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 احللقة اخلامسة

 / اجلزء الثاني الـظـالمة 
  

يا أشياَع القائم من آل ُمـَحمَّد سبلٌم عليكم تـََقبَّل اهلل طاعاتكم وفقٍت وإياكم دلعرفة إمام زماننا صلوات 
اهلل وسبلمو عليو، حلقتنا ىي احللقُة اخلامسُة من حلقات الـَمَلفِّ الـَمهَدوّي، يف احللقة ادلاضية شرعُت 

ىذا الـَمَلّف وىو عنوان الُظبلمة، وقلُت بأين سأجعل يف العنوان الرابع من العناوين الثمانية من عناوين 
 الكبلم فيها يف عنوانُت، شرعُت يف العنوان األول وما أمتمت كبلمي أُتـُِم من حيُث انتهيت. 

، حيُث ذكرُت بأنَّ مشكلتنا يف الوسط الشيعي ىو احلَتُة بُت ما بَُت ادلهم واألىمىو  :العنوان األول
ادلهم واألىم، مع أننا نعلُم األىم ونعلم ادلهم، نقول أصوٌل وفروع فنقدم الفروَع على األصول وال صلد 
اىتمامًا باألصول، نقوُل إماٌم ىو احلجة الكربى وعلماء وفقهاء أخذوا ُحجًَّة َعَرَضَيًة من احلجة الكربى 
فنًتك احلجة الكربى ونتمسك دبا دون ذلك، إياك أن تنصب رجبًل دون احلجة فتتبعُو يف كل ما يقول، 
إياَك أن تنصب رجبًل دون احلجة فتتابعو يف كل ما يقول، حىت يف مناىجنا الدراسية، حينما يذىب 

ة يف كتب ليست بليغة الطالُب الدارُس يف حوزاتنا العلمية يدرس النحو وُيكثر من دراستِو ويدرس الببلغ
ألنَّ الذين ألَّفوىا ما ىم بعرب، يدرسون الببلغة يف سلتصر ادلعاين مثبًل ويف ادلطول التفتازاين الكتب 
نفسها ليست بليغة وىي ُتَدرِّس الببلغة، ويدرسون النحو يف كتب أمثلتها يف غاية الضعف والكثَُت منها 

ُس األدب ألنَّ الذي يعُُت الطالب على فهم العربية وعلى موضوع عبلمات الوضع واضحة عليِو، وال يُدرَ 
فهم القرآن ىو األدب وليس النحو وليس الصرف، احلاجة إىل النحو والصرف زلدودة إال للمتخصص 
ذلك أمٌر آخر دلن يريد أن يتخصص يف ىذه العلوم تلك مسألٌة أخرى، أمَّا احلاجة العملية فإهنا زلدودة 

معينة، وكذلك ىذه الكتب اليت ُكتبت بلغة غَت بليغة كيف نتوقُع منها أن تعلمنا البُد أن تؤخذ بنسبة 
الببلغة بينما يُهَمُل األدب الذي ىو األساس يف فهم العربية، وىكذا كلُّ أدب يف كل لغة ىو األساس 

س ىناك من يف فهمها، أصبًل ال وجود للدراسات األدبية، نتحدُث عن سنة ادلعصوم قولُو فعلُو تقريرُه ولي
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دراسة لتأريخ ادلعصوم ولدراسة حياتِو، وىذا ىو األىم الذي على أساسو تنتظم روايات أىل البيت نأخذ 
السنة على أساس أهنا روايات متناثرة ىنا وىناك، ولذلك تكون النتائج الفقهية يف كثَت من األحيان 

وىكذا يف سائر ادلطالب األخرى، يدرس متضاربة يضرب بعضها بعضاً، متشتتة ال جيمعها ناظٌم واحد، 
الطالب الدراية والرجال وىو ليس لو من علم حبديث أىل البيت ليس لو من إطبلع، يدرس القواعد 
والقوانُت وما قد قرأ كتب احلديث، ألنَّو ال يوجد يف ادلنهج الدراسي أيُّ كتاب حلديث أىل البيت، ىذا 

جنا الديٍت حيث تـَُقدَّم الفروع على األصول ويف منهجنا يف منهجنا العلمي والكبلم طويل ويف منه
احليايت حيُث تـَُقدَّم السياسُة على التدين، السياسية األصُل فيها أن تكون يف خدمة الدين، أما الواقع 
فإن الدين صار يف خدمة السياسة، السياسة أمٌر مهم ولكن الدين أىم واألىم يـَُقدَّم على ادلهم لكن 

ة، وىكذا يف كل جانب من جوانب حياتنا يتقدم ادلهم على األىم، ولذا ال نلحُظ توفيقاً القضية مقلوب
يف حياتنا، التوفيق ىو خَُت رفيق يف الطريق ولكن للتوفيق أسباب ولو سياقات وموارد، على أي حال ال 

 أريد أن أطيل يف ىذه ادلقدمة، الكبلم يف مسألة ادلهم واألىم.
غاية األمهية أننا نقدم الوحدة اإلسبلمية على الرباءة، الوحدة اإلسبلمية أمٌر مهم من األمثلة اليت ىي يف 

لكنَّ الرباءة أىم ألن الرباءة ىي صمام العقيدة صمام أمان العقيدة من دون الرباءة ليس من عقيدة، إذا 
ليس ىناك من تعارض تعارضت الوحدُة اإلسبلمية مع الرباءة، الرباءُة تـَُقدَّم وىذه سَتُة أىل البيت، إذ 

فحينئذ ضلن نعمل على أساس الوحدة اإلسبلمية، الوحدة اإلسبلمية أمٌر مهم ولكن عقيدة الرباءة أىم، 
لذا فالرباءة ىي اليت تـَُقدَّم على الوحدة اإلسبلمية يف ادلواطن اليت ال تعارض فيها نعمل على أساس 

نما صلد اجملالس والفضائيات تشحن أذىان الوحدة اإلسبلمية، األىم أن نعرف حديث أىل البيت، بي
الناس حبديث ادلخالفُت حبجة إقامة احلجة عليهم وإبطال ما يّدعونو عن الشيعة، وما قيمة ما يّدعون؟!! 
إذا مل يكن بيت اإلنسان عامرًا ما شأنُو باجلَتان، إذا مل يكن اإلنسان قد سًت عورتُو ما شأنو بعورات 

علم حبديث أىل البيت ما شأننا حبديث البخاري وغَت البخاري، زلاججة  اآلخرين، إذا مل يكن عندنا
ادلخالفُت والعلم حبديث ادلخالفُت أمٌر مهم ولكن األىم أن نعرف حديث أىل البيت، ىذه اإلشكالية 
الكبَتة وقع فيها ادلنرب احلسيٍت وقعت فيها احلوزة العلمية وقع فيها خطبائنا وقعت فيها الفضائيات 

ة ووقع فيها اجلهاز اإلعبلمي والعلمي يف الوسط الشيعي، االىتمام دبا يقولو ادلخالفون، قالوا مل الشيعي
يقولوا فليذىبوا إىل اجلحيم، القضية األصل أن نعرف ماذا يقول أىل البيت صلوات اهلل وسبلمو عليهم 
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 أمجعُت، بدأت حديثي يوم أمس عن الُظبلمة بلقطتُت:
حديث للشيخ الوائلي رضوان اهلل تعاىل عليو، وصور لسرداب الغيبة وللحضرة اللقطة األوىل مقطع من 

 العسكرية، إذا الفيديو جاىز فلنبدأ احلديث من ىذه النقطة .
 ىاألمور تنقية الواقع يتوىل يعٍت مركز وعندن أكو ما وشوي ىم أحنا حال أية على]صوت الوائلي:  

 عندَ  عليو اهلل سبلم اإلمام يعٍت مقدس، شيء دنوع ما شنو، وجوده وعدم وجوده الغيبة وسرداب
 األرض أو كلوَ  الدار نقدس يلزم يعٍت بيوَ  يقعد كان دار أو عليوَ  ديشي كان أرض أو دار أو سرداب

 أكثر مو ىاي لك ذكرت ما مثل الشبوَ  ىاي وإال وَ وللُشب َهمللتُـ  رلال أوجد ليش ىالشكل مو أل ،كلوَ 
 [... ادلبلحقة غاية ومبلحقو مراقبو والدار يراقب كان ىذا من

الشيخ الوائلي عميُد الـمنرب الـحسينـي كما يسميو الكثَتون، رمٌز من رموز الشيعِة يف عصرنا الـحاضر، 
خطيٌب ُمَفوٌَّه ُمصَقع من الطراز األول، َوَصَفُو مراجع الشيعِة كما ىو معروٌف وشائع بأنَُّو لساُن الشيعة 

لـمتنقلة، ىكذا يُنقُل عن السيد الشهيد مـحمَّد باقر الصدر ويُنَقل كذلك عن أو الـمدرسة الشيعية ا
السيد الـخوئي وعن غَتىـما من مراجعنا األجبلء رضوان اهلل تعاىل عليهم، الـَحريُّ بـهذه الـمدرسة 

على الـمهم ألنَّ الشيعية وبـهذا العمبلق من عـمالقة الـمنرب الـحسينـي أن يكون األىمُّ عندُه ىو الـُمَقدَّم 
ىذا الشيء ىو الذي يقتضيو العقل والـمنطق والفطرة والشرع والُعرف والذوق والوجدان والبحث 
العلمي، الشيخ الوائلي يـمثل مدرسة ونقلة يف مدرسة الـمنرب الـحسينـي، الـمنرب الـحسينـي قبل الشيخ 

ي جاء بـها الشيُخ الوائلي، إنـما أتـحُدث الوائلي كان بنحو وبطريقة تـختلف عن النحو وعن الطريقة التـ
عن الشيخ الوائلي ألنو الرمز األول كما مرَّ علينا يف َمَلّف الِعصَمة حُت تـحدثُت عن السيد الـخوئي 
قدس سره ألنو العمبلق األول يف الـمدرسة األصولية يف الوقت الـحاضر ولربـما للشيخ الوائلي تأثَت على 

لـخوئي وأكثر من بقية الـمراجع، ألن الـمراجع ال يتكلمون مع الناس حديثهم يف الناس أكثر من السيد ا
الدوائر العلمية يف مكاتبهم يف مدارسهم يف أجوائـهم الـخاصة، بينما الـحديث الذي ينتشر يف كل مكان 

 وال زالت فضائياتنا تبثُو دائـماً بل يومياً ىو حديُث الشيخ الوائلي. 
 الـمدرسة في مدرسة الشيخ الوائلي:جولة في ىذه 

نأخذ مثبًل الـمجلس األول فقط بداية الـمجلس وإال ما عندنا وقت يـمكنكم أن تراجعوا، نشَت إىل 
الـمجلس األول ونشَت إىل األماكن التـي يـمكنكم أن تُـَحصِّلوا على الـمجلس، الـمجلس األول مـجلس 
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، اآليات التـي يدور موضوعها حول حديث اإلفك، نستمع يتناول اآليات التـي ُعرِفت بـحديث اإلفك
 إىل بداية الـمجلس..

لَا تَحْسَثٌُهُ شَشًّا لَكُنْ تَلْ  إِىَّ الَّزٌِيَ جَاءًُا تِالْئِفْكِ عُصْثَحٌ هِنْكُنْ}تسن اهلل الشمحي الشحٍن * : ] صوت الوائلي

 [{عَظٍِنٌ هِيَ الْئِثْنِ ًَالَّزِي تٌََلَّى كِثْشَهُ هِنْيُنْ لَوُ عَزَابٌ هَا اكْتَسَةَ ىٌَُ خٍَْشٌ لَكُنْ لِكُلِّ اهْشِاٍ هِنْيُنْ
www.al-ىذا الـمجلس وبقية الـمجالس يـمكنكم أن تـجدوىا على موقع الوائلي دوت نت: 

waeli.net. 
  waeli.com-www.alوعلى موقع الوائلي دوت كوم: 

   www.rafed.netوعلى موقع شبكة الرافد. 
  www.shiavoice.comوعلى موقع صوت الشيعة. 

  www.yahosein.comوعلى موقع يا حسُت. 
  www.dhulfikar.8k.comوعلى موقع ذو الفقار. 

وستخرج على الشاشة العناوين عناوين الـمواقع، عناوين الـمواقع ىذه يـمكنكم أن تـجدوا ُكلَّ الـمجالس 
التـي سأتـحدُث عنها يف ىذه الـحلقة من برنامج الـَمَلّف الـَمهَدوّي، قبل قليل سـمعتم إىل بداية الـمجلس 

دقيقة من  84إلفك، الـمجلس طولو الذي يتحدُث فيو شيخنا الوائلي عن واقعة اإلفك أو عن حديث ا
% ال يوجد فيو شيٌء يوافق ما جاء 011% ُمـخالف للذي جاء عن أىل البيت، 011أولِو إىل آخرِه 

% يـمكنكم أن تراجعوا الـمجلس، وىذا مثال أنا ال أستطيع أن آتـي بكل 011عن أىل البيت 
خ الوائلي من ىذا النوع من أولـها إىل مـجالس الشيخ الوائلي، ىناك العديد والكثَت من مـجالس الشي

آخرىا مبنية على أفكار ومفاىيم ووقائع ُمـخالفة ِلما قالُو أىل البيت، واقعة اإلفك يف روايات أىل البيت 
ويف مصادرنا الـمعتربة أن السيدة عائشة قذفت السيدة ماريا القبطية واتـهمتها بالزنا، وقالت لرسول اهلل 

لنبـي من السيدة ماريا القبطية بأنو من ابن عمها وليس من النبـي، والقصة لـها تفصيل بأنَّ إبراىيم ولُد ا
ومذكورة يف مصادر عديدة وىذا ىو نظر أىل البيت وكرروه أىل البيت يف حديثهم، ولو كان الـحديث 

مد فيو يف ىذا الـموضوع أنا آتـي بالـمصادر وبالنصوص لتتضح الصورة، الشيخ الوائلي كل الـمجلس أعت
على كتب الـمخالفُت ألىل البيت وىذا ىو ديدنُو يف كل مـجالسِو، أقول يف كل مـجالسِو يعتمد على  

http://www.al-waeli.net/
http://www.al-waeli.net/
http://www.al-waeli.net/
http://www.al-waeli.com/
http://www.rafed.net/
http://www.shiavoice.com/
http://www.yahosein.com/
http://www.dhulfikar.8k.com/
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% مبنـي على مـخالفة أىل البيت يـمكنكم أن 011كتب الـمخالفُت، لكن ىذا الـمجلس بالذات 
ي ُقِذفت ونزلت ىذه تراجعوا الـمجلس لتجدوا بأن القصة كما يقولـها الـمخالفون بأنَّ عائشة ىي التـ

 اآليات يف تربئتها وىو ُيصرُّ على ذلك مـخالفاً لكل الذي جاء عن أىل بيت العصمة.
أنا أريد أن أحـمل األمر على الـمحمل الـَحَسن فأقول بأنو قال ىذا الكبلم مـجاملًة لرعاية الوحدة 

القضية ليست كذلك، القضية ىو اإلسبلمية وىذا أمٌر مـهم، لكنو ترك األىم ترَك قول أىل البيت وإال 
يتكلم باعتقاد ألن الشيخ الوائلي النسبة الغالبة من ثقافتِو ىي ثقافة الـمخالفُت ألىل البيت وسيتضُح 

 ىذا اآلن، ىذا نـموذج حديُث اإلفك ومثلُو كثَت.
 نـموذج ثاين، مـجلس آخر من الـمجالس الـمجلس الذي يتحدث فيو عن معنـى بقية، يبتدئ باآلية

 نستمع إىل الـمقدمة..هُّؤهِنِنيَ{  كُنتُن إِى لَّكُن خَريٌ اللّوِ تَقٍَِّحُ} الكريـمة:

 [.{تَقٍَِّحُ اللَّوِ خٍَْشٌ لَكُنْ إِىْ كُنْتُنْ هُؤْهِنِنيَ ًَهَا أًََا عَلٍَْكُنْ تِحَفٍِظٍ * تِسْنِ اللَّوِ الشَّحْوَيِ الشَّحٍِنِ}0 ] صوت الوائلي
ىجري يف معنـى بقية اهلل، يف ىذا الـمجلس  0850دقيقة يف شهر رمضان  25الـمجلس ىذا طولو 

تـحدث عن معنـى بقية اهلل واعتمد على كتب الـمخالفُت، ذكر بأن الـمراد من بقية اهلل مثبًل الطعام 
 حديث أىل البيت، الـحبلل، ذكر بأن الـمراد من بقية اهلل مثبًل الثواب، ومثل ىذه الـمعاين موجودة يف

