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 1437شعبان  22م ــ 2016/5/30االحد: 

 كان الحديث يف حلقة يوم أمس عند هذه العبارة من رسالة اسحاق بن يعقوب: ✤

 (وأّما الخمس فقد أُبيح لشيعتنا وُجِعلوا منه يف ِحل إىل وقت ظهور أمرنا لتطيب والدتهم وال تخبُث)

 واستعرضُت يف الحلقة السابقة أقوال عل�ئنا ابتداًء من الشيخ املفيد وحتّى زماننا الحارض.

 حظ يف الحلقة السابقة هو:واملال 

الح�ة والتّيه عند عل�ئنا، وعدم الفقه يف هذه املسألة، فقد هجمْت عليهم الّلوابس، والفقيه عند آل محّمد هو ذلك الذي ال  ●

 تهجم عليه اللوابس.

�لكون نّصاً، واآلراء مختلفة  والحظتم أّن مراجعنا من زمان الشيخ املفيد وحتّى يومنا هذا وحتّى الذين سبقوا الشيخ املفيد ال ●

 وال يوجد إج�ع.

ج�ع، عل�ً أّ� ال أُبايل باإلج�ع فاإلج�ع جاءنا من أعداء أهل البيت عليهم السالم.. ولكنّي أقول هذا ألولئك الذين يهتّمون ملسألة اإل 

 فأقول أنّه ال يوجد نص استند إليه مراجعنا يف أقوالهم وال إج�ع.

�ء هم وعامة الشيعة عىل حّد سواء، ال علم لهم باملسألة، كذلك هم املراجع والعل�ء، وما سطّروه يف كُتبهم كان املراجع والعل ✤

 استحساناً من الدرجة األوىل، وكان استنباطاً عىل الطريقة الشافعية بامتياز.

ا الخمس فقد أُبيح لشيعتنا وُجِعلوا منه يف ِحل فهو استخراج من جيوبهم الخاصة، وهم يُخالفون إمام زماننا رصيحاً، فهو يقول (وأمّ 

 إىل وقت ظهور أمرنا لتطيب والدتهم وال تخبُث)

أن  رمبا أجد ُعذراً لَح�ة الشيخ املفيد رمّبا مل يكن ُمطّلعاً عىل توقيع إمام زماننا، إذ يقول يف آخر كالمه يف رسالته (املقنعة) بعد ✤

 -أي عدم وجود نصوص -اختلف أصحابنا يف هذا الباب لعدم ما يُلجأ إليه فيه من رصيح األلفاظ  حار ونقل َح�ة الفقهاء يقول:(وإّ�ا

 وإّ�ا عدم ذلك ملوضع تغليظ املحنة)

عل�ً أّن هذا الكالم للشيخ املفيد ليس صحيحاً، فإّن إمام زماننا أرسل إلينا رسالة بخّط يده كتب فيها (وأّما الخمس فقد أُبيح 

ولكنّي أجد ُعذراً للشيخ املفيد، إذ أفهم من عبارته هذه أنّه مل يكن ُمطّلعاً عىل هذا التوقيع.. ولذلك قال (بأّن الدليل لشيعتنا...). 

 مبقتىض العقل واألثر من لزوم األصول، يف حظر الترصف يف غ� اململوك إّال بإذن املالك وحفظ الوداع ألهلها ورّد الحقوق...)

الشيخ الطويس ال أجد له ُعذراً أبداً يف هذه املسألة، والسبب أنّه يف الوقت الذي ّرصح باختالف عل�ء الشيعة يف هذه املسألة  ✤

وعدم وجود نص معّ�.. لكنّه يف ذات الوقت يروي هذا التوقيع بكامله بنفس النص يف كتابه الَغيبة!! وينقله عن شخصيات هي من 

الجو الشيعي، ولكنّه ال يبايل به ويأيت باآلراء املختلفة، ويبقى يف ح�ته والخالُص من الَح�ة ب� يديه، فيرتك الشخصيات البارزة يف 

 كّل ذلك، وتنتقل هذه الَح�ة إىل مراجعنا ينقلونها واحداً عن واحد، ويرثونها كابراً عن كابر!

