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ب ��و�� �ص� �ف ��ه
م ��و�� �ض ��وع ��ا
مل ي �ت��م ت �ن��اول��ه
يف درا�سة اكادميية
ع�ل�م�ي��ة م���س�ت�ق�ل��ة ،ف�ضال
ع��ن �إن ت �ن��اول ه��ذه ال�شخ�صية
بالدرا�سة والتحليل ت�سلط ال�ضوء على تاريخ
ال�ع��راق يف �أدق مرحلة م��ن مراحله التاريخية
التي ت�شمل الن�صف الثاين من القرن الع�شرين،
وال�سنوات الأوىل من القرن احلادي والع�شرين.
ت�أتي اطروحة الدكتور غامن جنيب عبا�س التي
�صدرت م��ؤخ��ر ًا واملو�سومة بـ(ال�شيخ الدكتور
اح�م��د ال��وائ �ي �ل��ي ..م �ف �ك��ر ًا ..م��رب �ي � ًا ..خطيب ًا..
و�شاعر ًا) لتتناول �شخ�صية الوائلي بجوانبها
املختلفة�� ،س�يرت��ه ودوره يف احل �ي��اة الفكرية
واالجتماعية يف ال�ع��راق للفرتة م��ن (– 1928
.)2003
وه ��ي ف�ت�رة حافل ��ة باالح ��داث واملتغ�ي�رات
ال�سيا�س ��ية التي �ألق ��ت بظاللها على حياة ال�ش ��يخ
العام ��ة ،وكانت ج ��زء ًا ال يتجز ًا م ��ن همه الوطني
واالن�س ��اين ،ويرى امل�ؤلف يف �شخ�ص ��ية الوائلي
انها �شخ�ص ��ية دافئة �ش ��فافة اث ��رت يف تفكري جيل
كام ��ل من النا� ��س الذي ��ن كانوا يتطلع ��ون اىل من
يح ��رك قي ��م الف�ض ��يلة واالمي ��ان ،وح ��ب احلي ��اة
املتطلعة اىل غد اف�ض ��ل ،والعمل من �أجل الآخرة،
وزرع املثل والقيم االن�سانية العليا التي تن�أى عن
اال�ستغالل والعن�ص ��رية والطائفية املقيتة ،وبقية
االمرا�ض االجتماعية التي باتت تالحق االن�سان،
ونحاول ان ن�صبح جزء ًا من تكوينه الفكري فكان
الوائلي بحق ل�س ��ان �أهل البي ��ت الناطق ،وجاءت
حما�ض ��راته الفكري ��ة العميق ��ة الت ��ي ال تكتف ��ي
بر�ص ��د الظاه ��رة االجتماعي ��ة وحتليل امل�ض ��امني
احلقيقية لال�س�ل�ام من م�ض ��انه اال�ص ��لية فح�سب،
وامنا تغو�ص يف العمق االن�س ��اين لتثري احلوافز
املبدع ��ة والق ��درة على فه ��م الطاب ��ع االبداعي يف
اال�س�ل�ام ودور العق ��ل يف توجي ��ه تفك�ي�ره ملا فيه
خ�ي�ر املجم ��وع واالن�س ��انية وت�ؤك ��د الدرا�س ��ة ان
ال�ش ��يخ الوائلي �س ��ار على نهج �سيد البلغاء و�إمام
املتق�ي�ن �س ��يدنا علي بن اب ��ي طال ��ب (ع) الذي قال
(ال�شيء عبد به الله اف�ضل من العقل) ،لذلك مل يكن
م ��ن قبيل ال�ص ��دفة ان يجعل الوائل ��ي العقل هادي ًا
لطريق ال�ص ��واب ،وتخلي�ص اال�س�ل�ام من االدران
التي حلقت به ،وال�ش ��وائب التي علق ��ت باطرافه،
وت�أ�سي�س� � ًا على ذلك اختار امل�ؤلف هذه ال�شخ�صية
الفكري ��ة لتك ��ون حم ��و ًر ا�سا�س ��يا الطروحته التي
تالف ��ت من مقدمة واربعة ف�ص ��ول وخامتة ..حيث
تط ��رف الف�ص ��ل االول اىل البيئ ��ة العام ��ة للنجف
اال�شرف بو�صفها النبع الأول الذي عا�ش يف كنفه
ال�شيخ الوائلي ،فمتناول الف�صل يف مبحثه الأول
ت�سمية النجف وموقعها ون�ش�أتها ،يف حني عر�ض

املبح ��ث الثاين بيئتها الفكري ��ة والدينية ،يف حني
اخت�ص املبحث الثالث بالبيئة ال�سيا�س ��ية للنجف
الأ�شرف.
وخ�ص ���ص املبح ��ث الراب ��ع لتن ��اول البيئ ��ة
االجتماعي ��ة واب ��رز العوائ ��ل والأ�س ��ر يف ه ��ذه
املدينة العراقية املقد�س ��ة ..وبحث الف�ص ��ل الثاين
والدة احم ��د الوائل ��ي ودرا�س ��ته وحيات ��ه العلمية
و�ش ��عره عرب اربع ��ة مباحث ،اخت� ��ص الأول منها
بوالدت ��ه وت�س ��ميته وع�ش�ي�رته ،يف ح�ي�ن تط ��رق
املبح ��ث الثاين لدرا�س ��ته االكادميية واحلوزوية،
وعر� ��ض املبحث الثال ��ث حلياة الوائل ��ي العلمية،

ام ��ا املبحث الراب ��ع فاخت�ص ب�ش ��اعرية الوائلي..
وما لل�ش ��يخ م ��ن دور يف جم ��ال التف�س�ي�ر العلمي
للقر�آن الكرمي ،فقد ف�س ��ر عدد ًا غري قليلة من �س ��ور
و�آي ��ات القر�آن الكرمي تف�س�ي�ر ًا علميا ين�س ��جم مع
روح ال�ش ��ريعة اال�س�ل�امية ومنطق العل ��م ..وكان
للوائل ��ي دور ا�سا�س ��ي يف ن�ش ��ر الفكر اال�س�ل�امي
والدفاع عنه �س ��واء من خالل حما�ض ��راته او عرب
كتب ��ه الت ��ي الفها له ��ذا الغر� ��ض ،وط ��ور الوائلي
املنرب احل�س ��يني مبا ين�س ��جم مع مهمات ��ه الكفرية
واهدافه العظيمة ،فلم يتوقف عند حدود ما و�صله
هذا املنرب �س ��ابق ًا ،و�إمنا ا�ضاف اليه جوانب كان
يتفق ��د له ��ا �س ��ابق ًا ،وب�ي�ن امل�ؤل ��ف حر�ص ال�ش ��يخ
الوائل ��ي يف حما�ض ��راته وكتابات ��ه عل ��ى جت ��اوز
املذهبية ال�ضيقة والتع�صب واالنفعال ،فكان بذلك
م ��ن رواد الدع ��وة اىل وح ��دة املذاهب اال�س�ل�امية

والتق ��ارب ب�ي�ن االدي ��ان ،م�ش ��كلة ه ��ذه اجلوانب
اجمله ��ا االطار الفكري الذي بحثه الف�ص ��ل الثالث
م ��ن االطروحة الذي حم ��ل عن ��وان (دور الوائلي
الفك ��ري واالجتماع ��ي) ،وتن ��اول الف�ص ��ل الرابع
من االطروحة (النتاج الفكري للوائلي) مبوب ًا يف
اربع ��ة مباحث تطرق يف االول منه ��ا اىل منهجية
الوائل ��ي يف حما�ض ��راته وم�ؤلفات ��ه ،يف ح�ي�ن
اخت� ��ص املبحث الث ��اين بكتابه (من فق ��ه اجلن�س
يف قنوات ��ه املذهبية) وتطرق املبح ��ث الثالث اىل
(احكام ال�سجون بني ال�شريعة والقانون) بو�صفها
ر�سالة املاج�س ��تري التي قدمها الوائلي اىل جامعة
بغداد ،ام ��ا املبحث االخري فتط ��رق اىل اطروحته
للدكت ��وراه املعنون ��ة (ا�س ��تغالل االج�ي�ر وموقف
اال�س�ل�ام منه) التي ن ��ال بها درج ��ة الدكتوراه من
كلي ��ة دار العل ��وم يف جامع ��ة القاهرة ،وت�ض ��منت
اخلامت ��ة ابرز اال�س ��تنتاجات التي تو�ص ��لت اليها
االطروح ��ة وتقييمه ��ا له ��ذه ال�شخ�ص ��ية الفكري ��ة
التي تعد من ابرز ال�شخ�صيات الفكرية اال�سالمية
الت ��ي اجنبه ��ا الع ��راق خالل الن�ص ��ف الث ��اين من
الق ��رن الع�ش ��رين ،وكان له دور ري ��ادي يف تاريخ
العراق والدول اال�س�ل�امية و�أثرت حما�ضراته يف
جي ��ل كامل م ��ن النا�س ،ما جعل نظام� � ًا دكتاتوري ًا
يجن ��د اقالما عدة من �أج ��ل منع ت�أثريه الفكري يف
العراقيني جميع ًا.
وامتلك الدكتور الوائلي ف�ض�ل�ا عن نبوغه وذكائه
املنق ��د ،قابلي ��ة الت�أث�ي�ر يف م�س ��تمعيه م ��ن خ�ل�ال
اختي ��اره مقدم ��ة ملو�ض ��وعه و�آي ��ة تدع ��م �آراءه،
ومعلوم ��ات �ش ��مولية تت�ل�اءم م ��ع وعي امل�س ��تمع
و�إدراكه ال�س ��هل املمتنع قريبة من الذهن ،وم�ؤثرة
ال تبعث على امللل ،و�إمنا جتذب ال�س ��امع لال�صغاء
�إليها وت�ش ��ده اىل م�ض ��امينها لأهميته ��ا وحيوتها
وتناولها ق�ض ��ايا الزالت تثري اجلدل بني املفكرين
وعامة النا�س..
و�أ�ش ��ار الباحث يف اطروحته اي�ضا اىل ان ال�شيخ
مل يكت ��ف بالق ��راءة يف املن�ب�ر احل�س ��يني والتقيد
به ��ذه املهمة احليوية ،وامنا دخ ��ل ميدان الت�أليف
من او�س ��ع ابواب ��ه ،فاختار مو�ض ��وعات يف غاية
االهمية ومازال اجلدل حولها م�س ��تمرا مثل (نحو
تف�سري علمي للقر�آن) و(هوية الت�شيع) و(جتاربي
م ��ع املنرب) و(من فقه اجلن�س يف قنواته املذهبية)
وغريه ��ا م ��ن امل�ؤلف ��ات الت ��ي متي ��زت بعلميته ��ا
وعمقه ��ا الفكري و�ش ��موليتها ..لقد جاءت درا�س ��ة
الدكتور غامن جنيب عبا�س معمقة و�شاملة ولعلها
الدرا�س ��ة الأوىل الت ��ي تعن ��ي بال�ش ��يخ الوائل ��ي
وتتخ ��ذ من املنه ��ج العلم ��ي االكادمي ��ي منحى لها
بو�صفه واحد ًا من ابرز املفكرين اال�سالميني ال يف
العراق فح�س ��ب ،و�إمنا على ال�ص ��عيد اال�س�ل�امي،
ولكنه �سجل تق�صري ًا على ال�شيخ املرحوم الوائلي
يف ع ��دم �إقامة مركز او مدر�س ��ة لتخريج اخلطباء
يعو�ض ��ون النق� ��ص الذي ق ��د يحدث نتيج ��ة وفاة
رواد املن�ب�ر احل�س ��يني ،او هجرته ��م ،م�ست�ش ��هد ًا
بالفراغ الذي جنم عن انتقال ال�ش ��يخ الوائلي اىل
ج ��وار رب ��ه الك ��رمي خري دلي ��ل على ان ��ه مل يخلف
ح�س ��ب ر�أي ��ه م ��ن يعو�ض مكان ��ه يف االبق ��اء على
حيوية هذا املنرب وقد�سيته..