لكن ىذا ىو من النحو الـمهم، الـحديث األىم أنَّ الـمراد من بقية اهلل ىو اإلمام الـمعصوم، صحيح إنَّ 
اآلية وردت يف سياق قصة قوم شعيب، ولكن القرآن لو وجوه، والـمعنـى األىم يف روايات أىل البيت أنَّ 

ألعجب من الشيخ الوائلي، أما قرأ الزيارة الـجامعة ويف  الـمراد من بقية اهلل ىو الـحجة بن الـحسن، إين
خطاٌب لـهم بـنحو عام ولئلمام الـحجة بنحو لَّكُن ..  خَريٌ اللّوِ تَقٍَِّحُالزيارة الـجامعة نـخاطب األئمة: 

 خاص، أما قرأ التوقيعات الصادرة من الناحية الـمقدسة واإلمام يقول: وأنا بقية اهلل يف أرضو، أما قرأ
الروايات التـي وردت عن أئمتنا تـحدثنا عن ظهور إمام زماننا حُت يسألون الباقر عليو السبلم كيف 
ُنَسلُِّم عليو؟ قال: َسلِّموا عليو: السبلم عليك يا بقية اهلل، أما، أما، أما، الـمصادر كثَتة األحاديث كثَتة، 

قريب وال من بعيد، مـجلٌس يُـخفى فيو ذكُر ما أشار إىل اإلمام الـحجة صلوات اهلل وسبلمو عليو ال من 
اإلمام الـحجة، علمًا أنَّو يف الـمجلس األول يف مـجلس حديث اإلفك يف آخر الـمجلس تـحدََّث وَمَدَح 
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وجاء بـمنقبة لعمر بن عبد العزيز، عمر بن عبد العزيز الذي َتِصُفُو روايات أىل البيت بأنَّو مـمدوٌح يف 
ماء ىو أحد بنـي أمية وأحُد طُغاتـها، وحينما نقرأ زيارة عاشوراء اللهم العن بنـي األرض ملعوٌن يف الس

أمية قاطبة فيدخل فيها عمر بن عبد العزيز وسائر طغاتـهم، منهج أىل البيت أنَّو مـمدوٌح يف األرض 
يتحدث عن  الناس تـمدحُو ملعوٌن يف السماء، يف ىذا الـمجلس مـجلس بقيُة اهلل يف آخر الـمجلس أيضاً 

 منقبة لعمر بن الـخطاب، ىو ما ذكر شيئاً عن اإلمام الـحجة ال من قريب وال من بعيد.
من ىذا اجمللس ذكَر منقبًة لعمر بن اخلطاب وما جاء أيُّ ذكر لئلمام احلجة،  81بالذات يف الدقيقة 

رضوان اهلل تعاىل عليو، ىذا علمًا أنَّ الشيخ الوائلي وىذا كتابُو، وىذا الكتاب كتبُو يف آخر أيام عمره 
الكتاب )ذباريب مع ادلنرب( للشيخ الوائلي، ىذه الطبعة طبعة دار الزىراء، الكتاب كتبُو يف آخر أيام حياتِو 
وطُِبَع يف أيام حياتِو أيضاً، عنوان ىو يـَُقدِّم نصائح للخطباء، أحُد العناوين عنوان عن كيفية تأليف 

 ىو يقول: 021اضرة، كيفية تأليف الـمحاضرة صفحة:احملاضرة، كيف يؤلف اخلطيب احمل
إىل آخر  -كثَتًا ما يُوجَّو إيلَّ السؤال من بعض إخواين من الـخطباء أو مـمن ىم خارج دائرة الـخطابة 

 :-األمر، عن كيفية بناء الـمجلس أو بناء الـمحاضرة فيذكر نقاط، من جـملة ىذه النقاط ماذا يقول 
جو للتأمل يف مفاده وجوه العام مث نـجزئو إىل مفرداتِو الـُمكوَّنة لو لنرى ما ترتبط بو بعد اختيار النص نتو 

ىذه الـمفردات من معنـًى يتضمن حكمًا شرعيًا أو قاعدة علمية أو نكتة أدبية أو توجيهًا أخبلقياً فنشَت 
يعنـي حينما يأخذ النص  - لذلك وندعم بو الـمفردة من باب التأييد لـمعناىا أو التنظَت لـها أو غَت ذلك

يبحث عن كل ىذه القضايا عن حكم شرعي، قاعدة علمية، نكتة أدبية، توجيو أخبلقي، ال أدري 
حينما أخذ ىذه اآلية أما مرَّ على كلمة بقية اهلل وىي أول كلمة يف اآلية التـي أوردىا، ىي أول كلمة، 

ـحجة؟! مث يقول: نستدعي ىذه الـمضامُت أما خطر يف ذىنِو أنَّ ىذا االسم من أسـماء اإلمام ال
ىي ليست من أصل الـمفردة مشابـهـة  -لضمها إىل الـمفردة  -حتـى األشياء الـمشابـهة  -الـمشابـهة 

 لـها، بقية اهلل أال يكون ىذا الـمعنـى على األقل مشابو أن بقية اهلل ىو الـحجة؟
نستدعي ىذه الـمضامُت  -أما يقرأ يف دعاء الُندبة: أين بقية اهلل التـي ال تـخلو من العًتة الـهادية؟!! 

مُثَّ يقول: مبلحظة وجود الرابط بُت  -الـمشابـهة لضمها إىل الـمفردة ودرلها يف صلب الـموضوع 
رة عضوية منسجمة مع مث يقول: نـختتم ىذا الـموضوع بصو  -مفردات ىذا النص وعدم الغفلة عنو 

أليس حينما يذكر اإلمام الـحجة وبعد ذلك يـَُعرَّج على واقعة الطف يكون  -جانب من جوانب الطف 
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الـموضوع جاء منسجمًا على أحسن صورة؟ لـماذا ال يذكر اإلمام الـحجة يف ىذا الـمجلس ويف غَتِه 
ي سـمعت كل مـجالس الشيخ الوائلي، ليس فقط يف ىذا الـمجلس، أنا أسألكم سؤال، أنا ال أقول بأننـ

منُذ طفولتـي وأنا أسـمع مـجالس الشيخ الوائلي، ربـما ىناك من الـمجالس ما سـمعتُو لكن الـمجالس 
الـمتوفرة سـمعتها وال مرة سـمعُت من الشيخ الوائلي يف آخر الـمجلس يدعو بتعجيل الفرج لئلمام 

ننـي وقد سـمعُت الكثَت من مـجالسِو وال مرة واحدة سـمعُت الـحجة، ربـما َسـِمَع بعضكم ال أدري، ولك
الشيَخ الوائلي يف آخر الـمجلس يدعو لئلمام الـحجة، أو يُوصي الناس بأن تدعو لئلمام الـحجة وال مرة 
واحدة، ربـما أنتم سـمعتم إذا سـمعتم أرشدونا إىل ذلك جزاكم اهلل خَتا، اآلية واضحة يف اإلمام الـحجة 

الشيخ الوائلي ىو ىذا أن يأخذ اآلية ويذىب إىل مفرداتـها مث يستدعي كل شيء وأنتم تبلحظون ومنهج 
يف الـمجلس يأيت بأبيات شعر وبأمثلة وبقصص عن الـخلفاء وغالبًا عن الـخلفاء وليس عن أىل البيت، 

ع جانب من نـختتم ىذا الـموضوع بصورة عضوية منسجمة م -غالبًا القصص عن الشعراء عن الـخلفاء 
أليس حينما يُذكر اإلمام  -جوانب الطف ولعل ىذه العملية األخَتة أصعب ما يف تأليف الـموضوع 

الـحجة تكون العملية أسهل وتُرَبط بالطفوف؟ ِلماذا ال يُذكر إمام زماننا يف مثل ىذه الـمجالس؟ ِلماذا 
و لنفسِو للحاضرين يطلب األمان ال يُدعى إلمام زماننا يف مثل ىذه الـمجالس؟ الشيخ الوائلي يدع

لؤلوطان ويؤكد دائمًا يف الدعاء للمؤسسُت للمأتـم وألمواتـهم ىناك تأكيد واضح ىذا دعاٌء مهم، ولكن 
األىم ىو إمام زماننا، ِلماذا ُيًتك األىم؟ وىذه قضية يعنـي ليست يف مـجلس واحد على طول الـخط 

مثل ما ىناك إصرار على عدم ذكر اإلمام الـحجة حتـى  ىناك إصرار على عدم الدعاء لئلمام الـحجة،
يف اآليات التـي تـخصُو كهذه اآلية يف ىذا الـمجلس الذي مرَّ ذكرُه، علمًا أنَّ الشيخ الوائلي يستمر يف 

 ماذا يقول؟ 014حديثِو عن قضية ترتيب الـمجالس والـمحاضرات يف صفحة: 
ال اقتصر وإمنا أأيت بأشياء حىت خارجة عن النص،  -النص يقول: ال اقتصُر على االستنتاج من مفردات 

فلنفًتض أن بقية اهلل يف اآلية ال تشَت إىل اإلمام احلجة، مثل ما تأيت بأشياء خارجة عن النص فجئ 
ال اقتصُر على االستنتاج من مفردات النص ألنو قد تتوالد استطرادات من  -بذكرِه أيها الشيُخ اجلليل 

لو كان اإلمام احلجة يعيش يف ذىنِو َلَما  -تنمها بسرعة وأوشح هبا ادلوضوع ومضات ذىنية فأغ
ألنو قد تتوالد استطرادات من ومضات ذىنية فأغتنمها بسرعة  -استطردت يف ذىنِو ىذه االستطرادات 

وأوشح هبا ادلوضوع ولكٍت أحَرُص، ولكٍت أحُرص على أن تكون ىذه االستطرادات ملتحمة سنخيًا مع 



 5ح    الـوـلـف الـويذًي 

12 

 

وليس غريبًة عنو وذلك يف مترين للذىن على التجول ىاىنا وىاىنا دون االقتصار على الطريق  األصل
مُثَّ يقول: وقد تكون  -شلا يساعد على خلق مهارة ذىنية  -يعٍت الطريق العمودي للموضوع  -العمودي

احلجة من حىت لو فرضنا أن قضية اإلمام  -بعُض ىذه االستطرادات أحيانًا أىم من ادلوضوع نفسو 
االستطرادات أليس ىي أىم من تفسَت اآلية بقية اهلل فقط بالطعام احلبلل؟! فقط دبعٌت الثواب؟! ِلماذا 
ال نفسر اآلية كما يريد أىل البيت ذلك؟ ىذه القضية ليس سلصوصة يف رللس واحد أو رللسُت وأنا 

بالصوت وباحلركة ويف بعض األحيان  أربدث عن الشيخ الوائلي ألن الكثَت من خطبائنا يقلدونُو، يقلدونوُ 
حىت باألخطاء، بعض األحيان الشيخ الوائلي يذكر أبياتًا ينسبها خطًأ لغَت شاعرىا، ىؤالء حيفظون 
األبيات وينسبوهنا لنفس الشاعر الذي َنَسَب إليو الشيخ الوائلي األبيات خطًأ، بعض األحيان يذكر 

ىذا اخلطأ، ادلتكلمون اخلطباء ادلتحدثون كلنا نقع يف ىذه نصوصًا ناقصة وذلك ليس عيبًا كلنا نقع يف 
األخطاء لكٍت أقول ال يوجد ىناَك معصوم إالَّ واحد، كلنا نشتبو نتلعثم يف الكبلم نقع يف اخلطأ، نقع يف 
اخلطأ النحوي واإلعرايب، نشتبو يف قراءة اآلية يف قراءة احلديث، ىذه مسألة طبيعية لكل ادلتحدثُت، إذا  

مثبًل غَت ادلتخصصُت ال يعرفون ذلك ادلتخصصون يعرفون ىذه القضية وىذه قضية طبيعية ألننا كان 
بشر، اإلشكال ليس ىنا، اإلشكال على ىؤالء الذين ينقلون اخلطأ وأنا ال ُأشِكل على تقليدىم للشيخ 

جبُو األسلوب الذي الوائلي وإمنا ُأشِكل على ادلنهج، ال ضَت أن يأيت أحد فيقلد خطيبًا آخر إذا كان يع
يطرح بو ذلك اخلطيب أو ذلك ادلتكلم، لكن القضية اخلطأ يف ادلنهج، اخلطأ يف ادلنهج الذي يسَت عليو 
الشيخ الوائلي يف بُنية اجمللس ويف بُنية احملاضرة، ادلعلومات، ليس حديثي عن األداء الفٍت أو عن اإللقاء 

الـمنهج، فلينظر اإلنسان إىل طعامِو كما يقول  أو عن سلارج الـحروف، حديثي عن الـمعلومات عن
أئمتنا إىل علمِو ىذا َعمَّن يأخذه، العلم الذي يُطرح، لنذىب إىل ادلقطع الذي ربدث فيو الشيُخ الوائلي 

 عن سرداب الغيبة ادلقطع الذي تـََقدََّم قبل قليل لنستمع مرة ثانية..
دقيقة،  84 موضوع حديث اإلفك أنا قلت طولو الـمجلس األول الذي تـحدَّث فيو الشيخ الوائلي يف

والـمجلس من أولِو إىل آخرِه ُمـخالف لرؤية أىل البيت ويف الدقيقة األربعُت يذكر منقبًة ويـمدح عمر بن 
دقيقة، يف الدقيقة األربعُت يذكر الشيخ  25عبد العزيز، الـمجلس الذي تـحدث فيو عن معنـى بقية اهلل 

ن الـخطاب، ىذا الـمقطع الذي استمعتم إليو قبل قليل عن أمنية الشيخ الوائلي أن الوائلي منقبة لعمر ب
يدفن سرداب الغيبة الشريف بالًتاب، ىذا الـمجلس يتحدث فيو الشيخ الوائلي عن اإلمام الـحسن 
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دقيقة، يف الدقيقة الرابعة والثبلثُت يبدأ يتحدث عن السرداب، أقول ىذه  84العسكري طول الـمجلس 
 48ـمعلومات لـمن أراد أن يدخل على الـمواقع ويريد أن يشخصها حتـى ال يتعب بسهولة يف الدقيقة ال

يبدأ الشيخ الوائلي يتكلم، الشيخ الوائلي تكلم أنَّو يتمنـى أن يدفن السرداب سرداب اإلمام الـحجة 
حد الـخطباء اآلن خطيب بالًتاب والقضية أنَّ ىذا الكبلم رددُه خلفو عديد من الـخطباء، أنا سـمعت أ

معروف يردد ىذا الكبلم أيضًا وىو رجل كبَت يف السن ال أريد أن أذكر أسـمو، أنا سـمعتُو يف الـحسينية 
النجفية يف قم، ال أريد أن أقطع رزقو وىو اآلن يقرأ مـجالس يف العراق ويف إيران، وأعتقد أنَّو ردد الكبلم 

ر فيو َلَما ردد ىذا الكبلم وآخرون أيضًا رددوا، الـمشكلة أن ىذه تقليدًا للشيخ الوائلي وإالَّ لو تبص
القضية ليست قضية عارضة أنَّ ىذا مبدأ اتـخذُه الشيخ الوائلي، الشيخ الوائلي يف مـجالس عديدة كرر 

د ىذا الكبلم، اسـمعوا الـمقطع الثاين يف مـجلس ثاين وىو يقول فيِو أنا دائماً أكرر بأن ىذا السرداب البُ 
 أن يُدفن، اسـمعوا الـمجلس الثاين، ىذا غَت ىذا الكبلم مقطع آخر..

ان بدار اإلمام العسكري كانت يف العراق الدنيو حارة بالصيف كانوا كصوت الوائلي: ]ىذا ادلكان اللي  
يسوون سرداب ادلكان يصَت يب سرداب يسوون سرداب يسكنون يب وإالَّ مو معناه ان اإلمام طب اىناك 

ىجي، وأنا اكثر من مرة على ادلنرب كايل: واهلل لو بيدي اَن اجيب جم محل تراب وأسده وأريح ال مو 
 الناس منو، موىالشكل ...[.

