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َه اهلِل ال ِذي   َسََلٌم َعَليك   َما َمن  َوَجَدك وَ  ا فَ َقدَ اذَ مَ  اهلل .. بَِقي ةَ  .. لَِياءأَلو  ِإلَيِه يَ َتوج ه  ا يَا َوج 

 ..َوَجَد َمن  فَ َقَدَك  ال ِذي  

 .. ي  اتِ نَ ب َ  ي  ائِ نَ ب   أَ  ي  اتِ وَ خَ أَ  ي  تِ وَ خ  م إِ ك  ي  لَ َلٌم عَ سَ 

 

َمٍة هلذا الربن ما تقّدَم يف احللقتني املاضيتني كاَن مبثابة    قة.لَ ذه  احلَ ن هَ دُئ م  بتعاًل يَ ُج ف  الربنامو ، امجُمقدِّ
 ،نامجربَ ذا التاب ع هَ يُ ن مَ ل   نبيهاتتَ و  ُمالحظاتو  بياناتكان مبثابة فما مرَّ من حديٍث يف احللقتني الّسابقَتني  

 فيها يتم  يت سَ فية الَّ عن الكيقته  و طريعن و ذا الربنامج دف  هَ ن هَ ن لُه ُصورة ُُمملة عَ أْن تتكوَّ  ألجل   وذلك
  عرُض املطالب  واملباحث .

صابت يت أدمهاء الَّ اّمة العن الطو  ،عن املشكلة  الكبريةهو آخُر شيٍء حتدَّثُت عنه يف احللقة  املاضية 
حديث  عن ُكلِّ وقت للال يكف   ملو  ل"،َجا"ع لُم الرِّ : برية عنواهنان مشكلٍة كَ ثُت عَ ، حتدَّ يعيةساحَة الثقافة الشِّ 

 ن ذلك .مكالُم أكثَر  الطولُ يرمّبا و ، يت تليهاالَّ  حديثُنا يف هذه احللقة ويف احللقة  ولذا يتواصُل  ،التفاصيل
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َياُط الَّ  )ع(هراءخرتَق صدَر الزَّ ذي ا  الـم سماُر الَّ  ى عليها من الضرب  َء هبا وما جر هرالزَّ اعوا يت لفَّ والسِّ
 هراء  لزَّ َر يف جسد  اأثّـ ذلك  كلّ   ،يهادُق صلواُت اهلل  وسالُمه علكما يقوُل الصَّ   ،َذل ك الضرب ماتت من حّتَّ 

وحّت ثرٌي من علمائنا ك  !مهاأنكَر آالو ، هاتَ ُمصيب أمَّا ع لُم الرِّجال فقد أنكر ها.ُه لـم يُؤثِّر يف رسالت  لكنَّ  ،بدهناو 
قالوا لُه مة اق  بيت  فاطد بإحر دَّ هملّا  أنَّ ُعمرهو  ذي جرى، الَّ يقولون بأنَّ من املراجع الذين تُقّلدوهنُم اآلن 

جال رِّ اعد  علم  العلى قو  َن يف ذلكيعتمدو وهم  !هذا هو كّل ما يف األمر.. وإنْ  :فقال ار،بأنَّ فاطمة يف الدَّ 
  ألحاديَث من الوريد  إىل الوريد .ذي ُُيزُِّق احلقائق وَيذَبُح االَّ 

 ،ثِّر يف رسالته  ُه مل يؤ لكنَّ  الشريف أسه  أثرَّ يف ر  )ع(،ذي على وقَع على هاَمة  سيِّد  األوصياءيُف الَّ السَّ و 
لماءهم يعتربوَن عُ صورون بأنَّ يعُة يتالشِّ  !عفحيكُم على هنج  البالغة  بالضَّ فهو ة أمَّا ع لُم الرِّجال وبأيٍد شيعيّ 

 من هنج  نبُط األحكامَ ستئنا ين فقهامإنَّكم لْن جتدوا فقيهًا  رآن وما األمُر كذلك،رديفًا للقُ  هنَج البالغة  
 ع لَم ملاذا ؟ ألنَّ  ،األدلة سبيل بيل  الشواهد ال علىتى به  على سالبالغة، وإْن ذكَر شيئًا من ذلك فإنه يأ

  يد .ىل الور إوريد  البالغة  من الذي جاَء به علماؤنا من املخالفني يذبُح هنَج جال الَّ الرِّ 

 ُتؤثِّر يف نَّها مل، لكيفرت يف جسده  الشر أثّ سني)ع( يت ركضت على جسد  احلُ حوافُر اخليول الَّ و 
 )ع(المة احُلسني  ثُنا عن ظُ يت حُتدِّ يث  الَّ ذي يذبُح الكثرَي والكثري من األحادهو الَّ فع لُم الرِّجال أّما  رسالته.

احلقائق وبأيٍد  ُح ُكلَّ تلكيذب لذيهو ا ل  ع لُم الرِّجا نعم، الُبكاء واجلزَع  عليه.و  ،زيارته   وعن عظيم  األجر يف
  ا وفقهائنا!بأيدي مراجعنا وعلمائن ،شيعيةٍ 

 در عقائدنا،)عج( هي يف صاام زماننإمو  عيوننا ة  رَّ هراء  يف النصف  من شبعان بوالدة قُـ فرَحتُنا وفرحُة الزَّ 
ن أحاديث  ويف غريه  م الشريف الكايف فما جاء يف كتبنا يف الوالدة!فهو يذبُح لنا أحاديَث أمَّا علُم الرِّجال 

 ضّعفها.عد أن يبوريد يٍد شيعية من الوريد  إىل الوالدة إمام زماننا يذحُبها علُم الرِّجال وبأ

عنا يا مراجو يا علماءنا  ب؟املصائ  هذهان يفعُل فينا ُكلَّ فما نَفُع ع لم  الرِّجال  إذا ك والق صَُّة طويلة،
  ؟ه  من أعدائهميء بملاذا تذحبوَن أحاديَث أهل البيت بعلٍم ج   ،الك رام
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ح ما أخذت من الرِّما وف و تلك السي ُكل    !)ع( هو علُم الرِّجالالبيت جِّه ألهلسيٍف وُ  إّن شرَّ 
ّرُك يتحلذي اهذا أي  شرٍّ ف .لميّ م العيتعّلق حبدي ثهم وتراث ه كنَّ علم الرجال حّطم ُكلَّ شيءل ،رسالتهم شيئاً 

 ؟ فيما بيننا والنتائُج واضحة، أليَس األمور خبواتيمها

  !؟من م نَجزات علم  الرِّجال ماذا ي عطينا

لصحيحة عن قراءهتم ا ثُ تحدَّ يت تالَّ  ،علُم الرِّجال ينفي أحاديَث أهل البيت الكثريَة والكثريَة جّداً  
 ،اسوه النَّ أرأوه كما يقر الوا اقق)ع( مصحيٌح أنَـّهُ  .رآننُفسَِّر القُ يت جيُب علينا على ضوئها أن والَّ  ،رآنللقُ 

جال يذبُح رِّ علُم ال حيحة.نيه الصمعا وفهم  رآن الصحيحة كي ننتفع منها يف تفسري  القُ  هم بّينوا لنا قراءتهولكنَّ 
 الُقرآن   ويذبَح تفسريَ  )ع(،بيتهل الأل راءة الصحيحة  يذبُح أحاديَث الق   فهو، أحاديَثهم من الوريد  إىل الوريد

وال يفهمه   يعلمهُ الالقرآن ، فرآنالذيَن يفهمون القُ فقط هم أهل البيت)ع(  !ما جاء عنهم ه حبسبوتأويلَ 
اُت  هلم صلو وّجهٌ مالقرآن  يففظي اخل طاُب الل ذا الكتاب.هب ، وهم الذين خوطبوا حقيقةً  من ُخوط َب بهإالَّ 

كون لنا ذين يفكّ هم الف، دوهنمب ملعايني هذه اواألُمَُّة ال تع واملعاين موّجهٌة لألُمَّة..اهلل  وسالمه عليهم أمجعني 
ع لُم ويأيت  رمي.رآن الكح القُ هم بصريهلل و اذي ال يعلمُه إالَّ ه الَّ حقائق هذا اخلطاب اللفظي ويبيِّنوَن لنا تأويلَ 

  .مفسريهوحُيطِّم ت ،حيحةيف قراءهتم الص )ع(ُيحطُِّم أحاديَث أهل البيتفالرِّجال  

الفني  وديان  املخيفرَتعوا و  ن األحاديث  التفسريية  م -اعتمادًا على ع لم  الرِّجال-ولذلك فرَّ علماؤنا
 مَع منهج  أهل بيت ية  افر  بالكلّ م املتننهجهوإمَّا إتباعًا مل ،رآن  منهم إمَّا نصًَّا ومعنً لينقلوا لنا تفسرَي القُ 

لَّ َح كُ وَذبَ  ،التأويلفسري  و ث التَوَذَبَح أحادي ،الرِّجال َذبَح أحاديث القراءة الصحيحة ع لمُ  )ع(.العصمة
  رآن وعلومه  وأسراره  ومعارفه  .يت هلا صلٌة بالقُ األحاديث الَّ 

يثه  ع لُم الرِّجال  ُيَضعُِّف هنَج البالغة ، ع لُم الرِّجال حيكُم على ُخَطب  سيِّد  األوصياء وكلماته  وأحادو 
لكالم  و  ،لذا لـم يكن لنهج  البالغة   ،حبسب اصطالحات  هذا العلم بالضعف وعدم  الصّحة   يف هنج  البالغة  

حماّلً يف دائرة  استنباط  األحكام  الشرعية عنَد فقهائنا ومراجعنا إالَّ يف حواشي يف هنج  البالغة   )ع(عليٍّ 
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فألمري  ،عنَد هنج  البالغةفقط الكالُم يتوقَُّف  وال ،علُم الرِّجال  َذَبَح هنج البالغة وعنَد القليل  منهم.احلواشي 
هناك  جال يذَبُح ُكلَّ ت لَك اخلَُطب.ع لُم الرِّ و ، ضييت مل يذكرها الشريف الرَّ اخلَُطُب الكثرية الَّ  )ع(املؤمنني

