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ه اهلل َسََلٌم َعَليك لِيَ  ِإلال ِذي   يَا َوج  َوَجَد  َما ال ِذي  ك وَ َوَجدَ  ا فَ َقَد َمن  اذَ مَ . .هللبَِقي َة ا. .اءيِه يَ َتوج ه  اأَلو 

 ..فَ َقَدك َمن  

 . .ي  اتِ نَ ب َ  ي  ائِ نَ ب   أَ  ي  اتِ خوَ أَ  ي  تِ خوَ م إِ ليك  َلٌم عَ سَ 

 

ِعلُم ) : وأحنائِهنائِه وأحنائهِ  يف أفتدورُ  احللقاُت السَّابقةُ  ال زال حديثي يف أجواء املوضوِع الَّذي تقدَّمتِ 
كالمي يف   ْن أجعلديث أداية احليف ب يَّيتكان يف ن  ؟!(،يعيةحة الثَّقافة الشِّ األخطر يف سا املشكلةُ  ،الرِّجال

احللقة  اوُل يف هذهحأُ س ،كالم الالكالُم جير   وكما يُقالُ  ،ىتتهاد   احلديثِ  ولكنَّ أطراف   حلقتني أو ثالٍث،
فإنَّ  ،تفاصيلِ وتفاصيِل ال لتفاصيلِ  الِّ  لو أعطيُت الِعنان لكُ وإالَّ  ،من حديٍث بشكٍل ُملّخصٍ  ما بقي   أْن أمجع  

ن  يتمكّ ألجِل أنْ ذلك  و  ،هضيعِ وموا حبوثهِ  أو إطالةِ  هذا الربنامجِ  ولسُت بصدِد إطالةِ  ،ويطولُ  سيطولُ  األمر  
  .ّلواأو يِ  ه دون  أن يتع بوانستفادِة مِ من اإلنتفاِع واإل ون  ـُمتابعوال املشاهدون  

 عن املشكلةِ هو  هنايُة املطاِف يف احلديثِ و  (،هنايُة املطاف)هو   احللقة حديثي يف هذهِ  سأجعُل عنوان  
ا هو  يف احلقيقِة  بعلمٍ  الَّذي ما هو   ،ِعلُم الرِّجالوهي  ،ةِ يعيّ الشِّ  الثَّقافةِ  يف ساحةِ  األخطرِ  بْل هو  ،جهل   وإَّنَّ

 !!جهُل الرِّجال
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خلِّص املطالب أُ ول ألجِل أْن نَّين أقلك ،مما تقدَّ  أْن ُأكرِّر   تقدَّم احلديُث يف احللقاِت املاضية وال أريدُ 
ادسُة ُة السّ اآلي ،يف ذلك احلديثُ  ومرَّ  ،بشكٍل واضحٍ  رآنُ ِعلم  يُعارِضُه القُ هو   ِعلُم الرِّجالِ  وبشكٍل مضغوٍط:
  خربُه وهذا هو  الفاسُق ال يُرد  إذاً، -(وافَ َتبَ ي  ن   َنَبأ  ٌق بِ يَا أَي َُّها ال ِذيَن آَمن وا ِإن َجاءك م  فَاسِ )-من سورة احُلجرات

املفهوم  قبل   عِ تبا ألوىل باإلاوهو  ق  ملنطو الكنَّ  ،الثِّقات ُث عن أخبارِ أمَّا مفهومها فإنَُّه يتحدَّ  ،اآلية منطوقُ 
اِق يف شرِّ ُفسَّ  مرّتني ية نزلتألنَّ اآل ،فاسق  حقيقيّ هو  وهذا الفاسقُ  ،فاسق  إْن جاء ُكم  ،اً ح جدَّ واض

ِ  لف اِسِق ال يُردّ افخرُب -(ن واَتبَ ي    ف َ يَا أَي َُّها ال ِذيَن آَمن وا ِإن َجاءك م  فَاِسٌق بَِنَبأ  )-األرض فما باُلك خبرِب  ،قبل  التبني 
عفُه بالضبط ما م ض  ي ال يُعل  الَّذ لضعيفِ ا ما باُلك خبربِ و  ؟اً أم ليس فاسق هل هو فاسق   مُ الَّذي ال يُعل   اجملهولِ 

 وعلمُ  ،بيـَُّنواتبل  هوا خرب  ال تردّ   يقولرآنِ منطُق القُ  ،النَّاِس وهو الفاسقُ  فأسوأُ  ...؟ما باُلكو  ؟ما باُلكو  ؟هو
الَّذي و  ..الرَّمحن يُعارُض منطق  ُقرآن و رُض الفعلُم الرِّجاِل يُعا !!ةائيف املِ ائة مِ  هذه احلقيقة   يُعارضُ  الرِّجالِ 

