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 ةرَ َمَلّف الِكَتاب َوالِعت   
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ه كَسََلٌم َعَلي   لِ يِه يَ َتوج ه  الَ اهلل ال ِذي  ِإل يَا َوج   َما ال ِذي  َجَدك وَ وَ  ا فَ َقَد َمن  اذَ مَ . .اهلل ِقي ةبَ . .َياءو 

 ..فَ َقَدك َوَجَد َمن  

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

 

 هلذا الربنامج ابِة ُمقدِّمة  ُم مبثالكال كانو  ،انيةلقِة األوىل والثَّ مرَّ احلديُث يف األسبوِع املاضي يف احلح 
رية الَّيت ضربت املشكلة الكب  أجواءُم يفابعة كان الكاللقُة الثَّالثُة والرَّ واحلح  ،تشتمُل على مالحظات  وتوضيحات  

اديِث أهل قح أحشاء أحيفًا مزَّ س كان حيثُ  (،ِعلُم الرِّجال) :يت عنواُُناالَّ  املشكلةُ ! يعية!ساحة الثقافة الشِّ 
 !.!.تدمريا رَّهامدبيت و عحصحفح بثقافِة أهل الو  ،ِهمبيِت العصمة ومزَّق أحشاءح زياراِِتِم وأدعيتِ 

يف أجواِء  ،ال زالح احلديُث يف أجواِء هذه املشكلة ..ستمراٌر للحلقتني السَّابقتنيهي ا امسةُ لقُة الح احلح      
احلقيقِة يف  وهم ،العصمةيعِة فتحًا ُمبينًا كي ُُييِّزوا أحاديث أهل بيت الَّيت يعتربُها ُعلماُء الشِّ و هذه الطَّامَّة 

لقات ال أريُد التطويلح كثرياً وال وأنا يف هذِه احلح  !!..ُحر  يف تفكريِه ويف قناعاتهِ  هذه وجهُة نظري وكل   ،يُدحمُِّروُنا
اً عند ِعلم الرِّجال من  ،دَّثُت عن هذا املوضوع يف برامج وملّفات سابقةألنَّين قد حت ،أريُد أْن أحِقفح طوياًل جدَّ

وعلى  ،ونابقة املوجودة على موقع زهرائي  ات والربامج السَّ أراد أْن يطّلع على تفاصيل أكثر ُُيكنُه أْن يُراجع امللفَّ 
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رتابط كالمي يف هذِه احللقات عن ُمشكلة ِعلِم الرِّجال هو ألجِل أْن ي  ،مواقع أخرى على شبكِة اإلنرتنت
ومن جهة  ثانية ُهناكح  ،رتة من جهة  زء مع األجزاء املتقدِّمة من ملفِّ الكتاِب والعِ احلديُث يف هذا الُ 

 لذا طرحُت هذه املشكلة وهي مبثابةِ  ،ُمشاهدون يُتابعون الربنامج مل يكونوا قد اطّلعوا على الربامج املاضية
يت بدأُت والَّ  ،عن مشكلِة علِم الرِّجالهو فحديثي  ،األوىل والثانية ُمقدِّمة الَّيت مرَّت يف احللقةِ ـمتهيد  بعد ال

لقة الامسة وال أدري هل أستطيع أْن أمللم أطراف احلح هي وهذه  ،ابعةيف احللقِة الثّالثِة والرَّ عنها  ديثاحلح 
 .حديثي أو سيستمر احلديث إىل حلقِة يوم غد

 املتقدَّمة من ة ويف األجزاءِ ابقلسَّ فات االَّيت مرَّ ذكرُها يف امللّ ُص الكثري من املطالب يف هذه احللقة سألّ 
 .الثَّاِلث زءيف الُ اآلن إْذ حنُن  ،أجزاِء ملفِّ الكتاِب والعرتة

  :ةابعلثة والر  الث ا لقةم تقدِّمتين أعني الحَ  تي وصلت  إليها في الحلقتين الالنتيجة  ال  

  !.!.رح حديث أهل بيت العصمةِعلُم الرِّجاِل سيٌف قاِطٌع دمَّ 

  !.!.مرٌض فـحتحك يف ثقافِة التشي ع ِعلُم الرِّجالِ 

 من خالهلا يعِة دخلح الشِّ  حت علىفُتِ  ابةٌ وبوّ  ،جسٌر واصٌل بالِفكِر الـُمخاِلِف ألهل البيت ِعلُم الرِّجالِ 
أو ، ُمقحصِّرونالـو  .لتقصريا  عقيدةِ أركانُ بذلك وثبتت  ،الكثري والكثري من الِفكِر الـمخالف ألهل البيت

م أعدا ثتْ الَّذينح حتدَّ هم الـُمقحصِّرحُة  كلماُت أهل   .يعةهم من الشِّ و البيت  ُء أهلعنهم الروايات ووصفُتهم بأُنَّ
) البيت تقول وهم من عداؤنا، أفهم قحصِّرُة ا الـمُ أمَّ و  ،ناُهم أعداُء شيعتِ  (ِصُبون العداءالذين ينبأنَّ الن صَّابح

وهذا واضٌح من   ،مرونح يف عقيدِتِ يُقصِّ  كنَّهمِمَّن يُظهرون الوالية والرباءة ولوخصوصاً الُعلماء والُفقهاء  يعةِ شِّ ال
كلماُت هي   هذه ..أعداؤنا يعةِ شِّ ن الوالـُمًقصِّرُة وهم م ،النَّواِصُب أعداُء شيعتنا ..كلماِت أهل بيت العصمة

 ،"الرِّجال ِعلم" نتاجُ هو  "رةالـُمقحصِّ و" .دةركائزح العقيهبا ه عليه الَّذي ثبَّت إمامنا الصَّادق صلواُت اهلِل وسالمُ 
  !.!.ةيعيلشِّ قافة اي نشأُت عليِه عقيدة التقصري يف ساحة الثذَّ األساُس الهو ِعلُم الرِّجال ف

كذلك أُلقي نظرًة و  ،الرِّجاليةيف جوِّ الُكُتِب  ،ة يف جوِّ ِعلِم الرِّجالِ  هذه احللقة سأُلقي نظرًة عامَّ يف
ُخُذ أمثلًة اآلن آو  .وفقًا لعلِم الرِّجال مع حديِث أهل البيتلماؤنا ومراجعنا بِه عُ  يتعاملُ  حول ما سريعةً 
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وال أستطيع أْن أورد  ،ال أستطيع أْن أُغطي ُكلَّ صغرية  وكبرية مباشر   ويف بثي  تلفزيوني  إْذ أنَّين يف برنامج   ،سريعةً 
 !.!.كثريٌة وكثريٌة وكثريةفعالً  ّداً وهي ثلة الكثرية جاألم

 : كتابِ ن خبصوصِ ملشاهديطُلٌب من اأو وقبل أْن أبدأ ُهناك سؤاٌل  ،أبدُأ من األصول الرِّجالية
 ،يمِّ قاسم القُ ملريزا أبو البائي واطباطد علّي الالَّذي نقلُت منه احلادثة الَّيت جرت بني السيِّ  (،روضات الّنات)

 منها وأرقامُ   نقلتُ يتالطبعة الَّ  يطلُب بعُض املشاهدين خصائصح  ،شمشبيب والكِ طبيخ ومرق الزَّ  حادثة
  يان:.. وها هو البفحات إْذ أنَّين ما أشرُت إليها يف احللقة الـُمتقدِّمةالصَّ 

 1411 ،ميالدي 1991 :هي الطبعة األوىلو  ،بريوت ،طبعة الدار اإلسالمية (روضات النَّات)
لزء الرابع من نفس ومن ا .خبصوص مؤّلف الكتاب ،7 :من الزء األّول كالمًا من صفحةنقلُت  ،هجري

 د عليّ صوص السيِّ خبنقلُت ما ذكرُه صاحُب روضات الّنات  ،422 :رقم الرتمجة ،383 :الطبعة صفحة
 ،ما بعدهاو  354 :حةصفعة زء الامس من نفِس الطبومن الُ  ".رياض املسائل" ياضالطباطبائي صاحب الرِّ 

رقم  ،لامسالزء ا ،354 :ةي صفحترمجة املريزا أبو القاسم الُقمِّ  ،358 ،357 :واحلادثة موجودة يف صفحة
 .هذا خبصوِص تفاصيِل ما جاء مذكوراً يف كتاِب روضات الّنات ،547 :الرتمجة

  :للحديِث عن الصوِل الرِّجالية أعود   -

ِن فهم يف زما ،لمذا العِ هوُنا يف يعُة ُيصنِّفالكتب الَّيت بدأ الشِّ هو  :األصول الرِّجاليةمقصودي من 
 أصحابِ  اً ذحكحرح فيِه أمساءح  كحتحبح كتابحدِّثنيلـمُ امن  ُفالنٌ  قد يقول قائلٌ  ،مل ُيصنِّفوا كتاباً يف علِم الرِّجال ةِ األئمَّ 
يها فيت ال فائدة صيل الَّ التفا وال أريد الوض يف مثِل هذه ،رجال   هذا ما هو بكتابِ ولكن  ،املؤمنني أمريِ 

  :ُكتٌب أربعةهي  سّمى باألصول الرِّجالية الرِّجال الَّيت تُ  ُكتبُ   .أصالً 

 (.رِجال الكحّشي)  -
 (.رِجاُل الّنجاشي)  -
 (.فهرسُت الطوسي)  -
 (.رجال الطوسي)  -
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  !!ه أصالً الكتاب الَّذي ال وجود ل (رجال ابن الغضائري)وهناك من ُيضيف   -

نها بشيء  من عّدثُت بقة حتيف امللّفات والربامج الّسا .أحتّدُث عن هذه الكتب بشكل  ُُمتحصحر-وس
قام مين ُهنا يف كنَّ ل ،تبه الكُُيكن أْن أحتّدث بشكل  موسِّع  جّداً عن هذالتفصيل وإذا سنحت فُرصة أخرى 

يعة يف ُعلماُء الشِّ  ألّفها لَّيتاذه هي أّوُل الكتب ه ..أعطيكم فكرة موجزة عن هذه الكتب ،ختصاراإلجياز واإل
لتأليف على اأ الرتاكم يف وبد .هميقتح روا بالفكِر الـُمخالِف ألهِل البيت ونقلوا طر بعد أْن تأثّ  ،ِعلم الرِّجال

 ذيوالَّ  ،واحد  كتاب  لُكُتب يفجيمعون األقوال من هذه اتراهم ين ألّفوا بعد ذلك ذالّ ف ،هذه الُكُتبأساِس 
هكذا و  ،ُيضيفهُ واًل جديداً و قابقة السَّ  فيعترب قولح الامع للكُتب ،يُؤّلُف جامعاً آخر يأيت بعد هذا الامع أيضاً 