من  ". ع لُم الرِّجال  يذبُح هذه اخلطبةطبة البيانخوهي " يعةُ خطبٌة يعرفها الشِّ  هناك ،)ع(ُخَطٌب كثرية لألمري
ع لُم  كتبهم ويف أجوبتهم على املسائل.  رت يفبنصوٍص صرحيٍة من مراجعنا وعلمائنا ذُك  و الوريد  إىل الوريد 

ن داٌت مُملّ و ، هناك ُخَطٌب وُخَطٌب وُخَطبٌ و  ".حديَث املعرفة بالّنورانية"الرِّجال  يذبُح حديَث أمري املؤمنني 
مؤلّفٌة من الكلمات الق صار  لسيِّد  األوصياء تكاُد أْن  أالفٌ هناك  ع لُم الرِّجال.ُخَطب  سيِّد األوصياء يذحَبُها 

  ع لُم الرِّجال  يذَبُح أكثرها . ،تقرتَب من ثالثني ألف كلمة من الكلمات الق صار

نسجوا  ةَ ئمَّ مع أنَّ األ لوريد ،اإىل  املهّمة من الوريد   علُم الرِّجال يذَبُح أكثَر الزيارات  واألدعية  و 
اديث خترَتُق األح رمّباذ إ، قهُ بأسلوٍب يصعُب اخرتا ونسجوا األدعيةَ  ،هُ يارات بأسلوٍب يصعُب تزويرُ الزِّ 

جت بأسلوٍب يعرفُه الشِّ لكنَّ الزِّ  ،والروايات  يعة  ُة الشِّ مَّ عاف ،ملختّصنيان غري  م يعُة حّتَّ يارات واألدعية ُنس 
يعي لوسط  الشِّ ايف  )ع(تنامَّ سها أئٌة أسّ هناك ثقافٌة عامّ  .ياراتيف األدعية  ويف الزِّ  يعرفوَن أسلوَب أهل البيت  

ارات وأن يالزِّ  رُ زوَّ ة أْن تلصعوبامن ف، دعيتهمم ويف أونسجوه يف زياراهت   هو ذي أظهروه وسبكو فقًا للذوق الَّ 
ء عنهم صلواُت ور ن مبا جاقُ إذا  نْ ولك ،اءً أْن يُؤلف دعأو كُن لإلنسان أْن يُؤلِّف زيارًة ُيُ نعم،  ر األدعية.تُزوَّ 
رَي والكثري من ل  ذبَح الكثاجع لُم الرِّ  اً.ى الفارُق الكبري واضحًا جدَّ يتجلَّ عندها  ،ه عليهم أمجعنيوسالمُ  اهلل  
هي خمزُن الثقافة  عيةُ واألد ياراتُ الزِّ  أنّ بعلم ، مع ال)ع(ألهل  بيت العصمة ة  ومن األدعية  املهمَّ  ة  يارات  املهمَّ الزِّ 

ع لُم  ولكنْ ، الطبقاتتويات و املس لجميع ولكلِّ ل ،للكبار  والصغار ،للرجال والنساء ،يعةلعاّمة الشِّ الشيعية 
  دام!ذا املخزن وحكَم عليه  باإلعالرِّجال  أحرَق ه

ن راد وأذكار وعت عن أو ثدَّ حتهناك أحاديٌث كثرية   األوراد واألذكار.ضّعَف أحاديثَ  ع لُم الرِّجال
 دَمهالضعف وأعليها باَكَم عألغاها وحَ ع لُم الرِّجال  ولكْن  ،صلواٍت مسنونٍة وعن مندوبات يف العبادات

  الوريد!وذحبها من الوريد  إىل 
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 يفثت يت حتدَّ لَّ ا )ع(يتهل البأروايات   يفن ع لُم الرِّجال ضّعَف الكثرَي والكثري من أحاديث الُسنَ و 
يف باب و ، واعهابة  وأنيف باب األشر أيضًا و ، فضائلها وأوصافها وطريقة تناوهلااألطعمة و باب خصائص 
دان البُل صخصائ ويف باب ،ليوميةشؤون احلياة  ا خُمتلف  املالبس و   ويف باب، والعالجات الطبابة  واألدوية  

ائلٌة من مّياٌت هكوهي  دام ع لُم الرِّجال َحَكَم على ُكلِّ ذلك باإلعولكن  إىل آخره.أوصاف الشعوب و 
  األحاديث .

يف قصص نبياء و صص األعلى الكثري  من أحاديث  أهل البيت يف قَ بالضعف ع لُم الرِّجال  حكَم و 
ما يرتبُط و  م القيامة  و يأحداث  ب تصّ ُق مبوضوع  بداية  اخللقة  وما خياألمم السابقة وما جاء عنهم فيما يتعلَّ 

  ديث .ه األحامن هذ الكثريَ  رفضو ضّعَف ف، والشفاعة  وسائر املطالب األخرى ار  ة  والنَّ باجلنَّ 

نها ُث عوسأحتدَّ  ،الرجعة قيدةُ عهي عندنا و ٍة ضّعَف األحاديث يف أهمِّ عقيدٍة مفصليّ  ع لُم الرِّجال  و 
ع لُم الرِّجال  ..ا يف الواليةعقيدتن وهر  باطها جبوعن ارت ، التوحيدوعن ارتباطها بعقيدة   ،ة  هذه العقيدةوعن أمهيَّ 

  يد .الور  ة وذحبها من الوريد  إىلواألوب ضّعَف الكثرَي والكثري من أحاديث  الرجعة  

ع لُم الرِّجال   (..)صآل  حُمَمَّدو مٍَّد ُمحَ ل   واألسرار  واملقامات الغيبية   ع لُم الرِّجال ذبَح أحاديَث املعارف  و 
  ها .م عليها باإلعدام وبعدم  صّحتوَحكَ منها َذَبَح الكثرَي والكثرَي والكثري 

لِّ نا مع كُ تلى أيدي أئمَّ عا جرى ات مّ علُم الرِّجال َذَبَح الكثرَي والكثري من أحاديث  الكرامات  واملعجز و 
بل على  ه  األرضوجٌد على  ما هو موجو لِّ مع كُ و  ع احليوانات،م مع النباتات، مع اجلمادات، الكائنات،

  ث .حاديل ك ونسَف ُكلَّ ت لَك األع لُم الرِّجال  َضّعَف ُكلَّ ذَ  صفحة  الوجود..

وهو دعاُء صنمي قريش ومثاٌل بسيٌط.. كثرَي من أحاديث  املطاعن واللعن،ع لُم الرِّجال  ضّعَف الو 
تضعيٌف لكالٍم سّيد   وهو ،سبب  قواعد  علم الرِّجالألـم ُيضعِّفُه علماؤنا بقنوُت أمري املؤمنني)ع( 

 وتأريٌخ وعدٌّ ملطاعن  أعداء أهل هو دعاٌء وكالٌم ألمري املؤمننيدعاء صنمي قريش  )ع(.األوصياء
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لو ُكنُت يف مقام  و ، ولسُت يف مقام  التفصيلواحد مثاٌل هذا  ع لُم الرِّجال  ُيَضعُِّف ذلك.. ..ولكنْ البيت)ع(
  ُت الكثرَي والكثري .وردالتفصيل أل

ّا يرتبُط بسّيد األوصياء ابتدا ع لُم الرِّجال  و  قامة ويف ألذان  واإلايف  ة الثالثة  الشهاد ًء منُيضعُِّف الكثري م 
ع لُم  الة!لصَّ مة  وال من ان اإلقام وال جزءاً ال من األذان   الثالثةُ  هادةُ ما عادت الشَّ ف، التشهد الوسطي واألخري

ّا جاء منقواًل عمّ الرِّجال  ُيضعُِّف ذلك وُيضعُِّف الكثرَي والكث يف غزواته   ()عري املؤمننين أم عا صدرَ ري م 
ُد فيها يت يُ رية الَّ ع لُم الرِّجال ُيضعُِّف ُخطََبُه اإلفتخاو  وجهاده  وفروسيته  وَشجاعت ه! مري املؤمنني مقاماته  أعدِّ

صدرت من أمري   يتهلائلة الَّ ا جزات  ن املعمالكثري و ُم الرِّجال ُيشكُِّك وُيَضعُِّف الكثرَي ع لو  لُه الشريفة!ومنازَ 
  ه عليه!!وسالمُ  اهلل   املؤمنني صلواتُ 

، )ع(اهرةلطَّ يقة اة للصدِّ الغيبيّ  اماتثت عن املقيت حتدَّ ع لُم الرِّجال  ُيَضعُِّف األحاديَث الكثرية الَّ و 
 ٌف ضعيف حبسبٌف َضعيضعي هُ إنَّ  نعم،، ضعيٌف حبسب  قواعد ع لم الرِّجالونُه أذي تقر حديُث الكساء الَّ 
ُظالمة  جال نسفاً!ا ع لُم الرِّ ا ينسفهثهاديالكثرُي من أح ،يقة الكربىللصدِّ  الغيبيةُ  املقاماتُ  !قواعد علم الرِّجال

فها ع لُم الرِّجال  َتلت ها ينسا وعن قَـ دائهعن أع ثُ يت تتحدَّ الَّ  الرواياتُ  ة ينسفها ع لُم الرِّجال  نسفاً!يقالصدِّ 
لى ما َحَكم به  ع لُم  عا عتماداً  ،لوها فعم َّ  ع()هراء  من ُيربُِّئ قـَتَـَلة الزَّ  يعة  ُهناَك من علماء  الشِّ  ،لذا ! نسفاً 

  الرِّجال!