مع قصيدته (رثاء ضرس)

عرض /عراقيون

يتم ّي ��ز �شعرال�ش ��يخ احمد الوائلي
بفخام ��ة الألف ��اظ ،فه ��و �ش ��اعر
حم�ت�رف جم � ِ ّ�رب ،وم ��ن الرعي ��ل
الأوّ ل �أمث ��ال �ش ��اعر الع ��رب
اجلواهري وال�ش ��بيبي وال�شرقي
وجمال الدين والفرطو�س ��ي ،فهو ميتاز باحلافظة
القو ّي ��ة ،و�س ��رد الأد ّلة واحلجج مل ��ا يطرح وبدون
تل ّك�ؤ �أو تباط�ؤ ،ويغلب على �ش ��عره احلما�س ّ
وبث
ال�ش ��كوى واجلر�أة وال�صرخة يف مواجهة الباطل
والدع ��وة �إىل يقظة امل�س ��لمني.لذلك جند �ش ��اعرنا
واحد ًا من ال�شعراء الذين و�ضعوا �شعرهم خلدمة
وطنهم و ُامّتهم.
للدكت ��ور الوائل ��ی العدی ��د م ��ن الق�ص ��ائد الت ��ي
تتمیزب ��روح الفكاه ��ة وال�ضحك�،ض ��حك یحاك ��ي
الب ��كاء ،ون�س ��تطیع القول �أنّ العدید من ق�ص ��ائده
التخل ��و من ته ّك ��م و�س ��خریّة وهزء من �سیا�س ��ات
احل ��كام املتجربین الظاملنی ل�ش ��عوبهم ،ف�ش ��اعرنا
یتخ ��ذ الكث�ی�ر من ال ّرم ��وز الهادفة لإی�ص ��ال فكرته
�إیل خماطبه الواعي لیت�ص� �دّی للظلم والإ�ضطهاد
فبدایتنا بق�صیدته املعنونة«رثاء �ضر�س».
هذه �إح ��دی الق�ص ��ائد الفكاهیّة للدكت ��ور الوائلي
حی ��ث یرث ��ي به ��ا �ضر�س� � ًا ل ��ه �إقتلعه،وی�ش�ی�ر يف
الأبی ��ات املذكورة �أدناه �أهمیة هذا ّ
ال�ض ��ر�س الذي
كان ل ��ه ج ��والت و�ص ��والت يف القط ��ع والتمزیق
وال�صالبة وال�شدة ،ولكن لقد �أزری به الدّهرومهّد
ّ
له �أ�س ��باب اقتالعه،ومب ��ا �أ ّنه واح ��د من جمموعة
یعی�ش ��ون يف بیت واحد،فبفقده یحزن له اجلمیع
وت�ص ��بح ال ّلثة ثكلی مبا ّ
حل بها من م�صیبة .وعند
ّ
مالحظ ��ة الأبیات والتمعّن فيها نری ب�أنها حتتوي
علی �ش ��ئ م ��ن الفكاهة و�ش ��ئ من ال�س ��خریة ،وما
�أتی به ّ
ال�شاعر فیه �إ�ش ��ارات �إیل املجتمع الب�شری
ال�سیا�سات احلاكمة
املتم ّزق املت�شت �سكانه ب�سبب ّ
علیه .یقول ال�شاعر:
َع�ضي دَم َع ٌة فيِ مُوقـِــــي
ِل َر ِحيل ِ ب ِ
وَ لُ ُ
هاث َنب�ض ٍ ِبال ُف�ؤا ِد َخ ُفــوق ِ
ُ
َ
َ
ُحز ُن بَع�ض ُه
وَ َر ِحيل بَع�ض ِ املرءِ ي ِ
رب لــُـــحُ وق ِ
البَاقِي وَ ُي�ؤ ِذ ُن ُه ِب ُق ِ
يَا َلثـ َّتِــــي الثـ َّك َلى َخال ِبكِ َمق َع ٌد
ال�سـ َم ِ
ات َر�شيق ِ
أبي�ض حُ لو ِ ِ ّ
مِ ن � ٍ
لب َّ
ال�شكِ يمَةِ مِ ن ِر َم ِاح َك َطاعِ ن
ُ�ص ِ
َ
ّ
مزيق ِ
ُمتـَــــــ َم ِ ّر ٌ�س ِبالقطع ِ وَ ال َت ِ
�إنّ هذه الأبیات ّ
تدل علی مدی �أهمیة هذا ّ
ال�ضر�س
املخل ��وع ولهذا ی�أتي ال�ش ��اعر ویرثی ��ه ،ویذكر لنا
بطوالت ��ه يف التمزیق والقطع ث� � ّم نراه یخفف من
حزن املفجوع به قائ ًال:
َ
غر املُ َد َمّى �إذا خال
َقد قلتُ لِل ّث ِ
ُ
َ
مِ ن َف ِارع ٍ ِبـِقوامِ هِ املم�شوق
نازل ٍ بَقيَت ب ِـهَا
َمه ًال َف� ُّأي َم ِ
َ
ّ
ُ�س َّكا ُنها وَ نجَ ت مِ ن ال َتـفـريق
ّ
ویق�ص ��د باملنازل ،املنازل الب�ش ��ریّة التي خلت من
�س� � ّكانها عل ��ی �إثر ال�سیا�س ��ات احلاكم ��ة وما تقوم
ب ��ه م ��ن تفری ��ق وتهج�ی�ر ،فكثری م ��ن �أبن ��اء بلده
تع ّر�ض مل�ضایقات ال�سیا�س ��ة احلاكمة ،ما �أّدّی بهم
�إیل ت ��رك منازلهم وذویهم وبالدهم وكان �ش ��اعرنا
الوائلي �أی�ض ًا من �أولئك الذین ت�ش ّردوا يف البلدان
املختلف ��ة ومل یرج ��ع ایل بل ��ده � اّإل بع ��د الإحت�ل�ال
الأمریك ��ي للعراق،وق ��د ُت ��ويف يف م�س ��قط ر�أ�س ��ه
النجف الأ�شرف.

من زمن التوهج

الشيخ الوائلي في رسالة جامعية

والس��خریة ف��ي ش��عر
الفكاه��ة
ّ
الدكتور احمد الوائلي
عبد الكريم البوغبيش
وبعد ذلك ی�أتي ال�ش ��اعر و یربز حزنه علی اقتالعه
وی�س ��تذكرتلك الأی ��ام التي كانا مع بع�ض ٍ وعا�ش ��ا
خم�س�ی�ن عام� � ًا يف ه ��ذه الدنی ��ا رفیق�ی ِ�ن حمی َم�ی�ن
تقا�سما بینهما م�صاعب احلیاة وحالوتها فیقول:
ُحز ُننِي وَ �إن ي َُك ُم�ؤلمِ ِي
ِ�س ِ ّني َلي ِ
ّ
�أن َتغ َتدِ ي َع ِني وَ �أنتَ َرفيقِي
َخ ُ
م�ســــون َعَا َمـــ ًا وَ َنــــحن ُ فيِ
ُ
َ
َ
ريق ِ
َرب احلياةِ ِرفـَـــــاق ط ِ
د ِ
ُذقتَ ا َ
عب ُ ِبحُ ل َوهَ ا
حلياة َ َمعي َت ّ
َ
َ
وَ بمِ ِ ُّرهَ ا مِ ن ن ِ
ا�ض ٍب وَ غدُوق ِ
اف ّ
وَ َ�سربَتَ �أ�ص َن َ
الطعام ِ َب َغـثـّهَا
ّ
َ
ُ
وَ َ�سمِ ي َنهَا وَ َع َرفتَ كل َ فريق ِ
َفــ َل َك الفِدا ُء َف ٌم َيلُ ُ
وك ع َلى ال َع َمى
ال َف َ
ُت�صلـِ ّ ٍب وَ َرقيــق ِ
رق يف م َ
ُ
َ
َ
وب عِ ن َد لهَاتِهِ
�ألــتـيـنُ وَ اخلرن ُ
َ�ش َرعٌ َ�سوا ٌء دُونَ � ِ ّأي ُف ُروق ِ
وفی الق�صیدة ی�سخرال�ش ��اعر من الدنیا و �سكانها
وی�ستهزئ بهما قائ ًال:
ِ�س ّني وَ ُی�ؤذِي الذ ّ َ
قیا�سهِ
وق يف مِ ِ
ن�سیق ِ
َن َ�س ٌق یُعادِي ُ�س ّن َة ال َت ِ
وَ َم�سامـِــــ ٌع فـــــیها َ�سوا ٌء ُكلـ ّ ُـ ُه
أوجعـِ ُ
ــری َن ِهیق ِ
�إی َقاعُ عُو ٍد � َ
ٌ
وَ
مدارك وَ البُل ُه َ�ش ّر ُ َبلـِــــــیـّـَةٍ
ٌ
َما ام َتا َز فیها َزائِف وَ َحقِیقِي
دَنیا ال َع َمی َف َنها ُرها يف َلی ِلهَا
مُتدَاخ ٌل وَ ُغر ُوبُها ِب ُ�ش ُروق
ا�س يف
�أ َفهَذِ هِ دُنی ًا یَع ِـــیـِ�ش ال ّن ُ
�أبعَــادِها �أم َمـــــرب ٌَك للنوق ِ
وَ �أوالءِ َنا�س ٌ �أم هُ م الأنعا ُم يف

زویق ِ
وب مِ ن ال َتجمِ یل ِ وَ ال َت ِ
ثـ َ ٍ
أخریین اّ
یدلن
والإ�س ��تفهام الإنكاري يف البيتنی ال
ِ
علی �سخریة ال�شاعرمن الدنیا ومن النا�س ،بحیث
�إ ّن ��ه الیعرف �أهذه الدنیا م ��كانٌ لیعی�ش فیه ال ّنا�س
�أم �س ��احة تربك فیه �إناث اجلمال ،ث ّم نراه ی�ستنكر
�تفهم �أهوالء
م ��ا ی�ش ��اهد م ��ن جتمهرللب�ش ��ر وی�س � ِ
الأ�شخا�ص ب�ش ٌر �أم هم من الأنعام یرتدون مالب�س
تظهرهم بهذا ال�شكل اجلمیل.
و يف املقطوع ��ات التالی ��ة ن ��ری ال�ش ��اعر كی ��ف
یحاورذلك ّ
ال�ض ��ر�س املخلوع وی�س ��تذكر معه �أیام
ال�شباب:
ِ�س ّني َرحلت َ ِب
ٍ
ذكریات حـُـــــــــــلوةٍ
مِ ن عَهدِ َذوق ٍ م
ٍ
ُـــــــرتف وَ َمذوق ِ
ّ
َ
َ
ـــــ�سي
َاب ف�أحتـ َ ِ
�أ َی ٍّام یُ�سكِ ُرنيِ ال�شب ُ
يف ُك ِ ّل َماء ٍ َخمرة ً بـِــــــــعُـــروقي
َن�شوانٌ �أ ُعطِ ي ال ّنج َم ب َ
َع�ض َتخا ُیلِي
ُ
َ
ال�صبح بَع�ض �ش ُروقِي
م�س ُّ
وَ �أُعِ ُ
ری َ�ش َ
وَ ل َقد َر َحلتَ َف َ�صار ِ�ســینِــي بَع َد ذاَ
ِ�شـــیــ َنـ ًا وَ زیقِي بَع َد َفقدِ كِ ذیقِي
وَ َكبَت ِبي ال َك ِل َمات ُ َح ّتــــــی �أ َّننِي
َما عُدتُ ِبالــــــــــ ُمتـَفـوّ هِ الـــمِ نطِ یق ِ
وَ َل َقد �أ َتونيِ ِبالـــــــبَدیلِ فـَــ َما َفمِ ي
مِ ن َحجمِ ـــهِ �أو ثــُــقـلِهِ ب ِـمُــــــطِ یق ِ
َقل ٌِق ی َُطقطِ ُق ِبال ّلــــهَاةِ َفـمَـنطِ قِــي
رب مِ ن ال َتطقِــیـــــــق ِ
مِ ن فِعلِهِ َ�ض ٌ
یب�ّی�نّ لن ��ا ال�ش ��اعر فیم ��ا تق� �دّم م ��ن �أبی ��ات احلالة
ا ّلتي تو�ص ��ل �إلیها بعد َف ْقدِ ذلك ّ
ال�ض ��ر�س ،حیث ال
ی�س ��تطیع تل ّفظ بع� ��ض الأحرف ویقول �أ�ص ��بحت
عنده ال�س�ی�ن �شین ًا ،و�صعب علیه الكالم بعدما كان

