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 َوَجَد َمنْ  يْ الَّذِ َوَما  َوَجَدك اَذا فَ َقَد َمنْ . مَ .هلل. بَِقيَّة ا.َياءيِه يَ َتوجَّه  اأَلْولِ  ِإليْ الَّذِ  ك يَا َوْجه اهللَسََلٌم َعَليْ 
 !.؟.فَ َقَدك

 . .بَ َناِتي أَبْ َناِئيْ  يْ َواتِ َأخَ  يْ َوتِ خْ ك م إِ َسََلٌم َعليْ 

 

 اهللِ  لواتصَ ن سَ الحَ  بن  اة جَّ ح  ا النَ مانِ زَ  مام  إِ ) :مزاَل الكالُم يتواصُل حتت نفس العنوان املتقد  وال 
 .!!.(بونغرِّ م   ،الشِّيعة   حن  نَ  ،حن  ق ونَ شرِّ ليه م  عَ  َلمه  وسَ 

 بواسطة   ،يعته  إىل ش   ،ا إليناوبعثهَ الشَّريف  ه  ط  ماننا ب  زَ  بها إمامُ تَ كَ الَّيت   سالة  الر   جواء  احلديُث يف أَ  وال زالَ 
َوَأمَّا )-عليه وسالمهُ  الل   لواتُ وقفُت عند قوله  صَ وقد  ،ابن يعقوب إسحاقَ  لى أسئلة  وابًا عجَ الثَّاين  في  السَّ 

-(َوََل َتْخب ثْ ى َوْقِت ظ ه وِر َأْمرِنَا لَِتِطيَب ِوََلَدت  ه م ِفي ِحلٍّ إلِمنه   الخ ْمس فَ َقد أ بِيَح ِلِشيَعِتنا وج ِعل واْ 
 .لشيخنا الصَّدوق رمحة الل عليه (عمةالدين ومتام الن   لُ كما) بني يدي   الَّذيها هذا الكتاُب ومصدرُ 
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مبوضوع و مومًا ريفة عُ لة الشَّ ساالر   رتبطة هبذه  م من تفاصيل ومطالب مُ ل  ما تقد  حللقة بعد كُ ا يف هذه
ن مورًا يديكم صُ أُض بني فار أعر سوالَ  تب  ن الكُ موعٍة م  بني مَ ُل سأجتوَّ  :يف هذه احللقة ،خصوصاً اخلُمس 

 .رعيةبون بني المخاس  واحلقوق الشَّ م يتقلَّ ومراجعنا وهُ  لمائنااقع  عُ وَ 

 .؟! (.المستدرك) وري في كتابهِ ث الن  حدِّ م   ال 

وعن  واةلر  ا نع افيه ثُ يتحدَّ  ،املستدرك خامتةُ  ،املستدرك الجزاء الخية معروفة باخلامتة باويف كت
ث النوري حد  مُ ـيقول ال ماذا ،ه عليالل طاء رمحةُ الغ   فُ اش  عفر كَ جَ الشَّيخ ث عنهم العلماء ومن مجلة  من حتدَّ 

لماء واقع بني العُ جاوز الدود ويتوز احلاجيت الَّذياملديح  مسألةُ -وهو من آيات اهلل العجيبة-؟يف حق ه  
 يف حد   ز احلدود وتقعتتجاو يت الَّ ق ي والتفسيفكدح والتالقَ  نفس الوقت أيضًا مسألةُ ويف  !يٌء كثيواملراجع شَ 

لشَّيخ النا  فُ ص  يَ  وري وهوث النحد  مُ ـوال نُ حن ،دهذا موجود وهذا موجو  ،كثيشيٌء  فرتاء أيضًا ذب واال  الك  
 هذا الوصف ال-نأللس  اصفها ن وَ ها العقول وعر عن دركِ تقص  الَّتي من آيات اهلل العجيبة ه و و -:جعفر
د يف وصف ما يرتد   ثياً  وكثيًا وكء كثياً لماالعُ  لسنة  لماء وعلى أَ ب العُ تُ يف كُ  هُ  باإلمام املعصوم ولكنَّ الَّ يليق إ  
هل أ ل  ء يف مَ لماالعُ  بتصَ نَ ة الش يع أنَّ هي  املشكلة الكبية ،مشكلة كبية ،نا مشكلة عندحننُ  !العلماء
 ع  وا من التشي  فخرج ،رذا الملعملي قاموا هبا يف الواقع همللسان ولكن  ال يقولون هذا باهم  صحيح ،البيت

لى أرض حبثوا عنها عا   ،حقيقة هذه !جعلماء واملراشيعًة للعُ  الش يعةُ فصار  ،ماءلللعُ  ع  إىل التشي   تيلهل الب
ر يف الظواه وا هذهتشاهد واًل قبل أن  أ-شاهدونينن تالَّذيأنتم -كم أنتمها يف أنفس  صاديقَ الواقع ستجدون مَ 

  !مغيك

ل عن وحني أتساءَ  ،نحرف مُ أينَّ بيقولون  ،نةنذ أكثر من ثالثني سَ ومُ  دائماً  يَّ لَ إشكاٌل يُطرح عَ هناك 
ض رت أنا ال أع ،نحرفين مُ إنَّ  !مُت من ذلكئ  سَ حَّتَّ  ومراراً  رارًا ومرارًا ومراراً ه م  هذا مسعتُ  والل   ؟احنرايف ما هو

بالضَّالني  العامل مليء ؟أنا املنحرف يف العامل هل فقطولكن   ،منحرفأنا  ،ين منحرفعلى وصفهم أنَّ 
ليست  القضيةُ  ،يف يوم  الق ياَمة حنرايفا   عن عين  أنا مسئول ،لستم مسئولني ،د من هؤالءواح أناو وباملنحرفني 

ستطيع أن أخربكم عنها ما مل وال أ ،م عن حقيقةأخربك ريد أن  ين أُ نَّ ولك ،هذا المر ليس مهمَّاً فعن شخصي 
  ؟فحني أسأل ما هو احنرايف وما هو منهجي املنحرف ،م يصفونين باالحنرافت بأّنَّ لذا قل ،الَّيتث عن حأحتدَّ 
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  .!!.باشرةً بأهل البيت مالنَّاس ك تربط إنَّ  :يقولون يل

نَحرف مُ  إين  الحنراف فَ اهو ا كان هذا إذو  ،أموتحَّتَّ وسأبقى على هذا  ،ذلكلفعل  إين   ووالل
  !سفَ النـَّ  نقطعي وُمنَحر ف وُمنَحر ف حَّتَّ 

س بالُعلماء ك تربط النَّاوض أنَّ املفر  ،ءبأهل البيت وال تربط النَّاس بالُعلماالنَّاس ك تربط إنَّ  :ن يليقولو 
ع النَّاس إىل الُعلماء ال و  هذا  بأن  تعتقدون ل هأنتم  ،رايفو احنفهذا ه ،أهل البيتإىل النَّاس رجع تُ أن  تُرج 
 اكماكم إيَّ إيَّ  ،فكر املنحرفالهذا  الَّ إ ين ال أطرحُ لنَّ  ،تسمعوا يل اكم أن  نتم تعتقدون ذلك فإيَّ إذا ك ؟افحنر ا

  !تسمعوا يل حذاري أني حذار 

  !؟المشكلة أين 

ترتبط  وأن ،تي ترتبط بأهل البا ال أن   ترتبط هبأن  الش يعة ريد من ة تُ ينيَّ سة الد  ملؤسَّ  اأنَّ هي املشكلة 
باشر مُ  بشكلٍ البيت إذا ارتبطوا بأهل النَّاس أن هي  ةالفائد ؟من ذلك ةُ الفائدهي ما ف ،هال البيت عربَ بأه

 والشياء لماء واملراجعون العُ سفيقي ،أهل البيتالنَّاس ميزان  ،موحينئٍذ سيكون امليزان هُ البيت عرفون أهل سيف
 !العلماء هم امليزان واعلجي أن  النَّاس تريد من  يَّةنيسة الد  املؤسَّ  ،اتر العو  فُ كشَّ  ستتوحينئذٍ  ،البيتعلى أهل 

كيف ميكن أن أكون ميزانًا وأنا   ؟ميزاناً أنا أكون  هل ميكن أن   ،بشر عاديون العلماء ،يزانمبالعلماء ما هم و 
 وأنتم عرضةٌ كيف ميكن أن  تكونوا أنتم ميزانًا   !؟وقت لالشتباه يف كل   وقت وأنا عرضةٌ  للخطأ يف كل   رضةٌ عُ 

وأنا غي أو  وأنا ملتفت ،سن نيةحب ُ أو  ةبسوء نيَّ  سواءً  !؟وقت باه يف كل  ت  رضة لالشوقت وعُ  للخطأ يف كل  
 ،ميزاناً الش يعي  مُ ـ  يكون العال كن أن  فال ميُ  ،كان  شيءٍ  ب أي  بسب ،عببسبب التَّ  ،رضاملبسبب  ،ملتفت

ا يَ  يكَ لَ عَ  م  ََل سَّ الْ ) :مون على أمي املؤمننيسل  تُ أنتم  ،امليزان عليٌّ عليٌّ عليٌّ هو ،يزانة ابن احلسن هو املجَّ احلُ 
 يكَ لَ عَ  م  ََل سَّ الْ -:هكذا ُتسلَُّمون عليه يف زياراته  -لََل جَ  ي اليف ذِ سَ وَ -ميزان العمال عليٌّ -المَ عْ األَ  انَ زَ يمِ 
ينقلب امليزان  ا أن  أمَّ  ،عليهم امليزان هم صلوات الل   ،هذا هو علي  -(لََل جَ  ي الذِ  يفَ سَ وَ  المَ عْ األَ  انَ زَ يا مِ يَ 

املشكلة و هذه هي املشكلة  ،شيعة العلماءو يعة املراجع ش   الش يعةُ صار إذًا  !صبح املرجع هو امليزانفيُ 
ون حابة فجعلوهم حيل  صبوا الصَّ حني نَ البيت وقع فيه املخالفون لهل  الَّذيهذا هو نفس اخلطأ  .؟!.ةي كبال
 ينُ صار الد  و  ،يءشَ  ل  يف كُ و يف التفسي و ركاء لرسول الل يف التشريع شُ  حابةُ سول الل لذلك صار الصَّ رَ  لَّ مَ 
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 يةُ ة س  املالكي   ك إمام  ال  ر مَ أصاًل يف نظ ،أم ال ظر هل نقل ذلك عن رسول اللالنَّ  حايب بغضَّ ؤخذ من الصَّ يُ 
! ؟ل ذلكعقَ هل يُ ف ،رسول الل كان يف املدينة لنَّ  ،إليها دُ نَ ستَـ يُ الَّيت رعية املدينة أحد الدلة الشَّ  أهلُ 

 أن   علوا من العلماء  جَ الش يعة و  ،يكونوا يف مل  رسول الل أن   حابة  علوا من الصَّ خالفون لهل البيت جَ مُ ـال
حابة وفرضوا سوا الصَّ قدَّ البيت املخالفون لهل  ،عليهم أمجعني وسالمهُ  الل   ة صلواتُ مَّ ئ  يكونوا يف مل  الَ 

 لُ قبَ ات ال تُ يعقعون هلم تر هلم ويرق   رٍ ر  بَـ ومُ  رٍ رب  يبحثون عن ألف مُ فهم لو أخطأوا حَّتَّ و  طئونال يُ م فيهم أّنَّ 
 ،اتعيعون هلم الرتقرق  ويُ املربر ات  حني ُيطئون َيصنَـُعون هَلم ،مع علمائهم يعملون الش يعةُ كذاك   ،منطقياً 
 ن بعضهم بعضًا وشتم بعضهم بعضاً عَ ولَ  م بعضاً هر بعضل بعضهم بعضًا وكفَّ تَ حابة فيما بينهم قَـ الصَّ وأيضًا 

ن عَ بعضهم بعضا ولَ قتل  ،ذلككفعلوا  أيضًا اء واملراجع ملالعُ و  ،البعض اآلخر وقواعتدى بعضهم على حق
تب من كُ و ت علينا احلوادث والشَّواهد بالدلَّة القطعية ومرَّ  ،ذا فعلوا فيما بينهممراجعنا هك ،بعضهم بعضاً 

جرى على  الَّذيب تعتربوا عليكم أن   !؟ما لكم كيف حتكمون ،ية هي القضيةأليست القض ،فسهماملراجع أن
ي مع سي دَ الش يعة وأخطأ  ،مع أمي املؤمنني الش يعةُ أخطأ  ،م زمانناعيدوا القضية مع إماتُ  أن ال ،ةمَّ هذه الُ 

ادق كان يدعو إمامنا الصَّ  ،ةمَّ ئ  لَ ا رب التأريخ معع   الش يعةُ  وأخطأ ،سنيواحلُ  سن  حلَ ا ة معشباب أهل اجلن  
أخطأوا على طول  الش يعةُ -(ينِ ص  قِّ ن َ ن ي   م مَ يهِ فِ  نَّ أَ  م  لَ عْ ي أَ نِّ إِ ي فَ بِ أَ  ابِ حَ صْ ر أِلَ فِ غْ اِ  مَّ ه  اللَّ )-دعائه يف لويقو 

 ملاذا ال !؟اخلطأ رُ كر  لماذا نُ ف ،قةباأخطأت الجيال السَّ  !؟أ مع إمام زماننا ملاذاطاخل رُ كر  لماذا نُ ف ،ختأريال
إذا   ؟سالة فعاًل صادرة من اإلمامهذه الر   ؟اإلمام فعاًل قال هذا القول نقف عند كالم إمام زماننا ونرى أنَّ 

وإذا   ،الفوّنايُ  ءالماء إذا كان العلمبع العُ نتَّ  ال أن   ،نلتزم هباعلينا أن كانت فعاًل صادرة من اإلمام مئة باملئة فَ 
مال احتهناك املئة بة مخسني يف  بنسينلة يعتمَ إذا كانت مُ  ،ا صدرت من اإلمامل أّنَّ تمَ حيُ أي لة تمَ مُ كانت 

ا  ا احتمال هناك و صدرت أّن  ت علم ار  نعمل بقذاأن  إذا أردنا  ،هباهناك من كذَّ فمل تصدر من اإلمام أيضاً أّن 
 جالذارات علم الرَّ ذاراهتم قَ فاعتمدنا على قَ  ،جالينياسحاق ابن يعقوب مهول عند الر   وقلنا بأنَّ  ،جالالر  

يف علم و  ، علم الرجاليفو  ،ولاملوجودة يف علم الصت اار اعتمدنا على هذه القذو  ،وأوساخ علم الدراية
هناك نسبة مخسني أن  يعين  اً ن ضعيفاا كفإذ ،سب هذه القذاراتوقلنا بأنَّ هذا التوقيع ضعيف حب ،الدراية

ملقابل هناك  اويف  ،ر عن اإلمامدص التوقيع مل يالتوقيع صادر عن اإلمام وهناك نسبة مخسني باملئة أنَّ  باملئة أنَّ 
املفيد الشَّيخ ها بني أيديكم منذ زمان تُ ية والتيه وقد عرضإىل احلَ  استندتالَّيت العلماء  اوىفتو  العلماء المُ ك
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كالمهم   فلنفرتض أنَّ  ،من دون دليل أصدروا الفتاوىيف جهالة، و وجهالة حيٌة يف حية  ،اعةالسَّ  وإىل هذه  
 أي   ،املئة خطأة مخسني يف واحتمال بنسب ،هو صحيح ،وإن كان من دون دليل ،ئةملا بنسبة مخسني يف

جع من دون اهات عند الفقهاء واملر أم ترَّ  ،ني يف املئةاإلمام بنسبة مخس ل فيه كالمُ مَ تَ حيُ  توقيع :ذؤخَ القولني يُ 
ا باملئة دليل هكذا حنُن افرتضنا فيها نسبة مخسني    !؟ماذا يقول املنطق ؟صحيحةأّن 

ة واحلية تاهامل لة هذهمن مجو  ،من مجلة هذا السياق لماء هيعم بني الة املدح والذَّ قضيَّ  فهذه
ولكن   ،فرشيخ جعلاة باصَّ ة خالقضيَّ  تليسو  ؟شيخ جعفرالق على صدُ يَ  هل هذا الكالم وإالَّ  ،والكاذيب

لكن يخ جعفر شالمع  ندي مشكلةأنا ما ع ،د عن اجلميعهذا الكالم يرتد  ف ،شيخ جعفرالعن أقرأ ين اآلن لنَّ 
 ،بكالم كذعين هذا الي ،الكالم موجودفمثل هذا أخرى شخصية  ي  خذ أآأن  مكانباإلو  ،مثالهذا مر د 

غة املبال فهل ،غةبالمُ ه ي يقولونهذا الذ م  سَ  ،ابونكذَّ هم   ،لماء يكذبونالعُ  ،يكذب هنا الـُمحد ث النوري
صل إىل نا أريد أن أأ ،يعةش  يا  ةشياء ليست حقيقيون على أبَّ رَ يعين أنتم تُـ  ،حبقيقة ت! املبالغة ليس؟حقيقة

ري وما شأين ـُمحد ث النو أين بالشوما  ،غبالال يُ  أن   أوبالغ يُ  ث النوري يريد أن  حد  مُ ـبالال أبايل و هذه القضية 
سئول عن هو م ،يفرت ي أن ديير  ،يكذب يريد أن ،بالغيُ  أن  أحُدهم ريد يُ  ،ما عالقيت هبم ؟شيخ جعفرالب

 .!!.عيَّةقافة الش يالثَّ  نشأتهكذا و  ،ون على أضاليلبَّ تر و  ،ون على أكاذيبربَّ كم أنتم تُ ين أقول للكنَّ  ،نفسه  

 رىنأن اآلن نريد -نأللس  فها اوعن وص لو قعَدرِكها ال ر عنقص  تَ الَّتي العجيبة  اهلل ياتوهو من آ
مع  ا عندي مشكلةم ،الل  و ال  ريد أن  أُنكر ماسن الش يخ جعفرأنا ال أُ  !آلية العجيبةا بعض مالمح هذه

أن  صح  يهل وئ عنده مسا تإذا كانف ،مساوئ عندهُ أيضاً ماسن  جعفر الشَّيخ فمثل ما عند ،شيخ جعفرال
ن آيات وهو م-لفأقو  أن أصفُه هبذا الوصف وهو إنسان عادي هل يصح   ،ال يصح   !؟ف هبذا الوصفيوصَ 

ة من يعل الش  حو  ة وأُ مَّ ئ  قام الَ يه مفأعط-وصفها األلسن اهلل العجيبة الَّتي َتقص ر عن َدرِكها العقول وعن
م أكثر مني أخطاؤهعمَّ ون مُ لو  حتُ  ،عليكم ريذي جيهذا هو الَّ  ؟!شيعة أهل البيت إىل شيعة العلماء واملراجع

 وأنتم ،كمكون عليهم يضح ،لةخصيات كاملة متكاملوّنم إىل شَ و  حتُ  ،ه الجُ الثَّقافة  عدميي ،اهبمو صمن 
  !!ن على أنفسكمتضحكو 
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بة لعجيا يةذه اآلهسياق  و يفههذا -ثرة أكلهِ ر من كَ هِ ع ما اشت  مو -ث النوريحد  مُ ـيقول ال إىل أن  
ن كا  وإنْ  كلهِ كثرة أ  ر منهِ ومع ما اشت  -!عن وصفها ها واللسنتقصر العقول عن درك  الَّيت من آيات الل 