يت ديَث الَّ يذبُح األحاو ، الءكرب  ى يفجر  يت خُتربنا َعّماع لُم الرِّجال  يذَبُح الكثرَي من األحاديث الَّ و 
أهل بيته   علىو  )ع(هداءد الشُ ى سيِّ يت جرت علالَّ  واجلرُية   عن ُعمق  املصيبة  وعن فاحش  املظلومية   ثُ تتحدَّ 

يٍم فضل  زيارة  ربنا عن عظيت ختُ لَّ اديث  ع لُم الرِّجال حيكُم باإلعدام  على الكثري  من األحا وأنصاره  األوفياء!
  . "اخل دمُة احلسينية" يعي..وعن عظيم  فضل  هذا العنوان الشِّ  ()عاحُلسني  

ة من ُولد  يت خُتربنا عن شئونات األئمَّ ع لُم الرِّجال حيكُم باإلعدام  على كثرٍي من األحاديث الَّ و 
 !لوادوا وقُت   عن ظالمتهم وكيف اسُتشه  وحّتَّ  ،وعن وعن ..كراماهتم ومعجزاهتم)ع( وعن مقاماهتم و احُلسني
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عف  تلك األحاديث وينسفها فإنَّ ع لَم الرِّجال  حيكُم بض ،هم وقتل همإذا جئنا بأحاديث  استشهاده م وسِّ و 
  نسفاً!!

صدرت من  يتتوقيعات الَّ نسُف الي ال  ع لُم الرِّج )عج(!ينسُف أحاديَث والدة إمام زماننا ع لُم الرِّجال  و 
لُم هلل عليهم! ع  اصلوات  رَد عنهموهي آخُر ما و  ،ةهي أحكاٌم شرعيّ يت التوقيعات الَّ تلك ، الناحية املقّدسة
، الُندبة ينسُف دعاء ة، وأدعيياراتٍ امنا احُلجَّة من ز ع لُم الرِّجال  ينسُف ما جاء عن إم الرِّجال  ينسفها!

ارة الّناحية زيوهي ، داءهد الشُ هبا سيِّ  يت يُزارُ يارة الَّ ينسُف الزِّ  الُندبة! دعاءغري ينسف زيارة الُندبة وهي و 
إمام  ا ورَد عنذلك م ّ  نسف كلَّ ي ع لُم الرِّجال   وينسف أدعيُة شهر رجب!زيارة الُشهداء ، وينسف ، سةاملقدّ 

ُف و ، ؤون الظهورغيبة وشون التناوُل شؤ يت تع لُم الرِّجال  ينسُف الكثرَي من األحاديث الَّ  )عج(!زماننا ينس 
م  والف نتالكثري من أحاديث   ن الوقائع يت أخربتنا عيث الَّ ألحادومن ا ،ومن أحاديث  َعالمات  الظهور ،املالح 

  حاديث .لِّ تلك األكُ ثري من  والك ينسُف الكثريَ  ع لُم الرِّجال  نعم،  )ع(!يت ستكون عند ظهور إمام زمانناالَّ 

ُف ما بقَي من األحاديث  املختلفة الَّ  ناوين  غري هذه العيفة ئمَّ ن األدت عيت ور وع لُم الرِّجال  ينس 
ا أشرُت إىل أهمِّ العناوينفأنا  ،واملوضوعات عاٍت  ثوا عن موضو دَّ حت )ع(ةُ األئمَّ  أهمِّ املوضوعات.وإىل  إَّنَّ

ُف أكثَر اهلل  يجال  و ع لُم الرِّ  .أشرُت إليها هي أهم  العناوين يتهذه العناوين الَّ و ، كثرية فما  ذه األحاديث،هنس 
به َح ب  ذا العلم فذُ هبْن جيء أ عية هيييف الساحة الشِّ يت ارُتك بت اجلرُيُة الكربى الَّ إّن ؟! دُة هذا العلمفائ

نعم،  ُهم. حديثُـ حَ بَ ذْن يُ قبل أ ()عأهل البيت رآنُ قُ به َح ب  وذُ  ريد  إىل الوريد،من الو  )ع(أهل البيت حديثُ 
إّما ء هؤال ..اءبوُخط، وفقهاء راجع،م موه، ذي جاءوا به  الَّ   الـُمخال فبالتفسري   )ع(أهل البيت قُرآنُ  ُذب حَ 

  منهجهم يف التفسري!!ا ساروا على نقلوا تفسرَي املخالفني وإمَّ 

أقصد ، ، أنا ال أطالُبكم ت لَك هي احلقيقةالبعض ألّول مرّة ويستغرب ولكنْ يسمعُه هذا الكالُم رمّبا 
كما يزعم َمن -اباً اعتربوين كذَّ  ..أطالُبُكم أْن ُتصدِّقوا كالمي، ال ابقةهؤالء الذيَن مل يستمعوا إىل براُمي السَّ 

 بث  الابًا جيلُس أماَم الكامريات و أنَّ كذَّ  من املستَبعدفصُدُق يف بعض  األحيان، يَ  قد ولكنَّ الكذَّابَ  -يزعم
امج موجودة وألكثر من وتبقى هذه الرب  ،األقمار الصناعية وعلى االنرتنتو على الفضائيات  مباشرٌ بثٌّ 
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 ى احتمالٌ ، أليَس من احلكمة  أْن يُعطَ ُث مبثل  هذا الكالمما يقرب من أربعني سنة وأنا أحتدَّ ف ثالثني سنة..
احتمال صدق  نن كان غيوراً على دينه  عليه أْن يبحَث عمَ ف لكالمي ولو بنسبة واحد يف املئة؟ من الصدق
بنسبة واحد يف ولو ق صدُ أْن يَ على أّي حال ل حُيتمَ ولكن  ،يكذبيُقال بأنّه ذي اب الَّ هذا الكذّ 

  .واألدلّة اليت يأيت هباه القرائن مع ُكلَّ هذوذلك ..املئة

ما هو و جهٌل  يقة أنّهاحلقو -ل الرِّجاأنَّ ع لمَ وهو  بعينه ،املّر الـُمرَّة وهذا هو الصدُق هذه هي احلقيقة 
لُت كما قُ   م.يدهتَ دّمر عقو هم افتَ )ع( فدّمر ثقعلى حديث  أهل البيت سيٌف ُسلِّط بأيٍد شيعيةإَّّنا هو  -بعلم

ها لكنَّ  ،ريفسد الشلك اجلذحني ركضت على  )ع(سنيقبل قليل إنَّ حوافر اخليول تركت أثرًا يف جسد  احلُ 
ه يعية وبالتايل شوَّ شِّ الثقافة ال هد شوَّ جال فقأمَّا ع لُم الرِّ  يف قلوب  أوليائه ، )ع(رسالة احُلسنيما تركت أثراً على 

شكل آثاٍر بقيت بنعم،  .)ع(لبيتهل اأيت يُريدها هي العقيدة الَّ  يعة  فما عادت عقيدُة الشِّ  ،يعيةالعقيدة الشِّ 
ُل بعُضها بالبعض  اآلخر بواسطة ُحبٍّ وعاتّ يَـ  عقيدة  واملعرفة ا حقيقُة ال، أمَّ يت البطفٍة يف نفوس  أشياع  أهل  ص 

ام  ماؤنا باإلعدليها علَكم عيت حَ أحاديثهم الَّ ويف أدعيتهم و  )ع(يف زيارات أهل البيت فقد بقيت خمزونةً 
نا حزابُ وخطباؤنا وأ كِّروناوُمف فركض علماؤنا ،بقيت الّساحُة فارغةً ت جانبًا و فرُتكَ  ،بسبب  علم الرِّجال

وىل عن سيِّد  احللقة  األ الُم يفينا الكعلمرَّ وقد  .، عيون املخالفنيفكَرعوا من تلك العيون الَكد رة ناوفضائياتُ 
 ٍة..ن عيوٍن صافيرٍة وعَكد    عيونٍ  ُث عنوالرواية قرأهتا لكم من الكايف الشريف وهو يتحدَّ  ،)ع(األوصياء

َقون راحوا يسَ هم و وعيتَ أ واُُثَّ َمأل ،واربُ وا وشَ ركضوا هؤالء مجيعاً إىل العيون الَكد رة فكرعوا فيها وعب وا منها وشر بُ 
ا مبأ ال  َها ع لُم الرِّجوأمَّا العيوُن الّصاف ية فقد َحَكَم على مياه   اآلخرين! قاَد  ع لُم الرِّجال  عم،ن ثة!ياٌه ملوّ هنَّ

لك وذ ،يعي أملسُه دائماً ُع الشِّ والواق! ّوثَةياٌه ملا مبأهنَّ  إىل املياه  امللوثَة وَحَكم على مياه  العيون  الّصافية   يعةَ الشِّ 
 هم يرفضونهأجدف ،صيلةم األمن مصادرهو من العيون الّصافية  )ع(اَس حبديث  أهل البيتُأحدُِّث النَّ  حني

بل  ،)ع(أهل البيت ن حديث  هو م واهلل  ماأو اخلطيب الُفالين قال كذا وكذا و ويقولون بأنَّ املرجع الفالين 
 يعي!!شِّ املوجودُة يف واقعنا ال ت لَك هي احلقيقةُ  .هو حديُث املخالفني.

 النتائج ؟هي ما فائدة  ِعلِم الرِّجاِل إذا كانت هذه : والسؤال ه نا
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م  بالّضعف  وعد..اإلعدامب جال  الرِّ علُم سرُيقِّعوَن ويقولون صحيٌح بأنَّ هذه األحاديث َحَكَم عليها 
ذي نها والَّ م يقبلون بعضاً  ،حاديث األلَّ قطعًا ال يقبلوَن كُ  قبلوهَنا من طُرٍق أخرى!لكنَّ الُعلماء ي ..الصَّحة

؟! وإذا  ملوا بنتائجه  كن أن ال يعلماُء ُيَن العُ إذا كا ل ما فائدُة ع لم الرِّجال  إذاً أقو  نزٌر يسرٌي.إَّّنا هو ُه نيقبلو 
! ؟العلم ل البيت هبذاديُث أهحَبُح ؟! ملاذا يُذالضرورة إىل هذا العلمكانت نتائجُه ُمدمِّرٌة هبذا الشكل فما 

 االجتهاد   حمصطلُض مع أيّن أُبغ  -!؟باطالدينّية هو أساس االجتهاد  واالستن سة  عترب هذا العلم يف املؤسّ ملاذا يُ 
من  ملصطلحا ذاجاءوا هب يعة  لشِّ ا ماءُ عل ..ال يريدونهو  يُبغ َضونه )ع(ألنَّ أهل البيت ،بُغضًا ال مثيَل لهُ هذا 

 أستطيُع أْن ولكن كيفَ ، عيةيالشِّ  لثقافةااً يف جدَّ وُمهّماً عنواناً ُمهّماً  فجعلوه ،وأقحموه )ع(أعداء  أهل البيت
  ؟!يلـُمتلقامها يت يفهالشائعة الَّ  صطالحاتالأحتّدث وأْن أُفه َم اآلخرين ما لـم استعمل ا

حكام األوالستنباط  لفقاهة  ول هاد  لماذا جُيعُل أساسًا لالجتفهبذا السوء  إذا كان ع لُم الرِّجال  إذن، 
الجتهاد اُث عن مبادئ  يتحدَّ ليه حنيَ السّيد اخلوئي رمحُة اهلل عمثاًل  ؟ لو ذهبُتم إىل كتب  علمائنا..الشرعية

جال  ع لُم الرِّ  افقط ومه لى علمنيوع من العربية ُف على شيءٍ نَّ االجتهاد يتوقَّ أيقول ب "التنقيح"يف كتابه  
 ال أصَل يتألعلمية الَّ امسألُة و  -!!من العربية واألساُس هو علُم الرِّجال  وعلُم األصول شيء-وع لُم األصول..

