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َرة  َمَلّف الِكَتاب َوالِعت ْ

 لَسَماَحة الشَّيخ َعْبُد الَحَليم الِغزِّيْ 

 النَّاِطق الِكَتابُ  الثَّاِلث زءُ الجُ 

 م30/5/2016ون مسُ لقُة السَّابعة والخَ الحَ 
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 َوَجَد َمنْ  يْ الَّذِ َما وَ َوَجَدك  اَذا فَ َقَد َمنْ مَ . .هلل. بَِقيَّة ا.َياءْ يِه يَ َتوجَُّه اأَلْولِ ِإل يْ الَّذِ  َسََلٌم َعَلْيك يَا َوْجه اهلل
 !.؟.فَ َقَدك

 . .بَ َناِتيْ  أَبْ َناِئيْ  يْ َواتِ َأخَ  يْ َوتِ خْ إِ  ُكمْ َسََلٌم َعليْ 

 

َالسََّقدََّتَ الَّذيَالعنوانََتَنفسَ تواصٌلَتَ ديثيَمَ حَ  َزمانَإمامَ )َ:هأجوائَ َيفَةَ ابقمتَاحللقات  احل جَّةَ نا
ينيَّةَاةَؤسَّسناَاملتقودَ(نغر بَومَ الش يعةََنَ نَ َ،نَ ٌقَونَ شرَ عليهَمَ َوسالمهَ َاللَ َلواتَ صَ ابنَاحل س نَ اهَالغَ لد  ربَباِّت 

َ.؟!.البعيد
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َيفَحلقةَ  َهذهَ َيومَ َوكانَاحلديث   سُ َأمَّا الُخمْ وَ )-عقوبيبنَاَبارةَمنَرسالةَإسحاقَ العَ َأمسَعند 
ََ،(ْخُبثْ يَب ِوََلَدتُ ُهم َوََل تَ رِنَا لَِتطِ ِر َأمْ ُهو ى َوْقِت ظُ ِحلٍّ إل ِمنُه ِفيْ  فَ َقد أُبِيَح ِلِشيَعِتنا وُجِعُلواْ  واستعرضت 

ماذاََوَعلىَاألقلَ أاذاَالحظت مَمَ،اضرانناَاحلاملفيدَإىلَزميخَالشََّبتداًءَمنَلمائناَاَ أقوالَعَ َابقةَ يفَاحللقة َالسََّ

َ-هناك:ف،َلكذمَكمَالحظتَ أعتقدَأنََّ.؟!.الحظوات ََأمَملَذلكَالحظتمَريدالَأَ؟أناَالحظتَ 

َعندَوالفقيهَ َ،وابسلالََّتَعليهمَ قدَهجمفَ،لةملسأاَيفَهذهَالفقهَ َوعدمَ َنائ َاع ندَع لمَيهَ والتََّاحلريةَ َ:الًَأوَّ -
ََ.لوابسعليهَالََّالَهتجمَ الَّذيَهوَذلكَُم  مَّدََآلَ 

َأنََّحظتَ وال - ََم َزمان َمن َمراجعنا َيومالشَّيخ َوإىل ََوَهذاَنااملفيد ََاقَوسبَلَّذيناحَّتَّ الََاملفيدالشَّيخ
عداءَأهلَاَمنَأنعَجاءَافاإلمجَ،مجاعوالَأبايلَباإلَتلفةمَ َوليسَهناكَمنَإمجاٍعَفاآلراءَ َ،اًَتلكونَنصََّمي

َعالش يعةَةَمَ مَوعااءَهَ لموالعَ َاملراجعَ فَ َ،والَإمجاعَصَ نَفالَمنَنَ َولقَوهمَهمَيولكنَ َ،البيت لىَحد 
َماَكَ فَ َ،سواء َهل مَِب  كمَاملسألةَفكذاَالش يعةةَعامََّأن  ط روه َيفََوماَسَ،العلماءاجع ََوكَهمَاملَرالَع لم 

َ َكان َاألوىلكتبهم َالدرجة َمن َاَاستنباطاًََوكانَ،استحسانًا َالطريقة َبالشَّافعلى فهوََ،متيازعية
فَ َقد أُبِيَح  مَّا الُخْمسَوأَ )َ:ليقَوَرحيًاَفهوناَصَ زمانَ َالفونَإمامَ وهمَيَ َ،ةاخلاصَََّاستخراٌجَمنَجيوهبم

َ.(تُ ُهم َوََل َتْخُبثْ ِطيَب ِوََلدَ ا لِتَ رِنَ ِلِشيَعِتنا وُجِعُلوا ِمنُه ِفي ِحلٍّ إَلى َوْقِت ظُُهوِر َأمْ 

اَأجدَعَ رَ  ماذاَيقولَيفََ،شيخناَاملفيدسالةَالعمليةَلَ الرَ َ(قنعةمَ ـال)هيَوهذه ََ،يخناَاملفيدذراًَحلرية َشَ َّبَّ

َكَ  َأنَ آخر َبعد َحَ ن َوَ َارَ حَ َالمه  ََ؟الفقهاءَريةَ قل ََ،287يفَصفحة َالنَّمؤسَّسمنَطبعة َاإلسالمية قمََ،شر
َكبارَ َينويع)َناختلف أصحابُ ما اِ نَّ وإِ -سةاملقدََّ  نا في هذا البابِ صحابُ ختلف أما اِ نَّ إِ وَ َ(قهاءالفَ َباألصحاب
منَأينَإذًاََ،املسألةَتوجدَنصوصَعندناَعنَاملعصومنيَيفَال)َمن صريح األلفاظ إليه فيهِ  لجأُ ما يُ  لعدمِ 

ما نَّ إِ وَ َ؟(الَتوجدَنصوصَوظَملاذاَالَتوجدَألفا)َذلك ما عدمُ نَّ إِ وَ َ(!هبمَومنَجيأقول:ََ؟جئتمَهبذاَالكالم
َلَلناَرسالةًَاإلمامَأرسَ،حاًَوهذاَالكالمَليسَصحيَ،فنحنَيفَزمانَغيبة-لموضع تغليظ المحنةَذلك عدمُ 
َ،(ى َوْقِت ظُُهوِر َأْمرِنَانا وُجِعُلوا ِمنُه ِفي ِحلٍّ إلَوَأمَّا الُخْمس فَ َقد أُبِيَح ِلِشيَعتِ )َ:لناَالريفَوقيدهَالشَََّخبطَ 
َعَ لكنَّ َأجد َين َعَ للشََّذرًا َمن َأفهم َإذ َاملفيد َيخ َهذه َبارته َمَ أن ه َيكن َالتَّطَّمل َهذا َعلى هكذاََهَ ألنََّ،وقيعلعًا

الَتوجدَأيَ)َمن صريح األلفاظ إليه فيهِ  أُ لجَ لعدم ما يُ  نا في هذا البابِ صحابُ ختلف أما اِ نَّ إِ وَ -:يقول
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اَنَ يـَ ب َن ََدَ قَ فَـ َكَ ي َلَ وَإَ كَ شَ اَنَ نََّإ ََمََّهَ اللَّ)َزماننااحملنةَبغيبةَإمامَ-لموضع تغليظ المحنةَذلك ما عدمُ نَّ إِ وَ  (نصوص

َي َل َوَ َةَ ب َي َغَ وَ  َوَ ن َوَ دَ عَ َة َرَ ثـَ ك َوَ نا َ الفَ َةَ دََّشَ ا َوَ ن َب ََت  َعَ مَ الزََّرَ اهَ ظَ تَ ا َ صوٍصَتَ نَ وجودََعدمَ )َم ذلكما عدوإنَّ -(اينَ لَ ان  َبني 
َللشََّعَ َقدَأجدَ َوَ،كالمهَ إىلَآخر ََ-لموضع تغليظ المحنة-(سألةملفصيلَيفَاالتَّ ملََأنَّهَ َحيثيخَاملفيدَذرًا

ثر من قتضى العقل واألمُ الدليل بِ  بأنَّ -قالَ؟يءٍَشَ َهبَإىلَأيَ ريفَوذَ وقيعَالشََّذهبَإىلَماَجاءَيفَالتَّيَ 
 دِّ رَ وَ ذن المالك وحفظ الودائع ألهلها  بإف في غير المملوك إَلَّ لزوم األصول في خطر التصر  

يفََكانَيعيشهَ الَّذيََيهَاحلريةَويفَهذاَالتََّفيدَيفَهذهَ اَاملذراًَلشيخنفأجدَعَ َ،منَالتفاصيلَنهَ يَّبَـ وماَ-الحقوق
َ.اتَرضوانَاللَتعاىلَعليهملسألةَبالذََّاَهذه

َلَ عَ َينَالَأجدَ لكنَّ َالطَ ذرًا َكالمهَ ليكعَوقدَقرأتَ َ،عليهَاللَ َوسيَرمحةَ شيخنا َام لعمليةََمنَرسالته
َأيَّهبعملَت ََلش يعةَ اانتَكَ الَّيتََالعمليةََسالةَ الرَ َ(،قهَوالفتوىدَالفَ رَّمَ هايةَيفَالنَ ) َ،الطوسيالشَّيخَيةَامَمرجعا

َكَ قَ يدَعَ أ ََريدَأنَ هَيفَاحللقةَاملاضيةَوالَأَ كالمَ ََوقرأتَ َ،نفسَاحلريةوقدَوقعَيفَ َ،452َ،451المه َصفحةَراءة
َكتابَالزكاةَ،طبعاتَمتلفةالَ،453 َكتابَحنيَ،يفَآخر َالغنائقسمَبابَ )اخل مسََيأيت َ(،اسمَواألمخة

َالطوسيَخالشَّيَحريةَ َ،ةَأيضاًَواحلريةَواضحَ(،يفَزمانَالغيبةاخل مسَحكمَ)يصلَإىلََإىلَأنَ َ(بابَاألنفال)
لَيقَو-(معيَّن ه نص  ليس فيو ول أصحابنا فيه قد اختلف قَ فَ )-اضحبكالٍمَوَ رَّحَوهوَقدَصَ َ،أيضًاَواضحة

َأنَ صوصََووجدَنَ تَ الَأن هَباملفيدَيخَالشَََّقالهَ الَّذيَكوهيَََ،تيجةَواحدةالنََّوَ،ةَحديثهَ وبقيََّ،نصوصالَتوجدَ

َ!!ةجليََّواحلريةَ َ،لفونتاألصحابَمَ 

ََو َأنَّ هذاََ(،ةالغيب)تابهَكَ َيَفَواهَ َرصَلنَّبنفسَاَوَوقيعَبكاملهَ الطوسيَقدَروىَهذاَالتَّالشَّيخَاملستغرب 
َكتابَالغيبةَللشََّ يفََ،يالديم2010ََألوىلاالطبعةََ،نشوراتَشركةَاألعلميَللمطبوعاتمَ َ،يخَالطوسيهو

َكاملَلَ قَ نَـ َ،بعةالطََّمنَهذهَ 189َفحةَصَ  ََالبارزةَ خصياتَ لشََّمنَاهمََعنَشخصياتٍَقله َونَ،التوقيعَبشكٍل
َالشَ  َ.يعييفَاجلو 

َقالَ(عمةينَومتامَالنَ كمالَالدَ )َدوقَيفالصََّالشَّيخََو ام صَ ابن عِ ُمَحمَّد  ابنُ ُمَحمَّد ا نَ ث َ دَّ حَ -؟ماذا
َالكايف)ي ينِ لَ وب الكُ عقُ يَ  ابنُ ُمَحمَّد ّدثنا حَ  :الَ قَ  ،نهُ عَ  ي اهللُ ضِ ي رَ ينِ لَ الكُ  اق ابن حَ سْ ن إِ عَ َ(صاحب

ت لَ كَ شْ ل أَ ائِ سَ ن مَ عَ  يهِ فِ  لتُ أَ د سَ ابًا قَ تَ ي كِ لِ  لَ وصِ يُ  ري أنْ مْ ان العَ مَ ابن ُعثُمَحمَّد  لتُ أَ سَ  :الَ وب قَ عقُ يَ 
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َالكالمَ-انمَ ب الزَّ احِ ا صَ نَ وََل مَ  طِّ خَ بِ  يعُ وقِ التَّ  دَ رَ وَ ف َ  يَّ لَ عَ  َكتابَجََّاإلمامَاحلَ َخبطَ هوَهذا الشَّيخَةَهذاَيف
َ.دوقالصََّ

َكتابََ َويهولَ ن قَ ابمَّد ُمحَ بن ان جعفر عَ َ(أخربوهَمموعة)َماعةي جَ خبرنِ وأَ -الطوسيالشَّيخَيف
اتَييعينَالشخص-لينيلكُ ايعقوب  ابنُمَحمَّد ما عن يرهِ راري وغَ لب الز  اِ وأبي غَ َ(بارزةشخصياتَشيعيةَ)

وَهدوقَالصََّيخَالشَََّنََّمعَأَ،دوقالصَََّيخأخربتَالشََّالَّيتَخصياتَريَالشََّغَ هيََالطوسيالشَّيخَأخربتَالَّيتَ

وأشخاصًاَلواقعَالصقةًَأكثرَمَ  ومكاناًَ َمنَرَ هوَهََتعاىلَعلياللَوانَ وهَرضفأبَ،ملنظومةَالغيبةَولغيبةَاَزماناًَ جال 

نَمولودَيفَزماَ،ةجََّمامَاحلَ عاءَاإلبدَولودٌَمَ َسهَ دوقَنفوالصَََّ،ومنَوكالءَالغيبةَ،ناَومنَرجالَالغيبةمانَ إمامَزَ 

َ،رَـ أختطوسيَمَ الَيخالشَََّوَ،يبةالغَ َريبَمنَأجواءولودَيفَزمانَالغيبةَوهوَقَ مَ فهوََ،النوخبيتسنيَابنَروحَاحلَ 
َ َنَ َ،460َسنةَالطوسيالشَّيخََووفاةَ،381َسنةَالصدوقالشَّيخَوفاة َقريبَإىلَزمانَسبياَ ومعَذلكَهو
َالتوقيعَلقنويَ،الغيبة َ،ببنَيعقَواسحاقَنَإعقوبَالكليينَعابنَيُم  مَّدَعنَشخصياتَأخرىَعنََهذا

نَيعقوبَابُم  مَّدََ،راريزَ غالبَالَأبوَ،ابنَقولويهُم  مَّدَجعفرَابنََ،يفَذلكَالعصرالش يعةَأمساءَهيَجهابذَ
ى  إلنُه ِفي ِحلٍّ ُلوا مِ نا وُجعِ يَح ِلِشيَعتِ َوَأمَّا الُخْمس فَ َقد أُبِ -190فينقلَالتوقيعَبتمامه َيفَصفحةََ،الكليين

-؟قالَأن هريبَالغَ َ؟يهاللَعلَالطوسيَرمحةَ يخَالشََّلَاَقاماذ-َوْقِت ظُُهوِر َأْمرِنَا لَِتِطيَب ِوََلَدتُ ُهم َوََل َتْخُبثْ 
َاإل) العمل بهذا القول أنَّ ب َا)َلألوَّ لقول اانه مَّ ف فيه على ما تضا التصر  فأمَّ َ(باحةبقول لقولَوهو

-مناهقدّ  حسب ما ابهُ تنولى اجاط واألاَلحتي د  فهو ضِ َ(الش يعةقهاءَمنَفَ َعنَمموعةٍََلهَ قَ نَـ الَّذيَباإلباحةَ
َ،هلَهوَيعتقدَبهَ َ؟ردهملاذاَأَوَإذاًََ،هَ بعتقدَهلَهوَالَيفَ،سةاحيةَاملقدََّادرَعنَالنَّهَي وردَهذاَالتوقيعَالصََّمعَأنَّ

َيفَذلكأناَأَوَ؟هايةبَالنَ تَ كَ ََنَ بعدَأَهلَوصلَإليهَهذاَالتوقيعَ؟يهَ سَ !َهلَنَ ؟بَعليهَأثراًَرتَ َيَ ملاذاَملإذاًَ َ،شك 
َف َالقضية َهذه َإىل َي شر َمل َلماذا َاملبسوطال َكتاب ََويف َألََّوساملبَكتاب، َاَفهَ ط َكتاَ،ةهايلنَ بعد َيف بَوال

َ!!لَاملخالفنيماَنسجَيفَكتبه َعلىَمنواَجَ سَ وَنَ بلَهَ َ!؟اخلالف

ير غَ -؟ماذاَيقول13َبحاينَيفَصفحةَجعفرَالسَ الشَّيخَللمرجعَاملعاصرََ(اخل مس)كتابَهوََهذاَ
 با في كتائلهِ بل أدرج كثيرًا من مسَ؟(ملاذا)كتابًا في كتاب الخَلف   مسِ د للخُ فرِ لطائفة لم يُ ا يخشَ  أنَّ 

َكتابَاملبَالذييءَنفسَالشََّهوَوهذاَ)كاة د والفيء والزَّ االجه ظام لنِّ ا ًا علىظحف  وذلك تَ َ(سوطأجراهَيف
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ألنَّ الَغايَة ِمن تأليِف َذِلك الِكتاب هي  (اخل مسبَونةَالَيعبأنَّسَ َأهلَالرَأنََّباتباع)َةنَّ ائر بين أهل السُ الدَّ 
يقولونَاأل ئ مَّةَولكنَ-ساس لهُ  َل أعمٌ ة زَ نَّ يعة والسُ ة المزعومة بين فقهي الشِّ وَّ الهُ  على القول بأنَّ َالتركيز

َكبريةوَّتوجدَهَ َ؟فكيفَالَتوجدَهو ةَ،يفَخالفهمَابَوالصَََّنَبأنَََّوليقَوَ،غريَذلك تَولس-يقولوناأل ئ مَّةََ،ة
ََ،وابَيفَخالفهمالصَََّبأنََّ-أنا َمنهجية َهذاَ،الطوسيالشَّيخَهذه َإىلَيومنا َمراجعنا َمنهجية هذاََوَ،وهذه

يَدَرالسي دَالربوجيعشقهَالَّذيَاخلالفََباكت)ألنَّ الَغايَة ِمن تأليِف َذِلك الِكتاب -:َمعاصرَوحيَ مرجعٌَ
على القول َهي التركيزألنَّ الَغايَة ِمن تأليِف َذِلك  (دوهنمقلَ تَ الَّذينََاألحياءَاملعاصرينَوتالميذهَمنَاملراجع

َمرََّ)َوالُسنَّة زَعٌم َل أساس لهُ  بأنَّ الُهوَّة المزعومة بين فقهي الشِّيعةِ  َاملَرَوقد َعند ألحياءَاَجعاالكالم
َكيفَأنََّواألمواتََو َ(ليستَحقيقيةاَهيَفوارقَجزئيةَإّنَََّوَقَبنيَالفقهنيَروجدَهناكَفاالَيَ َهَ عندَاخلطباء

َكتبهالنََّىراع)َتبهمألوف في كُ ملظم ااعى النَّ ولذلك رَ  مَواستنبطَعلىَطريقتهمَأيضًاَوقدَظمَاملألوفَيف

َمنَاحلديثَيفَهذاَالربنامجَنتَ بيَّ ه ما طَلعه أنَّ اِ  بفضلِ َ(الطوسيَأثبتَ الشَّيخَ) وأثبتَ َ(لكمَذلكَفيماَمرَّ
وهذاَ-ادراذ النَّ  الشَّ ابعين أو سائر الفقهاء إَلَّ حابة والتَّ من الصَّ  قٌ وافِ مُ  يهايعة فِ  وللشِّ فقهية إَلَّ  ن مسألة  مِ 

َعَ الصَََّبأنَََّفأهلَالبيتَيقولونَ،عكسَمنهجَأهلَالبيتهوَبطَبالضََّ َكَ ليَّحابةَخالفوا َيف وهذاََ!َشيءلَ ًا
َ،يخنيسريَبسريةَالشََّي ََحنيَاشرتطواَعليهَأنَ َقبلَباخلالفةَ ولذلكَأمريَاملؤمننيَملَيَ َ،بطبالضََّمعاكسَهجَمن
َكانتَسرَيَو َألنَََّ،ل هابكَ َةالسرَيَرفضَهَ ولكنََّ،سليمةَلوافقَعلىَاخلالفةَريةًَأمريَاملؤمننيَسَ َيخنيَبنظرَ الشَََّةَ لو