 لُ يأك فإذا كان-لخشنا َلَّ إ س  وَل يلب-يعين الطعام اخلشن ،اجلشب- الجشبَلَّ إِ  هلل ما كان يأكل  ا رحمه  
 روائحه  و نًا بألوانه مًا لي  بًا ناعفما بالك إذا كان الطعام طي   ،أكوٌل كثُي الكل وهو ،الطعام اخلشن ،اجلشب

يف الطعام  حَّتَّ الكل  كثيُ   ولٌ كه أنَّ أالعقول  عن دركها رقصُ تَ الَّيت ور من الصُ  د  عَ لصورة تُـ ا فهل هذه ،بةالطي  
 .اخلشنو  شباجل عامكثياً يف الط  ن اإلنسان ال يرغبُ الطباع البشرية جتعل ممع أن   ؟!اجلشب

خراسان  ،ادر عن دفرت تبليغات إسالميالصَّ  (كشف الغطاء)كتاب مقد مة  أنا أقرأ اآلن من  ،وأيضاً 
 ،8وصفحة  ،7يف صفحة  اً كان موجودقد مة  مله اذمن ه قرأتهُ  الَّذي الس ابقالكالم  ،23يف صفحة  ،مشهد

تب ما دد الكُ  لعاختصاراً و  ،عن خامتة املستدرك ،عن اخلامتة (،ث النوريمستدرك الوسائل للمحد  )نقله عن 
 ،بالكتاب تب ما جئتُ لعدد الكُ  اختصاراً  لكنَّين ،الكتاب موجود عندي يف مكتبيتفوإالَّ  ،باخلامتة جئتُ 

عام ر بتهيئة الطأم   يأنْ -من عادته   ،شيخ جعفرالمن دأب -وكان من دأبهِ -ينقل عنه مصدر آخر هوا ذوه
ن نعرف يف آداب أهل البيت أنَّ الكل حن-في علم الفقه ه  ثون بعدَ يباحث مَّ ليجتمع أوَلده  في األكل 

 ،ل على الطعامقب  يُ   أن  ل الطعام القل  اإلنسان يُ على لب العلم ساعدة يف طَ للمُ و  ،لميه الع  يكون مانعًا للتوج  
فتصل  امتألت بالطعام تتصاعد منها أبرة املعدة إذا بأنَّ  :نو لكانوا يف الطب القدمي يقو فقد  منطقية والقضية 

ستطيع ي يفهم جبودة عالية وال اإلنسان أن  ال يستطيع  ر وعندهادَ الدماغ باخلَ ُيصاب لبرة إىل الدماغ فا هذه
درجة  ،ءاالغبنوع من  ؟ولماذا أق ، يفء سبباً فيكون االمتال ،دي   جلٍ العلم بشك يتواصل مع أن  و حث ابأن يت

م و لب املعاصر يف العويف الط   ،صحيح العلم بشكلٍ  لو يف قب ،لمي الع  لق  ب ضعفاً يف تَ سب  يُ  ،من دجات الغباء
ُه كبي من الدم سينزل إىل املعدة لنَّ   اً بأنَّ املعدة إذا امتألت بالطعام فإنَّ مقدار  :يقولون ؟املعاصرة ماذا يقولون

ل نقل عرب الدم لتتحو  تُ  كلمادة الكيموس بعد ذ ،ملهضوما سينقل الطعام ،الدموية ةيسينقل الطعام عرب الوع
فحينما تكون كمية الدم يف  ،ةيف الدماغ يف املخ قليلفتكون كمية الدم املوجودة  ،خاليا اجلسم يف إىل طاقة

اه  اً جهت  أكثر الدم يكون مُ  ته أقل لنَّ قدرته وفاعلي  وتكون  ،أقل نشاطهُ  نيكو  لةقليواملخ  يفو ماغ الد باجت 
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أْن يأم ر بتهيئة الطعام ليجتمع  وكان من دأبهِ -:لية اهلضم فيهامبسبب امتالء املعدة وع ياجلهاز اهلضم
 .في علم الفقه ه  أوَلده  في األكل ث مَّ يباحثون بعد

بعد موته يف  حَّتَّ  ه  وصى بأ ،أوصى به  الشَّيخ  أنَّ  ،صجاء هذا النَّ  (،للتنكابينقصص العلماء )بل يف 
طبخ  ي   أنْ -:جعفر الشَّيخ-هبوكان مما أوصى -مالك وهيبالشَّيخ ترمجة  ،لبيضاءا ةدار احملجَّ  ،201صفحة 

ة ساعتين ومقدماتِه مدَّ  الفقه ة فيبالمذاكر  ويشتغلوا وأحفاده   ليجتمع أوَلده   من الطعام لة مقدار ليكلَّ 
حَّتَّ  يةلوصاهذه  ينيع-ا  دَّ  جِ ستحسنةٌ م   وهذه الطريقة جاريٌة إلى اآلن والمذاكرة مستمرة وهذه الوصيةٌ 

-بعد موتهِ ى حتَّ وأوصى بهذا -:يتباحثونُُثَّ  نشيخ جعفر يف حياته جيمع أوالده يأكلو اليعين  ،بعد املوت
خذ أي الجماعة أنى بلَّ لَّما صأيضا  كالشَّيخ وكان من دأب -:بينواستحسنها التنكا ،لتنكابينيقول ا كما

ا ُيصل ي يعين كلَّم-نيالمساكاء و هم والدنانير ويعطيها للفقر ار طرف ردائه ويدور بين الصفوف ويجمع الدَّ 
 ضرما كان يحربَّ و-ملساكنياء وار مذكور للفقهو مجاعة يدور حول النَّاس جيمع الموال ويعطيها حبسب ما 

ذا يف بيت ه-ألكلي ا ألحٍد فوَل يأذن  -ى إىل وليمةدعَ يُ -عض التجار فَل يأكلمجلس الضيافة لب
 ا فيهام مى ي قوِّ حتَّ -!بيتال حبُ نَُّه هو صالحد وكأعطي إذناً بيت أحد التجار هو اليأكل وال يُ  يف ،التاجر

مدعو  نيعين إذا كا-نلستحقيمن لويعطي الثَّ  ،باألكل يأمر  ث مَّ ثمنها  ها لصاحب المجلس ويأخذ  ع  يبيَ ف َ 
فرض يُُثَّ  ؟امتهكم قي  ،الوليمة مقوَّ تُ حَّتَّ أكل  يجعفر فهو ال يأكل وال يسمح لحد أن  الشَّيخ إىل وليمة 

 أيضاً  اً كل كثي يأو  ،كلتأ س أن  اهو يأكل ويأذن للنَّ ذلك بعد ُُثَّ يدفع قيمة الوليمة  على صاحب البيت أن  
 ،وليمةال يف طيب عام الطنَّ لوهنا قطعًا سيأكل أكثر وأكثر  ،كما مرَّ علينا يف الطعام اجلشب  أكولٌ فهو 

 ن آيات اللم هُ أنَّ بلنوري ث احد  مُ ـال ذكرهُ  الَّذيهذه الصور تدخل ضمن الوصف  هل ؟أنتم ماذا تقولون
وّنا  يعد  يت الَّ االت حلا هذهو هذه الصور  ،عن وصفها دراكها واللسنُ عن إ   ر العقولُ قصُ تَ الَّيت لعجيبة ا

 والقضيُة ال ؟بكل اجلشكان يأ  هُ  أنَّ مع كثرة أكله إالَّ  هُ كماالت وكرامات أنَّ   هذهفهل  ،كماالت وكرامات
 .صُص العلماءصوراً أخرى ذكرها صاحب ق   نقل لكمسأف تقف عند هذا احلدَّ 

حتَّى اس بالطعام فرة فلم يأذن للنَّ الس   تدَّ م  و كان ضيفا  في أحِد األمكنة -ةمسعوا إىل هذه القصَّ ا
 وأخذ المال-:لوقتا يف ذلك اً ملبلغ كان كبي ا وهذا-يمة الطعام تساوي ثَلثين تومانا  مت وكانت قِ ق  يِّ 
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 ة وعشرين تومان وبقي تومانيعين صاحب البيت كان عنده تسعة وعشرين تومان أعطاه تسع-انوبقي توم
 فلم يرضَ  عد اَلنتهاء أدفع التومان الباقيفكلوا اآلن وب األكل يبرد نَّ إ :وقال صاحب البيت-واحد

على يأخذه   كان  الَّذيعام وكان يصرف ذلك اس بتناول الطن للنَّ ذِ بعد ذلك أو أخذ التومان حتَّى الشَّيخ 
هذه كحادثة  ؟!شيٌء آخر أم احلقيقةيصرفها على الفقراء اليت يأخذها الموال  أنَّ بحنن نرى هل -الفقراء

ومل يصل املاء إىل  حفروا النَّهرلية ذهب و ألف  اننيسي د حسني دلدار مثأرسل لُه الـم ا ل ،صاحب اجلواهر
ا  اً الثَّمانون ألف تفهل ُصر   ،النَّجف  اً كن الثمانون ألف لساسه  من أ كان املشروع فاشالً   ؟!فتما ُصر  أو أّن 
 قت علىنف  أُ هل  دفعها صاحب البيتاليت  اً ثالثون تومانوهذه ال ،دلدارسي د حسني ق َبل المن  ثتفعاًل بُع  
 ؟!كرامة  وهل هيلصورة هل هي صورة مجيلة ا يعين هذه ،اذما يدرينا هم يقولون هك ؟!قتنف  ما أُ أو الفقراء 
احللقات  ذلك عليكم فيما تقدَّم من وقرأتُ  (كشف الغطاء) فيت يف كتابه  جعله يُ  الَّذيهو  وقذَّ هذا اللذلك 
ربوا جيَ  أن   ،ساكربالطغاة وباجلند والعَ  ،ةملَ أن يستعني بالظَّ  ،الفقيه من حقَّ أو  ،جيوز للفقيه :يقول حيث

ال الذي يقوله  هذا وكل   ،ةيلالعق من هذه الفكار تنشأ هذهو  ،من هذاهو هذا ف!! المخاس دفععلى الش يعة 
 .عليه دليلَ 

وأيضا  دخل قزوين في بعض -ينبجعفر ينقلها التنكاالشَّيخ مات اكرامة أخرى من كر وأيضًا  
زورهم فذهب المَل عبد الوهاب ي نيخ ألوهاب فطلب التجار من الشَّ ا  عبدالمَّل  األوقات ونزل عند

الت جَّار َلستقباِل نهض  اب وعندما وصلوا إلى السوقلماء األطييخ يرافقهما األصحاب والع  مع الشَّ 
فذكر  َل  أوَّ  إلى بيتهِ الشَّيخ  أْن يدخل خص يتمنىش إلى مكانهم تنازعوا بينهم فكل  وعندما وصل الشَّيخ 

يدخل يف بييت الشَّيخ قال اجلماعة قد اختلفوا فيما بينهم كل واحد يقول -يخ األمر عبد الوهاب للشَّ المَلَّ 
من يدفع  وقال-:فرشيخ جعال-الشَّيخفوقف -؟املشكلةفكيف حلَّ الشَّيخ جعفر كاشف الغطاء  ،الً وَّ أ
أكثر يذهب  وقال من يدفع  الشَّيخ فوقف -!وعاشوا عيشة سعيدة-َل  إلى بيته أوَّ الشَّيخ كثر يذهب أ

دعا ث مَّ  ،يخللشَّ  مه  وقدَّ -إناءأي ظرف -نيرم والدناليء بالدراهمَ  فجاء تاجٌر بظرفٍ  ،إلى بيته أوَل  الشَّيخ 
يف -ا  في السوق يأكل الطعاممئوكان يجلس دا ،دخل إلى منزلهِ ث مَّ ع المال بينهم قراء ووزَّ الف  الشَّيخ 
الكل يف بأن   (غايونن النديو اآلخو )يقول إخواننا -لس دائما  في السوق يأكل الطعاموكان يج-:السوق
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 على أي   ،قون الشخاص إذا أكلوا يف السوقفس  يُ و سقطون العدالة يُ فَـ  ،ذهب املروءةيُ و  سقط العدالةالسوق يُ 
ا  في السوق يأكل الطعام مئوكان يجلس دا-!!ن أصحاب العمائم جيوز لنا ما جيوز لغيناحنَ  ناولكنَّ  ،حال

-في السوق عليّ السيِّد  جيب إذا أكلَ العدالة في   األكل في السوق خَلف المروءة ويسلب   قال له  في  
السوق فهذا يسلبه ي  فعليّ السيِّد إذا أكل -رياض املسائل طباطبائي صاحبلعلي االسي د يقصد 
ر َل يؤثّ ف-رجل فقيأي درويش -درويش ينني لست ذا جَلل وإنَّ إلنَّ  ،ا إذا أكلت أنا فَلأمَّ  ،العدالة

سي د علي  صاحب الر ياض وبني الوإالَّ ما الفارق بني  ،أكل يف السوقي هو يريد أن-تيالذلك على عد
 !؟شيخ جعفرال

صاً  شخأنَّ  ،ت علينا سابقاً ه يف جهة واحدة مر  ل  الكالم كُ  قد قرأهتا عليكم لكن ال بأس لنَّ و  حادثة
شيخ جعفر ضيفًا عند أحد الكان   ،يخالطعام للشَّ ب واوأت هاٌج إليا متهو سألة وسأله عن مَ السي د جاء إىل 

حتاج إليها وأتوا م   د وسأله عن مسألةٍ سيِّ لشخصا  جاء إلى ا أنَّ -و لذلك جاء يف القصة هكذا ادةالسَّ 
خص فلم يجد غير فنظر الشَّ -يةكبكانت  كمية الطعام  -وكان الطعام كثيرا  -شيخ جعفرال-يخالطعام للشَّ ب

 كل الجميع بل يأكلهي أن يؤتى بغذاٍء كثير لكن َل يأ الشَّيخ فظنَّ أنَّ عادة األعيان في مجالسهم 
 وضعوه يوا بطعام كثجاءُ -الطعام كلَّه  كل وأكل باألالشَّيخ فشرع  ،صرف الباقي المَلزمون لهيَ ث مَّ لَلزم ا

فما أعطى اآلخرين شيئاً  ،باقي يعطيه لآلخرينوال اً ُه سيأكل مقدار جل تصو ر أن  هذا الرَّ  ،شيخ جعفرالأمام 
ث خص وحدَّ ه فتعجب ذلك الشَّ لَّ باألكل وأكل الطعام ك   الشَّيخ  رع شَ فَ -!! شيءشيخ جعفر أكل كلَّ وال

 الثقافة القدمية لت يف الطب القدميكما قُ -خار هذا الطعاملَّ هذا الطعام وب  هذا الرجل أكل ك   نفسه إنَّ 
م والمجهول المعلو  ويقعده ويصير عنده   ر على دماغهِ سيؤثّ  وبخار هذا الطعام-يقولون للطعام بار

 : الشَّيخله   ريد الذهاب فقاليجل َل فائدة من السؤال فنهض ذلك الرّ  لحالا واحدا  وفي مثل هذا
 إنَّني :وبعد اإلصرار أبرز ذلك الرَّجل ما يريد وقال له   ،ليس عندي شيء :فقال  ،جلس وقل ماذا تريدا

بجواٍب   فذكرها وأجاب الشَّيخ ،مسألتك ذكرا :الشَّيخ فقال له   ،لاألكأعرضت عن السؤال لكثرة 
 ي ألتذ  م جعلني في العلِم فريد الدهر وإنِّ  ِ لخالق العال اإنَّ  :قال لهث مَّ  ،كاٍف استوفى جميع فروعها

ا  بلذةلألكل  وافرة   ية  ة كما وهبني شهدائما  باللذائد الروحاني وأكرمني  ،مهعَ نِ  حتَّى أكون دائما  م لتذَّ
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ابتداءا  من تيقظ سأ دائما   على الطاعة بحيث ووهبني قوة   ،جامع كل ليلةبحيث يجب أن أ   بشهوةٍ 
وأنت ليس عندك َل  ،على ذلكسي المحتاج الغني وقوة المثابرة باح ويكون أنينصف الليل حتَّى  الصَّ 

ِغذاء  الروح وَل اشتهاء  وهو دراكاإل نت ليس عندك َل الفهم وَلوأ-هناك خلل يف التعابي-الفهم
فلم  ،بالعبادةة النهوض ليَل  للقيام قوَّ  َلو بالجماع  ة الشهوانية لتلتذّ وَل القوَّ  الطعام وهو غذاء  الِجسم

هذه  تُرى هل -المعظَّم وخرج من عند هذا جلرّ ل ذلك الجَ خَ فَ  ،لذة اآلخرةبوَل  َل بلذة الدنيا تلتذّ 
 .أنتم أحرارفتقدون م تعإذا أنتو  ،ا كراماتأّنَّ بأعتقد  سبة يل البالن   !؟كرامات

-:ولجعفر يق الشَّيخو ه-حرام م آكل أبدا  من مالٍ جعفر يقول لالشَّيخ وكان -211يف صفحة  
 اكمخان ح بد اهللدولة عال ن  وكان أمي فجاء في بعض األزمنة إلى اصفهان ،لم آك ل أبدا  من ماٍل حرام

رك ااجلم نَّ عتبار أبا-ائبوجعل جميع مصاريفها من مال الجمرك والضر ضيافة للالشَّيخ عا اصفهان فد
 ك قلت إنك لمإنَّ  :خية للشَّ عام قال أمين الدولوبعد تناول الط-أموال حرامهي الفقهاء بقول  والضرائب

ل له فقا ،اٍل حرامم من و فعَل  ه ه  تناولتَ  الَّذيهذا الطعام  والحال أنَّ  ،حرام ولن تأكل تأكل ماَل  
 .!!.ز لغيناجيو ال  نا ماكما قلت قليل حنن جيوز ل-حَلل وعليك حرام مجهول المالك عليَّ  :الشَّيخ

كوٌل أوهو  ،حتماً  لةمفصَّ ة الوليم نتكو كان الكُل طي بًا لنَُّه يف دار احلاكم و  ،كثياً أكل وأكل  الشَّيخ و 
مجهول -ك قاله بعد ذللكن  و -ضون الل تعاىل عليهر -أمتأل بطنه من احلرامحَّتَّ ويأكل كثيًا فأكل وأكل 

 ،ى أمني الدولةالل وعلفر حملاذا مهول املالك على الشَّيخ جع ؟ملاذا-حَلل وعليك حرام المالك عليّ 
ا هذل ،هذا مهول املالكبأنَّ من قال ُُثَّ  ،ال ندري ؟ملاذا ،م حرامعلى احلاك ذته المو رمبَّ هة ج من ال ُأخ 

ن أموال عاخلوئي لسي د ا يقل ّنم! أملهذا هو شأ ءمالتغرب فالفقهاء والعنا ال نسلكنَّ  ،عنيَّ تاجر مُ  من ،معيَّنة
 صهارُ أو  راجعملا أوالدُ  كللذ ،هم حاللفمجهول املالك علي !ا مهولة املالكبأّنَّ  ةجَّ أموال اإلمام احلُ  ،اخلُمس