ن محمد بن عصام الكليني ريض الله عنه قال حّدثنا محّمد بن الشيخ الصدوق يف ك�ل الدين ومتام النعمة قال (حدثنا محمد ب ✤

يعقوب الكليني عن اسحاق بن يعقوب، قال سألُت محّمد بن عث�ن العمري أن يُوِصل يل كتاباً قد سألُت فيه عن مسائل أشكَلَت 

 عّيل، فوقع التوقيع بخّط موالنا صاحب الزمان..)

ويس (وأخرب� ج�عة عن جعفر بن محّمد بن قولويه وأيب غالب الُزراري وغ�ه� عن وأّما الصيغة املوجودة يف كتاب الشيخ الط

 محّمد بن يعقوب الكليني...)

يعني أّن الشخصيات التي أخربْت الشيخ الطويس غ� الشخصيات التي أخربْت الشيخ الصدوق.. مع أّن الشيخ الصدوق أكرث ُمالصقة 

 بة.زماناً ومكاناً وأشخاصاً ملنظومة الَغي

الشيخ الطويس برغم أنّه نقل التوقيع بكامله يف كتابه (الَغيبة) ولكنّه ح� تحّدث عن الخمس يف كتابه (النهاية) يقول: (فأّما  ✤

فهو ضد  -أي القول باإلباحة الذي نقله عن مجموعة من فقهاء الشيعة  -عىل ما تضّمنه القول األّول  -أي الخمس  -الترصف فيه 

 ىل اجتنابه حسب ما قدمناه)!!االحتياط، واألو



 مع أنّه يُورد هذا التوقيع الصادر من الناحية املقدسة!!

 فإذا كان ال يعتقد بهذا التوقيع، فل�ذا أورده إذن؟! وإذا كان يعتقد به، فل�ذا مل يُرتّب عليه أثراً؟!

شك يف ذلك ألنّه مل ُيرش إىل هذه القضية يف كتابه أم هل أنّه نسيه؟ أم وصل إليه هذا التوقيع بعد أن كتب كتابه النهاية؟ (وأنا أ 

 املبسوط والذي ألّفه بعد النهاية، وال يف كتابه الخالف)!

الشيخ الطويس نسج ما نسج يف كتبه عىل منوال املخالف�، بدليل ما يقول الشيخ السبحا� يف كتابه (الخمس يف الرشيعة اإلسالمية  ✤

ئفة مل يُفرّد للخمس كتاباً يف كتاب الخالف، بل أدرج كث�اً من مسائله يف كتاب الجهاد والفيء والزكاة، الغّراء) يقول: (غ� أّن شيخ الطا

وذلك تحّفظاً عىل النظام الدائر ب� أهل السنّة، ألّن الغاية من تأليف ذلك الكتاب هي الرتكيز عىل القول بأّن الهّوة املزعومة ب� 

له، ولذلك راعى النظم املألوف يف كتبهم، وأثبت بفضل اطّالعه أنّه ما من مسألة فقهية إّال فقهي الشيعة والسنّة زعم ال أساس 

 وللشيعة فيها موافق من الصحابة والتابع� أو سائر الفقهاء إّال الشاذ النادر)!!

ل البيت عليهم السالم %، فأه100هذه منهجية الشيخ الطويس، ومنهجية عل�ئنا إىل اليوم، وهي منهجية تخالف منهج أهل البيت 

 يقولون بأّن الصواب يف خالف العاّمة، وأّن العاّمة خالفوا علياً يف كل يشء!

 نكتة هاّمة جّداً وجميلة أريد اإلشارة إليها وهي: ✤

الكليني كتاب الشيخ الكليني صاحب كتاب (الكايف) والذي نقل عنه الشيخ الصدوق توقيع اإلمام الحجة عليه السالم، قّسم الشيخ 

والروضة). وضع يف (الروضة) املسائل الفكرية والتأريخية واملطالب التي ترتبط بالجو النبوي، والجو  -والفروع  -الكايف إىل (األصول 

 تالئية).الوَلَوي، وما جرى بعد رسول الله صّىل الله عليه وآله. وأّما الفروع فهي يف الجانب العميل الفتوايئ (األحكام التكليفية االب

 أّما األصول ففي الجانب العقائدي.