َ َبكلَ السَ هذه َعندَأمريَاملؤمننيَرية َملنهجَرسولَاللَصلَّالَ مَ هيَها َوآلهَىَاللَ فة فمنَأينَيأيتَهذاََ،عليه
َهذاَالكالمَيَ َ؟الكالم هذاََ،عليَ الٍفَملنهجَمَ سريونَعلىَمنهٍجَيَ الش يعةَقهاءَفَ َأنَََّوهيَاحلقيقةَالواضحةَبني 
هذاََوَ،اجلميعَهذاَالكالمَيقبلهَ َ؟أوَيقبلونَبهَهَ يرفضونهلَقهاءَعرضوهَعلىَالفَ ذاَالكالمَاهَوَ،واضحَالكالم

َكَ  لَعندََوبالكالمَمقاََهذلكنَلعلميَبأنَََّ،هَ شيخَجعفرَسبحاينَماَأوردتَ الخاصَبَهعلمَبأنَّنتَأَ الكالمَلو

َويَ  ََعدَ اجلميع َكرامات َومن َمناقب َمن َاملنهجيةوالعَ َ،الطوسيالشَّيخ َهذه َنفس َعلى َسائرون َوهيَ،لماء
ََ!بشكلَصريحَوواضحُم  مَّدَمنهجيةَمالفةَآللَ

َكانَهناكَمنَعَ َ:فكماَق لت َوهوَيخَالطوسيذراًَللشََّفماَأجدَعَ َ،املفيدَرمحةَاللَعليهيخَذٍرَللشََّإذا
َالغيبةَولكنَّه َالَيبايلَبهثبَ لَنفسَالتوقيعَويَ قني َكتابه  َويبقىَيفََ،تَنفسَالكالمَيف َاملختلفة ويأيتَباآلراء

َواخلَ  َبَ حريته  َمنَاحلرية َيَ َيرتكَذلكَوتنتقلَ َ،نيَيديهالص  َإىلَمراجعنا َاحلرية َواحهذه َ،عنَواحدًٍََاَدنقلوهنا
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َكَ ث َر َي ََو َيقولون َكما َكَ ابَ وهنا َعن َََولوَ،ابررًا َأكابر َفكانوا َهمَأوَّيَ َاملفروضَأنَ حق ًا َمنَاحلريةَويَ رجوا رجواَاًل
َيفَاحلريةَالَأنَ َ،معهمالش يعةَ َطمَ ي ََوَيطمسوا -:هناهوَواخلالصَمنَاحلريةََ،معهمَيفَحريهتمالش يعةَسوا

ى َوْقِت ظُُهوِر َأْمرِنَا لَِتِطيَب ِوََلَدتُ ُهم َوََل ِمنُه ِفي ِحلٍّ إل فَ َقد أُبِيَح ِلِشيَعِتنا وُجِعُلواْ  َوَأمَّا الُخْمسُ )
َ(.َتْخُبثْ 

  :كتة جميلة أريد اإلشارة إليهانُ  ناهُ و  

َالتوقيالصََّالشَّيخَنهَقلَعَ يَنَ ذاحبَالكايفَوالَّالكليينَصَ  دَُم  مََّنقولَعنَتوقيعَمَوهوَ،عدوقَهذا
َنقلهَ َ،يننَالكليلتوقيعَعالطوسيَنقلَاالشَّيخََالشيءَنفسَوَ،وبقعليينَعنَاسحاقَابنَيابنَيعقوبَالكَ 

ََرارةَابنادَزَ منَأحفَووهَ،ةراَرإىلَزَ َسبةًَيَنَ َرراالزَ َوَ،رارييبَغالبَالزَ عنَمجاعةَعنَابنَقولويهَوأ َأوَأبنَأعني 
َ الَوهذانَنقَ،طوسيالشَّيخَالربواَأخَ،ذينمجاعةَأخربواَعنَهَ هناكََوَ،راريَوابنَقولويهأبوَغالبَالزَ فَ،أعني 
لَنقَ يَ لَّذيَاهوََ،ةصََّلقَ طلَاب ََعقوبَهوابنَيم ح مَّدَفَ،اللَعليهمَمجيعاًََليينَرمحةَ ابنَيعقوبَالكَ ُم  مَّدَعنَ

َالرَ  َصاحب َيعقوب َابن َاسحاق َالتوقيعَسالةعن َالرَ َ،وصاحب َهذه َلَ لكن َموجيسسالة َيفت كتابَََودًة
ملَيَ اَأصاَأوردهاَوسقطتَورَّبَََّّبََّرَ َ،الكايف الكليينََقطعاًََ،ةوايلرَ اَهذهَالكايفَنقلَعنملَجندَمصدراًَيَ،وردهاالًَ

َكلَ  ناَوبعضَماَوصلتَإليَىتبَأخَركَ عنده َََالك ليينَأيضاًََ،عَعليهاَأوردهاَيفَالكايفطلَ االَّيتَواياتَالرَ َليس
ََ!!يعيهاَداخلَالوسطَالشَ لسَ عَ َهاَمنلسَ عَ َ،تستبَوصلتَوع لَ الكَ 

ََ:تة واضحةلكن هناك نك َأن  َوهي َقَ الكَ الشَّيخ َكتليين َ،لفروعاَوَ،صولاألَ:ىلإَالكايفَباسَّم
ََ..ضةوََرلوا

َالنبَطترتبيتَالَّبَأرييةَواملطالَفيهاَاملسائلَالفكريةَوالتتقولَوضعَ َميكنَأنَ َ:الروضة - ََويباجلو  واجلو 

ََ.َوآلهَوسلَّمعليهَ َىَاللَ لََّصوماَجرىَبعدَرسولَاللَ،يوَ لَ الوَ 
ََ.ئيةالبتالااملسائلََوَ،ةيحكامَالتكليفاألَ،العمليَالفتوائيَهيَيفَاجلانبَوَ:الفروع -
ََ.دييفَاجلانبَالعقائهيَفَ:صولا األأمَّ  -
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َالَجنَ حنيَنذهبَإىلَالفروعَمنَالكايفَفإنََّو َذَ نا َللخد ََ،مسَـ كرًا َاههذا َالو َكتاباثَّجلزء َلثَمن
َكتابَالزكاةََ،489فحةَيبدأَيفَهذهَالصَََّ،لبنانَ،بريوتَ،دارَالتعارفَللمطبوعاتَ،489الكايفَصفحةَ

دارََ،بعةلطَّاَفسَ ابعَمنَنَ ءَالرَّوَاجلَزهذاَهَ،مساخلَـ شيٍءَعنََأليَ َوالَذكرَ َ،الثإىلَآخرَاجلزءَوهوَاجلزءَالثَّ
َللمطبوعات َيستمرَ َ،التعارف َالز ََوأيضًا َوالصََّباب َكاة َدقات َحَّتَّ َيف َصينتهي َيَ َ،62فحة َذكرَوال وجد

َكتابَ َرةًَمباشَ،َوالَمنَبعيدمسَالَمنَقريبٍََـ للخ َيفَسمكتابَاخلَ ََرَإىلشَ لمَيَ فَ،الصيامَبعدَالزكاةَيبدأ
َالكايفَرسالةَعمليَ َفروعَمعَأنَََّ،بابَالفروع َكتبها لعمليةَمنَسالةَاغَالرَ هوَي فَرفَ،يعةللشَ َليينالكَ الشَّيخَة

َالعمليةَليفَالرَ اخل مسَثَعنَيالَتوجدَرواياتَوأحادفَ،اخل مسمسائلَ َيفَ،َالفروعكليينَيفلاَيخلشََّسالة
َكتابَالكايفَيفَاألجلزءَاألوََّاَيفاخل مسَنعمَأشارَإىلََ،لكايفاَفروع َكتابَاحل جََّياخرَ أ ََيفَصوللَمن َ،ةت

َوده َوماَجيبَ وحدمسََـ اخلتفسريَبابَالفيءَواألنفالََو)َ:نوانهَ عَ هناكَباٌبََبنيَيديَ الَّيتَِبسبَالطبعةََو
َيرتبطَباخل مسَرَكَ ذَ فَ َ(،فيه َكتابَاحل جَّةَيفَالكتاخل مسَوما َكواَ،قاديعتبَاالايف ماَهوَمعروفَلكليين

َالصَ تويفَ  َالغيبة َتويفَ َ،غرىَيفَأخريات  سنةََويفت ََهَ أنََّرَوعلىَاملشهفَ،329َسنةَالبعضَيقولَوَ،328َسنة
َابعَفريَالرَّتويفَقبلَوفاةَالسَََّهَ أيَأنََّ،328 اَهوَمعروفَمَِبسبَريَتويفَ مالسَََّألنَََّ،ريمالسََُّم  مَّدَابنَعلي 

َ َالكليينَتويفَ َوَ،للهجرة329َيفَشعبانَسنة هَدوقَنقلَعنالصَََّوَ،وقيعالكليينَعلىَعلمَبالتََّوَ،328َسنة
ََو َعلمٍََ،وسيالطكذلك َعلى ََ،بالتوقيعَفهو َلذلك َبأنََّأنا َأأعتقد ََالكليين َرواياالعمليَ َسالةلرَ افرغ َمن َتة

ََ.ديَ قائعووضعهاَيفَاجلانبَالمسَاخلَـ 

َأهلَالبيتَ،املؤمننيَيتَتقعَعلىسَهوَمنَالواجباتَالَّماخلَ َأنََّدَبقنعتَنَ نعمَنَ  يفََ،علىَشيعة
َمننَهناَنتكلََّوَ،كَيفَهذهَالقضيةيوجدَأدىنَشَ الََوَ،تهمألئمََّبني ةَالتقر بَةَداتَاملاليَ يفَالعباَوَبَاملايلَ اجلان
منَهوَاخل مسََ،فيهاَكََّالَشَ َوةَثابتةَقضيَّهيَاتناَةَيفَمعتقدهذهَالقضيَّفَالََّوإَ َ،َعصرَالغيبةيفاخل مسَعنَ

ََ،عيةَرالواجباتَالشََّ وآِل  ُمَحمَّد   قَّ حَ  مَ لَ ظَ  ِالم  ظَ  لَ وَّ أَ ِاْلَعن  مَّ هُ اللَّ )َيفَمعىنَتاوايلرَ اَوردَيفَبعضأن هَحَّتَّ
ةَهذهَالقضيَّفَ،مسـ خَلاَهوَمانعَ(َلهُ  وآِخَر تَاِبع  )أن ََواياتوردَيفَبعضَالرَ َ(َلُه َعَلى َذِلك ُمَحمَّد وآِخَر تَاِبع  

ثَعنَاَأتدََّأنَ،هذاَاألمرَرَ نكَ ينَأَ أنَّنَبَولفيقَوَ،عليكمَالكالمَي شو شونالََ،اتمنَالبديهيَ َوةَواضحةَقضيَّ

ى نا وُجِعُلوا ِمنُه ِفي ِحلٍّ إلَوَأمَّا الُخْمس فَ َقد أُبِيَح ِلِشيَعتِ )-قالَ؟اإلمامَماذاَقالفَ،الغيبةَزمانَيفمسَاخلَـ 
َاآلنَهَ لكنََّ،ماننازَ َفهوَواجٌبَيفَأعناقناَإلمامَ اخل مسَاَأمَََّ،ثَعنَزمانَالغيبةأناَأتدَََّ،(َوْقِت ظُُهوِر َأْمرِنَا
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َواجباًَ ََ،ليس َوهو َالغيبة َعصر َيف َاآلن َألنَّنا ََ،هَ وأحلََّأباحهَ قد َكالم  َوهذا َاحل س ن َابن َاللَ َلواتَ صَ احل جَّة 

واجٌبَاخل مسََأنََّوهيًََاَدََّةَواضحةَجَ فالقضيََّ!احل جَّة َابنَاحل س نَكالمَ ََدونَ َكالمٍَََوليسقطَكلَ َ،عليهَوسالمهَ 
ةَوأناَهمََّةَمَ ةَقضيَّلذاَأقولَهذهَالقضيََّ،مسَيفَزمانَالغيبةخلَ اَعنَثَهناأناَأتدََّوأكر ر،ََ،تنامََّيفَأعناقناَألئَ 

َكيَيبَّنَـ  سالةَالكليينَيفَالرَ الشَّيخََأنَََّإىلواَتليلتفَ،الفقهَوأهلَ َالتحقيقَالعلمَوأهلَ َليهاَأهلَ إَتَ لتفهتَعليها
َمل َالفقهية َي ََالعملية َروايات َاالعتقاديَوَ،اخل مسورد َاجلانب َيف ََ،أوردها َوأعتقد َجَ القضيَّأن  َواضحة اًَدََّة

الَالدينَومتامَالنعمةَأوَكمََدوقَهناَيفالصَََّالكليينَسواءًَالشَّيخَلَعنَقَ نَ التوقيعََأنَََّوسالةَالرَ َخصوصًاَوأنََّ
لنكتةَاَريَإىلَهذهَأشعليهَفأحببتَأنَ َاللَ َهذاَالتوقيعَمنقولَعنَالكليينَرمحةَ َوَ،يفَغيبةَالطوسيَالطوسي

َ.أجدهاَيفَغايةَاألمهيةالَّيتَ

  :اهراحب الجو صَ  ت إلى زمانِ ستمرَّ نا اِ لمائِ يرة عُ حَ  ا أنَّ ومرَّ علين 

َاجلواهرَصَ  ةَبنيَيمعلةَالفقهيةَوالهَاحلرَيلىَهذعهَقفزَليعَاللَ َجفيَرمحةَ سنَالنَّحَ الشَّيخَُم  مَّدَاحب 
َ،آخرَريقٍَوجاءناَمنَطَهَ ءَظهَراَوراقفزَقفزةَوتركهَ،قطعًاَمنَدونَدليلَ،هرهَ ناَومراجعناَوتركهاَوراءَظَ علمائ
َظَ نَحَ عليهَمَ َوسالمهَ َاللَ َاإلمامَصلواتَ َأنَََّوهو َنَ سن  اخل مسَأخذَنَيرضىَأنَ َهَ هَفإنَّمَ هَوكَرنَلطفَ ومَ بهَنا

نَ  اهيفَهذاَرتاكضَوفَ،ءاَللمراجعَوللعلمنافذةًََحَ تَ فَـ وهبذاََ،يعتهَ نفقهَعلىَشَ بامسه َُث ََّ كونَيشكَ الَّذينََهمَوَاَاالِّت 
َكل َحديثٍَ َكلَ َيف اهرَوالَالمَصاحبَاجلَوككواَيفََشكَََّلكنَّهمَهناَالَ،ألسانيدَواملصادرروايةَويطلبونَاَويف

قوالَبعدَعتَاألتفرََُّث ََّ!لهَ نَخالدخلونَماباًَيَ أخذواَهذاَاالستحسانَوتالقفوهَووجدوهَبَ ،َبلَنيدطلبواَاألسا
َ!هملهمَمنَبعدائَ رثهاَعَوت ََوجعَلكاًَشخصياًَللمرااألمخاسَمَ َناَهذاَِبيثَصارتنوصلناَإىلَزماَذلكَإىلَأنَ 

ََ.ةَواضحةالقضيََّوهذهَ 

  -:وزاتنا العلمية في النجف وفي قممسألة موجودة في ح اآلن كهناو  

مَ َوصيَّتهَ ه َاخلوئيَبعدَوفاته َأخرجَأوالدَ َالسي دَ،اخلوئيالسي دَمنَمسألةَأوالدََةرَبأخذواَعَ وهيَأهن   ُ
ةَليستَيوصيةَحقيقوالَ،اخلوئيَيفَلندنَالسي دةَؤسَّسورَالتابعةَملشرتَيفَملةَالنَ نَ قدَوصيَّةَمكتوبةََووهيَ

ََ،رةاَمزوََّأهنَََّالوصيَّةَالبعضَأثارَالكالمَحولَ،رةمزوََّ هذاَنَعلىَأحوالَعَوةَويعرفهاَاملطلَ يةَحقيقالوصيَّولكن 
تبقىَتتَس لطةَأنََباألموالَواملؤسَّساتَواألوقافَاخلوئيَالسي دأوصىَةَالوصيَّيفَهذهََ،جفاألمرَيفَالنَّ
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َقرأتَالوصيََّ،أوالدهَ  َواطلَ أنا َبنصَ ة َالتعبريَعتَعليها األرشد من ولدي بيد -األموالَالشرعي ة-تبقى هُ أنَّ ):
ََ(،ى يوم القيامةمن أهل العلم وإل جعلهاَمفتوحةَإىلََ،المزمانَظهورَاإلمامَعليهَالسَََّمثاًلَإىلَملَيقلحَّتَّ

َملَيذكرَاإلمامَاحل جَّةَويقولَمثاًلَأنَََّ،يومَالقيامة لطةَأوالديَاتَتبقىَتتَسَ ؤسَّسألموالَواملاَهذهَحَّتَّ
َظَ  َعليهَ إىل َاإلمام َمثلَاألوقافََوَ،المالسَََّهور َبقيتَمفتوحة َالقيامةَفذلكإذا ََوَ،يعينَإىلَيوم تَريَ ث َأَ قد

َ َأوالد َالسيَ اإلشكاالتَعلى َأنَ َ،اخلوئيد َمنَلحيصَ َوحاولوا َعلىَإجازة منَمراجعََواينَايگبالگلَالسي دوا
ََ.القضيةَمعروفةَواَفيهاََوفوئيَورثواَاألموالَوأخذوهاَوتصرَ اخلالسي دَبالنتيجةَأوالدََ،آخرين

يفََهمرواَأوالدَ شَ وفةَحَ َرعاملَةفعلىَغريَالعادَ،ربةَمنَهذهَالقضيةأخذواَعَ َ:المراجع اآلن األحياءو 
َدروسَاخلارج َاملراجعَبشكلََوَ!إعطاء َأوالد َيدرَ بفبدأ َأنََّنَاخلارجَباعتبَوسآخر َعَار َهذا َيفَالوسطالمة

جونَإىلَالَحيتاَينئذٍَفحَ،قهاءفالهمََاألوالدفوالدَالوبالتايلَإذاَماتَاملرجع ََ،علىَاالجتهادَوالفقاهةاحلوزويَ
منََ!!ةجََّامَاحلَ َأموالَاإلمفاًَيفتصرَ مَ َيكونَاألهليةَأنَ َاخلارجَلهَ سَالبحثَدرَ منَيَ َهَ وكأنََّ،آخرَهٍَيفقَمنَإذن

ََ!؟الدليلَعلىَذلكهوَماََوَ!؟الكالمينَجاءواَهبذاَأ

  ؟الخارجفون ما معنى تدريس ر عأت 

َ َهو َعن َذلعبارة َومن َالكتاب َهذا َمن َمعلومات َكهذمجع َالكتاب َك ََ،لربنامجاا َيتالَّاملطالب
الَّيتَخلارجَاالبحثََتبكَ ََينَهيَهذهَرخالسي دَاخلوئيَأوَبكتبَاملراجعَاآلأطرحهاَهناَحنيَآتيكمَبكتبَ

َاخلَ أنتق َمن َتسمعون َما َوتسمعون َدها َهذه َيف َاملوجودة َاكَ هيَهذهَََ،تبكَ الزعبالت َاخلتب َ،ارجلبحث
ثَاخلارجَهمَسونَالبحدرَ ي ََنذيالَّاآلنََوَ،ثَاخلارجتبَمستوًىَيفَالبحئيَهيَأعلىَالكَ اخلَوالسي دَوكتبَ

د قليالتَّ  رجعمترط في شَل يُ )-أقرأَمنهَمثالًَالَّذيََبانفسَهذاَالكتَ،تبَيأخذونَمنهاالكَ َهالَعلىَهذيع
اتَذهَتقريَرهَهيَ،لكتبَنفسهااَهيَهذهَ،خارجهوَهذاَِبثََ،(ألهل البيت يكون شديد الحبِّ  أنْ 

ََ.احلوزةَلطلبةَاسَوإيهامَوخ داععَللنَّاَدامَوخلكنَهذاَإيهَ،يئَواخلسي دَالبحثَاخلارجَلل

َكتبَمتلفةَويأيتَبآراءاملدرَ َُماضرةَجيمعَيعينَ:خارجالدرس  َمعلوماتَمن نَفيماَوي قاَرَسَفيها
َجديدَ،بينها َشيء َيوجد َوال َتكراري ََالكالمَ َ،واللَ َ،والكالم َجديدَوتكراري َشيء َيوجد األِباثََ،ال
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َ،الربنامجَاذمثلَهَ،هذاَهوَدرسَاخلارجَ،ارجاخلَينقلونَمنهاَوي قد مونَدرسَ َ،موجودةَوالتقريراتَموجودة
َكَ دََّتؤخذَمنَعَ َوماتمعل َة ََ.ذلكَوراءَ ََوالَشيءَ تبَوتطرحَيفَقالبَمعنيَّ

