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 1437شعبان  24م ــ 2016/5/1االربعاء: 

يف هذه الحلقة بعد كّل ما تقّدم من تفاصيل ومطالب مرتبطة بهذه الرسالة الرشيفة عموماً ومبوضوع الخمس خصوصاً، سأتجّول  ✤

 ب� مجموعة من الكتب واألسفار، أعرض ب� أيديكم صوراً من واقع عل�ئنا ومراجعنا وهم يتقلّبون ب� األخ�س والحقوق الرشعية.

اوز الحدود الواقع ب� العل�ء واملراجع يشء كث�.. ويف نفس الوقت مسألة القدح والتكف� والتفسيق مسألة املديح الذي يتج ✤

 ب� العل�ء التي تتجاوز الحدود وتقع يف حّد الكذب واالفرتاء، أيضاً يشء كث�!

ومديح ُمبالغ فيه يف الشيخ جعفر ] للمحّدث النوري وما كتبه يف كتابه من غلو شديد جّداً خامتة املستدرك وقفة عند كتاب [  ✤

كاشف الغطاء، إىل الحد الذي وصفه بأوصاف ال تليق إّال باملعصوم عليه السالم! يقول: (وهو من آيات الله العجيبة التي تقرص عن 

 دركها العقول، وعن وصفها األلسن..)

 العل�ء كث�اً ما يرتّدد يف وصف العل�ء!فهذا الوصف ال يليق إّال باإلمام املعصوم، ولكن يف كتب العل�ء وعىل ألسنة 

نحن عندنا ُمشكلة كب�ة جّداً يف الواقع الشيعي وهي: أّن الشيعة نصبت العل�ء يف محّل أهل البيت.. صحيح أنّهم ال يقولون  ✤

عل�ء، فصار الشيعة شيعة هذا بالّلسان، ولكن يف الواقع العميل قاموا بهذا األمر، فخرجوا من التشيّع ألهل البيت إىل التشيّع لل

 للعل�ء واملراجع!

إنّك تربط الناس ! وح� أتساءل ما هو انحرايف وما هو منهجي املنحرف؟ يقولون يل: إشكال دامئاً يُطرح عّيل: يقولون أّ� ُمنحرف ✤

 بأهل البيت ُمبارشة، وال تربط الناس بالعل�ء!!

 للعل�ء.. ال تُرجع الناس إىل أهل البيت!! املفروض أنّك تربط الناس بالعل�ء، وتُرجع الناس

بنظر  -وأنا أقول: إذا كان هذا هو االنحراف، فإّ� منحرف ومنحرف ومنحرف حتّى ينقطع النفس.. وسأبقى عىل هذا املنهج املنحرف 

 حتّى أموت.. وأنتم إذا كنتم تعتقدون أّن هذا منهج ُمنحرف فإيّامكم أن تسمعوا يل! -العل�ء 

ة هي أّن املؤسسة الدينية تُريد للشيعة أن ترتبط بها، ال أن ترتبط بأهل البيت.. وأن ترتبط بأهل البيت ِعربها، وقد املشكل ✤

 يتعّجب البعض من ذلك ويتساءل: ما الفائدة من ذلك؟ فأقول:

ٍذ سيكون ميزان الناس هم أهل أّن الفائدة من ذلك هي أّن الناس إذا ارتبطوا بأهل البيت بشكل ُمبارش سيعرفون أهل البيت، وحينئ

 البيت عليهم السالم.. وحينئذ سيقيسون العل�ء واملراجع واألشياء عىل أهل البيت، وحينئٍذ ستتكّشف العورات!

ة للخطأ ضأّما املؤسسة الدينية فُرتيد أن تجعل من العل�ء هم امليزان!! العل�ء ال ُ�كن أبداً أن يكونوا ميزاناً ألنّهم أناس عاديّون وُعر 

واالشتباه يف كل وقت (سواء بحسن نيّة أو سوء نيّة، بسبب املرض أو الغفلة) فال ُ�كن أن يكون العامل الشيعي ميزاناً.. فقط عٌيل 

 وآل عّيل هم امليزان.

 و نحن نُخاطب سيّد األوصياء يف زيارته الرشيفة (السالم عليك يا ميزان األع�ل وسيف ذي الجالل)

لة ونفس الخطأ الذي وقع به املخالفون ألهل البيت ح� نصبوا الصحابة فجعلوهم يحلّون محّل رسول الله، هي نفس املشك ✤

 ولذلك صار الصحابة رشكاء لرسول الله يف الترشيع، يف التفس�، يف كل يشء!

 صار الدين يُؤخذ من الصحايب بغّض النظر هل أخذ ذلك الصحايب عن رسول الله أم من غ�ه.