النكتة الهامة هي: أنّنا ح� نذهب للفروع من الكايف ال نجد ذكراً للخمس ال من قريب وال من بعيد، مع أّن الفروع من الكايف هو 

وأشار إىل الخمس يف  رسالة عملية كتبها الشيخ الكليني للشيعة.. فهو يُفرغ هذه الرسالة العملية من مسائل وأحاديث الخمس،

 نهاية الجزء األول من الكايف (يعني األصول من الكايف) يف نهاية كتاب الحّجة!!

الكليني تويف يف أخريات الَغيبة الصغرى، قبل وفاة السف� الرابع لإلمام الحجة عليه السالم، والشيخ الكليني عىل علم بالتوقيع  ✤

الكليني.. ولذلك أعتقد بأّن الشيخ الكليني أفرغ الرسالة العملية من روايات الخمس ألّن الشيخ الصدوق نقل التوقيع عن الشيخ 

ووضعها يف الجانب العقائدي.. ونحن نعتقد أّن الخمس من الواجبات التي تقع عىل املؤمن� يف الجانب املايل ألمئتهم (هذه العقيدة 

 نؤمن بها، وليس عندنا أد� شك يف هذه القضية).

ن الخمس يف (عرص الَغيبة) فقط، وليس الخمس بشكل عام.. وإّال فإّن مسألة الخمس يف عقيدتنا مسألة ثابتة ال شّك الكالم هنا ع

 فيها.

فالخمس من الواجبات الرشعية، ونحن نؤمن بالروايات التي تقول أّن املراد من عبارة (وآخر تابع له عىل ذلك) يف دعاء لعن أعداء 

بع هو مانع الخمس، فهي قضية واضحة من البديهيات.. فال يخبطون عليكم الكالم، ويقولون: أنّني أنكر أهل البيت املراد من آخر تا

 هذا األمر.

أنا أتحّدث عن (الخمس يف زمان الَغيبة) فقط ! واإلمام الحّجة عليه السالم يقول (وأّما الخمس فقد أُبيح لشيعتنا وُجِعلوا منه يف 

 ِحل إىل وقت ظهور أمرنا..)

خمس واجب يف أعناقنا إلمام زماننا ولكنّه ليس واجباً اآلن؛ ألنّنا يف عرص الَغيبة، وهو أباحه وأحلّه يف زمان َغيبته. وهذا كالم فال

 الحّجة بن الحسن. وليسُقط كلُّ كالم من دون كالم الحّجة بن الحسن.

ة الفقهية مل يُورد أحاديث الخمس، وإّ�ا أوردها يف الجانب فهذه القضية قضية يف غاية األهمية، أّن الشيخ الكليني يف الرسالة العملي

 االعتقادي.

َح�ة عل�ئنا استمرّت إىل زمان صاحب الجواهر وهو (محّمد حسن النجفي).. وصاحب الجواهر قفز عىل هذه الح�ة الفقهية  ✤

خر وقال أّن اإلمام عليه السالم ِمن ُحسن ظنّنا والعلمية ب� عل�ئنا ومراجعنا وتركها وراء ظهره، وجاءنا من دون دليل من طريق آ 

 به، ومن لطفه وكرمه فإنّه يرىض أن نأخذ الخمس بإسمه ثّم ننفقه عىل شيعته!



(فهو فتح نافذة للمراجع والعل�ء فرتاكضوا عليها، وهم الذين يُشككون يف كّل حديث ويف كل رواية ويطلبون األسانيد واملصادر، 

ا يف كالم صاحب الجواهر وال طلبوا األسانيد، وأخذوا هذا االستحسان وتالقفوه ووجدوه باباً يدخلون من خالله، لكنّهم هنا مل يُشكّكو 

 ثّم تفّرعت األقوال بعد ذلك، إىل أن وصلنا إىل زماننا هذا، بحيث صارت األخ�س ملكاً شخصياً للمراجع ترثها عوائلهم من بعدهم!!!)