 لم  الرِّجال  ع  لم يف األع ىلإبذلك  ُيشريونَ فإهّنم  ،حنَي ُتطرح يف الوسط الديين ،)ع(أهل البيت هلا عند
وذلك  ،ضاللةهذه ال كلّ ل إىل  ل بهذا اجلهكّل ذي يقودنا إىل  هذا العلم الَّ  ما قيمةُ وحنن نقول  .واألصول

هذا  ولكنْ  .و بعلم.هٌل وما إنَُّه جه؟ بعدم  الّصحة )ع(على أكثر  حديث  أهل البيتبواسطته  حني حُيكمُ 
حرتموا .. إحرتم عقلكوا جّيداً نتبه : إتابعينـمن يُ ، لذا أقوهُلا مرًَّة ومرًَّة ومرَّة لذي نعيشهُ هو الواقُع الـُمر  الَّ 

 . لغرييقوهلا أيضاً لنفسي قبَل أن أوأقوهلا  ،وشّغلوها جّيداً  عقولكم

 ؟من أيَن جاَءتنا هذه ال م صيبةيطرح  نفَسه : سؤاٌل هنا و 

 لذا سأذهب .ركَض علماؤنا فجاءوا هبا من هناك ،)ع(الـُمصيبُة من أعداء  أهل البيتهذه جاءتنا 
طرُح هذا لكنَّين أ ..ال شأن يل مبخالفي أهل البيت،خالفنيفيما يتعّلق بامل ًا مبا سأطرحهُ لسُت مهتمّ  هنا وأنا
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يقولون  هذا الذي   كتاٍب عنَد خُمالفي أهل البيت:"صحيُح الُبخاري"سأذهُب إىل أهمِّ  يُتابعين،توضيحاً لـمن 
سأقرُأ أحاديَث من هذا  وأفضُل كتاٍب وأوَثُق كتاٍب بعَد كتاب  اهلل.. ، وأنّه أهم  كتابٍ بأنَّه ع دٌل لكتاب  اهلل

 .. ه السّيئةلكي نرى ما هو علم الرجال وماهي آثار  الكتاب

من الُسنة  ،يعةالشِّ ري غين من من ُيشاهدعليه الذيَن ال ع لَم هلم بأحاديث  البخاري ولـم يُطّلعوا  
بة أحاديث مكذو ي ه أذكرهايت سوبأنَّ هذه األحاديث الَّ  ،ةسيقولون بأنَّ هذه الطبعة طبعٌة شيعيّ  ..مثالً 

 لِّ شيعي سواءً ل كُ م، يقولون نع ..اً ه كثري إَّّنا سعتُ و هذا الكالم ال أقولُه على سبيل التخر ص و ، ومفرتاة من ق َبلي
هم بأنَّ هذه الُنَسخ  ّن يقرأ من ص حاح  ب عت طُ هي نسخ اري  الُبخن صحيح  ماليت تقرأون منها أنا أو غريي م 

ين ا فإيس غريباً، لذلوهذا ، ُحرِّفتطُبعت بأيٍد شيعية و بون األحاديث ويقولون بأهّنا فُيكذّ  ، يف إيران مثالً 
، ثريةكطبعات   ي مطبوعصحيح البخار  باعتبار أنَّ كتابَ  وليس فقط الصفحات،سأذكُر عناوين األبواب 

 ولذا  ،ةُملدات عديد يفجزاء و يف أ ة طبعاتهناك عدَّ و ، يدي عبارة عن ُمّلٍد واحد يت بنيهذه الطبعة الَّ  مثالً 
مل َتُكن ن فم .وابن األبوأيضًا سأذكر عناوي ،سأذكر رقم الصفحة من هذه الطبعة وأذكر تفاصيل الطبعة

 ألبواب حّتَّ اراجع عناوين رست ويُ جع الفهأْن يُرا هُُيكنيف مكتبته  أو يف بيته  الَّيت هي بني يدّي عندُه الُنسخة 
  ،حيح البخاريصعلى  لُأْشك   ، أنا هنا ال أريُد أنْ األحاديث يف صحيح البخارييتأكد من صحِّة ورود هذه 

 يل ، ال شأنَ اهلل لي كتابيذي الَّ  قُد به  ويعتربُه الكتابال شأن يل بصحيح البخاري وال شأَن يل مبن يعتف
 .املشكلة هذها تنيَن جاءَ أ أريد أْن أُبنّي من ينّ يعي ، ألعن الواقع الشِّ هو حديثي ف ،هبؤالء القوم

، يعين البخاري حبسب 7563 جتده حتت رقمإىل آخر حديث ُمرّقم يف صحيح  البخاري  إذا ذهبتَ  
أحاديث الذين يعرفون صحيح البخاري يعلمون بأنَّ ولكن ، حديث 7563 حيتوي علىالبّد أن هذه الطبعة 

احلديث الواحد أكثر من عشر  أْن يذكر ملاذا ؟ ألنَّ الُبخاري يف كتابه  ُُيكن البخاري أقل من ذلك بكثري،
ر أنَّ هذا احلديث يتناسب مع هذا حبسب ما يتصوّ  ، ألنّهاحلديث يف أبواب خمتلفة يُورد نفس فهو، مرات

 ا املوضوعات أو األبواب أويت عنون هبالفصول والعناوين املختلفة الَّ تلك مع أو  ومع ذلك الباب.. الباب،
 اوين كثرية فلرمّبا يُورد احلديثعنتب وإىل أبواب و إىل كُ  م كتابهُ قسَّ  و قدهف، ما شئت، سمِّ األقسام أو األجزاء
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، بينما العدد األصلي  اً حديث 7563 لذلك صار عدد األحاديث ،اً الواحد يف أبواب عديدة وكثرية جدَّ 
يح  صني يف صحأكثر املتخصّ وهو من  حبسب ضبط ابن حجر العسقالين، 2761 هوألحاديث  البخاري 

 ومفّصل، فبحسب ابن حجر العسقالينشرح كبري وهو ، رُح ابن حجر هو أهم شروح البخاريوش البخاري.
ألنَّ األحاديث  ،7563 ب الطبعات املوجودة عدد األحاديثولكن حبس ،حديث 2761 عدد األحاديث

 هي يت بنَي يديّ لَّ الطبعة او ، بخاري أقل من ثالثة أالفيعين عدد األحاديث األصلية يف كتاب ال ،رتتكرّ 
وأنا  اف اجلراح.هجري، مبقدمة نوّ  1425ميالدي،  2004طبعة دار صادر، بريوت لبنان ، الطبعة األوىل، 

 يف ُملٍد واحد .مطبوعة ا اخرتت هذه الطبعة ألنَّين وجدهُتا األفضل من بني الطبعات األخرى فضالً عن أهنّ 

املقّدمة  وهي بيدي ّلد الذاجملهذا  ،من صحيح البخارييت اخرتهُتا قبل أن أذهب إىل األحاديث الَّ  
يف  عسقالين حجر الابنُ ماذا يقول  .موسوعة كبريةهو و  "الباري يف شرح صحيح البخاري فتح"كتاب  من

 ن آثار،ماملراد -ّلم  عليِه وسّلى اهلل  ص بيلن  أن  آثاَر ا -للقارئاخلطاب  -مني اهلل  وِإيّاكِاع لم عل   ): املقدمة
يعين -م رتّبة لَجواِمع والانًة في دوّ م  َلم َتك ن ِفي عصِر أصَحاِبه وِكَباِر تَ َبِعهم -مجع أثر وهي األحاديث

يف عصر  ابة والر الصححبسب ما يعتقدون مل تكن مدّونة ال يف عص جاءت عن النَّيبيت األحاديث الَّ 
ه ما أنّهم  أحد: ة ألمرينم رتّب وال-ثيةاجلوامع احلديواجلوامع يعين  ني،ّل املختصّ التابعني وتلك حقيقة يعرفها كُ 

 ديث،م عن كتابة احلهناه هُ نَّ أبيب هم يروون أحاديث عن النَّ -ِابتداِء الحال َقد ن هو عن َذلككانوا في 
ن يخَتِلط أ شيةَ خم سلم  ثَ َبت في َصحيح كما  -لكن حنُن وما يقولون ،كذلك  أّن األمر مل يكن واحلال 

 يعرفوَن ا الكثَره م كانو أألن  م و ، وثانِيه ما لسعِة حفِظِهم وَسيَلن أذهاِنهِ رآن العظيمق  بعض  ذلك بال
َر الع لماء  في َلم ا انتش ألخبارايب  في أواخِر عصِر الّتاِبعين َتدوين  اآلثار وتبو  ، ث م  حدثالِكتابَة

.  (إىل آخره   .. َذِلك عفأّول من َجمَ  قدار،ارِج والّرواِفض وم نكري األمن الَخو  األمصار وَكث  َر االب ِتداع
 يف فرتٍة مع إالَّ جتُ مل و  كتبمل تُ فهي يب ، عن النَّ نُق لت،كما ُهم يزعمون يتحقيقة األحاديث الَّ هي هذه 
 رة . متأخّ 
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رون أصحاهبم يأم يهمهلل علاصلوات  إماٌم معصوم بعَد إماٍم معصوم وكاَن األئّمةُ  اعندنبينما حنُن 
ت ِكل  ي َ ل ب  القَ  : )-صحابه  ل أليقو  )ع(ادقإماُمنا الصَّ  ،هذا الكايف الشريف ..أيديهم بكتابة  احلديث  بني