متفوّ ه ًا منطیقا .والبدیل الذي و�ض ��عه يف فمه من
�ض ��ر�س �إ�ص ��طناعي مل ی ُْجدِ نفع ًا ب ��ل عرقل الأمور
كثری ًا وجعل كالمه �ضرب ًا من التطقیق.
و�ص ��ورلنا حال ��ة انت ��زاع ذل ��ك ّ
ال�ض ��ر�س م ��ن فكهّ
ب�إنتزاع اجلننی من �أ ُمّه فیقول:
ننی مِ ن �أمّهِ َن َزع َ
َنزعَ ا َ
ُوك مِ ن
جل ِ
عي َج َر�ضتُ ِب ِریقِي
َف ِ ّكي وَ مِ ن َج َز ِ
َط َرد َ
َ
ـــ�ست
َتك مِ ن ُه ال َكل َب َتان وَ �أجل َ
ّ
َ
َ
َ
َ
ری خلـِـــیق ِ
بمِ َكانِك ال�شرعِ ِ ّي غ َ
َفترَ َ كتَ ع َ
َر�ش َك للمُزی ِّف فاعــت َـ َلی
ّ
َ
َ
ُ
ُون َجذر ٍ �ش�أنَ كــل ِ ل ِ�صیق ِ
مِ ن د ِ
ِ�س ّني َ�سیَد ُف ُن َك رُّ
اب بـِعُـمـــقِــهِ
الــــت ُ
يف � َ
أعظم ِ مـَـــــــــــد ُفو َنةٍ ِبعَمِ یق ِ
ـــك َ�س ِاحقاً
َ
�سح ُق بَع َد َكونـِ َ
ُ
وَ لـ َ َ�سوف ت َ
فم�ص ُ
ِ
ری َ�س ِاح َقةٍ �إیل مَ�ســـــحُ ـوق ِ
نع ��م ؛�إنّ ه ��ذه الدنی ��ا ال دوا َم لها ،الیوم ل � َ�ك وغد ًا
علی ��ك ،الی ��وم حتكم وغ ��د ًا حمكوم علی ��ه ،ولربمّ ا
�إتخ ��ذ ال�ش ��اعر هذا الرم ��ز لینذرب ��ه �أ�ؤلئ ��ك ا ّلذین
ت�شبّثوا بالكرا�س ��ي ،ویفعلون ما یفعلون للحفاظ
علیها ،ولكن ملن دامت ح ّتی تدوم لهم ،واملثل یقول
«لودامت لغریك ملا و�ص ��لت �إلیك”فدوام احلال من
املحال ،و�سی�أتي یوم تنقلب فيه املوازین وی�صبح
ذلك احلاكم امل�ض ��طهد ل�شعبه يف قب�ضة العدالة �إن
�صح القول و�سیُجازی علی فِعلته ال�شنعاء تلك.
ریمن
وال�شاعر ی�صور لنا احلالة ا ّلتي نراها يف كث ٍ
الب�ل�اد العربی ��ة وغریالعربی ��ة حی ��ث الطبق ��ات
الإجتماعیة طبقة ت�ش ��قی وتكدح و�أُخری ت�س ��تفید
وتربح ،حیث یقول:
ــــا�ســ ٌر
ِ�س ّني �أتعل ُم � َّأن َ�سعیَك َخـ َ ِ
ال�سوق
ابح ِب ُّ
َت�شقـَــی وَ غری َُك َر ٌ
ِغریهَ ا ِ
َما �أنتَ غـَــری َر َحی َتدو ُر ل ِ
وَ ِ�س َ
ـــواك َی�أ ُكـ ُل َ�صفوَ ُك ِ ّل دَقیق
َ
وَ َجمی ُع ِرزقِك ِبالطعام ِ َبقـِـــــیّة ٌ
محَ ُ�شورة ٌ يف حُ ف َرةٍ وَ �شـُــــــ ُقوق ِ
ال�صریحُ لمِ َ َ
ـــــع�شر ٍ
َف َك�أ َّن َك املَث ُل َّ
ُ
ُ
َی�سعونَ َلكِ ن َ�سع ُ
ـــــــیهُم لخِ فوق ِ
�أك َتافـُــــــهُم لِل َرّاكِ ــب َ
نی وَ َكـدحُ ـهُم
ُرت ٍف وَ �أنیق ِ
َ�صهبَا ٌء فــي فـَــم ِ م ِ
َحیث ُال ُك ُر ُ
تخ َماتُ ُتعِ ُّب مِ ن
و�ش املُ ِ
ّ
عـَـــرق ٍ لـُـــــ ُك ِ ّل ُم َعذ ٍب محَ ُروق ِ
�ألعَــای�ش ُالأیـــا َم �صـَــح َرا ًء وَ مِ ــــن
�سحاتِهِ َیهــــت ّز ُ ُك ّ
ــــل ُ وُریــــق
مِ َ
َ�صـن َع ا َ
َا�ش ٌر �ضـَـــاعُوا ِبهَا
حلیاة َ َمع ِ
ـغری حُ قوق ِ
وَ ابـــــتـ َ َّزهَ ا نـَـــ َفـــ ٌر بـِ ِ
ه ��ذه جوان ��ب م ��ن �أ�شعارال�ش ��اعر ال�س ��اخرة
والفكاه ّی ��ة ،وه ��ي تك�ش ��ف ع ��ن املل ��كات الكب�ي�رة
التي يتمتع بها هذا اخلطیب و ال�ش ��اعريف املجال
الأدب ��ي� .إنّ ه ��ذا ال�ش ��اعر الف� � ّذ یح ��اول من خالل
�إدخال الب�س ��مة يف قلوب الآخرین توعیة �أفكارهم
بالن�س ��بة�إیل م ��ا ی ��دور م ��ن حولهم،ویح ّثه ��م علی
مقابل ��ة الظواهر اخلادع ��ة والكاذبةا ّلتي ی�أتي بها
بع�ض ال�سیا�س ��ینی و�أرباب ال�س ��لطة احلاكمة.هذا
م ��ا ا�س ��تطعت الإتی ��ان ب ��ه يف ه ��ذه املقالةویوجد
الكثری من الق�ص ��ائد ال�س ��اخرة لل�ش ��اعر و َمن �أراد
الإطالع علیه ��ا فلریاجع دیوان ال�ش ��اعركما ذكرت
�سابق ًا.
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األسرة والنشأة العلمية

د .محمد سعيد الطريحي

ن�سبه ووالدته

هو ال�ش ��يخ احمد بن ال�ش ��يخ ح�س ��ون بن ال�شيخ
�سعيد بن ال�شيخ حمود الليثي”الوائلي”النجفي.
ول ��د يف النجف اال�ش ��رف يوم اجلمع ��ة  17ربيع
االول �س ��نة  ،1347وبها تربى ون�ش ��ا مع �شقائق
النعمان تطل على ذلك الوادي االفيح.
ا�سرته:
الليثي بفتح الالم و�سكون الياء ،ويف �آخرها ثاء
مثلثة ،هذه الن�سبة اىل ليث من كنانة ،وعلى هذه
الن�س ��بة ي�ؤكد م�ش ��ائخ القبيلة ،ولها اليوم فروع
كث�ي�رة يف الف ��رات االو�س ��ط ،وناحي ��ة احلم ��ار،
من ق�ضاء �سوق ال�ش ��يوخ ويعرفون ب�آل حطيط،
وق�س ��م احلي ويعرفون ب� ��آل بات�ش �آغا ،ولليثيني
فروع تت�ص ��ل باملو�ص ��ل وبالد اجلزي ��رة وقدميا
كان ��وا زعماء البطائح – بني الب�ص ��رة ووا�س ��ط
– وكان ��ت له ��م والية البطيحة فيم ��ا قبل القرن
اخلام�س الهجري وبعده ،وكان ابو علي بن ابي
اجلربالليث ��ي متقدما يف بع� ��ض نواحي البطائح
وقد ع�ص ��ى اي ��ام طغرلب ��ك وهزم اجلي� ��ش الذي
ار�س ��له ال�س ��لطان حلربه ،وبقيت �إمارتهم �إىل ما
بعد �سنة 556هـ.
ويف النجف فان الأ�سرة الوائلية برز منها الكثري
من العلماء واالدباء ،ومنهم:
 الدكتور ابراهيم الوائلي ( 1408 – 1332هـ)بعد من ا�ساتذة الأدب العربي يف العراق.
 ابراهي ��م ب ��ن ال�ش ��يخ حمم ��د بن عبد احل�س�ي�نالوائلي (ولد  )1914كاتب قدير و�شاعر واديب.
 عبد االمري بن ال�ش ��يخ علي بن حم�سن الوائلي(ولد  )1928كاتب اديب فا�ضل.
 حممد تقي بن ال�شيخ مو�سى بن عبود الوائلي(ولد � )1906أديب وفقيه.
 الدكتور في�ص ��ل بن قا�سم الوائلي (ولد )1922يعد من علماء العراق وتوىل من�صب مدير االثار
العامة ببغداد.
 قا�س ��م بن ال�ش ��يخ حممد (ولد  )1901وكان منرجاالت ثورة الع�شرين ،ومن االدباء.
 حم�س ��ن ب ��ن ال�ش ��يخ عل ��ي ب ��ن ح ��رج الوائلي(املتويف  )1336عامل فا�ضل زاهد عابد.
 باقر بن ال�ش ��يخ حم�س ��ن (املتوف ��ى  )1354من�أهل العلم واال�صالح.
 عب ��د احل�س�ي�ن ب ��ن حمم ��د ب ��ن ح ��رج الوائل ��ي(املتوفى حدود  1349هـ) كان من االبدال الزهاد
العباد.
 علي بن ال�شيخ حم�سن الوائلي (ولد  1317هـ)من علماء النجف واهل الوعظ واالر�شاد.
وغريه ��م الكثري م ��ن االعالم يف النجف خا�ص ��ة
والفرات عامة.
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ابوه:

ه ��و اال�س ��تاذ اخلطي ��ب االدي ��ب الراحل ال�ش ��يخ
ح�س ��ون الوائل ��ي (1963 – 1890م) ول ��د يف
النجف وتويف بها ،وكان تاجرا للحبوب ق�ض ��ى
اك�ث�ر حيات ��ه يف (اب ��ي �ص ��خري) وه ��و مو�ض ��ع
م ��ن مملكة احل�ي�رة القدمي ��ة ،وملا تزوج ال�ش ��يخ
حممد علي ق�س ��ام �ش ��قيقة ال�ش ��يخ ح�سون ات�صل

ب ��ه كثريا بحكم هذه امل�ص ��اهرة ،واقنعه ال�ش ��يخ
ق�س ��ام ب�س ��لوك طريق اخلطابة احل�سينية ،فاكب
ال�شيخ ح�سون على درا�سة مبادئ العلوم العربية
واال�س�ل�امية ،وا�س ��تطاع بنباهته وغناء وح�سن
حالت ��ه ان يطور نف�س ��ه ويتف ��رغ للمطالعة لينمي
ملكت ��ه اخلطابية ،م�س ��تعينا بال�ش ��يخ حممد علي
ق�س ��ام ،ويالحظ ان وعيه ال�سيا�سي بد�أ بالظهور
بات�ص ��اله ب�آل ق�س ��ام – الذين كانوا من الد اعداء
اال�س ��تعمار الربيطاين ،فح�س ��ن عليهم ،و�س ��اهم
كخطي ��ب ب ��اداء واجب ��ه اجله ��ادي يف الث ��ورة
العراقي ��ة الك�ب�رى �ض ��د االجنلي ��ز �س ��نة ،1920
وكان �ش ��اعرا مق�ل�ا اي�ض ��ا له بع�ض الق�ص ��ائد يف
رثاء احل�سني عليه ال�سالم ،وجدة ال�شيخ ح�سون
كان ��ت م ��ن الأ�س ��رة العلمي ��ة النجفي ��ة �آل قفطان
الذين ينت�سبون اىل بني �سعد.

�أمه:

ه ��ي احلاج ��ة بيبي بنت ال�ش ��يخ ع ��واد بن حممد
ح�سني بن ال�ش ��يخ علي زيني النجفي ،و�آل زيني
�أ�ص ��لهم م ��ن جبل عام ��ل (لبنان) كما ذكر ال�ش ��يخ
حمم ��د ال�س ��ماوي يف بحث ��ه عنهم وال�ش ��يخ علي
زين ��ي – املذك ��ور – جد والدته ه ��و اجلد الأعلى
للأ�س ��رة النجفي ��ة”�آل جدي”الذين منهم ال�ش ��يخ
جابر وال�شيخ ح�سن �آل جدي.
ن�ش�أته ودرا�سته:
ن�ش� ��أ يف النجف على ابيه ن�شاة فا�ضلة ،كان فيها
عزيز اجلان ��ب ،موفور الكرامة� ،ش ��ديد االعتداد

ب�شخ�ص ��يته ،قوي الأمل مب�س ��تقبله ،متفوقا على
اقران ��ه ،م ��ع نباه ��ة وذكاء حادي ��ن ،وللحا�ض ��رة
النجفي ��ة اث ��ر كب�ي�ر يف نبوغ ��ه ،كون ��ه خري ��ج
مدر�س ��تها الكربى ،التي هي اقدم مدر�س ��ة لالدب
العربي ،تلك املدر�سة التي م�شى �إليها املوكب من
جزي ��رة الع ��رب �إىل احلرية ،ومنه ��ا اىل الكوفة،
ومنه ��ا اىل النج ��ف ،وه ��ي ن�س ��يلة الكوف ��ة او
بقيته ��ا ،وما برحت النجف مورد اعتزاز الوائلي
وفخره:
جنفي يا خميلة يف الفيايف
وربيع ًا يهتز و�سط حمول
وتراب ًا معتربا ل�ست ار�ضى
عن ح�صاه جنم ال�سما ببديل
يامغاين العال ويا مهبط الفكر
وحمراب نابغات العقول
يا مهادي الوثري يوم قدومي
وو�ساد ًا ارجوه يوم رحيلي
نام فيه ابي و�شيخي واخواين
جميعا يف ظل حامي الدخيل
ويف ال�س ��ابعة م ��ن عم ��ره در� ��س ل ��دى الكتاتيب
وحف ��ظ الق ��ر�آن الك ��رمي ،وكان ذل ��ك يف م�س ��جد
ال�ش ��يخ عل ��ي نواي ��ة يف �س ��فح جب ��ل الط ّم ��ة من
حملة العم ��ارة ،وكان �ش ��يخه انذاك ال�ش ��يخ عبد
الكرمي قفط ��ان ،وبع ��د تعلمه الق ��راءة والكتابة،
وق ��راءة الق ��ر�آن الك ��رمي ،وبعدم ��ا �ص ��لب عوده
وا�ش ��تد �ساعده ،بد�أ درا�س ��ته ب�شكليها االكادميي