أهليةََهَ ألوراقَتكونَلرأَيفَابَويقتوماتَمنَالكَ لعاملَلاضرةَوينقجَُمَ دبَ ي ََنَ يستطيعَأالَّذيََفهلَأنََّ
َالدَََّ؟ةجََّاًلَلإلمامَاحلَ ثَ كونَمَ َيأنَ  َالكالأَ؟ليلَعلىَذلكما َكانَاإذَ؟مينَهذا ةَأعطىَح جيَّةَجََّإلمامَاحلَ ا

َئةَمنهاَيفاملبَمخسةَيوجدَوالَتَالمرَّالَّيتََاألوصافَوَ،همرواةَاألحاديثَمرَّتَأوصافَ فَ،ثيدلرواةَاألحا
َلغالبَايفَ!!تيلباياتَأهلَضعيفَلرواتَ هيَالبَدروسَاخلارجَيفَالغَ َ،عطونَدروسَاخلارجيَ الَّذينَهؤالءَ

دَكنَيفَأسانيلىَماَميتشكيكَبأعإظهارَاليفََ،لماءمَعَ إثباتَأهنََّجلَاخلارجَألَاسَودرَ ويتسابقَمَ َ،هكذاهيَ

راءَآيفََعنٌَطَ َ،لكذيءَغريَوالَشَجرَايفَدروسَالبحثَاخلَجيريالَّذيَهذاَهوََ،واياتواياتَويفَمتونَالرَ الرَ 

َأَوالواقعَ،ءاينَأطعنَيفَآراءَالعلمعينَبأنَّيقولونََهمَ،اآلخرينَلماءالعَ  الَّذيََ،هكذاَهيخلارجَادروسَن 

َحينماَميدحونَعاَ،ءاآراءَالعلميطعنَيفََ؟ماذاَيفعلسَاخلارجَدرَ يَ  َاخلدملاًَيفَوحَّتَّ بأن هَنهَنَعَولارجَويقَورس 
َكبا َبلََ،قنيَفليسَملدحه َهواحملقَ َرَ من لميةَمنَعَاَأعلىَدرجةبأنَّنَنَيقولوايريدونَأَبرأيهَ َيطعنونحنيَحَّتَّ

يفَدروسََ،ماَشئتَسمَ َ،لفقيهاأوََ،اجملتهدأوََ،ملرجعاأوََ،سيتَاملدرَ يعينَحينماَيأَ،اهلدفهوَهذاََ،ذلك
ََ،مةًَانَعال ََكَ،اًَانَمدق قَكَ،اًَهبذجكانَََ،اًَقكانَُمقَ بأن هََويذكرَع ل م اًَمنَاألعالمَوي سب غَعليه َاألوصافََاخلارج
َآراءَ َيتناولبعدَذلكََُث ََّ،للعلومَإىلَآخرهَاًَجامعكانَ َنقضًا َوينقضها ََوشه َََ،هآراءَ َفَـ سخيَ ديدًا لكَذكل 

َ،كَاألوصافبتلَهَ حَ دَ مَ يَالَّذاَمنَهذَةًَعلميَ َتبةًَرَ أعلىََهَ بأنََّةرَويوحيَللطلبعَ شَيَ ألجلَأنَ َ؟شيءَألجلَأيَ 
َ ِّتريَيفََيَالَّيتهذهَاللعبةَهَوَ،عاليةعلميةَالمنَاملنزلةَالهوََمَلهَ كَ ََفإذاًََ،سخيفةَهآراءَ َأنَََّسبةَلهَ َبالنَ وبنيَّ

َاحلوزات ََ،دروس َمن َواحد َأنا َوهذههؤالء َنلَاملدرسني َمجيعاًَبعاللعبة َأَ أنَ،فهاأعَرَ،ها َال َعنَدَ حا ثكم
ثكمَينَأحدَ إنَّفثكمَأحدَ َحنيَ،بعامللَالالعبنيَيفَهذاَوأناَأحدَ َ،سيجمنَهذاَالنََّأناَجزءٌََ،ونينربَ يَ َخاصٍَأش

َفيهالَّذيَلعبَاملَعنَنفس ََ!!عهذاَهوَالواقَ،ألعب 

َاألوالدََ،رفخالفَالعَ َهذاَمعَأنَّه َيفَالسَّابقَكانمونَأوالدهمَقحَ ي ََوابدأملرجعَاألحياءَاَفاآلن حَّتَّ
اخلوئيَوصارتََالسي دمشكلةَأوالدَحدثتَلكنََ،درسونَيفَاخلفاءَمعَوجودَآبائهميَ كانواَحينماَيدرسونََ

ََ،فضيحة ََأنََّوهي َعلمَ أوالد َال َاخلوئي َفقاهةهيلدَالسي د َوال َم َفكيف َر َوَ ، َهكذا َاألموال َأيَ َوثوا َعلى
َالبَ َ!؟أساس َعَاألحياءَجالدَاملرافةَالفقاهةَعلىَأَومنَإسباغَصَ َدََّإذًا يأخذواَاألموالَمنَدونَالرجوعَحَّتَّ
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ََوَ،رآخَخصٍَإىلَشَ  وذلكََبغريَحق ،َاَيفَاألموالَوفمَتصرَّأهنََّبَوالَيقولَأحدتسكتَاأللسنةَيفَاحلوزةَحَّتَّ
ََ!!فعالًَفقهاءَمألهنََّ

َهنا َتَ َهلَأنَََّ:ولكنَالكالم َذلكنملَّفلوَسَ!؟يسَاخلارجَردثبتَمنَخاللَتالفقاهة فهلَهذاََ،ا
ولكنَستبقونََياتَالكثريةاَواَالرَ علينَترََّمَ َوَ،ذلكَالَيكفيَ!؟ةجََّاًلَلإلمامَاحلَ ثَ انَمَ سنيكونَاإلَيكفيَألنَ 

َامَعنهاَهنثتَ قَلوَِبَ حلقائاَذههَوَ،جيريَعلىَأرضَالواقعالذيَهذاَهوََ!ةكستبقونَمضحالش يعيَّةَهاَياَأيَ 
َيفةَيمالعلَزتناوَيفَحَوأجفَيفَالنََّاَالعلميةنتكانَيفَحوَزََإنَ َ،ةصاديقَواضحةَوجليَّونَهلاَمستجدوهناكَ

َ.آخرَيرتبطَهبذهَاألجواءَمكانٍََسةَأوَيفَأيَ املقدََّقمَ

ََ،صاحبَاجلواهرَدَ سبةَللمراجعَعلىَيَ لَّتَبالنَ حَ َفاملشكلةَ  َماذا َ،بحاينجعفرَسَ خَالشَّيَقوليلذا

يقولونَبقيةَالعَ َ،ةاصََّخَ َوهذاَالقولَليسَلهَ  جاءَإبداعَ)َالجواهر بُ صاح هُ أبدع امَّ مِ -ذاَالقولهبلماءَأيضاًَ
 نُ حس :س سرهدِّ قُ قال  ،هفي فهِ راض  بصر  هُ فيما نعلم أنَّ َ(األمخاسَصرفَ )َهُ رفُ هو صَ َ(صاحبَاجلواهرَبهَ 

آخرََإىل-لى المهمعصرفه  ا فيالفداء يقتضي بعدم مؤاخذتن مان روحي لهُ الظن برأفة موَلنا صاحب الزَّ 
َشَ لَّتَمَ حَ فَ َ،الكالم لَهَ؟ذاَالكالمهبينَجاءَدَمنَأسألَأحوملَيَ يخناَصاحبَاجلواهرَشكلةَالعلماءَبكالم 

مَي قد سونَاإلمجاعَ؟استندَإىلَإمجاعٍَ وجدَيالََ؟إىلَنصَ َستندالَهَ،سألةإمجاعَيفَامليوجدَالََ،باعتبارَأهنَّ

َ،ه َاخلاصيبتحسانَمنَجَ سا ََهَ إنَّ،َكال َََ؟بذلكَةَيفَزمانهَوأخربهَ جََّهلَالتقىَباإلمامَاحلَ َ!يفَهذهَالقضيةَنصَ 
َالعَ ولك َلنوازعَنفسيَ لماءَوَ نَّ ًَم قنعًا َالقولَحالَّ َيفَهذا َقوالَوالَأريدَأنَ عتَاألتفرََُّث ََّ،لةملشكاَةَهلذهَ جدوا

ََ.هاَعليكمعيدَ أَ 

َكتابَاجلواهرَأقفَيفَهذهَ َينَأريدَأنَ لكنَّ شتملَاَ الَّذيَرَهوَاجلواهَتابكَ ََباعتبارَأنَََّ،احللقةَعلى
َكتابإَسبةًَن ََبَبعدَذلكَباجلواهريقَ لَ الَّذيَجفيََوالنَّحسنَالشَّيخَُم  مَّدَعلىَرأيَ َىل المَيفَجواهرَالك)ه 

َكناولَقَ أتَلَأنَ قبَ،ةَوكعبًةَوميزاناًَهلذهَاملسألأساساًََفصارَهذاَالكتابَ َ(شرحَشرائعَاإلسالم َتابَاجلواهرصَّة
َ.نذهبَإىلَفاصلَوأعودَإليكمَبعدَالفاصل

 .؟!.جواهر جواهر الكَلمكتاُب ال  
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ََ َالقلعوهو َة َعَ الَّيت َهبا َحيتمي َمَ َولماؤنا َيف َمراجعنا َسألة َبتصرَ والاخل مس هذاََصارَ َوَ،مساخلَ ف

َأَ طعاًَأناَالَأَ قَ َ،لماءبلًةَللفقهاء َوللعَ قَ َالكتابَ  ِبسبََ،َاحلوزويسبَاجلوَ ابَِب َذاَالكتهَأنَ لَمنَشقلَ ريدَأن 
َكتكمَعنَقَ ثحدَ أَاَأريدَأنَ إّنَََّ،الكتابلَمنَشأنَقلَ أ ََاملوازينَاحلوزوزيةَالَأريدَأنَ  واهرَوملاذاَصارَاجلَباصَّة

وصارَرقمًاَوصارَهوَالكتابَاألوََّارَرَ لعًةَوصَ قَ  ََ،لفقهيةااحةَالعلميةََالسََّيفدَسيَ مَواملتلَاملتقدَ مزاًَ صارَحَّتَّ
ََ!؟لكتابىلَهذاَاإرجعَيَأنَ َدََّالبَ فكماًَستنبطَحَ ي ََرادَأنَ يعيَإذاَأمعروفاًَأنََّالفقيهَالشَ 

َكيفَأنَََّمثلَما َأمس َوَ تاوىَالعَ فَ َرأيتمَيوم ََحريهتملماء َمسَاخلَ يفَمسألة َايف  كيفَََ،لغيبةَعصر

َجتَتدرَ  َل َ:لاريَفقاضىَاألنصمرتالشَّيخَوصلتَإىلَزمانَصاحبَاجلواهرَوبعدَذلكَانتقلتَإىلَحَّتَّ
ََ!رفي طريقة الصَّ ف شترط رضا اإلماميُ 

يكون  ينئذ  حالفقيه و للمنصب  لكليس ملكًا لإلمام مُ الُخمس  إنَّ َ:سنَاحلكيمَقالُمَ السي دََُث َّ
ََ!باعتبار هو يجلس في هذا المنصبالُخمس ف في تصرِّ هو أيضاً مُ 

َفكرةَالسي دجاءََُث َّ َعليكمََوقَرَ!هو للدولةالُخمس  أنَّ َ:اخلميينَوتبىن  بهَتاَكَ فصَّلَيفالمهَاملكأت 
ََ(.احلكومةَاإلسالمية)

ََ.ذاىلَيومكَهإَ،بَالكالموتشعََّ!فجعلُه مجهول المالكَ:اخلوئيالسي دََجاءََُث َّ

ثتَمنَدََّينَلوَتَ نَّألَ،لكتبنيَابأتنقلََةَُث َّصََّمَهذهَالقَ كلالَأمجلَأوََّ،كذلكَلكتابَاجلواهرَقصَّة
َالكَ  َبأنَّتَ دون َسيقولون َوأفرتيب َأكذب ََ،ين َبأن ه َواملصادرَمععلمًا ََالكتب َبأنَّيأيضًا َأكذبَقولون ين

َ.؟!.وأفرتي

َكتابهَقَ لَ الَّذيََ،واهريَبعدَذلكاجلَ،جفيحسنَالنَّالشَّيخَُم  مَّدَ وبشكلََ(،جواهرَالكالم)بَباسم

راتَويفَجهةَهةَالفَ يفَجَ َ،شرافادةَاألمنَالسَََّمعروفةَعشريةوهمََ،ذاراتادةَالعَ هَعلويةَمنَالسََّمَ أ ََ:تصرمَ 
َيفَموسمَالتبليغامَشَ جفيَأيَّحسنَالنَّالشَّيخَُم  مَّدَكانَََ،الوسطَيفَالعراق فيهَيرجَالَّذيَالوقتَيفََ،بابه 

َوبسببَضعفَحالتهَ َ،ادةَالعذاراتكانَيذهبَإىلَأخوالهَإىلَالسََََّ،املدنَوَ،األريافَوَ،رىطلبةَالعلمَإىلَالقَ 
َكاناملاليةَ َكانََ،يشرتيَالك تبَوحيملهاَمعهََيستطيعَأنَ َما تبَالفقهيةَصَماَيفَالكَ َـ لخكانَيَ ََ؟يصنعفماذا
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َكشكول َ،رعيةَالكذائيةاملسائلَالشََّمنََهلَعنسأَ سيَ َهَ سبَماَيعتقدَأنَِّب َقهاءَأقوالَالفَ َفرتَجيمعَفيهَ يفَدَ َ،يف

َأقواَ،لماءيجمعَأقوالَالعَ فَ  َمنَشرائعَاإلسالمَويكتبَتتها َمثاًل َالكَ العلماءَمنَبقيََّليأخذَاملسألة تبَة
َالنَّ َيف َالفَ فَ،جفاملوجودة َلآلراء َكشكول ََّبثابة َأنَ َ،قهيةهو َاجلواهر َصاحب َغري َأحٌد َيستطيع َال َوكان

َ!أَي قرَ الَواًَخطَصاحبَاجلواهرَرديءَجدَََّألنَ َ،يقرأه

َعَ َو َحادثة َلكم َدَ حيَ َ:ضيةرَ أنقل َخاله َعن َأقربائه َعن َأحدهم َصدَوثين َكان َ،اجلواهريَاعرلشََّليقًا
َ َاجلَمهديَ ُم  مَّد َواهري َنوهو ََسفمن َاجلواهرَوالعائلة َصاحب َأحفاد َُم  مَََّقطعاًََ،من َاد جلواهريَمهدي

أحدهمََفكانَ،ةةَخاصَ لكنَهذهَجلسَ(،جواهرَالكالم)َهَ اعرَيفَوسائلَاإلعالمَيفتخرَبكتابَجدَ الشََّ

َلهَ  َباِّتاهَ:يقول َكثريًا َهكذا َتذهب َملاذا َوالنساءاَأنت ََشاعرالَعنًَاَفَوكانَمعَرفقدَََ،خلمرة َيَ مهدُم  مَّد
َإد ََهماناجلواهري َاخلمرة َبالنساء َالشَّديد َوتعل قه َعمره َآخر َأنَ َوإىل ََهذهَ،اتمَإىل َعنََوعَرمقضايا فة

َحال كيقولَلهَ َويلومهََصافكانَأحدَاألشخَ،اجلواهري َكانفَ؟!هركَصاحبَاجلواوجدَ َ:َهذا وابَجَما

َمهديَ  ََُمم د ََإال َاجلواهري َانتَأي)َ:قالأن َخرامََوََّهَ َ،خبصتناَجواهر، َبزَ كان َهذهضستتَ َ!(ونيش َح
َ(ونراميشَبزَ خ)َ،كتبيفَالَوهذاَموجودكنَستتضحَالصورةَاَالبعضَاآلنَيرفضَهذاَالكالمَولَّبََّرَ َ،لكلمةا

كانَالـم عل مَََيةائدرسةَاالبتديفَاملَغاراًَصاَنَّكَ ََاموحينَ،كتابةَالرديئةعنَالَقالهذاَالتعبريَيفَاللهجةَالعراقيةَيَ 
َللتالميذ َكثريًا سنونَالكتابةالَّذينََيقولَهذهَالكلمة َوأعتقدََ،الَحي  ََ،رونتذكَ يَ الَّذينَبَالََّنَالطَ لكثريَماأن 

َماَلطالبيقولَلَ،اَهذاىلَيومنإاحلالََهواَورَّبَََّ،مَيفَاملدرسةَاالبتدائيةعلَ مَ ـاليسمعونَهذهَالكلمةَمنََكانوا
هذهََوَ،اقيةجةَالعَررفَاللهعيَملنَالَ،خربشاتَقططَينيعَ،ونبزَ َاميشَرخَ(ونخراميشَبزَ )هذهَالكتابةَهذهَ

َاأباعتبارََخرىاغةَأَ موجودةَيفَالكتبَولكنَبصيَوكورةََذاَمالقضيةَستجدونَأهنََّ َكانَيفَجلسةََجلواهرينَّ
َبيدهَ ََ،بَوشَرم ََوَكان َاخلمر َيشرب َخاصََّاجلالقدح َسيَ َ،ةلسة َهبَعرب َفقطعًا ََ،لتعبرياذا َهولكن َاملعىنذا

َ.منَهذهَاملصادرَوالكتبََمَمنَهذهكعليَسأقرأهَ َ،ءابَالعلمتيفَكَهَ ستجدون

َالكتاب َهذا َلالستفادةَفكان َصاحل َوغري َللقراءة َصاحل َوََ،غري وسأقرأََ،بمرتَ َغريَ َوَاًَربمضطَ كان

َكتبَالعَ  َوصلََ،لماءعليكمَذلكَمن منََموعةمَ َقامَ،ملرجعيةايَإىلَجفسنَالنَّحَ الشَّيخَُم  مَّدَلكنَل مَّا
ََ.هذاَالكتابَوإعادةَترتيبهَ َبتحويرَءاالعلم
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َمَ  َمَ وهناك َجَ همَ علومة ًََاَدََّة َأن  َكانَيَ وهي َما َاجلواهر َبعلصاحب َاألؤمن َالنَّجفواَ!صولم يةَحلوزة
َاألص ََتعتربولية َهذا َخارجالَّذي َاألصول َبعلم َيؤمن َاإلسالمَاًَال َفَ،مثليَاًَزنديقَوَ،عن َال َبعلمَؤمأأنا ن

َمنَالنَّترَ عبارةَعنََألن هاألصولَ َبعفَ،واصبهاتَجيءَهبا َاألصَوالَّذيَالَيؤمن  َلَلم  نديقَيفَنظرََزهذا
َالنَّ َيف َالعلمية َيَ َصاحبَ َوَ،جفاحلوزة َكان َما َاألصولاجلواهر َبعلم ََ،ؤمن ََوتقد األصوليةََاملطالبقول

َكت رتَشَ حَ َهذهَ َونهاَمَبريءٌََلجََّلَراَ،جلَماَوضعهاالرََّ،بعدَذلكَوضعوهاهمََواللَ َ!؟بَاجلواهرااملوجودةَيف
َ!!بعدَذلكَيفَكتابهَ 

اَأناَأعتقدََرتبَبطريقةٍََوَ ري َالكتابَغَ  ََ،اخل مسقضيةََ،ةألجلَهذهَالقضيَّأهن  قلعةَهناكَتكونَحَّتَّ
َلهَ َ،متينة َُمرتم َمصدر َالعلميةَهناك ََ،املنزلة َأعتقد َأنا َأن  َاألسباب َأحد َدَ الَّيت َهيإفعت َذلك َةقضيَىل

َأنََّبتباعَ!اخل مس َوَ َار َالكتاب َنفسَ َوَ،حالًَََّدَ جَ هذا َاجلواهر َصاحب َبأنَّ َبكتابه َسرتون َمقتنعًا َيكن َمل ه 
ََ،اجلواهر َلهَ بعدَذلكَنسجولكن  ََ،قصصاًََوا َالكتابَانتشرَوذبأنََّفقالوا َاعَصيتهَبتوفيٍقَمنَاللَألنَََّهذا

َكَ  احبَصَبواَعلىذَ كَ ََ،والل َماَقالَذلكَ،اهرَماَقالَذلكبينماَصاحبَاجلَوَ!بإخالصَهَ ب َتَ صاحبَاجلواهر
َتَ اَوصارتَهذهَ،اجلواهر ونَذكروهناَويفَنفسَالوقتَيسبَ طيفةَهمَيَ اللََّ،رَيفَدروسَاحلوزةذكَ لقضيةَدائمًا
َكَ َهذهَ َصاحبَاجلواهرَصارَلكتابهَ َبأنَََّ:يقولونَ!!أنفسهم ََيفَحنيَ،إخالصبه َبتَ املنزلةَألنَّه  صاحبَأن 

