ـاد  

به العالمة الدكوور الشي  أدد الوائلي ، للوفاء له ولو دزء يسـري  

منـاه  العلـوم   فـي  اخلـدمات يف حتـديث وإلـالح     ِلما قدمـه مـن   

 ..الدينية واإلنسانية ، واهلل ولي الووفيق 
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 واملراجع املصادر
 :كتب ال: أوالً 

 .القرلن اليري  + 

ضبط / نه  البالةة ( / عليه السالم)اإلمام علي بن أبي االب  +

/ لبنان / بريوت  / دار اليواب اللبناني /   / نّصه لبحي الصاحل 

 227. 

/ لبنان  –بريوت / دار لادر /  1 /  2م  / لسان العرب / ابن منظور  - 

 223 . 

مؤسسـة  / عنـد الشـي  الـوائلي    احملاضـرة  / أدد باقر احليـاك   -9

 .9991/    / العراق / بغداد / اإلسالمي / البالغ واإلرشاد 

/ دار الزهراء للطباعـة والنشـر   / جتاربي مع املنر / أدد الوائلي . د -1

 .  221 / لبنان  -بريوت

ديوان الشي  أدـد الـوائلي ؛ مـن شـعر الشـي       / أدد الوائلي . د -3

-http://www.al/ الناشر السيد ميـث   / األول  اجلزء/ أدد الوائلي 

waeli.net 
/ الديوان الثاني من شعر الشـي  أدـد الـوائلي    / أدد الوائلي  .د -5

http://www.al-waeli.net 

شـرح ولـدقيق ؛ مسـري شـي      / ديـوان الـوائلي   / أدد الـوائلي  . د -2

 . 9997/ لبنان  –بريوت / مؤسسة البالغ للطباعة والنشر / األرض 

/ مطــابع الشــروق /    / موســوعة علــ  الــن س / أســعد رجوق . د -7

 .277 / لبنان  –بريوت 
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/ العواما الـُ  علـت مـن النجـف بي ـة شـعرية       /  ع ر اخلليلي  -1

 .  27 / العراق  –النجف األشرف / مطبعة اآلداب 

/ مطبعـة شـريعت   /     /     / هيذا عـرفوه   /  ع ر اخلليلي  - 2

 .هجرية  392 / إيران 

الشـي  أدـد الـوائلي وجن الـه يف الشـعر      / حسن احليـي   . د -9 

 –النجف األشرف / مطبعة الغرل احلديثة / والدب والواري  واخلطابة 

 . 9992العراق 

/ امل ّصا يف لـاري  النجـف األشـرف    / حسن عيسى احليي  . د  -  

 . إيران/ ق  املقدسة / امليوبة احليدرية 

موسوعة النجف األشرف شعراء النجف القـرن  / اخلاقاني عبد اهلل  -9 

دار األضـواء  / القس  الثاني / اجلزء الثاني والعشرون / اخلامس عشر 

 .  999/    / للطباعة والنشر 

/ موسوعة عل  الن س والوحليا الن سـي  / عبد املنع  احل ين . د -1 

  .271 /    / لبنان  –بريوت / دار العودة 

معجـ  علـ  الـن س والوحليـا     / عبد القادر اه ، ولخرون فر  . د -3 

 . لبنان –بريوت / دار النهية للطباعة والنشر /     / الن سي 

احليــاة ال يريــة يف النجــف / حممــد بــاقر أدــد البهــادلي . د  -5 

  . 9993/ إيران / ق  / مطبعة سواره /    / األشرف 

اللمعـة  ( / يد األول الشـه ) حممد بن مجال الدين ميي العاملي  -2 

/ منقحـة   9 / حتقيق ولعليق السيد حممـد كالنـرت   / الدمشقية 

 .هـ 121 / العراق  –النجف األشرف / مطبعة اآلداب /   ، ق   

لاري  النجف األشرف / حممد حسني بن علي بن حممد حرج الدين  -7 

 هـ 115 /    / إيران / مطبعة نيارو /    / 
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يد املنر احلسيين الشـي  الـدكوور أدـد    عم/ حممد اليقيان  -1 

/    / العـراق  / بغـداد  / مؤسسة البالغ واإلرشاد اإلسالمي / الوائلي 

9991 . 

دار إحيـاء الـرتاث   /  3مـ  ،  9مـ  / معجـ  البلـدان   / ياقوت احلمول -99

 .بريوت / العربي 

 

 :اجملالت واجلرائد : ثانيًا 
 

/ الســنة األوىل / النجــف جملــة / قصــيدة حــائر / أدــد الــوائلي   - 9

 م257 أيار  91/ اجلزءان الثامن والواسع 

جملة ( لفاق جن ية / ) أين الدعاية للنجف ؟ / حممد  واد مغنية  -99

مطبعـة النجـف   / السـنة األوىل  / السنة األوىل / العدد األول / فصلية 

 . العراق/ األشرف 

لفـاق  / ) ألشـرف  الثروة األدبية يف النجـف ا / حممد علي البالةي  -91

/ السـنة األوىل  / السـنة األوىل  / العـدد األول  / جملة فصلية ( جن ية 

 . العراق/ مطبعة النجف األشرف 
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