دقيقة، ىذا الكبلم الذي ذكرُه عن السرداب  44للهجرة، طول الـمجلس  0434الـمجلس ىذا سنة: 
شخصوا بداية الـمجلس لنستمع إىل ، بداية الـمجلس استمعوا لـها حتـى يـمكنكم أن ت53يف الدقيقة 

 بداية الـمجلس، أنا أذكر كل ىذا ألجل توثيق القضية..
 ًَلٍَُوَكِّنَيَّ قَثْلِيِنْ هِي الَّزٌِيَ اسْتَخْلَفَ كَوَا األَسْضِ فًِ لٍََسْتَخْلِفَنَّيُن الصَّالِحَاخِ ًَعَوِلٌُا هِنكُنْ آهَنٌُا الَّزٌِيَ اللَّوُ }ًَعَذَ

 أَهْنًا{. خٌَْفِيِنْ تَعْذِ هِّي ًَلٍَُثَذِّلَنَّيُن لَيُنْ اسْتَضَى الَّزِي دٌِنَيُنُ لَيُنْ
يبدأ بـحديثو عن السرداب ويقول بأننـي مراراً أقول أنَّ ىذا السرداب  53نفس ىذا الـمجلس يف الدقيقة 

اسـمعوا ماذا يقول  54ة البُد أن يُدفن، يُدفن بالًتاب، يف نفس الـمجلس األنكى من ىذا األمر يف دقيق
 عن الدرباشة وىو يعطي رأياً إيـجابياً يف الدرباشة..

 عن ىذا وجوده يثبت اهلل األولياء بعض لؤلولياء معجزة ىذه يكول ؟ ىذا شنو يكول: ]الوائلي صوت
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 القضايا ىذ أن: تكول أنت أما أنقدك، ما أبداً  أبداً، ىذا يف أنقدك ما أنا طيب، الـمعجزة، طريق
 ماتضرة األشياء أن بدليل باهلل متصل انو على يربىن وجوده، يظهر ايريد والويل الويل، بدعاء يستعملها

 [.مقبول وجو الو شلكن أكول وماتضرَ  غَتَ  اتضر
تبلحظون، يعنـي يعطي رأياً إيـجابياً يف الدرباشة ويقول إذا كانت القضية ىكذا فأنا ال أعًتض على ىذا 

يـمكن أن تُقبل على أساس أنـها معجزات ألولياء وسرداب الغيبة بيُت إمام زماننا، األمر، ىذه البدع 
بيت اإلمام الـهادي واإلمام العسكري يُدفن بالًتاب ِلماذا؟! ألي شيء؟ ال أريد أن أسيئ الظن بالشيخ 

ُت أمٌر مهم الوائلي وإنـما ىو يريد أن يقوم بـهذا األمر لقطع ألسنة الـمخالفُت، قطع ألسنة الـمخالف
ولكن األىم أننا نـحافظ على مقدساتنا أننا نتمسك بـما يريدُه أىُل البيت، ىناك عندنا زيارات وطقوس 
وأدعية يف ىذا السرداب وأعمال، إذا ُدِفن ىذا السرداب أليس ىو دفن لـهذه األعمال والطقوس 

قة ليس مهمًا لكننـي فؤلسَت يف خط والزيارات؟! ِلماذا يتقدم الـمهم على األىم؟ وإن كان ىو يف الـحقي
الـمجاملة وإال ال أعتقد بأىـميتِو أنا، لكن ألجل الـمجاملة فلنقل مهم، الـمنطق يقول نقدم األىم على 
الـمهم، ىو يُعطي رأيًا إيـجابيًا يف الدرباشة ويقول وبتكرار وبإصرار بأنَّو يريد أن يدفن سرداب الغيبة، 

نستمع إليِو كيف يتحدث عن َخَدَمة الـحسُت، عن َخَدَمة الـحسُت يتحدث عن ِلماذا ىنا وِلماذا ىنا؟ ل
 مراسيم ىو يقول أرادوا أن يقيموىا يف لندن لنستمع إليو..

 عليل يسووه واحد عليها ويركبون بعَتة ذلم يشًتون أن ومصرين السنة عزم عدىم كانوا: ]الوئلي صوت
 احجيلك ال، أنا قصة احجيلك مو انو ال العليل، يطلعون زين، تنبهلي بلندن، بارك هبايد وديشوون

 على ذول تتصور انت ىذولو زين، شويو تنبهلي ىذا، واقع ال لطيفة احجيلك كاعد مو تنبهلي، واقع،
 مسخرة إىل احلسُت حيوللي احلسُت حيوللي يريد اللي ىذا كبلم، ببل رسلهم على مو ال، ال أبداً  رسلهم،

 أنتو نعاج ولك ملبس، ايذبن وأربعة هتلهل مره شنو ماادري ملبسُت قاتل فرد احلسُت، حيوللي يريد مهزلة
 اآلن، بياحالو وين أحنَ  جراحنَ  على تلعبون جراحنَ  على ترقصون ده ليش أنتو تأريخ بأي عصر بأي

 [.أحياء وىم ابلوعو أدفنهم هبؤالء اظفر لو أنا واهلل: كتلو أنتو، ورائكم من ىذا الوضع وشنوه
الشيخ الوائلي يـخاطب َخَدَمة الـحسُت بأنـهم نِعاج وغريٌب ىذا ىو أحد َخَدَمة الـُحسُت، كيف 
يـخاطب َخَدَمة الـحسُت بأنـهم نِعاج؟! ىذه قضايا ال مـجاملة فيها، أنا أعلم بأن الكثَتين ال يعجبهم 

 لـحسُت بأنـهم نعاج؟! قولـي وأنا أيضاً ال يعجبنـي ما يريدون أن يقولوا، كيف يـخاطب َخَدَمة ا



 5ح    الـوـلـف الـويذًي 

15 

 

أنا أقرأ يف وسائل الشيعة الكتب كثَتة أمامي، ىذا ىو الـجزء العاشر من وسائل الشيعة أقرأ حديث يرويو 
َوَبشِّر أوليائك الشيخ الطوسي، ىذا الـحديث منقول عن النبـي يـخاطُب أمَت الـمؤمنُت يقول لو: 

فابِشر َوَبشِّر أوليائك وُمـِحبِّيك من النعيِم يقول:  -رأت  وُمـِحبِّيك من النعيِم وقرة العين بـِما ال عينٌ 
ولكن النبـي يقول:  -وقرة العين بـِما ال عيٌن رأت وال أذٌن َسـِمَعت وال َخَطَر على َقلِب بشر ولكن 

أنا ال أريد أن أصف الشيخ بـهذا الوصف، الشيخ أجل وأكرم وأعلى رُتبًة ولكن ىذا  - ُحثالة من الناس
الكبلم أقولُو ألولئك الذين قد يُتابعون الشيخ الوائلي، نـحُن نـحمل الشيخ الوائلي يف ىذه القضية على 

َعيِّرون زوار ولكن ُحثالة من الناس يُـ  -أنـها شطحة لكننـي أنبو عليها لئبل يقلدُه البعض يف ذلك 
قبوركم بزيارتكم كما تـَُعيَّر الزانية بزناىا أولئك ِشراٌر أُمَّتـي ال أنالـهم اهلل بشفاعتـي وال َيِردوَن حوضي 

ال أنالـهم  -الذي يـهاجـمون َخَدَمة الـُحسُت النبـي يصفهم بأنـهم ُحثالة ويصفهم بأنـهم ِشرار أُمَّتـي  -
ىذه الرواية ىذا ىو وسائل الشيعة وىو من أىم الكتب الـحديثية  ي.اهلل بشفاعتـي وال يَِردوَن حوض

 عند علمائنا، ومع ذلك لربـما الشيخ الوائلي ال يعبأ بالروايات كثَتاً وىو ُيَضعُِّفها.
ىذا جواىُر الكبلم وىو الكتاُب الفقهي األول يف الـمدرسة األصولية والشيخ الوائلي من أتباع ىذه 

زء السابع من جواىر الكبلم مؤسسة الـمرتضى العالـمية ودار الـمؤرخ العريب صفحة: الـمدرسة، ىذا الـج
يـَُعيِّرون زوار قبوركم بزيارتكم كما  -نفس الرواية  - وَلكن ُحثالة من الناسنفس ىذه الرواية:  543

قافة وىذا الفهم إىل آخر الـحديث، مقصودي أنَّ ىذه الث -تـَُعيَّر الزانية بزناىا أولئك ِشراٌر أُمَّتـي 
موجوٌد يف أىم كتبنا الـحديثية الوسائل ومنقول عن أىم رجاالت الـحديث عن الشيخ الطوسي وموجوٌد 

 يف أىم كتبنا الفقهية جواىر الكبلم.
يبدأ  45دقيقة يف الدقيقة  84طول الـمجلس  0813ىذا الكبلم كان يف مـجلس يف البحرين سنة: 

َمة الـحسُت فيصفهم بالنعاج مث يتهمهم بالعمالة، يقول ىناك جهات الشيخ الوائلي بالتهجم على َخدَ 
تدفعكم، الـحقيقة الذين يقيمون الشعائر الـحسينية ال يوجد شك حولـهم ولكن الذي يـحشر أحاديث 
الـمخالفُت ويـحجب أحاديث أىل البيت ىو ىذا الذي يـمكن أن يُثار عليو الشك، أنا أقول ىذا 

يخ الوائلي منزلتُو معروفة وال حاجة للدفاع عنو من ىذه الـجهة أو من ىذه الناحية، للمحاججة وإال فالش
لكن للمحاججة أقول، أقول ىذا الذي يُقيم بعض الشعائر وخصوصًا يف الغرب، الـمشكلة أن الشيخ 
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 يعرفون الوائلي وغَت الشيخ الوائلي ال يعرفون ثقافة الـمجتمع يف الغرب يسافرون يأتون إىل ىنا لكنهم ال
ثقافة الـمجتمع يف الغرب، الغربيون ال يعبؤون بإقامة الشعائر الـحسينية ال كما يريد البعض أن ُيصوِّر بأن 
ىذه القضية ستشوه الـمذىب يف الـخارج أبدًا ال عبلقة لـهم بذلك، وحتـى لو جاءت الكامَتات 

لى أساس أنـها نوع من الكرنفاالت، وصورت ينقلونـها على أساس أنـها تراث على أساس أنـها فلكلور ع
وىي ما حدثت، ما صارت، لكن لو كانت فإنـها ستُنقل بـهذه الصورة أو بـهذه الصيغة، ربـما يتحدث 
البعض بأسلوب سيئ ربـما قد يكون ىذا، الـمشكلة ليست عند الغربيُت، الـمشكلة عند الوىابية، 

بالـحسُت وال بدين الـحسُت وال بالتشيع وال بصبلتنا الـمشكلة عند الـمخالفُت، وىؤالء ال يعتقدون ال 
وال بصيامنا، ِلماذا نعبأ بـهم؟ ِلماذا نـهتم لـهم؟ ثُـمَّ يا أبا سـمَت أيـها الشيخ الوائلي أىَي مقابر جـماعية 
ُتطالب بدفنهم أحياء !! صدام كان يدفن زوار الـحسُت أحياء وأنت زدت يف ذلك، تريد لو كان األمر 

ن تدفنهم يف البالوعات، الـمقابر الـجماعية لـحد اآلن التـي اكتشفت إىل اآلن لـم ُتكتشف مقربة بيدك أ
جـماعية صدام دفن فيها زوار الـحسُت وَخَدَمة الـحسُت يف البالوعات، ربـما يوجد ولكن إىل اآلن لـم 

 ُتكَتَشف مقربة جـماعية بـحسب علمي لزوار الـحسُت ُدِفنوا يف البالوعات.
أمَّا أنت يا شيخي الفاضل يا أبا سـمَت تريد أن تدفن ىؤالء أحياء يف البالوعات وتقول لو كان األمر 
بيدي، مقابر جـماعية بيد الشيخ الوائلي بـحسب أفق األمنيات ىو يتمنـى ذلك، الـمشكلة أن ىذا 

ردت لـي رسائل الـحديث وىذا الـمنهج ىو على طول الـخط، ليس يف مـجلس واحد أو يف مـجلسُت، و 
كثَتة منُذ أن افتُِتحت القناة يطلب فيها الكثَت من مـحبـي أىل البيت أن نضع مـجالس الشيخ الوائلي 
على القناة، أنا أعرف منهج الشيخ الوائلي وأرُد على الشيخ الوائلي منُذ سنُت كما ذكرُت لكم مثااًل يوم 

حت مـجالس الشيخ الوائلي أردُت مـجلساً أمس لكن قلت نزواًل عند رغبة مـحبـي أىل البيت تصف
واحدًا خليًا من الفكر الـمخالف ألىل البيت ما وجدت، تصفحت الـمواقع على االنًتنيت، ليس كل 
مـجالس الشيخ الوائلي موجودة على االنًتنيت ولكن ىو ىذا الذي تصُل إليِو يدي، ىناك مواقع كثَتة، 

لـمخالف والـمعادي ألىل البيت أصبًل إذا يبدأ فهو يبدأ بتفسَت أردُت مـجلسًا واحدًا خليًا من الفكر ا
الفخر الرازي سواء ذكر ذلك أم لـم يذكر، أول ما يبدأ ويـجعل الرأي الـمهم الذي عليو مدار الـحديث 

 الرأي الـمنقول عن تفسَت الرازي التفسَت الكبَت، ثـم يأيت إىل بقية التفاسَت األخرى.
وأُتَـمِّم الكبلم، ىذا الـمقطع من مقابلة ُأجريت مع الشيخ الوائلي أجراىا  ىناك مقطع نستمع إليو
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قبل وفاة الشيخ الوائلي بفًتة ليست بعيدة نستمع  ANNاإلعبلمي ىشام الديوان يف القناة الفضائية 
 إىل ىذا الـمقطع..
 كتاب كل وليس ادلعتربة، كتبنا من كتاب يل توجد أن استطعت إذا يديك بُت كتبناصوت الوائلي: ]

 على ضلمل ال ولكن البيت أىل تسب كتب السنة أىل عند إليها، تلتفتوا أن جيب نقطة ىذه معترب،
 أىل منزلة يعلمون السنة أىل ألن أبداً، السنة اىل إىل منسوبة أهنا نقول وال الكتب، تلك نسبة السنة
 تعًتف ال باألحرى أو قاعدتنا هبا تعًتف ال التـي الكتب بعض أيضاً  وعندنا وجل، عز اهلل عند البيت

 اهلل رسول صحابة عندنا احنو الشيعة، بُت عليو متفق ىو ما أكو عندنا ادلفروض يعٍت مجاعتنا، هبا
 شعبة ابن ادلغَتة أجعل أن عندي من تريد ما أنت قطعاً  صحيح، هبم نقيم نعم وتكردينا، تقديرنا موضع

 اوقيم أبداً، شعبة ابن ادلغَتة حال حالو أجي ما أنا اصلاز لو دبا اخلطاب بن عمر اخلطاب، بن عمر مثل
 من غَته وبُت عمر بُت أيضاً  أقيم ادلغَتة وبُت عمر بُت أقيم وكما ال، أشتم أين أما ىذا، منزلة ىذا منزلة

 مثل يف السب من شيء عندنا ما أحنا السب أمَّا بعضاً، بعضهم يقيم كان الصحابة وىم الصحابة،
 .[اجلهال بعض من فعل ردود عملية إال ىذا

أنا أجيب شيخنا أبا سـمَت، ىو قال وأنا جوايب ىنا موجو للذين يسَتون يف نفس ىذا الـمسلك وإال 
الشيخ رحل عن الدنيا ورضوان اهلل تعاىل عليو، ىو يقول يريد كتابًا معتربًا يدور يف ىذه الدائرة يف دائرة 

معترباً، أنا سوف لن آتـي لو بكتاب حديثي وإن كانت كتب الـحديث الرباءة من الصحابة يريد كتابًا 
 مفعمة بـهذا الـمعنـى، أنا سآتيو بأىم الكتب يف الوسط الـحوزوي الشيعي واآلن آتيو بالـمصادر..