 .ةال أريد الوض يف هذه القضيّ و  ،ما هو برتاكم  علمي أبداً ولكن  تراكمٌ 

الُنسخة األصلية ليست رجاُل الكّشي  :(رجال الكحّشي) ـــــأول هذه الُكُتب الكتاب املعروف بـ
د ذي يُعتقح وقد وضعح فيها الكّشي الَّ  فالُنسخُة األصلية كانت أكرب من هذه الن سخة الَّيت بني يديّ  ،موجودة

 :يف الامس عشر من شهر شعبان سنة ؟ انتهتغيبُة الصغرى مىت انتهتال ،للهجرة 386 :أنَُّه تويف سنة
يعية حدثت بعد هذا احة الشِّ حنرافات يف السّ نَّ التبد الت واإلًا ألهذا التأريخ مهم جدَّ و  ،للهجرة 329

دخل  همومراجعيعة وفقهائهم يعية بأيدي علماء الشِّ احة الشِّ دخل إىل السَّ الذي والفكُر املخالف  ،التأريخ
نتهت ويف نفس الوقت بدأت الغيبة الكربى يف الامس عشر من شهر . الغيبة الصغرى اعد هذا التأريخب

ورمّبا أكثر من ذلك ولكن حنُن ال نتملُك دليالً  ،386 :ي متوىف سنةالكشِّ و  ،للهجرة 329 :شعبان سنة
يف  وتويّف  ،ربىعاش يف أوائل الغيبة الكُ  .غرىهو بالنتيجة تويف وعاشح بعد ُنايِة الغيبة الصُ  ،قاطعًا أو واضحاً 

ُه بشكل  وهذا الكالم ليس دقيقًا ولكنَّ  ،386 :سنة تويف فهناك من يقول أنَّهُ  ،خريات القرن الرابع للهجرةأُ 
يخ الطوسي الشَّ  .نَّ الن سخة األصلية ليست موجودةفإ كما قُلتُ و  ،ورِجاُل الكشي هو أقدم الكُتب .تقرييب

ححذحفح منُه  ،عحمحدح إىل رجال الكشي واختصره ،للهجرة على ما هو معروف أو مشهور 460 :ذي ُتويف سنةالَّ 
ع أمساء الّرواة الشِّ  ،ُمخالِفنيـال يعين الكتاب املعروف برجال  (،ختيار معرفة الرِّجالإ) :يعة ومّسى الكتابومجح

تحبُه الكشّ الَّ  (معرفة الرِّجالالكشي) الن سخة املوجودة هي ما و  ،لك منه ُنسخًة حنُن اآلن ال منت ي بنفسهِ ذي كح
 ثوا عنه وحىتَّ كل  الَّذين حتدّ ي، و جال أو ما يسّمى برجال الكشّ كتاب معرفة الرِّ   يُخ الطوسي منختارُه الشَّ ا
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يُخ الطوسي فاختار منُه ما أنَّ الكتاب كثرُي األغالط فجاء الشَّ وهو  ،الشيخ الطوسي وصفُه هبذا الوصف
الن سخة املتوفرة  ؟ من خالِل التحتحب ع يبدو أنَّ يُخ الطوسي هل هي بأيديناالَّيت كتبها الشَّ  الن سخةُ ولكْن  ،اختار

  .يُخ الطوسياآلن ليست هي بالضبط الن سخة الَّيت كتبها الشَّ 

هم من ُأسرة و طاووس  بابن يعة معروفحنُن عندنا أكثر من عحلحم من أعالم الشِّ  ،السّيد ابُن طاووس
ي ي  ث عنُه هنا هو السيِّد رحضِ د ابن طاووس الَّذي أحتدَّ السيِّ  ،واحدة وأقرباء  ،سى ابن طاووسعلي  ابن مو ن الدِّ

ي ال الكشّ تاب رِجُمقدِّمة كِ  ث عنهو يقول ويتحدَّ  (،فحرُج املهموم) :يف كتابهِ  ،للهجرة 664 :املتوىف سنة
 :يقول ؟فماذا يف هذه املقدِّمة ،يُخ الطوسيختارُه الشَّ ذي االَّ 

ابن عليِّ  الَحَسن د ابنَحم  فٍر م  ل الموفق أبو جعيخ  الجليَفهذا لفظ  ما وجدناه أملى علينا الش  )
د يت ذكرها السيِّ لَّ اذه املقدِّمة ه ،دينا أيحنُن إذا جئنا إىل الن سخة املتوفرة اآلن بني ،إىل آخِر الكالم (..الطوسي

ن اآلاولة لن سخة الـُمتداوهذه الن سخة هي  ،ابليست موجودة يف هذا الكت 664 :توىف سنةابن طاووس امل
 ؟ فإىل أيِّ شيء  وصلنا ،بني ُعلمائنا

د ابُن لسيِّ الَّذي ذكرحُه لكالم اهذا او  .ي بنفسِه ليست موجودةالن سخة األصلية الَّيت كتبها الكشِّ : -أوالً 
تحبحُه الشي ،للهجرة 664 :طاووس املتوىف سنة ة  يف الن سخس موجوداً ُخ الطوسي ليمن ُمقدِّمة الِكتاب الَّذي كح

  .الكتاب األصل للكشي هذا أوالً  ليست هيإذاً هذه الن سخة  .يت بني أيديناالَّ 

  .تهِ ى تالمذها علُخ الطوسي وأماليليست هي الن سخة األصل الَّيت كتبها الشَّ : -وثانياً 

حبسِب ما رمسحُه كتاُب الرِّجال   ،ما هو بكتاب رجالو  والكتاُب الَّذي بني أيدينا هو كتاُب حديث  
الَّذي أّلفح الِكتاب أو أنَُّه ينقُل  نفس الرِّجالّ  بأقوالِ  ،الرِّجاليني ُُييَّزوا بأقوالِ و  ر فيه الر واةُ أْن يُذكح هو ون جاليّ الر 

 رواياتٌ فيه  كتاٌب حديثي  فهو  رجعوا إليه جاُل الكشي فموجوٌد بني أيديكم واأمَّا رِ  ،ني سبقوهأقوااًل عن رِجاليّ 
إىل كتاب  ثان  يُوثِّق أو ال يُوثِّق هؤالء الَّذين  هذه الروايات حباجة   أسانيدُ و  ،هلا سند رواية   وُكل   ،أحاديثُ و 

ها هكذا من دوِن نقبلُ هل ؟ الَّيت هلا أسانيدوإالَّ كيف سنتعامل مع هذه الروايات  ..روا يف هذه األسانيدذُكِ 
عبارة عن كتاب حديث  مجُِعت فيه  يفرجاُل الكشّ  ؟أفليس ِعلُم الرِّجال هو لتدقيِق األسانيد ،هاأسانيدِ  تدقيقِ 
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فحينما تأيت مثاًل رواية عن إمامنا الّصادق رواها  ،هذه األحاديث هلا أسانيد ،عن أهل بيت العصمة أحاديثُ 
ِعلُم الرِّجال أليس أساسُه  ،ُفالن عن ُفالن عن ُفالن وأنَّ اإلمام الصَّادق قال يف حقِّ ُُممَِّد ابن ُمسلم كذا

ُهناك  أن يكون ؟ أليس املفروض يت هلا أسانيدفكيف العمل مع هذه الروايات الَّ  ؟ة السَّندمبين على ُمناقش
  ؟!يالكشّ  رجالِ  هم يف أسانيد رواياتِ ين جاء ذكرُ ذآخر نرجُع إليِه وحُناول أْن نعرفح تقييم الّرواة الَّ  كتابٌ 

  !؟فهل هذا الكتاب كتاب  رِجال

ايات عن ب هي رو الكتا يت وردت يف هذاصحيح أنَّ الروايات الَّ  ،هذا الكتاب كتاُب حديثكاّل، 
 ِس الوقت تكونت يف نفلرواياايف أغلب األحيان جند أنَّ لكْن و  ،ة لتقييم أصحاهبم قدحًا أو مدحاً األئمَّ 

 ْن ُتشّخص هذهأبُدَّ جال الفبحسِب قواعد ِعلم الرِّ  ،وهلذه الروايات أسانيد ،قادحة ومادحة لنفس الّشخص
لكتاُب عن اطح هذا  سقوبالتال ،األسانيد فالبّد من كتاب  ثان  يُلحق هبذا الكتاب لتشخيص األسانيد

 ؟! ة  يف هذا الكتابفأي  رجاليّ  ..تهِ رجاليّ 

يف   بيل احلشوسمه على ن كالا يذكرو إمنَّ  ،ون به كثرياً والرِّجاليون ال يهتمّ  ،هذا هو رجاُل الكشي
ة لومات  عن روامع جودِ عدِم و ل وذلك ،هذه هي احلقيقة ،العاّمة لكالِم واملعلوماتألجِل تكثرِي اأي  ،كتبهم

ن رِجال مء  فينتفعونح لَّ شيكُ ون  جيمع ؟فماذا يصنُع الرِّجاليون ،أهل البيت احلديِث الَّذين نقلوا لنا حديثح 
 !!ي حلشو كتبهمالكشّ 

  ..ةيعالشِّ  عند علماء املهمّ هذا الكتاب هو الكتاب يكون ُرمّبا و : (رجال الّنجاشي)

 :عدد األمساء الَّيت وردت يف هذا الكتاب ،دعونا نُلقي نظرة على ُمتويات هذا الكتاب: أوالً 
الَّذين   لو نفرتض أنَّ هذا العدد ُكل ه قد ُوثِّق فهو ال ُيشكُِّل شيئاً من عدِد الر واةحىتَّ  ،وهو عدٌد قليل ،1269

يعة علماء الشِّ أّن ولذلك ُنالحظ  ،يعةكتاب عند علماء الشِّ   هذا هو أهمّ  .!!.رووا أحاديث أهل البيت
م ال ُي ؟ملاذا ،ُُيجِّدون بالنَّجاشي  فرجال ،هذه هي احلقيقة ،قدحٌ يٌق و لكون كتاباً غري هذا الكتاب فيه توثتألُنَّ

د ابن طاووس سيِّ لا ذكرح وُنسخة الطوسي أيضاً كما  ،موجودة الن سخة األصلية ليستو  ،ي كتاُب رواياتالكشّ 
 .!!.وتغيري ريٌ فلرمّبا حدث يف الكتاِب تغي ،ُمقدّمتها ليست موجودًة يف الن سخة الَّيت بني أيدينا
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 .1269 :أمساء الرِّجال يف  رجال الّنجاشيألمساء الّرواة و  العدد الكليِّ  -
 .556 :اّلذين وثّقهم -
 .127 :م من دون توثيقوالَّذينح مدححه -

 .683 :الـموثّقني والـممدوحنييعين عدد 
 .اياِتمع من رو لرِّجال ال يُنتفح حبسب قواعِد علم ا وهؤالء ،430لـم ُُيدححوا ولـم يُقدحوا اّلذين  -
 .131 :الَّذين ضعَّفحهم -
 .16 :ليسوا من الشيعة أي اّلذين ،خالفونالـمُ  -
 .9 :عددهم الَّذينح وصفحُهم باجملاهيل اجملهولون -