رٍي وال إىل تاُج إىل تفكال حت ،ضحة  وا القضيةُ  ؟أم شيطانّ  هل هو منطق  رمحانّ  ؟الرَّمحن ما هو طق  يُعارض من
  ..محانّ الرَّ  طقِ املن مع  و رآن القُ مع منطق ِ  يتعارضُ  كما قُلتُ   ِعلُم الرِّجالِ إذاً،  .ذكاٍء كثريٍ 

إَماِمنا  َعن)- عليناألحاديثُ مرَّت اكايف الشريف و وهذا هو ال ،يتعارُض مع منطِق العرتةِ ِل ِعلُم الرِّجاو 
 حتمُل احلقائقُ -ل  َصواب  ن ورا  ة  وَعَلى ك  َحقيقَ  ل  إن  َعَلى ك   :الص اِدق قَاَل َرس ول  اهلل َصل ى اهلل  عليِه وآله

ذ وه اَفَق ِكَتاَب اهلل َفخ  َفَما وَ  ورا  واب  ن  صَ ل  إن  َعَلى ك ل  َحقيَقة  وَعَلى ك  -ها ال يف األسانيدها يف نفسِ قيمت  
وإالَّ   ،وليس السَّندُ  تُ م  ـالهو هنا  البحثِ  يف ظورُ إذاً املن ،كتاُب اهللهو  امليزاُن -وَما َخاَلَف ِكتاَب اهلِل َفَدع وه

هذا هو  ،ندلنا بالسَّ  أن  ذاً ال شإ ،تم  ـالَّذي يُعر ُض على كتاب اهلل هو ال ،على كتاِب اهللكيف نعرُض السَّند 
 ..منطُق العرتة

 ،هق  بِ ثِ نَ  ن الم مَ نه  مِ ه وَ ق  بِ ثِ ن نَ مَ  رويهِ يَ -الصَّادق عن اختالِف احلديثِ  ابُن أيب يعفور يسأُل اإلمام  
هذا يف السَّنِد أم يف  ،وجدنا لُه شاهداً -اِب اهللتَ ن كِ دا  مِ اهِ شَ  ه  م لَ دت  وجَ يٌث فَ دِ م حَ يك  لَ َد عَ رَ إذا وَ  :القَ 
 ،! األسانيُد مرتوكة  لعلِم الرِّجال؟بالرِّجالو أي  شاهٍد يف كتاِب اهلل يتعّلُق باألسانيد  ،ِت قطعاً م  ـيف ال ؟تم  ـال

أو ِمن َقوِل  اِب اهللتَ ن كِ دا  مِ اهِ شَ  ه  م لَ دت  وجَ يٌث فَ دِ م حَ يك  لَ َد عَ رَ إذا وَ -:والّسفاهة واجلهالة لعلِم الضاللةِ 
َلى ِبهجَ  ي  َرس وِل اهلل وإال  فَال ذِ  -:ن كذلككُ مل ي   ثقًة أمالراوي  أكان   لنا باألسانيدِ  ن  ال شأأْي -اءَك م بِه أو 
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ه ق  بِ ثِ ن نَ مَ  رويهِ يَ -:نَّ ابن أيب يعفور هكذا قال له أل ،كان ثقًة أم مل ي ُكن  سواءً -اءَك م بهِ جَ  ي  وإال  فَال ذِ 
 ي  وإال  فَال ذِ  َقوِل َرس وِل اهللأو ِمن  ِكَتاِب اهللن  دا  مِ اهِ شَ  ه  م لَ دت  وجَ فَ ...:)اإلمام قال-هق  بِ ثِ نَ  ن الم مَ نه  مِ وَ 
َلى ِبهجَ    .إىل املتون النَّظرُ بِل  ،ىل األسانيدليس إ إذاً النظرُ -اءَك م بِه أو 

مع يضًا أويتعارُض  .ةالعرت  قِ منط رآن ومعالقُ  ة مع منطقِ ائائة باملِ لُم الرِّجال يتعارُض ويتناقُض مِ فع
ل حَّتَّ الَّذين ب !!من السنني ل مئاتٍ توا قبالَّذين ما الرِّجالِ  كيف  للرِّجاليني أن يعرفوا حقائق  إْذ   ،العقل منطقِ 