 .يف الذاكرة ال يكفي احلفظ أي أنّه-َعَلى الِكَتابَة

ثُنا عن اإلمام الصادق ت ب وا فَإن كم: ))ع(وهذا أبو بصري حُيدِّ َفظ  تَ ال  أ ك  تب واون َحت ى تَ ح   .( ك 

ثُنا عن الصَّادقوهذا ُعبيُد ابُن ُزرارة  َتِفظ وا بِ : ))ع(حُيدِّ َهاإن ك م َسو فَ  ِبك م  ك ت  ِاح  َتاج وَن ِإلَي    .(َف َتح 

ت ب وب ث  : ))ع(يقوُل له اإلمام الّصادق وهذا الـُمفضَُّل ابُن ُعمر َوا ل َمك عِ أك  ِنك فَإن  ِمت  ِفي ِإخ 
 .(يِه إال  ِبك ت ِبِهمَنس وَن فِ أ  اَل يَ  ر ج  زََماٌن هَ  فَإن ه  يَأ ِتي َعَلى الن اسِ  ك ت َبَك بَِنيك فََأو ِرث

اإلمام ليَس -َصَحاءا َقوٌم ف  ا فَإن  ثَ نَ ي   َأع رِب وا َحدِ ) :)ع(وهذا مجيل ابُن درّاج ينقُل عن إمامنا الّصادق
 .أيضاً، زيادًة يف الدّقة أُمر بالكتابة بل يأمر باإلعرابفقط ي

َنا َرَوو ا َعن  خَ إن  َمَشاي ِفَداك ت  ج ِعل  : ))ع(وهذا حُمَمَّد ابُن احَلسن ابن أيب خالد يقول لإلمام اجلواد
خوفاً -ة َفَكَتم وا ك ت بَ ه مَشِدي دَ  ي ة  الَتقِ  وََكاَنت-)ع(لّصادقيعين ا-َوأِبي َعب ِد اهلل -)ع(يعين الباقر-أَِبي َجع َفر

ه م فَ َلم ا َمات وا َصا ت  ر وَ َوَلم  -من الظاملني نَ إِ َرت الك ت ب  َعن   ث وا ِبهَ  :)ع(نا اجلوادأي إمام: قالَ ا، فَ لَي   ا َحدِّ
ا ُكت َبت بنَي أيديهم ذلك-(فإن ها َحق    .وات اهلل عليهموبإشرافهم صل ألهنَّ

هكذا وصلتنا و  ودون،موج ()عةُ واألئمَّ   إماٍم معصوم واألحاديُث ُتكَتبنحُن من إماٍم معصوم إىلف
بأنَّ ال ق )ص(يب  لنَّ الك أّن ذ، ديثنا أدل  دليٍل على حفظ  أحاوحديُث الثقلني   فأحاديثُنا حمفوظٌة، األحاديث،

ّن عندنا فكما أ؟ ثارهمآثٍر من أهم  احلديُث هو أأفليَس  يفرتقا حّّت يردا َعَليَّ احلوض.. الكتاَب والعرتة لن
 .ىل هذه اجلهةإكم ُخذَ ن أن آريد اآلال أُ و  عندنا احلديث الشريف وهوكالمهم.القرآن وهو كالم اهلل، كذلك 

وهي أّن  احلقيقة،ث عن هذه حتدَّ فهو ، ذي ذكرُه ابن حجر يف فتح  الباريأعود إىل الكالم الَّ 
، وعثمان أحرق املصاحَف وُعمُر كذلك ،اخلليفَة أبا بكر أحرق األحاديث نَّ بل إ ،األحاديث لـم ُتكَتب
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خيافون كما ورد يف كتب  القوم   ، وكان الصحابةُ اس ومنعهم عن رواية احلديث، وُعمر ضرَب النَّ واألحاديث
ثوا حبديث النَّ  ابُن  ينقل عنه البخاري كما ماذا يقول .ُد التفصيل الكثري يف هذه القضيةوال أري .يبّ أْن حُيدِّ

ة طبعة دار إحياء الرتاث العريب هذه الطبعو  ، 5: هذا الكالم موجود يف صفحة-َخّرجت  الصحيحَ حجر: )
معي دقِّقوا الّنظر : -( جت  الّصحيح من ستمائة ألف حديثَخرّ  -مقدمة لألستاذ حسن عباس زكي  مع

ابن  ، البخاري يقول بأنَّه خرَّج هذا الكتاب والذي قُلُت قبل قليل بأنَّ ُمموَع أحاديثه  حبسب يف هذا الكالم
باهلل   !!يف نظره  هو الصحيح وهذا من ستمائة ألف حديث، خّرجهاحديث   2761: حجر العسقالين

مل و ، لف حديث لـم تكن صحيحًة يف نظره  عليكم إذا كانت هذه األعداد الضخمة من األحاديث ستمائة أ
من قال بأنَّ هذا العدد القليل من األحاديث ف، هبذا العدد القليل واكتفىتستحق أْن ُتدّون يف هذا الكتاب 

مائة ألف حديث ، ستُ هذه الكمية اهلائلة من األحاديث البخاري يعلُم الغيب ؟ إذا كانتهل ؟ الصحيحهو 
 460 يعين أتعلمون كم هي النسبة ؟ يعين من كل مئة ألف حديث استخرج  ، 2761: خرّج منها فقط 

، هذه مل جيد حديث من كل مائة ألف حديث 99540 أّن هناكيعين  املتبّقي؟ رون كم العددتتصوّ  ،حديث
جوهرُة البّد أن يكون ، فمعن ذلك أنَّ هذا الكتاب لصحيحالبخاري أهّنا تستأهل أن ُتكتب يف كتابه  ا

 لى؟ اعتمَد عفعلى أيِّ أساٍس اعتمد بأنّه أفضُل كتاٍب بعَد كتاب  اهلل. من حّقهم أْن يقولوا نعم، !!اجلواهر
هي يت ألنَّ املخالفنَي وجدوا عندهم هذا الر كام اهلائل من األحاديث الَّ ملاذا؟  !!أساس  قواعد  ع لم  الرِّجال

أرادوا فماذا يصنعون؟  سخيفة،زيلة ومعاين ُمضحكة و آالف وعشرات اآلالف تتناول معاين خرافية ومعاين ه
هم بُنياناً  ألجل  أْن يقولوا بأنَّ تلك األحاديث  ،فاخرتعوا علم الرِّجال، أساساً  سوا لدينهميؤسّ و أْن يبنوا ألنفس 

، على أساس قواعد جالفعلى أساس  قواعد  علم الرِّ  ، واألحاديث الصحيحة هي هذه.ما هي بأحاديثنا
هناَك  تصّوروا معي، .األحاديث فوضعها يف هذا الكتاب اختار البخاري هذه ،التمييز يف األسانيد ويف الرواة

ولذلك  جواهر جواهر اجلواهر من أحاديثهم،يعين هذه   2761: مائة ألف حديث اختار منها فقط ستُ 
أنا ُهنا أريد أن أنتقَي أحاديث من صحيح البخاري  لصحيح البخاري من املنزلة  عندهم.يعتربوَن ما يعتربون 

ما يسّمى و ًا لقواعد  علم  الرِّجال يت انتقاها البخاري وفقالَّ و  ،لنرى هذه اجلواهر املوجودة يف صحيح  البخاري
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جوهرها هو السند و هذه الشروط مضموهنا  للبخاري شروط يف اختيار  احلديث؟أليس  بشروط البخاري.
 وذلك هو علُم الرِّجال.

ُل اهلل رسو  به   ئَ د  كتاُب التعبري ، باُب أّوُل ما بُ ،   1235: يت بنَي يدي صفحة حبسب  هذه الطبعة الَّ 
رُياجع هذا الباب فل هذه النسخة من مل تكن عندهُ و ،  6982: رؤيا الصاحلة، رقم احلديثمن الوحي ال

 أّول حديث يف هذا الباب حلة(،، الرؤيا الصابه  رسول اهلل من الوحي ما بُد ئَ ، باُب أّوُل كتاب التعبري)
 بّي فَيَما بَ َلَغنافترًة َحت ى َحِزن الن   وفَ تَ َر الوحي  ): احلديث طويل ويف آخره  ماذا تقول؟، منقول عن عائشة

 ُأصيَب بصدمةٍ  يب، النَّ يبا نقطَع الوحي عن النَّ -يترّدى من رؤوِس شواِهِق الِجبالح زنًا َغدا منه  ِمرارًا كي 
نه  َفك ل ما أوفى ِبذرَوِة ِجَبل ِلَكي ي لِقَي مِ -بأن يلقي بنفسه من فوق جبٍل عاٍل! ذهب كي ينتحرفماذا فعل؟ 

نَ ف َسه تبّدى َله  ِجبريل فَ َقال يا م َحم د إن ك رسول  اهلل َحق ًا فيسك ن  لذلك جأش ه وَتقر  نفس ه فيرِجع فإذا 
أي  -(جبرِيل فَ َقاَل َله  مثَل َذِلك طاَلت عليِه فتَرة  الوحي غدا لمثِل ذلك فإذا أوفى ِبذرَوة جبل تبّدى َله  

هذا يف نيبِّ مثل وهل جرى  !؟دًا من رسالته  أي  رسوٍل هذا ليس متأكّ و ؟! ن نبوته  متيّقنًا منيبٍّ هذا ال يكون 
ٌم هل هذا الكالُم كالشيٍء من ذلك ؟ فهل هذا حديٌث صحيح؟ حّدثنا القرآن عن وهل من األنبياء سابقًا 

سيجُد هذا  نصفًا فإنَّهُ الُسين  لو كان مُ ة، وحّت َن يل بالُسنّ ال شأو يعَة ُأخاط ُب الشِّ  ،ا أخاطبكم؟ أنصحيح
ج من هذا الكتاب اسُتخر   يعي..مع الشِّ هو حديثي  ،لكنَّ ال حديَث يل مع الُسيّن  احلديث حديثًا باطالً.