 باملثل.. فقد جعلوا العل�ء يف محّل األمئة عليهم السالم، وأعطوهم ألقاب األمئة، وقّدسوهم وكأنهم أمئة معصوم�!والشيعة 

املخالفون ألهل البيت قّدسوا الصحابة وفرضوا فيهم أنّهم ال يُخطؤون، وحتّى لو أخطؤوا يبحثون عن ألف ُمربر ومربر لهم،  ●

 نطقيّاً.. وكذلك الشيعة يصنعون نفس هذا الصنيع مع عل�ئهم.ويُرقّعون لهم برتقيعات ال تُقبل م

الصحابة في� بينهم قتل بعضهم بعضاً، وكّفر بعضهم بعضاً، ولعن بعضهم بعضاً، وشتم بعضهم بعضاً، واعتدى بعضهم عىل  ●

حقوق البعض اآلخر.. وعل�ء ومراجع الشيعة أيضاً فعلوا كذلك، فقتل بعضهم بعضاً، ولعن بعضهم بعضاً وكّفر بعضهم بعضاً وفّسق 

! (وقد مرّت علينا شواهد عىل ذلك يف الحلقات املاضية باألدلة القطعية من كتب املراجع بعضهم بعضاً وشتم بعضهم بعضاً !

 أنفسهم).



 إىل الشيعة : عليكم أن تعتربوا بالذي جرى عىل هذه األُّمة.. وال تُعيدوا القضية مع إمام زماننا. ●

رب التأريخ مع األمئة.. حتّى أن اإلمام الصادق عليه أخطأ الشيعة مع أم� املؤمن�، ومع سيّدي شباب أهل الجنة، وأخطأ الشيعة عِ 

أ السالم كان يقول: (الّلهم اغفر ألصحاب أيب فإّ� أعلم أّن فيهم َمن يُنّقصني)! فالشيعة أخطؤا عىل طول التأريخ.. فل�ذا نُكرر الخط

هل هذه الرسالة فعالً صدرت من اإلمام عليه مع إمام زماننا؟! ملاذا ال نقف عند توقيع اإلمام عليه السالم ونرى ونبحث ونتأكّد 

 السالم أم ال.

 و إذا عرفنا أنّها صادرة من اإلمام فالبُّد أن نلتزم بها، ال أن نتّبع العل�ء إذا كان العل�ء يُخالفونها.

% أّن 50ل بنسبة % بصدور التوقيع من اإلمام، فقطعاً هناك احت�100وحتى لو أردنا العمل بقذرات علم الرجال، فلم نقطع  ●

% أنّه غ� صحيح. ويف املقابل هناك كالم العل�ء وفتاوى العل�ء التي استندت إىل 50التوقيع صحيح وصادر من اإلمام، واحت�ل 

 -% 50الح�ة والتيه وقد عرضتها ب� أيديكم من زمان الشيخ املفيد وحتى هذه الساعة. فلنفرتض أّن كالم العل�ء صحيح بنسبة 

 % أنّه خطأ. فأّي القول� يُؤخذ :50واحت�ل  -ن من دون دليل وإن كا

 %) أنه توقيع اإلمام عليه السالم. 50( -

 %؟50أم ترهات مليئة بالح�ة صادرة من العل�ء يُحتمل ويُفرتض فيها الصحة بنسبة  -

قضية املدح ب� العل�ء هي من جملة هذه املتاهة والح�ة واألكاذيب.. وما كتبه املحّدث النوري عن الشيخ جعفر كاشف  ✤

الغطاء من غلو شديد ومديح ُمبالغ مكذوب هو مثال لهذه األكاذيب يف الساحة الشيعية.. وأنتم يا شيعة تُربَّون عىل أكاذيب 

 وأضاليل!

 شيخ جعفر كاشف الغطاء بأنّه (آية عجيبة تقرص عن دركها العقول وعن وصفها األلسن)!املحّدث النوري وصف ال ✤

هنا وقفة عند مقّدمة كتاب [ كشف الغطاء ] للشيخ جعفر كاشف الغطاء، التي كتبها املحّدث النوري، تعرض لنا هذه املقدمة شيئاً 

ا هل األوصاف التي وصفه بها املحّدث النوري أوصاف حقيقة من مالمح هذه اآلية العجيبة (وهي الشيخ جعفر).. حتّى نعرف بعده

 صحيحة أم ليست صحيحة!

 من مالمح شخصية الشيخ جعفر كاشف الغطاء.. يقول املحّدث النوري:: 1الّلقطة  ■

 ن..)!!وال يلبس إّال الخش -أي الطعام الخشن  -(و مع ما اشتهر من كرثة أكله وإن كان رحمه الله مل يكن يأكل إّال الجشب 

 فإذا كان يأكل الطعام الجشب وهو أكول، ف� بالك إذا كان الطعام طيّباً ناع�ً ليّناً بألوانه وروائحه الطيبة؟! هل هذه الصورة تُعد

 من الصور التي تقرص العقول عن دركها؟

الطّعام ليجتمع أوالده يف األكل ثُم  يقول املحّدث النوري ُمتحّدثاً عن الشيخ جعفر (و كان ِمن دأبه أن يأمر بتهيئة :2الّلقطة  ■

يباحثون بعده يف علم الفقه)، وهذا بخالف س�ة أهل البيت عليهم الّسالم. فاملعدة الفارغة هي الّتي تُع� اإلنسان عىل الفهم، وعىل 

 التفهّم، وليس الشبع.