أوالده وصيته وهي مكتوبة ونُرشت يف مجلّة النور التابعة ملؤسسة السيد الخويئ يف لندن،  السيد الخويئ بعد وفاته، أخرج ✤

والوصية حقيقية وليست مزّورة ويعرفها املطّلعون عىل أحوال األمر يف النجف.. كان مّ� جاء فيها أّن الّسيد الخويئ أوىص باألموال 

 واملؤسسات واألوقاف تبقى تحت ُسلطة أوالده!

 تعب� كتب يقول (أنّها تبقى بيد األرشد من ُولدي من أهل العلم وإىل يوم القيامة)!!بنّص ال

 يعني حتّى مل يقل إىل زمان ظهور اإلمام عليه السالم!! بل جعلها مفتوحة إىل يوم القيامة!!

يد الكلبيكا� ومن مراجع آخرين.... وأث�ت يف ذلك الوقت اإلشكاالت عىل أوالد السيد الخويئ، وحاولوا أن يُحّصلوا عىل إجازة من الس

 بالنتيجة:

 أوالد السيد الخويئ ورثوا األموال وأخذوها وتّرصفوا فيها، والقضية معروفة.

 الطريقة الجديد املتبعة يف الحوزة االن الخذ الخمس بدون أي مشاكل هي : 

روفة حرشوا أوالدهم يف إعطاء دروس الخارج، فبدأ أوالد ان املراجع األحياء اآلن أخذوا ِعربة من هذه القضية. فعىل غ� العادة املع

املراجع بشكل أو بآخر يُّدرسون الخارج، باعتبار أّن هذا عالمة يف الوسط الحوزوي عىل االجتهاد والفقاهة.. وبالتايل إذا مات املرجع 

 بحوزتهم!!الوالد، األوالد هم فقهاء، فال يحتاجون حينها إّال إذن من فقيه آخر لتكون األموال 

 وكأّن َمن يُدرّس البحث الخارج له األهليّة يف الترصّف يف أموال اإلمام الحّجة عليه السالم!!

اإلمام الحّجة أعطى الُحّجية الَعرَضية (لرواة حديث العرتة) و ليس ملَن يُدرّسون البحث الخارج، ورواة الحديث تقّدم الحديث  ✤

% منها يف هؤالء الذين يُعطون 5امج.. وهذه األوصاف التي مرت لرواة الحديث ال يوجد وال من هذا الربن 54عن أوصافهم يف الحلقة 

 دروس الخارج.

بإظهار  -إلثبات أنّهم عل�ء  -فإّن دروس الخارج يف الغالب هي تضعيف لروايات أهل البيت عليهم السالم! ويتسابق ُمدرّسوا الخارج 

لروايات، والطعن يف آراء العل�ء اآلخرين. وحتّى حين� �دحون عاملاً يف بحث الخارج فليس التشكيك يف أسانيد الروايات، ويف متون ا

 ملدحه هو، وإّ�ا ألجل أنّهم ح� يطعنون برأيه يريدون أن يُوحوا للطلبة بأنّنا أعىل درجة علمية من ذلك!

يخ السبحا� يف كتابه (الخمس) : (مّ� أبدعه َح�ة الخمس ُحلّت بالنسبة للمراجع عىل يد صاحب الجواهر، ولهذا قال الش ✤

صاحب الجواهر هو رصفه في� نعلم أنّه راٍض برصفه فيه، قال (قّدس ّرسه) : ُحسن الظن برأفة موالنا صاحب الزمان ـ روحي له 

أل أحد: من أين جاء الفداء ـ يقتيض بعدم مؤاخذتنا يف رصفه عىل املهم...) فُحلّت مشكلة العل�ء بكالم صاحب الجواهر، ومل يس

 بهذا الكالم؟

هل استند إىل نص؟ أو اج�ع؟ أو التقى باإلمام الحّجة فأخربه بذلك؟ إنّه استحسان من جيبه الخاص ولكن العل�ء وجدوا يف هذا 

 القول حّالً ُمقنعاً لنوازع نفسية لهذه املشكلة.