، جهلٌ  إنّهُ  ،إىل علم  الرِّجال الذي ما هو بعلمٍ يف ذلك حتاجوا ، واستمائة ألف حديث، هذه جواهُر اجلواهر
والرِّجاُل خيتلفوَن  ،جال؟ أحواُل الرِّجال يف بواطنهم، كيف لنا أْن نعلَم ذلكأحواَل الرِّ  كيَف لنا أْن نعرفَ إذ  

 جهلٌ   بل هوما هو بعلمٍ إذن هذا  ؟كيف لنا أْن نعرف حقائق األمور  ،اآلخر ُه ُسعةَ فيما بينهم وأحُدُهم ُيشوِّ 
وق َن به وهو وكيَف يُطالبنا أْن نُ ؟ وأيَُّة نبّوٍة هذه  ؟ ، أي  نيبٍّ هذا ة مرّاتيب  حُياوُل االنتحاَر عدَّ النَّ  ..وجهالةٌ 
م قوٌم آمنوا بسواٍد أليس النَّ  موقنًا بنفسه؟ليس  على يب  األعظم يتشّوُق إىل إخوانه  يف آخر  الزمان ويقول بأهنَّ

، آمنا ى بياضحنُن كذلك آمنّا بسواٍد عل، ين؟ يعين آمنوا بكالٍم مكتوٍب على ورقنيؤمنوَن يب وحُيب و  بياض،
هذه هي األحاديُث   يكن موقنًا بنبوته  وبرسالته ؟!، فهل من املعقول أنَّ رسول اهلل ملرسول اهللوأيقّنا بَك يا 
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، ألنّه غري ق رؤوس اجلبال ويريد أْن ينتحرالصحيحة ؟! هذا هو رسول اهلل ؟! يُريد أْن يرتّدى من شواه
  !؟موقن

 اركسّيتهم وال من إىلطمئنو ي، زعماء الشيوعية واملاركسيون ادهموَن إىل إحلُزعماُء اإلحلاد يطمئنّ 
بي نا حُياوُل ن، فما باُل اراالنتح وَن يفهبا وال يُفكِّر  كونَ ، كل  الديانات الباطلة زعماؤها يتمسّ هكذاروَن يفكّ 

 االنتحار ويريد أْن يرتّدى من رؤوس شواهق  اجلبال ؟!

يت بنَي يدي بعة الَّ سب  الطتقول واحلديُث حب ،عن عائشة البخاريواحلديث يف صحيح  نبي نا أيضًا و 
يُت آية وهو يقول نس، نرآمن كتاب فضائل القُ رآن ، باُب نسيان  القُ  5037: ، رقم احلديث927: صفحة 

ثُنا عائشة؟، كذا وكذا كذا  لَقد َأذَكرنياهلل  : َيرحمه  اَل فَ قَ  دل َمسجِ بي  رَجًَل يقرأ  في اَسِمع الن  ): ماذا حُتدِّ
يُطالبنا ن إذفلماذا  آنه!د نسي قُر وق  ،يٌّ َنس  شخٌص ُمَحمٌَّد صّلى اهلُل عليه  وآله ف -(وكذا آيًة من س ورة كذا

 ول عائشة!ينسى كما تق ال أنّهواحل؟ هحنفَظ كتابُه وعرتت أنْ  هلل عليه وآله أْن حنفَظ الثقلني،ى ااملصطفى صلَّ 

 يت بني يديبعة الَّ حبسب الط  466: صفحة  :البخاري أيضاً عن عائشةن صحيح  يف موطٍن آخر م 
ن  أذيوله  يف التته وقَبومبايع نكاحه   شهادة األعمى وأمره  ونكاحه  وإ، بابُ ، كتاُب الشهادات2655: احلديث

 -حادثة ثانية و هذهيبد-دل َمسجِ ارَجًَل يقرأ  في  بي  َسِمع الن   -، عائشة تقول :وغريه وما يُعرُف باألصوات
ة وأ من املرَّ سة أهذه املرَّ -وكذا ورة كذامن س  َأسقطت هن  كذا وكذا آيًة  مه  اهلل لَقد َأذَكرنيحِ رَ : فَ َقالَ 

 ؟ليه  وآلهعى اهلُل صلَّ  ول اهلللى رسعيب حبسب  رواية عائشة وهو افرتاٌء ، احلديث السابق ماذا قال النَّ السابقة
، هنا سيهايّب قد نذا فإنَّ النَّ سورة ك كذا مني ترّحَم عليه  ودعا له قد أذَكَرُه آية كذا و بأنَّ هذا الرَُّجل الذقال 

وأي   !؟ي  نيٍب هذاورة.. أا من السبل حذفهنسيها فقط ليس  ،يب قد أسقَطها من السورةأنَّ النَّ تُفيد بالرواية 
هذه الرواية  فبحسب   !!خاريُه البُ بَـعَ ذي اتّـ ج الَّ وعلماؤنا يريدون مّنا أْن نّتب ع نفَس هذا املنه ؟! قُرآٍن هذا

عن عائشة  يةُ والروا ،آلياتأسقط ا ذيو الَّ هألنّه ، ى اهلل عليه  وآلهرسوُل اهلل صلَّ هو رآن للقُ  أّوُل حُمرِّفٍ يكون 
  !!واملصدُر صحيح البخاري
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فهل  ،لبخاريا درُ اديُث عن عائشة واملصاألح-، أيضًا احلديث عن عائشةنذهب إىل موطٍن آخر
ى كاَن َحت    س ِحراهلل ولَن َرس  قَالت : َكا )-!؟ومن مصدٍر كهذا املصدر هناك أفضل من َسنٍد كهذا الّسند

م ، رق 1046: فحةص  يديّ دة بنيَ احلديث حبسب الطبعة املوجو -(ه  يأِتي النَِّساء وال يأتيِهنيرى أن  
بول؟ شخٌص خمهو م أهل هذا نيٌب تُرى -حرُج السِّ ، باب هل ُيستخرَ ، كتاب الطب 5765: احلديث

ثُونا باهلل  عليكم حالٍة  وأي   رٍض هذاأي  م خصّية؟الش انفصامهو ون، هل هذا يّ ان، أيَن األطباُء النفسحدِّ
ها ت معّينة، فيركاحو فيها أفعال  قضّية فيها عواطف،، ةر ومؤثّ ة ة إتيان النساء قضية قويّ قضيّ مع أّن  هذه؟!!

 ،  !يَُّل له فما باُلك بباقي القضايا؟فإذا كانت هذه القضية تُتخجّو معنيِّ

ن عوثاقة لااية غأحاديث يف -ح  البخاري واحلديث عن أيب هريرةيف موطٍن آخر أيضًا من صحي
 ا مؤمن  ي مه م  فَأالل  ول يق بيأن ه سمَع الن   ةعن أبي هرير ) :!!صحيح البخاري عن أيب هريرة منو ، عائشة

عل َذِلَك َله   يبدو أنَّ  ي  نيبٍّ هذا ؟!أ، من دون  سبب ملؤمننيا يب يسب  النَّ -(ربًة إليَك يوم القيامةق   َسَبب ت ه  فاج 
ُلُق أيَن اخلُ  !!ننياملؤمن كثري م  شري إىل عدديُ  فهو، ألن احلديث ُهنا بشكل عام النيّب كان سّبابًا فّحاشاً 

وأين  وف الرحيمؤ لر ايب  ذا النَّ ه، أين من ت  حريٌص عليه ما عَ ذي هو يب  الَّ ؟ أيَن هذا النَّ العظيم وأيَن هذا الُسباب
ى لَ إِ  ىغَ ص  أَ  ن  مَ ) :و هذا ؟!هفأي  منطٍق  ،طقان منطٌق رمحاين ومنطٌق شيطاينمنهناك نعم،  ؟!هذا املنطق

 (..َد ِإب ِليسق  َعن ِإب ِليس فَ َقد َعبَ اَن الن اطِ كَ وإن    اهلل فَ َقد َعَبدَ ن اهلل اَن الن اِطق  عَ ن  كَ إِ َعَبَده فَ د قَ ق  ف َ اطِ نَ 
: نا فتقولونالم عن علمائكون الكيينما حفوا ال تتوقّ ف ،مثلما ُُتيِّزوَن هنا املنطَق الرمحاين من املنطق الشيطاين

 هُ أنَّ بولوا لكالمي ق، ّيزواأنتم مو  ..لكم احلقائَق واضحًة مثلما أعر ُضها اآلنسأعرض  .مما هو احُلك ال ندري
 .املنطقني بني ، ومّيزواعقولكم رتموااح ولكنمنطٌق رمحاين ليس مهّماً هذا ،  هُ منطٌق شيطاين وقولوا لغريي بأنَّ 

،  499، رقم  1005فحة : وهذا احلديث ص ،يف صحيح البخاري  عليه وآلهى اهللُ أيضًا نبي نا صلَّ 
 ...صنام واأل، باب ما ُذبح على الُنُصب  ذبائح والصيد والتسمية على الصيدمن باب كتاب ال
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ر ه  َلِقي زَ هلل أن  وِل اَأخبرني ساِلم أن ه َسمع عبَد اهلل ي حدِّث عن رسنقرأ الرواية: ) ابِن يد ابَن َعم 
 رسول  اهلل م إليهِ فقد    الوحيلى رسول اهللأن  ي نَزَل عوذاَك قبَل -ا سٌم ملنطقة بلَدح-ن فيل بأسفِل بلَدح

، كاَن يُظه ر بابن  اخلطّا ء  ُعمرقرباهو من أزيد ابن َعْمر ابن نُفيل و -ًة فيها لحم فأبى أن  يأك ل منهاس فر 
و على ف أمن األحنا حنفياً  ا كانورمبّ ما يقولون أكاَن صحيحًا أم ال، كر يف اجلاهلّية،يُظه ر التطهّ و التدين 