ملساعدة اإلنسان يف طلب العلم واإلستيعاب والفهم، ففي آداب أهل البيت عليهم السالم أّن األكل يكون مانعاً من التوّجه العلمي.. و 

 عليه أن يُقلّل الطعام ال أن يُقبل عىل الطعام. 

 (وقفة قص�ة طبّية تُبّ� أثر امتالء املعدة بالطعام عىل نشاط املخ وفاعليته).

الشيخ  -كان مّ� أوىص به يف كتاب (قصص العل�ء) للتنكابني جاء هذا النص يف الحديث عن الشيخ جعفر كاشف الغطاء (و  ●

أن يُطبخ كل ليلة مقدار من الطعام ليجتمع أوالده وأحفاده ويشتغلوا باملذاكرة يف الفقه ومقدماته مّدة ساعت� وهذه  -جعفر

 الطريقة جارية إىل اآلن واملذاكرة مستمرّة وهذه الوصية مستحسنة جّداً). يعني أّن الشيخ جعفر عمل بهذا يف حياته، وأوىص أن

 يُعمل به بعد موته، والتنكابني استحسن هذه الوصية املخالفة ألدب العرتة.

والكالم للمحدث النوري، يقول (كان من دأب الشيخ كلّ� صّىل بالج�عة أن يأخذ طرف ردائه ويدور ب� الصفوف  :3الّلقطة  ■

 عة هناك جمع لألموال!ويجمع الدراهم والدنان� ويعطيها للفقراء واملساك�) يعني بعد كل صالة ج�

 تقويم الشيخ جعفر للوالئم التي يُدعى إليها !!: 4الّلقطة  ■

الكالم للمحّدث النوري (رمّبا كان يحرض مجلس الضيافة لبعض التجار فال يأكل وال يأذن ألحد يف األكل حتّى يُقّوم ما فيها، فيبيعها • 

 ويعطي الثمن للمستحق�..)لصاحب املجلس، ويأخذ مثنها ثّم يأمر باألكل 



قّصة أخرى ينقلها صاحب كتاب قصص العل�ء عن الشيخ جعفر كاشف الغطاء (أيضاً تدور حول تقويم الشيخ جعفر للوليمة • 

التي يُدعى إليها وبيعها عىل صاحب الوليمة، وعدم الس�ح ألحد باألكل حتى يستلم قيمة الوليمة كاملة)!!! هل هذه صور جميلة 

 ؟!وكرامات

لذلك هذا الذوق هو الذي جعل الشيخ جعفر كاشف الغطاء يُفتي يف كتابه [ كشف الغطاء ] أنّه يحق للفقيه أن يستع� بالجند 

 والعساكر والظلمة عىل إجبار الشيعة عىل دفع األخ�س!!

شيخ جعفر، كل تاجر يدعو قّصة يذكرها صاحب كتاب قصص العل�ء عن تنازع مجموعة من التجار في� بينهم عىل  :5الّلقطة  ■

 الشيخ أن يكون يف ضيافته أوالً.. فحّل شيخ جعفر هذا النزاع بأن قال لهم : َمن يدفع أكرث يذهب الشيخ إىل بيته أوالً!!

 (وكان يجلس دامئاً يف السوق يأكل الطعام فيقال له: األكل يف السوق خالف املروءة ويسلب العدالة، فيُجيب: إذا أكل :6الّلقطة  ■

، أّما إذا أكلت أنا فال، ألنّني لست -ويعني بذلك السيد عيل الطباطبايئ صاحب الرياض  -السيد عيل يف السوق فهذا يسلبه العدالة

 )!! أليس العل�ء يقولون أن األكل يف السوق يُذهب العدالة ويذهب باملروءة؟!-أي فق�-ذا جالل وإنّني درويش 

نقل عن الشيخ جعفر وتُبّ� اهت�مه الكب� بإشباع شهواته ورغباته السي� بالطعام.. إىل الحّد الذي أيضاً حادثة أخرى تُ  :7الّلقطة  ■

 يأكل فيه كّل الطعام حتّى وإن كان الطعام كث�اً !