ىناك مدرستان شيعيتان يف الوسط العلمي ويف الوسط الفقهي عرب التأريخ الشيعي، ادلدرسة اإلخبارية 
األصولية، لنأخذ الكتاب األول الفقهي يف ادلدرسة اإلخبارية وىو كتاب احلدائق، ىذا ىو  وادلدرسة 

كتاب احلدائق، مؤسسة النشر اإلسبلمي ُقم جلماعة ادلدرسُت بقم ادلشرفة، ىذا اجلزء اخلامس ماذا يقول 
 الشيخ يوسف البحراين الفقيو اإلخباري األول؟

كلى، والبُتِّ الُبطبلن الذي ىو أظهُر من كل شيء وأجلى أن يقول: إنَّ من العجب الذي ُيضِحُك الث
يـُحَكم بنجاسِة من أنكر ضروريًا من سائر ضروريات الدين وإن مل يُعَلم ذلك منو عن اعتقاد ويقُت وال 

إنَّ من العجب  -ىو يناقش ىذه ادلسألة مع علماء آخرين  -يُـحَكم بنجاسِة من يسُب أمَت ادلؤمنُت 
ىذا الفقيو أو  -الثكلى والبُتِّ الُبطبلن الذي ىو أظهُر من كل شيء وأجلى أن يـُحَكم  الذي ُيضِحكُ 
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 -بنجاسِة من أنكر ضرورياً من سائر ضروريات الدين وإن لـم يُعَلم ذلك منو عن اعتقاد ويقُت  -العالِـم 
أو ال فُيحَكم بنجاستِو ألنو  يُـحَكم بنجاستو ألنو أنكرُه بلسانِو ونـحن ال نعلم يقينًا ىو يُنكر ذلك بقلبوِ 

وال يُـحَكم بنجاسِة من يسُب أمَت الـمؤمنُت عليو السبلم  -قد أنكر ضروريًا من ضروريات الدين 
حينما يـُحَكم بنجاسة أحد وتقول عن فبلن نـجس ىذه مدائح أم ُسباب وشتائم؟  -وأخرجُو قهراً ُمقاداً 

نُت عليو السبلم وأخرجُو قهراً ُمقاداً ُيساُق بُت مجلة العالـمُت وال يُـحَكم بنجاسِة من يسُب أمَت الـمؤم -
وأدار الـحطَب على بيتِو لُيحرقُو عليِو وعلى من فيو، وضرب الزىراء عليها السبلم حتـى أسقطها جنينها، 
ولطمها حتـى خّرت لوجهها وجبينها وخرجت لوعتها وحنينها ُمضافاً إىل غصب الـخبلفة الذي ىو أصُل 

الـمصائب وبيُت ىذه الفجائع والنوائب ما ىذا إال سهٌو زائد من ىذا النحرير وغفلة واضحة عن  ىذه
يعنـي ارتداد  -ىذا التحرير فيا سبحان اهلل كأنو لـم يُراجع األخبار الواردة يف الـمقام الدالة على ارتدادىم 

عن اإلسبلم واستحقاقهم القتل منو الدالة على ارتدادىم  -الـخليفة األول والثاين، الـحديث عن ىؤالء 
الدالة على ارتدادىم عن اإلسبلم واستحقاقهم القتل منو عليو  -من أمَت الـمؤمنُت  -عليو السبلم 

السبلم لوال الوحدة وعدم الـُمساِعد من أولئك األنام وىل يـجوز يا ذوي العقول واألحبلم أن يستوجبوا 
دليل دلَّ على نـجاسة ابن زياد ويزيد وكل من تابعهم يف ذلك الفعل القتل وىم طاىروا األجسام، مُثَّ أيُّ 

الشنيع الشديد وأيُّ دليل دلَّ على صلاسة بنـي أمية األرجاس وكل من حذا حذوىم من َكَفَرة بنـي العباس 
الذين قد أبادوا الذرية العلوية وجرعوىم كؤوس الغصص والـمنية، وأيُّ حديث َصرَّح بنجاستهم حتـى 

رَّح بنجاسة أئمتهم، وأيُّ ناظر وسامع َخفَي عليِو ما بلَغ هبم من أئمة الضبلل حتـى ال ُيصار إليِو إال ُيصَ 
مع الداللة ولعلو ُقدِّس سره أيضًا دينع من نـجاسة يزيد وأمثالِو من خنازير بنـي أمية وكبلب بنـي العباس 

كبلٌم فقهي ال أريد الدخوَل يف   -األرجاس  لعدم الدليل على كون التقية ىي الـمانعة من اجتناب أولئك
 تفاصيلِو ومن قالو واالستدالل، خبلصة الكبلم ىذا كتاب الـحدائق والكبلم واضح.

 -يقول: وأمَّا األخبار الدالة على كفر الـمخالفُت عدا الـمستضعفُت  040ثـم يستمر يف صفحة:
وأمَّا األخبار الدالة  - الـحق والباطل، ىذا الـمستضعفُت ىم الذين ال يـملكون القدرة على التمييز بُت

إنَّ  على كفر الـمخالفُت عدا الـمستضعفُت فمنها ما رواه يف الكايف بسندِه عن موالنا الباقر عليو السبلم:
اهلل عزَّ وجل َنَصَب عليًَّا عليو السالم َعَلمًا بينو وبين خلقو فمن عرفُو كان مؤمنًا ومن أنكرُه كان  

ثُـمَّ يُورد روايات كثَتة جدًا ال مـجال لقراءتـها، إىل أن ينقل ىذه الرواية  - َجِهَلُو كان ضاالً  كافرًا ومن
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عن أبي مسروق قال: سألنـي أبو عبد اهلل عليو السالم عن أىل البصرة ما أيضاً عن الكايف الشريف: 
وا يف الـمسلك األموي أمثال قدرية الذين سار  -وقدرية  -مرجئة يعنـي مـخالفُت  -ىم؟ فقلُت: ُمرِجئة 

: لعن اهلل تعالى تلك الـملل الكافرة الـمشركة التـي ال تعبد اهلل - قالخوارج   - وَحرورية -الوىابية 
إىل غري ذلك من األخبار التـي وضيُق عن نشرها الـمقام ومن . ويُعلق الشيخ يوسف البحراين: على شيء

. والكبلم ال ديما يف تفسري الكفر يف جـملة من اآلوات القرآنيةأحبَّ الوؼوف عليها ػلريجع إىل الكايف و
 طويل ىو ىذا العنوان عنوان الـموضوع حكم الـمخالفُت، ىذا الـجزء ىو الـخامس.

 من الـحدائق الناظرة، الـحدائق الناظرة فقط أقرأ العناوين: 11وىذا الـجزء 
 األخبار الدالة على كفر الـمخالفُت، الـموضوع طويل.

 يف وجوب التربي من الـمخالفُت.
 يف أن الـمخالف ليس مسلماً على الـحقيقة.

يف أن الـمخالف كافٌر يف نفس األمر، يف نفس األمر يعنـي يف الواقع بـحسب الواقع، بـحسب الباطن 
 والـحقيقة، يف أن الـمخالف كافٌر يف نفس األمر.

 نواصب، ويورد الرواية الـمنقولة عن اإلمام يف أن غَت الـمستضعف ناصبـي، يعنـي جـميع الـمخالفُت
أسألُو عن الناصب ىل أحتاج فـي الـهادي: مـحمد بن علي بن عيسى يكتب إىل اإلمام الـهادي: 

امتحانِو إلى أكثر من تقديـمو الـجبت والطاغوت واعتقاد إمامتهما؟ فرجع الـجواب: من كان على 
من اعتقد إمامة الرجلُت فهو ناصب، ىذا ىو الـحدائق  الـجواب من اإلمام الـهادي - ىذا فهو ناصب

 الناظرة الكتاب األول الفقهي يف الـمدرسة اإلخبارية الشيعية.
وىذا ىو جواىُر الكبلم الكتاب الفقهي األول يف الـمدرسة الشيعية األصولية ىذا الـجزء الثامن، لنقرأ 

 -ظاىُر إلـحاُق الـمخالفُت بالـمشركُت ، يقول: فال42و  48ماذا ذكر صاحُب الـجواىر يف صفحة: 
فالظاىُر إلـحاُق الـمخالفُت بالـمشركُت يف ذلك الرباد الكفر اإلسبلمي  -ألن الـمخالفُت مشركون 

بل لعلَّ ىجائهم على رؤوس األشهاد من أفضل عبادة  -ألنو كافر إسبلمًا وإيـمانًا  -واإليـماين فيو 
جواىر الكبلم، ىذا ليس كتاب من الكتب التـي يـمكن أن ُتوصف  ىذا -العباد ما لـم تـمنع التقية 

بل لعلَّ ىجائهم على رؤوس األشهاد من  -بالضعف، ىذه استنباطات شرعية وأحكام فقهية فقهاء 
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أفضل عبادة العباد ما لـم تـمنع التقية وأوىل من ذلك غيبتهم التـي جرت سَتة الشيعة عليها يف مجيع 
مائهم وأعوامهم حتـى ملئوا القراطيس منها، بل ىي عندىم من أفضل الطاعات األعصار واألمصار عل

وأكمل القربات فبل غرابة يف دعوى تـحصيل اإلمجاع كما عن بعضهم، بل ديكن دعوى كون ذلك من 
ىذه قضية ضرورية أصبلً ال تقليد فيها، إىل أن يقول: ال يـخفى على  -الضروريات فضبلً عن القطعيات 

من ماذا؟ ماذا يقول؟ ال يـخفى على  -لـماىر الواقف على ما تظافرت بو النصوص بل تواترت الـخبَت ا
من لعنهم وسبهم  -على أي شيء؟  -الـخبَت الـماىر الواقف على ما تظافرت بو النصوص بل تواترت 

لشيخ وشتمهم وكفرىم وأهنم مـجوس ىذه األُمَّة وأَشر من النصارى وأنـجس من الكبلب. ماذا يقول ا
 الوائلي؟ ىذا ىو كتاب جواىر الكبلم، ىذا الـجزء الثامن.

ىذا اجلزء السابع من كتاب جواىر الكبلم، الكتاُب الشيعي األول يف احلوزة الشيعية األصولية صفحة: 
وخيطُر يف البال أنَّ عليًَّا عليو  -، يقول وىو يتحدث يف كتاب اجلهاد يتحدث عن واقعة اجلمل 443

يتحدث عن قضية أن أمَت ادلؤمنُت ما قتل أىل  -وُز لو قتل اجلميع إال خواص شيعتِو السبلم كان جي
وخيطُر يف البال أنَّ عليًَّا عليو  -اجلمل بكاملهم، يقول ىو جيوز لو، لكنو لِـِحَكم ما فعل ذلك األمر 

النبـي صلى اهلل عليو  السبلم كان جيوُز لو قتل الـجميع إال خواص شيعتِو ألن الناس مجيعًا قد ارتدوا بعد
وآلو يوم السقيفة إالَّ أربعة سلمان وأبو ذر والـمقداد وعمار مث رجع بعد ذلك أشخاص والباقون استمروا 
على كفرىم حتـى مضت مدة أيب بكر وعمر وعثمان، فاستوىل الكفر عليهم أجـمع حتـى آَل األمُر إليِو 

يهم إال بضرب بعضهم بعضا وأيُـّهم قـََتل كان يف مـحلِو عليو السبلم ومل يكن لو طريق إىل إقامة الـحق ف
إالَّ خواص الشيعة الذين لـم يتمكن من إقامة الـحق بـهم خاصة. ىذا جواىر الكبلم وىذا ىو الـجزء 
السابع، فـماذا يقول شيخنا الوائلي رضوان اهلل تعاىل عليو وماذا يقول الذين يسَتون يف ىذا الـمسلك 

ىل يقول بأن جواىر الكبلم كتاب ليس معترب عند الشيعة؟ أم يقول أن الـحدائق   ويف ىذا الـمنهج؟
 كتاب ليس معترب عند الشيعة؟ 

ماذا يقول السيد الـخوئي؟ والشيخ الوائلي من مدرسة السيد الـخوئي وىذا ىو التنقيح يف شرح العروة 
ماذا يقول  44اين من التنقيح صفحة: الوثقى لسيدنا الـخوئي رضوان اهلل تعاىل عليو، ىذا ىو الـجزء الث

السيد الـخوئي؟ تـحت عنوان نـجاسة النواصب: وىم الفرقة الـملعونة التـي تنصب العداوة وُتظهر البغضاء 
ألىل البيت عليهم السبلم كمعاوية ويزيد لعنهما اهلل وال ُشبهة يف نـجاستهم وكفرىم، وىذا لؤلخبار 
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يت جـملة منها عن قريب، ألن الكفر فيها إنـما ىو يف مقابل اإليـمان الواردة يف كفر الـمخالفُت كما تأ
: فإن اهلل تبارك -يُـحَكم بإسبلمهم ظاىراً يف زمن الغيبة، إىل أن يقول  -ولـم يَرِد منو ما يقابل اإلسبلم 

 -نو أنـجس من الكلب وإنَّ الناصب لنا أىل البيت ألنـجس م -وىذه رواية  -وتعاىل لـم يـخلق خلقًا 
والسيد الـخوئي يعلق يقول: مُثَّ إن كون الناصب أنـجس من الكلب لعلَّو من جهة أنَّ الناصب نـجٌس 
من جهتُت وىـما جهتا ظاىرِه وباطنو، ألن الناصب مـحكوٌم بالنجاسة الظاىرية لنصبِو كما أنَّو نـِجٌس 

 حية ظاىره فحسب. من حيث باطنِو وروحِو وىذا بـخبلف الكلب ألنَّ النجاسة فيو من نا
من الـجزء الثاين من التنقيح يقول: فالصحيح الـحكم بطهارة جـميع  011ويقول أيضًا يف صفحة: 

فالصحيح الـحكم بطهارة جـميع الـمخالفُت للشيعة االثنـي  -ىاي الطهارة الظاىرية  -الـمخالفُت 
م، وإن كان جـميعهم يف الـحقيقة  عشرية وإسبلمهم ظاىراً ببل فرق يف ذلك بُت أىل الـخبلف وبُت غَتى

كافرين وىم الذين سـميناىم بـمسلم الدنيا وكافر اآلخر. ىذا ىو رأي السيد الـخوئي، تقدم كبلمو قبل 
قليل وىذا الرأي النهائي أنَّو يسميهم بـمسلم الدنيا وكافر اآلخرة، ىذا مرجع الطائفة يف زمانِو والشيخ 

 .الوائلي ىو من أبناء ىذه الـمدرسة
السيد اخلميٍت ادلرجع الثاين صاحب ادلرجعية الواسعة وىذه ىي وصية السيد )الوصية السياسية اإلذلية( 
آخر شيء كتبُو السيد وتويف وقُرِأت بعد وفاتِو رضوان اهلل تعاىل عليو، ماذا يقول يف الوصية؟ يقول: من 

من ذلك  -لشعوب الشيعية يوصي الشعوب اإلسبلمية، يوصي شيعة أىل البيت ا -ذلك أن ال تغفل 
عن مراسيم عزاء األئمة األطهار وخباصة سيد ادلظلومُت والشهداء  -ىذه الشعوب  -أن ال تغفل 

حضرت أيب عبد اهلل احلسُت صلوات اهلل الوافرة وصلوات األنبياء ومبلئكة اهلل والصاحلُت على روحِو 
ولتعلم ىذه الشعوب أن  -كتوبة باللغة الفارسية قطعاً ىذه ترمجة عربية وإال الوصية م -احلماسية الكبَتة 

تعاليم األئمة عليهم السبلم إلحياء ىذه ادللحمة التارخيية اإلسبلمية وما يَنَصبُّ من لعن على ظادلي أىل 
وما يَنَصبُّ من لعن على ظادلي أىل البيت  -مطلقاً، ظادلي أىل البيت من أوذلم إىل آخرىم  -البيت 

ثل صرخة الشعوب البطولية بوجو الـُحكَّام الظََلَمة على َمرِّ التأريخ وإىل األبد، وتعلمون إمنا ىو بأمجعِو دي
أن لعن بٍت أمية لعنة اهلل عليهم واحلديث عن ظلمهم مع أهنم قد انقرضوا وراحوا إىل جهنم، إمنا ىو 

مُت، ومن البلزم أن ُتذكر يف صرخة بوجو ظََلَمة العالـم وىو إحياٌء لـهذه الصرخة الـحسينية الـمبيدة للظالـ
النياحة وأشعار الرثاء وقصائد الثناء على أئمة الـحق عليهم السبلم بشكل قارع فجائع ظلم الظالـمُت يف  
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 ويستمر يف كبلمِو إىل أن يقول: -كل عصر ومصر ويف ىذا العصر 
يعٍت اإلمام يريد  -ة ولنعلم مجيعًا أنَّ ما يبعث على الوحدة بُت ادلسلمُت ىو ىذه الشعائر السياسي

ألن الوحدة  -ولنعلم مجيعًا أنَّ ما يبعث على الوحدة بُت ادلسلمُت  -الوحدة على أساس ىذا اللحن 
ولنعلم مجيعاً  -إما أن تُبٌت على احلقائق وإما أن تُبٌت على األباطيل وادلبٍت على األباطيل أيضًا أباطيل 

ذه الشعائر السياسية اليت ربفظ ىوية ادلسلمُت وخاصًة أنَّ ما يبعث على الوحدة بُت ادلسلمُت ىو ى
ىذا ىو كبلُم مرجع آخر من مراجع عصرنا وىو  -شيعة األئمة االثٍت عشر عليهم صلوات اهلل وسبلمو 

السيد اخلميٍت ولو كبلٌم أقسى من ىذا بكثَت يف كتبِو، يف كتبِو الفقهية ويف كتبِو العرفانية. إذاً ماذا يقول 
 ئلي؟ إذا شلكن يف الكنًتول أن يُعاد النص الذي ُعرض قبل قليل، نص كبلم الشيخ الوائلي..شيخنا الوا