 ..؟البيت اُت أهل كلمماذا تقولُ  .حقائُق النَّاس ف  أْن تُعر   مبكانٍ  الصعوبةِ  ن  مِ ف ،عاشوا معهم

ِجد)-نا موسى ابِن جعفرالرِّوايُة عن إمامِ  بوي املسجد النَّ -َدَخَل َرس ول  اهلل َصل ى اهلل  َعَليِه وآِله ال َمس 
َما  :فَ َقالَ -:يُعظِّمونهُ و جُيلِّلون ُه و ه ُيكرِّمونه داروا حول  أْي  ،أطافوا-َقد َأطَاف وا ِبَرج ل ا َجَماَعةٌ فإذ-:يف املدينة

مة :َفِقيل ؟َهَذا مة-َعَل  َمة :َفقال-!هذا الرَُّجل عالَّ َأع َلم  الن اِس بِأن َساِب الَعَرب  :فَ َقال وا َله   ؟وَما الَعَل 
َعاِر الَعَربِي ة َجِهَله  ضرُّ َمن  َذاك ِعلٌم ال يَ  :َعَليِه وآِلهيُّ َصل ى اهلل  فَ َقاَل الن بِ  ،َووقَائِِعها وأي اِم الَجاِهِلي ِة واأَلش 

َفع  َمن َعِلَمه إذا كانت و  ،وصف ُه بالعلم بَّ ألنَّ الن   ،صادقة أنَّ املعلوماتِ  ى فرضِ عل  هو هذا الكالم و  -وال يَ ن  
ُث عن األنساب حينئٍذ ألنَّه حني يتحدَّ  ،يُقال له جهلبل  ال يُقال له ِعلم   املعلومات ليست صادقةً 

النَّب قال عن  ،وهكذا يف بقيَّة األمور ،إىل أنساِب النَّاس سيءُ سيُ و  ،جهٍل وعدِم معرفةٍ  على أساسِ سيتحّدُث 
من  وعلُم الرِّجالِ  ،ه على فرِض صحَّة املعلوماتم  ه وال ينفُع من ع لِ ل  هذا العلم بأنَّه ِعلم  ال يضر  من جهِ 

 الرِّجالِ  أسوأ من ذلك ألنَّ ِعلم  هو بل  ،ة هذه املعلوماتمن نفس سنخيَّ  ِعلُم الرِّجالِ  ؟!نفِس هذه السنخية
م  يف فعلُم الرِّجاِل ِعل ،صحيحة تيف األعمِّ األغلب ليس معلومات  فيِه املعلومات املوجودة  ،ئةُمعطياتُه خاطِ 

لذلك ماذا قال النَّب  ،هُ وال ينفُع من ع ِلم   ُ هل  ال يضر  من جهِ فهو  ،صحيحةً  همعلوماتُ أحسِن أحوالِه إذا كانت 
َكَمة :ِإن ما الِعل م  َثََلثة :قَاَل الن ِبيُّ َصل ى اهلل  َعَليِه وآِلهُُثَّ -؟أْن قال هذا الكالم بعد   أو َفريَضٌة  ،آيٌَة م ح 

وليست  هذِه ُمُتون  و  ،هذه األموُر الثالثة العلُم هو ،ما قال أو ِعلُم رجاٍل أو ِعلُم درايةٍ -أو س ن ٌة قَاِئَمة ،َعاِدَلة
َكَمة :ِإن ما الِعل م  َثََلثة-:أسانيد أْي -وَما َخََله ن  فَ ه و َفض ل ،ةأو س ن ٌة قَاِئمَ  ،أو َفريَضٌة َعاِدَلة ،آيٌَة م ح 

إذا كانت املعلومات فيما ُيسّمى بعلِم الرِّجال  ،هذا إذا كان الِعلُم صحيحًا يف معلوماتهِ  ،ليس ضرورياً 
 ُُيالُف منطق   فعلُم الرِّجالِ  ،وهذا يتبنّيُ من التفاصيل ،صحيحةً واحلال أنَّ املعلومات ليست  ،صحيحةً 
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رتة لعِ ا ُمعاِرض  ملنطِق الُقرآن وملنطقِ هو علم   ِعلُم الرِّجالِ إذاً،  ،العقل تتحّدُث عن منطقِ هذه الرِّواية ُ و  ،العقل
 .وملنطِق العقِل السليم كما هو واضح  وجلي  

 هن مؤلفاتِ عسِه يتحدَُّث هو بنف ؟لمهُ عِ ما هو  النَّجاشي   (،رِجاُل النَّجاشي) :أهم  ُكُتب الرِّجاِل عندنا
 وكتاب   ،ِر والفضائلن اآلثاميها فوِكتاب  الك وفة وما  ،كتاب  الج م عة وما ورد فيِه من األعمال-يقولُ 