حادثة حصلت مع الشيخ جعفر وأم� الدولة حاكم أصفهان، ح� دعى حاكم اصفهان الشيخ جعفر للضيافة وجعله :  8الّلقطة  ■

 كل أكالً حراماً من مال الجمرك والرضائب فقال الشيخ جعفر (مجهول املالك عّيل حالل وعليك حرام)!!!يأ

] للسيد حسن الكشم�ي تحت عنوان (شذرات) ينقل فيها تجربة عايشها وسمعها محنة الهروب من الواقع وقفة عند كتاب [  ✤

 وقال له:بنفسه، من الشيخ الوائيل، وهي أّن الشيخ الوائيل أخربه 

أي التي يأخذها  -ويعطو� الهدية (األجرة) فإّ� أعزل تلك املبالغ  -أي املراجع والعل�ء الكبار  -(إنّني عندما أقرأ يف بيوت األغايون 

 أو عاّمة لرصفها يف فوات� املاء والكهرباء أو الخدمات املنزلية، بعكس ما أحصل عليه عند قراءيت عند الكََسبة واملساك� -من املراجع 

الناس فذلك املال أرصفه يف إطعام عائلتي وأطفايل)!! والقضية معروفة ألّن األموال التي عند املراجع أموال مشبوهة، والشيخ الوائيل 

 يعلم بذلك.. والكث� يصنعون مثل الشيخ الوائيل.

 اطىء.عل�ً أّن هذا تخريج من الشيخ الوائيل.. ألنّه يفهم أحاديث أهل البيت بشكل خ ●

فهو يتصّور أّن األكل الحرام فقط هو اليشء الذي يُؤكل.. والحال أّن هذا غ� صحيح، فكل يشء يُنفقه اإلنسان يف حياته يدخل تحت 

عنوان (األكل الحرام). فلرمّبا مال يشرتي به اإلنسان كتاب ألحد املخالف� فيضل به ويُضل عائلته (وهذا أخطر أنواع األكل الحرام).. 

األموال التي تُدفع لل�ء والكهرباء، فاملاء يدخل يف الطعام، والكهرباء أيضاً تدخل يف طعام اإلنسان فقد تكون وسيلة للطبخ!!  أيضاً 

 ولكن هذا تخريج.. فالشيخ الوائيل يُريد أن يأخذ األموال من املراجع بعد أن يجد لها تخريجاً. (هذا هو الشيخ الوائيل الذي تحرتمونه،

 ل مع أموال املراجع ألن ما عندهم من أموال مشبوهة)!!!هكذا يتعام

 تعليق السيد حسن الكشم�ي عىل ما قاله له الشيخ الوائيل بخصوص أموال املراجع، يقول: ●

(إنّني مل أكن أستوعب ما كان يقوله الشيخ الوائيل آنذاك حتّى اشتّد عودي وأخذُت أترعرع يف أحشاء وبطون املراجع واملرجعيات 

ر يب الشاردة والواردة وكنت ألحظ بدقة من هم دافعوا األخ�س وكيف ترصف هذه األموال ومن يستويل عليها، أخذت عندها ومت

 أفهم ما كان يقصده الشيخ الوائيل رحمه الله)

 (أكرب خطباء الشيعة مع أكرب مراجع الشيعة يف رصاع عىل أموال الخمس!) ✤

وقفة عند قّصة ينقلها السيد حسن الكشم�ي يف كتاب [ جولة يف دهاليز ُمظلمة ] أيضاً عن الشيخ الوائيل والخالف الذي كان  ●

 ب� الشيخ الوائيل والسيد الخويئ وأبناء السيد الخويئ بخصوص الُخمس! (وهي قّصة مشهورة ومعروفة وذاع صيتها يف الث�نينيات)

 وزّع املال بإسم الوالد دام ظلّه!!القّصة تحت عنوان : مل يُ 

وما بعدها بحّجة أّن أُصولهم إيرانية، وعلمُت  1980يقول الشيخ الوائيل: (أنا يف الكويت وبلغني خرب تسف� العوائل من العراق عام 

دمشق، فالتقيُت السيد  أّن عدداً كب�اً من هذه العوائل استقرّت يف دمشق وهي بوضع مأساوي وُمؤمل، وكنُت عازماً عىل السفر إىل

 جواد آل عيل الشاهرودي وهو وكيل اإلمام الخويئ يف الكويت وأبلغتُه الوضعية املؤملة لهؤالء املرشّدين املُهّجرين، ثّم قلُت له :



سلّمني أقرضني ما عندك من األخ�س وأنا أكتب لإلمام الخويئ، وأنت أيضاً اكتب إليه، ولكنّي اآلن أستلمها منك قُرضة رشعية، ف

الرجل ما كان عنده من األخ�س، وكانت أربعة عرش ألف دينار كويتي، وذهبُت إىل دمشق ووزّعتها عىل هؤالء املهّجرين، وأرسلُت 

من هناك رسالة لإلمام الخويئ حول ذلك، ومرّت فرتة ومل يصلني منه جواب، ثّم فوجئت برسالة من السيد جواد آل عيل وكيل اإلمام 