 يف عدِد رواة حديِث أهل ال ُيشكِّلون شيئاً هؤالء و  ،683 :وعدُد املمدوحني معاً فعدُد الثِّقات 
 لكتاب وهذا ُمتواه!!مضمون اهو هذا  ،البيت

  ..يِه حتريفرجال الّنجاشي طرأ علو 

 : سنةالنَّجاشي متوىف]جاشي  النَّ هذا الكتاب حني ألّفهُ  "..رجاُل النَّجاشي" مسهِ يف ا :التحريُف األّول
بالضبط منتصف القرن  يعين ،450 :ي ُنايات القرن الرابعقُلنا الكشّ  ،ييعين بعد الكشّ  ،لهجرةل 450

 ال عالقةح فهي م ققني يف الِعلا ُمدإذا ُكنَّ  وكلمُة الِفهرست (،الِفهرست) :مسّاهُ وإمّنا مل ُيسحمِّه الرِّجال  [الامس
ملؤلفني ا؟ لمع أمساء يِّ شيء  أل ،فهو فن  يف التأليالفهرست والفهارس والفهرسة  ،هلا بعلِم الرِّجال إطالقاً 

 (،يعةلشِّ اتصانيف  الّذريعة إىل) :الً كما هو يف كتاب مث  ،بعلِم الرِّجال لهُ  وهذا شيٌء ال عالقةح  ،وأمساء كتبهم
 :معروف د الس نة كتابعنكما   أو .اً ليس كتابًا رجاليّ و هم يعة وكتبِ في الشِّ ملؤلّ  فهرسةٌ هو هذا الكتاُب الكبري 

 :وهوجاشي النَّ ِه ثرَّ برمّبا تأو وهناك كتاٌب قدمي معروف  .ما هو بكتاٌب رجالّ وهذا  (،كشف الظنون)
 ،ها هذه الكتبفي فتْ يت أُلّ ة الَّ لزمنيَّ افهرسُت ابُن الّندمي كتاب قدمي وكان يف نفس الفرتة  (،فهرسُت ابُن الندمي)
  .لرِّجالبعلِم ا حينئذ    عالقةٌ  ليس لهفرست الفه مسهُ احني يكون و  ،تالفهرس مسهُ اهذا الكتاب ف

 ؟ "جاشيرِجال الن  "من ال ذي سّماه 
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عروفان معحلحمان  ،حلليا داوود ابنُ  أيضاً هو العاّلمة احلِلّي رضوان اهلل تعاىل عليه و  هُ مسح االَّذي حرَّف 
ة ضيّ قو  .ذا العنوانه وذاع جاشيللنجاشي إىل رجال النَّ ا عنوان كتاب الفهرست من ُعلماءنا ُُها اللذان غريَّ 

 ما ينطبق عليه الكتاب وأنَّ  بق علىط ينالنا املقدَّمة سنجد أنَّ العنوان إذا قرأ حننُ  ..ةالعنوان يف غاية األُهيَّ 
 !؟لرِّجا ِعلم النح ُكتبِ لح ضمفكيف أُْقِحم وُجعِ  اً وبالتال إذا كان هذا الكتاب فهرست ،عنوان الفهرستهو 

تابًا آخر كلكون  تُيم ال أُنَّ هو السبب  ؟!كما يصفونحهُ   والرّيتالبري يف الصناعة ذلك وصار الّنجاشُي 
 ..؟العاّلمةماذا يقول  ..الرجال يطّبقون به علمح 

 ف من هوال يُعرح -د  الشريف أطال اهلل بقاءه وأداَم توفيَقهأم ا بعد فَإنِّي وقفت  على ما ذكَره  السيِّ )
أم ا -على ذلك ال دليلح فوإالَّ  ،د املرتضىالبعض من العلماء هكذا ختر صًا يقول هو السيِّ  ،د الشريفهذا السيِّ 

د  الشريف أطال اهلل بقاءه وأداَم توفيَقه من َتعيير قوٍم من م خاِلفينا أن ه  بعد فَإنِّي وقفت  على ما ذكَره  السيِّ 
-ما عندكم مؤلِّفون وما عندكم ُمؤلَّفات ةيعيعين أنُتم أي ها الشِّ -ال م َصنِّفم وال م َصن ف أو و ال َسَلَف َلك  

أخباِر أهِل الِعلم وال  منازلهم وتاريخَ  وهذا َقول  من ال ِعلَم لَه  بالن اس وال وقَف على أخبارِِهم وال عرفَ 
ما -سَتطَعت هَجَمعت  من َذِلك ما ا قدو  ،لينا ِلمن لم يَعَلم وال َعَرفع َلقي أحدًا فَيعِرف  منه وال ح ج ةَ 
يَ َته لعَدِم أكثِر وَلم أبل غ غا-يتحّدث عن مؤلّفنيفهو هذا هو املراد  ،استطعتُه من مجِع أمساء املؤلِّفني

ألنَّ الُكُتب مل تحُكن متوفِّرة حىتَّ يعرف أمساءها وُيشخِّص مؤّلفيها وجيعل أمساء املؤلِّفني وأمساء الُكُتب -الك ت ب
من   يعتذر عن عدم ذكِر راو  مل-ى َمن وقَع إليِه كتاب لم أذك رهوإن ما ذكرت  َذِلك ع ذرًا إل-هذا الكتابيف 

لم أذك ره وقد  وإن ما ذكرت  َذِلك ع ذرًا إلى َمن وقَع إليِه كتابٌ -عن كتب   ثُ يتحدَّ هو وإمّنا  ،رواة احلديث
ا أذكر  ِمس إلسٍم مخصوٍص منها وها أنلتًا على الحروف ليهون على ال م  َجعلت  لألسماِء أبواب

 ،ستمدُّ المعونةومن اهلِل أ ،أسماٌء قليلةِمن َسَلفنا الص اِلح وهي -تأليفال أي-الم تقدِّمين في التصنيف
ك ت باً ليست م ستغرقًة لجميِع ما رسمه -يف فن الفهرسة-ِحَمه م اهلل في بعِض هذا الَفنعلى أن  لصحابنا رَ 

 وذكرت  لرج ٍل طريقًا واحدًا حت ى ال تكثر ،تعالى يأتي في ذلك على ما ر ِسم وح ّد إن  شاَء اهلل  وأرجو أن  
لو كان ُمهتماً  ،ألنَُّه ليس ُمهتّمًا بالطرق واألسانيد ،ذكرُت لرجل  طريقًا واحداً -الطرق فيخرج عن الغرض

ا أراد من ذكرِه هلذ الطريق ،لذكرهابالطرِق واألسانيد  أي ليثبت أنَّ هذا  ،هذه الكتب أن ُتوثَّقح هو  الواحد وإمنَّ
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ر الطرق فيخرج عن وذكرت  لرج ٍل طريقًا واحدًا حت ى ال تكث  -للمؤلِّف الُفالن الكتاب مثاًل هو فعالً 
وال هو بكتاب  ،فما هو بكتاب لألسانيد والطرق ،ذي أُلِّفح لهفيخرج هذا الفهرست عن الغرض الَّ -الغرض

ا ه ،واة احلديثللرِّجال ولر    .و كتاب لذكِر املؤلِّفني والكتبوإمنَّ

ألَّف الكتاب  جال والرَُّجلُ بالرِّ  لمهُ عمن أين جاء  ؟اِس علمًا بالرِّجالفكيفح يُقال بأنَّ النجاشي هو أكثُر النّ 
  ؟لكتبفنيح واملؤلّ حول ا

  :نيهتم بقضيتيالّنجاشي يجد أّن ومن قرأ الكتاَب من أّولِه إلى آخرِه 

ينح عرّيونا من ار أنَّ الَّذعتببإ ،يعةلشِّ ُُياول أْن يُثِبت ُعروبة الكثريين من مؤلفي اهي أنّه : لقضية األوىلا
إىل  نسابح الّرواةأ يذكر لى أنْ فلذلك ُيِصّر ع ،هو هذا الـمراد ،ال سلفح لكم من العرب :الـُمخالفني قالوا

اِب ُه معرفة بأنسبدو عند يوالرجلُ  ، هبذه القضيةهو يهتمّ ف ،أبعد ما ُيكن من أجدادهم العرب ومن قبائلهم
له شخصّيًة ًة كتب ترمجفهو يِه وهذا يبدو من سريت ،رجاِل احلديث بالرِّجال، ال ُيتلك معرفةً ولكّنه العرب 

  ؟فما هي مؤلّفاته ،ويذكُر فيها مؤلّفاتهِ 

  (.عة وما وردح فيِه من األعمالاُلمُ ) :لُه كتاب -
 (.الكوفة وما فيها من اآلثاِر والفضائل) :وكتابُ  -
 (.أنساُب بين نصر ابن قُعني وأيّامهم وأشعارهم) :وكتاب -
 (.ُمتصُر األنوار ومواضع النجوم الَّيت مسّتها العرب) :وكتاب -

ال عالقة هلذه الكتب بعلِم الرِّجال فأي  كتاب  من هذه الكتب له عالقة بعلِم و  ،هذه كتب الّنجاشي
 ،قم املقّدسة ،هذه الطبعة الَّيت بني يدي طبعة مؤسسة النشر اإلسالمي ،ذا هو ُيرتِجُم لنفسهِ ! ه؟الرِّجال
 ،وما عندُه كتاب واحد يف الرِّجالكتبُه النَّجاشي ُيرتجُم لنفسِه ويُعدِّد   ،253 :رقم الرتمجة ،101 :صفحة

ث عن راو  من رواة ينما يتحدَّ فهو ح ،واضحة يف كتابهِ وهذه القضية  ،ث عن أنساِب العربالرجل يتحدَّ 
ث ويذكر كتُبحُه ُياول أن ينسبُه إىل أعمق ما ُُيكن يف فحينما يتحدَّ  ،ُمؤلِّفنيـعن مؤلِّف من الأو  ،احلديث

وعلى ذكر  ،لكتابيف هذا ا يعةِ الشِّ  املؤلِّفني العربِ  على تشخيصِ هو فرتكيزه  ،القبائل العربية أصولِ و  بطونِ 
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مل يُبنّي  ولكْن هذه معلوماتٌ  ،بثقة   وذلك ليسح  يقول عن بعض الّرواة هذا ثقةٌ أنّه  صحيحٌ  فات.الكتب واملؤلّ 
  .؟!.هلا ئن  فكيف يُطمح  ،هالنا مصادرح 

كالِم أخذون بيلماذا ف ،يعة يُطالبون حديثح أهل البيت أْن تكون له مصادرالشِّ  علماءُ عجبا، 
  !؟..النَّجاشي وكالُم النَّجاشي ليست له مصادر