َكذلك َكتبتهَ َ:قالَ،اجلواهرَماَقال َ،صاًَلهَ الَ اللَعدََّهذاَالكتابَخَ فإن ََهَلنفسهَ ب َتَ كَ ََهَ ألنََّ:فيقولونَ،لنفسيَأنا

َكانتَلهَ  َكتبَالعلمَهذهَلذلك َكالمهمَهذاَ،اآلخرينَماَصارتَهلاَهذهَاملنزلةَءااملنزلةَبينما َأنََّهوََومعىن
مَفونَكتبونَويؤلَ يَحنيالع لماءَواملراجعَسائرَ َلستَ َوَ،همهمَبأنفسَ ونَأنفسَ همَيسبَ فَ،اللَالَيريدونَوجهفإهن 

َكذلكولكنَالقضَ،أنا َليست َسذاجةَ،ية َأنفقتَاألموالَالكثريةَهناكَمَ،سطحيةَيفَالفهمَوَهذه رجعية
َمرجع َيوهي َاجلواهرة َذلكَ،صاحب َالكتابَوكان َهذا َالنتشار َتبىنََّذَوبعدَ،سببًا َمنالعَ َلك عدَبَلماء
َ،تَإىلَانتشارَهذاَالكتابأدََّالَّيتَهيََبابَدنيويةَمنطقيةَطبيعيةأسفهناكََ،هذاَالكتابجلواهرَصاحبَا
َكانَللَينمو)مَهذهَالفكرةومفهومَ َكامنَ"َاملرادَأنَََّونَريتصوََّ،هوَمفهومَخاطئَ(ا ينموَأيََ"نَللَينموما

َكابينماَ"َ،النَّاسبنيَ َكانَللَينمو"َ،عليهَوسالمهَ َاللَ َةَصلواتَ جََّينموَعندَاإلمامَاحلَ أيََ"نَللَينموما َ"ما
َكانَاألمرَََوَ،ساليسَينموَعندَالنََّوَ،ةجََّينموَعندَاإلمامَاحلَ َوَينموَعندَاللَ،ينموَعندَالل َكماَيتصو رونإذا

َكانواَأكثرَّنَ مََّالنواصبَوأعداءَأهلَالبيتَوأئَ َفإذاًَ َأقلَ دائماًَاسَالنَّالبيتَبنيََأهلَ َوكانَ،نيااًءَيفَالدَ ةَاجلور
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َكانَللَينمومنَ"فماَاملرادََ،اءًَّنَ  َ،اسللنََّيذكرونهَ َاملراجعَ َهذاَالكالمَ َواملشكلةَأنَََّ،رَخاطئهذاَتصوَ َ؟"ما
َوأناَدائماًَأقولَ َحديثَأهلَالركََّمَ َعانونَمنَجهلٍَمراجعناَيَ بأن  طونَقواعدَسلَ مَيَ ألهنَََّ؟ملاذاَ،بيتبَيفَفهم 

ََ،طئةفتخرجَالنتائجَخاَ،علمَالكالمَ،علمَاألصولَ،علمَالداريةَ،الرجالعلمََ،صباَوالنَّ َ،السببهوَهذا
َ!!اخلاطئةلذلكَتنتشرَهذهَاألفكارََ،بقواعدَأهلَالبيتَلفهمَاحلديثتونَي سل طونَقواعدَالنَّواصبَوالَيأ

َ.هذهَهيَاخلالصة

  :تبدعوني اآلن أمر على الكُ  

َالكَ أَ  َوأَ تابع َاألضَوسلَ تب َط َالتفاصيل َعلى َاء َتتَ حَّتَّ َلكم َاهلَ،الصورةضح َهذا َالكليملاذا بريَمان
َ!؟لكتابَاجلواهر

َ.راصرواَصاحبَاجلواهعَ َنالَّذيَءانمرَعلىَأقوالَبعضَالعلمل ََ:أوالًََ

َكتابَ َالعلماءقَ )هذا َالعلماء)َأوَ(صص  ََ:القراءتانَصحيحتانَوَ(ق صص 

َ َللمريزا َس ليمانُم  مَّد ََ،لتنكابيناَابن َترمجة َوهيبالشَّيخ َاحملجَََّ،مالك َالبيضاءدار َاألوىلََ،ة الطبعة
ََ،يميالد1992َ َ-حسنالشَّيخ ُمَحمَّد وقد ذهب -121صفحة َيقصد َُم  مَّد َالنَّالشَّيخ َ،جفيحسن

َكَ رَّبَََّوَوفمَمعَرَـ نديَعالباألغاَالدَرَ،هذاَالكالمَوردَيفَأحوالَاألغاَالدربنديَو َةَيفرََواملتداولةَاملشهَتبهاَمن

َاحلَ  َالوسط َالشََّ)سيين ََ(،هادةأسرار  َالَّذي َاألصلي َأسرارأك)عنوانه َيف َالعبادات َهَ لكنََّ(،اداتالشهَسري
ة ر ايحسن النجفي يومًا للزِّ الشَّيخ ُمَحمَّد وقد ذهب -:هادةالشَََّأسرارَ هداءَبَ الشَ َسي دمعروفَبنيَمقاتلَ

َالدرب-اوصة إلى كربَلء فالتقى بالمَل أغالمخص َأغاَ،دينأغا َامسه ََ،هو َأغا َعابدباامسه َأَ،ن غاَاملال
َكربالء َكانَيسكنَيف  كتاٌب جواهر الكَلم كتبتُه بشكل  َ(اجلواهرَصاحب)َالشَّيخ فقال لهُ -:الدربندي

َمَّت)َجّيد َغَ ري َنَوغَ سَ حَوحَ بعدَأنَص حَ َ؟هذا َوأَ ري ََما َأضيفَإليهَوحَ َفيه َحَ ذَ ضيفَما َ(فَمنهذَ فَما
اَهوَاملالَأغ)َفقال المَل أغاَ؟(لَوقتماذاَ)َ؟فهل رأيتُه وأعجبكَجّيد جواهر الكَلم كتبتُه بشكل   كتابُ 

َكتابَامسهَاخل َكتابانََ،زائنالدربنديَعنده هوََ(،اخلزائنَيفَاألصول)َوَ(يفَاألحكامَواخلزائنَيفَالفقهَ)عنده
لألغاَالدربنديَهلَرأيتَكتابَجواهرَالكالمََلواهرَيقَواحبَاجلصفَ،عنَاخلزائنَيفَاألحكاميتحدَّثَهناَ
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َ؟اجلواهرَأينَت وضعأن َباعتبارَ)َلجواهر الكثير في خزائنناا هذهَيُوجد من :فقال المَل أغا (أعجبكوهلَ
َاخلزائنَ،ت وضعَيفَاخلزائن َكتابه  وأيضاًََ،واحملاورةَفيماَبينهماَاملرجعَ َااًلَلكتابَ ب ََعطَ يَملأن هَيعينََ،يشريَإىل

-يوجد الكثير من هذا في خزائننا :فقالَ(الكبارَيتحاورَهباَاملراجعالَّيتَالطريقةَهذهَاحملاورةَتعكسَلكَ

َكانَمنَهذاََ،ثَعنهدََّتتحالَّذيَاًَهذاَالكتابَهمََّيعينَليسَمَ  َ!!األغاَالدربنديما

 (:الشِّيعةأعيان )هذا الكتاب و  

َ،47صفحةََ،دَالتاسعوهذاَهوَاجمللََّ،طبعةَدارَالتعارفَللمطبوعاتَ،يُمسنَاألمنيَالعاملَسي دَلل
منَالفقهاءََوَ،جفالنََّءاشخصيةَعلميةَمعروفةَمنَعلموهوََ،العفكاويَرنفَ خَ َسنَآلُم َالشَّيخَيفَترمجةَ

َكانََ؟ماذاَجاءَيفَترمجتهَ َ،يعينَبعدَصاحبَاجلواهرَبسنواتَقليلةَ،1270تويفَسنةََ،الكبارَيفَعصرهَ  هو
َالعَ م َولكنَّن َالكبار َأوقلماء َفيههم ََ،عوا َحيَ يَالإذ َال َأحد َالوسطَاحلوزويَاًَصألموالَوخصَواَبَ وجد َ،يف

َكاجلميعَحيبَ َ،ينخصوصًاَبنيَرجالَالدَ  َللمالَأكثرََ،النَّاسبقيةَونَاألموال ويفَالوسطَاحلوزويَهناكَحب 
يفَاحلوزاتَالعلميةَأم اََ،حلياهتاَاملاليةَناكَضمانهيكونَألوساطَاألخرىَرَّباََاألنَََّ،منَاألوساطَاألخرى

َدَأنَ ومرََّ،الَتوجدَهناكَضمانةَماليةفشيءََضَاإلنسانَأليَ رََّعوإذاَتَ،الَيوجدَضمانَوالَيوجدَتقاعدف

َرأيَتَ يَ  َيف َمعهم َوتَ قطَ تلف َاألموال َعنه َأرزاقهقطَ ع َوالقضيَّارَ حيَ َوَع َمعروفةب َهذهَ فهناكَحسَََّ،ة َيف َاسية
َعلىخوفاًََوَاهتمحيخوفاًَعلىَوذلكََ،مهرَيغباألموالَمنَقاًَهنماكاًَوتعلَ أكثرَاَ همَونَيَ احلوزَوفلكَلذَ،ةالقضيَّ

سأقرأََوَ،سببَطريقَوبأيَ َمنَأيَ َائلةمعواَأموااًلَطَ جيَ َإىلَأنَ البعضَمنهمَتَبوهذهَأدَََّ،مستقبلَعوائلهم
َكالمًاَلبع َكبارَاملراجعَالَّذينَت قد سوهنمََضَالعلماءَالكبارَعنَمرجٍعَعليكم جيمعَاألموالَمنََهَ كيفَأنَّمن

بَتَ ابهَوكَ نَيسريَيفَركم ََّوَدهَظاهراًَنَيؤيَ ثَعنهَهوَم َّدََّيتحالَّذيَاَوهذَ!يقةَرَطبأيَ َوسببََبأيَ َمكانٍََأيَ 
َكَ ََ؟قلبمنَمَ َفماذاَصنعواَلهَ َ،يدهَذلكَخبطَ  َ،ةلكشفيَّاةَأوَمنَيخيَّمنَالشََّهوََاًَفالنَأنَيقالَبأنَََّاًَفَركان

ةَيخيَّقالَالشََّي ََ،روهمفََّكَ ََفراًَبعدَأنَ كَ ََعدَ كانتَهذهَأمساءَيفَزمانَصاحبَاجلواهرَتَ ََ،ةيخيَّةَهمَالشََّالكشفيََّو
صلونَوراءَمَيَ ألهنَََّ(ةريَ سپ شتَهلمَ)الي قالََ،مَيقولونَبالكشفقالَالكشفيةَألهنََّي ََوَ،يخَاإلحسائيللشَََّسبةًَنَ 

ََ(ةالباالَسريَ )وهنمَواألصوليونَيسمَ َ،رأسَاحلسني م َالرأسَالشريفَيصلونألهن  َكلماتَباللغةََ،أمام وهذه
َت َالرأسالفارسية َالرأسَوأمام َرأسَاحلَ صلَ األصوليونَيَ فَ،عينَوراء َعدمَيخيَّوالشَََّ،سنيونَأمام َيقولونَهذا ة
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َكانواَي سم وهنمَبالَ،يَوراءَالرأسصلَ نَ فنحنَاحرتامَ علىَأيََ،ةةَوهؤالءَيسموهنمَبالباالسريَ سريَ َشتپفهؤالء
مَهَ تَـّأَ أناََ،مثليَأناَ،النَّاسيسقطَبنيَسَ فإن هَةَيخيَّالكشفيةَالشََّأيَبَةسريَ َشتپالمَبتهمةَهَ تـََّيَـ الَّذيَفَ،حال

مَهَ تََـّأ ََوَ،ماءَمنَجندَالسََّمَبأينََّهَ تََـّوأَ َ،ةتيَّجََّمَباحلَ هَ تََـّوأَ َ،ةمَبالوهابيَ هَ تََـّوأَ َ،فيةَوصمَبالوأ تَـّهَ َ،ةيخيَّشََّلبالكشفيةَبا

َبالغلوَ هَ تََـّوأَ َ،ةباملاسونيَ  َبالعرفانيَ هَ تََـّأ ََوَ،م َباإلخباريَ هَ تََـّوأَ َ،ةم َللموسادوأتَـّهَ َ،ةبالبهائيَ َمهَ تَـّوأَ َ،ةم َبالعمالة َ،م

َكثريةَ،وأ تَـّه مَ،موأ تَـّهَ  امات َأَ َ،إهت  َاالَ َولكنَََّبايلوال َهتََّهذه َال َامات َبعضها َيشبه َفبعضًا َيفَكيف ِّتتمع
ََ،عجزةمَ هذهََ!؟واحدَخصٍَش َم عجزةَباعتبارََ!عجزةأناَمَ إذًا كيفَِّتتمعََََ،هذهَاملتناقضاتَكلَ ََمجعتَ أين 

عَأمجَستطعتَأنَ لذلكَاَ َ!عجزةَمَ بأينَ َمَيعتقدونيلَعلىَأهنََّلد!َهذاَ؟واحدَكل َهذهَاألوصافَيفَشخصٍَ

ََ!!األوصافَهذهَ َلََّكَ 

َ َصنعوا َُمَ لفماذا َخَ لشيخ َآل َالشَََّ؟نفرسن َأحد َيخيَّمات َويبدو َجبنازته َفجاءوا َمنَأن هََة كان
َالشََّشََّال َعند َالكبرية َالشيخيََّوَ،ةالكشفيََّقوليَهناَ،ةيخيَّخصيات َنفسَ هم َأَ َ،همة َاللفظ َعلىَطلَ وهذا ق

شخصيةََفيبدوَأنَّهَ َ،حالَعلىَأيَ َ،اإلحسائيالشَّيخَوهوَتلميذََ،عليهَاللَ َشيتَرمحةَ كاظمَالرَّالسي دََتالمذةَ
َكبرياًَلَ واَمَ أيََّوكانواَقدَهَ تويفَ َمنَشخصياتَالشَّيخيَّة ارَبتباعَ،ماءَالكبارلعمنَالَيَعلىَجنازتهَ صلَ منَيَ بلغًا

َالنََّمنبوذينَكانوامََأهنََّ َوكربالءيف َوََ،جف َالتقيَ كانوا َويعيشون َأنفسهم َعلى ََوَ،ةيافون َحاهلم َهو إىلَهذا
َ َإىلَ،هذايومك َهذا ََوَيومك َيف َيَ النَّاملراجع َفسَ جف َواليخيَّلشََّاقون َالصَََّة َخلفَ جييزون َالة ويقولونَهم
م َأنَََّ،بضالهل  َيَ سنَخشيخَُمَ الهناكَمنَأرشدهمَإىلََفيبدو سنَخنفرَالَوالَ،بهَعَ قَويَريدَأننفر شيخَُم 

َكثريةَهولكنَ َ،ي صل يَعلىَالكشفية ةَيخيَّمنَالشَََّهَ سبةَبأنَّالنَ َهذهَ َفجاءتهَ َ،ىَوحضرَالتشييعفصلََّرأىَاألموال

َمسَ  ظمائهم رسلت جنازة لبعض عُ أُ  هُ سبب نسبة الميل إلى الكشفية إليه أنَّ  والمنقول أنَّ -هعتَ فأسقطوا
بشيء وَل الميل  هُ زَ  وجب لمذلك َل يُ  خفى أنَّ وَل يَ  ،ع الجنازةل الدراهم وشيَّ بِ م كثيرة فقَ ومعها دراه
َقصََّالَو-هل بعض أعدائِ حيَ هذا هو المشار إليه بِ  اهر أنَّ إليهم والظَّ  َطويلة َتفصيلوالة َفيه دَموَرَ،كالم

َكالَينباعتبارَأنََّ؟سنَآلَخنفرَلصاحبَاجلواهرشيخَُمَ الماذاَقالََ،الكالمَليسَهنا مَاملراجعَوالعلماءَأنقل
َكثريَمنَجواهركَهذهَلهَ َقالحنيَكالمَاألغاَالدربنديَََمرََّفَ،حبَاجلواهراصاملعاصرينَل َ،عنديَيفَاخلزائن

َقالَف َيناقشَصاحبَاجلواهرَالشيخَُمسنَاخلنفرماذا لبائعي الفلفل َك هذهجواهرَ  أعطِ -قالَلهَ َ؟وهو
معَونَالورقَبشكلَالقَ أليسَيلفَ َاآلنَالباعةَاملتجولونَ،يصنعوهناَمثلَاألكياسَأي-ون بهارّ صُ ون يَ والكمّ 
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َبعضَاألشياء جواهرك هذه  أعطِ َ،(واهركتابَاجلََيقصد)َك هذهجواهرَ  أعطِ -:فيقولَلهَ َ،ويضعونَفيه
َالكلمةَو)ون بها رّ صُ يَ  ونوالكمّ  للبائعي الفلف َقالَهذه ََ،بعدَما َبأنَّقالَعنه َصاحبَصاحبَاجلواهر ه

احب صَ  نَّ قال إيُ و  ليقةعوجاج السَّ ب إلى اسِ ولذلك نُ َ(هوَاملرجعأن هَباعتبارََيعتشَ وهذهَأَ َ،ةسليقةَمعوجََّ
َالكلمة،َوانتشرت-الجواهر كان يرميه بذلك َالقولَهذه َكتابَاجلواهرَهذا َكيفَيقولَعن فإذاًََ!؟يعين

َوفَ كانَعالَ هََوجلَقالَرأيَ الرَ َ!ةهَمعوجََّسليقتَ  َمعروفاًَمًا َكيفيَ فَ،قيهًا ةَأدبَاحلوارَهذهَأيضًاَصورةَأخرىَعن

َيقولونَعينََهمَ!لماءبنيَالعَ  ََواحلالَ،سيءَإىلَالعلماءأَ الَّذيَأناَبأين  ي سيءَبعضهمَهمَهؤالءَالعلماءَأن 
َهَعنهذاَالكالمَالَأنقلَوَ،الطائفةَهؤالءَهمَمراجعَ،ويسخرَبعضهمَمنَالبعضَاآلخرَ،إىلَالبعضَاآلخر

َالش يعة)كتابَهوََهذاََ!عضوَفيهاَيقولونَبأينَ الَّيتَونيةَالوهابيةَوالَعنَاملاس سنَاألميينََ(أعيان  للسي دَُم 
 .األصوليةرسةَدالعامليَأحدَمراجعَامل

َالتعارفَللمطبوعاتَ(،الش يعةأعيانَ)رَمنَاشَ دَالعَ نذهبَإىلَاجمللَّ يفَترمجةََ،233فحةَصَ،دار
َمعروفَـ عال َكبري ََم َوهو َالنَّالشَّيخ َالطهراينهادي ََ،جفي َسنة َأَ َ،1253مولود َيف َمرجعيةَيعين خريات

شيخَحسنَاليفَملسَدرسََ،حسنشيخَالَهَ دركَولدَ أ ََوَ،دركَصاحبَاجلواهرلذلكَملَيَ َ،صاحبَاجلواهر
يفََشيخَحسنَابنَصاحبَاجلواهراليناقشَشيخَهاديَالطهراينَوهوَاليقولََكانََاذامابنَصاحبَاجلواهرَ

َكتابَاجلواهر)َب هذا المطلبتَ باك ليلة كَ أَ  إنَّ -يقولَلهَ كانَََ؟اهرابَاجلَوكتَيَفَمسألةَمذكورة كان َ(يف
َيَـ )َطبيخ الماش هعشاؤ  َمل َهو َقَ قطعًا َهذه َيستعل َهو َاملستعمالعبارة َالعبارات َالشََّلمل َالوسط َيف عيبَة

َي-طبيخ الماش عشاءهكان َإنَّ أَباك ليلة َكَتب هذا المطلبَ(جفيالنَّ َأنَ يَرهو َقضيتنيي ََد َإىل َ:شري
امَيَّك ت بَجواهرَالكالمَأأن هََباعتبارََ،صاحبَاجلواهرَيفَأيَّامَشبابهَ ََفقرىلشريَإي ََيريدَأنَ َ،ةَاألوىلالقضيَّ