يت وفيها يُطالبني بإعادة املبلغ، ويقول: إّ� كتبت لإلمام الخويئ وأجابني بعدم املوافقة عىل احتسابه من األخ�س. الخويئ يف الكو

ويقول الشيخ الوائيل بأّن هذا شكّل يل مرارة وأمل، واضطررت إىل التوّجه إىل ُديب وكلّمت تاجراً هناك بإسم يُوسف حبيب، وتاجراً 

 فتربّعوا باملبلغ، وأعدُت ذلك للسيد جواد آل عيل. ويقول الشيخ الوائيل : ُع�نياً واسمه مهدي جواد

الذي كان يُعالج يف دمشق، وعاتبتُه  –السيد ج�ل الدين الخويئ  –بقيُت متألّ� حتّى أّ� ذات يوم التقيُت باالبن األكرب لإلمام الخويئ 

عىل هذا األمر، وما هي أسباب ُم�نعة والده من احتسابها من األخ�س؟! ألنّها ُوزّعت عىل املحتاج� واملظلوم� واملُهّجرين من 

، وإّ�ا ُوزّعت بإسمكم يا شيخنا مل تُوزّع بإسمهِ أهل البيت. فقال بصوت هادئ : نعم، إنّه يعرف أنّها ُوزعت عىل هؤالء، ولكن  أتباع

 املحرتم.

 يقول الشيخ الوائيل : فدهشت أكرث حين� علمُت السبب)!!!

وهو أساساً ال �تلك هذه اإلجازة! فهذه األخ�س  الحادثة تقول أّن السيد الخويئ مل يُعطي الشيخ الوائيل اإلجازة ألخذ األخ�س

أساساً ليست ُمّرشعة ألّن الخمس أباحُه إمام زماننا للشيعة يف زمان الَغيبة، فال معنى إلجبار الشيعة عىل دفعه وتجميعه عند 

يد الخويئ وعىل أبناء السيد املراجع! ولكن هكذا تجري األمور يف املؤسسة الدينية.. وحينها انطلق لسان الشيخ الوائيل عىل الس

 الخويئ آنذاك.

من تبعات هذه الحادثة وهذا الخالف ب� الشيخ الوائيل وأبناء السيد الخويئ، وكرثة الّلغط والكالم والجدال الذي دار بينهم،  ●

االقرتاح، وتعليق أحد  اقرتح الشيخ الوائيل اقرتاح عىل الشيعة يف أوائل الث�نينيات إلضافته ضمن رشوط املرجع (وقفة عند هذا

 املوال� العراقي� عىل هذا االقرتاح ح� سمع الشيخ الغزّي ينقله يف إحدى الجلسات).

 ] للسيد داخل السيد حس�، والكتاب طُبع يف حياة الشيخ الوائيل.معجم الخطباء وقفة عند كتاب [  ●

 الخويئ وابناءه بخصوص األخ�س.يتحّدث املؤلّف أيضاً عن قضية الخالف ب� الشيخ الوائيل والسيد 

وهذا يُثبت أّن القضية فعالً كانت معروفة ومشهورة آنذاك، وإن كان املؤلف ينحاز إىل أبناء السيد الخويئ ألنّه كان عىل خالف مع 

فهو عىل أتّم الشيخ الوائيل، يقول صاحب معجم الخطباء: (والويل ثّم الويل ملَن يتورّط معه بخصومة أو اختالف كائناً من كان، 

اإلستعداد ملناطحة حتّى مراجع الرشيعة ك� حصل يف هجائه للسيد كاظم اليزدي والسيد محسن الحكيم يف قصيدته املعروفة 

 (شبّاك العباس)

الخويئ  ثّم تشه�ه وتقليده الساخر باملرحوم السيد ج�ل الخويئ لسلب الثقة منه بناًء عىل استالمه مبلغاً كب�اً يعود لس�حة اإلمام

كحق رشعي ِمن مقلديه يف الخليج، ثّم إدعاؤه توزيعه عىل املحتاج� من املهّجرين العراقي� يف دمشق، ومل يطمنئ السيد لذلك، ومل 

يوافق عىل الترصف بغ� إذنه، ال سيّ� وأّن الشيخ إْن دفع شيئاً ضئيالً لبعض املعوزين يعطيه باسمه وكأنّه من ماله الخاص، فطالبه 

يد الخويئ بتسديد املبلغ فثارت ثائرته وأطلق عق�ته يف النيل من الخويئ وأبناءه، ثّم رسعان ما تبّدل وانضوى تحت لواءهم الس

 خصوصاً بعد وفاة السيد الخويئ، فبادر متقرباً ألبنائه الصغار الذين بأيديهم الحل والعقد مادحاً لهم بأشعاره وُمهنّئاً لهم بقصائده

ة املوسم، ألنّه ينتفع منهم يف القراءة مبركزهم يف لندن عندما اضطربْت األحوال يف الخليج، ولوجود بعض املنافع املنشورة يف مجلّ 

 واملصالح األخرى..)