وا قبلُه ث عن رواة توفّ و يتحدَّ وه ،450 :النَّجاشي تويف سنة ،يت اعتمدهامل يذكر لنا املصادر الَّ فهو 
والكتب  ،لرِّجاللتلك ُكتُباً متال  عةُ يشِّ فمن أين جاء هبذه املعلومات وال ،مبائتني أو ثالمثائة سنة أو أربعمائة سنة

اء جفمن أين  ،اليةكتب رج   توجدالإذن  ،وقد تبنّي حالُه الكشي هو هذا كتابُ  أيضاً  الرِّجالية الَّيت سبقتهُ 
عن  أْن يتساءلوا نَّجاشيقوال اليعة حني يأتون إىل أمراجع الشِّ و علماء  علىأليس املفروض ! ؟هبذه املعلومات

 ن إىل حديثِ ني يأتو نما حبي ،يسألوا عن مصدرها! ملاذا يأخذون بأقوال النَّجاشي من دوِن أْن ؟مصادرها
لبيت ال اأهُل  ،لك؟!ذفهم يفعلون  عليهم السالم همهم وبرعايتِ وهو حديٌث ُمفوٌظ حبفظِ  ،أهل البيت

الكايف  تابح ني يشمُل كالثّقل يثُ حد ،النَّجاشي حديُث الثَّقلني ال يشمُل كتابح ..النَّجاشي لنا كتاب ُيفظونح 
 ت طائلِة حديثِ دُخل حتفال ي رجاُل الّنجاشيأمَّا  ،يعيةستبصار وباقي الكتب الشِّ والفقيه والتهذيب واإل

وهم ال  ،بيتأهل ال ديثِ يعة يأتون إىل كالم الّنجاشي فيحكمون به على حفلماذا علماء الشِّ  ،الثقلني
  ؟!مصادُر النَّجاشي ال يعرفها أحدو يسألون عن مصادرِه 

ليس  بح ألنَّ الكتا ،لتوثيقاته يف قمل يذُكر الرَُّجل طريو  ،طريقُته يف التوثيق ال يعرفها أحد: -وثانياً 
 لكم يف وقرأتُ  ،لرِّجالت إىل اوعلماؤنا األجالء حرّفوا عنوان الكتاب من الفهرس ،فهرستجمّرد هو فرجاليًا 

 ،قراؤهاقدِّمة موجودٌة ا.. الـمُ لّرواةاوايات و الر ب وال شأن لهُ  ،الـُمؤلَّفاتم اهتمام الرُِّجل باملؤلِّفني و املقدمة والحظتُ 
 ! ؟ذاملا ،يتالب فلماذا يُعد  هذا الكتاب كتاباً يف علِم الرِّجال ويُذبحُح بِه حديُث أهل

نتم أولكن  .!!.سمالش   عندي وضوحَ  واضحةً وإن  كانت  ،أنا لن  أحك م في هذه القضّية
  .؟!.منطٌق شيطانيّ هو أو  ا منطٌق رحمانيّ هذاحكموا..
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قة للمؤلِّف العضحة ال مة وااملقدِّ  ،هُ مسح ؤنا يُغرّيون اعلما ،ما هو بكتاب رجال  و هو فهرست  تابٌ ك
دَّث عن يتح لط الكتابطوِل ا على ،ها بأنُفِسكمإقراؤ  ،اراجعوهو أنُتم  ة  ها بدقّ .!! إقراؤ .بالروايات والّرواة

 األرقام ذكرتُ ألشخاص و ا بعضح  ذمّ يأو ُيدح هو صحيح  ،باملؤلَّفاتو  هو باملؤلّفنياالهتمام  ،املؤلِّفني العرب
تلكون كتابًا فيه ال ُي يعةِ لشِّ ا لماءح عنَّ أل لكنْ  ،أنَّ عدد املذكورين قليل جّدًا يف رجال النَّجاشي املبيِّنة، ورغمح 

وان من نوبّدلوا الع ،لعلمايف هذا  اإلمامح الكتابح  ، لذلك عّدوهُ توثيق وعدم توثيق أكثر من هذا الكتاب
 بعة الَّيت بنيهذه الطو ُن حنومع ذلك  ،"رجاُل النَّجاشييُدعحى "فصار هذا الكتاب  ،جالالفهرست إىل الرِّ 

 .وهي النسخة املعروفة املتداولة بني العلماءأيدينا 

 ؟ن جاشيجال الاب ر يعة من عنده  طريٌق صحيح إلى كتهل هناك من علماء الشِّ  :سؤال

اب  صحيح إىل كتُه طريقٌ عند واحد يُوجد عندنا وال عالِـمال حنن  ،لنرتك ُكلَّ احلديث السَّابقو  ،نقبلل
بون هذا وال ُتطال ،يحٌ ريٌق صحطيت الب أهلِ  حديثِ  فيما بينكم وبنيح  ملاذا ُتطالبون أْن يكونح  ،رجال النَّجاشي

منطٌق هو  أم هذا رمحان منطقٌ  !.؟.يعة ملاذا! يا علماء الشِّ ؟فيما بينكم وبينه طريٌق صحيحٌ  أْن يكونح  الكتابح 
  .!!.أنتم احكموا ،شيطان

 ،صحيحٌ  ت طريقٌ هل البيأ ديثِ يعي أْن يكون فيما بينه وبني حيعي والفقيه الشِّ يُطالب املرجُع الشِّ 
  !!مثُل ذلكالنَّجاشي  فيما بينُه وبني رجالِ أْن يكون  ال يُطالبُ  لكنْ 

  !!(..لن  يفترقا)الثّقلين  حديثِ  برعايةِ  مشمولٌ  البيتِ  حديث  أهلِ  -
ّماه س فصاحب ه جالٍ ا هو بر جاشي ومالّنجاشي ورجال  النّ  بينما الن جاشي وأبو الّنجاشي وقبيلة   -

  .!!.ليسوا مشمولين بحديِث الثّقلين هؤالء ،الفهرست

 ،450 :النَّجاشي تويف سنة ؟يُوصلكم إىل رجال النَّجاشي حيح  عن طريق  صملاذا ال ُتطالبون وتبحثون 
ُيرتجم له النجاشي -(م حم د ابن الحسن ابِن حمزة)- 1070 :الرتمجة ،404 :يف نفس الكتاب صفحة

سنة ثَلث وستين وأربعمائة في يوِم الّسبت سادس عشر شهر رمضان ماَت رَِحَمه  اهلل ) :ُكتُبهِ   يذكر أمساءح و 
يقول بأّن وهنا يف كتابِه هذا  ،450 :سنة النَّجاشي ُتويف ،يبدو أنَّ الّنجاشي خرجح من قربهِ  ،(ود فن في دارهِ 
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فيبدو أنَّ  ،يعين ثالث عشر سنة بعد موت النَّجاشي ،463 ،سنة ثالث وستني وأربعمائةالرَُّجل ُتويف 
وخرج فحضر تشييع ُُممَّد ابن احلسن ابن   [weekend] أخذ إجازة أوالنَّجاشي بعد ثالث عشر سنة 

ال ندري هل   ،(رَِحَمه  اهلل في يوِم الّسبت سادس عشر شهر رمضان ماتَ ) محزة وحضر الدفن ألنَّه يقول:
سنة ثَلث وستين وأربعمائة ود فن في )كان النَّجاشي صائمًا أم مل يحُكن صائمًا بعد أْن خرج من قربه 

ني ! ح؟أي  مهزلة  هذه ،من قربِه وحضر دفن الرَّجل وال ندري مىت رجعح إىل قربهِ  فخرج النَّجاشي   ،(دارهِ 
نيا يف التشكيك ماذا الذي مّر هذا الكالم  ،ُتدقِّقون يف كتب احلديث وجتدون اضطرابًا يف احلديث تقلبون الد 

 رجال   كتابُ   منا أنَّ هذا الكتابح  لو سلَّ فحىتَّ  ،هناك من عحبثح به ،يعين أنَّ هذا الكتاب ُعِبثح بهِ  هذا ؟يعين
نتجاوز هذا .!! .ونقول كذبٌة بيضاء ،وز هذا الكذبلكن لنتجا ،ما هو برجالو فهرست ألنه وهو كذب 

 على املرجع كيف يكذبُ الُعلماء وأعتقد رأيُتم ذلك على التلفزيون   بعضُ  كما يقول  ،الكذب كما يقولون هم
لنفرتض أنَّ  ،رجال فلنفرتض هذا الكتاب كتابح  ،فنقول كذبٌة بيضاء .!!."كذبٌة بيضاءوهو يقهقُه "ويقول 

الَّيت بني هذه الن سخة يا مراجعنا لكن .!! .نيب  من األنبياء يف علِم الرِّجالبل  ،بالرِّجال النجاشي عالِـمٌ 
 ،لرجل تويف بعد النَّجاشي بثالث عشر سنة تأريخ  ذكُر  الدليل هو ،الدليل هو هذاو  ،أيديكم ُنسخٌة ُمزّورة

  ؟كمترقيعُ ما هو  ،ماذا تُرقِّعونو  ،فماذا تصنعون

بلُه يق هذا ترقيعٌ  ولكنْ  ،تباهاً التاريخح اش هذا اخ كتبح الن س هو االّدعاء بأنَّ بعضح و الرتقيع معروف 
 كبرية يف كتبِ و ن كلِّ صغرية بحثون عذا تملا ؟أهل البيت لُكُتِب حديثِ ملاذا ال تُرقِّعون  ،الَّذين ال ُيلكون عقالً 

  .؟!.البيت ألجل التشكيك والطعِن هبا أهلِ  حديثِ 

ِسد  فَا): ؟مؤلِّفه يقول عنف ،ُعمر ابنِ  ة الـُمفضَّلِ الكتاب يأيت إىل خرية أصحاِب األئمَّ هذا إّن ُُثَّ 
 من ل أفضلُ املفضَّ  محارِ  حافرِ  بح تُراأّن بوالبّد هنا أن نقولح  ،إىل آخر الكالم  (ِرب  الرِّوايةالمذَهب م ض ط  

 .مليار جناشي هو وأبيه

ث حديث طويل يتحدَّ  ؟هماذا يقول عن ،عفيجابر الُ  إىلكتاب النجاشي ونفس الشيء حني يأيت  
ث عن ويتحدَّ -...وكاَن في نفسِه م خَتِلطَاً ): بني احلقِّ والباطل ُُمتحِلطةٌ  هُ ما معناه أنَّ أفكارحُه وعقيدتح فيقول 
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يزيد ترمجة جابر ابن  332 :الرتمجة (،وذلك موضوٌع واهلل  أعلم...-فيقول  هي موضوعةُكتُبِه وأحاديثِه 
  . عليِهم أمجعنيصلواُت اهلل وسالُمهُ  األئمَّةِ  أسرارِ  حاملُ فهو وجابر شأنُه معروٌف  ،الُعفي