َالقَ َذكرتَ َوَ،بابهَ شَ  َكتبَذلكصََّلكم َكيف َأنَََّ،ة َالََّءاَالفقَرباعتبار وطبيخ ََ،املاشَبيخَ ونَطَ يتعشَ َنيذهم
َيفَالنَّكانَمَ ََاملاش َالعامَ َ،َتلكمَاألياميفجفَشهورًا َكانتَالفَ ةَللنَّاحلالة َداخلَاحلوزةَصقرَوخصَوجفيني ًا

َالَ،العلمية ََوَ،رالفقهيَماءَلللعَولبةَعامةَللطاحلالة َقَ َوَ،النجفينيَيلباقحَّتَّ َكانوا النَّاسَفأغلبََ،ةلَّاألغنياء
َكانتَتأكل َكانَرخيصاًََألنَََّ،ملاشاَتأكلَ؟ماذا الباذجنانَواملاشََجفيفَالنَّمنَأكثرَاألكالتَفَ،املاش

ََواملاشَموجودَعلىَطولَالسنةََ،همالرخص مَاعطَموائَ سَ َوقدونه َيسمَ َيفَاألوساطَالنَّجفيةَالنَّاسكانَحَّتَّ
مذهبََ:لحنيَيسألونَشخصاًَماذاَتعشيتَالبارحةَيقَوَ،الكلبَبيتندرونََّبذهوهمَونهَكانواَيسمَ ََ،املاش
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عندََيفَالبطنَتَالكثريةَاَزبَاالنتفاخَوالغااملاشَيسبَ طبيخََنَأنَََّوفرَعوتَ،أكلَطبيخَاملاشأن هَيعينََ،الكلب
معَيتحد ثَ)َإنَّ أَباك ليلة َكَتب هذا المطلب-:حنيَيقولَ،هوَي شريَإىلَهذهَالقضيةفَ،النَّاسكثريَمنَ

ََ.كان عشاؤه طبيخ الماشَ(شيخَحسنَابنَصاحبَاجلواهرال

ريَبنيَاذاَجيميعرفَانَكهوََ-ءكثيرًا من العلما  عُ قَ ومثل هذا ي َ -:قعلَ يَ الش يعةَهوَصاحبَأعيانَ
َاألصيَ كانَهََألنََّ،يفَتراجمَالعلماءَباكتوهوََالش يعةَأعيانَمؤل فََ،ءاالعلم َكثرَيادفَهذا ومثل هذا -اًَمر

اَباً؟دََّمَؤَاداًَانتقَآراءَالعلماءَإذاًَملاذاَتلومونناَحينماَننتقد-يَ َقُع كثيرًا من العلماء ءَوهؤالءَاءَالعلممَهؤالهَ وه 
َحاهل م!َاملراجع ة ام الحادَّ وي األفهخصوصًا من ذ ،وصاً ومثل هذا يقع كثيرًا من العلماء خص-وهذا

ذاَوهَ،لماءرَالعَ كباََ؟عةلواسااألفكارََوَامَاحلادةمنَهمَأصحابَاألفهَ،منَاملراجعَيعين-الواسعةواألفكار 
ثريَهَالكَ عليَرََّعينَمَ يَ،لعاشراَجمللَّدادَهوَوهذاَاجمللَّالش يعةَصاحبَأعيانََُمسنَاألمنيسي دَالالكالمَيقوله َ

َكتابَ ثريَوهوَجيَ والكَ  ونَالحظت ََ،طعلقَ نَهذاَامَاًَجزءَبَمنَمخسنيماَيقَرَ،اًَسنيَجزءيصلَإىلَمخالَّذيََهَ مع
َ َاجمللَّهذا َالعاشر َد َالكبريوهو َالقطع َصغريةَ،من َوالطبَ،واحلروف َصغريةعاالكتابة َمرَََّ،ة منََهعليَفكم

َاحلوادثَ َكَ دلَّمنَمأتـم هَدَلَّيقولَيفَآخرَمَ حَّتَّ ستهزاءَألدبَهذاَوااللَسوءَاعينَمثيَ -ومثل هذا-:تابهات
وهوَ-ةفكار الواسعاألو  دةلحاا كثيرًا من الُعلماء خصوصًا من ذوي األفهام  هذا يقع ومثلُ -راجعملاَبني

َ َيتحدَّث َعن َالشَّيخ َهادي َالَّذي َالكالم َهذا  راآلثا ق صاحبلمحقِّ ااألستاذ -؟..يصفهَ َفكيفقال
َمتعصَ -ألصولاًا عية خصوصر نون الشَّ ين في الفُ مؤسَّسلمشهورة والمطالب المأثورة أحد الا َباًَكان

َكتابَلكَهوَيسخرَملذَ،ةَمنَعلمَاألصوليََّل َـَ وكثريَمنَمطالبَاجلواهرَخَ،وللألص مَرغمَأهنَََّ،جلواهران
َكانَراف َ،افرتاءًََرماألَليهَهذايَعفرتَ واَ،ضًاَلعلمَاألصولشحنواَالكتابََّبطالبَعلمَاألصولَولكنَالرجل

َتمشيةَاألمرَولَ،لتمشيةَاحلالَ؟ملاذا َومنَجهةَ،جهةَهذاَمنَجفيلنَّااحلوزويََجلوَ اَلكتابَمعميشيَاحَّتَّ
َثانيةَ َهذاَاَيكونَقاعدةًََوَةَاخلمسالكتابَيفَقضيََّعَمنفَ نتـَ يَ حَّتَّ َ.لبابلفتح 

َالكتابََ،يفَمقدمةَجواهرَالكالم َكتابََبنيَيديَ الَّذيَهذا َاملقدَ َوَ(،جواهرَالكالم)هو مةَهذه
َ،فَومتَباحلَرقَ مةَرَ املقدَ َ(،د)يتَحرفَعطَ يفَصفحةَأَ َ،رضاَاملظف رالشَّيخَُم  مَّدَكتبهاَََ؟كتبهاالَّذيََمنَ

َا)َ:تتَعنوان كتاٌب في   ولهُ -؟:منَمجلةَهذهَاآلثارَماذاَ،واهراآلثارَالعلميةَلصاحبَاجلَ(،لميةلعآثاره
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َالتس- الوحيدةسختهُ فت نُ لَ ت َ األصول  َكتابَيفََليس-صولكتاٌب في األ  ولهُ -!هنااخلنبََوَريطبدأ عنده
َكيفَيريدونَأنَ َ،لَوجلَالَيؤمنَبعلمَاألصالرََّوَ،صولألا َمنَقوالفَ ي ََلكن َذكروه عنَمطالبَاألصولََما

َه َخبطَ -هِ هي بخطِّ الَّتي سختُه الوحيدة فت نُ لَ ت َ كتاٌب في األصول   ولهُ -؟!كتابَاجلواهرََطريق قالَالَيَ حَّتَّ
َفَـ َخبطَ  َآخر َالشَََّلَ سأَ يَ شخٍص َت قل عَينيعَ،خصذلك َاألَةَ القضيََّحَّتَّ كتاٌب في األصول   ولهُ -ساسمن

وألقاه  بهعِ الكتاب أثناء لَ  اناول هذولدًا صغيرًا تَ  لهُ  تها أنَّ صَّ قِ وَ  ،هِ سختُه الوحيدة الَّتي هي بخطِّ فت نُ لَ ت َ 
َكلَ َ،جفباعتبارَاآلبارَمنتشرةَيفَالنَّ-في البئر َفتحفرَاآلبارَ،جفالنََّوجدَبئرَلعدمَوجودَاملاءَيفي ََتٍَيبَيف

ه وبعد إخراجفي البئر  وألقاهُ  دًا صغيرًا تَناول هذا الكتاب أثناء َلِعبهِ يَوِقصَّتها أنَّ لُه ولَ(يفَالبيوتَحَّت
أْن يُعيد  ئذ  وهو المرجع للتقليدومي لهُ  يسمحُ الشَّيخ  قتُ ن وَ لماته ولم يكُ قد انمحت كَ  هُ وجدوا أنَّ 

َكانواالشَّيخَحينماََ-تأليفهُ  َللتَّقليدَأوالده  اَ،كباراًَََكانَمرجعًا َولدَصغريَملَنسمعَعنهيَرَّب  ولكنََ،كونَله
َكانَالشََّ َللتقليحينما َكبخَصاحبَاجلواهرَمرجعًا َكانَأوالده  ولدََيكونَلهَ َميكنَأنَ َ،حالَعلىَأيَ َ،اراًَيد

َأردَ،صغري َنتتبعَأحداثَ َنالكنَإذا َلستََ،أوالدهَ َالتأريخَوأعمارَ َأن  َوإالََّأنا َبالقضية ََبإمكاينَأنَ مهتمًا
َالكَ َلكمَأنبش َخالل َمن َاآلن َالقضية َسريعاًََ،تبهذه َجيري َالوقت َأرى َعديدةَوَلكن َمطالب َ،عندي

َوننَ فأَو َكبارًا َكانوا َسيَ َهذهَالَتدلَ فَ،ةَصحيحةلقصََّاَهذهَنفرتضَأنََّلَالده لبَااملطَذكرَمنَأنََّعلىَما
َكتبَيفَذلكَالكتابوماَأَ،لَصاحبَاجلواهربَ اجلواهرَهيَمنَقَ كرتَيفَكتابَذَ الَّيتَاألصوليةَ َ!؟دراناَماذا

َكَ رَّبََّ َكتابَيفَ،علمَاألصولل ََقضاًَبَذلكَالكتابَنَ تَ ا َعلمَاألصولهَ ولكنََّ،األصولَهوَصحيح ألنَّه ََ،َنـ ق ض 
َكانَيعتقدََ،معلمَاألصولَحراَينقلهَمراجعَعنَصاحبَاجلواهرَيقولَبأنَََّ،يبدوَمنَالكالمَاملنقولَعنه فإذا

َاستعمالَعلمَاألصولَحرامَفلرَّبَ  َكانَبأنَّ َالوليدَالصََّالكتابَيفَنقضَعلمَاألصولَوملَيَ َذاها َهذا غريَلقه 
َيَلقَ مداًَأَ اَعَ وإّنَََّدهَ منَأوال لكالمَماَالدليلَعلىَأنََّهذاَاَ،الكالمَهكذاَرَّباَيكونَ،تضيعَهذهَاحلقائقحَّتَّ

َصحيحاًَ َليس َأقوله  َأنَََّوَ!؟الَّذي َعلى َالدليل ََما َالكهذا َالم َيقولونه َالذي َالعلماءََ؟صحيحالهو أليس

َالرَ يَ  َالرَ فنسألََ،واياتسألونَعنَأسانيد َهوَسندَهذه َسندَ؟ةايَوما الَتوجدَأسانيدَحلكاياتََ،ليسَهلا
َ!؟دونَأسانيدلَعنَالعلماءَمنَملاذاَيقبلونَماَي نقَ َوَ!؟لماذاَيطالبونَبأسانيدَلرواياتَأهلَالبيتفَ،ءاالعلم

لَبنيَقَ انتكالمَيَ ََ،هلاَمصدرَالَيوجدَ؟ماَهوَمصدرهاَاألصليَ،الَيوجدَهلاَسندَ؟وايةلرَ اَماَهوَسندَهذه
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َأ نك رَ َ،العلماء َةَ الَصحَ َولَعنَالعلماءَقَ َنَ ريولكنَهناكَالكثريَوالكثَ،لَعنَالعلماءقَ ماَنَ َكلََََّأناَالَأريدَأن 

َ.اَأتباع هموإمََّوهَبَ ذََّكَ ََاَهمَالعلماءَ إمَََّ،لهَ 

  :بهجتالشَّيخ لنذهب إلى ما نقلُه و  

َالكتابَ،الَيكذبَاملرجعَاملعروفَهبجتَالعارفالشَّيخََ؟بذكهبجتَيالشَّيخَهلَ يفَ)َ:وهذا
ونشرَآثارََإعدادَجلنةَترمجةَ(،يفَالعقيدةَوالعرفانَواألخالقَهبجتالشَّيخَرفَاالعظمىَالعَمدرسةَآيةَالل

َ،435صفحةََ،هبجتالشَّيخَصَعنَلتَبالنَّقَ قاشاتَنَ ونَ َهذهَمموعَفتاوىَوأسئلةَوأجوبةَ،هبجتالشَّيخَ
َالطبعة َالثََّ،هذه صاحبَاجلواهرََ:تتَعنوانَ،لبنانَ،بريوتَ،دارَاألوسطَ،ميالدي2007ََ،ةيناالطبعة

َكالمَ-اهلل لم يكن صاحب الجواهر رحمهُ -وعلمَاألصول اهر لم يكن صاحب الجو -هبجتالشَّيخَهذا
هذا حرام علم ! ؟شنو هذا :تراضعمًا بأصول الفقه وكان يقول بلسان اَلولي اهتمارحمُه اهلل ي

َ-!؟األصول َاستفهامَ؟شنوَهذا)هوَاملكتوبَهكذا َتعج بمعَ!َعالمة َاستنكاريَوَ،عالمة َاستفهام َهذا
َيقولَ،شديد َهكذا َاجلواهر َصاحب َهذاَاََرَّبََّلف-!؟هذا حرام علم األصول! ؟شنوا هذا-:فكان كان

َأمَّاَهذاَالكالمَ،سندههوَهذاََومصدرََكالمَلهَ هذاَََ،هبجتالشَّيخَينقلهَالَّذيَمَكالالكتابَِبسبَهذاَال
نقلهَعنََ؟نهبجتَنقلهَعمَ الشَّيخَلكالمَاَهذاَألنَََّ،مصدرَليسَلهَ فَنقله َالشَّيخَُممَّدَرضاَاملظفرَالَّذي
أمَّاَهذاَالكالمََ،منقولَمرجعَعنَمرجعوهوََ،سندَلهَ َالكالمفهذاََ،مرتضىَاألنصاريالشَّيخَهَعنَتأساتذ
َكانَهذاَالكتابَرَّبََّلفَ،منَمصدرَليسَلهَ َ،منَسندَليسَلهَ فرَرضاَاملظفََّالشَّيخَُم  مَّدَبهَتَ كَ ََالَّذي يفَهوَا

َكأكأوَأهنَََّ،صولنقضَعلمَاأل َكتابَابنَالغضائرياَأكذوبة َكتابَابنَالغضائريفَ،ذوبة ملََ؟هلَرأىَأحٌد
َكتابنيَملَينسخالبَمسعَبأنَََّهَ بأنََّ:قولالطوسيَيَ الشَّيخََوَ،يره َأحد اَذماَ،ملَيرمهاَأحدوََ،أحداَمهنَالغضائري

قونَرواياتَأهلَزَ فونَوميَ ضعَ إىلَاليومَيَ َءالكنَالعلمَ،أحرقهماَوابنَالغضائريَأتلفهماَأحدَأقرباءََ؟هبماَلَ عَ فَ 
َابنَالغضائريَوعلىَرأسهم ََالبيتَبآراء َالسيستاينَوَ،اخلوئيالسي د َاملَربقيََّوَ،السي د َأَجعاة للَاَعلىالكرام

ةَصََّالقَ َ،هكتابَ ََأحدٌََملَيرَ َبأقوالَابنَالغضائريَالَّذيثَأهلَالبيتَيدقونَرواياتَوأحازَ إىلَاليومَميَ َ،مقاماهتم
َنفسَاألفالمَ،صَّةهيَالقَ  صولَكتابَاألََ!أقربائهَ َأحدَ َبَابنَالغضائريَأتلفهَ اكتََ،رتتكرََّأالَتالحظونَأنَّ
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َكلماتهَ غريَيفَالبئرَوأخرجوهَوقدَُمَ بنهَالصََّجفيَألقاهَاَ حسنَالنَّلشَّيخَُم  مَّدَل َ:اجلواهرَيقولوصاحبََ!يت
ََ!؟!َهذاَحرام؟شنواَهذا

ُه لم بأنَّ  :ان يقولكلجواهر  ا حضر درس صاحبكان يَ الَّذي  األنصاري الشَّيخ لكن المرحوم 
َكان-أصولنايكن يقصد  َالكالم َهذا َاجلَيعين َصاحب َالاَويقوله َيف َالدرس َيف َاهر ن لك-خلارجبحث

كن يلم  حمُه اهللر  أنَّهُ ب :لالمرحوم الشَّيخ األنصاري الَّذي كان َيحضر درس صاحب الجواهر كان يقو 
َكتابَاجلهبجتَوفقًاَلَ الشَّيخَقَعلَ بعدَذلكَيَ )يقصد أصولنا  نَمشحَوَاآلنَهراتابَاجلَوكوََ،واهرماَيراهَيف

 األصولَن أكثرمكانت   لشَّيخهذا مع أنَّ أصول ا-:يقولَ؟هبجتالشَّيخَقَعلَ ماذاَيَ َ،األصوليةَباملطالب
َكانَيقصدَصاحبَ،األنصاريالشَّيخَأصولَ-سعة َإَ؟جلواهرَإذاًَاَفأصولَمن ريَاصاألنضىَيخَمرتشالذا

َكانَيققولَبأنََّي شيخَلاَ؟لَمنساءتييَالَّذَ،عيَّةالش يحلوزةَاَيفَدَعلمَاألصولَاملوجودصَصاحبَاجلواهرَما
َأصولَالشَّيخَاألنصاريَالَّيتَهيَأصولَاحلوزةَالش يَ:يقولَ،هبجت يعينََ،ةًَعَ ألصولَسَ انَأكثرَعيَّةَممعَأنَّ

َسَ  َاألصول َأكثر َتناولتأهنََّعةًَمن ََ،املوضوعاتَكلََََّا َيقول َكما َكان َمرتالفإذا َاألنشيخ َبأنََّضى َصاري
َيقصدَهذهصاحبَاجل َال َكانَيقصدَصاحبَاجلمَ َألصولَفأصولاَواهر َإذاًََون يخَشلا-ومع هذا-؟اهر
في الجواهر  د أوردكان ق  صولض على األتر كان يعالَّذي  اهلل  هُ  صاحب الجواهر رحمفإنَّ َ(هبجتَيقول

لشَّيخ اعلى عصر مانًا ز دمًا ن متقصاحب الجواهر كا لية مع أنَّ و صاأل في كتبهما أثبتُه الشَّيخ بالدليل 
َنيتَالكالمَومسيأَوَ،ذلكَتَبعدسََّطالبَدَ املَهذهَ،ةحةَواضالقضيََّ،تَبعدَذلكسََّاَدَ هذاَألهنََّ-األنصاري

َ.نفسَاملصادرَخالل

عبد الحسين الشَّيخ اذ وحدَّثني األست-(:خامتةَاملستدرك)ثَالنوريَيفَحدَ مَ ـةَينقلهاَالصََّهذهَالقَ َو
ن شرح كشف الغطاء ضت عر عا أمَ قلت لشيخي صاحب جواهر الكَلم لِ  :هلل قالا الطهراني رحمهُ 

َ-ستاذكك وأُ يخُ ي حقَّ صاحبه وهو شَ ؤدِّ تُ  َباعتبار َتَ أن  َمن َكان َاجلواهر َصاحب َجعفرََشَ الالميذ يخ
َفيقول َالغطاء َشرحتَ َ:لهَ َكاشف ََالشرائعَملاذا َالغطاءوََاجلواهريف َكشف َتشرح وفي كتابِه من -؟مل

-الشَّيخيا ولدي أنا عجزان من أوأوات  :فقالَ؟المشكلة ما َل يحصى العباراتو  ةالمطالب العويص
َكالألنََّ َكتابه أصولياًَفرَ يَ كانَالغطاءَََشفَ شيخَجعفرَيف فيهاَعَمسألةَيأخذهاَيبدأَيفرَ َأيَ ،َفواسعاًََعَتفريعاًَ
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َكثرية يا ولدي أنا عجزان من أوأوات -:صاحبَاجلواهرَيقولَلكفلذَ،أوَ،أوَ،أوفيقول:ََ،تفريعاتَأصولية
َاألصولَجلَالَميلكَ الرَّف-!الشَّيخ ََوَ،مياًلَلعلم  َكشفََأنَ إىلَدفعه َالَّذيَببَالسََّهوَهذا َكتاب الَيشرح
َ.ثَالنوريَيفَخامتةَاملستدركحدَ مَ ـهذاَالكالمَنقلهَالَ،الغطاء

َمقدَ  َيف َزلنا َال َمة َرَ مََُّمَ الشَّيخ ََ،ملظف راَضاد َالهو َشيخ َاملظفَ َرُم  مَّد َيَ ضا َعلَ ر َكالٍم َعلى الهَ قق
َ َاجلواهر ََوهوصاحب  َتَ يتحدَّث َالَلميذهَ مع َشيخ َُم  مَّد َياسني َآل َالَّذحسن َذي َبعد َأيََّلكصار امَيف