الر�س ��مي ،واحل ��وزوي ال ��ذي يعتمد عل ��ى قدرة
االن�س ��ان ونبوغه ومقدرت ��ه العقلية ،فجمع بذلك
الف�ضيلتني ،وا�ستفاد من التجربتني ،ففي االوىل
انه ��ى الدرا�س ��ة االبتدائي ��ة مبدر�س ��ة امللك غازي
االبتدائي ��ة يف النج ��ف �س ��نة  ،1952ث ��م دخ ��ل
متو�س ��طة منتدى الن�ش ��ر ،فكلية منتدى الن�ش ��ر،
وتخرج منها بتفوق ومن اقرانه يف هذه املرحلة
ال�س ��ادة� :ص ��ادق القامو�س ��ي ،وحممد ح�س ��ن �آل
يا�سني ،وحممد ر�ضا امل�سقطي ،واحمد املظفر.
وملا ت�أ�س�ست كلية الفقه �سنة  1958انت�سب اليها،
وتخرج �س ��نة  1962بح�صوله على بكالوريو�س
يف اللغ ��ة العربي ��ة والعلوم اال�س�ل�امية ،ثم اكمل
املاج�س ��تري يف نف� ��س االخت�ص ��ا�ص يف معه ��د
الدرا�س ��ات العلي ��ا التابع جلامعة بغ ��داد ،وكانت
ر�س ��الته بعنوان (احكام ال�س ��جون) ثم غادر اىل
جمهورية م�صر العربية ،حيث در�س يف كلية دار
العلوم – جامعة القاهرة ،ونال درجة الدكتوراه
�س ��نة  1978عن اطروحته املو�سومة”ا�س ��تغالل
الأجري وموقف اال�سالم منه».
وخ�ل�ال وج ��وده يف القاه ��رة الع ��داد اطروح ��ة
الدكتوراه در�س االقت�ص ��اد يف معهد الدرا�س ��ات
العلي ��ا التاب ��ع جلامع ��ة ال ��دول العربي ��ة ،وم ��ن
ا�س ��اتذته يف هذا االخت�ص ��ا�ص كان الدكتور علي
لطف ��ي – رئي� ��س الوزراء امل�ص ��ري فيم ��ا بعد –
يعلق عليه االمال الكبرية.
ويف م�صر حظي الوائلي باهتمام الفئات املثقفة
من العلماء واالدباء ،ل�سعة ثقافته وخلقه ال�سامي
واجتماعياته ��ن ومن بني االعالم الذين ا�س ��ت�أثر
باهتمامهم الدكاترة واال�س ��اتذة :احمد احلويف،
وعب ��د احلكيم بلبع ،ومتام ح�س ��ان ،وم�ص ��طفى
زيد ،وحممد علي ال�ساي�س ،وعبد العظيم معاين،
وبدوي طبانه ،وعلي اخلفيف ،وغريهم.
ومل�ص ��ر يف ذاك ��رة – الوائل ��ي – �أي ��ام ال تن�س ��ى
م ��ن اجلهاد العلم ��ي ،واللقاءات االدبي ��ة املثمرة،
وم ��ا يتبع ذل ��ك من تب ��ادل يف اخل�ب�رات وتالقح
يف االف ��كار ،وعل ��ى ح ��د تعب�ي�ره ف�إن م�ص ��ر هي
ل�س ��ان ال�ضاد املعرب ،ومنبعها الرث ،ووجه العرب
امل�شرق:
وم�صر كفاءات وح�شد مواهب
بكل جمال رائع عندما جدر
وم�صر من الف�صحى ل�سان معرب
ومن غرر االفكار منبعها الرث
ومهد ح�ضارات ت�صدى قدميها
�إىل حدثان الدهر فانهزم الدهر

ع�صر الوائلي:

من العوامل امل�ؤثرة يف �صياغة �شخ�صية الوائلي،
ه ��و عام ��ل املجتمع ال ��ذي عا�ص ��ره فالوائلي ابن
النجف اال�شرف ،ن�ش�أ يف حميطه تربية وتعليما،
والنج ��ف من اع ��رق البيئات الثقافية اال�س�ل�امية
قدم ًا ،يقول الدكتور على جواد الطاهر:
والنج ��ف مدينة العل ��م الديني املنقط ��ع النظري،
ثم الأدب وال�ش ��عر ،وهي فيهما نادرة من النوادر
واعجوب ��ة م ��ن االعاجي ��ب ،يعن ��ي اهله ��ا بق ��ول
ال�شاعر و�سماعه واحلديث عنه عنايتهم بامل�سائل

عن جملة (املو�سم) بت�صرف

المفاهي��م النقدي��ة الحديث��ة
في حوار مع الشيخ الوائلي

من زمن التوهج

الدكتور الشيخ احمد الوائلي..

اليومية من اكل و�ش ��رب ،انهم ادب ��اء كما يتنف�س
امل ��رء اله ��واء ..وال ت�س ��ل بع ��د ذلك – ع ��ن الكتب
واملكتب ��ات ،واال�س ��ر العريق ��ة يف العل ��م واالدب
وال�ش ��عر وجمال�س ��ها اخلا�ص ��ة والعام ��ة ،وم ��ا
يتلى من �ش ��عر يف االفراح واالح ��زان ،ويف م�أمت
احل�س�ي�ن بن علي وما يتفاخر به ال�شعراء وي�سمر
به النا�س..
�إن ال�ش ��عر يف النجف حياة ،وهو لدى ابنائها وال
ا�س ��هل من ��ه او اي�س ��ر ،او انه فيها كامل ��اء والهواء
ا�ست�س ��هاال وا�س ��تعظاما ،جدا وه ��ز ًال ،وهو جمد
كم ��ا هو مرت ��زق ،وعالمة فارقة ال تكاد ت�ض ��اهيها
فيه بلدة اخرى يف العامل العربي..
وم ��ن خوا� ��ص النج ��ف التي تذك ��ر باالكب ��ار انها
�س ��ايرت التط ��ورات الديني ��ة االدبي ��ة يف الع ��امل
العرب ��ي ،ب�ص ��در رح ��ب واف ��ق وا�س ��ع فه ��ي م ��ع
حمافظتها على ا�ص ��الة الفكر اال�سالمي مل تتزمت
فرتف� ��ض املعا�ص ��رة ،وامنا اخ ��ذت من و�س ��ائلها
وا�س ��بابها م ��ا ر�أت ��ه ال�ض ��رورة الناف ��ع حتى”ان
الكتب احلديثة ما ت ��كاد تدخل العراق حتى تتجه
ر�أ�س� � ًا اىل النج ��ف فتتلقفها االيدي ه ��ي وكتابات
اك�ث�ر حداثة ك�ش ��عر �ش ��وقي وحاف ��ظ وايليا ابي
ما�ضي ،وفيهما ما يناق�ض الفكر النجفي املناق�ضة
كلها ،وه ��و رد فعل يتبناه الذين �ض ��اقوا بالقدمي
وبل ��غ بهم ال�ض ��يق الطرف االق�ص ��ى م ��ن رد فعل
مطبوعات اال�ستانة ،والهالل ،واملقتطف ،و�شيلي
�ش ��ميل والريح ��اين ..وجمالت وجرائ ��د مما يعد
حراما وكفرا واحلاد ًا..
وحفل ع�صره اي�ض ��ا بعدد من اخلطباء املربزين،
منه ��م ال�ش ��يخ حمم ��د عل ��ي اليعقوبي ،وال�ش ��يخ
حممد علي ق�س ��ام ،وال�س ��يد �ص ��الح احللي ،تليهم
طبق ��ة اخرى ن�س ��جت على منوال ال�س ��ابقني ممن
ذكرناه ��م م ��ن االدب ��اء وال�ش ��عراء في�ش ��كلون كما
كب�ي�را له ��م طابعه ��م النجف ��ي اخلا� ��ص ،وادبه ��م
النا�ض ��ج والرائد ،ابتداء ًا من �ش ��يخ الأدب ال�شيخ
حمم ��د ج ��واد ال�ش ��بيبي ،وال�ش ��يخ حمم ��د ر�ض ��ا
ال�شبيبي ،وال�ش ��يخ علي ال�شرقي ،وال�شيخ حممد
مهدي اجلواهري ،وال�سيد حممد �سعيد احلبوبي،
وال�شيخ �ص ��الح اجلعفري ،والدكتور عبد الرزاق
حمي ��ي الدي ��ن ،وكث�ي�ر غريه ��م ممن �ص ��قلت بهم
ابعاد النجف احل�ض ��ارية ،ومن اجلدير بالذكر ان
معظم اهل العلم �ش ��عراء ولكنه ��م اليرغبون بذكر
ذل ��ك عنه ��م لرغبتهم يف االحتف ��اظ بالنهج العلمي
واال�شتهار بذلك ،اما املحققون يف االبعاد الفكرية
االخرى فيوجد اعداد كبرية ،ورد ذكرهم يف كثري
من املو�س ��وعات واملراجع املتخ�ص�صة ،ومن اراد
اال�ستزادة الرجوع اليها لأن النجف وباالخت�صار
كل ازقته ��ا معه ��د علم ��ي ،وكل ن ��اد م ��ن انديته ��ا
وجمل� ��س من جمال�س ��ها هو عب ��ارة عن م�ؤ�س�س ��ة
ثقافية حتفل بعطاء علمي نا�ضج.
ومث ��ل هذا اجلو البد ان يفعل فعله يف �شخ�ص ��ية
الوائل ��ي ،فقيها كان او �ش ��اعر ًا او خطيب ًا ،ويعمل
على �ص ��قله وتهذيب ��ه ،وبالتايل تكوينه بال�ش ��كل
الالئق ،وال�ش ��ك ان لال�س ��تعداد الفط ��ري لديه اثر
يف توجهه وحر�ص ��ه على االنتهال من هذا الغدير
الذي يحمل �س ��مات املعلم الثاين بالوجود االمام
امري امل�ؤمنني عليه ال�س�ل�ام ،ومن قد�س روحانية
مرق ��ده ال�س ��امي الراب� ��ض كاالب ��د عل ��ى الذكوات
البي�ض ��اء م ��ن الغري االغ ��ر ،ومن في� ��ض نفحاته
وبركاته ان عاي�ش الوائلي واقرانه هذه االجواء
الرائعة التي قد اليجود الدهر مبثلها ،وعا�صروها
وتفاعلوا معها فكر ًا وعقال وروح ًا ،وا�س ��تطاعوا
ان يعط ��وا ،وي�ؤث ��روا يف االو�س ��اط العلمي ��ة
واالجتماعي ��ة ،وللنج ��ف يف �شخ�ص ��ية الوائل ��ي
اث ��ر بليغ حمفور يف ذاكرت ��ه ،ورنني يومي ابدي
احل�ضور يف �شعوره وت�صوراته ،ميلي على ذاته
متثله ��ا يف حركات ��ه و�س ��كناته ،ومل ت ��زده الغربة
�إال تعلق ��ا وتولها وهياما و�ش ��وقا م�ض ��رم اللهب،
جيا�ش العواطف ،لن يهد�أ وال ي�ستكني.

حاوره  :علي حسين الخباز

�س :ـ �س ��ماحة ال�ش ��يخ ه ��ل اهم ��ل االعالم
م�شاريعك النقدية؟
ال�ش ��يخ الدكت ��ور الوائل ��ي :ـ تتميز معظم
اللق ��اءات وحتى الدرا�س ��ات الت ��ي تناولت
التجربة بطابع االحتفاء الوالئي و لكونها
تتعامل مع ال�شمولية الوا�سعة فهي تتعامل
مع موا�ضيع عامة مو�سعة ب�سيطة الرتكيب
والت�ش ��خي�ص النقدي موج ��ود حقيقة يف
الكث�ي�ر م ��ن املوا�ض ��يع املعرو�ض ��ة لك ��ون
اال�س ��اليب التي ت�أث ��رتُ بها كونت ال�ش ��كل
ال ��ذي تف ��ردت ب ��ه وخلق ��ت من ��ه فرادت ��ي
والفل�س ��فة مثال كانت ناجت طبيعي متبلور
من التكوين االويل ل�شخ�صيتي العلمية
� ��س ..ماهية النجاح ومقوماته يف جتربتك
العلمية واملنربية على وجه اخل�صو�ص؟
ال�ش ��يخ احم ��د الوائل ��ي:ـ ي�ص ��عب حتديد
ماهي ��ة النج ��اح لكونه ��ا ترتب ��ط مب ��زاج
جمموعة معينة واملزاج اليخ�ض ��ع بطبيعته
لظواب ��ط معين ��ة وال يخ�ض ��ع اىل مقاي� ��س
مو�ض ��وعية الله ��م اال يف ام ��ور خا�ص ��ة
تعت�ب�ر م ��ن الثواب ��ت مث ��ل �س ��عة االطالع
وتن ��وع املعرفة ثم التغريات الزمانية التي
الب ��د م ��ن ال ��راي اجلمع ��ي ..ه ��ذه احلركة
تهيء لنا حيوية املعاجلة التي توفر ا�سباب
النجاح
�س :ـ نحن نريد ربط قيم النجاح مبكونات
التجربة ملعرفة حيويتها..
�س ��ماحة ال�ش ��يخ الوائلي:.ـ �س ��عيا ملراعاة
اخالقيات املنرب خللق ت�أثريية عالية مثال
يج ��ب ع ��دم حتديد االه ��داف مب ��ال �أو جاه
ليهدى العمل لوجه الله تعاىل يف تر�س ��يخ
العقب ��ات واالح ��كام واالخ�ل�اق وه ��ذا هو
الطري ��ق الق ��ومي الذي يجعل منه م�ش ��عل
هداية اليخ�ض ��ع ال�س ��تجداء الر�ض ��ى على
ح�ساب احلقائق والقيم
� ��س :ـ البح ��ث ع ��ن املذه ��ب النق ��دي ال ��ذي
تو�س ��مه �س ��ماحة ال�ش ��يخ لعر� ��ض فك ��ره
املتجدد؟
�سماحة ال�ش ��يخ الوائلي :ـ اوال العمل على
انتق ��اء املفردة العذبة املحببة اىل النفو�س،
�ص ��حيح ان جتربتي ت�ؤ�س ���س ملذهب نقدي
الي�س ��عى اىل تق ��دمي احلقائ ��ق كانها جمرد
معلوم ��ات جافة بل تدخل املعلومة �ض ��من
�س ��رد منظ ��م يعطي دالئل اميانية �ش ��املة
م ��ن خاللها لتو�س ��يع م ��دارك التلقي ..فانا