 وقبل قبَل البعثة لكوذ َدح بلبأسفلِ  ، فلقي رسول اهللر ويتجنب ما يعتقدُه حراماً فيتطهّ  ،ديٍن هو يعتقد به
آك ل ِمّما  ي النِّ : إث م  قال ؟!منها ًة فيها لحم فأبى أن  يأك ل اهلل س فر فقّدم إليِه رسول   -قبل نزول الوحي :

ا يُذبح على  كاَن يأكل م ّ ول اهللين رسيع-ر اسم  اهلل عليهَمم ا ذ ككم وال آك ل إال  َتذَبحوَن على أنصاب
لى األنصاب عذحبوَن يلذيَن أي  رسوٍل هذا ؟! ا !!ابن اخلطّاب كان ال يأكلولكن قريب ُعمر  !!األنصاب

  ؟ مصناقبَل نزول  الوحي يعبُد األ هم الذين يعبدون األصنام ، فهل كاَن رسول اهلل

، مقدمة  2004نة وىل سالطبعة األ يت بني يديّ حبسب طبعة دار صادر الَّ أيضًا يف رواية أخرى  و
 ، باب مناقب ُعمر يب، من كتاب فضائل أصحاب النَّ 3689: ، رقم احلديث 651: ، صفحة نواف اجلراح

-ثوناألمم م حد   َلكم منقبما : لقد كاَن فيقاَل: قاَل رسول اهلل) :ن اخلطاب ، احلديث عن أيب هريرةاب
ثُهم املالئكة وهذا الـُمصطلح معروفحُمدَّ  ثُهم املالئكةغيب الذيَن حتُ جاُل الر ُهم  الـُمحدَّثُون ،ثون يعين حُتدِّ  -دِّ

 !!فَإن  َيك  في أ م تي أحٌد فإن ه  ع مر

ي أ-نمو جاٌل ي كل  ر سرائيل إني ب: لقَد كاَن فيمن كاَن قبَلك م ِمن بيقَاَل الن  ) :وعن أيب ُهريرة
  !!ي منهم أحٌد فع مرٌك من أ م تإن  يَ ياء فَ يِر أن  يكونوا أنبمن غ-أو من ق َبل املالئكة موَن من ق َبل اهلل،ُيكلَّ 

 حديث اختاَر الُبخارُي منها هذا القدراجلواهر بالقياس  إىل ستمائة ألف  هذه  األحاديث تُعترب جواهر
ويف يت َعم َل هبا البخاري يف تنقيح  أحاديثه  ووفقاً للقواعد  الرجالية الَّ  ،ذي يروي احلديثية الَّ وفقاً للسند  وللراو 

يف حينها   أواًل األحاديث لـم ُتكتب عندهم، املخالفون عندهم مشكلة كبريةهؤالء  اختيارها وتصحيحها.
حنن عندنا بينما  فقط. يبينقلون عن النَّ هم ثالثاً و  ،فيما بعدهم يدألحاديث كثرية لاأصبحت ثانياً ، و كما مرّ 
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من السنة األوىل للهجرة إىل السنة عشر سنوات، زمُن احلديث عندهم و  ننقل عنهم.أربعة عشر معصوم 
بة الصغرى ، السنة األخرية من عصر الغي 329: بينما حنُن عندنا زمُن احلديث يستمر إىل سنة  ،العاشرة

 مسموماً يب  يف أّول السنة احلادية  عشرة اسُتشهد النَّ و  ،عندهم عشر سنوات فقطفهؤالء  وبداية الغيبة الكربى.
م ينقلوَن احلديَث عن النَّ عشر سنوات من احلديث فقط ،صّلى اهلل عليه وآله ، مباشرةيب ، هذا إذا افرتضنا أهنَّ

 اس على روايته والروايات كثريةُ ربوا النَّ أحرقُه اخللفاء وَمَنعوا من روايته  وض يب معلوٌم أنّه ُأحر ق،حديُث النَّ لكن و 
، وبعد فرتٍة متأخرة بعد أْن َكثُرت االفرتاءات واألكاذيب واخلُرافات مجعوا عندهم يف كتبهم تشرُي إىل ذلك

؟ أيقولون فماذا يقولون، وواجهوا مشكلًة كبرية واملخزي، كام اهلائلوجدوا هذا الُر عه  ا جاءوا جلمفلمَّ  ،احلديث
إذن ماذا يصنعون؟! ؟ أن يعتقدوا هباهم يريدون منيب و هذه السخافات والرتهات هي أحاديُث النَّ اس للنَّ 

ألنَّ ع لَم الرِّجال كاَن وَلمَّا لـم جيدوا ع لَم الرِّجال كافياً  األحاديث فوضعوا ع لَم الرِّجال، تنقيحوا إىل حينئٍذ جلأ
م يأخذون األحاديث عن الثقات عندهم فجمعوا أحاديَث الثّقات لكنَّهم وجدوا اخلزعبالت   ،األساس أهنَّ

سوى أهّنم  نَسَخُه علماُء الشيعة وهذا ،فأّسسوا ع لمًا آخر أسوه بعلم  احلديث ،كثريًة يف أحاديث  الثّقات
البيت أيضاً. أولئك القوم حاولوا أن ُيّيزوا األكاذيب غرّيوا االسم فسّموه بعلم  الدراية فمزّقوا به حديث أهل 

صوا من  فجاءوا بعلم الرجال كي يتخلّ  ينّقوها، عندهم آالف مؤلّفة من األكاذيب فأرادوا أن بعلم  الرِّجال
فقالوا بأنَّ األحاديث  جال فجاءوا بعلم  احلديث،نوا من ذلك بواسطة  علم الرّ فلم يتمكّ  ،كثري من األكاذيب

 جانباً، فُتطرح هذه األحاديث ،ال نعمل هباها قد تكون شاّذة فحّّت لو كانت صحيحة وعن رواة ثقات لكنَّ 
 اخلالصة أهّنم اخرتعوا ع لَم الرِّجال،، يد أْن أُتع َبُكم هبذه التفاصيل، ال أر إىل آخره   بوا األحاديث وقّسموهاوبوّ 

نَقُل تُ سة هم الشخصيات املقدَّ و ه ليس كافياً ووجدوا أنَّ الث قات الذيَن يعتربوهنم هم الرموز عندهم فلمَّا وجدو 
ها شاّذة ال يُعَمُل قالوا هذه أحاديث صحيحة ولكنَّ اخلُزعبالت، فصنعوا علم الدراية و وعن ألسنتهم عنهم 

أفضل   يف  هذه اجلواهر جواهرَ وتالحظون ذلك هؤالء من حقِّهم أْن يفعلوا . ترقيٌع بعَد ترقيعٍ وهكذا  !!..هبا
 وصل إىل آخر كتابٍ هجرية و  329:  احلديث تستمر إىل وفرتةُ  بعَد معصومٍ  معصومٌ فعندنا أمَّا حنُن  كتبهم!!

: سنة وتويف علّي ابُن حُممَّد السَّمري يف شعبان  ،وقعت قد أنَّ الغيبة التاّمةب إىل علّي ابن حُممَّد الّسمري
أكثر من ثالثة  استمّر عصر احلديث للهجرة. 329: صل إىل سنة متّ و للهجرة ، فاحلديُث متواصٌل  329
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، أحاديثُنا ة يأمروَن أصحاهبم بكتابتهات علينا األحاديث كيَف أنَّ األئمَّ ، ومرّ )ع(برعاية املعصومنيو قرون 
، ةما عندهم من رعاية غيبيّ فبالنسبة  هلؤالء القوم أّما ، )ع(من املعصومنية وُكت بت وهناك رعايٌة غيبيّ ُضب طت 

جال وأّسسوا علَم احلديث كي جيدوا سوا علم الرِّ ، لذلك هم أسّ ةال يوجد فيما بينهم وبني الغيب  من رابطو 
، ومع ذلك ةشيء من املقبوليّ و شيء من العقل ، و فيها شيء من املنطق ، يكون ، كون فيهاهلم مساحًة يتحرَّ 

لى هذه املعاين يت تشتمل عوما أوردتُه من هذه األحاديث الَّ  الحظون ماذا جاء يف صحيح البخاري!!ت
ُكل ه بنفس  صحيُح البخارُي  و ، ُيشكِّل حّّت بنسبة واحد باملائةال  )ص(رسول اهلل على الكاذبة واملفرتاة

ال و اً، واضحة جدَّ و قوية و أحاديث صارخة  ألهّناين أوردُت هذه األحاديث ، ولكنَّ مستوى هذه األحاديث
 جوا إىل علم  الرجال،فاحتاواجهتهم هذه مشكلة املخالفني  يعي.منصفاً يقبلها فضاًل عن الشِّ  اً أعتقد أنَّ ُسنيّ 

أيضًا موجودٌة هي أنَّ املشكلة املوجودة عنَد املخالفني بعلماؤنا افرتض ما هي مشكلتنا ؟! ملاذا أمَّا حنُن 
يت هي عنَد يعة  يف عصر  الغيبة الكربى افرتضوا أنَّ املشكلة الَّ املشكلُة من هنا بدأت أنَّ علماء الشِّ  عندنا؟

م حل وا املشكلة هبذه الطريقة فذهبوا إليهم فوجدوا يضاً،أهي عندنا املخالفني  علم  الرِّجال  وعلم   بواسطة   ،أهنَّ
أعتقد أنَّ القضية و ، وهو علم الدرايةفجاءوا بعلم  الرِّجال وجاءوا بعلم  احلديث وأعطوه اسًا جديداً  ،احلديث

 باتت واضحًة وجليًة .