 !.؟.عنانا ومراجِ عند علمائِ  هذا هو أهّم كتاب   ،هذا هو رجاُل النَّجاشي

قحموه م أهُ ولكنـَّ  ،فهرست مسهُ ا ،ما هو بكتاب رجالو هو فهرست  :(فهرسُت الطوسي)وهذا 
شيوِخ ماعًة من جم ا رأيت  إن ي لَ فبعد  أم ا)يُخ الطوسي هو يقول يف الـُمقدِّمة: والشَّ  كتابًا رجاليّاً!!فجعلوه  

 لتصانيف وا نموما صّنفوه  -:فهرس كتب-:أصحابنا بِ ت  ك    لوا فهرسةَ نا من أصحاِب الحديث َعمِ طائفتِ 
الكتاب  نَُّه أّلف هذاأو  لكالما يف ستمرّ وا-:رووه من ال ص ول ولم أجد أحدًا استوفى ذلك وال ذكَر أكثَره

حاديُث أهل أت فيها عمجُِ أصحاب األصول يعين الكتب األصلية الَّيت  ،أصحاِب األصول يذكُر فيه أمساءح 
  .ة بشكل  ُمباشرالبيت فـحُنِقلت عن األئمَّ 

  ؟الكتاب ُيتويماذا 

لهجرة ل 460 :تويف يخ الطوسيالشَّ أمساء أصحاب األصول الكتب األصلية، و  ،912 :عدد األمساء
 وهذا الكتاب ليس رجالياً والطوسي ما هو برجال. .جاشييعين بعد النَّ 

  .86: 912 من هؤالء الـــــ عدد اّلذين وثـّقحُهم

ُه ِعلم بال ،هذا يعين أنَّ الشيخ الطوسي ال ِعلم له بالرِّجال  .ف هؤالءعلى األقل نصق لوثّ ال رِّجلو كان عندح

  .14 :ين ضعَّفهموالَّذ

  .37 :والَّذين قال هم من مذاهب ُمتلفة

  !!مل يذكر عنهم أي شيء 912جمموعة شخص من  775

رغم أنَُّه يف البداية أيضاً  ،راجعوا الكتاب أنُتم بأنُفِسكم ،ة أمساء فقطتح سْ عبارة عن لِ هو الكتاب فإذن 
لن  كثيرًا من م صنِّفي أصحابِنا ): -فقال ،وال حُتصىيخ الطوسي ال تُعد  وهفوات الشَّ  ،وقع يف هفوة  كبرية
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الَّذين  ونفهؤالء الكثري  (.؟!.وأصحاب ال ص ول ينَتِحلون المذاهب الفاسدة وإن  كانت ك ت ب هم م عتمدة
 ! ؟ملاذا مل ُتِشر إليهم إذا ُكنت تعرُف ذلك ،ينتحلون املذاهب الفاسدة

ر فيها  الَّيت تكثُ  العاملماكن يفرمّبا من أكثر األ ،يف أوساطنااآلن  املوجودِ  الدعاياتِ  ككالمِ   كالمٌ 
عيشون يف وسط يلَّذين اعرفُه وهذا ي ،سة الدينيةاملؤسّ وتشويه الّسمعة هي الدِّعايات والتسقيط واألكاذيب 

  يف األوضاعاع هي واألوض لنَّاساهم النَّاس  ،كما قُلت يف احللقات املاضية  ،الكالم هو الكالم ،سةاملؤسّ هذه 
  .!!.كلِّ مقطع  زماني 

د الَّذين عد ،كحرُتذ  اتمعلوم فهرست فقط من دون أيّ هو  ،ة أمساءتح سْ هذا الكتاب هو عبارة عن لِ 
ن لن  كثيرًا م): -مةيف املقدِّ  قالقد يخ الطوسي ال علم له بالرِّجال و يدل على أنَّ الشَّ وهذا  ،86 :وثّقهم

ا احلديث ِئمَّة ونقلو يبة باألة قر : يعين النَّاس الَّذين كانت هلم صل-ل ص ولصنِّفي أصحابِنا وأصحاب ام  
هم  من  تُبنّي لنالماذا ملف (،!.؟.ينَتِحلون المذاهب الفاسدة وإن  كانت ك ت ب هم م عتمدة-:بشكل مباشر

  .فصل  واللهُ  صلح ال أ كالمٌ و ،دليل   ن دونِ مِ  كالمٌ   !؟هؤالء الَّذين ينتحلون املذاهب الفاسدة

، تابًا رجالياً كتبون كيكن حني ل ،ة أمساءتح سْ جمّرد لِ ألنّه لن ينتفع منُه أحد و هذا هو كتاب الفهرست 
وذكره  )! ؟نتفع من ذلكأا ماذا أن ،ته يف الفهرسرح كح ذح  وليكْن أنّه (!!ه  في الفهرسترَ وذكَ ) يقولون مبلء الفم

ألنّه  ،داً شيء أب نا يففيدُ ال يُ إذن فهذا الكتاب  ،موتكثري الكالحشو لفقط ل ،جمّرد حشوهو  (في الفهرست
 .الكتاُب الثالثهو هذا  ..ة أمساءتح سْ جمّرد لِ 

ُه يُقسِّم أنَّ هو ب الكتا ُمتوى هذا ،يخ الطوسيأيضًا هو للشَّ  (،رجاُل الطوسي) :الكتاُب الرابعو 
اء الّرواة من فُيعدِّد أمس ،ملعصومنيا عن الّرواة ،واة عن أمري املؤمننيالرّ  ،يبالّرواة عن النَّ  ..الكتاب إىل أبواب

  .يف كّل ِقْسم والنساء الرِّجالِ 

راجعوا الكتاب  ،قطهو لستة أمساء ف ،إسم 6429 :العدد الُكّلي املذكور يف هذا الكتاب -
  .6429 :وأنُتم دقِّقوه العدد الُكّلي

  .6429من  ،157 :عدد الـُموثَّقني -
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 :دالفهرست العد كان يف  إذا ،الشيخ الطوسي ال ِعلم له بالرِّجال ُمطلقاً  هذا يدل ك أكثر على أنَّ 
  .157 :الَّذين وثّقهم ،6429 :هنا العدد ،86 :والَّذين وثّقهم ،912

  .43 :والَّذين ضحعَّفهم -
 .128 :البيت أهلِ  والَّذين وصفحُهم باملذاِهب املختلفة من غري أتباعِ  -
  .50 :واجملاهيل -
 ال أكثر. ة أمساءتح سْ قط لِ ف ،6051 :البقية -

ة تح سْ لِ ّرد جمهذا  ،لاب رجاولكن هذا الكتاب ما هو بكت ،مسّاه رجال الطوسي مؤّلُفه ؟فهل هذا كتاب رجال
  .!!.أمساء فقط

رواة  ن مُجلةِ ملى أُّنم عاألِئمَّة يذكر ف ،طريقة املخالفنيعلى هو  واألنكى من هذا أّن الكتاب
 يأيت أبو وبعدهُ  ،يب طالبابُن أ لي  ع :وضعحهُ  سم  ا أّولُ ف ..وى عن النَّيب رح  نْ يعين اآلن مثاًل: مح  .؟!.احلديث

ُه يأيت ُعمر ،بكر  ،هلل ابن ُعمراعبد و  ،ن عّباسعبد اهلل ابو  ،عبد الرمحن ابن عوفو  ،وبعدُه ُعثمان ،وبعدح
 ث  راوي حديجمّرد  هومنني مري املؤ أأّن ي أ ..الزبريعبد اهلل ابن و  ،عبد اهلل ابن جعفرو  ،عبد اهلل ابن مسعودو 

  !.!.من مُجلة رواة احلديث

  !؟..يثأليست هذه إساءة أدب حبقِّ األِئمَّة أْن ُتكتب أمساؤهم مع رواة احلد

مساءحهم على أفاذكروا  مَّةاألئِ  ءح أمسا إذا أردُُت أْن تذكروا ،آخر رجالي  أي ها الطوسي أو أي   إذا أردتح 
 هجٌ منهو  املنهجح  وهذا بح ذه الكتهلكن ألنَّ  .رواة حديثبما هم  فاألِئمَّةُ  ،لترب كليف أّوِل الكتاب  دحةحِ 

 وًا يذكرون عليَّ ن ملخالفو ا ..ونالطريقة الَّيت كتب هبا املخالف هؤالء استعملوا نفسح ف يت!الب ألهلِ  ُمالفٌ 
مع يف كتبنا ة مساُء األِئمَّ أتُذكر  ا أنْ أمَّ  ،املخالفني حنُن نعرفهاعقيدُة  ،الّرواةمجلة يذكرون أمساء أهل البيت يف 

 تُوضعح  ينبغي أنْ ال و  ،م أحدقاُس هبِ يُ أهُل البيت ال  !.!.حبقِّ أهل البيتمن علمائنا   أدب  هذه إساءةُ فالر واة 
  .هم عليهللالوات ص جّداً حبقِّ األِئمَّة كبريةٌ   دب  أ إساءةُ إُّنا  ،أمساؤهم مع رواة احلديث
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ري د اهلل األنصاابن عب جابر :باُب اليم ،من روى عن اإلمام الباقرمثاًل هنا: يف  ،على سبيِل املثال
 !!..لصادقا مِ على اإلما ُيقدِّم جابرح ف.. صَّادقابن ُُمحمَّد اإلمام ال ُُثَّ يذكر جعفرح 

ى اهلل عليه ن النَّيب صلَّ رووا ع ذينالَّ  فاطمة صلواُت اهلِل وسالُمُه عليها يذكرُها يف آخر أمساء الر واة
م يذكرون أمساء ا ..وآله اء للر واة أو خر تعداد األمسآساء يف لنِّ باعتبار أنَّ الـُمتعارف يف ُكُتِب الرِّجال أُنَّ

ذا دب  هأأي   ..لنَّيبيث عن ااحلد فاطمة بنُت رسول اهلل صّلى اهلل عليه وآله من رواة :باب النِّساء ،للّرجال
واملشكلة  ،دب  هذاي  أأ! ؟حديث   ب راويةح حُتسح فكيف على الدين  ؟! فاطمة هي القّيمةُ ..مع أهل البيت
عد بلَّذين جاءوا العلماء لَّ اك  ،الطوسي يخالشَّ  ليست فقط يف كتاب رجال ،يف كلِّ كتب الرِّجالهذه موجودة 

 يف نظري أنا ؟بساءة أدإذه أليست ه ،ومنا هذاالطوسي باعتبار أنَّ منهج الطوسي هو املنهج املوجود إىل ي
 م أحكموا هذاقول أنتُ أين لكنَّ  ،راجع إليكمفذلك  إذا كنُتم تقبلون هذا التصّرف .!!.هذه أكرب إساءة أدب