احتفظت بهدوئي كجزء م ��ن فاعلية االلقاء
اىل حلظت ��ي االخ�ي�رة ارى املنرب مدر�س ��ة
اتعلم منها اوال العلم بعد ذلك ما تعلمته
� ��س :ـ جتربة توثقت �س ��ماتها بهذا العمق
اجل ��ذري البد ان حتمل ب�ي�ن طياتها بع�ض
الن�صائح النقدية؟
ال�شيخ الوائلي :ـ هي جمرد ر�ؤى �شخ�صية
�آمن ��ت به ��ا خ�ل�ال جتربت ��ي وان ��ا بطبيع ��ة
احل ��ال اول م ��ن نفذها لك ��وين ارى ان على
اخلطيب احل�س ��يني ان يبتعد عن امل�ش ��اغل
الدنيوي ��ة التي تبعده ع ��ن اهدافه وعليه
ربط تلك االحداث باملرجعية الدينية وان
يدع ��و اىل االنتم ��اء بالعن ��وان العام كي
يتحا�ش ��ى اال�س ��تقطاب ويبع ��د نف�س ��ه عن
اج ��واء مناف�س ��ات الم�ص ��لحة عام ��ة فيه ��ا
ولذل ��ك ارى ان على اخلطيب ان ي�س ��تعني
بال�س ��رد التو�ضيحي القامة عالئق �سببية
مو�آئم ��ة والقامة عالئق م�س ��ببة يف توايل
احلقائق يالبحث املرجعي ومقاربة مفهوم
تل ��ك املرجعي ��ات لي�س ��تخل�ص لن ��ا الزيادة
املطلوب ��ة و لي�س ��تعر�ض اخلطي ��ب االراء
�س ��لبا وايجابا وي�ضعنا امام امل�شهد بجميع
جوانب ��ه فيكون حافزا للتو�س ��يع وال يلتزم
بالت�سل�س ��ل احل ��ريف للح ��دث وال يتقيد يف
البقاء داخل مكونات احلدث بل البحث عن
النظائر التاريخية

� ��س :ـ ه ��ذه عالئق نقدي ��ة ترتب ��ط باملرجع
ال�سلوكي العام!!!
ال�ش ��يخ الوائل ��ي :ـ وذل ��ك الج ��ل ان تك ��ون
املحا�ض ��رة خال�صة عدة حما�ضرات بحثية
ويطال ��ب بااللت ��زام ال�س ��لوكي وااللتح ��ام
باملن�ب�ر بهذفه اال�سا�س ��ي لكن تل ��ك العملية
مل تخل ��و من عقب ��ات كبرية �سي�ص ��طدم بها
اخلطي ��ب مثال �س ��يجد حال ��ة تخلف بع�ض
النا�س عن الوعي بامل�س ��ائل ال�شرعبة وعدم
جدي ��ة فع ��ل الت�ض ��حية عند البع� ��ض الآخر
وعلى اخلطي ��ب عدم ا�س ��تنزاف طاقته اي
ع ��دم (االبت ��ذال) وكذلك ع ��دم حتديد عوامل
البحث با�س ��ماء حمدودة بل يجب �ض ��خها
بدماء �شبابية جديدة من خالل ف�سح املجال
ومديات نقد تتلخ� ��ص على االيجاز وتنوع
البح ��ث والرتكي ��ز عل ��ى مرجعية التف�س�ي�ر
الق ��ر�آين وتاري ��خ اال�س�ل�ام واه ��ل البي ��ت
عليهم ال�سالم
والب ��د م ��ن االنفت ��اح بنف� ��س الوق ��ت عل ��ى
املناهج اال�س�ل�امية االخرى والتفاعل معها
ومناق�ش ��تها وطلب الدلي ��ل والبد ان ينفتح
عل ��ى تن ��وع ثق ��ايف ويرتك ��ز على �س ��يطرة
وا�ض ��حة يف التلوين ال�ص ��وتي عند االلقاء
وم ��ن امل�ؤكد ان مثل هذه التجربة �س ��تكون
ذات ي ��وم عمالق ��ة تث�ي�ر اهتم ��ام الع ��امل
بجديتها.
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من زمن التوهج

خاف عىل
يع��د املفكر الوائيل ش��خصية مش��هورة ومعروف��ة وغري ٍ
احد أنه مبتكر أس��لوب الخطابة وهو أحد أركانها ومؤس��س مدرستها
الحديثة يف املنرب الحسيني حتى أطلق عليه بعض العلامء بأنه مدرسة
أه��ل البيت (عليهم الس�لام)
املتنقل��ة ولس��انهم الناط��ق
بالحق.وايضا هو أحد الباحثني
املفكري��ن الذين اثروا املكتبة
العقائدية مبؤلفاته��م الغنية
بالحقائق املخفي��ة ,فمن تلك
املؤلفات ( :هوية التش��يع ,و
نحو تفس�ير علمي للقران ,ودفاع عن الحقيقة ,وتجاريب
م��ع املنرب ,و م��ن فقه الجنس يف قنوات��ه املذهبية  ,و
أحكام الس��جون ,و اس��تغالل األجري وموقف اإلسالم
منه ,و أوليات اإلمام عيل عليه السالم).

الشيخ احمد الوائلي شاعرا

مجاهد منعثر
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وكان حري�ص ��ا يف كل كتابات ��ه عل ��ى
جت ��اوز املذهبي ��ة ال�ض ��يقة والتع�ص ��ب
واالنفع ��ال ،فكان بذلك من رواد الدعوة
اىل وحدة املذاهب اال�سالمية والتقارب
ب�ي�ن االديان.ويعت�ب�ر الوائل ��ي م ��ن
ال�شخ�ص ��يات القليلة الفريدة من نوعها
حي ��ث اب ��دع ومتي ��ز يف �ش ��تى امليادين
الثقافية على امل�ستوى العلمي واالدبي
ف�ض�ل�ا ع ��ن ذل ��ك ف�أن ��ه متع ��دد املواهب
والرتاكم املعريف.
وه ��ذا ج ��اء نتيج ��ة نف�س ��ه الطاحم ��ة
املوهوبة املتطلعة وجه ��وده ومثابرته
التي بذلها يف حت�ص ��يله العلمي العايل
,ورمبا البيئ ��ة كانت احد العوامل التي
�ص ��اغة �شخ�صيته الفذه  ,اذ ن�شا وتربى
وتعل ��م يف حمي ��ط النج ��ف اال�ش ��رف
الذي يعترب من �أع ��رق البيئات الثقافية
الإ�س�ل�امية قدم ًا ,فهذه املدينة املقد�س ��ة
معروفة برثائها العلمي والأدبي.
وب ��دون �أدنى �ش ��ك ب�أن ملكات �ش ��اعرنا
الكب�ي�ر كان له ��ا ال ��دور الب ��ارز يف
�شخ�ص ��يته ,فقدرت ��ه على جم ��ع العلوم
ب�ي�ن الدرا�س ��ة احلوزوي ��ة والدرا�س ��ة
اجلامعي ��ة احلديثة جتعلن ��ا نطلق عليه
النابغ ��ة املبتك ��ر و املو�س ��وعة الت ��ي
ق ��ل نظريه ��ا ,فم ��ن ال�ص ��عب �أن جتمع
ال�شخ�ص ��ية الواح ��دة ع ��دة عل ��وم ,فقد
كان عاملا دينيا بارزا ,وا�ستاذا اكادمييا
بارعا ,وخطيبا م�ؤ�س�سا ملنهج اخلطابة,
و �أديب ًا المع ًا ,وكاتب ًا �إ�س�ل�امي ًا عقائدي ًا.
و�شاعر ًا مرهف ًا.
وكما برع الوائلي وفاق معا�ص ��ريه يف
اخلطاب ��ة كذل ��ك يف ال�ش ��عر �,أذ ب ��رزت
موهبت ��ه ال�ش ��عرية الت ��ي كان ��ت احدى
�سماته التي �أظهرت للباحثني واملحبني
ب�أن ��ه �ص ��احب مو�س ��وعة يف ميادي ��ن
االدب ,فهو �ش ��اعر ذو ل�س ��انني ف�ص ��يح
ودارج (�ش ��عبي)�.أما ال ��دارج الذي جاد
في ��ه وابدع ,فق ��د كان يرجتل ��ه ارجتاال
ب�أ�س ��لوب ال�سهل املمتنع ,ف�أن�شد ق�صائد
رائع ��ة كلها من عيون ال�ش ��عر ال�ش ��عبي
كق�ص ��يدة (�ش ��باك العبا� ��س) وق�ص ��يدة
(وفد النجف) وق�صيدة (حمد) وق�صيدة
(�س ��يارة ال�س ��هالين) وق�ص ��يدة (�سوق
�ساروجه) وق�صيدة (داخل لندن).
و�أما الف�صيح ف�أنه حقا جديرا بالدرا�سة
امل�ستفي�ض ��ة ,فرتى �أ�شراقة الديباجة ,
وبريق الكلم ��ات ,وفخام ��ة االلفاظ يف
ق�ص ��ائده ،و�أن كان ��ت رث ��اء او وطني ��ة

و�أورد م�ض ��امني الإ�ش ��راق الت ��ي تقابل
الأفول يف قوله:
�إنا نراك الغد املرجو نطلعه �صبحا
�إذا ما ظالم اخلطب يعتكر
واي�ضا كان ينوع يف ا�ستعمال الألفاظ
م�س ��تعينا بقريحت ��ه اللغوي ��ة وخزين ��ه
م ��ن املف ��ردات ليعط ��ي ال�ص ��ورة بدون
غمو�ض فيظهر الفكرة التي يرمي اليها،
ويف التقابل اللفظي كان يح�سن اختيار
املفردة من �أج ��ل �أن ت�أتي متقابلة دالليا
يف �ش ��عره ,في�أتي باملفردة بدون �أقحام
مب ��ا يقابله ��ا م ��ن املف ��ردات امل�ألوفة يف
التقاب ��ل ,وهذا يدل على انه هو املتحكم
يف �أدوات الأداء ال�ش ��عري مم ��ا يجعله
ر�صني التعبري ومبهر اال�سلوب.

او �سيا�س ��ية �أو غريه ��ا ,فتج ��د عذوب ��ة
اللغة وح�س ��ن اختيار االلفاظ ,ويتحلى
يف كل وقف ��ه بالأف ��ق الوا�س ��ع والوعي
الكبري ,فم ��ره تراه ينعى فقيد ,واخرى
لتوعية اجلماهري و�أغلب ق�صائده ناقدا
ومعاجلا ,وتاره ال�ش ��وق واحلنني اىل
الوطن.ويف �شعره مل يالحظ ب�أنه �شاعر
عاج ��ز عن التنبيه والتوعية عما يجري
م ��ن �أح ��داث ,بل ت ��راه يق ��ف وقفة من
يعرف احلل وي�شري اليه.ويف �شاعريته
اللغوية ,فكان غني ��ا ثريا يخرج املفردة
م ��ن خزينه اللغوي الي�ض ��اح ال�ص ��ورة
وعنده ��ا متى يريد م�ش�ي�را للداللة التي
يرمي اليها.وكان يختار من املح�س ��نات
اللفظي ��ة ما يزيّن ب ��ه مفرداته وتراكيبه
ال�شعرية مما يجعل من ن�صه ن�صا قابال
للتلقي ب�أعلى درجة من القبول.
ورغ ��م �أن هن ��اك قي ��ود يف ال�ش ��عر تقيد
ال�ش ��اعر مثل الت�ص ��رف يف االلفاظ ,اال
�أن الوائل ��ي �أجتاز تلك القيود مبوهبته
وقدرت ��ه ال�ش ��عرية ,ف ��كان يت�ص ��رف
باملفردات دون عناء �أو تكلف حيث كان
ي�أتي بالتقاب ��ل التام بني املفردتني حني
ينت ��ج من ذلك داللة �أو �ص ��ورة �أو خياال
�شعريا.
و�أ�س ��تعمل الوائل ��ي من ��ط لغ ��وي يف
�ش ��عره من مقابلة املف ��ردات من دون �أن
يتع�س ��ف يف تقابلها ,فيقول  :وانطلقت
الكلمة يف فرتة و�أخرى باعتبارها �أداة
ت�س ��جيل رد الفع ��ل مبختل ��ف �أق�س ��امه:

ح ��زن و�س ��رور ،و�س ��خط ور�ض ��ى،
وم ��ا اىل ذل ��ك م ��ن �ض ��روب االنفعاالت
التي يفرزها املوقف...و�ش ��عر ال�ش ��يخ
الدكتور كان متنوعا يف �ص ��ور التقابل
ال ��داليل  ,فق ��د ت�أت ��ي الألف ��اظ املتقابلة
متجان�س ��ة ،م�ألوفة اال�س ��تعمال� ،شائعة
الرتاكيب.وق ��د ت�أت ��ي الألف ��اظ املتقابلة
غ�ي�ر متجان�س ��ة .ونعن ��ي مب�ص ��طلح
التقاب ��ل الداليل وج ��ود لفظتني حتمل
كل منهم ��ا عك� ��س املعن ��ى ال ��ذي حتمله
الأخ ��رى ،مثل :اخلري وال�ش ��ر ،والنور
والظلمة ،واحل ��ب والكراهية ،والكبري
وال�ص ��غري ،وف ��وق وحت ��ت ،وي�أخ ��ذ
ويعط ��ي ،وي�ض ��حك ويبك ��ي ...وكان
الدكت ��ور الوائل ��ي يكرث من ا�س ��تعمال
التقابل املعنوي يف �شعره ب�سبب قيود
ال�ش ��عر,مبعنى ان ��ه ي�س ��تعمل مف ��ردات
بديل ��ة للمف ��ردات الت ��ي يتوج ��ب علي ��ه
�إيرادها ,فيطوع مفرداته للغر�ض الذي
يريد من الق�ص ��يدة  ,في�أتي باملفردة وما
يقابلها يف تقابل تام �أو متجان�س.
و�أذا ج ��اءت �أح ��دى قيود ال�ش ��عر ,ف�أنه
يلج� ��أ اىل املرادفات للكلم ��ة املقابلة من
دون �أن ي�ش ��عر املتلقي �أن هناك �إقحاما
يف التقاب ��ل,و يف ابيات ��ه كان يري ��د
ان يعط ��ي دالل ��ة مركزية واح ��دة ,فمن
املقاب�ل�ات يف ا�س ��تعماله (الليل) مقابل
(ال�صبح) ،يف قوله:
�س� ��ألت ظالم الليل �أن يتم ��ددا ف�أعيا
وخلاّ ال�سرب لل�صبح �إذ بدا

ومتي ��ز �ش ��عر ال�ش ��يخ الوائل ��ي بخل ��ق
ال�ص ��ورة احل�س ��ية والفكري ��ة عن ��ده
لك�ش ��ف العوام ��ل الكامل ��ة للكلم ��ة
م�ستعمال الو�سائل التي ميلكها لتحقيق
ذلك .وهذا التميز يف ال�صورة احل�سية
جعله مرتبطا بعمق ال�ش ��عور مما جعل
ق�ص ��ائده وابياته تخرج �ص ��ادقة.وكان
نهجه و �أ�س ��لوبه وطابعه يف �ش ��اعريته
هو التم�س ��ك بزم ��ام الق�ص ��يدة العربية
العمودية حيث من خاللها عر�ض �أفكاره
وعواطف ��ه �إزاء املواقف التي دفعته اىل
قول هذا البيت �أو تلك الق�صيدة.
ون ��رى ا�س ��تعماله بني التقاب ��ل اللفظي
والتقابل ال�صوري يف قوله:
وال�ص ��بح �أن ��ت عل ��ى املناب ��ر نغم� � ٌة
والليل يف املحراب �أنت �أنني
وهن ��ا التقاب ��ل ب�ي�ن لفظت ��ي (ال�ص ��بح)
و (اللي ��ل) م ��ن جه ��ة وب�ي�ن (النغمات)
و(الأن�ي�ن) م ��ن جه ��ة �أخرى وم ��ن هذا
التقابل يتخيل املتلقي او ير�سم �صورة
حلال الإمام (عليه ال�س�ل�ام) و�ص ��ورته
�صباحا يف مقابل �صورته ليال.
ون�س ��تطيع القول ب�أن ال�ش ��اعر الوائلي
موه ��وب يف خل ��ق ال�ص ��ور ال�ش ��عرية
التي تعترب ركن من اركان تقيم ال�شاعر
,ف�ش ��اعرنا ميتل ��ك اجل ��ودة والعم ��ق
واال�ص ��الة من خالل هذا العن�صر املهمة
واال�سا�س ��ي يف ال�ش ��عر .و�أح ��د مناذج
التفاب ��ل ال�ص ��وري قوله مادح ��ا الإمام
عليا (عليه ال�س�ل�ام) خماطبا �ض ��يفا من
�ضيوف النجف الأ�شرف:
�أف ّت ��اح هـــــــــ ��ذا مرب ��ع يف تراب ��ه
حليـــــــــدرة ج�سـم ويف �أفقه فك ُر

ثالث وع�ش ��ر من قرون ت�ص� � ّرمت وما
زال منه فوق هذا الرثى عط ُر
وهن ��ا يذك ��ر ال�ض ��يف ب�أن ��ه يف بقع ��ة
مقد�س ��ة �ضمت ج�س ��م االمام  ,ولكن �إذا
م ��ا غادرنا هذه البقعة التي لها حدودها
ف�س ��تجد هن ��اك �أفق ��ا لي�س ل ��ه نهاية يف
فكره وعطائه الذي ملأ �أركان الإن�سانية
بالتج ��ارب الرائ ��دة ،وه ��و عل ��ى ه ��ذا
العط ��اء من ثالثة ع�ش ��ر قرنا من الزمان
ال ��ذي م�ض ��ى .ويكم ��ل ر�س ��م اللوحات
املع�ب�رة للمحتفى به يف تلك الق�ص ��يدة
حت ��ى تتج�س ��د ال�ص ��ورة عند ال�ض ��يف
ويكون عارفا باملكان و�ص ��احبه وحاله
عليه ال�سالم.
واخ�ي�را رحل ه ��ذا ال�ش ��اعر االفخم من
الدني ��ا الفانية ليرتك لنا �أث ��اره العلمية
واالدبية ,فل ��ه الديوان الأول والديوان
الث ��اين م ��ن �ش ��عره ,وجمع ��ت بع� ��ض
ق�صائده التي تنوعت يف م�ضامينها يف
ديوانه امل�س ��مى با�سم (ديوان الوائلي)
والتي كانت من غرر �أ�ش ��عاره يف املدح
والرثاء وال�سيا�سة.
ونخت ��م ه ��ذا املق ��ال ب�أح ��د الق�ص ��ائد
اخلالدة ل�ش ��اعرنا الوائلي والتي كانت
موقفا �ص ��لبا وجرئيا جتاه ال�سلطة يف
الع ��راق �أزاء موقفها املتمي ��ز بالطائفية
املقيت ��ة �,أذ القاه ��ا يف مهرج ��ان الأدباء
العرب عام 1965م ,فقال :
بغداد يومـك ال يزال ك�أم�سه
�صو ٌر علـى طريف نقي�ض جتمــع
يطغ ��ى النعيـ ��م بجان ��ب وبجان ��ب
يطغــــــــى ال�شقا فمر ّفه ومــ�ضيع
يف الق�ص ��راغنية عل ��ى �ش ��فةِ اله ��وى
والكوخ دم ٌع يف املحاجر يلــذع
وم ��ن الط ��وى جن ��ب البيادر�ص� � ّرع
وبجـــــنب زق ابـي ن�ؤا�س �صـ ّرع
ويد تكبّل وهـي مما يُفتدى
وي ٌد تقبّل وهي ممـــــــــــا يُقطــع
وبراءة بيـد الطغاة مهانة
ودناءة بيـــــــــــد املربِّر ت�صنــع
وي�صان ذاك لأنـه من مع�شر وي�ضـــــــــــام
ذاك لأ ّنه ال يركــع
ّ
كربت مفارقـة ميثل دو ُرها
با�سم العــــروبة والعروب ُة ارفـع
فتب ّين ��ي ه ��ذي امله ��ازل واح ��ذرى من
مثلهـا فوراء ذلك �إ�صـــــبع
ُ�ش� �دّي وه ��زي اللي ��ل يف جربوت ��ه
وبعهدتي انَّ الكواكب تطلــــــع

ونط��ور المنبر
كي��ف نبن��ي
ّ

ونرتفع به؟

ملحق أسبوعي يصدر عن مؤسسة

الدكتور الشيخ احمد الوائلي

ي�ستبطن هذا املو�ضوع عناوين متعددة من �أهمّها
الهيكلي ��ة الرتاثي ��ة التي درج النا� ��س على التعبري
عنه ��ا ع ��ن املن�ب�ر ،ويقابله ��ا م ��ا ج� � ّد وا�س ��تحدث
واعترب �صيغة من �صيغ التطوّ ر �شك ًال وم�ضمون ًا،
ومنه ��ا ما ه ��و عند البع�ض من الثواب ��ت التي الب ّد
م ��ن توافرها هن ��ا ،يف ح�ي�ن عن ��د الآخرين جمرد
�أم ��ر كمايل �إن وجد فبها و�إ ّال فال ،ومنها ما يرتبط
مبحت ��وى املنرب الثق ��ايف نوعية وغ ��زارة وعمق ًا
مم ��ا يعت�ب�ره البع� ��ض �ش ��رط ًا �أ�سا�س ��ي ًا الرتف ��اع
ّ
املن�ب�ر ين�س ��جم مع تطوّ ر الع�ص ��ر ،يف حني يرى
الآخ ��رون �أنّ ذلك ي�ش� � ّكل تعجي ��ز ًا وعبئ ًا للكثري
م ��ن �أهل املنرب يبتعد بهم عن م�س ��اجلة الآخرين
وممار�سة مهنتهم.

املحافظة على تراث ي�شغل زاوية وا�سعة يف
وجداننا ويغر� ��س فيها �ص ��ورة للمثل العليا
ج�س ��دت يوم الط ��ف والتي نتوق �إىل �أن
التي ّ
نرت�س ��مها ول ��و ا ّدع ��اء ًا ويف الوق ��ت ذاته هي
ّ
نتو�س ��ل بها
�آلي ��ة م ��ن الآلي ��ات العقائدية التي ّ
�إىل حتقي ��ق م ��ودة ذوي القرب ��ى �إىل ما هنالك
م ��ن مرودد وب�ي�ن التخ ّل� ��ص ممّا ال يل ��زم له بل
مم ��ا قد يعك�س الغاية املطلوب ��ة وينتهي �إىل �أن
ّ
تبلور عنا�ص ��ر ال تخدمنا مذهب ّي ًا عند الأمّة وقد
ال تز ّك ��ى م�س�ي�رتنا يف نظر املذه ��ب ذاته وقد ال
يذع ��ن �أبنائنا يف قرارة �أنف�س ��هم �إىل قبولها و�إن
�أذعنوا ظاهري ًا ل�س ��بب و�آخر ولتو�ضيح ذلك على
الإجمال نقول :

ومنها ما ي ّت�ص ��ل مبعاجلة الواق ��ع املعا�ش يف
طري ��ق حماول ��ة الإرتفاع باملن�ب�ر وهل ينبغي
�أن تت� � ّم هذه املعاجلة ب�ص ��ورة هادئة وبطيئة
ين�ضج معها القدر بدون غليان قد يق ّلب القدر؟
�أم ينبغ ��ي �أن تت� � ّم املعاجل ��ة ب�ص ��ورة فوري ��ة
وحا�س ��مة لأنّ الب ��طء هن ��ا ال يتح ّق ��ق مع ��ه الهدف
ال�س ��تمرار توال ��د الأدوات التقليد ّي ��ة �أ�شخا�ص� � ًا
مم ��ا ته ��ذب مع ��ه اجله ��ود ه ��در ًا ،و�أخري ًا
وم ��ادة ّ
ولي�س �آخر ًا حتديد �س ��عة املدى الذي ينب�سط عليه
املنرب احل�س ��يني ه ��ل هو نط ��اق الطائفي ��ة �أم هو
الأمة الإ�سالمية بل املجتمع الإن�ساين الذي مل تعد
فيه حواجز عن �س ��ماع معطيات الآخرين وا�ستمع
بطري ��ق و�آخ ��ر �إىل ما �أنتجه املنرب بغ ّثه و�س ��مينه
و�س ��هلت ل ��ه و�س ��ائل الإ ّت�ص ��ال ذل ��ك وتط ّل ��ع �إىل
�أم ��ل يف الإ�س ��تفادة من خمزون كان ط � ّ�ي الكتمان
املخت�صون بهذه احلقول وت�ش ّكل
لأ�س ��باب يعرفها
ّ
جزء ًا من لعبة ال�ص ��راع الفكري الذي درجت عليه
ـ م ��ع الأ�س ��ف ال�ش ��ديد ـ �أجيالنا فحال ��ت بذلك دون
تالقي ج ��داول املعرف ��ة و�أبعدت عن ال�س ��احة فكر
يفرت�ض فيه �أ ّنه النبع الأ�صيل للإ�سالم بحكم كون
حملته ـ عدل الكتاب ـ.

 1ـ �أو ًال ينبغ ��ي انتق ��اء م ��ادة املن�ب�ر خالي ��ة م ��ن
ال�شوائب والتهافت ولتكن املادة غاية يف الب�ساطة
فه ��ي خري م ��ن مادة يح�س ��ب البع� ��ض �أ ّنها د�س ��مة
ولك ّنها غري �سليمة يف �أجزائها.