ذا هو كالم هو لنتيجة اهي  هذه !مهول املالك عليهم حالل وعلينا حرام املراجع يأكلون هذا املال لنَّ 
 .املاضني وأعلى الل مقامات الباقنيعلى  راجعنا الجالء رضوان الل تعاىلم

 !؟رييد الكشمللسيِّ  (محنة الهروب من الواقع) يديّ  بين الَّذيالكتاب  
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عايشها  ينقل جتربةً  هو (،شذرات)حتت عنوان  ،209يف صفحة  ،الكشمييحسن السي د مساحة 
كان تلميذًا للشَّيخ  -مع الشَّيخ الوائلي كتلميذمقدِّمة  ال أنت أقر بداية الستينيات ك  في -يقول ،ومسعها

في بداية -مذهتمقد مة قبل أسات التالميذ عادة يقرأون ،طباءها اخلفة يعر وهذا القضيَّ  ،الوائلي رمحُه الل
 ا نذهب بسيارة المرحوم السائقرحمه اهلل وكنَّ  المقدِّمة كتلميذ مع الشَّيخ الوائلي أنت أقر الستينيات ك  

ا يف الجواء غي العراقية-ليَل  ث مَّ عصرا   إلى الكوفة حيث يقرأ   حبيب عصرا  و أب  يعرفون ما املراد من  ال رمبَّ
في  حيث يقرأ رفجف األشنَّ ليَل  ونعود إلى الث مَّ عصرا   حيث يقرأ-يعين يقيم ملسًا حسينياً  كلمة يقرأ،

ر و ي هادي منصور وأمّ  ،خنفور يرأسها الحاج رحيمالَّتي  البادية المدينة لمجلس جمعية تجار شارع
َل  أفهمها ومرة   ة  فمرَّ والعودة كانت تتطاير منه كلمات  واحخَلل الرَّ  ،سعيد وعد اهلل وغيرهم حاجلوا

يقول الشَّيخ الوائلي -ة قال ليين طويلة وذات مرَّ  بعد سنذرات لم أفهمها إَلَّ شا ه لها ومنف حَلَّ  أعر 
-أقرأ في بيوت األغايون ني عندماإنَّ  ة قال لي ت مرَّ اذو -:حسنالسي د الكشميي د يقول للسي   ؟ملن

الوسط  وهذا املصطلح معروف يف ،الكبيالسي د وأغا يعين  ،هي مجع أغا أغايون ،العلماء الكبارو املراجع 
ون إىل املراجع ون الغايون يشي فيقول حني يتحدَّث اآلخونديون يف النَّجف ،غايون يعين املراجعاحلوزوي ال

سي د حسن لالشَّيخ الوائلي يقول ل-قال لي-:ولز الار لماء الطعُ  ،ة الوىلجر ء من الدالمإىل العو 
 يعطوين مبلغ من املال مقابل-(األجرة)ألغايون ويعطوني الهدية في بيوت ا إنَّني عندما أقرأ-:الكشميي

-تلك المبالغ ي أعزل  فإنِّ -؟ليائالو الشَّيخ ذا يفعل ما-يفإنِّ  (جرةاأل)ويعطوني الهدية -إقامة ملس التعزية
ة يلهرباء أو الخدمات المنز الكلصرفها في فواتير الماء و -ارمن العلماء الكبو  ، يأخذها من املراجعيتالَّ 

في  المال أصرفه   فذلكالنَّاس ة أو عامَّ  ما أحصل  عليه عند قراءتي عند الكسبة والمساكينبعكس 
لوائلي يعرف ا يخالشَّ و  ،مشبوهةالعلماء واملراجع موال أوهي أن  معروفة  قضية هذه-إطعام عائلتي وأطفالي

 ،بشكل خاطئالبيت ر ويفهم أحاديث أهل وَّ صالوائلي يتالشَّيخ  ، منهولكن هذا ختريجٌ  ،هذه القضية
يكون سببًا لعدم يدخل يف جوف اإلنسان  الذيعام احلرام أنَّ الطَّ  وايات ويف الحاديثيف الر   فحينما يقرأ

أن  يتصوَّر  ،تب الدعيةيف كُ و  تب الخالقيف كُ و وايات ر  لا يف ما جاءفيلكذا وكذا  سبباً و استجابة الدعاء 
إذا مل يكن من ماٍل  على شئوناتهاإلنسان  شيء ينفقهُ  كل  واحلقيقة أن    ،يؤكل الَّذيلشيء فقط هو االطعام 
الل ظ  يف )مال ينفقه اإلنسان لشراء كتاب مثل هناك ا فلرمبَّ  ،كل احلرامحتت عنوان ال هو يدخلحالل ف
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ل   (،القرآن الَّيت الموال  وهكذا ،كل احلرامأخطر أنواع الهو هذا ف ،هعائلتَ  ل  ض  به ويُ وهذا الكتاب يقرأه ويض 
والكهرباء ميكن أن  ،ذي يأكله اإلنسانلَّ ا من الطعاماملاء يكون جزءًا لن   ،يف فواتي املاء والكهرباء عدفَ تُ 

 أنا أريد أن   ،هذا ال يهمين   !فيجد هلا خترجياً يريد أن  يأخذ الموال  لن ه ريجختولكن هذا  ،للطبخ لةً تكون وسي
هو ن الَّذياملراجع  ،راجعكميتعامل مع أموال مَ  هو هكذا تقد سونههذا هو الشَّيُخ الوائلي الَّذي  أقول
هي فشبهة فيها أمواهلم أموال  لنَّ  !؟لطريقةا أمواهلم هبذه مع ا يتعامللماذف ،عنهم وحيرتمهم ويدافعسهم يقد  

  !!مشبوهة

اتير فو  لصرفها في-عاملراج خوذة منالموال املأ-فإنِّي أعزل  تِلك المبالغ لصرفها-؟:فماذا قال لهُ 
 المساكين أوو لكسبة د اد قرائتي عنما أحصل عليه عن سكات المنزلية بعمالماء والكهرباء أو الخد

 ،ا المرن يقومون هبذيعديد فُ  أعر ينوثقوا إنَّ -في إطعام عائلتي وأطفالي فذلك المال أصرفه   النَّاسة عامّ 
شخاص عديدين أأعرف  شخصياً  أنا ،من غيه  أو تعلَّموا من الش يخ  الوائلي  ،ليس فقط الشَّيخ  الوائلي

 يجةنتوبال ،اه منهمهو اشتبو الشراب يصرفوّنا يف قضايا بعيدة عن الطعام و  ن املراجعيأخذوّنا مالَّيت الموال 
 !ترقيعاً لمر هلذا ا أن  جند جلهةا من هذه ناكن، فيمالطعام املباشر أبعد عن ا يكونرمب   ،صرفهو الصرف ال

 تدّ اشحتَّى  نذاكآلوائلي اشِّيخ  إنَّني لم أكن أستوعب ما كان يقوله  ال-:فيقولالكشميي يد ويستمر الس
 ألحظ   ة وكنت  در والوا ة  در الشا بي تمر  و ات يعء وبطون المراجع والمرجفي أحشا عودي وأخذت أترعرع  

ما   دها أفهم  أخذت عنفيها وال ومن يستولي علمف هذه األصرَ ت  وكيف  م دافعوا األخماسن ه  ة مَ بدقّ 
 .عليه الل   ةُ الوائلي رمحالشَّيخ هذه قصٌة عن -الوائلي رحمه  اهللالشَّيخ  كان يقصده  

الَّيت قرأهتا عليكم يعرفها اخلواص القريبون من  ة الوىلصَّ الق   ،اً دَّ ج   ة أخرى يذكرها وهي مشهورةٌ صَّ وق  
الشَّيخ ة صَّ هي ق   ،وذاع صيتها يف الثمانينيات ا هذه القصة الثانية فهذه قصٌة مشهورةٌ أمَّ  ،الش يخ الوائلي

ي يف  ي محسن الكشالسي د ة يذكرها هذه القصَّ  ،اخلوئي كذلكالسي د بل مع  ،اخلوئيالسي د الوائلي مع أوالد 
صفحة  ،الرضويالكشميي د حسن د ممَّ يف دهاليز مظلمة للسي   جولةٌ  (،يف دهاليز مظلمة جولةٌ )كتابه 

الشَّيخ يف أوائل الثمانينات كان  ،ةصَّ الق  مقد مة  يف (،هل  املال باسم الوالد دام ظ   ع  مل يوز  ) :انحتنت عنو  ،73
عليه رأيته  في ِانزعاٍج لم أشاهده بمثلِه من  ا دخلت  مَّ ولَ -يقول ،الكشمييالسي د الوائلي يف الكويت وزاره 
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بمثله من  شاهده   لم أ  نزعاجٍ اِ في  عليه رأيته   خلت  مَّا دولَ -يف أوائل الثمانينات ويف الكويتة صَّ الق  -قبل
أنا -:الكشمييالسي د ث د  حيُ الشَّيخ الوائلي -لكذ من على حقٍّ  ه  ن لي أنَّ عن السبب تبيَّ  ا بحثت  مَّ قبل ولَ 

 ،1980من سنة الوَّل يف النصف -1980من العراق عام  الكويت وبلغني خبر تسفير العوائلفي 
اهالش يعة تسفي العراقيني  بدأت عملياتُ  وبلغني خبر  أنا في الكويت-:يقولالشَّيخ الوائلي  ،إيران باجت 

عددا  كبيرا   لمت أنَّ وعَ  ،صولهم إيرانية أ  ة أنَّ جَّ ح  ها بِ وما بعد ،1980تسفير العوائل من العراق عام 
عازما  على السفِر إلى دمشق  مؤلم وكنت  مأوساوي و  ت في دمشق وهي بوضعٍ استقرَّ ائل لعو ا من هذه

ية عالوض اإلمام الخوئي في الكويت وأبلغته   الشاهرودي وهو وكيل   عليّ جواد آل السيِّد  قيت  التف
وأنا أكتب لإلمام  ك من األخماسأقرضني ما عند :له   قلت  ث مَّ  ،رينين المهجَّ در المؤلمة لهؤَلء المش

ئي السيِّد الخو  يعطيحتَّى قرضة شرعية  منك ي اآلن استملهاالخوئي وأنت أيضا  أكتب إليه ولكنِّ 
 أو الهلية الصالحيةهذه ين جاءت من أ ،هلا يف الشرع قلنا هذه القضية أصاًل ال أساس وحننُ -اإلجازة

 ،رمحة على والديكم ونا على روايةدل  فهذا المر صحيح بأن  إذا تقولون  ؟عطي اإلجازةي أن ييعيه الش  قللف
الموال ف بالتصر  يُعطي اإلذن يف  الحية أنالصَّ  لهُ الش يعي الفقيه  أنَّ املرجع و  بأنَّ  ونا على رواية تقولدل  

سأيف بوعدي فإين   ،روايةحَّت واحد على تريليون من  أو ،شر روايةأو عُ  ،ةايوإذا ما أرشدمتونا إىل رو  ،رعيةالشَّ 
 إىل لمخاسا لدفعم ودعوهت   اسالنَّ  ث  وستكون برامي بكاملها حل ،الفضائيةاخلُمس اة القمر إىل قناة نق بتغيي

ولكنِّي -:بالنتيجة ،هو جزء من هذه املنظومةو  ،المر يعتقد هبذالوائلي الشَّيخ ! ولكن  حضراتكم الكرمية
لوكيل اخلوئي يف الكويت السي د جواد آل علي   هُ هذا الكالم يقول-اآلن استلمها منك قرضة شرعية

من األخماس  كان عنده  ل ما  جالرّ  فسلَّمني ،ي اآلن استملها منك قرضة  شرعيةولكنّ -:الشاهرودي
وأرسلت  من  رينعتها على هؤَلء المهجَّ ووزَّ   إلى دمشقوذهبت  أربعة عشر ألف دينار كويتي وكانت 

السيِّد فوجئت برسالة من ث مَّ  ،جواب ت فترة ولم يصلني منه  ومرَّ الة  لإلمام الخوئي حول ذلك هناك رس
إنِّي كتبت  لإلمام  :ويقول وفيها يطالبني بإعادة المبلغل علّي وكيل اإلمام الخوئي في الكويت جواد آ

الشَّيخ ويقول  ،يئو اخلالسي د قبل ي مل-حتسابِه من األخماسالخوئي وأجابني بعدِم الموافقة على ا
تاجرا  هناك باسم يوسف  مت  ه إلى دبي وكلّ جّ اضطررت إلى التو و  ا  رارة  وألمبأنَّ هذا شكَّل لي مَ -:الوائلي
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ويستمر -د جواد آل عليّ فتبرعوا بالمبلغ وأعدت ذلك للسيِّ جواد  اسمه مهديّ و را  ع مانيا  تاجو  حبيب
ج عالَ كان ي    الَّذيي ذات يوم التقيت باَلبن األكبر لإلمام الخوئي أنِّ حتَّى بقيت متألما  -:الوائليالشَّيخ 

ها ألنَّ  احتسابها من األخماسوما هي أسباب ممانعة والدِه من على هذا األمر  في دمشق وعاتبته  
االبن الكرب -ئد هافقال بصوتٍ  ،البيترين من أتباع أهل هجَّ م   ن اليعت على المحتاجين والمظلومزِّ و  

يعين -عت على هؤَلءزِّ و   يعرف إنَّها ه  إنَّ  نعم :بصوٍت هادئفقال -د مجال اخلوئيسي  الهو  للسي د اخلوئي
 ،اإلجازة ومل يُعط   ،رسالة يرسلمل فلماذا  ،احملتاجني وزعت الموال على هؤالءأنا  :يقول لهُ وائلي الالشَّيخ 

ع باسمه وزَّ عت على هؤَلء ولكن لم ت  زِّ و   اهأنَّ -مساحة الوالد-عرفي ه  نَّ نعم إ-:يقول أجابين بصوت هادئ
-ببالسَّ  مت  لِ فدهشت أكثر حينما عَ -:الوائليالشَّيخ يقول -:نا المحترماسمكم يا شيخَ زِّعت بما و  وإنَّ 

وهو  ،جازةاإل اخلوئي مل يعط  السي د لذا ف ،الشَّيخ الوائلي أعطانالنَّ الشَّيخ وز عها بامسه  والنَّاس يقولون 
كن المور هكذا جتري وحينها انطلق ول !ةعرَّ شوأساساً هذه المخاس ليست م ،أساساً ال ميتلك هذه اإلجازة

رون ماذا  الوائلي يتذك  الشَّيخ والقريبون من  ،كاذاخلوئي آن دوئي وعلى السي  والد اخلى ألالوائلي ع يخلسان الشَّ 
صادر وال تسجيالت وال ب وال توجد عندي مَ كذَّ أُ ين سَ ين ال أذكر كالمُه لنَّ لكنَّ  ،الوائليالشَّيخ كان يقول 

ث فيها يتحدَّ  أن هر باعتبا واحدةي إىل قضية ين أشلكنَّ  ،عليه الل   ائلي رمحةُ الوَ الشَّيخ فيديوات فيها كالم 
ذي نشأ فيما بينه وبني مجال بسبب تلك القضية وبسبب اخلالف الَّ  ،عن شخٍص معنيَّ  وليس كل عامبش

لي يقرتح اقرتاحًا على ائلو ا يخكان الشَّ و  ،ظ فيما بينهمار اللغثُ ر الكالم وكَ ثُ وكَ  ،ة أوالد اخلوئياخلوئي وبقيَّ 
 :كان يقول  ،اتيمانينأوائل الثَّ  يف لكالماهذا  ،ن يف ذلك الوقتكثيو مسعه  قد و  ؟احالقرت ا ما هو هذا ،ةعيالش  
حَّتَّ  :يقول ؟اً ملاذا أن يكون املرجع خصي   ،اً ي  ص  يكون املرجع خَ  تشرتط يف مراجعها أن   يعة أن  ش  له على ابأنَّ 

الوائلي رمحة الل عليه يقرتح على الشَّيخ فكان  ،كلة كبيةهذه مش وفعالً  !والد والصهارمن قضية الخنلص 
رتض ا يعرمبَّ و  ،الكالم رالكالم جيأن  احلقيقة  !اً صيَّ يكون خَ  ع التقليد أن  جتشرتط يف شرائط مر  أن  الش يعة 

الشَّيخ كانوا قريبني من و ن عاصروا تلك الفرتة حقيقة يعرفها الكثيون م   ن هذهالبعض على حديثي هذا ولك
دة السي  منطقة ن كانوا يعيشون يف سوريا آنذاك ويف الَّذي الكلمة ترتدد يف أجواء العراقينيوكانت هذه  ،الوائلي
  .زينب
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يه الكثي من ملس ف ان هناكوك ،ةالس ابقيف السنوات  ، السويديفهومل كو ة من املرات كنت يف ستمرَّ و 
 احان عنده اقرت كلوائلي  الشَّيخ ا :تقل ،ةه القضيَّ ذهإىل  يف طوايا حديثي أشرتُ ، و ئلةهوا يل أسووج  النَّاس 

هذه  تُ ذكر  ،يدىل السو إبعد ذلك جاء و  كان يف سوريا  ،كان بعض احلاضرين قد مسع هذا الكالم من قبلو 
 اجع وفساد أوالدملر ن عن أوالد اثو تحدَّ وا يكان  ملّنَّ  ،اقرتاحاً  بأنَّ الشَّيخ الوائلي اقرتح على الش يعة ةالقضيَّ 
نا قلت هذا أ ،الش يعةى عل اً دجي   اً قرتاحالوائلي اقرتح االشَّيخ  بأنَّ  :لتة فقُ صَّ ذكر ق  يكان واحد   ع وكل  املراج

قرتاح يخ الوائلي االش   :تقل ،اميف ملس عحديثًا أخوي ًا و ديث وكان احلعلى سبيل الطُرفة واملمازحة  الكالم
اقرتح لشَّيخ اومفاسدهم ف عاملراج أصهارو ن أوالد املراجع ون مإذا أنتم اآلن متأذ   ،اقرتاحًا جي دًا على الش يعة

أساتذة حد أ ،صهاروالد والمن الحينئذ فنخلص  ،ن خصيَّاً يف مرجع التقليد أن  يكو  تشرتطالش يعة  أنَّ 
هذا الشخص  رف أنَّ ف نعحنُن كي !؟نا ولكن هناك إشكالشيخَ  :يف اجمللس فقال يل اجلامعة كان موجوداً 

وبنات والد أ حينئذٍ  ين عندهيع ،هم يف سن الشيخوخةو  نكونو يالش يعة عند  عادًة املراجعو  ،مرجعاً سيكون 
لشرط ارتط هذا يشلوائلي االشَّيخ روض أن فامل :قالو  ؟ةوقد تزوج بأكثر من مرأوحفيدات وأحفاد  وأصهار
 ي  أال نعرف  حننُ ملرجع و ايخرج س منهمباعتبار أنَّ الَّذين يدخلون إىل احلوزة  !من يدخل إىل احلوزة يف كل