ة األمساء قيّ ب فيها ة  تح سْ يث يف لِ واة احلدر أْن يُعدَّ أمري املؤمنني من  رمحانّ منطٌق  أم شيطانّ  منطقٌ أهو  ،املنطق
 فاطمةُ  .هلل عليه وآلهاصّلى  يبلنَّ راوية حديث  عن اك  ،وتأيت فاطمة يف آخر اللستة ،الَّيت تلوِتا على مسامعكم

يف  ذا سوءٌ ه ،علم   عدمُ  هذا ،هذا جهلٌ  ،أدب هذه إساءةُ  ..حديث   ليست راويةح و على الدين  القّيمةُ هي 
 أمريُ  ،مجعنيُه عليهم أالمُ وس هللِ ا صلواتُ  للمعصومنيح  احرتام   وقّلةُ  أدب   هذه قّلةُ  ،توفيق   هذا سوءُ  ،العقيدة

  !!؟؟اهلل عليهم هكذا البقّية صلواتُ و  وفاطمةُ املؤمنني يُعّد يف الر واة 

 بكتابِ و هما و ديث أحاكتاُب رجاُل الكشي   هي كتب الرِّجال!!هذه و  ،هذا هو ِعلُم الرِّجال
 األسانيد ومن  قضّيةلوض يفانعتقُد هبا من دوِن و أهل البيت حنُن نقبُلها  عنروايات رجال الكشي  ،برجال

مع  كما ُتالحظون  سوء أدبت و ُخُزعبالت وضالال ،يت بعلم الرِّجالدون الوض يف هذه الزعبالت الَّيت مسُّ 
 .ُه عليهم أمجعنيوسالمُ  اهللِ  أهل البيت صلواتُ 

 ما هذاتقول و  قد !!حدأمل يرحُه الذي هذا الكتاب  (،برجال ابن الغضائري) :بقي عندنا ما يسّمى
ملعاصرين ا من العلماء الالل سييند ُممَّد رضا احلمجححعُه السيِّ  ،مجححعُه الَّذي مجححعه هذا كتابٌ  ؟الكتاب

  .؟!.ريالغضائ تاب ابنمسه ك اتابٌ ال يوجد كإذ  ،املختلفة تبمجعُه من الكُ و نقلُه  ،اآلن املوجودين
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رُها أُتلفا ولـم يتابني و كضائري  ألنَّ الطوسي كان ُمعاصرًا له وذكرح يف الفهرست بأنَّه البن الغوذلك 
  .ومل يستنسخهما أحد ،أحد

ما أشار إىل ُكُتبح أبيه و   وذكرح  ،ضائريابن الغ والدِ  وكان تلميذاً عند والدِه، ،والنَّجاشي كان ُمعاصراً لهُ 
  .مل يرحُه أحدو  ،باهذا الكت

 ،قرن الامسيف بدايات ال و رمّباابع أيبدو أنَُّه تويف إمَّا يف ُنايات القرن الر  ؟ويف ابُن الغضائريمىت ت
إْن   ،ذاهلى كتابِه ع دومل يطّلع أح ،نألنَّ الشيخ الطوسي يقول بأنَُّه تويف وهو يف سنِّ الشباب كان صغري السِّ 

  !!كان هناك كتاب لهٌ 

ل ّدثُت عنه قبلَّذي حتاطاووس  د ابنغري السيِّ وهو  ،د ابن طاووسالسيِّ بعد وفاتِه بأكثر من مئيت سنة 
 ،تابهِ ل كالمُه يف كئري ونقلغضااّدعى بأنَُّه عثر على كتاب ابِن ا ،ُه مجال الدين أمحد بُن طاووسأخو  ،قليل

  ال ُيتلكُه أحد؟!و  ليس موجوداً اآلنهذا  طاووسابن وحىّت كتاب السّيد 

ُه كتا مسهُ اُهناك عامِلٌ  ه يف كتابِه اووس ونقلح مند ابن طالسيّ ب عناية اهلل القهبائي يقول بأنَُّه كان عندح
محُع الرِّجال" وما علمنا   ،ن مئيت سنةِه بعد أكثر مرح عليعحثـح  ما نـحقحلحُه عن كتاب ابِن الغضائري الـُمدَّعى بأنَّهُ  "جمح

  .بالكتا قد اطمئن إىل ذلككيف أنَّ السّيد ابن طاووس 

 ،شكِّك يف وجودهِ يُ و داً يس موجو لهذا الكتاب بأّن د الوئي يقول مثل السيِّ الغريب أنَّ علماء الرِّجال 
  !!؟؟على طوِل الكتابو ولكّنُه يعتمد على كلِّ أقوالِه 

  ِ؟ال أدري هذا الكَلم كيف تحكمون عليه ! 
   ؟!.الحكم  إليكم ،منطٌق شيطاني  أم  ،منطٌق رحماني. 

 س مِّي الكتاب  ) :الـُمحقِّق السّيد احلسيين الالل يقول ،ال أحد يعرف ؟مسهُ اكتاب ابن الغضائري ما 
املعاصرون  ،كتاٌب مل يرحُه أحد  ،ال يعرفُه أحد ،(الَجرح وس ّمي الض عفاء وي عرف بالرِّجال البن الغضائري
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النَّجاشي كان بصدد ذكِر الـُمؤلِّفني والـُمؤلَّفات وما ذكرح  ،مل يذكروه ُمؤلَّفاتـأمساء املؤلِّفني وال وهم بصدِد ذكرِ 
  .إذن:.هذا الكتاب الطوسي أيضاً مل يرح و  ،هذا الكتاب

  .!!.سُم الكتاب ليس معروفاً ا -
  .!!.رحالح امسه البعض يقول  -
  .!!.الضعفاءامسه البعض يقول  -
  .!!.الرِّجال البن الغضائريامسه عض يقول الب -

تيب والتعبيِر و ة في التر ة والق  لدِّقَ افَ ه و ِمن أرَصن ك ت ِب الرِّجال في ): -حقِّق يقولالـمُ أّن الغريب 
! ؟الرِّجال كتبِ   صنِ ن من أر حىّت يكو الكتاب أين هو  ،(بم صطلِح ع لماء الفهرست واإللتزامِ  والداءِ 

  أصالً!! الكتاب ليس موجود

محع  وصاحب ،يجمحْمحع الرِّجال للقهبائمن به جاء  ؟لو تسأل من أين جاء هبذا الكالم لرِّجال يقول اجمح
ُه كتاب ابن طاووس   ؟حيحةقوال صه األومن قال بأنَّ هذ ،...وابن طاووس يقول ،بأنَُّه كان عندح

يها ونقول فلَّيت جيلسون ابيوِتم ة ليّ لكهل ُُيكن أْن نأتِيُهم بسندات مِ نفس الـُمحقِّق أو بقيَّة الُعلماء 
أّي جمنون  حىتَّ  وال يقبل !!بلون  يقالواهلِل  ؟هبذه الطريقةيقبلون أن تكون سندات الـِملكّية  !؟ُيوتناهلم هذه بُـ 

  !!لكن حديث أهل البيت يعملون بِه ما يشاءون على وجه األرض !!

أّن   لو آلنيعين ا !؟لبيتأهل ا حديثِ  لتضعيفِ وتكون أساسًا يُعتمُد عليها  وإالَّ هل هذه ُكُتبٌ 
 ،ا هو ببيتهِ م ،من الُعلماء  عاملِ و أيّ أبأنَّ البيت الَّذي يسكنُه نفُس الـُمحقِّق  ابن الغضائري فيِه كالمٌ  كتاب

  ..ال يقبلون بهِ قطعاً  ؟بالكالم هبذا يقبلون  هل

 ، الغضائريجال ابنِ اء يف ر جهكذا  ،هذه ما هي حبساباِِتِم ،البنوكاملوجودة يف حساباتـُُهم أو أنَّ 
  ..ال يقبلونحتماً  ؟ون هبذا الكالميقبل هل
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 حديثح  ُُيزُِّقون ،سيوال الطو بأق ،النَّجاشي بأقوالِ  ،ابن الغضائري أهل البيت ُُيّزق بأقوالِ  حديثُ  لكنْ 
 ةهذه هي احلقيق لكنْ  ،اً قيّ لكالم منطلصار ا دليل   أو نصفُ  لو كان هناك دليلٌ  ،أهل البيت من دوِن دليل  

 املرّة!!

يف  يخقال الشَّ  ،يشقال النَّجا ،قال الكشي: كما قُلت يأيت ُمؤلِّف فُيؤلِّف كتابًا فيقولهذه الُكُتب  
  و مل يرح وه ، الغضائرينُ قال ابو  ..!!ًا من األمساءمسافقط ذحكحرح  ،هو مل يـحُقل شيئاً  ،الفهرست وقال يف رِجالهِ 

اصطُِنع  صطنعٌ تاٌب مُ هذا ك ،دماننا وجو مل يكن له قبلح ز و  ،يف زمانناطُِبع هذا الكتاب  ،وللعلم كتابحُه!!
بأمواهلم  أْن يُطالبريد حداً يُ أأنَّ  كما قُلت لو  !!هكذا تظهُر الكتبو  ،ظهر يف أيَّاِمنا ،له ال وجودح و اصطناعاً 

حديُث و ل البيت هأملاذا ديُن  ، أحدوال يقبل أي  واهلل ال يقبلون  ؟يقبلونهل وملكّياِتم وبيوِِتم هبذه الطريقة 
 .؟! .ُُيزَّق هبذه الطريقةأهل البيت 

هذا  قولح  فُ ر وُيضيابًا آخكت  فيكتبُ  ويأيت بعدُه آخرُ  يف كتاب، هذه األقوالح  فيجمعُ أحُدهم يأيت 
ُمعجم رجال  هذا هو مارة!! أشبه بالعكتابٌ اكم الكتب حىّت يصبح عندنا  ترت و  ،جديدٌ  كأنَّه قولٌ و الامع 

 ،لوئياد حلديث للسيِّ رجال ا عجممُ  ،هذه العمارة وهذا الـُملحق معها ،عليه د الوئي رمحة اهللحلديث للسيِّ ا
ندهم من دون عااًل من أقو  لكلمات الَّذين مجعوها وأضافوا ومجعٌ  ،وهناك لكلمات املوجودة هنال هو مجعٌ 

 .؟!.دليل

 زماننا هذا  يف ،حلديثجال اهذا هو ُمعجم ر  ..عليه د الوئي رمحُة اهللنقف عند ُمتوى كتاب السيِّ 
 ،كتابهذا الهو هم درُ مص ،بيتهل الأ أدعيةح و  ،أهل البيت زياراتِ و  ،البيت أهلِ  ُكل  الِّذين ُيضحعِّفون حديثح 

هل حاديث أضعيف أايروسات تلف منجمٌ هو هذا  .!!.ل البيتمن هنا خترج فايروسات تضعيف أحاديث أه
  .!!.البيت