 عل�ً أنّني ال شأن يل مبا يقول املؤلّف.. فقط أريد أن أقول : هؤالء مراجعكم وُخطباؤكم بهذا الحال.. والكتب شاهدة عىل ذلك.

حث عن الشهرة) قضية تأخذ من حياة املعّمم� ومن حياة املراجع ومن حياة رجال الدين مساحة كب�ة جّداً جّداً..! قضية (الب ✤

 بل رمّبا تأكل كّل حياتهم، وجميع مقاصدهم تدور حول هذه القضية!!

لسيد الطباطبايئ صاحب ] للسيد محّمد حس� الطهرا�، وهو يقصد بعنوان كتابه هذا االشمس الساطعة وقفة عند كتاب [  ✤

 امليزان، فهو من تالمذة صاحب امليزان.



(قراءة سطور من هذا الكتاب يتحّدث فيها املؤلّف عن مسألة الخمس يف الحوزة العلمية وقضية منع السيد الربوجردي إعطاء  ●

إليه الربوجردي يف هذا املنع، واملرارة  الرواتب والحقوق واألخ�س للسيد الطباطبايئ صاحب امليزان وتالمذته!! واملُربر الذي استند

 التي عاشها السيد محّمد حس� الطهرا� من هذه الحالة وكان يشتيك منها) مّ� جاء يف هذه السطور، يقول املؤّلف:

ء النوابغ يف يعني بهؤال  -(إّن ميزانيّة صندوق املسلم� التي تُرسل إىل الحوزة تحت عنوان سهم اإلمام، ال تتوّجه إىل أمثال هؤالء 

أي  -، أّما قبول هذا السهم منهم بواسطة املتصّدين لتوزيعه فإنَّه يحمل معه الذّل واالستخفاف والتحق� أمام جهاز األدارة -الحوزة

 .-أمام مكاتب املرجعية

جوانب العلميّة، ويُحتاط ِمن تصديق فتُمنع اإلجازة ِمن هؤالء األفراد األجّالء الذين �تلكون الصفات األخالقيّة والروحيّة، إضافة إىل ال

مقام اجتهادهم وفقاهتهم، كّل ذلك ألنّه يؤّدي إىل تثبيت شخصيّتهم واستقالل أمورهم. وتُعطى لألفراد الجهّال واألُّميّ� من غ� 

ا أنّهم ُجباة لسهم اإلمام، اإلجازات الطويلة واملطوّلة واأللقاب واملجاالت طامل -والذين يتجرؤون عىل الكث� من األُمور  -املحتاط� 

عن مقرّه، وال يُرى الخلل يف وصول األموال إىل األفراد غ� الواجدين للرشائط،  -أي مركز املرجعية  -وذلك حتّى ال يهتزّ مركز الحكم 

 لفقاهة والورع واألورعيّة.والذين هم من الناحية الروحيّة واألخالقيّة أقّل من عاّمة الناس مبجرّد اّدعاء العلم واألعلميّة والفقه وا

أنتم  فيا لألسف لهذِه الس�ة الرديّة املُردية املُبيدة للعلم والعل�ء والفقه والفقهاء، وإذا قيل لهم: بأّي دليل؟ وبأيّة آية أو رواية

ّي وإخبارّي وتفس�ّي ؟ ويف أّي كتاب فقه-يعني وكيل املرجع-تقولون إّن سهم اإلمام ينبغي أن يصل إىل املرجع أو نائبه بالخصوص 

 رأيتم مثل هذا املطلب؟ وأّي ُسنن وبدع أنتم تخرتعون؟

 يقولون: فالن وعّالن يقولون هكذا. أنتم الذين تدعون إىل االجتهاد! ملاذا تصبحون هنا مقلّدين لفالن وعّالن؟!...)!!

لمحتاج�. أين يوجد نص يقول أّن هذه الحقوق الحقوق املوجودة عند املراجع ليست رشعية، ولكن لو فرضنا أنّها رشعية، فهي ل ✤

 هي للطلبة الذين يدرسون العلوم الرشعية؟!

 إذا كانت املدرسة العرفانية تأخذ من ابن عريب، فاملدرسة األصولية تأخذ من الشافعي!! ✤

ن عريب؟! ما الفارق ب� فهل يجوز إعطاء األموال للذين يدرسون فقه الشافعي، وال يجوز إعطاء األموال للذين يدرسون فكر اب

الشافعي وابن عريب؟! مع ُمالحظة أّن الخطر األكرب ليس البن عريب وإّ�ا للشافعي. (وقفة قص�ة تُبّ� ملاذا كان الفكر الشافعي هو 

 األكرث خطورة، وما هو الفكر األخطر يف الفرتة الراهنة؟).