 !وجيهاً كان الكالم  أن  هذا يبدو و  ،هو املرجعواحد سيكون 

مس خلُ اقضية اخلالف على مسألة  ،معروفةو  ةر و قضية مشههي  هذه القضية نَّ بأ ت قبل قليلوكما قل
السي د تأليف داخل  (ءاباخلطُمعجم )يف كتاب  ،سي د اخلوئيي وأوالد الئو اخلالسي د وبني ي لائيخ الو لشَّ ا بني

وهذا  الوائلي ومن أقربائ ه،الشَّيخ  من تالمذة   بأنَّهُ  :يقول ،عليه الل   وكان قريبًا من الش يخ الوائلي رمحةُ  ،حسن
ف يعيش وكان املؤل   ،لبنان ،بيوت ،1996الطبعة الوىل  ،الل عليه الوائلي رمحةُ الشَّيخ ع يف حياة الكتاب طُب  

أيضاً  ،لوَّ اجلزء الوهذا هو   ،مموعة من الصور موجودة يف الكتاب مع الش يخ الوائلي ولهُ  سوريا أيضًا يف
يف  هذا الكالم موجودٌ  لنَّ  مكين أقرأ علينَّ ئلي لكالواالشَّيخ وإن كان يغمز من قناة  ،شي إىل هذه القضيةيُ 

السي د هو يقول  ،368 يف صفحة  ،ة آنذاكروفعومهورة ش القضية مه من أنَّ ة ما قلتُ ح  شي إىل ص  الكتاب ويُ 
والويل  ث مَّ الويل لمن -يالوائليخ لشَّ ا مع-بخصومة معه   ط  يتورَّ الويل لمن ث مَّ  ل  والوي-حسنالسي د داخل 

ليط على وبشكل سَ  يل لسانهُ ط  كان يُ   هُ ة أنَّ يشي إىل قضيَّ -كائنا  من كان  أو اختَلف يتورَّط  معه  بخصومةٍ 
أو اختَلف كائنا   والويل  ث مَّ الويل لمن يتورَّط  معه  بخصومةٍ -يقول هذه القضية هو يريد أن   ،اخلوئيالسي د 
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وهذه قضية -حصل في هجائه ة كمايعمراجع الشر حتَّى  فهو على أتمِّ استعداد لمناطحة ،من كان
ينيَّة سة ملؤسَّ ا لتأريخعون باها املتيعرف ،معروفة هنا يذكرهاالَّيت املعلومات و  ،فةو معر  ينيَّة اع لوضا تأريخو الد  الد 

فهو على أتمِّ استعداد  أو اختَلف كائنا  من كان والويل  ث مَّ الويل لمن يتورَّط  معه  بخصومةٍ -:جفيف النَّ 
والسيِّد -املرجع املعروف-للسيِّد كاظم اليزدي لمناطحة حتَّى مراجع الشريعة كما في حصل في هجائه

السيِّد اخر بالمرحوم السَّ  وتقليده   تشهيره  ث مَّ  ،اساك العبَّ بَّ ش  وفة ر عالم دتهِ يفي قص ن الحكيمم حس
 ث مَّ تشهيره وتقليده السَّاخر بالمرحوم السيِّد جمال الخوئي-يشي إىل هذه القضية-يجمال الخوئ

  مبلغا  كبيرا  يعود لسماحة اإلمام الخوئي هِ َلمى استلع ء  بنا-لسلب الثقة من الوائلي-لسلب الِثقة منه
اقيين في رين العر على المحتاجين من المهجَّ  ه  ه توزيعَ ث مَّ ادِّعاؤ  كحقٍّ شرعي من مقلِّديه في الخليج

ع وزَّ ا ع الموال وإّنَّ وز  مل يُ  هُ بأنَّ  موا الش يخ الوائليأوالد اخلوئي الَّذين اهت   املؤلف يذهب يف جانب هنا-دمشق
ف ملؤل  ا لنَّ  همفهو هنا يذهب إىل جانب ،ياخلوئالسي د ىل اسم إر شومل يُ  ذهُ خَ والباقي أَ  بامسه   منها سماً قليالً ق  

قول أنا أريد أن أ ،ف أو ما ال يقولهاملؤل   هيل مبا يقول أنا ال شأنَ  ،الوائلي خ  يمع الشَّ  بشكل عام على خالفٍ 
هي هؤالء علماؤكم وهذه و  ،هؤالء مراجعكمو  ،هؤالء خطباؤكم ،هي هذه الدينية سةاع املؤس  وضأ بأنَّ 

 ،إىل هجائه بعد ما أشار-تشهيره  ث مَّ -!يون من اللقمة وأسألكم الدعاءولو بواحد من تريل بوينالكتب وكذ  
وهي  اساك العبَّ بَّ ة شُ روفعاحلكيم يف قصيدته امل سنمُ السي د د كاظم اليزدي و الوائلي للسي  الشَّيخ هجاء 

بناء   منه لسلب الِثقةِ  السَّاخر بالمرحوم السيِّد جمال الخوئي ث مَّ تشهيره وتقليده  -قصيدة بالشعر الشعيب
ث مَّ ادِّعاؤه  ،قلِّديه في الخليجعلى استَلمه مبلغا  كبيرا  يعود لسماحة اإلمام الخوئي كحقٍّ شرعي من م  

 هو ليس مل يطمئن-لذلكالسيِّد ولم يطمئن في دمشق توزيعه  على المحتاجين من المهجَّرين العراقيين 
هو لنَّ الش يخ الوائلي أعطى الموال من  ،لي أكثر من هذا الكالمائلو ا يخنثق بكالم الشَّ  حننُ  ،ذلكالسي د ل

صل تَ أن ه أراد الموال جازة لنَّ اإل يُعط   اخلوئي ملالسي د و  ،بأنَّ الشَّيخ  الوائلي أعطانا الموال يده  فالنَّاس قالوا
ى من نفس مكتب الرواتب البُدَّ أن تُعطَ ف ،الرواتب توزيعيف احلوزة يعرفون ذلك يف قضية  طلبة العلمو  ،بامسه  

البعيدون  فس إذا كانلنَّ ا يعين هذا ،هذه القضيَّة يعرفها اجلميع ،بأمسائهم تعطى الموال ريدون أنيُ  ،املرجع
ولم يطمئن السيِّد لذلك ولم -املئةوجودون يف احلوزة يعرفون هذه القضية مئة باملف عن احلوزة ال يعرفونهُ 

لبعض المعوزين يعطيه باسمِه  دفع شيئا  ضئيَل   نإ الشَّيخ ما وأنَّ ذنه َل سيّ ف بغير االتصر   ىعل يوافق
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يعطي هذا القضية أو هذا المر  ،منياملعم   دذًا كبيًا عنوهذه القضية تأخذ مأخ-لخاصه امن مال ه  كأنَّ و 
مني ومن حياة املراجع ومن ضية تأخذ من حياة املعم  قهو البحث عن الشهرة  هذاو  ،عن الشهرة اً حبث بامسه  
ًا احة كبية سمين ة رجال الد  حيا حول جميع مقاصدهم تدور ، فحياهتم ا تأكل كلَّ مبَّ ر  بل ،ًا جداً دَّ ج  جدَّ

ا قد تكون  ،جتربيت أقول هذا بلحاظو  ،هذه القضية الَّيت السيئة جتربة لآلخرين غي هذه التجربة هناك رمبَّ
نعم هناك  :سيقولون ،هرةال يبحثون عن الشُ   أناساً ادفتُ ين ما صفيقي أنَّ من سوء تو  ا هذارمبَّ  ،هاها ورأيتُ شتُ ع  

ث عن أناس مل  أحتدَّ إين   ،غيهموهم ال يتلفون عن  ،همأعرفُ  أنان عنهم ثو ن تتحدَّ الَّذيهؤالء أقول  ،وهناك
ناٍس إنَّين أحتد ُث عن أُ  ،ال رمبَّ حَ زُ يف املريخ أو يف هناك عت عن حوزة مسَ   !يف املريخيكونون رمبا  هبم ألتق  

 ما وأنَّ َل سيَّ -ال يبحث أفراُدها عن الشهرة! حل أو يف عطاردتوجد هناك حوزة يف زُ  بأنَّهُ  قالوا يل ،هناك
فطالبه السيِّد الخوئي  من ماله الخاص ه  عض المعوزين يعطيه باسمه وكأنَّ شيئا  ضئيَل  لب دفع نإالشَّيخ 

ى ل وانضو تبدَّ  ام سرعانث مَّ  ،وأطلق عقيرته في النيل من الخوئي وأبنائهِ  بتسديد المبلغ فثارت ثائرته
قرأناها يف ملة  ،التومقا قصائد الشَّيخ الوائلي وكتب-ئيو الخ دتحت لوائهم خصوصا  بعد وفاة السيِّ 

كتب   ،ث النوري عن الشَّيخ جعفراآلن مثل كالم احملد   ر  مَ  الَّذيالكالم  اذمثل هوهي  ،يف ملة النورو املوسم 
سرعان ما تبدَّل وانضوى تحت  ث مَّ -حقيقة هي ف هناث عنها املؤل  يتحدَّ الَّيت هذه و  ،لكثيا ما كتب ودبَّج

 د تقيسي  الد ميد و سي  اليشي إىل -غاربنائه الصِّ با  ألتقرِّ فبادر م   الخوئي لوائهم خصوصا  بعد وفاة السيِّد
د سي  المع هي  انت املشكلة الكربوك بني السي د اخلوئي وبني الشَّيخ الوائلي باعتبار أنَّ املشكلة كانت أساساً 

لهم مادحا  -مجال تويف آنذاكالسي د لن -دقعوال ن بأيديهم الحلّ الَّذي ارغبا  ألبنائه الصِّ تقرِّ فبادر م  -مجال
إقامة يعين يف -اءةينتفع منهم في القر  بقصائدِه المنشورة في مجلة الموسم ألنَّه   لهم ئا  هنّ بأشعاره وم  

المنافع  بعض ولوجودعندما اضطربت األحوال في الخليج -سةاملؤسَّ  يعين-دننلبمركزهم في -سالاجمل
 ال أريد أن  و  (،عجم اخلطباءمُ )من كتابه  ،368يف صفحة  كرهُ ذَ  الَّذيإىل آخر كالمه -والمصالح األخرى

أكرب خطباء الش يعة مع أكرب مراجع  ،واضحة هذا القضية صارت أعتقد أنَّ  ،القضية ل أكثر يف هذه  أفص  
 !.!.اخلُمسوال معلى أ راعٌ ص  و  ،الش يعة

 !(؟اطعةمس السَّ الشَّ )هذا كتاب  
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 من العلماء واملراجع ،الطهراين حسني دد ممَّ سي  الس الساطعة يقصد به مؤلف الكتاب هو الشم
فهو من  ، يقصد به  السي د الطباطبائي صاحب امليزانمس الساطعة عنوان لكتابه  الشَّ  ،ء املعروفنياوالعرف

ف الكتاب لَّ أُ  الَّذيف تويف و ل  املؤ  ،ميالدي 2009الطبعة الوىل  ،ة البيضاءدار احملجَّ  ،انز تالمذة صاحب املي
ة يميف احلوزة العلاخلُمس د حسني الطهراين عن قضية ممَّ السي د ث يتحدَّ  ،98يف صفحة  ،يضًا تويف  أ هُ حولَ 
 ،ةالقميَّ احلوزة جفية و وزة النَّ ال يوجد فارق أبدًا بني احل ،يهوالقضية هي  ،ث عن حوزة قمات يتحدَّ ذَّ لوبا

وق قأبو احلسن االصفهاين حيث حرَّم إعطاء احلالسي د مشكلة يف احلوزة النجفية أيام  فمثل ما كانت هناك
رمز  ،لي  القاضيد عها للسي  عطاءَ ع إنَ مَ حرَّمها و  ،واتب واحلقوق الشرعيةوالرَّ  رعية ومنع إعطاء المخاسالشَّ 

يعين هؤالء  ،القاضي ولتالمذته  من دون حق  علي  د واتب للسي  فحرَّم إعطاء الرَّ  ،الش يعيَّةة يناملدرسة العرفا
ع نَ لماذا متُ فإذا كانت احلقوق الشرعية تُعطى لطلبة العلم ف ،الل وهؤالء طلبة علمرسول أوالد و أيضًا سادة 

التوقيع ليس  ض أنَّ رت لو نفحَّتَّ و  ،ةجَّ ذت خالفًا لمر اإلمام احلُ خ  لمخاس أُ ا مع أنَّ هذه ؟عنهم الموال
السي د أبو  بالنتيجة ،على أي  حال ،من دون دليلو ت للحوزات من دون رواية يَ عط  أُ ي قد هف ،صحيحاً 

 ،القاضي الطباطبائي وتالمذته   د علي  وق الشرعية والمخاس للسي  قالرواتب واحلاحلسن االصفهاين حرَّم إعطاء 
بالنتيجة  ،خنتلف معهأو معه فق ر نت  بغض النظ ،ة شديدةامعاني الطباطبائي وقد عاىن السي د علي  القاض

هذا  ،أبداً  ،على احلق حننُ فقط  و نا على احلق  قول بأنَّ حنن ال نستطيع أن ن ،ةها شيعي  ة كل  يَّ يعجتاهات الش  اال
 ،ة مدرسة شيعيَّةاملدرسة العرفاني   ،ةة مدرسة شيعي  الصولي   ملدرسةا :الش يعيَّةاملدارس  ،اً الكالم ليس منطقي  

ما  أنا شخصياً  ،ةمدارس شيعي  كل ها هذه   ،ةة مدرسة شيعي  املدرسة اإلخباري   ،ةة مدرسة شيعي  املدرسة الشيخي  
بالن سبة يل ما عندي  ،أنتم أحرار يف الَّذي تعتقدونهُ  ،ة هذه املدارسيف املئة يف شيعي   وال واحد عندي شك  

 ،دراسامل ف بني هذهتالنعم هناك اخ ،ةة أو اإلخباري  أو الشيخي   ةة أو العرفاني  املدرسة الصولي   ةشك  يف شيعي  
هناك مدارس و  ،البيتخذت الكثي عن أهل هناك مدراس أَ  ،عد يف العالقة مع أهل البيترب وبُ نعم هناك قُ 

 شيعية مدرسةٍ  ين ال أستطيع أن أحكم على عدم  لكنَّ  ،رت بالفكر املخالفتأثَّ ت و أخذت القليل عن أهل البي
  ومتربئة ،حبسبه   موالية كلٌّ  ،ئة من أعدائهممترب  و البيت موالية لهل هي ملدراس ا هذه كل    ،ملدراسا هذه من
أنا أخطئ  ،طئون يصيبوني ،قناعتهمو رتاب من أهل البيت حبسب فهمهم هم يسعون لالقكل    ،حبسبه   كلٌّ 

من خالل فهمي أنا ف ،وحنُن حني ُنشك ل على هذه املدرسة أو على تلك ،وأصيب وأنتم ختطئون وتصيبون
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 الَّذيهو هذا  ،أفهمه الَّذيهو هذا  لكن   ،احُلجَّة ليس صحيحاً شكل ولرمبا يكون فهمي يف ميزان اإلمام أُ 
 ،وأدافع عنهإليه  لُ أص الَّذيم بلزَ فأنا مُ  ،ة وأوصلين إليه التحقيق والبحثأوصلتين إليه الدل   الَّذيوهذا  ،أعرفهُ 

أو  بقضية تأريية يرتبط إذا كان ،البيتط بأهل بيرت رمفه إذا كان هذا الختالُ و  هضاد  تُ الَّيت أنتقد اآلراء و 
 دمَّ مَُ  وآل   دٍ مَّ ين أحتدث عن مَُ إنَّ  ،لالختالف فيها تلك مسائل ال قيمةَ  ،ذلك شأٌن آخرفبقضية سياسية 

كانت يف الَّيت  املشكلة  ،القضية هي القضيةفأقول  ،حوهلم وفيهم ويف شؤوّنمث عن االختالف أحتدَّ  ،فقط
ذته  ولتالم ائيبط القاضي الطباد علي  رعية للسي  الشَّ  ع إعطاء احلقوقالسي د أبو احلسن االصفهاين ومنَ  زمان

حيث  ،قم ةمدين ي يفدر الربوجالسي د رت يف زمان هذه القضية نفسها تكرَّ  ،وسبَّب هلم مشاكل يف حياهتم
 هذه لن   :يقول ؟ررب  مُ  بأي   ،ئي وتالمذتهباطالطبا دالمخاس للسي  و  احلقوق واتب وإعطاءمنع إعطاء الرَّ 

 ؟وصالنص أين هذه ،كلال توجد نصوص على ذولكن   ،البيتسون علوم أهل ر دي نالَّذيحلقوق للطلبة ا
ا حلقوق صحيح ا هذه ا أنَّ نضاحلقوق لو فر و  أنَّ هذه احلقوق  وجد نص  أين ي ،فهي للمحتاجنيشرعية أّن 

ن معه الَّذيي و بائطالطباالسي د  وأنَّ  ،ال يوجد نص   ؟هذا النصهو أين  ،للطلبة الَّذين يدرسون العلوم الشرعية
أن أنا ال أطمئن  :فلذلك يقول ، ذلك وهذا ما هو من العلوم الشرعيةان وغيفوالعر  يدرسون الفلسفة
إذا كانت  ،من الشافعي  هي مأخوذة دنا يا سي   هذه العلوم الشرعيةأن   واحلال ،والرواتبأعطيهم الموال 

ما هو أنتم  ،ا اجلليلندافعي يا سي  فاملدرسة الصولية تأخذ من الشَّ  ،سة العرفانية تأخذ من ابن عريبر دامل
موال طاء الوال جيوز إع عي  افذين يدرسون فقه الشَّ كر الشافعي فهل جيوز إعطاء الموال للَّ تكرعون يف ف

ن طر الكرب ليس البخلا أنَّ  مع مالحظة ؟والشَّافعي   ما الفارق بني ابن عريب   ،يدرسون فكر ابن عريب   ذينلَّ ل
قيم وأستطيع أن أُ  ،تب العلماءتتبعي لكُ  أربعة حبسب ءأمسا حنُن عندنا يف الفكر  الش يعي ،افعيللشَّ بل عريب 

م الموال هلم لّنَّ  ءان جييز إعطالَّذيهؤالء  !افعيالشَّ هو ة ر الكثر خطو  ،ةدل  الو  ةعلى هذا المر الدل  
العلمية من رأسها إىل  افعي موجود يف احلوزةفكر الشَّ  لنَّ  ؟ملاذا ،الكثر خطورة يافعكر الشَّ يدرسون ف  

فكر ابن عريب  ،الش يعةقافة إىل عامة لثَّ ا ن ينقلون هذهالَّذيوهؤالء هم  ،البحث ،ةسار دال ،باطنتساال ،قدمها
ع على تفر  الغزايل مو  ،زايل من بعده  افعي والغَ هو الشَّ الش يعي الكثر خطرًا يف الواقع  ،يف ماالت مدودةهو 
هون إىل مسألة هتذيب يتوج   نالَّذيعند هؤالء  وصاً صة وخيالغزايل أيضًا يف الدائرة احلوز  ةخطور  ،افعيالشَّ 

ُُثَّ  ،فأواًل الشافعي ،احهمو ر يل قد عشعش يف أدمغتهم ويف أافكر الغزايل أو الغزَّ  نَّ فإ ،اتوالروحاني  النَّفس 