ّ
كل م ��ا ذكرن ��اه ممّا �سن�ش ��رحه� ،إنمّ ا ه ��و ثمرة من
ثم ��رات العام ��ل الأول يف تطوي ��ر املن�ب�ر وه ��و
اخلطي ��ب ال ��ذي يفرت� ��ض �أن يكون ق ��د �أحرز على
الأق ��ل احل ��دود الدني ��ا م ��ن موا�ص ��فات الب� � ّد منها
بحي ��ث �أن يكون قد اجتاز املراحل املفرو�ض ��ة ومل
يحرقه ��ا �أو يقفز عليها لتبني ��ه كيفية و�أحرز املواد
الت ��ي يتقوّ م بها املنرب لرتف ��ده كمية ،و�أن ال يكون
حمت ��واه ب�ض ��اعة رخي�ص ��ة لفقت من هن ��ا وهناك
وقدم ��ت غذا ًء ـ ل�ش ��رائح �س ��طحية �إىل �أم ��ور �أخر
ذات �ص ��لة باخلطيب �سنفرد لها مكان ًا من املعاجلة
�ضمن هيكل البحث يف الكتاب املذكور عند حتديد
احل ��دود الدنيا للمنربي فيما اتف ��ق عليه �أهل الفن
واعتربوه من املقوّ مات الأ�سا�سية للخطيب.
والآن �أعود ل�ش ��رح ما �س ��بق �إجماله من العناوين
ذات ال�صلة باملو�ضوع وهي :
 1ـ الهي ��كل الرتاثي امل ��وروث الذي راف ��ق بدايات
املن�ب�ر بال�ش ��كل وامل�ض ��مون والذي نحر�ص �أ�ش� � ّد
احلر�ص على الإحتفاظ بكثري من جوانبه من حيث

ال�س ��كون لها ك�آليات متوارثة له ��ا مكانها يف عمق
الوج ��دان و�ض ��رورتها لكونه ��ا ج ��ذوة ال نريد لها
�أن تخب ��و والإحتف ��اظ به ��ا �س ��م ًة ممي ��زة تعك� ��س
مدى ان�ش ��دادنا للعرتة الطاه ��رة .ولكن يف الوقت
ذاته نبحث عن �أ�س ��لوب يجم ��ع بينها وبني الإطار
ال�س ��ليم الأكرث قبو ًال عند الزم ��ن و�أهله ،والب ّد من
ذك ��ر بع�ض الأمثلة يف ذلك لئ ّال تبقى الفكرة عائمة
:
فاملث ��ال الأول  :م ��ا درج علي ��ه هي ��كل املجل� ��س
احل�س ��يني الأ�سا�سي يف الع�ش ��رة الأوىل من �شهر
املحرم من ت�سل�س ��ل م�صطنع حيث يكون مو�ضوع
اخلطيب الأ�سا�س ��ي يف الع�ش ��رة الأوىل من �ش ��هر
املحرم هو ت�سل�سل م�صطنع
و�س ��واء كان هذا الرتتيب تعيّن ّي� � ًا وهو الأقرب �أم
تعيني ًا ،فهو على الإجمال و�ص ��ف للهيكل التقليدي
للمجل� ��س احل�س ��يني عند الكث�ي�ر ،وال �أق ��ول عند
اجلميع فقد يح�ص ��ل تغيري يف مادة اجلل�سة نوع ًا
وك ّم� � ًا ،ولك ��ن الإط ��ار الع ��ام يبق ��ى كم ��ا ذكرت يف
حتدي ��د منا�س ��بة الأي ��ام .وينبغي لف ��ت النظر �إىل
�أنّ ذل ��ك �إذا كان اخلطيب يقر�أ جمل�س� � ًا واحد ًا� ،أمّا
�إذا تع� �دّدت املجال� ��س يف اللي ��ل والنه ��ار فالنهاية
غالب� � ًا ال تتغ�ّي�رّ لأنّ امل�أل ��وف فيه ��ا من امل�ؤ�ش ��رات
عل ��ى �أ�س ��تاذية اخلطي ��ب واخل ��روج ع ��ن امل�ألوف
قد يفقد الإ�ش ��باع لل�س ��امع الذي درج على ال�صيغة
التقليدي ��ة� ،أمّا مادة البح ��ث واملجل�س عند التعدد
فقد يكون فيها تو�سع با�ص ��طياد الأ�شياء املنا�سبة
التي ترتبط ب�ش ��كل و�آخر ب�ص ��لب املو�ضوع ـ هذا
يف املنرب العربي ال الفار�سي ،ف�إنّ للمنرب الفار�سي
م�س ��احة �أو�س ��ع يف ارتياد املوا�ض ��يع وامل�ضامني
ل�س ��ت �أتناولها هنا ،و�إنمّ ا لها م ��كان �آخر قد �أو ّفق
لإلق ��اء ال�ض ��وء علي ��ه ـ وعل ��ى العم ��وم فبع ��د هذه
الفكرة الإجمالية عن الهيكل ال�سائد يف عا�شوراء،
فم ��ا ه ��ي الأمور املت�ص ��ورة الت ��ي ُتقيم ب�س ��لب �أو
�إيج ��اب؟ وما ه ��ي الأمور الت ��ي قلن ��ا �أنّ الواقع ال
يحتاجه ��ا؟ ث� � ّم ما ه ��ي املعاجلات الت ��ي جتمع بني
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رفعة عبد الرزاق

 2ـ ال داع ��ي لأن ت�س ��توعب املنا�س ��بة ّ
كل وق ��ت
املحا�ض ��رة ،و�إنمّ ��ا جتعل جم ّرد خامت ��ة يف نهاية
املحا�ض ��رة �ش ��رط �أن ال نلتم� ��س له ��ا �ص ��نف ًا م ��ن
ال�ش ��عر الهابط �أو الن�صو�ص امل ّت�س ��مة بالر ّكة ممّا
ال يتنا�س ��ب و�أهمي ��ة املوق ��ف وكرامة �أه ��ل البيت
والنهج املوزون الذي نريده ل�شعائرنا.
 3ـ �أن ن�ستفيد من ح�شود الذكرى فنطرح مو�ضوع ًا
من املوا�ض ��يع التي تعالج موقفنا من ج�س ��م الأمّة
الذي يتع� � ّرج الفرتاءات ال نهاية لها �أو مو�ض ��وع ًا
�أخالقي ًا �أو عقائدي ًا ي�ش ��دنا �إىل مدر�سة �أهل البيت
ويح ّق ��ق مطل ��ب الإم ��ام ال�ص ��ادق (عليه ال�س�ل�ام)
بقول ��ه �( :أحي ��وا �أمرن ��ا) وهك ��ذا ،ال�س� �يّما ونحن
طائفة لي�س لها من و�س ��ائل الإعالم ما تعبرّ به عن
نف�س ��ها وحيثيّاتها �إ ّال املنرب ،فحريّ بها �أن ت�ستفيد
من ��ه على الوج ��ه املطلوب .ث ّم الب� � ّد يف الأخري من
املحافظة على املنا�س ��بة و�إذكاء جذوة احلزن التي
حتف ��ظ لن ��ا مزاجن ��ا و�أخالقياتنا يف موا�س ��اة �آل
حممّد ون�ش ��ر ما �أرادوه مب�س ��توى ال�شفافية التي
�أرادوه ��ا و�أرادها �أبو ال�ش ��هداء ـ �أن ��ا قتيل العربة
م ��ا ذكرت عن ��د م�ؤمن �إ ّال وفا�ض ��ت عين ��اه ـ وبهذه
ال�ص ��ورة مت� � ّر اللي ��ايل على �ش ��كل موائ ��د منوّ عة
لإ�شباع جوانب الإن�سان خلق ًا وعقيدة و�سلوك ًا.
 4ـ �إنّ تكري� ��س الي ��وم العا�ش ��ر لق ��راءة املقت ��ل
وا�س ��تعرا�ض الواقع ��ة ك ّله ��ا م ��ن مقدّماته ��ا حتى
مف�صلة خالل
النهاية وما يتبعها يف حني �أ ّنها م ّرت ّ
�أيام الع�ش ��رة وتك ّرر �س ��ماعها يف �أكرث من جمل�س
حتى �أ�ص ��بح ال�س ��امع يك ّرر مقاطعها قبل اخلطيب
� :إنّ ذل ��ك يزاح ��م ما ق ��د نراه �أه ّم م ��ن ذلك �أال وهو
�ش ��رح �أ�سرار نه�ض ��ة احل�س�ي�ن و�أهدافها وت�سليط
الأ�ضواء على اخللفيات ،ف�إنّ الأقالم غري ال�شريفة
ال تزال ت�شوّ ه وب�إ�صرار موقف احل�سني ،وحتاول
تفريغ الواقعة م ��ن حمتواها الإجتماعي ،وربطها
�أحيان ًا ب�أمر �شخ�صي رخي�ص �أو عداوة قبلية.

عن كتاب (جتاربي مع املنرب)
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ملك تاجــه الخطــابة وعرشـــه المنــبر
ت����وف����ي����ق ال��ت��م��ي��م��ي
يف زقاق جنفي وبيئة �شعبية متوا�ضعة
اطلق الطفل املولود احمد بن ح�سون بن
�سعيد بن حمود الليثي الوائلي �صرخته
االوىل ي ��وم اجلمعة  17ربيع االول من
الع ��ام الهج ��ري  1347واملواف ��ق للعام
امليالدي .1928
واملولود ينت�س ��ب اىل ع�ش�ي�رة الوائلي
والتي ا�شتهرت هذه الأ�سرة يف النجف
ب�أ�س ��رة �آل حرج ،وحرج هو ا�س ��م اجلد
الأعلى لها،وهو �أول من نزح من الغراف
يف النا�صرية بلدهم الأ�صلي وهبط يف
النج ��ف الأ�ش ��رف على �أث ��ر معركة بينه
وبني بع�ض الع�ش ��ائر ،فف ��ر �إىل النجف
واتخذها موطن ًا وم�سكن ًا ومالذ ًا.

ع�صر الوائلي والنجف

من العوامل امل�ؤ ّثرة يف �صياغة �شخ�صية
الوائلي ،هو عامل املجتمع الذي عا�صره
فالوائلي ابن النجف الأ�ش ��رف ،ن�ش�أ يف
حميط ��ه تربي ��ة وتعليم� � ًا ،والنجف من
�أعرق البيئات الثقافية الإ�سالمية قدم ًا،
يقول الدكتور علي جواد الطاهر:
النج ��ف مدين ��ة العل ��م الدين ��ي املنقطع
النظ�ي�ر ،ث ��م الأدب وال�ش ��عر ،وه ��ي
فيهما ن ��ادرة من الن ��وادر واعجوبة من
الأعاجي ��ب ،يُعن ��ى �أهله ��ا بقول ال�ش ��عر
و�س ��ماعه واحلدي ��ث عن ��ه عنايته ��م
بامل�س ��ائل اليومية من �أكل و�شرب ،انهم
�أدباء كما يتن ّف�س املرء الهواء ..والت�سل
بعد ذلك  -عن الكتب واملكتبات ،والأ�سر
العريق ��ة يف العل ��م والأدب وال�ش ��عر
وجمال�س ��ها اخلا�صة والعامة ،وما يُتلى
م ��ن �ش ��عر يف االفراح والأح ��زان ،ويف
م�آمت احل�س�ي�ن ب ��ن علي وم ��ا يتفاخر به
ال�شعراء وي�سمر به النا�س..
وم ��ن خوا� ��ص النج ��ف الت ��ي تذك ��ر
باالكبار انها �سايرت التطورات الدينية
الأدبي ��ة يف الع ��امل العرب ��ي ،ب�ص ��در
رحب و�أفق وا�س ��ع فهي م ��ع حمافظتها
على �أ�ص ��الة الفكر الإ�س�ل�امي مل تتزمت
فرتف� ��ض املعا�ص ��رة ،و�إمن ��ا �أخذت من
و�س ��ائلها و�أ�س ��بابها ما ر�أته ال�ضروري
النافع ح ّتى (� ّأن الكتب احلديثة ما تكاد
تدخ ��ل الع ��راق ح ّتى تتج ��ه ر�أ�س� � ًا �إىل
النج ��ف فتتلقفها الأيدي ه ��ي وكتابات
�أك�ث�ر حداث ��ة ك�ش ��عر �ش ��وقي وحاف ��ظ
و�إيليا ابو ما�ض ��ي ،وفيهم ��ا ما يناق�ض
الفك ��ر النجف ��ي املناق�ض ��ة كله ��ا ،وه ��و
رد فع ��ل يتبن ��اه الذين �ض ��اقوا بالقدمي
وبلغ بهم ال�ض ��يق الطرف الأق�ص ��ى من
رد فع ��ل مطبوعات الآ�س ��تانة ،والهالل،
واملقتطف ،و�شبلي �شميّل والريحاين..
وجمالت وجرائد مما يعد حرام ًا وكفر ًا
واحلاد ًا...
عل ��ى كل ح ��ال ن�ش� ��أ الوائل ��ي يف ه ��ذا
الع�صر الذي يعترب قمة يف ن�ضج و�سعة
املدر�س ��ة العلمي ��ة النجفي ��ة يف خمتلف