َالكاظميةَمرجعيته َيف َعنه َصاحبَ،وكياًل َيقول ََفماذا َُملاجلواهر َحسمََّلشيخ َيد َآل واهلل يا -؟:اسنين
َكتابٍََبتفصيلٍََةالق صَََّوسأقرأَلكم)َولدي  ا كتبتهُ ا ولدي أنا مي واهللِ َ(عدَقليلريازيَبالشُم  مَّدََسي دَللَيف

ىَةَتسمََّمنطق-لعذاراتإلى ا أخرج كنتُ   لنفسي حين ما كتبتهُ وإنَّ َالنَّاسابًا يرجع إليه  يكون كتعلى أنْ 
َالعذاراتَالعذارات َإىلَالسَّادة لمسائل وليس ل عن اسأَ أُ  أخرج إلى العذارات وهناك حين كنتُ -نسبًة

 أنْ  ولو أردتُ  ،اجةند الحععاً أكتب كتاباً يكون لي مرج على أنْ  ي فقير فعزمتُ عندي كتب أحملها ألنِّ 
تابَكهوََ-عليّ  لسيِّدامير أن يكون على نحو رياض ال بّ حِ نت أُ ًا في الفقه لكُ نَّفأكتب كتابًا مص

َالطباطاَمعروفَبرياضَاملسائل َهي-صنيفي التلكتابية فا فيِه عنوان-ئيللمريَالسي دَعلي  َما وَعينَهذا
َكشكولَ،كتابب َكَ،لستَأناَوقولَيَهوَ،جلواهراَكالمَصاحبهوََهذاََ!هذا فََل ََؤأَ نَأنتَأنويَيقولَلو

َأللَّ َكتابًا َالسي دالفت َطريقة َعلى َالطباطبائيَمريَكتاب َكتابهَ َعلي  َاَرَيف َالكَ،ملسائلياض َذاك ابَتألن

َكتابٌَوََ،منهجَوبَمرتَ َوبَمبوَ  ََ!لكالمقولَهذاَايصاحبَاجلواهرَهوَنفسهََ،ضطربمَ َكتابَاجلواهر

-الترتيب مسط وعدما فيه من البَ والحّق أنَّ الكتاب بِ -يقولَ؟ررضاَاملظفََُّم  مَّدَيخَقَالشََّعلَ ماذاَيَ 
َكثريةَمنَدونَحاجةَ،البسط الَّذيَاملظفرَهوَالشَّيخَ-قلة هذا النَّ حَّ شاهٌد على صِ -إليهاَيعينَذكرَأشياء

َكتابَاجلواهرَفَ يقولََ،يعلقَعلىَهذاَالكالم َكثريةَالَحاجةَإإذاَنظرناَإىل غريَفيهَواملطالبََ،هايلفيهَأقوال

َأدلَ َ،بةرتَ مَ  َدليلَعلىََوهذا َكتبهصاحبَاجلواهرَملَيكنَقدَأنَّ َالذي َمنَالشيء َكتاباًََأنَ َأراد -يكون
ليكون  بهُ تَ كَ   هُ من أنَّ من البسط وعدم الترتيب شاهٌد على صحة هذا النقل  ا فيهِ مالكتاب بِ  أنَّ  والحقَّ 

لكَبعدَذاجلواهر،ََوَكتابََوَهذاَهوَحال-ةقمّ ة َل على أسلوب التأليفات المنخاصَّ  رات ومرجعًا لهُ ذكَّ مُ 
َمعجبَ)َالرياض  عباراتن يصنعه كثيرًا من اقتطاف نصّ فيما كاَرومن هنا نعرف السِّ -:يقول هو
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أخذهاَمنََقدَصوصَلنَ اَهذهَشريَإىلَأنََّوالَيَ َكثريةََاًَينقلَمنهَنصوصفهوَلذلكََ،ابَرياضَاملسائلبكت
ومن -كتبهاَلنفسهَ ََتمالحظاكانتَهاََنَّ،َلكاملفروضَأنَيشريفيفَانَعلىَسبيلَالتألكلوَََوَ،كتابَالرياض

معة من دون اإلشارة وشرح الل   ضاتطاف نص عبارات الريقر فيما كان يصنعه كثيرًا من انا نعرف السِّ هُ 
اَ-ر باَلقتطافوَل إلى ما ُيشعِ  إلى المصدر َينقلَوإّنَّ َألنَّالكالم َالكالمَمنَأينَهوَهَهكذا يعرفَهذا

َ.كلَواضحشبفيهََملطالبَ اَصَتلكشخََّملَتَ َ،ولكنَبعدَذلكَحنيَح و لَالكشكولَإىلَكتابَ،أخذه

ََصاحبَو َعنَصََّنقلَالقَ الَّذيَالتكملة َصََقَعلىعلَ حسنَآلَياسنيَيَ ُم  مَّدَشيخَالة احبَكالم
َيقول في توفيق  ببلسَّ اة هي معها من طلب الجاه والس  صو هذه وخلالشَّيخ سن نية حُ  إنَّ -اجلواهر

فصاحبََ،معةَيطلبَالسَ الفهوَهَلنفسَفهَ ألََّأن هباعتبارَ-النَّاسبب في رواجه عند سَّ فه إلى إكماله والمؤلّ 
َ،لفقهاءعنَاَر واياتردَيفَالوقدََوَ!معةلسَ جلَافونَأليؤلَ َ؟شيءَفونَأليَ لماءَيؤلَ العَ َإىلَأنَََّيشريالتكملةَ

َينطبقَع َولكنَالكالمَجيرلأناَالَأقولَهذا َ؟ذاملا-ّر فقهاءلزمان شخر انَّ فقهاء آإ)َ:الكالمَىَفقهاءنا
مَيطلبونَالفقهَ(وإليهم تعود-:فتنةَالش يعةَ،منهمَخرجتَالفتنة لجاه َوالس معةَلونه َيطلبَ،غري َالللمَلوالعَإهنَّ

َ.اضحضامنيَبشكلََوذهَاملهبد ثتَالر واياتَعنَآلَُم  مَّدَتَ،تاواياَوردَيفَالرَ ذكهَ،لرئاسةوللدنياَوا

 (:لاجمعارف الرِّ )دعونا نذهب إلى ما جاء في كتاب  

َكتابَمعارفَالر جال منََومعروفََكتابَرجايلَ وهَوَ،حرزَالدينَُم  مَّديخَجالَللشََّرَ معارفَالَ،يف
آيةَاللَالعظمىََنشرَمكتبةَ،لوََّاألَزءهذاَاجلَ،فَالرجالَيفَتراجمَالعلماءَواألدباء(معاَر)املعاصرةََالكتب

رقمََ،منَترمجةَالشَّيخَحسنَقفطانَ،221صفحةََ،قمَاملقدَّسةَ،هجريَقمري1405ََ،املرعشيَالنَّجفي
َالرتمج ََوَ،100ة َيف َالجاء َصاحبَف-ستنسخ كتاب الجواهرن اِ مَّ وهو مِ -:رتمجةهذه َتالمذة َمن هو

َيعينَ-ًَل ومفرداتمَ جُ  نَفَسُه في َتصحيحها خ كتاب الجواهر وأجهدن استنسمَّ وهو مِ -اجلواهر انتبهوا

جفَالنََّءاـ مَمنَعلمشيخَحسنَقفطانَعالوالَ،رنَمتأخَ اموهذاَيعينَإىلََزَ،َالكتاباألخطاءَموجودةَيفَكلَ 
َبالتخصَ عَ لَّذينَامنََو َواخلطَ يفَصرفوا َالعربية َوعلوم وهو ِممَّن استنسخ كتاب الجواهر وأجهد -َالعربية

تصحيحَإمالئيََ:وأجهدَنفسه َيفَتصحيحهاَ،يعينَاملفرداتَواجل مل-ًَل ومفرداتنَفَسُه في َتصحيحها ُجمَ 
َونوي َالكالمذَبعدَ(،وصريف َيأيت َماذا ََاللَو)َهَلولو -؟:لك َحسالشَّيخ اُع بها أو فَ نتِ اَل لَّ لقَ(قفطانن
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َهوَ-بعُ صَ لَ  َُمم دَمهديَاجلواهريَحنيَقالَوهذا َكالم َنفس خراميشََ،خراميشَبز ونعنَالكتابَهو

وهو ِممَّن استنسخ كتاب الجواهر -َبلفظَم رتَّبوهذاَقالهَ َبلفٍظَس وقيَ َكَقالهَ لكنَذَ،ونَالَي نتفعَهبابزَ 
َاجلانبَ-لقلَّ اَلنِتَفاُع بها أو َلَصُعبولوَلُه َفرداتوأجهد نَفَسُه في َتصحيحها ُجمًَل وم َيف هذا

َ.حوييفَاجلانبَالنََّوَ،ئيالماإل

ََو َاألصويل َاجلانب َيف َاألهناك َعلم َمطالب َصول َالكتابشَ حَ الَّيت َيف َرأيتَ وقَرت َد َوجهة ظرَنم
رتَيفَالكتابَ،الرَّجل َ(،جالمعارفَالرَ )ءَمنَنَنفسَاجلَزم125َصفحةََ،مطالبَعلمَاألصولَالَّيتَح ش 

َال َشيخ َالدينُم  مَّد ََ،حرز َالرتمجة َالرتكيَ،54رقم َباقر باقر  حسنُمَحمَّد يخ  للشَّ راً عاصِ وكان مُ -مال
َينليةَيعومَالعقعل-يةقلالعَ  علومق بالعلَّ  ما يتكلّ و يل قِ -هَالقريبنياصَ منَخَو-ائهصاحب الجواهر ومن أخصّ 

َم الَعقليةعلَّق بالعلو ما يت وكلّ  ِقيلو -املرادَعلمَاألصولَبالذَّاتكنَلَ،واملسائلَالعقليةَاألخرىَصولعلمَاأل
َالكالَي نالَهوَ،عقَ يرَ َيبدأبعدَذلكَ-مه اهللحِ رَ  لكَلم كان منهُ ا هراو ب جافي كت َيدخلَيفَمَولكنكر

َالعلماء َشأنَيلَبرتقيع َوال َترقيعية َالرتقيعَصفَ،عملية َي راجع َأن  َأراد َمن َاألصليََ،126حة يعينَالكالم
َ َموجود َيف َاآلخونديََ،125صفحة َوالرتقيع َيف َهنَ،126صفحة َالشَّاهد َموطن وكان ُمعاِصراً -:الكن

في كتاب َلوم الَعقليةق بالعتعلَّ ِقيل وكّل ما ي ،ائهللشَّيخ ُمَحمَّد حسن باقر صاحب الجواهر ومن أخصّ 
َيةَيكونَهلااجلاهَواحلاشَوَاألموالفعيةَملرجاَةوصلَإىلَسدََّينماَطعًاَحَ قَ -اهلل جواهر الكَلم كان منُه رَِحمهُ 

َكبريَيفَنشرَهذاَالكتابَويفَذيوعَوشيوعَوعلوَصَ  بريةَيفَهذاَكةََدخليَ مهلاََهذهَالقضيةفَ،يتَالكتابأثر
َ.األمر

َ َمن َالثاين َاجلزء َهو َالرَ )هذا َشََّللَ(جالمعارف َيخ َالدينُم  مَّد ََ،حرز لرتمجةَاَرقمَ،225صفحة
العلوية الجليلة  هُ كانت أم    :فقالوا هِ نا عن نشأتتساتذثنا أُ حدَّ -حسنَصاحبَاجلواهرالشَّيخَُم  مَّدََ،326

 لِعذاروصعبر في قرى آل ب ةمن السَّادَ(هذاَذكرهَيفَاحلاشية)لعذار بوصعبر في قرى ة آل من الساد
كانت   -دميةتسميةَقَ َوهيةَاحللََّمدينةَزيدَيعينمَ َينبحلةَ-العلوية الجليلة هُ كانت أم  َ،دزيَ من حلة بني مَ 

َ(تعبأَبهَوالعليهَهكذاََيعينَالَتعتمدَ،فاًَلَ هَخَ عدَ الَتَ )َكان صبياً   نذُ خلفًا مُ  هَل تعد  َأم ُه العلوية الجليلة
عاًَوقط-جففي النَّ  فواظب على طلب العلمََل تعد ه خلفًا ُمنُذ كان صبياً َكانت أم ُه العلوية الجليلة
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َمنَأوالدهمَخَ عدَ الَيَ النَّاسَ َونَولدًا َاملالَوالَيرونَعندهَمياًلَللعملََحينمالفًا الشَّيخَََأنَََّفيبدوَ،لكسب 
فواظب َتعد ه خلفًا ُمنُذ كان صبياً ََل-ونهَخلفاًَالَيعدَ همَببَهلذاَالسَََّ،كانَمييلَلطلبَالعلمَمنَالبداية

جامعًا كامًَل حتَّى كتَب نال فضًَل و للهجرة الث عشر في أوائل القرن الثَّ َعلى طلب العلم في النَّجف
َآخرهَ -يه من كتب المصادردلمدة ما وكان عُ  ،الجواهر لم يقصد الشَّيخ  ث األساتذة أنَّ وحدَّ -إىل

عة نفسه فتناولها اجرها لمر  ضبط أقوال الفقهاء في المسائل الفقهية وصوَّ رائع إَلَّ شرحِه كتاب الشَّ بِ 
من مًا و يفًا جدَّ َضع-يعينَصاحبَاجلواهر-م لهدة وكان خط  المترجَ حوها في المسوَّ تَلميذه وصحَّ  بعضُ 
على يد الشَّيخ محّمد  الجواهر دار استنساخعدي وكان مالسَّ  حها تلميذُه الشَّيخ حسن قفطانصحَّ 

ث وحدَّ  ،اخسَّ لن  ل على اهُ سَ  مَّ ثُ  مشي بخطهِ ن القَ يحسالشَّيخ بدقة  الخمايسي وصحَّح ُنسخًة منها
َإىلَأنَ -مَل باقر التركيالشَّيخ عقلية في كتاب الجواهر هو من لا احثق بالمبما يتعلّ  األعَلم أنَّ  بعضُ 
إىلَ-من ثَلثين عاماً موسوعته الجواهر نحوًا  ه بقي في تصنيفر  س سِ دِّ قُ الشَّيخ  أنَّ  روفعوالم-:يقول

َكالمهَالَّ معارفَيفََالشَّيخَُممَّدَحسنَالنَّجفيَصاحبَاجلواهرَهذاَماَجاءَمذكوراًَيفَترمجةَ،يَذكرهذآخر

َ.جالالرَ 

 : السيِّد محمَّد الشِّيرازي المرجعأقرأ لكم ما ذكرهُ و  

َكتابه َ َإعدادََ(،خواطرَوذكريات)يف َ،بريوتَ،دارَالعلومَ،2008َالطبعةَاألوىلَ،احلائريُم  مَّدَعلي 
ََ،لبنان َكتاب)َ:تتَعنوانَ،677جاءَيفَصفحة يخ كان للشَّ   :قال صاحب التكملة-(اجلواهرَموفقية

بتأليفِه وقد  ءفيس الجواهر من الُعمر خمسة وعشرون عامًا حين بداف الكتاب النَّ حسن مؤلِّ ُمَحمَّد 
 عُ اظمي عن صاحب الجواهر ما يرجاسين الكآل ي حسنالشَّيخ ُمَحمَّد ل فقيه العصر جَ األَ الشَّيخ نقل 

الجواهر أن أسكن في الكاظمية ألشتغل  ستاذي صاحبُ أمرني أُ  :الفق ،إلى سبب تأليف هذا الكتاب
حسن ابن الحاج مُ علّي يكتب رسالًة إلى الحاج  عليه أنْ  حكام وتبليغ اإلسَلم فعرضتُ رويج األتب

ا سمع مني مَّ ولَ  حوزتهِ بِ الَّتي دات الجواهر لَّ جعيرني بعض مجر المعروف في الكاظمية ليُ وش التابوسفر 
ار يأخذون من جَّ التُ  بحيث أنَّ َهذا الحد كتاب الجواهر بلغ إلى  سبحان اهلل إنَّ هذا الكَلم قال الشَّيخ 

لو كان و  يكون كتابي يوماً بشكل كتاب ا كنت أقصد أنْ قسم باهلل يا ولدي مأُ  ،النَّاسسخته ويراجعهم نُ 
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سيِّد علّي لل المسائلكون على غرار كتاب رياض حببت أن يألالتصنيف والتأليف من الكتابة  دلي قص
ا سمعُت هذا الكَلم من هذا مَّ لَ  :يقول صاحب التكملة ،الجواهر لنفسي ما كتبتُ وإنَّ  ،يالطباطبائ
َ)َالعظيمالشَّيخ  َيعينَمن َُم  مَّد َياسنيالشَّيخ َآل ما أراجع كتاب دعن كنتُ   ،سبحان اهلل قلتُ َ(حسن

 كيف أنَّ   ،َلً أوَّ  :قلتُ  ؟تعجبكم ر  س ما هو :الشَّيخفقال  ،ب من أمرين واآلن زال تعجبيالجواهر أتعجَّ 
ه إلى آخره مع ل الفقمة من أوَّ ظَ العَ  تابة كتاب بهذهفه التوفيق في كِ حب الجواهر قد حالَ االمرحوم ص

بالنسبة إلى  ،ثانياً  ،ينهض بهذا العبء واحد أن ب لشخص  عصَّ  يكون من اللعادة تقتضي أنْ  اأنَّ 
 معتُ ا سَ مَّ ولَ  ،فهم يطلبونُه ويسعون وراءه ،بين أهِل العلم بسرعة راجالَّذي تاب محبوبية ومرغوبية الك

لباعثَيفَتأليفَاَأينَوجدَأنََّ-تعالى  رضا اهلللباعث في تأليفه لم يكن إَلَّ  ان لي أنَّ بيَّ هذا الكَلم تَ 
فهلَهَبعملَلنفسََاآلنَإذاَشخصَيقومينيعَ،كتبتهَلنفسيََ:حبَاجلواهرَقالهوَصاَ؟رضاَاللهوَالكتابَ

ََ!؟ةلنيَّاَكيفَافرتضَهذهفَ،ةَالقربةتكونَهناكَنيَ ََأنَ إالَََّ!؟يفَذلكَرضاَالل هوَالتلفيقَمنَالعلماءَهذا
 ر وطلب الدنياياء والتظاهُ عالى َل الرِّ ت  رضا اهللالباعث في تأليفه لم يكن إَلَّ  ن لي أنَّ تبيَّ -!واملراجع

قية هذا بب في موفّ اني كان السم الربَّ  ِ ة لهذا العاليَّ وهذا الخلوص في النِ لمقام وا وإبراز المرتبة العلمية
عندما كان صاحب الجواهر مشغوَلً  :الشَّيخ عليّ ابن  الفقيه مهديّ الشَّيخ يقول  ،تهومحبوبيَّ  باالكت

بهذا  مشغولين عشرين كلهم كانواو ة عددهم خمس زعلماء آخرون يتجاو  كبكتابة الجواهر كان هنا
َارَإىلَأنََّهناَجعلواَسببَاالنتشَلماءفالعَ -منهم شيء ولكن لم ينتشر ألحد   (شرح الشرائع)الموضوع 

َواحلالََ،هوَقربةَإىلَاللَلمهذاَالع َكتابًاَلنفسيَ،ذلكجلَملَيقلَالرَّأن  َكتبت  :َالًَأوَّمنَهذاَنستنتجََ.قال
ََ.ماَقالَهذاجلَالرََّوَ،ءاَمنَالعلميتياداتَتأزَ اإلضافاتَوالأن َ

َانهَ علىَرضاَاللَسبحَتشارَالكتابَدليالًَمَيعتربونَانمنَأهنَََّ،اخلطأَالواضحَيفَتفكريَالعلماء:َوثانياًَ
َكتبَالضَََّ!وتعاىل َ؟املكتبَانتشاراًَيفَالعأكثرَالَتسألونَماَهيَاآلنَلوَ،اللاآلنَأكثرَالكتبَانتشاراًَهي

َإىلَاإل َوسلَونرتنتَوتأكَّدادخلوا َيفَالعاملَ َ،أصحابَاخلربةَاوا َالكتبَانتشارًا أكثرََ،لَاإلجنيلبايبلاَ:أكثر
َكتابَنوسرَت َيفَالعامل َأكثرَالكتبَانتشاراَيفَالعاملَمسرحياتَ،دامسؤاتَنوسرَتنبَ تَ،مسادالكتبَانتشارًا