ها عل�ؤنا ومراجعنا يف مسألة الخمس والترصّف بالخمس، كتاب الجواهر للشيخ محّمد حسن النجفي هو القلعة التي يحتمي ب ✤

 وهو القبلة التي يتوجه إليها املراجع والعل�ء

(وقفة عند قّصة هذا الكتاب وملاذا صار قلعة وصار رمزاً وصار هو الكتاب األّول واملتقّدم واملتسيّد يف الساحة العلميّة الشيعية؟!) 

 أّوالً باإلج�ل، وبعدها أقرأ لكم من الكُتب.سأتحّدث عن قّصة هذا الكتاب 

كتاب (جواهر الكالم) يف حقيقته كشكول ُمضطرب وغ� مرّتب كتبه صاحب الجواهر لنفسه، بخطء رديء جّداً ال يصلح للقراءة،  ✤

الشيخ الغزّي بخصوص إىل الحد الذي كان الشاعر الجواهري يصفه بأنّه (خرابيش بزّون) أي خرابيش قطط! (وقفة عند حادثة ينقلها 

 هذه القضية).

 عل�ً أّن هذه األوصاف لكتاب جواهر الكالم ذكرها العل�ء يف كتبهم، وسأقرأ عليكم ما قالوه عن هذا الكتاب.

معلومة مهمة جّداً : أّن صاحب الجواهر كان ال يؤمن بعلم األصول.. واملطالب األصولية يف كتابه ُحرشت حرشاً يف كتابه، وهو  ✤

 بريء منها،



فهذا الكتاب ُغّ� و رُتّب بطريقة أنا أعتقد أنّها ألجل قضية (الخمس) حتّى تكون هناك قلعة متينة ومصدر محرتم له املنزلة العلمية 

 دون إليه يف قضية الترصّف يف الخمس باعتبار أّن هذا الكتاب َوجد حّالً ومخرجاً لهم يف هذه املسألة.يستن

 عل�ً أّن صاحب الجواهر نفسه مل يكن مقتنعاً بكتابه (جواهر الكالم) وسأقرأ لكم ذلك.

ه هذه املنزلة ألّن صاحب الجواهر كتبه العل�ء يسبّون أنفسهم من حيث ال يشعرون، فيقولون أّن كتاب (جواهر الكالم) صار ل ✤

ا بإخالص، مل يكن يُريد به إّال وجه الله تعاىل.. فهذا ُسباب ألنفسهم ألنّه يُش� إىل أّن العل�ء يكتبون كتبهم ليس لوجه الله وإ�ّ 

 ألهداف أخرى! 

حب الجواهر انترش وذاع صيته بسبب عل�ً أّن كالمهم هذا ليس صحيحاً.. وهو يكشف عن سذاجة وسطحية الفهم؛ ألّن كتاب صا

أّن مرجعية صاحب الجواهر أنفقت األموال الكث�ة لطباعة ونرش هذا الكتاب، وتبنّي العل�ء له بعد ذلك. (فهي أسباب طبيعية 

 دنيوية ال عالقة لها بالجانب الغيبي).

ينمو) أي ينمو ب� الناس.. يف ح� أّن هذا املعنى  فكرة خاطئة يف الثقافة الشيعية وهي أنّهم يفهمون هذه العبارة (ما كان لله ✤

 غ� صحيح.. املعنى الصحيح لعبارة (ما كان لله ينمو) أي ينمو عند إمام زماننا عليه السالم.

اً أهل البيت ب� وإّال لو كان املراد أنّه ينمو ب� الناس، فإّن أعداء أهل البيت عليهم السالم وأمئة الجور كانوا أكرث �اًء يف الدنيا، ودامئ

 الناس أقل �اء.