 41ق ونحن مغّربون ج ( إمام زماننا مشرّ 95لشيخ الِغّزي           الحلقة )لالكتاب الناطق /  :3الجزء  –والعترة ملّف الكتاب 
 

- 20 - 
 

الكثر خطورة  ،ثيرة بكو أقل خط ،بن عريب أقل خطورةاو  ،وبعدمها ابن عريب ،بعدمها سي د قطوب ،زايلالغَ 
 ،ة هو الفكر القطيب  خطور ويف الفرتة الراهنة الكثر  ،الش يعي  أريخ على طول الت والغزايل   افعي  هو فكر الشَّ 

  .لذلك املشكلة قائمة

ن و يدور  نالَّذي يرى أنَّ  فهو ،احلالة  من هذه  ث ويتأمل  يشتكي ويتحدَّ  اينر د حسني الطهممَّ السي د ف
 ،هو املتفر دو يف ذلك الزمان للربوجردي  كانت املرجعية  الربوجري واملراجع اآلخرين وإن  السي د مكتب حول 

شخصيات نابغة ، و عون بالمواليرى هؤالء يتمت   ،أكثرهم يف احلوزة امالطلبة الثوالن و  ،يرى الطلبة الغبياء
ث عن هذه هو يتحدَّ  ، عليهم يف املعاشقرتَّ هؤالء يُ مثل السي د الطباطبائي وبعض تالمذة السي د الطباطبائي 

-98صفحة  ،ميما هو بكالو  ،ث عن مراجعمراجع تتحدَّ فهنا  ،98صفحة  أقرأ لكم ما كتبه ،القضية
وعلم الكَلم  فانر عفلماذا يبقى أولئك الَّذين يصرفون عمرهم في الفروع الخاصة كالفسلفة وال

رصدة الفقهية العظيمة لخدمة اإلسَلم وغيرها مع وجود األ علم الرجالو  والتفسير والحديث والتأريخ
ن يمو ر يبقون محاية المذهب والذود عنه فلماذا الثغرات وحم رف وسدّ ك المعاة المجتمع إلى تلجوحا

المشكَلت في سعيهم لتمرير معاشهم وحفظ ماء  فَلآ ويعانون منة العادية البسيطة من الحياحتَّى 
تحت -يقصد احلقوق الشرعية-الحوزة ل إلىالَّتي ت رسَ  ق المسلمينو زانية صنديم إنَّ  ،تباراَلعو  وجهال

ين لتوزيعِه بواسطة المتصدّ ا قبول هذا السهم منهم أمَّ  ،ه إلى أمثال هؤَلءاإلمام َل تتوجّ  سهمعنوان 
هان فيها يُ الَّيت  من أكثر املواطن الل  و و -واَلستخفاف والتحقير أمام جهاز اإلدارة ذلّ لافإنَّه  يحمل معه  

 وإىل اآلن مع ،ملهانةا هان طالب احلوزة أشد  يُ هناك  ،واتبع فيها الرَّ وزَّ تُ الَّيت ن اإلنسان يف احلوزة العلمية املواط
كان طلبة احلوزة كيم،احلالسي د أيام  ،قريب أفضل ولكن إىل زمنٍ ما نوعًا  صارت ارمب  و  ،رتلمور تطو  اأن  
ينيَّة متأل النَّجف وهؤالء  ،اتب يف السوقون الرَّ مليست  أمام مكتبةٍ  صفوفاً  يقفونبالل عليكم املدارس الد 

وّنا يعالفة يبرجون البضائع التَّ يُ و  دةفون البضائع اجليَّ يُ  ،يستهزئون هبموأصحاب الدكاكني  ،يستلمون الراتب
وحينما يذهب الطالب  ،جفن عاشوا يف النَّ الَّذيا هفالقضية يعر  هذهو  ،اتبلرَّ ا عيز لطلبة يف يوم تو على ا

يف البداية  ،ويرضى بالمر الواقعبعد ذلك يتعو د على القضيَّة و  ،هانةه من امله ما ينالُ نالُ الستالم الراتب يَ 
أكثر مكان يُهان فيه الطلبة و  ،ساعدةهب إىل بيت املرجع لطلب املذوكذلك حني ي ،دبعد ذلك يتعوَّ و  فيتأفَّ 
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على  بُ ذك ال أينإنَّ  ،اآلن بة العلم يسمعونينطلَ و  ،حينما يذهبون إىل بيوت املراجع لطلب املساعدةهو 
بون قويل كذ  سيُ  ،ين ال أكذُب على أحدإنَّ  ،أو يف قم بة العلم إن  كان ذلك يف النَّجفيسمعونين طلَ  ،حدأ

 ا قبول هذا السهم منهم بواسطةأمَّ -يعرفون هذه احلقائق العلم بةُ لل طلَ اولكن و ين ال أمتلك فيديو هذا لنَّ 
-أمام مكاتب املراجع-واَلستخاف والتحقير أمام جهاز اإلدارة لّ الذ   حمل معه  ي ه  فإنَّ  عهِ يز المتصدين لتو 

فت منع اإلجازة من هؤَلء األفراد -ون وكالةعطَ يعين ال يُ -فت منع اإلجازة من هؤَلء األفراد األجَلء
حتاط من تصديق وي   ،فة  إلى الجوانب العلميةن الصِّفات األخَلقية والروحية إضاالَّذين يمتلكو  األجَلء

تعطي -عطىوت   ،كل  ذلك ألنَّه  يؤدِّي إلى تثبيت شخصيتهم واستقَلل أمورهمدهم وفقاهتهم  اهام اجتمق
سني احلُ  حق  و  ،والل هذه هي احلقيقة-يينمّ ى لألفراد الجّهال واأل  وت عط-؟هاد ملنات االجتز االت وإجاالوك

وت عطى لألفراد -ةقفاطمة هذه هي احلقي وناموس   ،سني هذه هي احلقيقةحلُ ا وداج  وأ ،ةقهذه هي احلقي
 ت الطويلةاعطى اإلجاز ت   ،ون على الكثير من األمورأ  من غيِر الم حتاطين والَّذين يتجرّ  الجّهال واأل ّميين

مركز  َل يهتزّ حتَّى لسهم اإلمام وذلك  باةٌ هم ج  ح لهم طالما أنَّ فتَ َلت ت  اوالمجب القة واألوالمطولَّ 
 إلى األفراد غير الواجدين ى الخلل في وصول األموالرَ وَل ي   -إىل املرجعية يشي-هالحكم عن مقرّ 

الكالم صادق مئة يف هذا  والل  -النَّاسة من عامَّ  احية الروحية واألخَلقية أقلّ ن هم من النَّ الَّذيللشرائط و 
ة وعشرين حة مخساسوهذا ال ينطبق يف م ،ئة يف املئةالكالم صادق م ابن أيب طالب هذا علي   وحق   ،املئة

ى رَ ه وَل ي   قرِّ مركز الحكم عن مَ  زَّ ى َل يهتوذلك حتَّ -!باملئة يف احلوزة 99والل ينطبق يف مساحة  ،باملئة
 احية الروحيةين هم من النَّ ذين للشرائط والَّ اد غير الواجدر لخلل في وصول األموال إلى األفا

والَّذين هم من النَّاحية -نعرفهموحنن  ،ث عنهمن يتحدَّ الَّذيهؤالء ة لَ فَ والل سَ  ،ةلَ فَ والل سَ -واألخَلقية
رعية رع واألو ية والفقه والفقاهة والوَ مد ادِّعاء العلم واألعلبمجرَّ الروحية واألخَلقية أقل من عامَّة النَّاس 

لألسف فيا -واضحة يف التعبي ولكن هناك ُعجمة يةذه الس  فروض يقول هلامل-لألسف بهذه السيرةا في
 أو ة آيةِ دليٍل وبأيَّ  وإذا قيل لهم بأيِّ قهاء بيدة للعلم والعلماء والفقه والف     ية المردِ م   ة اللهذه السيرة الرديّ 

-ل املرجعيعين وكي-ه بالخصوصبنائ وغي أن يصل إلى المرجع أبمام ينسهم اإل إنَّ  ونلأنتم تقو  روايةٍ 
كل  -نو عأنتم تختر  وبدع ننس   أي  و  لمطلبا ثل هذاتم م فقهي وإخباري وتفسيري رأيكتابٍ   وفي أيِّ 
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مه أنا ليس اكتشافًا أنا أتكل   الَّذيهذا الكالم و  ،هلا ال أصلَ  عٍ ب دَ  مةُ و منظهي  املنظومةُ  هذه ،هذا ب دَع
البيان  ىك قدرة عللأمتلك جرأة وأمتهو أن ين وبني اآلخرين  الفارق بيين ،العجلة تُ ما اخرتع ينإنَّ  ،اكتشفته

اجلميع فق ئا هذه احلقاأمَّ  ،الفارق هو هذا ،مور وعندي معلومات واسعةتطيع أن أثبت الواحلديث وأس
 ،مونال يتكل   (امةالعظَّ ) :يَّةنيلد  ا سةداخل املؤسَّ هناك  ،قلت فيما سبق ينلكنَّ  ،يَّةنيسة الد  املؤسَّ  يدركوّنا داخل

واحدهم )مون ال يتكلَّ  (نصو وصو  ُـ امل) ،مونال يتكل   (ةي  يسلحال) ،مونال يتكل   (ةي  اللوق) ،ونمال يتكل   (مةااللقَّ )
كل     ،ي المورش  ويدير بوجهه وميُ  المور حرفاً هم أحدُ ف ر  حيَ و م جيوهبُ  أَلُ متُ  (سوناملغل  ) ،(ياكل ويوصوص

 أنتم دعٍ وبِ  ننٍ س   وأي  -احلقائقالكثي منهم يعلمون هذه لكن  ،مونال يتكل  الصناف يف احلوزة الديني ة هؤالء 
ون إلى اَلجتهاد لماذا تصبحون هنا عدّ ن تالَّذيأنتم  ،اذكيقولون فَلن وعَلن يقولون ه ،تخترعون

شديدة  كانت حياةً الَّيت   ئيامة الطباطبخل يف تفاصيل حياة العال  وبعد ذلك يد-!؟دين لفَلن وفَلنقلِّ م  
 .التفاصيل هبذه يل ال شأنَ و  ،ىل آخره  إالبساطة 

 صاحبُ  كان-ينية األممعَّل لا وكان: مة الميين فقالالعال   ث عنفحة حتدَّ هو أيضًا يف بداية الصَّ و 
 وكان-يرا كتاُب الغدمعجزهتُ ف عجزةٍ مف من جإذا كان للنَّ مع أن ه  ،جف يف النَّ اً بمارَ  رمحُة الل عليه الغدير

مالع ،ميينمة الالعال   ن يعرفون تفاصيل حياةالَّذي يعرفها كل   ،وهذه حقيقة-األميني مة  لعَلَّ ا ة الميين الَّ
ى يد وعلالسع يور ن ىن عليضغطو  كانواو  ةنَّ السُ  لماءُ عُ  بهر حا بغداد يف ،ب يف بغدادر وحو  ُحورب يف النَّجف

  ف أيضاً جالنَّ  يفو  ،تباو قع العشد أنوا وأ أقسى نزلوا بهيُ  أن  و ق االميين من العر  جوار   يُ أن   ةياحلكومة العراق
هرته قبل ش   قاسية يشيةٍ عمفي ظروٍف  األميني صاحب كتاب الغدير يمرّ  مة  العَّل وكان -:كان حُيارب

العجب أن   -ةل مرّ س ألوَّ فيلنَّ اغدير ال يطبع كتابه   دة عندما أراد أنْ يدواجه مشاكل ع ه  أنَّ حتَّى  هِ ز و وبر 
أحسن  على عُ طبَ ات تُ هبا املكتب أَلُ متُ يت الَّ  والسَّفاسفُ  هاتُ وهذه الرت   ،بعه  طَ ااًل ل  مَ  دُ الغدير ال جيَ   مثلَ  اً كتاب
 !!وجه

 ! ؟الكشميريد حسن للسيِّ  (أنياب ذات   قصصٌ )كتاب   

الَّيت نذهب إىل هذه النياب  قبل أن  و  ،227صفحة  ،ثيتحدَّ  أنيابٍ  الكشميي عن أي  السي د لنرى 
 ..ُغر زت يف التشي ع نذهب إىل فاصل
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ت حت (،ابأني ذاتُ  صصٌ ق)الكشميي يف كتابه السي د ذكرُه  طويلٍ  بعد تفصيلٍ و  ،227صفحة يف   
 ينلكنَّ  ،عوهراجتُ  ميكنكم أنو ثيًا صَّل كفقد ف ،ل  ما َكَتبال أجُد وقتًا لقراءة كُ  (،خماسوا األح  انِ مَ ) :عنوان

إسماعيل السيِّد رسل أحينما  ،ميَلدي 1987م ما  في عاني أتذكر تماإنَّ -أقرأ هذه السطور يقول
 ن له  عيِّ ي   أنْ  ن اإلمامطلب ميَ  ه  يق مسافر سعودي وجاء فيها بأنَّ ر طاإلمام الخوئي عن  لىاني رسالة إهبهب

ثة ن ثالمكثر أوي يسا الدينار الكوييت-كويتيئة وخمسين ألف دينار  ليون وستمماذا يصنع بمبلغ م
خمسين ئة و ليون وستممبلغ مبصنع ي ماذا َيطلب من اإلمام أْن ي عيِّن له   بأنَّه  -!ويف ذلك الوقت ،دوالرات

مرحوم لا نيوهكذا أخبر  ،ر تقريبا  كثر من ستة مَليين دوَلمودعة لديه وتساوي أ ألف دينار كويتي
ديه قلّ ماألخماس من  من ديها لم فاة اإلمام الخوئي بسنتين أرسل كلَّ بعد و  ه  ليمان أنَّ ر س  ديالحاج ح

مليون لاير  تمئة وثمانونس هانَّ بأ بعن حجمها فأجا ه  ألت  ا سمَّ ولَ -اخلوئي  ولد السي دإىل-إلى ولدِه بلندن
 لخوئي فَِلمااإلمام اي وفّ ت ها أخماس وها قدوهنا سألته ألست تعرف أنَّ -:مليون لاير قطري 680-قطري

ة طبقات معدود صّ وهي تخ مراهقلولدِه الَفِلما أرسلتها -ديد مسي  اليشي إىل -أرسلتها لولدِه المراهق
و تاجر وه-طفيحوم ل  ي المر ا توفوهكذ ،ص منهاالتخلّ  أردت  و  ملزَ ي غير م  بأنّ ه  فكان جواب   ،من الطائفة

ي ئي بطهران وفم الخو إلمااوم لطفي وكيل مرحي الوهكذا توف-ار وأحد أوالد اخلوئي من أصهاره  يف الباز 
ندي أنا عو  ،غيةقام صأر  هذهأقول: -دواليك اذالتومانات من األخماس وهكرات من يالالم أرصدتهِ 

 ةٍ دل  من أو  ،مطبوع ن مصدرٍ الَّ مشيئًا إ ال أذكرُ فإين  دتكم ين كما عو  معلومات كثية عن هذه الرقام لكنَّ 
 .ترجعوا إليها ميكنكم أنحَّتَّ وذلك  ،مسوسةٍ 

ه  ونفس اجلهة د رضا املظفَّر وقعت يف يدي بط  ممَّ الشَّيخ  بأنَّ أوراقاً بط   ة ذكرتُ الس ابقيف احللقات 
الَّيت  املخطوطة  هذهو  ،مطبوعةأيضًا يده و  ط  فهي عندي خمطوطة ب ،هاعت  بَ اق هي طَ  أعطتين هذه الور يتالَّ 

رة يف وليست متوف   ،عند اجلميع موجودةومبا أن  هذه النسخة ليست  (،ريحةالصَّ  اآلراء  ) :ّناعنو قد كتبها 
ث ر وهو يتحدَّ د رضا املظفَّ ممَّ الشَّيخ لكن  ،فيها شخصٍ  سمَ أذكر ا   كثيًا منها ولن    ين لن أقرأفإنَّ  ،السواق

أي منه د رضا املظفر قريبًا ممَّ الشَّيخ وكان  ،ةلتحي  ا خذون هلمن تأـ  مو  ،وّنمسُ قد  ن تُ م كبيٍ   عن مرجٍع كبيٍ 
هذا  تفاصيل بصوصه ، لكنَّين فقط أقرأ وحتد ث عن هو ذكره باالسم ،اعه بالتفصيلضو على أ اً عطل  مُ  أن ه كان
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حَّت  تعرفوا أنتم  مسعوا الكالما حكة!مضإال   أنتموما  ،سونه أنتمتقد   الَّذيعن هذا املرجع الكبي  السطر
أن  د أنا متأكَّ -لمالا وحرصه على-هذا املرجع-الوحرصه على الم-ماذا يقول عنه يقول !نون مَ سد  تق

مل  ة سواء قاهلا الشَّيخ املظفَّر أماحلالة موجودة يف احلوز  وهذه ،ررضا املظفَّ الشَّيخ كالم هو  هذا الكالم 
ن ينوبون عن الَّذيكون يعين هكذا يَ  !متاز-رقمعه بأيِّ الط  كه  على جَ ال وتهال   على المرصه  وحِ -:لهاُـ قيَ 

 وحرصه عل المال وتهالكه على جمعِه بأيِّ -!اً دَّ ج   ازمت !حون هبمسوّنم وتتمس  قد  تُ  وأنتم ،احب المرصَ 
م -رقالط   آل  ديثُ حَ هو وهذا -م ِ الالعَ  عَ ضَ عْ ضَ ا تَ إذَ ): واياتيف الر  و  ،نياء بشكل غريبغلون لإليتذلَّ إّن 
عنده دين  ا كانإذا مو  !هذا إذا كان عنده دين ،(هينِ ا دِ ثَ ب ث  ل  هَ ِه ذَ الِ مَ لِ  يٍ نِ غَ م لِ  ِ الالعَ  عَ ضَ عضَ ا تَ إذَ -م دمَُ 

وحرصه على المال -لجل ماله ذهب ثلثا دينهو اه لجل غن ع العامل لغينٍ تضعض إذا !اقصيروح بالنحينئٍذ 
هذا الكالم صحيح أو ليس عن أن  بغض النظر  ،شاهدنا ذلكقد  نُ وحنَ -رقجمعه بأيِّ الط   كه علىال  هوت

 .بصحيح

الطبيعي كان ف ،عالقة به ر هو قريب من هذا املرجع ولهُ د رضا املظفَّ ممَّ الشَّيخ ف يبةعجحلالة ا وهذه
يي عن والد لكشما حسنالسي د ة ذكرها ت علينا قص  مرَّ فقد رون إذا تتذك  و  .اإلكرامو  املدح ر لهُ ظه  يُ هو أن 

ذلك عليكم من  تُ ثنا وقرأي هكذا حدَّ شمي كن الحسالسي د ف ،هو ابن املرجع الكبي امليالينو  ،زوجته
 ،جفموجوداً يف النَّ  شمييكالالسي د كان   يف آخر وقتٍ و  ،تاوجته يف آخر الساعسأل والد زَ  هُ الكتاب بأنَّ 