 من أكرث املواطن التي يُهان فيها اإلنسان يف الحوزة العلمية املواطن التي تُوزّع فيها الرواتب ! يُهان طالب الحوزة أشّد املهانة! ✤

وإىل اآلن.. أيّام السيد الحكيم كان طلبة الحوزة يستلمون الراتب يف السوق، يقفون صفوف أمام مكتبه يستلمون الرّاتب!! وأصحاب 

 تهزؤون بهم فيُخفون البضائع الجيّدة ويُخرجون البضائع التالفة يبيعونها عىل الطلبة يف يوم توزيع الراتب !!!الدكاك� يس

(وهي قضية يعرفها الذين عاشوا يف النجف)، وحين� يذهب الطالب الستالم الراتب يناله ما يناله من املهانة، وبعد ذلك يتعّود عىل 

يتأّفف وبعد ذلك يتعّود.. وكذلك ح� يذهب إىل بيت املرجع لطلب املساعدة. (فأكرث مكان يُهان  القضية ويعتاد عليها. يف البداية

 فيه الطالب حين� يذهب إىل بيوت املراجع لطلب املساعدة)!!

] يتحّدث فيها املؤلّف السيّد محّمد حس� الطهرا� عن العالّمة األميني صاحب الشمس الساطعة وقفة أخرى عند كتاب [  ✤

 الغدير واملعاناة التي مّر بها ليطبع كتاب الغدير!

] للسيد حسن الكشم�ي (قراءة سطور ُمقتطفة من كتابه من موضوع طويل تحت عنوان: قصص ذات أنياب وقفة عند كتاب [  ✤

 مانحوا األخ�س) جاء فيها :

رسالة إىل اإلمام الخويئ عن طريق ُمسافر سعودي وجاء فيها م حين� أرسل السيد إس�عيل بهبها� 1987(إنّني أتذكر متاماً يف عام 

بأنّه يطلب من اإلمام أن يُعّ� له ماذا يصنع مببلغ مليون وستمئة وخمس� دينار كويتي مودعة لديه وتساوي أكرث من ستة مالي� 

 أرسل كّل ما لديه ِمن األخ�س من مقلّديه دوالر تقريباً؟... وهكذا أخرب� الحاج حيدر سلي�ن أنّه بعد وفاة اإلمام الخويئ بسنت�

 وملّا سألته عن حجمها فأجاب بأنّها ستمئة ومثانون مليون ريال قطري!! -أي ولد السيد الخويئ  -إىل ولده بلندن 

وهي تخص  -د مجيد يُش� إىل سيّ  -وهنا سألته : ألسَت تعرف أنّها أخ�س؟ وها قد تويف اإلمام الخويئ .. فلَِم أرسلتها لولده املراهق؟ 

طبقات معدودة من الطائفة، فكان جوابه بأّ� غ� ُملزم، وأردُت التخلّص منها. وهكذا تويف املرحوم لطفي وكيل اإلمام الخويئ بطهران 

 ويف أرصدته املليارات من التومانات من األخ�س، وهكذا دواليك..)



 )اآلراء الرصيحةد رضا املظّفر وقعت يف يدي والتي عنونها بعنوان (يف الحلقات السابقة ذكرت أّن أوراقاً بخّط الشيخ محمّ  ✤

مّ� جاء يف هذه األوراق والتي يتحّدث فيها الشيخ املظّفر عن مرجع كب� مّمن تُقّدسونهم وتأخذون لهم التحيّة وكان الشيخ محّمد 

  هذه األوراق، يقول الشيخ املظّفر عن هذا املرجع :رضا املظّفر قريباً منه ومطّلعاً عىل أوضاعه بالتفصيل، وقد ذكره باإلسم يف

 (و حرصه عىل املال وتهالكه عىل جمعه بأّي الطرق)!!!

 أهكذا هم الذين ينوبون عن اإلمام الحّجة ؟ يتذلّلون إىل األغنياء بشكل غريب!!

 يف الروايات الرشيفة (إذا تضعضع العامل لغني ملاله ذهب ثُلثا دينه)!!