إذا كان الشيخ الوائلي لسان الشيعة فهذا كبلم فقهاء الشيعة، فأين كبلمُو من كبلم فقهاء الشيعة؟! ىل 
لومات موجودة، وليكن أنَّ األجواء ىي أجواء تقية؟ التقية ال وجود ذلا يف زماننا، الكتب موجودة وادلع

معلومًا عندكم ادخلوا على مواقع الوىابية فإنَّ الوىابية قد فتشت كتبنا سطرًا سطرًا واستخرجوا ُكل ىذه 
األشياء ويعرفوهنا، ىذه القضايا ليست خافية على الوىابية وال على غَتىم، القضية قضية يف أحسن 

ن خبلل تتبع مـجالس الشيخ الوائلي، أن الشيخ األحوال حَتٌة بُت الـمهم واألىم، وإن كان يبدو م
الوائلي يـميل إىل ىذه اآلراء، ألن الـمشكلة أن الشيخ الوائلي ليس عنده إطبلع على حديث أىل 
البيت، دراسة الشيخ الوائلي يف الغالب ىي يف الفكر الـمخالف ألىل البيت، دراستُو يف كلية الفقو،  

ا مـخلوطة، ىناك الكثَت من الفكر الـمخالف ألىل البيت كان يَُدرَّس كلية الفقو الدراسة الـموجودة فيه
وال زال يف كلية الفقو، مث بعد ذلك انتقل إىل جامعة بغداد أخذ الـماجستَت الشيخ الوائلي مث انتقل إىل 
مصر من جامعة القاىرة أخذ شهادة الدكتوراه، نـحُن ُنشِكل على الـمنهج الـحوزوي نقول بأن الـمنهج 

% من حديث أىل البيت وىي 51الـحوزوي ال يدرس من حديث أىل البيت إال نسبة ربـما أقل من 
األحاديث الفقهية ولذلك الطالب يـخرج بعد سنُت طويلة وال علم لو بـحديث أىل البيت إالَّ يف دائرة 

ن عندىم األحكام الشرعية إذا كان معتمدًا على الـمنهج الدراسي فقط، إذا كان ىناك علماء يكو 
إطبلع على حديث أىل البيت فذلك ىو جهدىم الشخصي، الشيخ الوائلي ىو يتحدث عن نفسو 
يقول بأنَّو ليس متعمقًا حتـى يف الـمنهج الـحوزوي، ىو ىذا كتابُو ىذا كتابُو تـجاريب مع الـمنرب حديث 

 وجدانو فيو لـخََّص حياتُو، ىو الشيخ الوائلي يقول، ماذا يقول؟
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 -يف حصيلة تـجاربِو  -يقول: وسأشَُت  082: حصيلة تـجاريب مع الـمنرب صفحة: تـحت عنوان
وسأشَُت إن شاء اهلل ىنا إىل نوعُت من األمور: النوع األول: أمور لـم أعملها وندمُت على ذلك وأمور 

دأُ : وسأب-إىل آخرِه، لنقف عند ىذه األمور التـي لـم يعملها وندَم على ذلك يقول  -عملتها وكان 
 :-يعدد  -بالقسم األول الذي ندمُت على عدم فعلِو 

األول ىو أين مل ُأكِمل الدورات الدراسية ادلتعلقة بالعلوم اإلسبلمية الفقو وأصول الفقو والفلسفة وكل 
، أول أمر من 084ىو يقول إىل آخرِه، ىذا نص كبلمِو أنا أنقلُو، صفحة:  -مشتقات العربية إىل آخرِه 

: وسأبدُأ بالقسم األول الذي ندمُت على -َندَم على أنو مل يكن قد َعملها ىو قال، قال األمور اليت 
األول ىو أين مل ُأكِمل الدورات الدراسية ادلتعلقة بالعلوم اإلسبلمية الفقو وأصول  -ما ىو؟  -عدم فعلِو 

دورات عادية غَت مكثفة الفقو والفلسفة وكل مشتقات العربية إىل آخرِه، فقد كان ينبغي عدُم االكتفاء ب
بل البَُد من إحاطة تامة بتلك العلوم اليت تعترب أساسًا ضروريًا للمنرب خصوصًا وأنا يومها يف دور الصبا 
ومعو تسهل الصعاب ويستوعب الذىن وترتفع اذلمة وليس ىناك شواغل شلا جدَّ بعد ذلك، لقد برىنت 

تامة بالعقائد واألحكام وما ىو لصيق بأفق ادلعرفة يل ذباريب أنَّ اخلطيب ينبغي أن يكون على دراية 
: وباجلملة -ولكن الشيخ ما كان قد تعمق يف ىذه األمور، ىو قال، ىو يستمر فيقول  -اإلسبلمية 

الذي ما أكمل دوراتِو   -البَُد من احلصول على موسوعية قسٌم منها يـَُعدُّ أساسيًا وىو العلوم اإلسبلمية 
اين يُعترب تكميلياً، أمَّا إذا حصَل اخلطيب على ما دون ذلك فكأنو مل حيصل على  والقسُم الث -كما قال 

شيء مطلقاً ألن الناقص، ألن الناقص كبل شيء يقعد بصاحبِو عن أعمال مضمونو العمل يف ادلمارسة، 
 ويبقى يشعر باألسف يف وقت ال يفيدُه األسف وال يسعُو التدارك ألنو يكون قد شبَّ عن الطوق.

و يقول: مـما ندمُت عليِو أشدَّ الندم تضييع كثَت من وقت كان من الـممكن أن ال يضيع وال نـخسر وى
ثـماره، كانت ىناك اجتماعات وصداقات وأعمال كلها مضيعة للوقت ومن البداىة بـمكان أىـمية 

شيخ الوائلي الوقت ألنَّو مـحدود وىو كما قيل إن لـم تقطعُو قطعك. ىذه القضية ألنـها تأكل مع ال
وتشرب، قضية عدم إكمالو للدورات الدراسية بشكل مكثف يذكرىا ىنا ويذكرىا يف مكان ثاين، لو لـم 

 تكن القضية مهمة حتـى ال يقول أحد بأنو قال ىنا شيئاً ربـما نسي، مرة ثانية يذكر ىذه القضية. 
و ىذا يف آخر أيام عمره، ىذا اآلن مىت؟ ى -يقول: وقد عانيت كثَتاً شلا أسعى اآلن  055يف صفحة: 

وقد عانيت كثَتًا شلا أسعى اآلن إىل تبلفيو وىو عدم إكمال دورات   -الكتاب كتبو يف آخر أيام عمره 
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وىذه ليس فيها معارف أىل البيت ىذه  -كاملة يف الفلسفة وأصول الفقو وقواعد الفقو وذلك لتعذر 
لذلك أنتم تابعوا رلالس الشيخ الوائلي، صحيح  أحكام فما بالك بفكر أىل البيت وحديث أىل البيت،

رلالس مجيلة أسلوبو يف اإللقاء حلو قصص مجيلة لكنها خلية من حديث أىل البيت ويف كثَت منها 
سلالفة ألىل البيت، وبعض اجملالس مغلقة من األول إىل األخَت بعيدة عن أىل البيت، ىل مسعتم مرة 

البيت؟ ىل مسعتم مرة ربدَّث الشيخ الوائلي عن معرفة أىل  ربدَّث الشيخ الوائلي عن مقامات أىل
البيت، عن معرفة إمام زماننا؟ ومن مل يعرف إمام زمانو مات ميتًة جاىلية، ماذا يصنع الناس بآيات 
ادلَتاث ويذكر اآلراء اليت قاذلا أبو حنيفة وابن حنبل وفبلن وفبلن ماذا ينتفعون من ذلك؟! ماذا ينتفع 

حيدثهم عن أحكام اجلاىلية؟! ماذا ينتفع الناس حينما يكون احلديث عن قصص الشعراء الناس حينما 
ىذه  -وقد عانيت كثَتًا مـما أسعـى اآلن إلـى تبلفيو  -واخللفاء؟! أيُّ شيء ينتفع الناس من ذلك؟! 

و يعنـي بقي على ىذه احلال إىل أيام -وىو عدم إكمال دورات كاملة  -أيامو األخَتة من حياتو 
شلا أسعى اآلن  - 055ىذه صفحة:  -وقد عانيت كثَتاً  -األخَتة، ىو ىذا كتابو كتبو يف آخر أيامو 

إىل تبلفيو وىو عدم إكمال دورات كاملة يف الفلسفة وأصول الفقو وقواعد الفقو وذلك لتعذر التوفر على 
بَت سيتعب اخلطيب احملًتم إكماذلا مع اإليفاء دبتطلبات اخلطابة األخرى، ولكٍت أعًتف أن ىذا خطأ ك

يف مستقبل أيامو، فإن ما يرحبو اخلطيب من معلومات على حساب العلوم األساسية ال يساوي كثَتاً 
بعكس ما لو أتقن العلوم األساسية، فبوسعو بعد ذلك أن حيصل على ما يريد من الـُمَكمِّبلت، إن ىذه 

 نصيحة أوجهها إىل كل من يريد سلوك درب اخلطابة.
ىو شأن شيخنا الوائلي، الثقافة اليت حيملها ثقافة سلالفة ألىل البيت، مرات عديدة وكثَتة ولو أريد  ىذا

أثبت ذلك أستطيع أن آيت باجملالس لكن ىذا حيتاج إىل أيام وليايل، مرات عديدة الشيخ الوائلي يقول 
روايات كثَتة عن األئمة،  بأن ىذا الشيء ليس موجودًا يف الكتب الشيعية وىو موجوٌد وبكثرة وورد يف

ينكر يقول ىؤالء يفًتون علينا، واحلال ينقل كبلمًا ينقلو ادلخالفون ىو موجود يف كتبنا ويقبلو علمائنا. 
ومثال على ذلك الكبلم الذي قالو قبل قليل وىذه مصادره، ال أريد أن أمحل ىذه األمور زلمبًل سيئاً 

ول بأن ما يذكره الشيخ الوائلي ىو شيء مهم ولكن أين أقول بأن ما يذكره الوائلي ىو شيء مهم أق
 األىم؟ دلاذا يًتك األىم؟ دلاذا تًتك ثقافة أىل البيت وفكر أىل البيت؟ 

القضية األعجب أن مـجالس الوائلي مشحونة بـحديث الـمخالفُت دائماً ليس فـي مـجالس الوائلي شيء 
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ومع ذلك ىو فـي كتابو ىنا يندم علـى أنو كان يقرأ  خلي من كبلم الـمخالفُت ألىل البيت إال الـمصيبة
 الـمصيبة بالطريقة الـمتعارفة.

لقد  -أي موضوع؟ قراءة ادلصيبة  -يقول: وأختم ىذا الفصل دبوقفي من ىذا ادلوضوع  504يف صفحة 
ينها، درجت يف بداية قراءيت يف اجملالس على األسلوب السائر والنمط الدارج يف ذكر ادلصيبة بغثها ومس

بل ردبا أكدت بعض القضايا يف ذلك وىي شلا إذا ذكرتو اآلن اشعر بعدم الرضا منو وسبب ذلك أوالً 
: وحُت وصلت -إىل آخر الكبلم إىل أن يقول  -غلبة التيار السائد وعدم وجود النقد يف ىذا ادلضمار 

بة بدأ حياول أن يتجرد من ذكر يعٍت بعد ما بلغ ادلبلغ الكبَت من العمر وصارت عنده ذبر  -إىل ىذا احلد 
أي طفرة؟ يعٍت أن يكون  -: وحُت وصلت إىل ىذا احلد وقفت أمامي عقبة الطفرة -ادلصيبة يقول 

فليس من ادلمكن تقليص موضوع ادلصيبة بطفرة بل وحىت بالتدريج فضبًل عن  -اجمللس من دون مصيبة 
 :- 503الناس ال تقبل ذلك، فيقول يف صفحة  -الطفرة 

تبلحظون الـمجالس األخَتة الشيخ  -عت أجسد نسبيًا ذلك األمر حيث أقلل من طول الـمدة فشر 
فشرعت أجسد نسبيًا ذلك األمر حيث أقلل من طول  -الوائلي أخذ يقرأ شيء بسيط ال يقرأ مصيبة 

: وتعرضت من أجل ذلك إلـى  -يقول  -الـمدة بذلك كما أختار للـمصيبة والـمصاب ما ال يهبط بـهما 
كثَت من الـحث ومن الطلبات بتطويل الـمدة وتكثيف الكمية، حتـى من جـماعة من الـمثقفُت الذين 

وأعتقد أن  -وكأن الذين يدرسون فـي أوربا لـهم شأٌن آخر يـختلف عن شأن الشيعة  -درسوا فـي أوربا 
وما تتعرض لو من ضغوط مـما يدفع علـى طلب التنفيس  لذلك عبلقة بالواقع االجتماعي لـهذه الطائفة

يعنـي أن الشيعة يـحبون البكاء وذكر الـمصيبة ال لقضية الـحسُت وإنـما لآلالم التـي تعرض لـها الناس  -
وأعتقد أن لذلك عبلقة بالواقع االجتماعي لـهذه الطائفة وما تتعرض لو من ضغوط مـما يدفع علـى  -

ىو الـحزن والبكاء، وحيث أن البعض قد يرى أن من الضعف والركة أن يبكي طلب التنفيس الذي 
فينتقل إلـى غطاء البكاء علـى الـحسُت ففيو باإلضافة للتنفيس وعٌد بالثواب والـجزاء الكريـم، وعلـى كل 

صل حال فإن كبًل من الزمن ومستوى الذىنية العامة والعوامل االجتماعية األخرى ىـي التـي ستعطي الف
 فـي ذلك، نسأل اهلل أن جيعل مقاصدنا سليمة واذباىنا لـخدمة مقام آل مـَُحمَّد. ىو ىذا كبلمو تـم.

يعنـي الشيخ الوائلي الـجزء الذي يـخلوا من التأثر بـحديث الـمخالفُت ىو الـمصيبة، فهو نادٌم علـى ما قرأ 
ائل تقتضي التساؤل، إلـى آخر أيامو من الـمصيبة وبدأ يقللها، ىذه مسائل تقتضي التوقف عندىا، مس
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 ما سـمعتو مرًة يدعو فـي مـجلس من الـمجالس لئلمام الـحجة لـماذا؟
ال أدري، ىذا سؤال كبَت وىذه قضية، قضية منـهج مثل ما يطالب بدفن السرداب بالًتاب، مع أن 

الرومانسية شعر الشيخ الوائلي يعنـي صاحب إحساس وشعور مرىف ألنو شاعر وأديب وشعره يـمتاز ب
الشيخ الوائلي، إذا اآلن فـي زماننا يقولون فبلن رومانتك أو رومانسي بالتعبَت العربـي بُت األدباء يقولون 
عنو بأنو رقيق الـحاشية، الشيخ الوائلي رقيق الـحاشية لو تقرءون أشعاره، أشعاره رقيقة جدًا يـحن إلـى 

، يـحن إلـى تراب ببلده فـي العراق، فلماذا يـجد مبلعب الصبا، مبلعب صباه ومبلعب صبا أطفالو
حنينًا لًتاب ببلده فـي العراق ولـمبلعب صباه فـي أشعاره ويـحن إلـى أصدقائو لكن حُت يصل الكبلم 

 إلـى آثار اإلمام الـحجة وىـي آثار شرعية وقدسية وفيها أعمال وعبادات تدفن بالًتاب لـماذا؟
أن أصفو بأكثر من أن ىذا الـمنهج يقدم الـمهم علـى األىم، ال أريد أن ىذا منهج، وىذا منهج ال أريد 

أقسو علـى ىذا الـمنهج أقول منهج يقدم الـمهم علـى األىم وتلك ىـي الطامة الكربى، الـمنهج الذي 
 يقدم الـمهم علـى األىم منهٌج فاسد ليس منهجاً سليماً ال بـحكم العقل وال بـحكم الشرع.