رضاَليلَعلىَهلَهذاَدفَ،منَهذهَالكتبَكنَأنَأدخلَيفَقائمةَطويلةومَ..أكثرَالكتبَانتشاراًََ،شكسبري
قافةَاملوجودةَالثََّ،َخاطئريك!َهذاَتف؟القضيةَهكذاَقضيةَاالنتشارهلََ؟للَسبحانهَوتعاىلَعنَهذهَالكتبا
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َكالمَمَرَ،بصلةَإىلَثقافةَأهلَالبيتَمتتَ َةَالقافةَخاطئَ لماءَثَ بنيَالعَ  َالكالمَََ،ثونَبهدََّاجعَيتحوهذا هذا
ءَالةَوهوَمنَالعلممينقلهَعنَصاحبَالتكَ،الشَّيخَعليَ ابنََمهديَ الشَّيخَينقلهَعنََ،يَزرياالشَ السي دَكالمَ

َكالمَمراجعَ،آلَياسنيحسنَالشَّيخَُم  مَّدَعنََينقلهَ َ،وفنيَرعامل َالكالمَيرتدَََّ،هذا ويفََسَودَيفَالدَروهذا
ننََ،احملاضراتَويفَالوسطَالعلمي بهمَتَ كَ ََنتشرالَّذينَملَتَاملراجعَوَلماءالعَ َستنجَأنََّن ََنستطيعَأنَ َأيضاًََ إذاًَ

َكثريٌةَجَ مؤلََّو َكتبوهاَوألفوهاَلرضاَاللَسبحانهَ َ،ًاَدََّفاهتمَوهي َهيَهذهَاملوازينَتأليسَ،وتعاىلَملَيكونواَقد
ََعندهم؟ َ.األمورَليستَهكذاَتوزنَوَ،موازينَخاطئةهذهَولكن 

  :احب الجواهرجال عن صَ عارف الرِّ احب مَ ة ينقلها صَ صَّ قِ  

َهوَاجلزءَاألوََّ رقمَالرتمجةََ،العفكاويَخضرَآلَشاللالشَّيخَيفَترمجةََ،جالمعارفَالرَ لَمنَهذا
ََوالكالمَ،145 َصفحة َ-لجواهرا مع صاحب رو مشه كَلمٌ   ولهُ -296املنقول بعد وفاة -خضرالشَّيخ

َشيخَالاسَمالواَإىلَلنَّاَيفَالنجفَبعضَ،أستاذَصاحبَاجلواهرهوَخَجعفرَيالشََّ-شيخ جعفرال بنَاعلي 
َجعفرال َصاحبَهمبعضَوَ،شيخ َإىل َاختالفَ،جلواهراَمالوا َََ،وحدث َحيدث َموتَاالكما َبعد ختالف

َباعتبارالَبعضَنك مقالَالفَ،ألكثرَشهرةاَاألعلىَأوَاملرجعَاملرجع َكانَالشَّيخََأنَََّشيخَخضر خضرَما
َإىلَاملرجعيةَمتوجَ  َحيادياَ َسيكونَحكمهَ فهًا َفلمَََّ،حكمًا َسألوا األفضلَصاحبََ؟دقلَ شيخَخضرَمنَنَ الا

َ َقالَ،شيخَعليَ الشيخَخضرَرجَّحَهلمَفالَ،شيخَجعفرالابنََعليَ شيخَالحسنَأوَُم  مَّدَشيخَالاجلواهر
َشيخَالدواَقلَ  َكانَيفَيومَمنَاأليََّوَ،شيخَجعفرالابنَعلي  وكانَيفَاحلرمَرةَأمريَاملؤمننيَاخضرَيفَزيَشيخالام

َصاحب َبعدويبدَ،اجلواهرَأيضًا َاَو َبشكل ََوصلََّ،مباشرحلادثة َوزارا َالصََّيا َدَ بعد َوالزيارة َصاحبَىنَ الة
اسَإىلَلنَّاَيخَخضرَأرجعلشَََّارَأنََّباتباعَوهذهَاإلشارةَهيَ!؟قيفةَالسََّقدتَ عَ َ:قاليخَخضرََوشَ الاجلواهرَمنَ

َالشَّيخَََوَ،عمرسيكونََّبثابةََخضرالشَّيخَفَ،عليَ يخَشََّلا َبكرَءكاشفَالغطاعلي  عمرَهوََوَ،سيكونَأبا
َاعقدناهَ:خَخضريالشَََّفقالَلهَ َ؟َالسقيفةقدتَ عَ َ:فقالَ،وبايعهَ َبيعةَأيبَبكربأهلَالسقيفةََلىأشارَعذيَالَّ
مع صاحب الجواهر حينما  رو  مشهكَلمٌ   ولهُ -:عليَ ناهاَلعقدوننََ،أنتَع مرَ،يعينَأنتَأبوَبكرَ،عليَ ل

رَماذاَفكَ ي ََكانالةََأثناءَالصَََّحتماًَ-يارةوالزِّ  َلةرغا من الصَّ اني في حرم أمير المؤمنين بعدما فَ قال له الثَّ 
َ َله َالعبارةهيَ فسيقول َهذه َالعلمَ،أ َهيَصالة ََ!ءاوهكذا َأيضاًَوصالتنا َبأنَََّ،كذلكََنن َأقول َال َهنا َأنا
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اَمََّل ََهذهَقضيةَمنطقيةَوَقطعاًَاإلنسانَ،ءاولكنَهكذاَهيَصالةَالعلمَ،صالتناَهكذاَ،صاليتَوصالةَغريي
َكانَهدفهَأنَ الشَّيخََيتويأَيفَاحلضرةَاًَجوداجلواهرَمَوَصاحبمثالًَيكونَ يصلَإىلََخضرَوصاحبَاجلواهر

ََويعرجامل َة َالشَّيخ َهو َخضر َالكَ الَّذي َلَةفََّأمال َهَ ورآَ،عليَ لشيخ َالصَََّ،ناكه َأثناء َفحتمًا َماذاَفكَ يَ سالة ر

عقدهاَأهلََ؟عقدتَالسقيفةَقالَلهَ َيارةوالزَ بعدماَف رغاَمنَالصَّالةَ هوَيقولَ،هذهَقضيةَطبيعيةَ،سيقولَلهَ 
واهر حينما قال له الثاني مع صاحب الج رو كَلم مشه  ولهُ -:عليَ دناهاَلخضرَعقالشَّيخَفأجابهََ؟السقيفة

دها قَ عَ  والزِّيارة فرغا من الصََّلةِ  بعدماَ(خَخضريشََّيعينَصاحبَاجلواهرَقالَل) أمير المؤمنين في حرم
َلةَصالةَمقبولةَأسألكمَالدعاءََوبمَعليهَملَيقلَلهَزيارةَمقسلَ يَ ملَ-قيفةالسَّ  أهلُ  رياتَالشائعةَبعهذهَالتحَّتَّ

َوغرييَاجلميعردَ نَ الَّيتََو َأنا َللمجاملة َهكذا َكذبًا َكالمَ-خضر عقدناها لعليٍّ الشَّيخ فأجابه -دها ويستمر
َ!!عليناَمجيعاًََورضوانَاللَ!!املؤلفَرضوانَاللَعليهمَأمجعني

َاللَعليهَملَيَ صاحبَ َبكتااجلواهرَهوَنفسهَرمحة واءَعلىَسَ،الكبريَحلدَ اإىلَذلكََهبكنَمقتنعًا
َقالَََلَالواقعَالعلميَ يبس َكتبتَ َحسنَآلَياسنيَواللَ ُم  مَّدَلشيخَلكما َكتاباًَما َكَ،ه تبََنتَأنويَأنَأكلو
ََ..؟مىنََّكانَيتََذامافَ،العاقبةطلبَح سنَعلىَسبيلََأوَ،علىَغرارَرياضَاملسائلَباًَلكتبتهَ اكت

 (:تخميس األزرية)كتاب هو  هذا  

َكاظمَاألزريَلاألزريةَ َالكالمَوهذهيفَاملقدَ َ،روفةعالقصيدةَامللشيخ َةوفةَمعَريَّالقضَمةَموجودَهذا
َأقرأَ ولكنَّ َاألَ ين َكتاب َنفس َمن  ن أعمالهِ او ب في ديكتَ يُ  ى أنْ الجواهر كان يتمنَّ صاحب  أنَّ -زريةها

َكانَيتم-جواهر الكَلم كتابهِ   زرية مكانَ ألُ ا القصيدة َلَأعمالهَ جَ ةَاألزريةَت كتبَيفَسَ َالقصيدَأنََّىنََّيعين
ََ،الكالمَهرَ اَووالَي كتبَج ليستََوَ،األلفيةبةَرََوهيَمشهَ،بيت999َالقصيدةَاألزريةَقصيدةَعددَأبياهتا

َاألزريَمعروفَوََ،ألفية َكاظم َاالظاكالشَّيخََكان َهبذا َاألزري َيرتديَاَملَ،سمم كانَحليقَََ،لعمامةيكن
قاواتَونَيفَالعراقَبالشََّسمَ يَ الَّذينَالسَهؤالءَوكانَجيَ َ،واربَاملفتولةَالطويلةصحابَالشََّوكانَمنَأَ،اللحية

َكانَاللكنََ،كانَيعيشَيفَأجواءَالبلطجيةََ،البلطجية َلهَ َ،علىَثقافةَعاليةرجل َرقَّعوا حينماَفَاً،ترقيعَطبعًا

َكاظالذكرَيَ  َوباعتبارََزريألمَاشيخ َقصيدتهأن  هوَفحينماَينظرونَإىلَصورتهَوإذاََ،صاحبَاجلواهرَيتمىنَّ
َوننَ َ!للموضوعَقعةًَرَ منَأمثايلَفوجدَاآلخونديةََ؟عوننصةَفماذاَياربَاملفتولةَومنَمجلةَالبلطجيَ لشَواَهبذه
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َاَووجدَ!رجالَالدينَهوَالرتقيعَنناملواهبَالكبريةَعندناََأحدَأصالًََ!وىلَيفَالرتقيعأساتذةَمنَالدرجةَاأل

َكلمةََوللمذهبََدمةًَحلالَخَ ااَهَيقومَهبذماءَالكبارَولكنَّعلكاظمَمنَالالشَّيخَََ،الَ:قالوافقعةَلذلكَرَ  إلعالء
النَّاسََوَ،ِبرَالعلومَمهديَ سي دَالةَيفَرقبةَألقواَالقضيَّفَ،ِبرَالعلومَمهديَ السي دَاملذهبَوقدَأجازهَيفَذلكَ

اَذلكَبتسمعََحينما َ،الرتقيعاَيلَهبذَوالَشأنَ َ،يلَهبذاَالكالمَالَشأنَ َ،حالَعلىَأيَ َ،يَاألمورشَ متَ فإهن 
َالَأَ َوَ،يفَصحيفةَأعمالهَكتبَالقصيدةَاألزريةتَ َأنَىنََّيتمكانَصاحبَاجلواهرََ َكتابَ زَ واللَأنا اجلواهرََن

َ َ.ببوسأقولَلكمَماَهوَالسَََّ،أبياتَالقصيدةَاألزريةبيٍتَمنَمنَواحٍدََِبرفٍَحَّتَّ

َدعوينَو َذلك َقبل ََأذهبَلكن َ)إىل َاجمللَّاستمراراًََ(:الش يعةأعيان َهو َالسَََّهذا َأعيانَد َمن ادس
اللكنويَاهلنديََدارالسي دَدلحسنيَابنَالسي دَيفَترمجةََ،12يفَصفحةََ،فَللمطبوعاتاَرلتعاَدارَ،الش يعة

َدعوناَ،احبَاجلواهرصلكثريةَالموالَاألرسلَوكانَيَ َ،لصاحبَاجلواهرعاصراًَكانَمَ وََ،العلماءسي دَاملعروفَب
َُمسنسي دَادسَللدَالسََّاجمللَّمنَنفس13ََيفَصفحةََ،اجلواهرَاحبصَأرسلهاَإىلالَّيتَلَانقرأَمقاديرَاألمَو

مبلغَضخمَهذاََو-ثمانيةيرة عُ لف لَ مانين أكثر من ثَ أرسل أَ  هُ أنَّ َ(منَهذهَاألموال)نها ومِ -األميينَالعاملي
َاملَ،ًاَدََّجَ  َما َمنهاقتعرفونَاللرية َ،ليينَباألصلَهوَذهيبَ الباوندَاالسرَتَ،ليينَذهباسرَتَدباونَاملقصودَ؟صود
صاحبََ،يفَزمانَقدميَكانوهذاَََ،اسرتليينَذهيبَ َدثابةَباونثمانيةَهيََّبَ اللريةَالعَ َوَ،ملةرتَالعَ بعدَذلكَتطوََّو

َكميةَاألموالََرونفتتصوََّ،1266اجلواهرَتويفَسنةَ ومنها أنَُّه أرَسَل أكثر من -:!َهذهَأموالَخيالي ة!كمَهي
إليصال الماء إلى -؟:ملاذا-لجواهرا عثمانية إلى صاحب ليرة أرسل أكثر من ثمانين ألفثمانين ألف 

لة فحفروا نهرًا عظيمًا من نهر آصف الدولة عَ وجمع المهندسين والفَ  بنفسه ذلكالشَّيخ ى فتولّ جف النَّ 
َاهلندية)َجف الشرقيب النَّ إلى قرب با َجهة َمن َالدولة َآصف جف الشرقي النَّ  بإلى قرب باَ(هنر

ونهَجريَإىلَاليومَيسمَ َ،والَزالتَاآلثار-بيل ووقف هناكبالطُ  وا فيه الماء فوصل إلى مكان يُعرفطلقوأ
َوصلَإىلَالنَّجطرافَالنَّيفَأَ،اجلواهري َما َوصلَاملاءسننيَحيفرونََوَظل واَ،جففَلكنَاملاء لَشَ ف ََوَ،ما
َاملخططَ؟ملاذاَ،املشروع َفاشلنيألنَّ َكانوا َفاشلةوكانتََ،نيَللمشروع بالَطائل،َقتَنفَ واألموالَأَ َ،هندسة

ينيَّةَةؤسَّسهذهَهيَامل الَزالََولفشلٍََ،هَ لَقبلَ شَ فَ ستمرارَلَ لَهوَاَ شَ فَ الَاذيعينَهَ،علىَطولَاخلطَالش يعيَّةَالد 

َإىلَيومناَهذاستمرَ مَ  بيل ووقف ف بالطُ يعر  فوصل إلى مكان-:يفَالقراءةَنستمرَ َ،نالستَأَوقولَيَهوَ،ًا
والنهر يعرف اليوم بين  ،1266ًا على إتمامه فتوفي سنة عازمالشَّيخ ض وكان رتفاع األر هناك َل
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على النجف  رّ ممن يوهو اآلن ظاهر يراه كل َ(ونهيسمَ كماَريَاجلواهريََهوَجَ )َالشَّيخري كَ جفيين بِ النَّ 
تلك األموال هدرًا ولم ينتفع  صحيحة فذهبت على طريق الكوفة ولكن العمل كان على غير هندسة  

اتََاملرََّىحدأناَيفَإَ،يَيفَالعراقَرمثلماَاآلنَجيَ،هلمَاَأعطيتَإىلَمقاولنيَالَخربةَ رَّبََّ-منها بشيءالنَّاس 
َكانَهناكَبرنامجَيَ ايالفضائَىحد،َويفَإقيةاتَالعراامجَعلىَالفضائيَ الرَبَوكنتَأتابعَاألخبارَ ناقشَفشلَت

َالسَََّ:قوليَكانََ،يتحدَّثكانَََيطوزارةَالتخطَأحدَاملسئولنيَيفَوَ،املشاريعَيفَالعراق املشاريعََنََّببَهوَأن 
َصفاتَهؤالءَ-ولنياقتعطىَإىلَم َهي َما َخربة-املقاولنيَالحظوا َميلكون َوال َأموااًل َميلكون يعينَماََ،ال

َقدَنفَ  َعليكمَهلَمسعتمَيفَالعاملَأنََّباَ،اتهاَوالَميلكونَآليَ ذَوعندهمَمشاريعَسابقًا لكَميَالَوالًَمقاَلل 
َباملشروعَأليسَ؟الًََويَمقا؟َأصاًلَهوَملاذاَمسَ أمواالًَ َيبدأ ََوَ،ألنَعنده َأموالَحَّتَّ ميتلكََوَلكَآلياتٍَتميأيضًا
َالَميلكونَأمواالًَلنيَوَاملشاريعَتعطىَملقااملشكلةَهناَأنَََّ:لتخطيطَيقولوزراةَاَفهذاَاملسئولَالكبريَيفَ،خربةًَ

َفَ،والَميلكونَآلياتَوالَميلكونَخربةًَ َالفراغَأنتمَأكمَ؟ماذاَميلكونإذًا َكانََ،الفراغاتَواامألَ،لوههذا إذا
َميلكَ،عليكمَأبوَفاضلَالعباسَ،باللَعليكمَالَميلكَمااًلَوالَميلكَخربةَاملقاول َهذاَمألاأنتمََ؟فماذا وا
َ!!األفالمَهيَاألفالمَوَ،ةصََّةَهيَنفسَالقَ صََّالقَ َ!!الفراغ

لنَّاس منها نتفع الم يو  هدراً  تلك األموال صحيحة فذهبت مل كان على غير هندسة  ولكنَّ العَ 
عقيل وهاني  لم ابنُمس ومنها خمس عشر ألف روبية أرسلها إلى صاحب الجواهر لعمارة مشهد ،شيئاً 

َكلََّشيءََ،إىلَآخرَالكالم-ابن عروة َأقرأ َ.اَجاءموذجَّنَوَولكنَهذاَمثالأناَالَأريدَأن 

َكتاب َالسي دَحسنيَابنَالسي دَدلدارَألَّف َالتحقيق)َ:الكتابَا مسهَ َ،اًَنفسَهذا َويبدوَأنَّهَ َ(،مناهج 
َلة من كتابِه وَلمَّا وصل ُمجلَّد الصَّ -12كماَيفَصفحةَََ،أرسلَجزءاًَمنَهذاَالكتابَإىلَصاحبَاجلواهر

َكتابَاجلواهرَهذاَاحلديثَأيَّامَمرجعيتهَ -صاحب الجواهر مناهُج التحقيق إلى فكتبَرسالةََ،وبعدَا نتشار
َكانَهوَ،صاحبَاجلواهرَ؟كتبََالذيَمنَ،للسي دَحسنيَابنَالسي دَدلدارَ؟جوابَملن َوصاحبَاجلواهر

َكتبَلهَ فَ،املرجعَاألعلى َكتبَ؟ماذا َالكتاب-ها كاسمهانَّ م إقسِ أُ  باهللِ -:امسعواَماذا ََ،يعينَهذا َكتاب  هو
َفيه َكتبه َصاحبَاجلواهرَيفَاجلواهرَموجودَيفَاحلدائقَ،مركوعَوسجودَوتيمَ َ؟الصَّالةَماذا َ،الكالمَالَّذي

َالسي دَحسنيَابنَالسيَ َ،احلدائقَموجودَيفَبقيَّةَالكتبواملوجودَيفَ دَدلدارَاخرتعَلناَصالًةَيعينَهلَأنَّ
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َلناَالوضوءَبطَرأوََ؟ممنَالتيمَ آخرَاكتشفَلناَنوعاًَأوََ؟جديدة !َوهكذاَ؟ماَالَّذيَجاءناَبهَ َ؟يقةَأخرىغريَّ
َكتابٌََوَ،ة!َالصَّالةَهيَالصَّال؟الـم جد دَجدَّدَماذاهذاََ،بقيَّةَاملراجع َماََ،يفَالصَّالةَهذا لكنَوراءَاألكمة 

َسيقولَماَيقولَ،وراءها َيقولَصاحبَاجلواهرَ،هناكَمثانونَألفَلريةَذهبيةفَ!!قطعًا باهلِل أُقِسم -؟:فماذا
التحقيق  ومعارجُ  َلً يبالتدقيِق سَلمن أراد إلى هي منهج التدقيق إذْ َ(يعينَمناهجَالتحقيق)إنَّها كاسمها 
َكتابَاَذاَالرقيَ هبلوبََهذاَاألسوواللَ -لتحقيق دليَلً ا لمن رام على يعينَلوَرجعناََ،جلواهرليسَموجوداًَيف

َكتاب َالرقيَ جندََالفإن ناَاجلواهرََإىل َكتابَاجلواهرَفَ،يفَالكتابةَهذا بكثريَمنََأقلَ هوَمستوىَالكتابةَيف
َكتبَ،هذاَاملستوى  التدقيِق سبيَلً َلمن أراد إلى إْذ هي منهج التدقيق نَّها كاسمهاباهلِل أُقِسم إ-:نقرأَماذا