بن ُفالن ان ابن ُفالن به ُفالكر ن س  ذ هو  ،هؤالء أجدادُه كما هو يقول-:بني نصر ابن ق عين وأي امهم أنسابِ 
تصر وكتاب م خ ،همأشعارِ امهم و وِكتاب  أنساب بني نصر ابن ق عين وأي  -:فمن أجدادِه نصُر ابُن ُقعني

هو مثل ما  ،تباخلرافا ليئة  ُكُتب م  هيم وار والنجو ُكُتب األن  -األنوار ومواضع النُّج وم ال تي سم تها العرب
هي  القديةُ  لف ل كِ اُكُتب   ُل أنّ !واحلاكل  لم الف  الُفالن يُدرِّس عِ  العاملُِ  يُقالُ مثاًل  ،ةموجود يف أوساطنا احلوزويَّ 

 عبارة   الكثرُي منهاف ،اآلن لفضاءا ُكُتب الف ل ك القدية إذا ما ُقويست هبندسةِ   !وخزعبالت عبارة عن خرافاتٍ 
م ما كانوا يتلكون   ،معلوماٍت خاطئةعن  ى النظر يعتمدون علنوا كا  ،رةاملتطوّ  ال التلسكوبات وال األجهزة ألهنَّ

 ،طليموسسطي لباب اجملمثل كت ،ويعتمدون على معلوماٍت جاءت موروثًة من الُيونان ،اجملّردة بالعني
ُفالن و لألستاذ الالن أ الفُ ويُقال للعاملِ  ،وجهاالتغلب ُخرافات ون ذلك ِعلمًا وهي يف األعمِّ األوُيسمّ 

بين نصر  نسابُ أهو لنَّجاشي ا عند الَّ مكُ اآلن   ،الشيء نفسُ و  !!ُأستاذ  يف الف ل كو خ بري   بأنّه إعجاباً وافتخاراً 
 هذه] ؟فارةأم  ردةقِ نت كاه  سيارتُ  ؟على أّي خط ، أدري هذا الان يشتغلُ نصر ابن قُعني أين ك ،ابن قُعني

واله أْن ال من أح حالٍ  حسنُ أنصُر بن قُعني هذا  [يف العراق للنقل العام اراتٍ سيّ  أمساءُ هي املصطلحات 
 !!ُتب النَّجاشيكُ هي  ذه ه ؟نيبن قُعمن هو نصر ا ؟!الَّيت كان يعيُش معها األباعرِ  بكثرٍي من يكون أفضل  

مة  فالن  ،الكالم الَّذي مرَّ علينا نفسُ  ليت ا ة املعلوماتِ صحَّ  رضِ على ف! وماذايعين؟ !!بأنساِب العرب عالَّ
ِهل هعند ه،  تاٍب لك ال وجود   ،نَّجاشيلِم العِ  غايةُ هو هذا  ،فذلك ِعلم  ال ينفع من ع ِلمه وال يضر  من ج 
 ،اً جدّ  واضح  و  ،ضح  واناُه  معديثُ احلف .فهرست كما مرَّ الكالُم فيما سبقهو وهذا الكتاب  ،يف ُكتُِبه رجالي 
  .قلوملنطِق الع ،ملنطِق العرتةو  ،ُمعارضُة ِعلِم الرِّجاِل ملنطق الُقرآنوهو 

 املنهجُ وهو  ،املخالفني عند  ما  يفال  ،يف حديِث أهل البيت الفقاهةِ  يُعاِرُض أيضاً منهج   وِعلُم الرِّجالِ 
ُج الفقاهة عند أهل منه .فيما يأيت من احللقات الكالمُ ضُح هذا وسيتّ  !!ناومراجعُ نا الَّذي تأثرَّ بِه ُعلماؤُ 



 (8لحلقة )ا                                                      : الكتاب الناطق / للشيخ الِغّزي    3لجزء ا –ملّف الكتاب والعترة 

 

- 5 - 
 

 ،أهُل البيت يكرهون هذا الـُمصطلح ،يُبغضُه أهُل البيت ُمصطلح   هذا املصطلحُ ف ،جتهاداإل هو البيت ليس
ت هبذا ل  قُتِ  هراءُ الزَّ  ،ى هذا الـُمصطلحتأّسست عل   الّسقيفةُ  ،البيت ُذحِبوا وقُتلوا هبذا الـُمصطلح أهلُ 