نـحن مثبًل إذا أردنا أن نذىب إلـى ديوان الشيخ الوائلي، ىذا ىو ديوان الشيخ الوائلي رضوان اهلل تعالـى 
عليو نظرة سريعة إلـى ديوان الشيخ الوائلي، ىـي الطبعة التـي طُِبعت بعد وفاتو ىناك طبعة طبعت أيام 

مة من الديوان األول للشيخ الوائلي حياتو أنا صورت الـمقدمة منها ألننـي أحتاجـها، ىذه ىـي الـمقد
الذي طُِبع أيام حياتو، أما ىذه الطبعة طبعت بعد وفاتو رضوان اهلل تعالـى عليو ُحِذفت منها الـمقدمة 
ألن ىذا الذي جـمع الكتاب وأعاد طباعتو وجعل لو مقدمة سـمَت شيخ األرض رفع الـمقدمة األصلية 

  من الكتاب التـي كتبها الشيخ الوائلي.
ابتداًء البد من أن أسجل ىذه ادلبلحظة أن األدب احلسيٍت إىل زمان قصيدة اجلواىري عينية اجلواىري، 
إىل زمان عينية اجلواىري ىذا برأيي ردبا خيتلف اآلخرون معي، األدب احلسيٍت إىل زمان عينية اجلواىري 

أريخ صحيح على ما أتذكر إذا كان ىذا الت 0381واجلواىري نظم ىذه القصيدة على ما أتذكر سنة: 
وألقاىا يف كرببلء يف مهرجان أديب باسم احلسُت صلوات اهلل وسبلمو عليو،  0381ىو نظمها سنة: 

األدب احلسيٍت ما قبل عينية اجلواىري كانت لو شليزاتو اخلاصة بو وكان أبرز الشعراء شاعران يف ساحة 
أبرز الشعراء الذين برزوا يف تلكم الفًتة وردبا األدب احلسيٍت السيد حيدر احللي والسيد جعفر احللي، 

تبعهم بعد ذلك السيد رضا اذلندي والسيد باقر اذلندي والسيد اذلامشي رلموعة من الشعراء، ولكن 
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قصيدة اجلواىري العينية أحدثت نقلة يف طريقة التعبَت الشعري، ولذلك الكثَت من الشعراء بعد قصيدة 
ن قصيدة اجلواىري، صحيح ىـي يعنـي جاوزت الستُت بيتاً بشيء قليل، أقول  اجلواىري وأنا دائماً أقول بأ

كل بيت منها قصيدة، عينية الـجواىري القصيدة التـي كل بيت فيها قصيدة، بعد الـجواىري نشأ جيل 
 من األدباء ومنهم الشيخ الوائلي، الشيخ الوائلي فـي أشعاره الـحسينية واضح تأثر الشيخ الوائلي بـمدرسة

الـجواىري الشعرية وخصوصًا ىذه العينية، ىذه العينية منهج جديد فـي التعبَت الشعري الـحسينـي، لكن 
بـحسب تقييمـي الشخصي أقول بأن أبرز الشعراء الـحسينيُت والذين جاءوا بشعر حسينـّي جديد بعد 

تذة الشيخ الوائلي وىو الـجواىري ىو الشيخ الوائلي، ولربـما كان أيضًا للشيخ مهدي مطر وىو من أسا
أيضًا رقيق الـحاشية الشيخ مهدي ُمطر لو تأثَت فـي أدب الشيخ الوائلي، لكن يبقى الشيخ الوائلي ىو 
الرقم األول فـي ساحة األدب الـحسينـي بعد قصيدة الـجواىري، وإن شاء اهلل إذا سنـحت فرصة نتـحدث 

ديوان الشيخ الوائلي رضوان اهلل تعالـى عليو، البد عن األدب الـحسينـي سأتناول األدب الـحسينـي فـي 
 أن أسجل ىذه النقطة وىذه النقط فـي غاية األىـمية. 

وىو أصبًل قال ىذا الكبلم فـي مقدمتو، الـمقدمة فـي الطبعة األولـى التـي ىي غَت موجودة فـي ىذه 
ور التـي دفعتنـي للتعجيل بطبع الطبعة التـي بُت يدي ىو قال، ماذا قال؟ قال ىكذا: كان من أىم األم

كان من أىم األمور التـي دفعتنـي للتعجيل   -قلت الطبعة األولـى كانت فـي أيام حياتو  -ىذا الديوان 
بطبع ىذا الديوان التعجيل بإبراز مسار جديد فـي أدب، الطف وذلك أن أدب الطف وخصوصًا فـي 

حيث الشكل والـمضمون. إلـى آخر الكبلم، مرادي أن  القرون الثبلثة األخَتة سار علـى وتَتة واحدة من
من أىدافو فـي نشر ديوانو ىو الـمساىـمة الواضحة فـي تـجديد األدب الـحسينـي وقد نـجح فـي ذلك  

 كثَتاً الشيخ الوائلي لـمن أراد أن يدرس مبلمح األدب الـحسينـي فـي شعر الشيخ الوائلي.
الوائلي نظم قصائد فـي النبـي فـي أمَت الـمؤمنُت فـي الزىراء فـي سائر نـحن وديوان الشيخ الوائلي، الشيخ 

األئمة لكن الشيء الغريب أن ىذا الديوان يـخلو من قصيدة تذكر اإلمام الـحجة ولو ببيت واحد، شيءٌ 
غريب جداً، ربـما عند الشيخ الوائلي قصائد ما نشرت وىذا الشيء موجود عند الشعراء وىو أشار إلـى 

ك لكنو ما أشار إلـى قصائد تتعلق بـأىل البيت، قال بأن ىناك قصائد لظروف ما، مثبًل مثل قصيدة ذل
مثبًل عن السيد الصدر ىذه القصيدة مثبًل ما كان قد نشرىا الشيخ الوائلي فـي سالف األيام عن السيد 

اعر لظرف، لكن قصيدة مـَحمَّد باقر الصدر لقضايا سياسية مثبلً، بعض القصائد ربـما ال ينشرىا الش
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عن اإلمام الـحجة ال يوجد مانع من نشرىا، ربـما قد يكون عند الشيخ الوائلي قصائد عن اإلمام 
الـحجة، وأنا أشك فـي ذلك ال دليل علـى ذلك ولكن أقول ربـما نـجعل ىذه االحتماالت مفتوحة لكن 

قصو قصيدة عن اإلمام الـحجة؟ الـمفروض حُت طبع الديوان أال يـجد الشيخ الوائلي بـأن ىذا الديوان تن
 حُت الطبع ينظم قصيدة ولو أبيات قليلة عن اإلمام الـحجة. 

ليس فيها ذكر لئلمام  0804شعبان  02مؤرخو  021ىناك قصيدة عنوانـها )صبلة الـحب( صفحة: 
اد وألـحقها الـحجة أبداً، ىو يتـحدث عن نعم أىل البيت عليو وأوردىا بعد قصيدتو عن اإلمام الـجو 

 02بقصيدة عن اإلمام الـهادي والعسكري، لذلك ال تدل ىذه القصيدة، قد يشتبو البعض يرى التاريخ 
شعبان ال يوجد فيها أي ذكر لئلمام الـحجة، أنا قلبت الديوان من أولو إلـى آخره لـم أجد أي ذكر 

 لئلمام الـحجة فـي ىذا الديوان. 
حدث ىنا عن أدونيس وال عن نزار القبانـي وال أتـحدث عن بدر شاكر األنكـى من ذلك يعنـي أنا ال أتـ

السياب وال عن أحـمد شوقي، أنا أتـحدث عن الشيخ الوائلي عن عمبلق الـمنرب الـحسينـي عن رمز من 
رموز الثورة الـحسينية وعن رمز من رموز التشيع، لذلك حُت أثَت ىذه األمور ىذه ال تثار علـى أحـمد 

ال تثار علـى نزار قبانـي، قلنا فلربـما أن الشيخ ما صار عنده مـجال أن يكتب عن اإلمام  شوقي، ىذه
الـحجة، فلربـما ىو يُهدي الكتاب إلـى اإلمام الـحجة إىداء، فلنذىب إلـى اإلىداء لـمن أىدى كتابو، 

ه الطبعة وفـي الطبعة انتم اقرءوا اإلىداء بنفسكم اإلىداء موجود فـي بداية الكتاب طبعًا موجود فـي ىذ
 األولـى التـي طبعت أيام حياتو التـي طبعها ىو بنفسو اإلىداء:

ال إشكال فـي  -إلـى صغاري الذين ألـهمونـي الـحب الكبَت أىدي ىذه الـمشاعر النابضة بالـحب 
ىل ىو ذلك، وأنا قلت بأن الشيخ رقيق الـحاشية، أدبو يـمتاز بالرومانسية، ال إشكال فـي ذلك، ولكن 

ىذا مناسب؟ نرجع إلـى دائرة الـمهم واألىم ىل اإلىداء إلـى صغاري ىو األىم أم اإلىداء إلـى إمام 
 زمانـي الذي ما نظمت لو وال بيت شعر فـي ىذا الديوان.

وحُت أقلب عناوين القصائد مثبًل، أتعلمون كم بيت شعر نظم فـي أطفالو؟ الـمطبوع فـي ىذا الديوان 
بيت شعر نظم الشيخ الوائلي فـي أطفالو، مثبلً  811يت، أنا حسبتها أكثر من ب 811أكثر من 

 عناوين قصائد من القصائد التـي نظمها: 
 إلـى طفلتـي جـمانو.  501قصيدة صفحة: 
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 إلـى زوجتو إلـى أم مـحمد.  544قصيدة صفحة: 
 .411قصيدة إلـى ولدي علي صفحة: 

 طبعة األوىل إىل ولدي حسون ىنا مكتوبة إىل ولدي احلسن. إىل ولدي احلسن، ىي كانت مكتوبة يف ال
 قصيدة الطيف العاتب جـمانو وخولو رسالة إلـى صغاري. 

 آىة فـي رثاء رفيقة العمر. 
 بيت كتب ىذه القصيدة.  81إلـى طفلتـي جـمانو  501وىذه قصائد طويلة، صفحة: 

  بيت. 23إلـى أم مـحمد إلـى زوجتو  544نروح إلـى صفحة: 
 بيت. 80، 538نذىب إلـى قصيدتو تـحية عيد إلـى أوالدي صفحة: 

 ىذه قصيدتو إلـى النـجف األشرف وىو يـحن إلـى رملها ..
 يـما اشتاقُو فـي غدوتـي ومسائ وادي الـغـري وحـق رملِك وىو      

 ـمراءِ ــــــِك الســالـاِك ال ورمـأنـسـ تبد بـمقلتـي      ــِك يسـرى وطـيفـأتـ
يـحن إلـى مرابعو األولـى وإلـى مبلعب الصبا لكن حُت يكون الـحديث عن سرداب الغيبة يدفن بالًتاب، 
إلـى مبلعب صبا اإلمام الـحجة ُتدفن بالًتاب، وىو ىنا ال يـحن إلـى أرض الغري فـي خطابو ألنـها أرُض 

 علّي يتـحدث فـي قضية وجدانية إنسانية.
 بيت.  81دة إلـى ولدي علي قصي 411إذا نذىب إلـى صفحة: 

 بيت.  24إلـى ولدي الـحسن، وقلت فـي الطبعة األولـى إلـى ولدي حسون 
 بيت.  85الطيف العاتب لولده مـحمد حسُت 

 بيت.  24جـمانو وخولو ابنتاه 
 بيت. 48رسالة إلـى صغاري 

 بيت. 40، 814وآىٌة فـي رثاء رفيقة العمر 
 القصائد مثاًل:إذا نلقي نظرة علـى مـختلف 
وافد مصر ىذه القصيدة قصيدة طويلة ألفها للًتحيب بعبد الفتاح  012قصيدتو وافد مصر صفحة: 

 عبد الـمقصود الكاتب الـمصري الـمعروف حُت جاء لزيارة النجف. 
 مثبلً عنده قصيدة عن فلسطُت حديث فلسطُت. 
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 قصيدة عن العمل فدائي. 
 قصيدة عن نـهر التايـمز. 

تبها ثبلث قصائد إىل جعفر اخلليلي، الكاتب العراقي ادلعروف وىو كاتب ال ديٍت معروف، قصائد ك
جعفر اخلليلي ىو من العائلة العلمية آل اخلليلي يف النجف من جيل خرجوا ورفضوا الدين أمثال 

لعشرينات اجلواىري وصاحل حبر العلوم، جعفر اخلليلي، ىؤالء أبناء عوائل علمية يف ما بُت الثبلثينات وا
واألربعينات خرجوا من جو النجف من مجلتهم جعفر اخلليلي وىو رجل ال ديٍت ال عبلقة لو بالدين، 
ثبلث قصائد، أنا ال أشكل على ىذه ادلعانـي ىذه قضايا وجدانية وعبلقات وصداقات وعواطف عائلية 

 . أبداً، لكن أقول ىذه قضايا مهمة فأين األىم، أين إمام زماننا؟ الـمشكلة.
وىي تـجيبو  842مثبًل ىناك قصيدة يكتبها إلـى الشاعرة العراقية نازك الـمبلئكة أسرار الـحج صفحة: 

 بقصيدة أيضاً، قلت الـمشكلة ليس الـمشكلة فـي كتابتو لنازك الـمبلئكة الـمشكلة فـي كل ىذا الـجو. 
لـمصري الذي كان يدرسو بدار األستاذ ا 581ىناك قصيدة يكتبها مثبًل ألستاذه طرد الـمرارة صفحة: 

 العلوم الدكتور أحـمد الـحوفـي قصيدة بعنوان طرد الـمرارة يهنئو علـى إجراء عملية جراحية. 
قصائد كثَتة الديوان مليء أنا آتـي بأمثلة الوقت ما يكفي لقراءة كل العناوين، قصيدة مثبًل عن )جنون 

  541البقر( حينما كان فـي لندن وشاع الـخرب عن جنون البقر كتب قصيدة عن جنون البقر صفحة: 
 قد أرعب الناس حين انتشر  س دوى خبر   ــــــبـلنـدن بـاألم

 عنوانـها نبـي السبلم بـمناسبة والدة الـمسيح: 524ادلسيح صفحة: قصيدة عن السيد 
 أنــو الـكـون كـلـو فـي صـغـيـرهِ   كتب الكون عنو فـي تقريره   

 بيت.  25إلـى آخر القصيدة وىـي قصيدة تصل أبياتـها إلـى 
 القددية. من قصائده  0322قصيدة عنواهنا اخلوف من اجملهول نظمت بلبنان سنة:  544يف صفحة: 

 تـحت جانـحها الوجيب      سهرى أصاخ الليل يسـمع 
 فــي تــرائــبــهـــــا الــلـهــيـــب  مـحمومة النـهـدات يــلــفــح 
 تـعـــرف الــوضـــع الــرتـيـب    نــظــــراتـــهـــا مــشــــــدوىـــــٌة ال 

مـحضر النبـي، لكن أقول إذا كان ىذا مـهم فأين  ال أشكل علـى الشعر الغزلـي، الشعر الغزلـي قرئ فـي



 5ح    الـوـلـف الـويذًي 

31 

 

األىم؟! نكسر ىذه الـجدية وإن كان قراءة الشعر فـي شـهر رمضان مكروىة لكننا فـي صدد بيان 
 حقائق، ىناك أيضاً صراٌع بُت الـمهم واألىم  . أبيات أأخذ منها 

 مـعـرفة النصيب يـشـــتـاق   وبــــهـــا شــــــــعـــــوٌر مـــــبــــهـــٌم 
 ُترضي البـعيد أو القـريب   وىـــل الـــمـــفــاتــن عـــنــدىــا 
 سيقانها الروب القـشيب  فــــتــكـــورت وانــــــــزاح عـــــن 

 ىذه القصيدة أيضاً موجودة فـي الطبعة األولـى للديوان التـي كانت بإشرافو..
 سيقانها الروب القـشـيب  فــــتــكـــورت وانــــــــزاح عـــــن 
 فـي صـدرىا فيو صــلــيـب   ومـضت تشـــد مســــلســــالً 
 بـمـن تــحــب وال تــخـــيـب   وتســـــــائـلــت أتــــرى تــفـــوز 
 و تستجيبقـُبَـل الـهـوى ل   وبـــــثـــــغــــرىــــا جـــــــوٌع إلـــــى 
 الخدر المحبُب والدبيب   فــتــهـالــكـت وبــجســــمـهـا 
  الــوردي تــحــلم بالـحبيب   واسـتـســلمـت للـمــخـــدع 

ال أشكل علـى نظم الشعر الغزلـي وإال قصيدة الربدة: بانت سعاد فقلبـي اليوم متبوُل، والقصيدة معروفة 
القصيدة لكن النبـي صلـى اهلل عليو وآلو وسلم نـهرىم ومنعهم من قرأت وأراد الصحابة أن يـمنعوا ناظم 

ذلك قال: دعوه فليكمل وأكمل القصيدة والقصيدة فيها معانـي تشابو ىذه الـمعانـي وربـما فيها شيء 
من التغنج أكثر، أنا ال أشكل علـى الـجانب األدبـي لكن أقول إذا كانت ىذه القضايا مهمة فهناك ما 

ومع ىذه القصيدة مع ذلك الشيخ الوائلي ماذا يقول فـي الـمقدمة؟ وىذه القصيدة كانت ىو األىم، 
 منشورة فـي الطبعة األولـى ماذا يقول فـي الـمقدمة؟ الشيخ الوائلي يقول:

ىناك قصائد لـم أعانـي مضامينها فـي تـجربة وإنـما عانيتـها خيااًل وقلدت فيها اتـجاىًا سائداً وحيث أن 
بعضها ال تنسجم مع وضعية دينية واجتماعية أعيشها وابتعادًا عن سوء فهم قد يـحصل عند مضامُت 

يعنـي ىذه القصيدة مـمكن أن تثَت سوء الفهم، فإذاً  -البعض آثرت أن أؤخر نشرىا لفرصة أخرى 
: ىناك القصائد التـي لـم ينشرىا كانت أكثر إثارة من ىذه القصيدة ىو فـي الـمقدمة يقول أعيد ما قال

قصائد لـم أعانـي مضامينها فـي تـجربة وإنـما عانيتـها خيااًل وقلدت فيها اتـجاىًا سائدًا وحيث أن 
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مضامُت بعضها ال تنسجم مع وضعية دينية واجتماعية أعيشها، وابتعاداً عن سوء فهم قد يـحصل عند 
من ىذه القصيدة التـي تلوتـها البعض آثرت أن أؤخر نشرىا لفرصة أخرى. يعنـي ىناك قصائد أكثر إثارة 

 علـى مسامعكم. 
: الشيخ الوائلي قصيدة طويلة 044القصائد كثَتة مثبًل عنده قصيدة تـحت عنوان )رثاء ضرس( صفحة 

 بيتاً يقول:   41بيت، قُلع ضرسو فرثاه بقصيدة  41وبديعة 
 الـفـؤاِد خــفــوقِ ولــُـهـاث نـبـض ب لـرحـيــل بـعــضــي دمـــعـــٌة فــي مــوقـــي   
 الــبـاقي ويـــؤذنــو بـقـــرب لــحــوقِ  ورحيــل بعض الـمرء يـحـــزن بـعـضـــو   
 من أبيـض حلو السمات رشيقِ  يـا لـثـة الـثـكـلــى خــــال بـك مــــقــــعـــٌد   
 متـمــرس بـالــــقــــطــع والــتــمــزيــقِ  صلب الشكيمة من رماحك طاعن  

 صيدة جـميلة فـي رثاء الضرس.ق
قصيدة أخرى يرثـي فيها استكان، كان عنده استكان يشرب فيو شاي قدح لـمدة عشر سنوات وُكِسر 

بلص، ىذا كأس استكان قدح  گأو   وعنوان القصيدة مصرع كوباي 540فرثاه بقصيدة قوية جداً صفحة: 
 بيت:  12كان عنده مدة عشر سنوات وانكسر فرثاه بقصيدة 

 وال الـمـرء يدرك ما يـأمـلُ   اســــــاقـيــتــي ال الــمـنـى َتكــمـُل    
 وطبع الُدنـَى قـُلَّـٌب ُحوَّلـوا  وال الليُل دام وال الصبح دام   
 وبـيـنــهــمـــا زمــــٌن مــهــمـــــلُ   فــيـوماً ســـــــــروٌر ويــومــاً ىــموٌم   

 إلـى أن يقول:
 ولــذ بـأســــــمــاعــنــا مــحـفـلُ   اســــاقــيـتــي كم شـــــــــربنـا مـعـاً   
 وال سأمنا وال أدبر المقبلُ   فـــمـــا مــــــلَّ ثـــــغــــرك ثـــــغــــري     

بلص( ال اعًتض علـى ىذا األدب گ) ( أووبيت )مصرع كوباي 12، 540قصيدة طويلة جداً صفحة: 
حر فـيما يقول يعرب عن وجدانو، وأصف ىذا األدب بأنو مهم ولكن أين األىم، أين مـحل إمام  األديب

زماننا؟! وإذا أردنا أن نـجري مقارنة بُت ىذه القصائد الطويلة وحتـى بُت القصائد التـي قالـها مثبًل عن 
 ىذه القصائد.  اإلمام الرضا عن اإلمام الـحسن العسكري والـهادي قصائد قصَتة بالقياس إلـى
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أيضًا مثبًل، مثبًل سناء مـحيدلـي، سناء مـحيدلـي لبنانية شابة من الـحزب القومـي السوري االجتماعـي 
، 441قادت سيارة بيجو عملية انتـحارية ضد الـجيش اإلسرئيلي،  0342قامت بـعملية انتـحارية سنة: 

 بيت:  80سناء مـحيدلـي قصيدة  441، صفحة: 441صفحة: 
 تــمجد ثــوبـاً مـنــِك بــالــــدم يُـخَضبُ  اء رأيت الشمس رغـم سناءىا   سـن

 بـما ينـزف الجســـــم الـممزق ُتكَتبُ  ويـحضنِك التأريخ ســـفراً وصفحًة   
 ألفراح عـــــرس بالـشـــــــــموخ مــطـيــبُ  عروس الـجنوب الـحـر ألُف تـحية   

 بها الدىر من فرط الجالل ويُعَجبُ  يـحتفـي    وأيُّ عــروس مثـُل يــــومـكِ 
إلـى أخر القصيدة، قصيدة فـي سناء مـحيدلـي ال اعًتض علـى ذلك أبداً، أدٌب جـميل وأدب الشيخ 
الوائلي أدٌب جـميل وكل ىذا مهم ولكن أين األىم؟! يبقـى السؤال إنـي أبـحُث عن إمام زمانـي فـي 

 .ديوان الوائلي فبل أجُد لو ذكراً 
بيت،  24وقصيدٌة أخرى أيضًا من قصائد الوائلي، أتدري ما اسم ىذه القصيدة؟ )الذبابة الـمسافرة( 

 صعد إلـى الطائرة وكان علـى كتفو ذبابة صعدت معو ونزل ونزلت الذبابة معو يقول: 
 القصيدة جـميلة جداً أنا ال اعًتض على ىذا األدب، أنا من الـمولعُت بالشعر واألدب..

 طوعاً ولم يعصف بها تهجـــــيـرُ  وذبـابــة طــارت مــعـــي مــن أرضـهـا   
 كـتـفــاي كــرســـــــيٌّ لـهـا وســـــريــرُ  صــعــدت مـعــي طيــــارًة فـــي رحــلــة    
 بل حيث تشتاق المسير تسـيرُ  لـــم تــلــقـى أي مــوانــع فـي دربـــهـــا    

 لــمـزاجـهــا مــن أجــلــــو تـعــكـيــــرُ  ـا الـجـواز ولـم يـصــل      لم يطلبوا منهـ
 فـي حيُث ال مــنــٌع وال تـحجـيـرُ  فــتـنـقـلــت عـبــر الـــحـــدودـ طـلـيـقـــــًة       
 فــمـهـا ولـــم يـعـبـث بـــهــا شـــريــرُ  ونجت فال رعب المباحث سد من     

 إذ ال رقـــيــــب حـولــهـــا وخــفــيـرُ  ــخـــتـــــارًة فــــي فــعــلــهــــا   وتـصـــرفـت م
 قطعاً ىو عنده مقاصد بـهذه القصيدة: 

 وضــيــاعــنـــــا والــبـــاقــيــات كـــثـيـرُ  أذبــابــتـي أشــــــــكو إلـــــيـــــِك ىــوانـــــنــا    
 أم أننـا للـســــــــائـمـات نـــــصــــيــــرُ  أتـــــــريـــــنــــا أنـــــا مــــن ســــــــــــــاللــــة آدم   
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 ىــمـــٌل يـــقــــاُد كــمـــا يـــقـــاُد بـعيـرُ  أنـــحـــى علـيـنــا الــقـســـــــــــر حـتــى أننــا   
 بيت. 24قصيدة طويلة 

 الـمسافرة، سناء مـحيدلـي، مصرع كوباية، رثاء ضرس وغَت ذلك كثٌَت جداً، وأكثر من ذلك:الذبابة 
فـي  844حُت نذىب مثبًل إلـى قصيدتو مثبًل فـي ذكرى الشيخ الـمفيد، وعنده قصيدة أيضًا صفحة: 

فدا فـي رثاء حافظ األسد  24، عدد أبياتـها 844رثاء حافظ األسد الرئيس السوري الراحل صفحة: 
 الـمأساة. 

 وحافٌظ ماثٌل في وعي من حضروا ال تقل مات فاألموات من قُِبروا    
 إلـى آخر القصيدة، إلـى أن يقول:

 غـــــــداً يـغــرد فـي أبــــــعــــــاده الــــوتـــــرُ  بشـــــار واألمـــل الــمــرجـو موعـده   
الـمدرسة الـمستنصرية والـمدرسة الـمستنصرية مدرسة الغريب أنو يـمدح  801فـي ذكرى الشيخ الـمفيد 

أنتجت نتاجًا معاديًا ألىل البيت، ىذه مدارس أُنِشئت لـحرب أىل البيت لكن للثقافة الـمخالفة 
 الـموجودة فـي فكر الشيخ الوائلي تظهر مثل ىذه الكلمات يقول:

 مـجُد بغداد، ىو يقول: 
 دنـاُن معـتـقات وغـــيدُ يشــدو و    ليـس بغـداد لـحن إســحـاق

 إسحاق ىذا الـموسيقـي..
 يسرف الوعد والهوى والوعيدُ   وقـصـوٌر على الـرصافـة فيها     
 الـمنصور فـي كل مـالو والرشيدُ   مــــجــــُد بـــغــــداد مــا تـََحضَّـَنو 

 شـــــهــودُ دار ســـــابـور والـنـجــوم   بل بنتـو الـمسـتـنصريـُة وأذكر    
 ظـلـمــاٌت بــهــا الـضــيـاع أكــيـــــدُ   كـــل تــاريــخ أُمَّـــة دون عـلـم    

بل بنتو الـمستنصرية ماذا بنت الـمستنصرية؟ ىذه معاىد أسست لـحرب أىل البيت، إذا نذىب إلـى 
و بغداد سنة: قصيدت 482، فـي صفحة: 482قصيدتو بغداد وىو لـو عدة قصائد فـي بغداد صفحة: 

0341: 
 سـيضل وجهـك رائعـاً جـــذابـا بــغـداد ســـاء بِك الـهوى أم طابـا   
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 وسـمات غانيـة تفيض شـــبابـا قســـــمــات شـــيـخ بالـجالل متوج    
 فلكل ما طلب الخيال أصابا وحضارٌة تعطي المؤمل ما اشتهى   

 رابعة العدوية عنوان للتصوف.. 
 وعريُب عن جسد تميط ثيابا  ـعـــــٌة يــجـلـلـــهـا الـتـقــىوبــحـيـث راب

 ىذه راقصة سكسية، راقصة ُعري عريب من راقصات الـخليفة العباسي 
 ..484إلـى أن نصل إلـى الداىية العظمى وىو مدحو لقتلة األئمة فـي صفحة: 

 ىذا ىو قاتل اإلمام الكاظم:
 عليِك بسحره جلبابايضفي   سيضل من مجد الرشيد ُمؤثٌَّل   

 وىذا قاتل اإلمام الرضا:
 يبنـي العلـوم ويـغـرس األدابـــا  ويضل للمـأمون عدك مـجلـٌس    

 وىذا قاتل اإلمام الـجواد:
 لنـداء مـسـلمة دعت فـأجابــا  وَصــداً لـمعـتـصــم يُـعـدُّ كـتـائـبـــاً    

ة تبلحظون الـجو الذي يتـحرك فيو شعر الشيخ ىؤالء قتلة األئمة !! إذًا ىذه القضية ليست شطح
الوائلي، القضية قضية منهج كل ىؤالء ذُِكروا، كل ىؤالء مدحوا، كل ىؤالء رُثوا وال وجود لئلمام 
الـحجة، قلت أنا ال أنكر ربـما الشيخ عنده أشعار وما نشرىا لكن أليس من الـمناسب أن يكتب ولو 

و إمامنا؟! لكن ىو ىذا الـمنهج َدفٌن للسرداب بالًتاب، عدم ذكر أبيات قليلة باسم اإلمام الـحجة وى
بقية اهلل فـي معنـى اآلية، وىذا ليس فقط فـي ىذا الـمجلس علـى طول مـجالسو، لكننـي أذكر ىذا  
كمثال أنتم سـمعتم الشواىد واألدلة نـحن فـي ىذا الـجو، وإال إذا أريد أن آتـي بـمجالس الشيخ الوائلي 

ضي أن آتـي بعشرات وعشرات وعشرات البد أن آتـي بكل مـجالس الشيخ الوائلي، وحتـى ىذا يقت
 .ديوانو إنـما مررت عليو مروراً سريعاً إذا أريد أن أتفحص أكثر ستظهر حقائق أكثر

كل ىذا بينتو أنا ما عندي مشكلة مع الشيخ الوائلي أبداً، وليس مع الشيخ الوائلي فقط حتـى مع أي 
ا عندي مشكلة، مشكلة شخصية أنا ما عندي مشكلة شخصية وال أحـمل شيئًا فـي شخص آخر م

قلبـي اتـجاه الشيخ الوائلي، القضية قضية أىل البيت، أنا إذا أريد أن أتـحدث عن الشيخ الوائلي أنا أعلم 
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قال، ألنو سيقول الكثَتون وال شأن لـي بـهم وال يـحرك منـي شعره من كبلمهم، ال أتأثر بالكبلم الذي يُ 
قد قيل وقيل عنـي الكثَت، إذا كان الـمبلل ما يـخاف من الـمطر، كما فـي األمثال أنا أغوص، أنا اآلن 
فـي مرحلة الغوص، ىل الذي يغوص فـي مياه البـحر يـخاف من ماء الـمطر، ىل يصل إليو ماء الـمطر؟ 

اف من ماء الـمطر؟! أنا ذكرت الشيخ إذا كان الـمبلل ما يـخاف من الـمطر الغائص فـي البحر ىل يـخ
الوائلي ألنو عمبلق الـمنرب الـحسينـي ىذا أواًل فإنـي ال أتـحدث عن الصغار ألنـي ال أجد لـهم قيمة، ال 
أجد لـهم قيمة ال أقصد القيمة الذاتية وإنـما ال أجد لـهم تأثَتاً بُت الناس وإال لكل إنسان قيمتو، أنا ال 

نسان أتـحدث عن القيمة فـي التـأثَت، فإنـي ال أتـحدث عن الصغار مثل ما أتـحدث عن كرامة اإل
تـحدثت فـي َمَلفِّ العصمة عن السيد الـخوئـي وما تـحدثت عن صغَت، عن عمبلق الـمدرسة األصولية، 
أتـحدث ىنا عن الشيخ الوائلي عن عمبلق الـمنرب الـحسينـي، فإنـي ال أتـحدث عن الصغار ليس ذلك 

ين، وأقول ذلك ال تكرباً أبداً واهلل لكن ألن الفائدة ال تتحقق يف احلديث عن صغائر األمور وعن من شأ
صغار األشخاص، الفائدة تتحقق حينما يكون احلديث عن كبائر األمور عن ادلهم واألىم عن إمام 

ى رأسها زماننا عن عنوان كبَت الـَمَلفُّ ادلهدوي وحُت يكون احلديث عن منهج ومدرسة يكون عل
الوائلي، أنا لو أريد أن أربدث أحاديث ألجل االنتقاص من الشيخ الوائلي أستطيع، ديكن أن أثَت قضية 
رللة )الـموسم( لكنٍت لن أربدث شيئًا عنها، ىذه اجمللة اليت يف وقتها ُجـمعت وحرِقت حبسب علمي 

لو أردت أن أربدث وأثَت  جـُِمعت من ادلكتبات مجعها األشخاص الذين وردت أمسائهم يف اجمللة،
موضوعات أثَت ىذا ادلوضوع ادلوجود يف ىذه اجمللة لكنٍت لن أثَته ولن أشَت إليو، ولو أردت أن أنتقص 
من الشيخ الوائلي آيت بـ )معجم اخلطباء( ىذا الكتاب أُلِّف يف زمان الشيخ الوائلي ومؤلِّفو موجود وىو 

جودة يف الكتاب صحيحة تتحدث عن الوضع العائلي من أقرباء الشيخ الوائلي وادلعلومات ادلو 
والشخصي للشيخ الوائلي لكنٍت لن آيت هبذا وال بغَته، ديكنٍت أن آيت بــ )رللة النور( الصادرة من مؤسسة 
السيد اخلوئي وادلقال الذي كتبو الشيخ الوائلي متجيدًا بالسيد اخلوئي، وخلفيات ذلك ادلقال وقضية 

ئي وأوالد السيد اخلوئي، ومسألة احلقوق الشرعية الكويتية ومطالب كثَتة أخرى اخلبلف مع السيد اخلو 
أنا ال أريد أن أربدث وانتقص من الشيخ الوائلي بشكل شخصي، بإمكاين أن أورد عندي كثَت من 