 ديث  والكالم .نذهب إىل فاصل ونعود بعد ذلك إلُتام احل

 نذهُب بعيداً  اب  والعرتة ،هج  الكتمنىل إُعدُت إليكم وأسأُل اهلل يل ولكم الَعوَد ُُثَّ الَعود ُُثَّ العوَد 
َعود ُُثَّ الَعود ُُثَّ وَد ُُثَّ الكم العَ هلل يل ولاأسأُل  ،صلوات اهلل عليهم نعود إليهموُنشرِّق نُغرِّب ُّث  ، ونعوُد إليهم
يالَعود َحّتَّ  م وحديث هم .و  ، ينقطع نـََفس   أسألُه الَعوَد إىل ك تاهب 

 .وليست عندنا )ع(أساسًا هي عنَد خمالفي أهل البيت املشكلةُ  ،أعتقد أنَّ الصورة صارت واضحة
َب الشيطان وغيَّ  ،عندناأيضًا وا أنَّ املشكلة موجودٌة رُ روا بالفكر املخالف فتصوّ تأثّ و  ،علماؤنا وقعوا يف ُشبهةٍ 

عشُر سنوات واحلديُث يقتصرون يف احلديث على الفون املخ  تلك احلقائق.عن أذهاهن م ُكلَّ 
ُف ُأحر قتو ُأحر ق، وا إىل والّناُس ُضر بت على احلديث، ُُثَّ زّوروا احلديث، وُكذب ت األكاذيب فلجأ ،الـَمصاح 
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؟ هذه الوسيلةنفس هذه اذا تلجأون إىل فلم، ةوسيلًة شيطانيّ  ، بل هوما هو بعلمو علمًا علم  الرِّجال  فصنعوا 
  أوقع علماءنا يف ذلك الوهم ..؟!هو الذي طاَن يلكنَّ الشَّ 

  ميِّزوا ..؟! ،ماني والمنطِق الش يطانيحزوا بيَن المنطِق الر  ميِّ 

 قَاَل َرس ول  : ))ع(، يقولذي بني يدي هو الكايف اجلزء األولماذا يقول إمامنا الّصادق والكتاب الَّ 
رَاً : إِ اهلل َصل ى اهلل  َعَليِه وآله َقة  َوَعَلى ك لِّ َصَواب  ن  و  ذي كّررتُُه يف املضمون الَّ هو  هذا-...ن  َعَلى ك لِّ َحِقي  

  ، نعم،)ص(منطُق حُمَمٍَّد وآل  حُمَمَّدهو هذا و   أنَّ احلقائق حتمُل قيمتها يف نفسها وهواحللقات  املاضية 
ُب األشياء قيمةً ذي لسُت أنا وال غريي الَّ و  ،يف نفسهااألشياء حتمُل قيمتها  هذا املوجود يف أذهانكم و ، ُنكس 

هذا من  ،أكَسَب هذا الكالم أو هذه احلقيقة قيمةً ه هو الذي رون أنَّ حني تسمعون من عالـ ٍم كالمًا فتتصوّ 
أنّه ال عن هذه القيمة  هو أن يكشفَ ودوُر العالـ م   ُل القيمة يف نفسها،أساساً حتم احلقائقُ ف، ةأعراض الصنميَّ 

ودوُر العالـ م أو الـُمبلِّغ  أو الـُمدرِّس  أو  لذات  احلقائق، احلقائق حتمُل القيمة يف نفسها، ةَ ذي يُعطي القيمهو الَّ 
َف  هواإلعالمي   علىيف القدرة  وهي، مة، الـمراتب هناوُهنا خيتلُف الكاشفوَن عن القي .هذه القيمةأْن َيكش 

هو هذا و ، و منطُق حُمَمٍَّد وآل  حُمَمَّد، هذا هقيمتها يف نفسهاوإالَّ فاحلقائق حتمُل  ،كشف عن القيمةال
َفَما َواَفَق ِكَتاِب اهلل َفخ ذ وه وَما َخاَلَف ِكَتاَب ...-ملصطفى صّلى اهلُل عليهما وآهلماالصَّادُق حُيدُِّث عن ا

. هذا هو لِّ شيءعن كُ بل ، والكالم هنا ليس فقط عن األحاديث وامليزان هنا، القاعدة ُهنا-(اهلل َفَدع وه
يُعطينا  )ص(يب  األعظم، النَّ ة ُهنا يضعون لنا قاعدة معلومات، األئمَّ انون واضحقو  ، قانون منطقيّ القانون
عن هذا  ال إىل ع لم  رجاٍل ال ندري من أيَن جاء الرجاليون مبعلوماهتم ،ليهإوميزانًا نستطيع أن نعود  قاعدةً 

الدعايات واالفرتاءات يف زماننا  ، وما أكثرهي من الدعايات واالفرتاءات وهل ل،جُ ل أو عن ذاك الرّ جُ الرّ 
 كما هوو والرئاسة ،  ،والزعامة   ،ة  الصراع على املرجعيّ احلال يف ، كما هو ال خيتلُف عن األزمنة  السابقة والذي

عن زماٍن  يف زمان التقّية  األحوال قد ختتلف و  لِّ زمان.يف كُ موجوٌد  وهذا ،الصراع على املناصب   احلال يف 
، هرة، والشهرُة هي الشُ واملاُل هو املال ،والُدنيا هي الُدنيا، املناصب هي املناصب ، ولكنّ ليس فيه تقّية

لذا  .السابقةني زماننا وبنَي األزمة  بيف ذلك ال يوجد اختالف و اس، اُس هم النَّ ، والنَّ عامةهي الزّ  عامةُ والزّ 
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رَاً ) هذا القانون: )ع(ةُ واألئمَّ  )ص(يب  األعظموضَع النَّ  َقة  َوَعَلى ك لِّ َصَواب  ن  و  َفَما َواَفَق  إن  َعَلى ك لِّ َحِقي  
 ( .ا َخاَلَف ِكَتاَب اهلل َفَدع وهِكَتاِب اهلل َفخ ذ وه ومَ 

ثَنِ َعن َعبِد اهلل ابِن أبي يَ ع ف ور قَاَل : َوحَ حديٌث آخر : ) ََلء أن ه  َحَضَر ابن  بن  أِبي العَ اَسين  ح  ي د 
ِلس  ِتََلِف الَحِديث يَ ر و إ لس ََلم َعناَليِه  عَ ِد اهللقَاَل : َسأَلت  أَبَا َعب  أَبي يَ ع ف ور ِفي َهَذا ال َمج  يِه َمن نَِثق  خ 

ه م َمن  ال نَِثق  ِبه...بِ   : ِإذا َوَرَد َعَليك م الَ قَ  ...- بلكاّل   ؟اللرِّجااإلمام عودوا إىل علم   هل قالَ ف-ه َوِمن  
ت م َله  َشاِهَدًا  َحِديث لَ َوإال  فَا  اهللس ولِ ِمن  ِكَتاِب اهلل أو ِمن َقوِل رَ فَ َوَجد   ارمبّ و -(ى ِبهل ِذي َجاءَك م ِبِه َأو 
وا إىل  ُق به، انتبهال نث   به  ومن ية  من نثقُ ت إىل قضمل يلتف ولكّن اإلمام، نثُق بهمّن الذي جاء به  يكون 

ليس هذا   َحَسن ولكنذلك شيءٌ فقًة ث  إذا كاَن  نعم، ،، اإلمام أصاًل لـم يَلَتف ت إىل هذه القضّيةكالم  اإلمام
وِل هلل أو ِمن قَ َتاِب ان  كِ مِ  َشاِهَداً  ت م َله  ذا َوَرَد َعَليك م َحِديث  فَ َوَجد  إِ )-اسًا يف قـَُبول الرواية وردِّهاأس

َلى ِبهإال  فَال  َرس وِل اهلل و   التثقوَن به  أو  ث عليه سواءَ ُرد وا احلديفشاهٌد  له إذا مل يكن-(ِذي َجاءَك م ِبِه َأو 
ك لِّ إن  َعَلى  )-لقانون واضحاألنَّ  ؟اذا، مل)ع(، هذا هو منطُق الصَّاد قإذًا ال قيمَة لعلم  الرِّجال .تثقوَن به  

َقة  َوَعَلى ك لِّ َصَواب  ن  و رَاً   هيعين هذ-( ِكَتاَب اهلل َفَدع وها َخاَلفَ ه ومَ خ ذ و  فَ َفَما َواَفَق ِكَتاِب اهلل َحِقي  
ب  رسول ذي حيُ  ف الَّ لـُمْنص  اعاقل  القرأهتا قبل قليل من صحيح البخاري هل يأخُذ هبا الُسيّن يت األحاديث الَّ 

يمُة من رواها وما قثِـَّقات يمُة القي وما ؟! ما قيمُة البخار نَّ البخاري أوردها عن الثِّقاتألهل يأُخُذ هبا  ؟اهلل
مٍَّد وآل حُمَمَّد هو منطُق حمَُ  هذا آن؟الُقر  وإذا كانت خُتال فُ ، ال ف املنطقأو حدََّث هبا أيًَّا كان ، إذا كانت ختُ 

لبيت بعلم  اا حديَث أهل ن مزّقو  الذي ومراجعنا الرِّجالينيجاليني علمائنا الرّ مبنطق الُبخاري وال منطق  وما هو 
 . عليّ  الرِّجال  ومبا جاءوا به  من الفكر  املخالف  فهدَّموا عقيدَة عليٍّ وآل  

ِديث  حَ  الَما َلم  ي واِفق ِمن  : )والروايات ُكل ها أقرأها من الكايف  اجلزء األّول-ع( يقول)الصَّادق إمامنا
ر فالق رآن  فَ ه   يف  الزخرف كما نقولو ، ذي ال حقيقة له، الُزخُرف هو الشيء الَّ ال حقيقَة لهأنّه أي -و ز خ 

ر ف)-"َزَرق َورق"نا العراقية الّدارجة جتهل امليزان ف، ال قيمة له-(َما َلم  ي واِفق ِمن ال َحِديث  الق رآن  فَ ه و ز خ 
 .رآن هو القُ 
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، نفُس َغدٍ  تجدَُّد يومَ ا يلقاؤن، الُقرآناك ُم ع لم الرِّجال  بسُنحَ يف حلقة  يوم  َغٍد وقُت احللقة  انتهى، 
 .املوع د، نفُس الشاشة شاشة القمر

ِه َأِخيَك الح َسين يَا َكاِشَف الَكر  ِشف الَكر إ ..يَا َقَمر  ..ِب َعن َوج  ِهنا َو و جوِه َعن  و ج و  بَ ك 
 ..االنترنت ِبَحقِّ َأِخيَك الح َسين م َشاِهِديَنا وم َتاِبِعينا على 

 ..َسََلَماً يَا َقَمر  ..ي رِعايَة الَقَمر أترك ك م  فِ 

 ..اِن اهلل مَ ي أَ فِ .. اء سأل ك م الد عَ أَ 
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