مرور عىل أقوال بعض العل�ء الذين عارصوا صاحب الجواهر.. لنعرف بعد ذلك سبب هذا الهيل�ن الكب� والتفخيم لكتاب  ✤

 الجواهر.

والسطور تحيك (قراءة سطور من كتاب قصص العل�ء للم�زا محّمد بن سلي�ن التنكابني تحت عنوان: يف أحوال األغا الدربندي،  ■

حوار دار ب� صاحب الجواهر وب� األغا الدربندي ح� التقى معه يف كربالء، وسأل صاحب الجواهر األغا الدربندي عن رأيه يف 

 كتاب جواهر الكالم فقال األغا الدربندي: يوجد الكث� من هذا يف خزائننا) يعني ليس مهّ�ً هذا الكتاب الذي تتحّدث عنه!

 لنا الّلغة والطريقة التي يتحّدث بها املراجع في� بينهم. وهي صورة تبّ� 

 ] للسيّد محسن األم�9وقفة عند كتاب [ أعيان الشيعة : ج ■

قراءة سطور من كتاب أعيان الشيعة يف ترجمة الشيخ محسن بن خنفر العفيك، وهو أحد عل�ء النجف الكبار يف عرصه. والذي  ●

ته.. والسطور تتحّدث عن كالم دار ب� صاحب الجواهر وب� الشيخ محسن آل خنفر. يقول صنع له العل�ء مقلب لتشويه ُسمع

 الشيخ محسن آل خنفر لصاحب الجواهر:

 (أعطي جواهرك هذه لبائعي الفلفل والكّمون يّرصون بها)!

وقد انترشت هذه العبارة عل�ً أنّه بعد هذه العبارة قال صاحب الجواهر عن الشيخ محسن آل خنفر أنّه صاحب سليقة معوّجة، 

ؤالء انتشار كب� ألنّها صدرْت من مرجع. وهذه صورة أخرى أيضاً تُبّ� أدب الحوار ب� العل�ء!! ثُّم يتّهمونني أنّني أُيسء للعل�ء، وه

 مراجع الطائفة يُيسء بعضهم إىل البعض اآلخر، ويسخر بعضهم من البعض اآلخر.

 ]10جوقفة عند كتاب [ أعيان الشيعة : ■

قراءة سطور يف ترجمة الشيخ هادي النجفي الطهرا� والنقاش الذي دار بينه وب� ابن صاحب الجواهر بخصوص مسألة يف كتاب  ●

جواهر الكالم.. يقول الشيخ هادي الطهرا� البن صاحب الجواهر: إّن أباك ليلة كتب هذا املطلب كان عشاؤه طبيخ املاش! وهو 

 ش� إىل فقر صاحب الجواهر يف أيّام شبابه. (لكون الفقراء هم الذين يتعّشون طبيخ املاش).بهذه العبارة يُريد أن يُ 

أي اآلثار العلمية  -وقفة عند مقدمة كتاب [ جواهر الكالم ] التي كتبها الشيخ محّمد رضا املظّفر تحت عنوان : آثاره العلمية  ■

نسخته الوحيدة التي هي بخطّه، وقّصتها أّن له وليداً صغ�اً تناول هذا  جاء فيها: (وله كتاب يف االُصول تلفْت  -لصاحب الجواهر

الكتاب أثناء لعبه وألقاه يف البرئ، وبعد إخراجه وجدوا أنّه قد ا�حت كل�ته، ومل يكن وقت الشيخ يسمح له يومئذ وهو املرجع 

 ، و قرآئن كذبها كث�ة.للتقليد أن يعيد تأليفه)!! وهي قّصة مكذوبة، مثل قّصة كتاب ابن الغضائري

وحتّى لو فرضنا أنّها صحيحة فهي ال تدل عىل ما سيُذكر من أّن املطالب األصوليّة التي ُكتبت يف كتاب الجواهر هي من قِبَل صاحب 

ا أُلقي يف البرئ الجواهر.. فلرمّبا أّن هذا الكتاب الذي أُلقي يف البرئ بحسب سيناريو القّصة رمّبا هو كتاب يف نقض علم األصول، ولرمبّ 