ليس  هُ يقال بأنَّ  الَّذيهذا الكالم أنَّ أو  ،و هامشيب اخلوئي هل هسَ اخلوئي وعن نَ السي د عن رأيه يف  سألهُ 
السي د ه طلب من  أنَّ الَّ إ ،الكشمييلسي د لكما قال مئة يف املئة   اً سلبي  وكان اجلواب  ؟صحيح ياً هامش

 ،وارتباط مع السي د اخلوئيتواصل  لهُ عالقة و  لهُ  لنَّ  ؟ملاذا ، بعد وفاتهلكالم إالَّ ا ال يذكر هذا أن  الكشميي 
هبذا العالـ م وهذا املرجع دة عالقة جي   ر لهُ ظفَّ يخ املفالشَّ  ،زوي بشكل واضحو احل موجودة يف اجلو   وهذه القضية

يسمح ملن تقع بيده أن  هُ متها أنَّ د  قتب يف مكَ الَّيت   ةاخلاصَّ  هيف أوراق ؟أينو ولكن يقول عنه هذا الكالم 
من هل هي  ؟اوّنهذه احلالة ماذا تسم   .هاز نشرَ و  جيُ  والل ففي حياته ال يقبَ  ،ينشرها بعد موته ال يف حياته

حلالة منتشرة يف ا كن هذهول !مر راجع إليكمهذا ال ؟بوجهنييكون اإلنسان  دجل أو أنَّ ي هة أو التقي  
ون بأكثر ميتكلَّ  ارغالطلبة الصَّ حَّتَّ  ،جلميعا عايشناها مع حننُ و  ،اً دَّ اً ج  دَّ اً جدَّ احلوزة العلمية بشكل واسع ج  
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ما  ،جعمن العلماء واملرا (نيس)ـ والوالء للطاعة ا ظهرونيُ  ،ونيف مكان يذم  و  ،يف مكان ميدحون ،من لسان
قذع من ًا أَ عقذتمًا مُ شَ  وإذا به يشتمهُ عليه، به ضَ جام غَ  يصب   جلسة خاصة وإذا بأحدهم ونأن جيلس

عونين يسم اآلن الكثي من طلبة العلم ،والل هذه حقائقو  ،يت يتداوهلا أسفل السفلة يف الشوارعئم الَّ االشت
على   من يشد  لقد واجهت الكثيف ،أنا أعرف ذلك ،ونينسيسب   نهم حينما يرجو لكنَّ  ،ون رؤوسهمويهز  

 !!ينين ويشتمسب  ييبدأ رع اشَّ لإىل ايدي وحني يرج 

 !(؟الشِّيعة أعيان  )هذا كتاب  

هذه الكلمة و  ،لعاشرجلزء ااوهذا هو  ،لميين العامليا د مسنلسي  ا ،الطائفة اجعمن مر  ملرجعٍ وهو 
 هاديلشَّيخ ا أنَّ هي كرهتا ذ لَّيت احلادثة ا ،رواتتبص  و روا فيها فك  تُ  أعيدها لجل أنقرأهتا عليكم لكنَّين أريد أن 

عن   حلديثا ش وكاناقودار ن ،رهاو شيخ حسن ابن صاحب اجلالكان يف درس   طهراين حينماال النَّجفي
لة  اللي تلك واهرا يف اجلكتب هذ  ملـ ابوك له أل اق-هذا المطلبإنَّ أباك ليلة كتب -فقال لهُ كتاب اجلواهر 

نَّ أباك قال إ-!قضيةذه الههو يشي إىل ف ،اش تنملي بطنه غازاتاملى يتعشالذي طبعاً  ،ي ماشكان متعش  
   هذا يقع  ومثل  -قل  عيُ  العاملي يند مسن الميسي  ال-الماش ؤه طبيخكان عشا ليلة كتب هذا المطلب

نَّ السي د أيعين  ،لش يعةاأعيان  من الخي لَّدجملهذا هو ا عتبار أنَّ مع الخذ بنظر اال  -!كثيرا  من العلماء
 واآلن هو لماءياة العرار حع على تفاصيل وأسمسن الميين العاملي كتب اجمللدات التسعة السابقة واطل  

 ةألفهام الحادن ذوي اا  مكثيرا  من العلماء خصوص  هذا يقع   ومثل  -د العاشريكتب يف أخريات اجمللَّ 
ني ًا بم يقع دائمن الكالملون هذا الو يث يعين هذ اللون من احلد ،يعين من كبار العلماء-لواسعةا واألفكار

 !!رام رضوان الل تعاىل عليهماملراجع الك  

 رَّ مَ  ،قرأنَ  ،لماءليقة للعُ السَّ عوجاج اعن نسبة هو احلديث لد التاسع يف اجملَّ  ،د التاسعاجمللَّ هو هذا 
ـيل قـاقطيه للبـروح اع صاحب اجلواهر هذا كتابك اجلواهرلقال  الَّذينفر شيخ مسن آل خالاحلديث عن 

جواهرك هذه  عطِ ا-:يقول لهُ  ،مسن آل خنفرالشَّيخ هو هكذا جاء يف ترمجة  !ونكم  الفلفل و اله ون بيلف  
يف  ،ما كان يتكلمون اللغة الفصحى لنَّهُ  ،لهل ـاگـيل گـاگانطيه للبـ-بهاون ر  صيَ لبائعي الفلفل والكمون 

صاحب و  ،نبيه فلفل وكمو ون يلف   ـيلگـاگللبـذا اجلواهر هانطي كتابك  لهل ـاگاجلواهر  زمان صاحب
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 :يقالو  ،ليقةالسَّ إعوجاج ولذلك ن سب إلى -:معوج ة يقتهُ هذا الرجل سل :قال اجلواهر بسبب هذا الكالم 
 صاحب اجلواهرف ،املراجع فيما بينهمهذا حال هو -واهلل أعلم كلجواهر كان يرميه بذ صاحب الإنَّ 

 يف يخ علي  شَّ الح رجَّ  هولكن   مل يكن مزامحًا لهُ  هُ مع أنَّ  ل العفكاويلشيخ خضر شال  لقال  ذكرنا كيف أنَّهُ 
جر د أن أكمل الصَّالة ولكن  مب ،يارةالة والز الصَّ  اقف يفيف زيارة أمي املؤمنني وو هو و  ،يف التقليدو عية جر امل

الميين  مسنالسي د  الكالم هنا يقولهُ  سفنو  !؟قيفةدمت السَّ عق :شيخ خضر وقال لهُ الوالز يارة جاء إىل 
إعوجاج ب د أْن يكون رميه  من علماء عصرهِ وَل يبع  -الحظوا هذه الرتقيعات-دوَل يبع  -يقولالعاملي 

من علماء عصره  ه  يكون رمي د أنْ ع  وَل يب-ما عنده فهمو ا عنده ذوق مذوق سيز أي يعين -ليقةالسَّ 
غريب هذا -لر في المسائة النَّظمن التحقيق ودقَّ  هيا كان يبدمَ لِ -:يقول ؟ملاذا-ليقةالسَّ إعوجاج ب

ة اعيا مج ؟عنه هذا عدمي الذوق ة النظر يقالقيق ودقَّ ذي يكون على درجة عالية من التحيعين الَّ  !!الكالم
كالم هو   اذهأن   واحلال ؟ها باملقلوبالمور كل  أن  ون ! أال تالحظ؟مكان يف أي   ؟املوازين هي هذهين أ

ل هل أنَّ التحقيق ودقَّة النظر يتحو   يعين ،مرجعانمها ن يتناقشان اذوالل ،مرجعهو م هنا يتكل   الَّذيف ،مراجع
يف  ونا طوياًل فال زالت كلماهتم موجودة التراك حكملنَّ  ،كلمة تركية  زيس ،زيس ذوق ؟ذوقالإىل عدم 

كون ي د أنوَل يبع  - عدمي الذوقيعين زيذوق س ،حَّتَّ يف الثَّقافة العربية يف البلدان الخرىو الثَّقافة العراقية 
 ؟ظرة النَّ قَّ عرفون التحقيق ود  علماء ال يَ الالء ؤ هف ،علماء واإذا كان-السليقةإعوجاج من علماء عصرِه ب رميه  

ونا يا مُ ه  فَـ  ؟ليقةالسَّ إعوجاج ة النظر بون التحقيق ودق  سم  لماء فلماذا يُ إذا كانوا عُ و  ؟ون علماءسمَّ فلماذا يُ 
 ذهه ،ونامُ ه  فَـ  ،من جزر الواق واق جئنا أم حننُ  ؟ةسنسكريتي  باللغة ال ؟مونأنتم ماذا تتكل   ،ونامُ ه  مجاعة فَـ 

 ةَ دقَّ و  يقَ قون التحم  سَ لماء العصر يُ عُ  ؟ونا كيف تسي هذه املوازينمُ ه  ا فَـ آخره املوازين املعوج ة من أوَّهلا إىل
ن الَّذي! ولكن هؤالء الُعلماء هم نفسهم ؟هؤالء ُعلماءصار كيف   ؟ُعلماء هؤالء أي   !سليقةالعوجاج بار ظالنَّ 

هؤالء هم  والنيني والغبياء والثُ م  ال والُ هَّ يع من اجلُ مام :ل وقال قبل قليينالطهرا حسنيد ث عنهم مم  حتدَّ 
ودقة  قيقالتحون سم  لك يُ ذ بعدو  ءالمعقال هلم يُ  ،وهذه حقيقة .؟!.حون اإلجازات والوكاالتذين مُينَ الَّ 

آخر هلذا  يوجد وجههل  ؟كيف تستطيع أن  تفهم هذا الكالم  ،هذا هو الكالم ،سليقةالعوجاج النَّظر با
ا هو ال ميتلك إمَّ إذًا ! ؟عوجاج سليقةون التحقيق ودقة النَّظر اسم  ماء يُ علهناك كيف أنَّ   ،ونادل   ؟الكالم
 ،وإمَّا هؤالء ال مُيي زون التحقيق من غي التحقيق ؟ة نظرحتقيق ودقَّ  تقولون عندهُ ظر فلماذا ة النَّ ودقَّ  قالتحقي
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أْن وَل يبع د -!ونحيزن وال ماءلعال هم  !يال واحلمهؤالء ماميع من البغإذًا  ،عوجاج السَّليقةونُه بام  سفي
 ،ظر في المسائلة النَّ يق ودقَّ قبديه من التحا كان ي  مَ لِ  عوجاج السَّليقةيكون رميه  من علماء عصرِه با

إنَّ  على ذلك ما يقال ويدل  -:حظ الدليلال ؟دليل أي   !هذا دليالً أن يكون وأيضاً ميكن -على ذلك ويدل  
قال عنه مرتضى النصاري كان يُ شيخ الأيضاً -ى من بعضهم بمثل ذلكمرتضى األنصاري كان ي رمَ  الشَّيخ

شيخ العلى أنَّ  يدل  فهذا ي بإعوجاج السليقة إذا ُرم  يخ مرتضى النصاري لشَّ  افهل أنَّ  ،ليقةج السَّ و عم هُ بأنَّ 
يا المور كيف جتري و  ؟ذااستدالل ه أي   ؟قًا وعاملاً كان مق    نَّهُ ليقة فإإذا ُرم ي باعوجاج السَّ مسن آل خنفر 

ها كل  الَّيت   يث أهل البيتدوأحا !وهكذا يكون العلم !وهكذا يكون التحقيق !ف الكتبا تؤلَّ هكذ ؟تُرى
 !!الش يعةها هنيئاً لكم أي   ومرتوكة!! ضعيفةهي حقائق ونور وصدق 

وملس صاحب ليقة ويف مضر السَّ  جا عوجفعاًل كان هناك من يرميه بااري شيخ مرتضى النصال
الشَّيخ حسن  ،100ةمجرقم الرت  ،لوَّ اجلزء ال ،د حزر الدينمَّ مالشَّيخ  (معارف الرجال) وهذا ه ،واهراجل

 ذلك اخلط   واهر منكبي يف إنقاذ كتاب اجللالفضل ا من تالمذة صاحب اجلواهر وهو الَّذي لهُ  ،قفطان
اخلط  الرديء املليء بالخطاء النحوية واإلمالئية  ،جفيسن النَّ حالشَّيخ لرديء من خط صاحب اجلواهر ا

 دجمس الخليلي عن مجلٍس في تاذ الحاج ميرزا حسينثنا األسوحدَّ -221يف صفحة  ،واللغوية والصرفية
 ،شيخ حسن قفطاناليعين -م له  جالسا  فيه والمترجَ د حسن صاحب الجواهر يخ محمَّ شَّ لكان ا الكوفة
س سره من زيارة قبر دِّ ق   مرتضى األنصاريالإْذ أقبَل الشَّيخ -قفطانمجة حسن ر ين أقرأ من تر أنَّ باعتبا

فق أن الجواهر أحسن ترحيب واتّ  ب  صاحِ الشَّيخ  ب بهِ م وجلس ورحَّ لَّ سَ  ،َلمالسَّ  ل عليهِ يمسلم ابن عق
عاد المرتضى ث مَّ  ،وأجابه ثانية المرتضى ث مَّ أورد عليهِ  فأجابه   عن فرٍع فقهيّ  حسن قفطانالشَّيخ  سأله  

م وصناعة اض واإلبر ومعروف عن الشَّيخ النصاري القدرة على إثارة اإلشكاالت وعلى النق-عليه باإلشكال
ر لماذا تُثافحق  قضية هي القضية إذا كانت  ،ه لعبةذهبالنتيجة هي  ،د على االعرتاضاتلر  االعرتاضات وا

 جييدمرتضى النصاري الشَّيخ كان   ،لعبةمر د ه هذإذًا  ،تال اإلشكاد  رَ تُـ عليها اإلشكاالت وبعد ذلك 
قصص وحكايات يف هذه  ولهُ  وهذه قضية معروفة ،التالعب باللفاظ وصناعة اإلشكاالت والرد  عليها

 ة ما كانوامَّ ئ  الَ و  ،ةئمَّ عند الَ لو كانت هذه موهبة لظهرت و  ،لغو هذه ،وهبةمباحلقيقة ما هذه يف و  ،القضية
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 ىل الكلمة لتنصرف عإنَّ قد ورد )ة مَّ ئ  ث الَ يديف أحاإن  يقول  أثولٌ  غيبٌّ  اآلن وإذا يرج يل ،يصنعون هذا
ذلك  ،قاشهن   و لنصاري يف جدله  ا يخالشَّ  ذي كان يثيهُ لَّ اللغو اهو ليس هذا  ،آخر ذلك شيءٌ ف (سبعني وجه

حسن قفطان الشَّيخ  واتَّفق أْن سأله-على أي  حال ،ٌث باللفاظبَ وهذا عَ  ،باملعاريض آخر يتعلَّق موضوع
جابه أباإلشكال فث مَّ أعاد المرتضى عليه  ،وأجابه  ثانيا   أورد عليهث مَّ فقهي فأجابه المرتضى  عن فرعٍ 

شيخ المن -حتَّى بدرت كلمة منه ن من الليلواإليراد بينهما حوالي ساعتي زاعاني وطال النِّ فطقال يخالشَّ 
من  يقول ال ختلو وهو  ،هي خشنة-في حقِّ الشَّيِخ األنصاري َل تخلو من خشونة-حسن قفطان

كما ذكرت مون باللهجة الدارجة،أنا قُلت هم يتكل  -شترينا مع هذا الش  شلَ بِ -؟:ماذا قال-وهي-!خشونة
َلمَّا قال  احلادثة يف ملس صاحب اجلواهر ،واهرل خنفر قال لصاحب اجلسن آقبل قليل كيف أنَّ الشَّيخ م

-:قال ن نفس الكلمة يف ملس صاحب اجلواهراآل ،(ون بيه فلفل وكمونيل يلف  قـاقلبـكتابك هذا وديه ل) لهُ 
الشيخ مرتضى هو  ؟الششرتي من هوو  ،شنا مع هذا الششرتيلَ ب   وهوهو يعين أ-شنا مع هذا الششتريلَ بِ 

وبالذات يف الثَّقافة  الشعبية العراقيةالثَّقافة شرتي يف الشُ  هذه عبارة ،تلك املناطقأبناء النصاري لنَُّه من 
مثاًل يف إيران  ،الُسخريةو  زاءهك نوع من االستيوجد بني الشعوب هنا الشعبية النجفية ويف ذلك الوقت

 يف العراق مثالً و  ،من التراك يستهزئون يف بعض  املناطقو  ،ةشتي  الر و  يف بعض املناطق من الرشيت  ئون ز يسته
ني يف كتلندي  هنا يف بريطانيا مثاًل هناك نُكات عن االس ،وهكذا يف كل  البلدان باء إىل الكرادينسبون الغَ 

ولكن عن االسكتلنديني يف الُنكات الربيطانية توجد نُكات   عن اإليرلندينيحَّتَّ الدب الشعيب الربيطاين أو 
 ،أهل املوصلوه لاصيتحدثون عن بل امل اقالبخل مثل ما عندنا يف جنوب العر  خصوصًا عن ظاهرة ،كثية

معىن هذه ريد أن  أُبني  لكم ولكن أُ  ،يل هبا غي صحيحة ال شأنَ أو هذه ظواهر موجودة تكون صحيحة 
شرتي الش ،جف الششرتيلن يف النَّ و  يقوليلششرت الششرتي أو ال (،شنا مع هذا الششرتيلَ ب   وهأوهو ) :الكلمة

 ،سرعةم المور بال يتفه   يعين ،غليظ املخ   ،ل على املعدةيثق ،الدم لُ يقث ذلك إىل أنَّهُ و الششرتيل يشيون بأ
هم د ار الك ثبت أنَّ أن ه قد واحلال  ،مثل ما يقول العرب يف العراق عن الكراد ،غليظ املخ   هُ أنَّ  ،هذا مقصوده

شيءٌ غي ذلك ولكن هذا هو الواقع هذا، ف يف الواقع االجتماعي والسياسي ثبت ،أكثر ذكاءًا من العرب
ا جزء من لّنَّ  !دار تستهزئ بالك اً نكات فإن ه يورد اً ورد نكاتيُ حَّتَّ الرئيس جالل الطالباين كان حينما  ،قاليُ 

 و الششرتيلالششرتي أ ،جفيةعبية النَّ قاقة الشَّ يف الثَّ  موجوداً كان   فهذا الكالم نفسهُ  ،الشعبية العراقيةالثَّقافة 
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شيخ حسن قفطان قال الهنا  فلذلك ،غليظ املخ ،ثقيل الدم ،بأنَّه ثقيل الظل ،يصفونُه بأنَّه ثقيل على املعدة
- مرتضىمال   يسمونه-م كانوا يتحد ثون عنه يف النَّجفلّنَّ  ؟ي ملاذار اشيخ مرتضى النصال لكلمة حبق  ا هذه

 ينمسن الميالسي د إليه أشار  الَّذيالكالم  هذا دليل وشاهد واضح ينسجم مع ،ليقةالسَّ  اجعوجيصفونه بإو 
المجلس وبعده  َلمه  صاحب األنصاري الشَّيخ فارق  مَّ خل صاحب الجواهر بينهما ث  ود-يلالعام

موجود بني  هذا الكالم أنَّ  مقصودي ،كلمة قاسية  هاباعتبار  ،شيخ حسن على هذه الكلمةالالم -الجواهر
ت انتهفقد  ية ومع هذاهذ كانت مناقشة علمو  ،ونمهكذا يتكلو  ،هكذا يعيشوننعم  ،عبني املراجو  ،ءاالعلم