ثُنا عمَّا جرى يف السقيفة وعن ُظالمة فاطمة  ..لك مثاالً  ُخذْ  ِكتاب هو  أهم  مصدر  من مصادرنا ُُيدِّ
وعلى هذا الكتاب  ،ُف كتاُب ُسليم ابن قيسُيضعَّ  -معجم رجال احلديث-يف هذا الكتاب ،ُسليم ابن قيس

 اجتاهاتِه مع الـُمنافرة يف كلِّ  الـُمنافر غايةح  املنهجِ  ،اهلل يف منهجِه الَّذي طرحهُ  د ُممَّد حسني فضلُ ستند السيِّ ا
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 نيحىتَّ من الوهابيّ عن أهل البيت عدًا أكثر بُ  ُمنافٌر يكون يف بعِض األحيان منهجٌ إنّه  .!!.العصمة بيتِ  أهلِ 
على أساِس هذا و  .القضية يف حينهاأْن نتناول هذه  ناتسجيالتُه موجودة وُُيكنو  ،ُكتُبه موجودة  .!!.أنفِسهم

الروايات املذكورة يف الكايف أّن عتبار بإ ،زماننا إمامِ  فيِه والدةح  ه الَّذي أنكرح الكاتب كتابح  ألَّف أمحدُ الكتاب 
  .!!.ال تثبت ضعيفةٌ  رواياتٌ وفقاً هلذا الكتاب زماننا  إمامِ  وحىتَّ يف غري الكايف عن والدةِ 

ذا هلِوفقًا  ،ِبِهمطح الكثري من خُ  ،أهل البيت أحاديثِ الكثري من  ،الكثري من أدعيتنا ،الكثري من زياراتنا
 هلذا فقاً وِ شيء!! وح  ت منهايحثبُ  ال ،ُمجّهز باألسلحة ملسِح حديِث أهل البيتـِوفقًا هلذا املنجم الوح الكتاب 

هذه  هم!!ديثاحأن كّل مذلك  ورمّبا أقل منبنسبة عشرة باملائة  حىت البيت أهلِ  الكتاب ال يثبت من حديثِ 
 الَّيت ُضمِّخت بدمائهم الزكّية!! ألحاديثا

 : ُُمتوى هذا الكتاب

 ،اً ن جزءة وعشرو عأربحق املالهذه اجملموعة مع هذه  أجزاءِ عدُد  :هذه الطبعة هي الطبعة الامسة
  .رونوعش أجزاء كتابِه أربعة ُمعجم رجال احلديث لسّيدنا الوئي رمحة اهلل عليه عددف

حبسب  ،صفحة 11639 :األجزاء العشرين واألربعةعدد الصَّفحات يف  :اآلن حنُن مع الصفحات
  .هذه الطبعة

 ،صفحة 106 :لكتابادِّمة د مع ُمقات علم الرِّجال القواعنظريّ  ،والـُمقدِّمةالنظرية  :يف الزء األّول
 83 :الرِّجال قواعد علم ،والقواعدالـُمقدِّمة  106 ،صفحة 11639 :الحظوا عدد صفحات الكتاب

 :دد الصفحاتع ،الفنين املخمذت ُأخِ  ةٌ ومنهجيّ  فكرةٌ  بل هو كالم كثري ألنَّه ليس بعلم  وفيها   ،صفحة فقط
لعلم وفيها كالم  اصفحة قواعد العلم نظريات  83 ،106 :عدد صفحات املقّدمة قواعد العلم ،11639

  .كثري خارج عن مورد احلاجة

يعين إذا تتغري أرقام األحاديث تكون هذه الفهارس عدُية  ،صفحة 3633 :الطبقات والفهارس
فال ُُيكن االنتفاع من هذا  ،وتبّدلت أرقام األحاديثتبويب الكتب تبّدل فيها وفعاًل توجد طبعات  ،الفائدة

  .فهارسهي جمّرد  ،املوجودالتبويب 
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من  7900و: هر واة ألمساء ال ذكر  من يعين فعاًل ما هو فيِه  ،أمساء الر واة وأحواهلم ،7900 :الباقي
 ،الكبري صفحة من هذا العدد 7900 :فقط ، 11639! ؟تالحظون كم هو العدد ،11639 :جمموع
   وكالم ال فائدةح فيه!!حشوٌ 

  .15706 :العدد الُكّلي ألمساء الر واة :الر واة

ُ يـُبـح ء ذه األمسال هأليس املفروض أنَّ كُ  ،هذا ِعلم رِجال ،تالحظون ،700 :؟هم الثِّقات كم  ،احاهلُ  نيَّ
ديث هم يروون أحا وباملناسبة أكثر هؤالء الثِّقات .!!.واحد ثقات 700 :فقط ،15706 :معقولة من

 املعارفِ  اديثِ مع أحي هاجعنا مشكلة علمائنا ومر  .والعقائدِ  املعارفِ  أحاديثح وال يروون  ،احلالل واحلرام
  !!فقط 700 :الثِّقات ،15706 :ةالعدد الُكلِّي للر وا ..رآنِ القُ  تفسريِ  مع أحاديثِ  مشكلتهم ،واملقاماتِ 

الحظوا  ،15706 :وعمن جمم ،2157 :يعين إذا مجعنا الثِّقات مع املمدوحني ،1457 :املمدوحون
مجعت  ت بعدهالَّيت جاء، والكتب األنَّ السّيد الوئي كما قُلت مجع هذه الكتب ،15706 :العدد كم هو

  .2157عدد الثقات واملمدوحني ،15706 :فمن جمموع ،ب وأضافت إليهانفس هذه الكت

ا  يُقدحو وملهؤالء مل ُُيدحوا  ،فقط ةتح سْ لِ عبارة عن يعين هؤالء  ،9665 :حوا ومل يُقدححواالَّذين مل ُُيدح 
  .9665 ،ُفالنو ُفالن و فقط ُفالن 

 ،اهلم جمهولحو اهيل أيضًا جمم فه ،يُقدحواهؤالء الَّذين مل ُُيدحوا ومل نفُس اهيل هم اجمل :اجملاهيل
  .336 :ُمصطلح جماهيلحبسِب لكن 

  .419 :املذمومون

  .141 :مذاهب ُأخرى

  .48 :ُمغالون

 3087 :األحيان بدون تغيري ولكن تتكّرربعض و نفس األمساء ُتكرَّر بتغيري بسيط  :ّررةأمساء ُمك
 .إسم
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صفحة  3633 :دناوعن ،9665 :أمساء ال ِمدوحة وال مقدوحة ،إسم 3087 :أمساء ُمكرَّةيعين 
ت اء واحملتوياقة األمسحلقيهذه هي يف ا ،تكون نافعة إذا كانت تتطابق مع الن سخ املوجودة عندنا ،فهارس

ال بدون فائدة  أّما الباقون ،2765 :ناملمدوحون واملذمومو  ،املوجودة يف ُمعجم رجال احلديث لسّيدنا الوئي
هذا ! ؟ِعلماً  ّمون هذاوُتس ،12941 ،هؤالء ال نستطيع أْن ُنشخِّص موقفًا منهم ،12941 :يد منهمنستف

 ،ليي وآل عليّ عخُذ إالَّ من ال يؤ  لعلمح األنَّ  ،ِعلُم الرِّجال هو جهٌل وما هو بعلم   كما قُلتُ   ، أبداً ما هو بعلم  
 .؟!.فما هو بعلم جيء بِه من أعداِء عليي العلم وهذا 

هو هذا فصل موجود  ،71 :من كالم سّيدنا الوئي من الزء األّول صفحةأقف عند هذا املقطع 
يعين إذا نصبح اإلمام  (،وكالة اإلمام) :حتت عنوان (،مناقشة سائر التوثيقات العاّمة) :عنوان هذا الفصل ،هنا

يعين هناك من يقول من -...( أيضاً ومن ذلكَ ...): -اإلماُم املعصوم أي وكالُة اإلمام ؟وكياًل فهل يكوُن ثقةً 
ومن ...) ؟:السّيد الوئيفماذا يقول  ،املالية فذلك يدل  على وثاقتهِ  هوكياًل يف أمور اإلمام  بح صح نح الرِّجاليني إذا 

يعين اإلمام حني يُعنّي شخصاً -...(م َلزَِمٌة للعدالة اِم عليِه الس َلم َفِقيل أن هاذلَك أيضًا الوكالة  من اإلم
الوكالة   :أقول)...-:؟د الوئيالسيِّ ماذا يُعلِّق  ،ق الوثاقةو عدالتِه الَّيت هي فوكيالً على أموالِه فذلك يدل  على 

الموِر ال ي وكِّلوَن في غاية  المر أن  الع َقَلء  ،الفاِسق إجماعاً وبَل إشكال وَيجوز توكيل  ال َتسَتلزِم  الَعدالة 
عتباِر العدالِة في ي وَثق بأَمانَِته وأين هذا من ا من ال)...-يعين يف الواقع الارجي-...(المالي ة خارجاً 

ا ليس موثوقاً  ،إذا كان وكيل اإلمام ليس عادالً يعين -(...الوكيل وجيوز توكيُل  ،هُ فلإلمام أن يُوكِّلح  ،وحىتَّ ُرمبَّ
ويجوز )...-اآلن ليس حبثنا يف اإلمجاععلى أّي حال  من أين جاء به؟!هذا اإلمجاع تُرى  !!إمجاعاً  الفاسقِ 

يعين حبسب السّيد الوئي  ؟املعصوم على اإلمامِ  مُ كُ يعين هذا اإلمجاع أيضًا ُيح -...(توكيل الفاسق إجماعاً 
لو حبثنا عن  !؟العلماءهبا  ندري من أين يأيت باإلمجاعات الَّيت ال !؟بإمجاعاتناحنُن حنكم على املعصومني 

لو حبثنا  فهناك من العلماء من ينقل إمجاعات   ،ةِ العريض ةالطويل من املهازلِ  سندخل يف باب  إمجاعات الُعلماء 
 .!!.نَُّه هناك إمجاع على هذا القوليقول بأ ُّث هو يقول بقول   !! هو فقطهبا إالَّ يقول ال جند قائاًل وراءها 

بالضبط على هو ان من كتِبه ينقل إمجاعاً ويف الكتاب الثَّ  اً،إمجاعوهناك من العلماء من ينقل يف هذا الكتاب 
أنا  ،وبكثرةموجود يف كتب علمائنا وهذا  !!للقضية الَّيت نقل إمجاعًا عليها يف الكتاِب األّول ُمناقضة   ة  قضيّ 
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-(...ويجوز توكيل الفاسق إجماعاً )...-:د الوئي يقولسيِّ ولكن ال اإلمجاعِ  هنا ال أريد احلديث عن مهزلةِ 
وأّن  بإمجاعناأنَّنا حنكم على اإلمام املعصوم  ،ولنفرتض ذلك ؟هذا اإلمجاع حنكُم بِه على اإلمام املعصومفهل 