عمداً لتضيع هذه الحقائق! ثُم أليس العل�ء دامئاً يسألون عن سند الروايات؟ فأين هو سند هذه القّصة التي تتحّدث عن الكتاب 

 الذي كتبه صاحب الجواهر يف األصول، وألقي يف البرئ؟ عىل أّي أساس نُصّدق القّصة وهي من دون سند ومن دون مصدر؟

[ يف مدرسة آية الله العظمى الشيخ بهجت يف العقيدة والعرفان واألخالق ] وهو كتاب يشتمل عىل مجموع  وقفة عند كتاب ■

 فتاوى وأسئلة وأجوبة ونقاشات نُقلت بالنص عن الشيخ بهجت.

مل (قراءة سطور من الكتاب تحت عنوان : صاحب الجواهر وعلم األصول، يتحّدث فيها الشيخ بهجت عن صاحب الجواهر، وأنّه 

يكن يُويل اهت�م ألصول الفقه وكان يقول عن علم األصول بلسان االعرتاض: شنو هذا؟! هذا حرام؟!) عل�ً أّن هذا الكالم الذي ذكره 

 -أي أّن القّصة لها سند  -الشيخ بهجت نقله عن الشيخ مرتىض األنصاري الذي كان يحرض درس صاحب الجواهر

ري يف خامتة املستدرك تتحّدث القّصة عن جواب صاحب الجواهر ح� سأله الشيخ عبد وقفة عند قّصة ينقلها املحّدث النو  ■

الحس� الطهرا� عن سبب إعراضه عن رشح كتاب [ كشف الغطاء ] ألستاذه للشيخ جعفر كاشف الغطاء، فقال له: (يا ولدي .. أنا 

 فريعاً أصولياً واسعاً (أو أو أو ....) يف كل مسألة.عجزان من أوأوات الشيخ) ألّن الشيخ جعفر يف كتابه كشف الغطاء يُفّرع ت

وقفة أخرى عند مقّدمة الشيخ املظّفر لكتاب [ جواهر الكالم ] والتعليق الذي كتبه عىل كالم لصاحب الجواهر وهو يتحّدث به  ■

ن كتاباً يرجع إليه الناس، مع تلميذه الشيخ محّمد حسن آل ياس� ويُّرصح فيه صاحب الجواهر أنّه ما كتب كتاب الجواهر ليكو 

 وإّ�ا كتبه لنفسه ح� كان يخرج إىل العذارات.

مع وقفة أخرى عند تعليق صاحب التكملة عىل هذه القّصة التي نقلها عن الشيخ محّمد حسن آل ياس�، وأنّه يرى أن خلوص نيّة 

 تشار الكتاب!صاحب الجواهر لله وابتعاده عن الرياء والسمعة يف كتابته للجواهر هي سبب ان

 ] للشيخ محّمد حرز الدين1وقفة عند كتاب [ معارف الرجال يف تراجم العل�ء واألدباء :ج ■

قراءة يف ترجمة الشيخ حسن قفطان والتي تُش� إىل وجود أخطاء كث�ة يف كتاب جواهر الكالم، وأنّه كُتب بخط رديء كتابة ال يُنتفع 

 مّمن استنسخه وصّحح الكث� من أخطائه جمالً ومفردات حسب ما ورد يف الرتجمة.بها، باعتبار أّن الشيخ حسن قفطان 

قراءة يف كتاب [ معارف الرجال ] يف ترجمة مال باقر الرتيك.. وهي ُسطور تتحّدث عن مطالب علم األصول التي ُحرشت يف كتاب  ■

 جواهر الكالم، وأنّها كانت من املال باقر الرتيك.

من كتاب [ معارف الرجال ] للشيخ محّمد حرز الدين (قراءة سطور من ترجمة الشيخ محّمد حسن صاحب  2وقفة عند الجزء  ■

 الجواهر).