] وهي حادثة ذكرتُها يف حلقة سابقة وأُعيدها ليك تتبّرصوا فيها السيّ� يف تعليق السيد  10ب [ أعيان الشيعة : جوقفة عند كتا ✤

محسن األم� عليها (وهي بخصوص العبارة التي قالها الشيخ هادي النجفي الطهرا� البن صاحب الجواهر ح� قال له [ إّن أباك 

 املاش ] وما الذي قاله السيد محسن األم� تعليقاً عىل هذه العبارة!). ليلة كتب هذا املطلب كان عشاؤه طبيخ

من كتاب [ أعيان الشيعة ] والتي تتحّدث عن إعوجاج السليقة عند العل�ء.. وتعليق السيد محسن  9قراءة سطور من املجلّد  ✤

 هم من أهل التحقيق والنظر والتدقيق!!!األم� عىل هذه القضية وذهابه إىل أّن السبب يف رميهم باعوجاج السليقة هو أنّ 

يف ترجمة الشيخ حسن قفطان تتحّدث عن نقاش  -] للشيخ محّمد حرز الدين 1قراءة سطور من كتاب [ معارف الرجال : ج ✤

 وجدال دار ب� الشيخ مرتىض األنصاري وب� الشيخ حسن قفطان، وكيف انتهى ذلك النقاش، وطريقة وأسلوب التخاطب بينه� !

يف  -] للم�زا محّمد باقر الخوانساري األصفها�  2قراءة سطور من كتاب [ روضات الجنات يف أحوال العل�ء والسادات : ج ✤

 ترجمة السيد م� باقر داماد.. والتي تتحّدث عن العالقة الحميمة والصداقة القوية ب� امل� داماد والشيخ البهايئ العاميل، إىل الحدّ 

 ضات الجنّات عن هذه العالقة بهذا التعب� (قلَّ ما يوجد نظ�ها يف سلسلة العل�ء السي� املعارصين منهم)!!الذي عّرب مؤلف رو 

هناك عقدة معروفة يف الحوزة، يُسّمونها : عقدة املعارصة ! (وقفة توضيحية ملعنى عقدة املعارصة عند العل�ء وعالقتها بعدم  ✤

 امل أو مرجع حّي من املراجع!).انتقاد العل�ء يف دروس الخارج ألي ع

 وأحفاد العل�ء) -وحال العل�ء  -(لقطات مختلفة ألوالد العل�ء  ✤

 عن أوالد املراجع والعل�ء: 1اللقطة  ★

] للشيخ محّمد جواد مغنية وهو من العل�ء الذين ُعرفوا بكرثة تأفّفهم وشكواهم من 4: جالتفس� الكاشف وقفة عند كتاب [ 

املؤسسة الدينية وأوضاع الحوزة يف النجف (قراءة سطور كتبها يف سورة يوسف يُجري فيها مقارنة ب� أوالد نبي الله يعقوب أوضاع 

 وب� أوالد العل�ء والتي كتبها يف التفس� من شّدة أمله ومرارته مّ� يُعايشه يف املؤسسة الدينية).

 : عن حال العل�ء2اللقطة  ★

 ]2حّمد باقر الصدر الس�ة واملس�ة يف حقائق ووثائق : جوقفة عند كتاب [ م• 

(سطور تتحّدث عن الحوار الذي دار ب� األستاذ محمود سامل صاحب دار الفكر وب� السيد محّمد باقر الصدر بشأن قابيض النذورات 

 يف حرم أم� املؤمن� عليه السالم وسبب سكوت املراجع عن هذه املسألة)

 بب يف سكوت كث� من املراجع ومجاملة الشيعة يف قضية (الشعائر الحسينية).وقفة تُبّ� الس• 

] يتحّدث فيها السيّد محّمد باقر الصدر 2قراءة سطور أخرى من كتاب [ محّمد باقر الصدر الس�ة واملس�ة يف حقائق ووثائق : ج• 

 ذه السطور، يقول السيد الصدر:عند مراجعنا ! مقتطفات مّ� جاء يف هالفقه البازاري والفقه النبوي عن 

(نحن لدينا فقهان، فقه بازاري وفقه سنتي ونبوي: أّما الفقه البازاري فينظر يف حاجات البازار ويُفتي لكّل بازار بحسب ما يتقبّل، 

الذي يتقبّل ذلك، فنُفتيه والبازار النجفي ال يتقبّل فتوى جواز حلق الّلحية فنفتيه بالُحرمة، بخالف بازارك وبازار الجاليات يف أوروبا 

 بالجواز.

 أّما الفقه السنتي والنبوي، فهو الفقه الذي ينظر يف األدلّة ويُفتي عىل وفق ُمؤداها..)!!!

 عن أحفاد وأصهار املراجع.: 3اللقطة  ★

 م دين فكونوا.....قراءة سطور من كتاب [ خمسون عاماً مع املنرب الحسيني ] للسيد حسن الكشم�ي تحت عنوان : إن مل يكن لك• 



و التي يتحّدث فيها السيد الكشم�ي عن الفساد املايل يف املؤسسة الدينية إىل الحد الذي متتلك فيه إحدى حفيدات مرجع من 

مرّة ضعف قيمة دار السيد حسن الكشم�ي بحسب كالمه، وهي دون العرشين من العمر! وكذلك  50املراجع عقاراً يف لندن قيمته 

 مليون دوالر!!! 11ملراجع �تلك منتجعاً يف قم قيمته تعادل اآلن أحد أصهار ا

 