جناةَت رىَهلَ-الصِّدق وهداية الحّق لطالب الحّق ونجاةُ َالتحقيق لمن رام على التحقيق دليَلً  ومعارجُ 
َالصالةهيَالص دقَ َ؟يكونَذلككيفَََ؟قضيةَيفَأيَ َ؟يفَأحكام َاملعىن! َيلَهذا كتابَهوَََ؟أنتمَفس روا

-:حالَعلىَأيَ َ،أحكامَالصَّالةوسائرََ،قرأَالَتقرأاركعَاسجدَقمَاَالَأكثر..َأحكامَشرعيةوفيهََفقهيَ 
وغصن تلك  ،كيف َل وهي من مصنَّفات فرِع تلك الذَّات الملكوتية  ،ونجاُة الصِّدق لمريِد الصِّدق

َهو-ة بين اإلمامة والنبوَّةالشجرة الزيتونية المتبحبح من األبوّ  َحسنيَ؟من اإلمام ابُن اإلمام  -!السي د
والُهمام ابن الُهمام َل يقُف على حّد حتَّى ينتهي إلى أشرِف جّد ُذريٌَّة بعضها من بعض واهلُل سميٌع 

في خمائل رياضها الزاهرة وابتهجت الخواطُر بتحقيقاتها  عليم ولمَّا وصلت إلينا رتعت النواظرُ 
َقالَ،الرسالةَطويلة-الباهرة إنَّ رجائي ِممَّن -!!مثانونَألفَلرية-إنَّ رجائي ِممَّن هو كعبة رجائي-:إىلَأن 

َِباجةَ الظاهر-نورًا َلمعاً و  صنَّفات بدرًا ساطعاً مُ  هو كعبة رجائي أْن تُرسلوا باقي أجزاء المناهج ال نن 
َكمنجةَوأوك َنعزفَعزفاًَموسيقياًَمعَهذاَالغناءَالشاعريَ َوإىل َكتابَعنَأحَرديونَحَّتَّ بدراً -!مَالصَّالةكايف

عي في إتمامِه فإنني رأيتُه قد اشتمل والتماسي السَساطعًا ونُورًا َلمعًا إن كانت له بقيَّة وإَلَّ فمأمولي
رَّ به على مزيد التحقيق ولعمري لهو بذلك حقيق فالتماسي لكم بل إلزامي إيَّاكم الِجّد في ذلك ليقُ 

َ.إىلَآخرهَ َوالر سالةَطويلة-ناظري ويبتهج بِه خاطري

َأنَعلَّقَعلىَهذاَالكالمَيقولَ؟دَُمسنَاألميينَالعامليَماذاَيعلقسيَ الَو -يعينَملَيستطعَالرَّجلَإالَّ
الجواهر يطلب ويؤكِّد أن  فصاحبُ  !وأنَت ترى في هذه الكتابة أثرًا ظاهرًا لمراعاة المصلحة العامَّة
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ََواحلال-!!في حاجة  إليها فهل كانَل بقيَّة األجزاء إليهُترسَ  الكتبََكلََ،الكتبَموجودةَيفَالنَّجفأن 
الماء َوإذا كان يُرسل بواسطتِه ثمانين ألف ليرة عثمانية إلى الشَّيخ إليصال-!واملسائلَهيَهيَ،الفقهية

َتَ )إلى النَّجف وإن لم ُيساعد التوفيق على وصوله  َمل ا َرَّبَّ َاألموال َكلَّ َنفق َبعضهاأ نفَ بل وألوف  (ق
تعمير قبري مسلم وهانئ كما يأتي فَل حرج على الشَّيخ فيما ضريح العبَّاس و  الروبيات لتفضيض

َ-َكَتب َذلكَأنَ يعين َيفعل َأيضًا َهو َالعاملي َاألميين َُمسن َهذهََ،السي د َألجل َالقضيَّة َكانت َإذا يقول
َوإنَملَيكنَالشَّيخَصاحبَاجلواهرَصادقاًَ َالكالوهوَفعاًلَملَ،األموالَحَّتَّ َيفَهذا فهذاََ،مَيكنَصادقًا

َاملديحَوالَاملؤلفَرمحة َاللَعليهَالكتابَالَيستحقَ  الَيستحقَهذهََهعالـ مَجليلَولكنَ صحيحَهوََ،هذا
َابنَاهل مام"َ،األوصاف َابنَاإلمامَواهل مام َاألوصافَالَيستحقَ َ"!اإلمام عالـ مَمنَعلماءَفهوَمر دََ،هذه

َ.رجلَجليلَُمرتمَوالش يعةَ

َكانَصاحبَاجلواهرَهكذاَيتعاملَمعََ،هكذاَِّتريَاألمورَإذاًَ َصالته َيفضرَوهوَيخَخشاليعينَإذا
هناكََالطريقةَألنَ َمَهبذهاَالعالَـ يتعاملَمعَهذيفَاملقابلََوَ،للحديثَمعهَعنَالسقيفةَيستعدَ يفك رََووزيارته َ

َالع لماءَ!!مثانونَألفَلريةَوآالفَالروبياتَ،أموالَجي دة َ.لحلاواقعَاَذاَهوهَوَ،هذاَهوَمنطق 

ََو َالكالم َالصَّدرهذا َللسي دَُمم دَباقر َالكتابََ،قاله ُممَّدَ)وسنأيتَعليهَولكنَبشكلَسريعَهذا
ُممودَساملَصاحبََ،دارَالتعارفَللمطبوعاتَ،اجلزءَالثَّاينَ(باقرَالصَّدرَالسريةَواملسريةَيفَحقائقَووثائق

اَيومَغدَ،هوَينقلَ،دارَالفكر يقولَ-ما رأى بعض المظاهر في الحضرةبعد -سأقرأَعليكمَهذاَالكالمَرَّبَّ
فتبسَّم السيِّد الصَّدر  :يقول ؟سيِّدنا أنُتم الُعلماء أليس من واجبكم الّرد عن هذه األمور-:للسي دَالصَّدر

إنَّ ُمشكلة ُعلماء الُسنَّة هي أنَّهم توظَّفوا عند الدولة فهم عنها ساكتون ومشكلتنا  ،وأجابه بكّل شّفافيَّة
َكانتَوارداتَضخمةَمنَمثلَالوارداتَالَّيتََ-تنا من عامَّة النَّاس فنسكت عنهم قليَلً ااردو  نحُن أنَّ  فإذا

َ َمن َت ر د َالكانت َحسني َستَ السي د َفقطعًا َاجلواهر َصاحب َعلى َاهلندي َاللكنوي َدلدار َلهَ دبَّسي د هذهََج
َيؤل فَبقيَّةَالكتابََوعليهَأَحَ لَ وست كتبَهذهَاألوصافَويَـ َ،الرسائل ََكأنََّن  تاجَإىلَذلكاملـ ل ح  والرَّجلَملََ،ُم 

تاجاًَ َكانَيكذبَ،يكنَُم  َكذبهيََيعينَهذهَالر سالةََ،الرَّجل ماَاجملاملةََوَ،هاَماملةَالَبأسمسَ َ!كذبَيف
َ،داعاخلَ هذهَوسيلةَمنَوسائلََ،ذلكَماملةَولكنَواللَماَهيَماملةَسمَ َ،الَأكثرم زوَّقَكذبَََإال ََهي
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َكاذبةَألجلَمجعَاألموالوهيََ،ألمورهيَخ داعَللرجلَوتلينيَلبعبارةَأخرىََو كلَعلىَأناَالَأ شَ،مامالت
َاجلواهر َكَوَذلك،َصاحب َلو ا َاألمررَّبَّ َنفس َأفعل َُمل ه َيف َأنَََّ،أبداًََ،نت َاألمر َهذا َعلى َأ شكل َال َأنا

َاألمرَ،اإلنسانَيتلط فَيفَتصيلَبعضَاألمور َأقَ،الَأ شكلَعلىَهذا َأن  َأريد َمجاعةأنا مراجعََ:ولَيا
هذهََ،ونناسَعاديَ أَ همََ،ةةَامللكوتيَ هلمَاهلاالتَالقدسيَ َفالَتضعواونَأ ناسَعاديَ همَعلماءَالش يعةََوَ،الش يعة

َأ نقَ َ،أحواهلمهيَأوضاعهمَوهذهَهيَ صاحبَاجلواهرَمرجعََ،صَمنَشأنَصاحبَاجلواهرأناَالَأريدَأن 
َأ نق صَمنَشأنَأناَالَأَ َ،فضلَكبريَعلىَالوضعَالش يعيَيهَولهَ منَمراجعَالش يعةَوالنَّاسَكانتَترجعَإل ريدَأن 

َكتابَاجلواهرصاحبَاجلواهرَوالَأَ  أنَََّ،لكنَّينَأريدَأنَأضعَأيديكمَعلىَاحلقائقَ،ريدَأنَأ نقصَمنَشأن
َالنَّظرَ َكل َشيءَيفَسبيلَمجعَاألموالَبغض  مَيبذلون أوَحلاجاهتمَالشَّخصيةَسواًءَاملراجعَأ ناسَعاديونَوأهنَّ

َاأل مَّة َغيبيَ ولكنَالَتعطواَالقضيةََ،والَأ شك ل َعلىَذلكَ،حلاجات  َملكوتيَ أبعادًا َهوَنفسهَ َهألنَ َ!ةةَوأبعادًا
اََصاحبَاجلواهر فأنتمَملاذاََ،أللقابَامللكوتيةَوالنورانيةاَهبذهَوَ،الكالمَيضحكَعلىَحسنيَدلدارَهبذاإّن 

َت ل َاأللقابتضحكونَعلىَأنفسكمَأن  َالعلماءَهبذه همَبعضهمَيضحكَعلىَالبعضَاآلخرَهبذهََ!؟ق بوا
َ.كتبهمَوهذهَنصوصهمَوهذهَأحاديثهمهيََوهذهََ،كمموالشَّواهدَأماَ،األوصافَوهذهَاأللقاب

َقبلَقليلَب َكتابَاجلواهرَِبرفٍَق لت  ََأنَّينَالَأز ن َاأل زريةواحٍد َالَيقبلََوَ،منَأبياتَالقصيدة ا رَّبَّ
َرأييَ،هوَح رَ َ،البعضَبذلك َكتابَجواهرَالكالمَ،هذا َهوَاجمللَّدَاألوَّلَمن طبعةَمؤسَّسةَاملرتضىََ،هذا

َالعريبَ،العاملية َاملؤرَّخ ََ،دار َالك رَ َ،121صفحة َمقدار َعن َيتحدَّث َأالََ،وهو َاملتدي نون َأنتم َأسألكم أنا

َصاحبَاجلواهرَيقولََ؟تعرفونَم قدارَالك رَ  والل َهذاَالكالمَيقولهََ!يعرفونَمقدارَالك رَ َالنَّيبَواألئ مَّةَالبأن 
َووزنَالك رَ َ،121يفَصفحةَ َومقدارَالكر  َالر واياتَيفَمساحةَالك ر  َيتحد ثَعنَاختالف  َ-:يقولَ،بعدَأن 

َف-ويُدفع أوًََّل بأنَّ دعوى ِعلم النَّبي واألِئمَّة عليهم السََّلم بذلك ممنوعة َالسَّبب َكانواَهو َما م أهنَّ
َكانتَمتلفةَ،مقدارَالك رَ َيعرفون أناَالََ؟أنتمَتقبلونَهذاَالكالمَ؟تقبلونهَ هلَهذاَالكالمََ،لذلكَالر وايات

َكالمَفارغ(طرَ خَ باللهجةَالعراقية)هذاَالكالمََ،أقبل َهذاَالكالم َ،مرجعَويرطَهناَ،هذاَخرطَمنَاملرجعَ،:
َكتبَاملراجعَ،مرجعَويرط َيفَالر واياتاالختالَ،وهناكَالكثريَمنَاخلرطَيف َالك ر  ويُدفع -:فَيفَمقادير

مَ-مَّة عليهم السََّلم بذلك ممنوعةأوًََّل بأنَّ دعوى ِعلم النَّبي واألئِ  وَل -!الَيعرفونَمقدارَالك رَ أيَأهن 
علمَهوَهذاََوهل-ألنَّ ِعلَمهم عليهم السََّلم ليس كعلم الخالق عزَّ وجل-!الَإشكالَيفَذلك-غضاضة
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َهذاَعلم!َيعينَ؟أساساًَ َيعرفواَمقدارَالك ر  َاملرجعَالكبريَالَيعرفَماَيقولََوَ؟!أن  ثَعنَيتحدََّهوَيبدوَأنَّ
َي سمَََّ!علمَاخلالق َأساسًا َهذا ََ(ع لم)ىَهو َنقولَبأنَّ َالَيعلمونهحَّتَّ َالقضيةَُث ََّنربَ َ؟النَّيبَواأل ئ مَّة َهذه ر

َاخلالق َكعلم  َليس َعلمهم َمنَمَ،فنقولَإنَّ َقضية َالكرَ تصَ يعينَهذه َمقدار َاخلالقَمعرفة وَل -:؟اتَعلم 
 (خرصًاَيعين)غضاضة ألنَّ ِعلَمهم عليهم السََّلم ليس كعلم الخالق عزَّ وجل فقد يكون قّدروه هكذا 

َهذه-بأذهانهم الشَّريفة وأجرى اهلل الُحكم عليه َعبثيٍة َ؟أي  َاألحكام َيعين !َ َيفَ!هكذاهي َعبثيٍة َأي  !
َالعصمَ،األحكام َهي َوالوصَّيةهكذا َواإلمامة َُم  مَّدٌََ،ة َهو َعليَ َ،هكذا َهو َصاحبََ،هكذا َهو هكذا

رجَمثلَهذاَالكالمَماذاَن!َالعقولَالَّ!األمر َاجلواهرَ؟لَعنهاقَويتَُت  َكتاب  املنطقَالَّذيَأ ل فَبه َهوََوَ،هذاَهو
َم ؤل فهَ  ََ؟أي َمنطٍقَهذافَ،هذاَاملنطقَالَّذيَيدورَيفَعقل 

َق لتَقبلَقليل َكتابَاجلواهرَِبرفَبأَأنا َنَّينَالَأ ز ن َاأل َزلقصيدامنَحروفَواحٍد َأبياَ،ريةة اًَتأقرأ

َ:ىَاللَعليهَوآلهعنَرسولَاللَصلَّيتحدَّثَكَوهوَبيلَالتربَ منهاَعلىَسَ 

 عل  ىألَ ا لِ مَ  ي ال جوِد ِف  الس   ر  و ِس  ُه وَ 
 

 م تُعفَّ               ر ِجباه               الَ                وَلهُ لَ               وَ  
 

 
 

َ..ُم  مَّدوآلََُم  مَّدٌَ

 عل  ىاألَ  لمَ  ي ال جوِد ِف  الس   ر  و ِس  ُه وَ 
 

 م تُعفَّ               ر ِجباه               الَ                وَلهُ لَ               وَ  
 

 
 

 ونِ ي الك     ِف      ةُ حيطَ مُ  ال      ةُ و اآليَ     ُه     وَ 
 

 ااَه         رَ ت َ  يء  َش          لِّ ُك           ينِ ي َع         ِف         فَ  
 

 
 داِح    لوَ ا ل    مِ يُح عِ اتِ َف    مَ الَّ    ذي  ري    دُ الفَ 

 
 ااَه                وَ ا حَ ي                رُه َم                رِد غَ الَف                 

 
 

 للِك بَ      مُ  ال       وض      ةِ اووس رَ و طَ      ُه      
 

 اَه        اعَ ر يَ الَّ        ذي  رُ كبَ         ا األَ اموس        هَ نَ  
  

 
 من           هُ  دُ جرَّ مُ  ال            رُ ج           وهَ و الَ ُه           وَ 

 
 اه             ا زّكاَه             يكُ لِ مَ  ف             س  ل  نَ ُك              

 
 

 نِم       َلَّ إِ  رُ ناِص      العَ  ذهِ ن ِه      ُك      م تَ  ل      
 

 ااَه             بَ  أَ انَ َك               ي             ثُ حَ  هُ ي             وََل هِ  
  

 
َ.ينيةالتَكلمةٌَوهيَََ،األصلهيََاهليوالَ،األصلَهيوالهَيعين

َكتابَاجلواهرَ ورتهَصعرضَنَ،عنَصاحبَاجلواهرَوأعتقدَاآلنَصارتَعندكمَصورةَواضحةَعن
َ.رتولالكنَءًَجفيَرجاالنَّالشَّيخَاعرضواَلناَصورةََ،عليهَاللَ َصاحبَاجلواهرَرمحةَ الشَّيخَصورةَ
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َ

َ
منكَ تَمتأناَلسأَ،عليهَصاحبَاجلواهرَعلىَماَهوَاملعروفَرمحة َاللَ الشَّيخَهذهَصورةَ َ،ذلكَداًَ

ََ.إلعالمايفَوسائلََوتبَيفَالكَ صاحبَاجلواهرَاملنتشرةَلَةوفولكنَهيَهذهَالصورةَاملعَر

َأنََّأعت َمَ َقد َعن َواضحة َصارت َوالصورة َكَ الفكرة َالبسات  َاجلواهر َتاب َنَ الَّذي َأساسيًةَمثَّل قلًة
َسريةَالرأيَالفَ نعطافةَواضحةَيفَمَ واَ  ومنذَزمانَصاحبَاجلواهرَوإىلََ،يبةمانَالغَ يفَزَ اخل مسَقهيَخبصوص 

اهََكتَاآلراءَالفقهيةَ يومناَهذاَترََّ َيفَهذاَاالِّت  ََ!!اخل مسين َهوَصارَالدَ حَّتَّ
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  ؟اليوم ين ما هوالدِّ  

قربَإىلَصالةَأَومَّدَُم َ لَوآُم  مَّدَصالةَبعيدةَيفَمضامينهاَعنَصالةََ!رسالةَعمليةَ!مرجعَتقليد
سَ!افعيةالشََّ فرَساي ََلَأنَ قبَالضرائبَوتاواتَوعليهَأنَيدفعَاألَ!أنَحيجَنيضافَإليهَملنَيتمكَ َوحجَََّ!ومخ 

َقانَوجَرفيَ َوهناكَمي سكونَبهَ  َِّتريَاألذكهَ!اراتنَالغراماتَوالكفَ ونَعليه َا َالسمؤسَََّيفمور يتنا َويفَيََّندَّ ة
َ!!الش يعيعناَاقَو

َأتناولَألَيكفيَالَانوقتَاألذقيَمنَالوقتَإىلَاَبمنامجَانقضىَالكثريَوالكثريَمنهََووقتَالرَب ن 
َكثريةَيفَهذهَ وإالََّمطلبًاَآخرَ َالكتبََوََبقيتَمطالب دَكمَيومَغَ ديثَمعكملَاحللكتبَسأاَيفَهذهحَّتَّ

َالشَََّشاءَاللَ َإنَ  َتَ َ،اشةتعاىلَعلىَنفسَهذه َالشَََّنَ ريدونَأماذا ََ؟ملشاكسةااشةَتسموها فسَعلىَنحسنًا
َ.زيعيَاملميَّوتَالشَ مرَالصََّعلىَشاشةَالقَ َ،ةملشاكساشةَاالشَََّهذهَ 

َاخل مسيَ َشاءَاللَ َألقاكمَغداًَإنَ  َكيَن كملَاحلديث  رَمس َ َيبدوَأنَََّ،وليطحلديثَساَويبدوَأنَََّتعاىل
َعنَقَ نتحدَََّنَ الليايلَسيحلوَونَ  َ،وليلةَيلةٍَلَألفَ َةَ صََّطولَمنَقَ أمسَاخلَ تناَعنَصََّقَ َ!سومخَ َسٍَمخَ َلفَ أَصةَ ث 

َاالختصارَبقدرَماَأمتكنأخرىَمعَأنََّرَإىلَحلقاتٍَتمسحديثناَسي َإَ،ينَأحاول  ةَألفَصََّنَقَ حلديثَعاذًا

َ.يفَيومَغدَوماَبعدَيومَغدَيستمرَ َسومخَ َسٍَمخَ 

  ..رمَ القَ  ةِ ايَ عَ ي رِ م فِ كُ أتركُ 

 َعن ُوُجوِهنا ْكِشف الَكربَ إ ،مشِ اي هَ نِ ر بَ مَ ا قَ يَ  ،َعن َوْجِه َأِخيَك الُحَسين يَا َكاِشَف الَكربِ 
 ..َسينَك الحُ ِخيأَ نْ َترِنت ِبَحقِّ يَنا َوُمَتاِبِعيَنا َعَلى اإلَوُوُجوِه ُمَشاِهدِ 

 ..في أماِن اهلل. .عاء جميعاً أسألكم الد  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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