وقفة عند ما كتبه املرجع الراحل السيد محّمد الش�ازي يف كتابه [ خواطر وذكريات ] عن كتاب صاحب الجواهر، تحت عنوان:  ■

 موفّقية كتاب الجواهر.

] عن صاحب الجواهر يف ترجمة الشيخ خرض آل شالل العفكاوي.  1وقفة عند قّصة ينقلها صاحب كتاب [ معارف الرجال :ج ■

وهي تتحّدث عن ترشيح الشيخ خرض لكّفة الشيخ عيل كاشف الغطاء عىل كّفة صاحب الجواهر حتّى يقلّده الناس بعد موت أبيه 

 وجهها صاحب الجواهر للشيخ خرض يف حرم أم� املؤمن� تعليقاً عىل هذا املوقف.الشيخ جعفر كاشف الغطاء.. والعبارة التي 

صاحب الجواهر مل يكن ُمقتنعاً بكتابه إىل ذلك الحّد الكب�. سواء عىل سبيل الواقع العلمي، أو عىل سبيل العاقبة. فحتّى عىل  ✤

 القصيدة األزرية مكان كتابه : جواهر الكالم.سبيل العاقبة كان صاحب الجواهر يتمنّى أن يُكتب يف ديوان أع�له 

] يف ترجمة السيد حس� بن السيد دلدار الّلكنوي الهندي املعروف بسيّد العل�ء، والذي 6وقفة عند كتاب [ أعيان الشيعة : ج ■

مقادير األموال التي كان معارصاً لصاحب الجواهر، وكان يرسل لصاحب الجواهر الكث� من األموال (قراءة يف الكتاب تتحّدث عن 

 كان يرسلها السيد حس� لصاحب الجواهر).

السيّد حس� بن السيّد دلدار ألّف كتاب اسمه (مناهج التحقيق) وأرسل جزء منه إىل صحاب الجواهر. (وقفة عند الرسالة التي  ■

عىل هذا الكتاب الذي ألّفه، وتعليق أرسلها صاحب الجواهر لصاحب كتاب مناهج التحقيق وشحنها بعبارات التفخيم واملدح والثاء 

 السيد محسن األم� عىل رسالة املدح املُبالغ فيه من صاحب الجواهر وسبب هذا املديح املبالغ).

] والسؤال الذي وجهه محمود سامل صاحب دار 2وقفة عند كتاب [ محّمد باقر الصدر الس�ة واملس�ة يف حقائق ووثائق : ج ■

 ا رأى بعض املظاهر يف الحرضة العلوية .. وجواب السيد الصدر عن هذا السؤال.الفكر للسيد الصدر بعدم



قراءة سطور من الجزء األّول من كتاب جواهر الكالم ملعرفة الّسبب الذي جعل الشيخ الغزي يقول أنّه ال يزن كتاب الجواهر  ■

 األمئة ال يعلمون حجم الكر!!!).بحرف واحد من القصيدة األزرية (سطور يقول فيها صاحب الجواهر أّن النبي و 

 قراءة أبيات من القصيدة األزرية للتربّك وهو يتحّدث عن رسول الله صّىل الله عليه وآله. ✤

هذه صورة عن ُمالبسات كتاب الجواهر الذي مثّل نْقلة أساسية وانعطافة واضحة يف مس�ة الرأي الفقهي بخصوص الخمس يف  ✤

 الجواهر وإىل يومنا هذا تحرّكت اآلراء الفقهية حتّى صار الدين هو الخمس.زمان الغيبة، ومنذ زمان صاحب 

 -صالة بعيدة يف مضامينها عن صالة محّمد وآل محّمد، وهي أقرب إىل صالة الشافعية  -رسالة عملية  -صار الدين : مرجع تقليد 

اك ُ�سكون به ويُجرون عليه قانون الغرامات وحّج لِمن يتمكّن أن يحج (وعليه أن يدفع الرضائب قبل أن يسافر وهن -وخمس 

 والكّفارت)!!!

 هذا هو الواقع الشيعي وهكذا تجري األمور يف املؤسسة الدينية.

 