هنا  ؟خيتلفونهنا أو أنَّ الوكالء  ؟بالفسقوكالءحه  أن نصفح يعين السّيد الوئي يقبل  ،اإلمام يُوكِّل الفاسقني
؟! ..حني ينصب وكياًل يكون فاسقاً الـمحرِجع حني ينصب وكياًل يكون ُمقدَّساً واإلمام املعصوم  ؟ُمتلفة القضية

 ،يةوالـمرجع يُوكِّل يف األمور الدينّ سرُيقِّعون هلذا الكالم ويقولون هذا توكيل يف األمور املالية  !؟أي  كالم هذا
اإلمام شخصًا على أموالِه يعين حينما يُوكِّل  !؟ اإلمام شخصًا ال يكون موثوقاً كِّلُ كيف يُو   ،هاتهات يف تـُرّ تـُرّ 

إذا وثق اإلمام بكالمِه كيف  ؟فحينما يأيت هذا الشخص وخُيرب اإلمام بأحواِل أموالِه يثق اإلمام بكالمِه أو ال
  .الطوسييت مرَّت علينا يف رجال الَّ نفس القضية هي ! القضية ؟ال يكون هذا موثوقاً 

 علي  ابنَ ...)-احلديث د يف رجالأيضًا يُعدِّ السّيد الوئي يف هذا الزء  :الزء الثَّان عشرهو هذا 
اوي حديث  ر كأنَُّه و  عليه اهلل حىتَّ من دون صلواتُ  ،الم من دون عليِه السَّ حىتَّ -...(7864 :أبي طالب
 1413 ،يميالد 1992 ،لامسةهذه الطبعة هي الطبعة ا ،الزء الثَّان عشر ،259 :صفحة ،كبقيَّة الر واة

ن  عبِد اب)...-هُ ًا ما كّتبح أقرأ لكم نصَّ -...(عليُّ ابن أبي طالب:)...7864-طبعة منّقحة ومزيدة ،هجري
س َلم نين عليِه الر  المؤمأميسن ابن ق صي ابن كَلب ي كن ى أبا الحابن هاشم ابن عبد مناف ال م طِّلب 

نزلِة نفس مأقول إن ه ب.)..-ينا علمرَّ -...(يخ واحدرسول اهلل صل ى اهلل عليه وآله رجال  الش  من أصحاِب 
اّمة رِه وكتب العدير وغييث الغوخليفت ه المنصوص عليه في حدعليِه وآله  صل ى اهلل  الّرسوِل الكرم 

رِّجاليني  من كتب الفضُل حاالً هو أ ُهنا السّيد الوئي رمّبا-(...والخاّصة مملوءة من ذكر مناقبِه وفضائله
تعداُد  ولكنْ  ،ر شيئاً وئي ذكد السيِّ العلى األقّل  ،مل يذكر شيئاً  كيف أنّهيخ الطوسي  الشَّ اآلخرين ومرَّ علينا 

 علّي ابن أيب عدِّد بعد إسمِ  يُ ُُثَّ  ،تحفرال تُغ هذه إساءةٌ  ،أدب  واضحةٌ  إساءةُ هو مع الر واة املؤمنني  أمريِ  إسمِ 
  !!7864 ،طالب من دون سالم أو صالة أو أّي ميزة

حسني لاطالب  ن أبيهو السّيد عليُّ اب :علّي ابُن أيب طالب مسهُ اأيضًا راوي حديث  :7865
 .اآلم لي
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 .خياريي طالب اللدين علّي ابن  أبيخ رشيد االش  عليُّ ابن  أبي طالب  :7866أيضاً 

 .لّنرخيي طالب ايخ شهاب  الدين عليُّ ابن أبالش   عليُّ ابن أبي طالب :7867أيضاً 

ل قد يقول قائ ،لسلسلةنفس او نفس التسميات  ،املؤمنني بأي شيء يعين مل ُُييَّز أمريُ  ،بنفس الصيغة
 َأرَاَد اهللمحن ).؟! .حدأمَّد  قناعيت وعقيديت أقول ال يُقاس بآل ُُمح حبسب و بالنسبة ل ولكْن  ،ال بأس بذلك

أ هِبم ،(َبَدأ ِبك م   يف  ُتكتبح لواجب أن فاِب الرِّجال يف كت ُتكتبح  لو أُريد هلا أنْ  هذه األمساء ،من أرادح اهلل بحدح
مو جال يف داخل كتب الرِّ  ال أْن حُتشحرح  ،واإلكرامِ  واإلجاللِ  بالتقديسِ و  البدايةِ  م أُنّ يبدو و  ،حديث   رواةُ  كأُنَّ

 !!يف نظرهم يث  حد رواةُ 

 :رقم ،227 : صفحةيف زءاليف آخر  ، من الكتابالزء األخري ،والعشرونالزء الرابع هو هذا 
صل ى  نت  م َحم داطمة  بفَ ...)-!!راوية حديث نالقيَّمُة على الدي-...(فاطمة  بنت  م َحم د)...-15691

اطمة ! ف؟رسول اهلل أصحابِ  طمة منفا :-...(وآلهصل ى اهلل عليه اهلل عليِه وآله من أصحاِب رسوِل اهلل 
ل ى اهلل عليه وِل اهلل صسمن أصحاِب ر ..).-أُم  أبيهافاطمة  ،القحيَّمة على الدِّينفاطمة  ،روحُه الَّيت بني جحنبحيه

عنه  روى  اهلل ِمم ن ت رسولبِن وعد  البرقي فاطمة)...-يخ الطوسيالشَّ -...(يخوآله نقًَل عن رجال الش  
عّدها -(...برقي فاطمةد  الوع)...-قد فتح لنا القسطنطينية هبذا!! الربقي وكأنّ -...(صل ى اهلل عليِه وآله

 ،يِه وآلهل ى اهلل علعنه  ص روى وعد  البرقي فاطمة بِنت رسول اهلل ِمم ن)...-!!يعين هذا إكرام لفاطمة
ن ها لد َلها ك فء ا و جِ َلمَ  ولوال علي  رة مذهبنا هي معصومٌة بضرو )...-يقول د الوئيالسيِّ -...(أقول

من  أفضلح نا هي كان ئد الو السيِّ  ،ذلك مع-(على ما نطقت بِه الروايات  من الفريقينَسيِّدة  نساَء العاَلمين 
 .الرِّجاليني اآلخرين

 :؟الـُمقدِّمةماذا يقول يف ادي د جواد احُلسيين البغدد ُممَّ السيِّ  ،"كتاب الـُمعني"لذلك صاحب 
ملعجم وتنظيم وتبويب هذا الكتاب هو فهرسة -...(ولنخِتم الكَلم بذكِر بعِض المواقف للبركِة والتبرُّك)

ولنخِتم الكَلم بذكِر بعِض المواقف للبركِة والتبرُّك ال تي ظهرت منه  ق دِّس )-د الوئيرجال احلديث للسيِّ 
فال أقول  العلماءأحد مين البعض حني أذكر و يل ،على أيِّ حال !!..ُقدِّس سر ه: -...(سرُّه أثناء الت راج م
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بأنَّ هذه وهم ال يعلمون  ،دِّس ِسر هقُ  :اآلخر يقول حني يذكر بعضهم البعضح مراجعنا و  وُعلماؤنا ،ُقدِّس سر ه
م يرت  أهلُ  ،من أهل البيت الكلمة مل تأتِ  أو  ،رحمِححُه اهلل :يقولون ،ون عليهممحّ البيت حني يذكرون أصحاهبح
هذِه ُأِخذت من الصوفّية ف ُقدِّسح ِسر هأمَّا  ،هذا هو منهُج أهل البيت ،ويف الغالب يرتمّحون عليهيرتض ون عليه 

ِبًقدِّس ويقصدون  ،هُ يقصدون بسرِّه قلبللصويف حني ُيوت يف عقيدة الصوفّية يقولوُنا  وُقّدس ِسرّه ،املخالفني
علماؤنا يستعملوُنا  .؟!.فر يف عقيدتناهو عنُي الكُ اإلحتاُد مع اهلل القول بوهذا .؟! .مع اهللأنَُّه يتَِّحُد  ِسر ه

يستعملوُنا وهم ال يعلمون جتدوهم  ،سلوهم عن مصدرها ،هاسلوهم عن !.!.معناها حقيقًة ال يعلمونوهم 
م منه  ق دِّس سرُّه أثناء الت راجِ  ولنخِتم الكَلم بذكِر بعِض المواقف للبركِة والتبرُّك ال تي ظهرت)-!!مغزاها

وال تي لم نظف ر  )...-صاحب الكتاب يقول ،هذه املواقف الربكة والترب ك: -...(وال تي لم نظف ر كمثِلها
فقد قال ق دِّس ِسرُّه في حقِّ َجدِّه أمير المؤمنين إن ه بمنزلِة  ،م الرِّجاليةكمثِلها في جميِع ك ت ب التراجّ 

! ؟د الوئيالسيِّ وماذا يريد أن يقول -( الكرم وخليفت ه المنصوص عليه في حديِث الغديرنفس الر سولِ 
على سبيل املثال يخ الطوسي ومرَّ علينا الشَّ  فهو قد قال قواًل عظيماً،بكتب الرِّجاليني قياسًا و ولكن حقيقًة 

فاطمة بنت م َحم د هي ) :ونفس الشيء أيضاً  ،شيء أي ة هكذا جُمرَّدة من دونيذكرون أمساء األئمَّ وغريه 
أقول ) :ونفس الكالم يذكرُه هنا ُُثَّ يعلق ،الكالم الَّذي ذكرتُه قبل قليل وقرأته ،( بضرورة مذهبنامعصومةٌ 

ق دِّس ِسرُّه وال تي هي إن ما ت نبئ  عن حال صاحبها )...-يعين هذه الكلمات-...(تِلك المواِقف وغير ها
والية الوصيِّ وهي نار  ح بِّ وصّي رسول اهلل إنِّي آَنست  نارًا نَعم هي نار  واليِة اهلل ل َكحال من قا

د هذه الكلمات من السيِّ  ،د الوئيهذا الكالم من الـُمؤلِّف وليس من السيِّ  -(الوصّي المظلومالمغصوب 
 !!هذا املعىن وهذا االجتاه هود الوئي هو يقول بأنَّ الـُمراد من كالم السيِّ  ،احلسيينُممَّد جواد 

اء اهلل يوم غد  إْن ش حلقةِ  ينا يفبقّيُة احلديث تأت ،وقت الربنامج قارب على االنتهاء أو كاد أْن ينتهي
 .نفُس املوعد بٌث مباشر نفُس الشاشة القمُر الفضائية ،تعاىل

 ..رمَ َلماً يا قَ . سَ .ر الهاشميمَ أترك كم في رعايِة القَ 

 ..في أماِن اهلل. .أسألكم الدعاء
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