 ادلعلومات لكنٍت واهلل ال أقصد االنتقاص الشخصي.
إمنا أقول ىذا حىت ال يقول القائل بأين أريد االنتقاص من الشيخ الوائلي، أنا ال أريد االنتقاص من 
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الشيخ الوائلي أنا أريد الدفاع عن أىل البيت، ولذلك أربدث عن الشيخ الوائلي بالقدر الذي أثبت بو 
قضايا عائلية ديكن أن ربدث يف احلقيقة اليت أريد إثباهتا وىي ظبلمة إمام زماين، ال أريد االنتقاص ىذه 

عائليت ويف عائلتك ضلن لسنا معصومُت، أنا ال أنتقص من الشيخ الوائلي ألنو قال شعراً يف رجل ثري، أو 
ألنو كان لو خبلف مع مرجع من ادلراجع خبصوص قضايا شرعية أو كذا أو كذا، أو عبلقة بولد أو والد 

يف حياة اإلنسان وكلنا لنا أخطاء وىفوات واشتباىات أو زوجة أو فبلن أو فبلن، ىذه قضايا توجد 
وحياة البشر مليئة باألشياء ادلختلفة، وضلن ال نـَُقيِّم اإلنسان على ىذا األساس وإال إذا أردنا أن نـَُقيِّم 
الناس على ىذا األساس سيسقط اجلميع، ادلقياس الوحيد الذي نـَُقيِّم فيو الناس ىو مقياس أىل البيت 

ون اإلنسان قريبًا من أىل البيت، ُحبُّ علّي حسنة ال تضر معها سيئة وبغض علّي سيئة ال بقدر ما يك
تنفع معها حسنة، ماذا تنفع احلسنات إذا كان اإلنسان بعيداً عن إمام زمانو؟ السيئات ال تضره ىذا ال 

ُت دينكم يعٍت أنو تشجيع جلمع السيئات لكن السيئات تذوب، دينكم دينكم كما يقول أمَت ادلؤمن
دينكم، وصيتو اخلالدة دينكم دينكم فإن السيئة فيو خٌَت من احلسنة يف غَته، أنا ال أريد االنتقاص من 
شيخنا الوائلي رضوان اهلل تعاىل عليو وَصبَّ اهلل شآبيب نوره على مثواه، القضية قضية مدرسة وقضية 

شيخ الوائلي حيمل النية السيئة لكن ثقافة منهج وقضية َغَتَة على أىل البيت، أنا ال أعتقد واهلل أن ال
الرجل ىي ىذه، ادلعلومات اليت عنده ىي ىذه، ىو يتصور أن ادلنهج الصحيح ىو ىذا ألنو ما كان 
ديلك علمًا حبديث أىل البيت وال بفكر أىل البيت، اجلو احلوزوي ال يعطي اإلنسان علمًا حبديث أىل 

ت، العالِـم ىو يبحث بنفسو، أما إذا كان العامل يبحث يف أجواء البيت، اجلو احلوزوي يعلم اإلنسان آليا
أخرى يف حديث ادلخالفُت فمىت يستطيع ىذا العالِـم أن يـحيط علمًا بـحديث أىل البيت؟ القضية ىنا 
وجئت بالشيخ الوائلي مثااًل على قضية احلَتة بُت الـمهم واألىم، ىذه الـحَتة التـي وقعت فيها الشيعة 

يُظلم إمام زماننا صلوات اهلل وسبلمو عليو، والقضية ليست مقتصرة على الشيخ الوائلي القضية  وبسببها
أوسع وأكرب، القضية فـي مناىجنا التفسَتية فـي مناىجنا الدراسية فـي فكرنا اإلعبلمـي فـي كل مكان 

 ىذه القضية، لذلك ىذه القضية بـحاجة إلـى دراسة وإلـى تتبع وإلـى عبلج.
نـحن إذا أردنا أن نذىب إلـى )تفسَت الـميزان( وىذا ىو تفسَت الـميزان لسيدنا الطباطبائي السيد  مثبلً 

مـحمد حسُت، إذا أردنا أن نذىب إلـى تفسَت الـميزان، وبادئ ذي بدء فـي التسعينات فـي أوائل 
فـي طهران وىو التسعينات كتبت دراسة بطلب من أحد األخوة الـمؤمنُت من أساتذة إحدى الـجامعات 
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متخصص يف تفسَت الـميزان، أستاذ جامعي متخصص يف دراسة تفسَت الـميزان وطلب منـي أن أكتب 
دراسة يف مصادر تفسَت الـميزان وىي عشرات وعشرات وعشرات من الـمصادر، الـمصادر الشيعية 

 وتعريف للكتب والسنية، وأجريت دراسة وكتبت تعريف لكل مصادر تفسَت الـميزان تعريف للـمؤلفُت
وطبعاتـها وتـحقيق يف ىذا الباب، فحُت أقول وأتـحدث عن مصادر الـميزان وعن تفسَت الـميزان أتـحدث 
عن تـجربة وعن مـمارسة عملية، وأعرف السيد الطباطبائي أين نقل وأين لـم ينقل، ألننـي تتبعت مصادر 

قبل أن آتـي باألمثلة والنماذج طريقة السيد تفسَت الـميزان مصدرًا مصدراً، أنا جئت بأمثلة ونـماذج 
الطباطبائي يأخذ قسماً من اآليات فيتبعو ببيان بيان تفسَتي، ىذا البيان التفسَتي أنا أقولـها بـملء فمي 
السيد الطباطبائي يعتمد فيو على تفسَت الفخر الرازي، تفسَت القرطبـي، تفسَت ابن جرير الطربي، تفسَت 

ًا ما يعتمد على تفسَت الكشاف للزمـخشري، ويعتمد على تفسَت التبيان للشيخ روح الـمعاين وكثَت 
الطوسي وتفسَت التبيان للشيخ الطوسي يف الـحقيقة ىو معتمد يف غالبو على تفسَت جامع البيان 
للطربي، ويعتمد على تفسَت مـجمع البيان أيضاً ومـجمع البيان لو قصة تأتينا، فأكثر الكبلم الـموجود يف 
مقطع البيان لو كان الـحديث عن تفسَت الـميزان بشكل خاص وقد تأتـي األيام وتسنح يل فرصة وآتـي 
بالـمصادر وعلى التلفزيون ونستخرج تفسَت الـميزان ونأيت بالتفاسَت الـمخالفة ألىل البيت ونـجري مقارنة 

َت السيد الطباطبائي إلـى ىذه وعلى الشاشة نقرأ من ىنا ومن ىنا التطابق يف العبارات، ومن دون أن يش
التفاسَت ىو يأخذ منها من دون أن يشَت إليها، ىذا يف قسم البيان، يف التفسَت الروائي السيد 
الطباطبائي ينقل عن كتبنا الشيعية وعن الكتب الـمخالفة ألىل البيت، ويف كثَت من األحيان يعلق 

لى الروايات السنية، ويف كثَت من األحيان ال يذكر بالنقض على الروايات الشيعية وما يـَُعلِّق بالنقض ع
الروايات الـمهمة عن أىل البيت يف تفسَت القرآن، أنا جئت بـنماذج أخذت جزء األول وأخذت الـجزء 

 األخَت وجزء من الوسط حتـى أكون ُمنِصفاً يف إعطاء الـمثال:
ة جوىر انديشو إيران، يف سورة ، ىذه الطبعة طبع80ىذا الـجزء األول من تفسَت الـميزان صفحة: 

يف قسم البيان أصبًل لـم ُيِشر ال من قريب وال من بعيد إىل  فٍِوِ{ سٌَةَ الَ الكِتَابُ رَلِكَ }الـن *البقرة: 
معنـى الكتاب، رأسًا َدَخل وقولو تعاىل ىدًى للمتقُت من دون أن يشَت إىل الكتاب، ألنو معهود على 

مباشرة لـم يقل حتـى أن الكتاب ىو القرآن، الكتاب بالـمرة لـم ُيِشر إليو  أساس أنَّ الكتاب ىو القرآن،
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 ويبدأ من ىنا، ذلك الكتاب ال ريب فيو لـم ُيِشر إليو. -وقولُو تعاىل ىدًى للمتقُت  -
إذا نذىب إىل البحث الروائي لـم ُيِشر ال من قريب وال من بعيد إىل الروايات التـي تقول يف تفسَت علّي 

براىيم ويف غَتِه بأنَّ الكتاب ىو عليٌّ أصبلً، ىذا البحث الروائي خايل ال يوجد فيِو أي ذكر لـهذه بن إ
الرواية أنَّ الكتاب ىو عليٌّ صلوات اهلل عليو ِلماذا؟! ىذا مثال ولو أردت أن أتتبع مع الكتاب سأخرج 

 العجائب، ىذا الـجزء األول من تفسَت الـميزان. 
أيضًا عن حديث اإلفك نفس  34من وسط الكتاب صفحة:  02ذا الـجزء الـجزء الوسط وىو ى

الكبلم الذي مرَّ قبل قليل وتَـَحدََّث عنو الشيخ الوائلي وأنا تعمدت ألن الشيخ الوائلي تـحدَّث عن 
اإلفك بطريقة مـخالفة ألىل البيت وجئت بالـميزان ألقول بأن الـمنهج، ليس مقصود ىنا الـحديث عن 

َلمَّا يأيت إىل آيات حديث اإلفك فيقول: السنة قالت   34قط، السيد الطباطبائي يف صفحة: الوائلي ف
كذا كذا ورواياهتا أنا ال أقبلها، والشيعة قالت كذا كذا والروايات أيضًا ال أقبلها، ىكذا يقول: اآليات 

ؤمنُت عائشة، وروت تشَُت إىل حديث اإلفك وقد روى أىل السنة أنَّ ادلقذوفة يف قصة اإلفك ىي أم ادل
ما قال وروى  -وروت الشيعة  -الشيعة ماذا رووا !! ىم أىل البيت قالوا  -الشيعة أهنا ماريا القبطية 

وروت الشيعة أهنا ماريا القبطية أم إبراىيم اليت أىداىا مقوقس ملك  -أىل البيت أو ذكر أىل البيت 
ال خيلو  -حديث ادلخالفُت وحديث أىل البيت  يعٍت -مث يقول: وكلٌّ من احلديثُت  -مصر إىل النيب 

ألنو سَتفض، إذًا ماذا حدث؟ الحظوا الذي خيالف  -عن شيء على ما سيجيء يف البحث الروائي 
أىل البيت يَقع يقع يف ُحَفر، إذاً ماذا حدث؟ يقول: فاألحرى أن نبحث عن منت اآليات يف معزل من 

لكن من  -م أن اإلفك ادلذكور فيها كان راجعًا إىل بعض أىل النيب الروايتُت مجيعًا غَت أنَّ من الـُمَسلَّ 
ىم؟ ال ندري، ىذا تفسَت أو ربيَت ىذا !! التفسَت أليس ىو توضيح، أو ىو ربيَت، ِلماذا نرفض روايات 
أىل البيت، روايات أىل البيت كثَتة يف ىذه القضية، يف احتجاجات أمَت ادلؤمنُت مذكورة األمَت حيتج 

ة ماريا القبطية، يف روايات اإلمام الصادق اليت حيدثنا عن ظهور اإلمام ادلهدي أنو يُـخرج عائشة يف قضي
ويُقيم عليها احلد ألنَّ النيب ما كان قد أقام عليها احلد، احلد يف قضية ماريا القبطية، يف حياة اإلمام 

رباء من أسرة ماريا القبطية اليت ُقِذفت، الرضا َلمَّا ُقِذفت أم اإلمام اجلواد اإلمام الرضا يقول وىي من أق
ُقِذفت كما ُقِذفت ماريا القبطية، روايات كثَتة جدًا عندنا عن أىل البيت ِلماذا يرفضها السيد 
الطباطبائي ال أدري، ىذا السؤال البُد أن ُيسأل بِو السيد الطباطبائي، ال تتصوروا بأن القضية األمثلة 
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لى طول اخلط ولكن أنا جئت بنماذج أنا ال أستطيع أن آيت بكل فقط ىي ىذه، كل الكتاب ىكذا ع
 ما يف الكتاب، أنا أعطيكم مناذج وأنتم اذىبوا احبثوا من أراد أن يبحث. 

البحث الروائي مل يذكر، ذكر  414من تفسَت ادليزان، نذىب إىل سورة القدر صفحة:  51ىذا اجلزء 
وال أي رواية عن أن ليلة القدر مفسرة بالزىراء، وال أي رواية روايات شيعية وُسنية، مل يذكر وال أي رواية 

عن الروايات اليت تتحدث يف أن ليلة القدر مفسرة يف أىل البيت ما ذكر، ما ذكر شيئاً من ىذا القبيل، 
ما ذكر أي شيء ال من قريب وال من بعيد عن عبلقة ليلة القدر بالزىراء وبـُمـَحمَّد وآل ُمـَحمَّد يف 

 الروائي.البحث 
واألنكى من ذلك حُت يذىب إىل سورة التُت والزيتون، على سبيل الـمثال وإال الـموضوع يتكرر، يف 

 األَهِنيِ{ الثَلَذِ ًَىَزَا *  سٍِنِنيَ ًَالضٌَّتٌُىِ * ًَطٌُسِ }ًَالتِّنيِيف تفسَت القمي  -البحث الروائي ماذا يقول؟ 
ىو يعلق أقول: وقد ورد  -سينُت الكوفة وىذا البلد األمُت مكة التُت ادلدينة والزيتون بيت ادلقدس وطور 

ىذا ادلعٌت يف بعض الروايات عن موسى بن جعفر عن آبائِو عليهم السبلم عن النيب صلى اهلل عليو وآلو 
يف بعض  -ويف بعضها  -يعٍت ىذا تفسَت غَت صحيح غَت دقيق ال خيلو من شيء  -وال خيلو من شيء 

ماذا يُعلق؟ يقول: وليس  -التُت والزيتون احلسن واحلسُت والطور علّي والبلد األمُت النيب أنَّ  -الروايات 
وىذا ليس فيو أي تفسَت، مع العلم أننا منلك روايات كثَتة جداً ردبا تتجاوز سبع  -من التفسَت يف شيء 

التُت والزيتون ومن مثانية إىل عشر روايات واردة عن أىل البيت، ورواية واحدة تكفينا يف تفسَت أن 
مصادرنا ادلعتربة وموجودة حىت يف مصادر ادلخالفُت أنا رأيتها وقرأهتا أن التُت والزيتون احلسن واحلسُت، 

وقبل قليل َلمَّا ذكر بأنَّ التُت ادلدينة والزيتون بيت ادلقدس  -والسيد يقول: وليس من التفسَت يف شيء 
ذا التفسَت، لكن َلمَّا يذكر رواية الدر ادلنثور بأن ُخزدية بن والبلد األمُت مكة قال ال خيلو من شيء ى

ثابت سأل النيب عن البلد األمُت فقال: مكة، مل يُعلق أي شيء على ىذه الرواية، يعٍت على الرواية 
ادلنقولة يف تفسَت القمي تفسَت اإلمام الصادق َلمَّا قال البلد األمُت مكة وبقية األمساء يقول: وال خيلو 

وتفسَتىا بالتُت والزيتون وليَس من التفسَت يف شيء، وحينما ينقل رواية الدر ادلنثور ال يعلق  -شيء  من
 عليها شيئاً وىي نفس التفسَت الذي ذكرُه القمي، ىذه القضية تًتدد كثَتاً يف تفسَت ادليزان.

لة وما سيأتيكم أال تبلحظون أن القضية بـحاجة إىل توقف وتأمل، قضية معقدة ليست بـهذه السهو 
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 أغرب وأعجب انتظروين يوم غد إن شاء اهلل تعاىل، الـحلقة القادمة فيها الغرائب والعجائب.
أسألكم الدعاء جـميعًا أمنياتـي لكم قبول الطاعات يف ىذه الليلة وأسألكم الدعاء يف ىذه الليلة لـي 

َك ِصلنـي َعنَك ال تقطعنـي توسلي مرادي وإلخوتـي ىنا أن نوفق لـخدمة إمام زماننا، سيدي يا بقية اهلل بِ 
 وغايتـي أنت يا ابن رسول اهلل صلوات اهلل عليك يف أمان اهلل. 
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 وفي الختام :
وىـذا المطبـوع ال  ،ال بُّد من التنبيو الى أنّنا حاولنا نقل نصوص البرنـام  كمـا ىـي

فمن أراد الدقّة الكاملة عليو مراجعة تسجيل البرنـام   ،يخلو من أخطاء وىفوات
 بصورة الفيديو أو األوديو على موقع زىرائيون.

 
 
 

 مع التحيات
 الـُمتابَعة
 زىرائيون
 ىـ 1433

 