 فافهموها هذه هي احلقيقة ،مالس املراجعهي هذه  ،بني املراجع املوجود هذا هو الواقع !لطريقةا ذههب
 .وا المورز تستطيعوا أن متي   ها حَّتَّ واعرفو 

 !؟اداتالسَّ و  ات في أحوال العلماءروضات الجنّ  

يف  ،يناخلوانساري الصفهازا مم د باقر فه املي ملؤل   ،بيوت ،الدار اإلسالمية ،الثَّاين لَّداجملهو  هذا
ا ت رمبَّ نرتنراجعها على اإليُ  ملن أراد أن   ،140مجة رقم الرت  ،مي باقر دامادالسي د ة يف ترمج ،62صفحة 

 ،140نرتنت ميكن أن  جتدوا الرتمجة رقم على اإل ،62صفحة  بني يدي   الَّذيالكتاب  ،رمتوف  الكتاب غي 
هناك قضية  ،ماداادات يف حياة املي باقر دمن روضات اجلنات يف أحوال العلماء والسَّ الثَّاين يف اجلزء 

 ،كان بينهما صداقةو  ،كانت بينهما صحبةو البهائي العاملي كانا متعاصرين  يخماد والشَّ ااملي باقر د ،معروفة
وحينئٍذ لكم أن  !بني مرجعني إالَّ هذه احلادثةة يحقيق عن ُصحبة ر حادثةذكَ مل تُ الش يعة  مراجع خييف تأر و 
يف قم بشكل عام ال يزور و يف النَّجف  املراجع اآلنو العلماء فلك لذ !عرفوا ما الَّذي جيري بني العلماءت

ة من اجلهة العقائديو  ،الش يعيلعقائدي ا لواقعا ال توجد زيارات لجلو  ،يةوتوكولر  يف قضايا بإالَّ  بعضهم بعضاً 
زيارات الموجودة  ،يةولالزيارات بروتوك ،ة والصداقة أبداً ة واحملبَّ خو  وال توجد زيارات يف جانب الُ  ،الش يعيَّة

ة موجودة على طول وهذه القضيَّ  ،ةاجتماعية معينة خاصَّ  يف مناسباتو برتوكولية  ،مدودةو قليلة  هاولكن  
م  ،املعصومة يف قم أو لزيارة السي دة مثالً  لزيارة المي ن يذهبونالَّذيبعضهم  بل إنَّ  ،التاريخ يضبطون فإّن 

م  وثانياً  ،بسبب النفرة أوالً  !جاء للزيارةقد ال يوجد مرجع آخر  بوا يف وقتٍ يذه وقت زيارهتم أن   ال لّن 
هذا هو الواقع  !والتقبيل لذلك املرجع الصلواتمن  حص ة وتكون ،لب الضواء منهمسأن ي يريدون آلخرٍ 



 41ق ونحن مغّربون ج ( إمام زماننا مشرّ 95لشيخ الِغّزي           الحلقة )لالكتاب الناطق /  :3الجزء  –والعترة ملّف الكتاب 
 

- 30 - 
 

وانساري فماذا يقول اخل ،ذابالنسبة يل أنا أفهم المور هك ،براحتكم ،ذلك ريدون أن تقولوا غيتُ  ،املقش ر
ث عن عالقة حدَّ يتهو و  ،لن  هذه ترمجة امليداماد ،يعين بني امليداماد-وكان بينهما أيضا  -؟فهايناالص
صداقة  ،لبهائيا يخداماد والشَّ بني املي  -خاة عجيبةاة ومؤ لطٌة تامَّ يضا  خِ وكان بينهما أ-:داماد والبهائياملي 

 و اسم الكتابه ،ءاخبي حبياة العلمهو هذا  ملؤل ف لن-ا يوجد نظيرها في سلسلة العلماءقلَّم-:حقيقة
التفاصيل الدقيقة أكثر من أعيان  معرفةقد امتاز بربته  يف و  ،روضات اجلنات يف أحوال العلماء والسادات

قلَّما يوجد تامَّة ومؤاخاة عجيبة  وكان بينهما أيضا  ِخلطةٌ -:مور يف كتابه  يذكر دقائق الفهو  ،الش يعة
 عقدة موجودة كهنا ،ين يعيشون معناذيعين الَّ -ما المعاصرين منهموَل سيّ  نظيرها في سلسلة العلماء

أنا ف ،عنها ينلو ما هي عقدة املعاصرة سَ  (،ةعقدة املعاصر )وّنا هم يسم   ،عندنا يف احلوزة معروفة بني العلماء
ما يوجد قلَّ -:هنا أشار إليها يقول !؟يت يشي إليهالَّ ا هذه أنا سأخربكم ما هي عقدة املعاصرة ،خبي هبا

 ،فرةصرين دائمًا توجد نُ عابني امل-ما المعاصرين منهموَل سيّ  في سلسلة العلماء-لعالقةا هذه-نظيرها
املرجع على املنرب يف  لذلك حني يصعد ،فرة وعداوة دائمةنُ هناك  ،املعاصرين ءاالعلم عداوة بنيهناك دائمًا 

ين نَّ لاء الموات فقط أنتقد العلمنرتنت يقولون عين بأنَّين على اإل ءاهناك الكثي من الغبي ،جدرس اخلار 
نرتنت موات والحياء على حدٍّ سواء واإلهؤالء الغبياء ال يعلمون أواًل أنا أنتقد ال ،أخاف من الحياء

م رب القرون ع  الش يعة لماء سية عُ  أنَّ ب لكن هؤالء الغبياء ال يعلمون ،موجود  ،ءاينتقدون الحي الهي أّن 
س ها، درو و واجملموعات واملوسوعات اقرأكتب الفقهية ال ،دروس اخلارج موجودة ،فقط ينتقدون الموات

لماء واملراجع فامسعوا العُ على الفضائيات و  ث على شاشات التلفزيونُمسجلة والبعض منها يـُبَ  اخلارج اآلن
باللهجة  حننقول مثل ما ن ،بسبب عقدة املعاصرة ؟ملاذا ،هونه لألمواتاالنتقاد يوج   ؟اهل ينتقدون حيَّ 

وهذه معروفة بني  ،ي احلقيقةوالل هذه هو  ،(همسو ون ر يكرب  الحَّتَّ ) العراقية ال يريدون أن  يذكروا أراء الحياء
والل   ،تقطع راتيبأن  ين ال أخاف من جهةٍ هذه حقيقة واضحة أنا أتكلم لنَّ  .ى بعقدة املعاصرةتسمَّ و  ءاالعلم

ن الَّذيء من الفضالمن  ساتذة وحَّتَّ من الحَّتَّ ة يُطرهبم هذا الكالم و أعلم أنَّ الكثي اآلن من طلبة احلوز 
ون يهز  ف ،هذا الكالم صحيحبأن  الَّذين مُتأل جيوهبم يعلمون  ،مجيوهبُ  أَل ن متُ الَّذيليس و ضوا للقمع رَّ عت

هذا  مسعواكرون أّنم قد ا ينُ إمَّ  ،سالولكن حني يرجون إىل اجمل ،ويضحكون يف بعض الحيان ،همسَ و رؤ 
شبهٍة  إلبعاد ،بمن السَّ  ونين إذا كان هناك فائدةأو يسب   ،شخصاً بإمسي م يعرفونأّنَّ  نلو أو يتجاه ،احلديث
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فيبادرون بالُسباب  ،وا بهلأو قَب   ،أو تأثَّروا به   !املاسوين   م استمعوا إىل حديث هذاقال بأّنَّ ال يُ حَّتَّ و  ،ما عنهم
عوا يُطرهبم هذا أعرف أنَّ الكثيين من الَّذين ُقم   ينولكنَّ  ،التهمة أو تلك التهمة بعدوا عنم هذهكي يُ والشتائم  

ن أنفسهم وأنا ون ويعرفو معوا يف الزوايا وهم معروفن قُ الَّذي ،ومهممهُ  نس عنف  ويُ  احلديث ويرحيهم شيئًا ما
ل ق  ولو نُ  ،يعوا حديثم مسَ كرون أّنَّ نيضًا حينما يكونون يف اجلو العام يُ هم أولكنَّ  ،والمكنة أعرفهم بالمساء  

 ،(قالف يُ عرَ يُ ما  موالنا ما كل  عندهم عبارة )و  ،ثل هذا الكالمقال ميُ  ويقولون ال جيوز أن  ونُه دقهلم سينت
ال  هم-حنن نعلم ذلك صحيح يقولون ،ثائقو وال دلةالبهذه حقائق  هلم يقاليف زاوية و  ونر صَ حيُ ما إذا و 

فق معكم ات  صحيح أنا  !قالف يُ عرَ ما يُ  ولكن ما كل   وهناك أكثر ون نعميقول مهولكنَّ -ون الكثي منهايعلم
من قال لكم  ،نَّين ما قُلت كلَّ ما أعرفلك ،وهذا هو أدُب أهل البيت ،قالف يُ ر عما يُ  ما كل  بأن ه مئة باملئة 

 الحَّتَّ ا أعرفه رمب   الَّذيلت من ين ما قُ إنَّ  ؟تعلمون الغيبأ ؟ليبيف ق تعلمون ماأ ؟فلت كلَّ ما أعر قد قُ  ينبأنَّ 
ال حَّتَّ الربع من الَّذي و  إنَّين ما قُلتُ و  ،ما يُعرف يُقال كل  ما   ،فنعم ،إىل اآلن ئةيصل إىل نسبة عشرة بامل

ما  ه بأن  معكم فق فأنا أت   ،هُ أعرف الَّذيه إىل قلتُ  الَّذيسبة كالمي ئة ما وصلت ن  املبة عشرة بنسب حَّتَّ بل  ،أعرفه
 .قالف يُ رَ ع ما يُ كل  

ث عن يتحدَّ  امم حينلكال هذا ايَّ لَ عَ  يف أحد الكتب من كتب تراجم العلماء مرَّ  ترأأنا أتذكر ق
ذلك من  وإنَّ -:عليها قعل  يُ  فكان ،البهائيالشَّيخ ماد و داواقعة الصداقة احلقيقية بني املي  ،نفس هذه الواقعة

مان ر الزَّ من نواد ادرةً رجعني نمة بني بيعترب وجود عالقة طي  أن ه يعين -انر الخوَّ همان وفلتات الدنوادر الزَّ 
 !!هذه هي احلقيقة على طول اخلط  و  ،انمن فلتات الدهر اخلوَّ  وفلتةً 

 !(؟شفاالتفسير الك) بين يدي هو الَّذيب االكت 

مَّد للشيخ م ،الديمي 2005 ،الثةبعة الثَّ طَّ ال ،مؤسَّسة دار الك تاب اإلسالمي ،الر ابع دهذا هو اجمللَّ و 
 ،أقرب إىل تفاسي املخالفني لهل البيت فهو ،كثياً   ال أعبأ به أنا حقيقةً  تفسي الكاشفو  ،غنيهجواد مُ 

سة هم من أوضاع املؤسَّ هم وشكواف  تأف   فوا بكثرةالشَّيخ مم د جواد ُمغنيه كان من العلماء الَّذين ُعر   ولكن
 ،م ويكتبيتكلَّ  اً يف بعض الحيانئيوكان جر  ،جل صادق يف ذلكالرَّ و  ،جفأوضاع احلوزة يف النَّ ة ومن يَّ نيد  ال

يف صفحة  ،الر ابعد اجمللَّ  كما قُلت  هذا هو التفسي الكاشف ،من كثرة أَلمه فسيكتب هذا يف التأن ه  فيبدو 
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وهذا بسبب  ،د العلماءوبني أواليل وامسه أيضًا إسرائوب قعي ارنة بني أوالدري مقرة يوسف جيُ و يف س ،293
صورة من و  ،لماء أنفسهمصورة من العُ و من أوالد العلماء  خذ صورةً آهنا س وأنا ،لماءته من أوالد العُ أذيَّ 

 .إن شاء الل تعاىل ة احلديث يوم غدبقيَّ و  ،حلديثا وأختم ريعةً س اً صور آخذ  ،أحفادهم

 ه بين بعضبَ لشَّ وجه اأنذكر  وبهذه المناسبة-هو يعقوبإسرائيل و  ،بني أوالد إسرائيل وأوالد العلماء
 َللٍ ي ضَ فِ لَ أبانا  إنَّ  :سرائيلإوَلد أقال  ،ليعقوب يانوهو اَلسم الثَّ  رائيلوأوَلد إس أوَلد العلماء بالدين

يريد أن يقول  ، إىل إسرائيلن  ُيشيد أيري ،ُمتعم داً  غنيه يستعمل اسم إسرائيل هنايخ مُ شَّ لا وأعتقد أنَّ -بينم  
وبهذا مبين  لي ضَلا لفناأب إنَّ  :قال أوَلد إسرائيل-جلهةا هذه هناك وجه شبه بني هذه اجلهة وبني

مع  فقتّ يوَل ي عجبهم  فا  َلصر  إذا قالوا كلمة أو تصرَّفوا ت همماءآباءَ الوصف يَنعت  بعض أوَلد العل
 وجه   لكم يخل  رضا  ه أرحو ف أو أطتلوا يوسقا :يلإسرائوقال أوَلد  ،نزَل  ولو كان وحيا  م  حتَّى أهوائهم 

األمين  حاصلنَّ ا على نو ر تآمي ،ءالمالع   أوَلد   فعل  بعض  ي صالحين وهكذا أبيكم وتكونوا من بعدِه قوما  
ليِه بما مَّ ي وحون إث   ،لهممثاأياطين من م وللشَّ س والمفتريات ليخلو لهم وجه أبيهلدسائا ون عليهويدسّ 

ملة الصعبة بالع  ر األج ويقبضون-يوحون لبيهم املرجع-يطانمَلء الشَّ وع  من وسطاء الشّر استوحوه 
كذب   دمٍ قميص يوسف ب ىليل عائسر إوجاء أوَلد  ،بالغا  تضاعف األجر لتأثير  والنقد النادر وكلَّما كان ا

ها من ينالون برا  زو و لما  ظ   وهاء ألبيهم أحاديث وروايات ابتدعا يوم يحمل بعض أوَلد العلملِّ وفي ك  
ب راقِ م   هم دونومن منهل عند أبيهم ليأخذ يمقام المخلص األمين ويرفعون من شأن الخائن العم

سيح اموع التماق ودفالنِّ اء بعيسترون فعلتهم الشنشاء  يبكون وجاء أوَلد إسرائيل أباهم عِ  ،بعاتِ وم  
-تهمؤامر وم  بدسائسهمينخدِعَ لياء  كذبا  ور  داسةقى والقس بالت  مقدَّ ام أبيهم المء أاأوَلد العلموتظاهر 

ة ربته ومن شد  جتو ينقل ه وها عالـ ٌم معروف عاش يف النَّجف ،ح وإىل تفصيلشر  أعتقد الكالم ال حيتاج إىل
 ة مرارته كتبن من شد  ي ولكب يف التفسكتَ تُ  ملطالب الا هذه عادةً و  ،مرارته كتب هذا الكالم يف التفسي

 (.التفسي الكاشف)هذا الكالم يف تفسيه  

 !؟(وثائقو محمَّد باقر الصَّدر السّيرة والمسيرة في حقائق ) آخر وهذا كتابٌ  
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 ث عن الستاذ ممود سامليتحد  الثَّاين من اجلزء  99دار العارف للمطبوعات يف صفحة الثَّاين اجلزء 
 رو ه كان يز ا يذكره األستاذ سالم أنَّ وممَّ -100يف صفحة احلكاية  هو ينقل هذه ،صاحب دار الفكر

 وقد بقي على ديدنِه هذا حتَّى بعد طلب السيِّد الصَّدر منه  در مرتين في السنة تقريبا  الصَّ السيِّد 
ة وصل األستاذ وذات مرّ  ،خرىالتوقف عن طباعة كتبِه نتيجة بعض الحرج الَّذي وقَع فيِه مع داٍر أ  

ريثما  مناسبا  للزيارة فقصد حرَم اإلمام عليّ  در عند الظهر في وقٍت لم يره  الصَّ  ديِّ السسالم إلى منزل 
وغيرهم من  من مشهد قابضي النذورات-؟:من أي  شيءٍ -هناك ىوقد تأذّ  لوقت مَلئما  ا يصبح
ه هذا فقال فبادله استياء ه  ما جرى معب در أخبره  الصَّ السيِّد ما التقى بى هذه األمور وعندشين علاالمعت

 فتبسَّم السيِّد الصدر وأجابه بكلِّ  ؟الرّد عن هذِه األمور بكم اجليس من و ء أادنا أنتم العلمسيِّ  :له  
هذا -تون ومشكلتنا نحنة فهم عنها ساكلظفوا عند الدو م تو هة هي أنَّ نَّ مشكلة علماء الس   إنَّ  :فافيةش

النَّاس ة تنا من عامَّ واردَ  أنَّ -مراجع الش يعةحنن -شكلتنا نحن  وم  -:ع من مراجع الش يعة يتحد ثمرج
دفع  الَّذيد حسني دلدار لسي  ا احب اجلواهر إىلكتبها صَ   يتسالة الَّ نا بالر  ك ر ذ هذا ي-فنسكت عنهم قليَل  

لجل غ ناه  ينٍّ لغ من الُعلماء ن تضعضعَ مً عندنا و  ،وأموال أخرى كثيةانية لية ذهب مثة عألف لي  نيانمث
فنسكت النَّاس ة  واردتنا من عامّ نَّ إ ومشكلتنا نحن  -:ةطة هبذه القضيَّ و بفهذه القضية مر  ،ثا دينهلُ ذهب ثُـ 

م لو لّنَّ  ،ةيَّ نسييف قضية الشعائر احلُ الش يعة ومن هنا سكت الكثي من املراجع وجاملوا عامة -َل  عنهم قلي
هو بي طتيف قضية ال هُ مثاًل رأيُ  هو رأيُه الَّذي نعرفهُ  ،فمتوق   هُ اآلن بعض املراجع يقول بأنَّ  ،أصدروا فتاوى

ؤه وتالميذه يف جلساهتم ووكال ،ُه احلُرمةرأيَ أن  صون يعرفون املتخص  و  ، نعرف هذا الرأي عنهحننُ  ،مةاحلر 
 ،فمتوق   إنَّهُ  :املرجع يقول ،يسألون مكتب املرجع الش يعةة يذهب عامَّ  امولكن حين ،ة يقولون هذااخلاصَّ 

 ،املةيعين مسألة اجمل ،موجودة على طول  اخلط   وهذه القضية ،الش يعةعند عامة  علٍ ة ف  دَّ ر خوفًا من  ؟ملاذا
 ،لخالقياتا هبذهو  ،يقةر طال دار هبذهلمور تُ ا هذه إذا كانت كل   ؟أين العقيدة ؟إذًا أين الدين :السؤال هنا

الدين موجود  ،بةوالتجر  الطويلة ملسيةا بعد هذهأقول:  ،هذا السؤال ينإذا تسألو  ؟فأين الدين ،رلتصو  ا هبذاو 
ة جَّ الدين موجود عند احلُ  ،فاتيح اجلنانالدين موجود يف م ،الدين موجود يف كتاب الكايف ،رآن الكرمييف القُ 