�أبعاد املعرفة ،وحفل ع�صره �أي�ض ًا بعدد
م ��ن اخلطب ��اء املربزي ��ن ،منهم ال�ش ��يخ
حمم ��د علي اليعقوبي ،وال�ش ��يخ حممد
عل ��ي ق�س ��ام ،وال�س ��يد �ص ��الح احلل ��ي،
تليه ��م طبقة اخرى ن�س ��جت على منوال
ال�س ��ابقني مم ��ن ذكرناه ��م م ��ن الأدب ��اء
وال�ش ��عراء في�ش ��كلون ك ّم� � ًا كب�ي�ر ًا له ��م
طابعه ��م النجف ��ي اخلا� ��ص ،و�أدبه ��م
النا�ض ��ج والرائ ��د ،ابت ��داء م ��ن �ش ��يخ
الأدب ال�ش ��يخ حمم ��د جواد ال�ش ��بيبي،
وال�شيخ حممد ر�ضا ال�شبيبي ،وال�شيخ
علي ال�ش ��رقي ،وال�ش ��يخ حمم ��د مهدي
اجلواه ��ري ،وال�س ��يد حمم ��د �س ��عيد
احلبوبي ،وال�ش ��يخ �ص ��الح اجلعفري،
والدكت ��ور عب ��د ال ��رزاق حم ��ي الدين،
وكث�ي�ر غريهم ممن �ص ��قلت به ��م �أبعاد
النجف احل�ضارية ،ومن اجلدير بالذكر
�أن معظ ��م �أه ��ل العلم �ش ��عراء ولكنهم ال
يرغب ��ون بذكر ذل ��ك عنه ��م لرغبتهم يف
االحتف ��اظ بالنه ��ج العلمي واال�ش ��تهار
بذل ��ك� ،أم ��ا املحقق ��ون يف االبع ��اد
الفكري ��ة الأخرى فيوج ��د �أعداد كبرية،
ورد ذكره ��م يف كث�ي�ر من املو�س ��وعات
واملراج ��ع املتخ�ص�ص ��ة ،وم ��ن �أراد
اال�س ��تزادة الرج ��وع اليه ��ا لأن النجف
وباالخت�ص ��ار كل زقاق من ازقتها معهد
علمي ،وكل ناد من انديتها وجمل�س من
جمال�سها هو عبارة عن م�ؤ�س�سة ثقافية
حتفل بعطاء علمي نا�ضج.
ومث ��ل ه ��ذا اجل ��و الب ��د �أن يفع ��ل فعله
يف �شخ�ص ��ية الوائل ��ي ،فقيه� � ًا كان �أو
�ش ��اعر ًا �أو خطيب� � ًا ،ويعمل على �ص ��قله
وتهذيب ��ه ،وبالت ��ايل تكوين ��ه بال�ش ��كل
الالئق ،وال�ش ��ك �أن لال�س ��تعداد الفطري
لدي ��ه �أث ��ر يف توجه ��ه وحر�ص ��ه عل ��ى
االنته ��ال م ��ن ه ��ذا الغدير ال ��ذي يحمل

�س ��مات املعلم الث ��اين بالوج ��ود االمام
�أمري امل�ؤمنني عليه ال�س�ل�ام ،ومن قد�س
روحاني ��ة مرق ��ده ال�س ��امي الراب� ��ض
كالأ�س ��د عل ��ى الذك ��وات البي�ض ��اء م ��ن
الغ ��ري الأغ ��ر ،وم ��ن في� ��ض نفحات ��ه
وبركات ��ه �أن عاي� ��ش الوائل ��ي و�أقران ��ه
ه ��ذه الأجواء الرائع ��ة التي قد ال يجود
الده ��ر مبثله ��ا ،وعا�ص ��روها وتفاعلوا
معها فكر ًا وعق ًال وروح ًا ،وا�س ��تطاعوا
�أن يعط ��وا ،وي�ؤث ��روا يف الأو�س ��اط
العلمي ��ة واالجتماعي ��ة ،وللنج ��ف يف
�شخ�ص ��ية الوائلي �أثر بليغ حمفور يف
ذاكرت ��ه ،ورنني يومي �أبدي احل�ض ��ور
يف �شعوره وت�صوراته ،يمُ لي على ذاته
متثلها يف حركاته و�س ��كناته ،ومل تزده
الغربة �إ ّال تعلق ًا وتو ّله ًا وهيام ًا و�شوق ًا
م�ض ��رم الله ��ب ،جيا� ��ش العواطف ،لن
يه ��د�أ وال ي�س ��تكني)�ص 22-19ام�ي�ر
املنرب احل�س ��يني الدكتور ال�شيخ احمد
الوائلي حممد �سعيد الطريحي.

منتدى الن�شر

من ح�س ��ن حظ ال�ش ��يخ د احمد الوائلي
ان وجدت مواهبه وافكاره ف�ضاء رحبا
لتج�س ��يدهما،وهو ف�ضاء منتدى الن�شر
ال ��ذي تا�س ���س 1935م و ق ��اد �س ��فينته
و�سط امواج التقليد واملحافظة ال�شيخ
املج ��دد حمم ��د ر�ض ��ا املظف ��ر ليك ��ون
املنت ��دى ب�ؤرة لتولي ��د احلداثة ومهوى
لع�ش ��اقها والقطب ال ��ذي يجذب مريدي
التجدي ��د واال�ص�ل�اح م ��ن كل انح ��اء
العامل اال�سالمي،وكان ذلك حدثا فا�صال
يف تاري ��خ النج ��ف وحوزته ��ا العلمية
عندم ��ا ا�ص ��بح منت ��دى الن�ش ��ر ب� ��ؤرة
و ّالدة لرم ��وز التجديد واال�ص�ل�اح مبا
تهي ��ئ لهذا املنت ��دى من كادر تدري�س ��ي

وقي ��ادة عبقري ��ة للمعل ��م حمم ��د ر�ض ��ا
املظف ��ر وعبداحل�س�ي�ن مط ��ر والعالم ��ة
حمم ��د تقي احلكيم وغريه ��م ،فانخرط
الوائل ��ي يف ه ��ذا ال�ص ��رح احلداث ��وي
من ��ذ درا�س ��ته املتو�س ��طة وكان ال�ش ��يخ
احد ابرز تالمذت ��ه مع ثلة من املجددين
يف ال�ش ��عر والفقه واخلطاب احل�سيني
والذين ظهرت يف قب�س ��اتهم امل�ستقبلية
ب�ص ��مات ا�س ��تاذهم املج ��دد املظف ��ر كما
ظه ��رت ب�ش ��كل وا�ض ��ح عن ��د زمالئ ��ه
االخرين كال�شاعر واملجدد د .م�صطفى
جمال الدين ود.عبدالرزاق حمي الدين
والراحل د.حممد بحر العلوم وال�شهيد
حمم ��د حمم ��د �ص ��ادق ال�ص ��در وكاظ ��م
الدجيل ��ي وحمم ��د الغب ��ان وغريه ��م
الع�شرات ممن ا�صبحوا �سفراء النجف
للعا�ص ��مة والعامل با�سره (يف ال�سابعة
من عم ��ره در�س ل ��دى الكتاتيب وحفظ
الق ��ر�آن الك ��رمي وكان ذل ��ك يف م�س ��جد
ال�شيخ علي نوايه يف �سفح جبل الطمة
م ��ن حملة العم ��ارة وكان �ش ��يخه انذاك
ال�ش ��يخ عبدالكرمي قفط ��ان وبعد تعلمه
الق ��راءة والكتاب ��ة وقراة الق ��ر�آن وبعد
ان �ص ��لب ع ��وده وا�ش ��تد �س ��اعده ب ��دا
درا�س ��ته ب�ش ��كليها االكادميي الر�س ��مي
واحلوزوي،ففي االوىل انهى درا�س ��ته
االبتدائي ��ة مبدر�س ��ة املل ��ك غ ��ازي يف
النج ��ف  1952ث ��م دخ ��ل املتو�س ��ط يف
منت ��دى الن�ش ��ر وتخ ��رج منه ��ا بتف ��وق
وم ��ن اقران ��ه يف ه ��ذه املرحلة �ص ��ادق
القامو�س ��ي وحمم ��د ح�س�ي�ن اليا�س�ي�ن
واحم ��د املظفر) امري املنرب احل�س ��يني
د ال�ش ��يخ احم ��د الوائلي حممد �س ��عيد
الطريحي �ص.12

طريق خا�ص

على خالف عادة الدار�س�ي�ن يف احلوزة
العلمية والت ��درج يف مراتبها التقليدية
اختط ال�ش ��يخ املعمم طريقا اخر يجمع
ب�ي�ن علوم الدي ��ن والدنيا ليع ��زز فيهما
م�س�ي�رته اخلطابية الثائرة على امناط
اخلطاب التقلي ��دي املكرور غري امل�ؤثر،
ومل ��ا ت�أ�س�س ��ت كلي ��ة الفق ��ه  1958بعد
اجازته ��ا م ��ن قب ��ل الزعي ��م عبدالكرمي
قا�س ��م انت�س ��ب الطالب احم ��د الوائلي
اليه ��ا يف دورته ��ا االوىل وتخرج منها
بح�ص ��وله عل ��ى البكلوريو�س يف اللغة
العربي ��ة والعل ��وم اال�س�ل�امية ثم اكمل
املاج�س ��تري يف معهد الدرا�س ��ات العليا
التابع جلامع ��ة بغداد وكانت اطروحته
للماج�س ��تري (اح ��كام ال�س ��جون)،ثم
غ ��ادر بعده ��ا اىل م�ص ��ر للدرا�س ��ة يف
كلي ��ة دار العلوم جامع ��ة القاهرة ونال
�ش ��هادة الدكتوراه  1978عن اطروحته
املو�س ��ومة (ا�س ��تغالل االج�ي�ر وموقف
اال�س�ل�ام من ��ه)) وهن ��اك يف القاه ��رة
واالو�س ��اط االزهري ��ة مل تتوقف مهمته

عل ��ى اجن ��از اطروحته والع ��ودة مكلال
ب�ش ��هادة الدكت ��وراه املن�ش ��ودة ،ب ��ل
�س ��عى الن يحدث ح ��وارا هادئا وعلميا
لت�ص ��حيح االوه ��ام واالف ��كار املغلوطة
ب�ي�ن ال�ص ��فوف االزهري ��ة ح ��ول عقائد
اهل البي ��ت التي كان الوائلي ي�ؤمن بها
ويتعبد بنهجها ،فحقق ح�ض ��ورا علميا
و�ش ��عبيا وا�س ��عا يف االزه ��ر والقاهرة
خ�ل�ال تواج ��ده يف �س ��ني درا�س ��ته
للدكتوراه.

طريق �صعب

رغم ان ع�ص ��ر الوائلي وبيئته النجفية
حفل ��ت بكوكب ��ة م ��ن خطب ��اء املن�ب�ر
احل�س ��يني كان يتقدمه ��م اخلطي ��ب
والعالمة حممد علي اليعقوبي وال�شيخ
حمم ��د عل ��ي الق�س ��ام وال�س ��يد �ص ��الح
احليدري ،لكنه اخت ��ار اخلطابة منهجا
واملن�ب�ر و�س ��يلة لتحقي ��ق طموحات ��ه
واحالم ��ه يف ر�ؤية جدي ��دة وحداثوية
ملعن ��ى اخلطابة ور�س ��ائل املنرب منطلقا
م ��ن ط ��رح جدي ��د للث ��ورة احل�س ��ينية
واهدافها اخلالد ة بعيدا عن اال�س ��لوب
الب ��ايل املت ��وارث بالنع ��ي والب ��كاء
واملاث ��ورات ال�ش ��عبية ال�ش ��عرية،كانت
هذه الر�س ��الة اال�صالحية التي توافقت
مع دعوى ال�س ��يد حم�س ��ن االمني وابو
احل�س ��ن اال�ص ��فهاين وبقي ��ة مراج ��ع
اال�ص�ل�اح والتنوي ��ر م ��ن قبله،ه ��ي من
اوىل واخط ��ر املهم ��ات الت ��ي اخذه ��ا
الوائل ��ي اخلطي ��ب على عاتق ��ه وحتمل
نتائجها النه ي ��درك بان مهمة اخلطيب
اكرث تاثريا يف جناحها واقوى مفعوال
من فتاوى العلماء واملراجع مهما كانت
منزلته ��م وموقعهم م ��ن اجلماهري ،كما
قدر بان مهمته ان�سانية وثقافية ونبيلة
مثل ه ��ذه املهمة تفوق مهنة تدري�س ��ية
يف جامعة او مقعد لال�ستاذية يف حوزة
علمية،الن ��ه �س ��يكون معلم ��ا يف جامعة
متنقل ��ة على اجنح ��ة املنرب احل�س ��يني
الذي �سيوا�صل يف دربه ما �سلكه رواده
االوائل ومعلميه من ر�س ��ائل اال�صالح
وتعالي ��م التنوي ��ر م ��ن امث ��ال ال�ش ��يخ
حمم ��د عل ��ي اليعقوبي وال�ش ��يخ حممد
عل ��ي الق�س ��ام ،ولكن كيف يجد ال�ش ��اب
ال�ص ��غري موطئ له بني ه�ؤالء العمالقة؟
كي ��ف ي�ش ��ق الطري ��ق لتحقي ��ق حلم ��ه
باعتالء املنرب وحوله النا�س ي�ستمعون
وي�ص ��غون،انها معرك ��ة �ش ��اقة تتطل ��ب
املوهبة اال�س ��تثنائية وال�صوت الرخيم
واجلم ��ع بني اط ��راف العلوم واالطالع
العلمي على حوادث التاريخ ،فكيف اذا
اجتمعت ل ��دى هذا ال�ش ��اب،الذي وجد
الطريق امامه �سالكا لبلوغ مراتب حلمه
العلي ��ا مب ��ا اجتمع ��ت لديه م ��ن مواهب
�س ��ددها لط ��ف الل ��ه تع ��اىل واخال� ��ص
منقطع النظري لعقيدته ولربه؟