ينيَّةارس الطقوس نا ال ّنُ أنَّ  ينيع هذا ال ،الدين هناك موجود فقط ،عليه وسالمهُ  الل   ابن احلسن صلواتُ   ،الد 
 :ين على حنوينيا مجاعة الد  
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نا رحيُ يُ  الَّذيوهو  ،وفضت الظر ذا اقتإا نُقتل لجله  أيضاً ك به ورمبَّ ارسه ونتمسَّ ّنُ  من الدين وٌ هناك حن
 ذيالَّ  ن الدينم النحوو هذلك ف لنا املنافع يسبب لنا املشاكل وال جير   الَّذيلكن  ،ب لنا املشاكلال يسب  و 
 كايفيف الو ن رآلقُ ود يف اقول هو موجأفث عنه أحتدَّ  الَّذيهو ذلك و  ،تثبُ تَ  أو ال ناملتدي   فيه حقيقةُ ُت ثبُ تَ 
ين أن ال رجل د من أي   ع مثالً نتوق نحن الفأمَّا اجلزء املريح  ،سنيف مفاتيح اجل نان وعند احُلجَّة ابن احلَ و 
حياتنا وال  من اً زءجالقضية  هذه تر صا ،أوالً  ،ةونصوم فما ذلك مبفخر ي وحني نصل   ،صومال يَ  أن أو يصل  يُ 

 ،غرمن الص   هينا عليترب   ،يواجب شرع فأساساً هذا ،ومنصأن ي أو أصاًل أن نعيش من دون أن  ُنصل   نستطيع
له ة ومن خاليلجلملصورة اا ال عنَّ ينقفهو  ،ناضينا بل ينفعُ يُ  هو الُُثَّ  ،ستطيع أن نفارقها ال نصار عادةً 
ن عهذا  ال يكشففبه  كمسَّ انب املريح من الدين حني نتاجلإذًا  ،النَّاسورنا بني مي أأن ّنش  نستطيع 

ذا ههو  ،لملب ايسب  و خلسارة ب ايسب   الَّذياجلانب  ،اجلانب غي املريحويف املقابل  ،عندنا حقيقة الدين
 جل أي  ألفيف الدين  ا العبثوهذ عبلوهذا ال فحينما تكون مثل هذه االلتفافات ،يف ذواتنا ل الدينميث   الَّذي
 يقولوا بأنَّ  يدون أن  ال ير  لذا فهم ،ولجل كسب املصاحل لجل  احلفاظ على اجلانب املريح من الدين ؟شيء

 يرىحني لصادق ااملؤمن  علىكن ليف آرائهم،  أوافقهم أو أختلف معهم ظر أين  النَّ  بغض  و  ،خطأ هذا الشَّيء
 وإن مل نتذا ظهرت الف  إ هُ لمَ ظهر ع  إذًا ما معىن على العالـ م أن يُ  ،قول هذا خطأن يأيء خطأ هذا الشَّ  بأنَّ 

وهذا  ،الثانية يف احلالة انور اإلمين منهُ  بُيسلَ بأن ه الر وايات تقول  ؟ما معىن هذا ،ه فعليه لعنة الللمَ ظهر ع  يُ 
 !اصلهو احل

 عبد الل يف حقائق ووثائق لمحد ،ملسيةالسية وا درباقر الصَّ  دمن كتاب ممَّ الثَّاين زء يف نفس اجل 
كيف هذا الكالم   ومرَّ  ،للهجرة 1391أحداث سنة  ،دار العارف للمطبوعات ،الثَّايناجلزء  ،أيب زيد العاملي

 الش يعةخطَّطوا لتلك السفرة لكي ُيسف روا ثيون بعوال ،ينيثلبعا االتفاق معب نسافر إىل لندأنَّ السي د اخلوئي 
اب د اخلوئي وأجسؤااًل للسي   مدير مكتب صدام وجَّه وهناك ،جفحدثت يف النَّ الَّيت والحداث  ،من العراق

 ،سوء أي   يضًا مل يرَ أشخصي ًا للحوزة وهو  بالنسبةة ي سوء من احلكومة العراقأي   مل يرَ  هُ أنَّ اخلوئي بالسي د 
ي وسأله ئو اخلالسي د زار  ،رزقيُ  حي  اآلن دكتور صادق الطباطبائي وهو ال !!أحسن وجه ىوالمور جرت عل
 .ين  به عَ كذ  تُ  ر ومل يصدر مين وميكنك أنوَّ ز ن مايهذا الب :اخلوئيالسي د فقال  ،صدر الَّذيعن هذا البيان 

وأنا أطلب منك أْن تكت ب لي أنَّك ت َكذِّب -على كالمك هذا-روا الختموَّ هم زَ إنَّ -صادق رو الدكت فقال لهُ 
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-تسأل عن ذلك يف أورباالنَّاس و أوربا   راجع إىل لن ه-بهكذِّ أ   أنْ  ينما جاء فيه ث مَّ تختمه لي حتَّى يمكنن
 ىلعهو كذب الوهذا  اً،ضية كذبنت القإذا كاف ،طهيور  أن يريد -أنت كّذبه  عنِّي وهذا يكفي ،َل :فأجابه  

 ل يف الواقعهذا الدجَ  ملاذا !؟ملاذ هذه املراوغة ،يباً ذصدر تكتُ  الأي ها املرجع لماذا فة العلمية زعيم احلووز 
ولم تختمه  ذلك فأجابه الدكتور إذا لم تكتب لي ،أنت كّذبه  عنِّي وهذا يكفي ،َل :فأجابه-!؟يعيلش  ا

احلاالت الضرورية يف أقول -جبهة األجنبية فلم ي  كم مصافحله عن ح  أَ وسَ  ،ه عنكبكذِّ أ   فَل يمكنني أنْ 
 وسأله  -ة الفعلياف من ردَّ كان   هُ ب لنَّ ه مل جيُ  لكنَّ  ،باملناسبة يقولون بهو  ،االت ضرورية قصوىهلا ح ،جيوز

جيوز حلق -عن حكِم حلِق اللحية فأجابه بالجواز سأله  ث مَّ  ،عن حكم مصافحة األجنبية فلم يجبه
-ذلك شفاها  عنه ةأْن ينقل للجالية اإليراني وطلب منه  فرفض  ذلك يكتب له   أنْ  منه   فطلب-اللحية
ال سيأيت م ،هيفهناك عندنا الفقه الشَّ  ،ثنا عن الفتاوى الشفهيةحتدَّ وقد  ،الكثي من الفتاوىهناك 
ب كتَ وال تُ  ،العملية ب يف الرسائلتَ كال تُ الَّيت ي قه الشفهفهي وعن فتاوى الف  عن الفقه الشَّ أكثر ث ونتحدَّ 

هناك فقٌه ف ،انقل ذلك عين   خص ويقال لهُ لشَّ ا معيكون الكالم فقط  ،لجَّ سَ وال تُ  ،متَ راق وختُ على الو 
السي د  أن  باعتبار -درالصَّ السيِّد ائي نتهاء الزيارة زار الدكتور الطباطبوبعد ا- عندنا!موجودٌ  واسع شفهيٌّ 

وبعد -صادق الطباطبائيالسي د الصدر تكون خالة السي د زوجة ف ،درعالقة بآل الصَّ  لهُ صادق الطباطبائي 
ض عليه ر عدر في منزله و الصَّ السيِّد زار -بعد انتهاء زيارة صادق الطباطبائي للسي د اخلوئي-يارةانتهاء الزِّ 
 السي دصدر باسم  الَّذيب البيان طلب منه أن يكذ   هُ ئي وكيف أنَّ و د اخله للسي  تر جرى يف زيا ماذا-ما حصل

وما جرى من سؤال عن مصافحة الجنبية أو عن  ،أنت كذ ب عين   ال لهُ قو رفض فذلك  يتم لهُ أن و  ،اخلوئي
 ض أنفَ رَ  الخوئي السيِّد ر في أنَّ سِّ سأله عن الث مَّ -جوابًا على الورق حلق اللحية ورفض أن يكتب لهُ 

هو -س نَّتي ونبوي ي وفقهٌ ر نحن لدينا فقهان فقٌه بازا :درالصَّ السيِّد أجاب ف ؟بةو مكتعطيه الفتوى ي  
ثون عن يتحدَّ وهم  ،هؤالء مراجع كذا هو فقه مجيع املراجع!هلكن  و  ،اخلوئيالسي د ث عن فقه يتحدَّ 

 صادق الطباطبائي رجل ليس لهُ السي د هذا املصدر موجود و  ،درد باقر الصَّ ممَّ السي د هذا هو  ،بعضهم
أمَّا الفقه  ،س نَّتي ونبوي لدينا فقهان فقٌه بازاري وفقهٌ  نحن   :فأجاب السيِّد الصَّدر-بكذ  يُ  مصلحة أن  

صلوات هذا الكالم حيتاج إىل -لب ما يتقبَّ سبح رٍ بازا ي لكلِّ تي فينظر في حاجات البازار ويفالبازار 
والل -لب ما يتقبَّ سبح بازارٍ  فتي لكلِّ أمَّا الفقه البازاري فينظر في حاجات البازار وي  -!الصوات بأعلى
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يعرفها و  ،هذاي والل كما أعرف كف   أعرفهاأنا  قيقةاحلهذه  ،قيقةهي احلهذه  ،أبا جعفرك يا  فو ضَّ ال فُ 
 ،والعاملون يف مكاتب املراجع يعرفوّنا ،وأساتذة احلوزة يعرفوّنا ،ويف احلوزة الُقميَّة جفيةزة النَّ العلماء يف احلو 

أمَّا الفقه البازاري فينظر في -!سنٍي هذه حقيقةحُ  وحق   ،هذه حقيقة والل   ،فوّنار عيجع راامل وخواص  
ل فتوى جواز حلق اللحية جفي َل يتقبَّ النَّ  والبازار ،لب ما يتقبَّ سبازار بح حاجات البازار ويفتي لكلِّ 

َل يتقبَّل فتوى  النَّجفي   والبازار  -هو يتحد ث عن هذاو ل هكذا يفع درالصَّ السي د حَّتَّ هو -فنفتيه بالحرمة
لنَُّه ذهب -ل ذلكقبَّ يت الَّذير الجاليات في أوربا ابخَلف بازارك وباز  فتيه بالحرمةجواز حلق اللحية فن  

فتيه َل يتقبَّل فتوى جواز حلق اللحية فن   والبازار  النَّجفي  -ر أوربا يتلفت بازاار اجلاليافباز  إىل أوربا
 لفقهُ هذا هو ا-يه بالجوازفنفت ل ذلكوبازار الجاليات في أوربا الَّذي يتقبّ بخَلف بازارك  بالحرمة

أمَّا الفقه  الس نَّتي والَنبوي فهو الفقه  -(!ناعم چنة طحينوعلى هالرَّ ) !زنعلى هذا الو هي والفتاوى  ،ريبازاال
 صرت بسببها ماسونياً  الَّيتو أذكرها لكم الَّيت الب املطوهي -اهافتي على وفق مؤدَّ ي  و نظر في األدلة يالَّذي 

 ،طاينير وعميل ب ،ل للموساديوعم ،ماسوينيف نفس الوقت ين لنَّ  ؟تعلمون ملاذافهل معجزة  أناإذًا  و و و!
ري وصويف ابأنا شيخي وإخو  ،تنرتنلى اإلعه موجود هذا الكالم كل   والل   ،عوديوعميل س ،وعميل قطري

 ،اجتماع النقيضني معجزة لنَّ  !معجزةهذه  ...وأنا قادياين ،كذلك هبائيوأنا   ،ماءند السَّ وعرفاين وأنا من جُ 
فيبدو أنَّ القوَم  !؟ال أدري !ها يف  لَّ هذه النقائُض كُ كيف اجتمعت ف ،هيةيهذه بدو النقيضان ال جيتمعان 

أنا أشهُد بالل  أيضاً! هو معجزةهكذا يف   يعتقد الَّذيوكذلك هذا  !فأنا املعجزةُ  ، معجزةأين  على ينظرون يل 
هذه اجتمعت فيه  كل    ،بغل ،ثور ،محار ،أمحق ،أثول ،غيب   :أن ه  هيضًا اجتمع فيأ هُ لنَّ  ؟كيف  ،عجزةمُ  هُ أنَّ 

البُدَّ أن  ،فيه  يف آٍن واحد هذه الوصاف جتتمع  أنَّ كل  ق يف شخصٍ صد  يُ  الَّذي لنَّ  ،فهو معجزة أيضاً 
 ،ا غريبان هاهناإن   ،ءسوا ءوكالنا يف اهلوا ،أنا معجزة وأنت معجزة ،ال تزعل !!هذه الوصاف جتتمع فيه كل  

 معجزة وغريب!! واملعجزة غريب يف العامل وأنا أيضاً  ك معجزةلنَّ 

 ن                         ااه  إنَّ                         ا غريب                         ان هَ 
   

 وك         ل  غري         ب للغري         ب َنس         يب   
  

 !(؟ر الحسينيالمنب خمسون عاما  مع)أذهب إلى كتاب و  
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أبو  درالصَّ السي د من حال العلماء و  ولقطة ،يف التفسي الكاشف لماءأوالد العُ  حنن أخذنا لقطة من
ثنا أواًل عن د  حيُ الكشميي د حسن سي  وال ،ه النبويقفثنا عن الفقه البازاري وعن الالل عليه حدَّ  رمحةُ  جعفر

 ،يعين على الحفاد ،!عليهمصلوات الل عن أحفاد املراجع هو نا هاحلديث  لكن لكالم ا هذا ومرَّ  ،فسه  نَ 
 ،241يقول يف صفحة السي د و ه ،شي إليهفلذا أُ  ،عن أحفاد املراجعهو احلديث  لن   ،وليس على املراجع

ثيرها ي  الَّتي الهجمات  ومن جملة نقاط هذه-يقول ،نقاط (....فكونوا إن  مل يُكن لكم دين) :العنوان
وجوابي وقيمتها كذا  في قم مساحتها كذا ارا  فخمة  ن دَ سك  ني أأنَّ -:كشمييد حسن السي  العلى -هؤَلء
ين عاما  بالغربة قرابة ست وقراءة على المنابر تعبٍ  حصيلة   إنَّ هذه الدار هي سكٌن لي وهي :لهؤَلء

فيدٌة هي حو  وبين فتاٍة لم تبلغ العشرين بيني فأين القياس ،ريمبعين من عب السَّ ار وأنا أق وامتلكتها
يمته قيمة منزلي خمسين وي قِ اسي تمتلك عقارا  واحدا  في لندن توهالشِّيعة لمرجٍع من أكبر مراجع 

لكنَّين  ،ةللييات كحكايات ألف ليلة و ف حكار عوالل أ ،هناك أرقام وحكايات ،وهذ الرقم رقم صغي-مرَّة
عن  !تاالاالحتف عن !العراسكايات عن  أعرف حوإالَّ  ،اة لذا لن أتعرَّض هليها أدلًة حسيَّ ال أمتلُك عل
أمساء أُناس هم حد ثوين  حشرث وأأحتدَّ  ريد أن  ال أُ  أيضاً و  ،ف تفاصيل كثية والل أعرفهار عأ !الليايل احلمراء

إذا  ،أكاذيب ا يقولو النَّاس أن   من حق  و يب اذصارت أك فإذا حد ثت من دون أمساء ،كانوا جزءًا منهاو هبا 
سينكرون و وقد اضطرهم أن  ُيكذ بوين  ،لماذا أحرجهمفكر المساء سأحرج هؤالء النَّاس من دون سبب أذ 

هؤَلء عن صهٍر ألحد كبار  أينَ -:ُُثَّ يقول .وال أبايل أقولفإين  قون كالمي م سيصد  نت أعلم أّنَّ لو ك ،ذلك
منتجع   هلن    ذلكحب  ستَ يُ  ،عدارته من البُ لزيتوج هوا ون ب  إذا حتُ  ،يف ُقم-المراجع يمتلك منتجعا  في إيران

نتجعا  في إيران وفيه ما فيه ومساحته عشرون أين هؤَلء عن صهٍر ألحد كبار المراجع يمتلك م  -!!كبي
ثال وأميعين -وأمثال هذا بالعشرات ،وهي قيمة منزلي ثَلثين مرة ،مليون دوَلر 11وقيمته اآلن  ا  هكتار 

 لَّ ذكر لكم كُ ستطيع أن أأنا ال أ ،ر يف الكتبك  من الَّذي ُذ  من فيض غيضٌ وهذا  ،هذه المور بالعشرات
 ،بئة من املوجود يف الكتمخسة باملوال حَّتَّ  ،والل هذا الَّذي ذكرتُه ال يشك ل وال الُعشر ،يف الكتب شيءٍ 
 خكمأدو   أنا ،الوقت ال يكفي ؟ومن أين آيت بهلكن أين هو الوقت  ،فها سطرًا سطراً ر عالكتب أ وهذه

لذلك أختصر وأختصر  ؟اذا أصنعولكن م ،أتعبكم باملتابعةو  ،ساعات طويلةتستمر  برامي  ،ساعات طويلة
ة على بو وقائع مكتاك هنو  ،ا خمتصرةة الوقائع لكن لّنَّ لَّ لق أكر ر بعض الحداث ال بعض الحيان ،صروأخت
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كورة يف الكتب قرأت لكم الحداث الطويلة املذ  يعين إذا أنا ،وقت طويل صفحات طويلة قراءهتا حتتاج إىل
مئات  إىل الربنامج مر  تسثالثة وينتهي الوقت وبالتايل سي تنيا يف الربنامج سأذكر قضي  رمب   والتفاصيل املطولة

 ؟!يشاهدهمعه و ي سيسذمن ذا الَّ و  ،فمن ذا الَّذي سيتابعه تامن احللق

 احللقات معًا يف ومياً ذي نقضيه يلَّ الربنامج ا وقت الربنامج انتهى ورمبا زادت دقائق على وقت
وامللفات كثية  ،وءمل رجَ اخل   فإنَّ  ،كثي  ،كثي  ،كثي  بقي يف اجلعبة كالمٌ  ،احلديث تأتينا يوم غد ةُ تمَّ ت   ،الس ابقة
 ،اشة القمرشعلى  ،زميَّ يعي املالش   وتعلى شاشة الصَّ  لقاؤنا غداً  ،تعاىل إن  شاء اللُ  باعاً حلديث ت  ايأتيكم 

نشروها على و وايًة ر   ما بعثوامَّت ،وايةلنَّ اجلماعة ما بعثوا ر  نا إىل شاشة اخلُمسال تشتبهوا إىل اآلن ما بدل  
أو ا إلينبه ا رتنت أو بعثو نلى اإلذلك ع اتبوا لنكَ و  ،وايةأو واحد من الرتيليون من الر   ،ةيواأو ربع ر   ،تننرت اإل

عاىل ت اللُ   شاءن  إنا إنَّ ف ،مسث عن منظومة اخلُ من رواية تتحدَّ  لى الرتيليونحتد ث متحد ث منهم بواحد ع
ر ملى شاشة القَ عم غدًا نلقاكو  ،اآلن حنن على شاشة القمر ، قناة القمر إىل قناة اخلُمس الفضائيةسنغيَّ 
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