سّيُد الُشهداء ركضت  ،سن قُتل هبذا الـُمصطلحنا احل  إمامُ  ،املؤمنني قُِتل هبذا الـُمصطلح أمريُ  ،ـُمصطلحال
 بيتِ  أهلِ  عند  هو  منهُج الفقاهةِ يف املقابِل  !!جتهادمبُصطلح اإل ،اخليول على جسدِه هبذا الـُمصطلح

 ..؟ماذا يقولون صلواُت اهلِل وسالُمُه عليهم أمجعنيف العصمةِ 

 ثٍ حدي هو كتابُ  ،الٍ رج ثان رواية يف رجال الكشي وكما قُلت بأنَّ رجال الكشي ما هو بكتابِ 
ا أحاديُث أهل البيتأله وحنُن نعتمُد أحاديث   ِر َمارِف وا َمَنازِ ع  ا)-؟ادقنا الصَّ ماذا يقول إمامُ  ،هنَّ  َل ِشيَعِتنا ِبَقد 

ِسن ون ِمن َروايَاِتِهم َعنّا ه م فَ  يهالَفقِ  ع دُّ ن َ فَإن ا ال -:ف هم ها ُُيِسنون أي-ي ح  ثَا  ِقيَها  َحت ى َيك ون م  ِمن   -َحد 
ه م  ه َما  وال م فَ ك ون م فَ يَ  :َقالَ  ؟ا  د ثَ م ؤِمن  م حَ َأَوَيك ون ال   :َفِقيَل َله  -:بالغيب ارتباطٍ نوُع  لهُ  أيْ  ،اً ُُمّدث

 دُّ الَفِقيهَ ع  فَإن ا ال ن َ -:لعصمةا بيتِ  أهلِ  عند   الفقاهةُ هي هذه  ؟هذه الفقاهة الرِّجال من ِعلمُ  فأين  -م َحد ث
ثَا   ه م َفِقيَها  َحت ى َيك ون م َحد  ثَا  م ؤِمن  ن ال  َأَوَيك و  :ِقيَل َله  ف ؟ِمن   ا  وال م َفه م  َيك ون م َفه مَ  :َقالَ  ؟ م َحد 

إن ا ال نَعدُّ )-ُت اهلل عليهمهم صلواِر حديثِ هم يف أنوالمِ عِ ن مِ  مبا جاء  و يِضِهم بف  و بُلطِفِهم  ُمفهَّم  -(م َحد ث
نَ  ع ِرفَ الَقول فَ ي َ  ه  فيلَ  نَ الر ج َل من أص َحابَِنا َفِقيَها  لَِبيَبا  َعاِقَل  َحت ى ي  ل حَ  عالقُة هي م ا ف-(ِفي الَقول الل ح 

يُد أم األسان هي املعاريضُ -(ِمَناارِيَض َكََل وا َمعَ رِف  ت ى َتعال َتك ون وا ف  َقَهاء حَ )وأيضاً  ؟املعن   ِعلِم الرِّجاِل هِبذا
اِزَل ِشيَعتنا عرِف وا َمنَ ا)-سانيد األوليس يف ،هي أساليُب التعبري يف املتون ،ُمُتونـهي ال املعاريضُ  ؟ُمُتونالـ

ِمِهم مِ   (،د ثه َما  وال م َفه م  م حَ م فَ )يكونُ والفقيُه -(ن اِعنَدنا ِبَقدِر َما ي حِسن ون من َروايَِتِهم َعن ا َوفَ ه 
ُ لنا منهاج الفقاهةِ  ما عالقُة ِعلِم ف ،لالقو  اُج حلنِ نَّه منهإ ،ةِ عند أهل بيت العصم والرِّوايات كثرية  جّدًا تُبنيِّ

  ؟!عند أهل البيت الفقاهةِ نهِج مب الرِّجالِ 

  أوال  فعلم  الر جال م ناِقٌض لمنطِق الق رآن. 
 ثانيا   م ناقٌض لمنطِق العترةِ ّرجاِل وعلم  ال. 
  م ناقٌض لمنطِق العقِل ثالثا  وعلم  الّرجاِل. 
  م ناقٌض لمنهج الفقاهِة عند أهل بيت العصمة رابعا  وعلم  الّرجاِل. 
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عند أهل  اهةِ ال مبنهج الفقلعقِل و  باوال وال بالعرتةِ  رآنِ وحَّتَّ لو أغمضنا عن ذلك وِصرنا ال نعبأ ال بالقُ 
ي شّ الك   ى رجالِ عل   :بوأمثالُه ُبين على هذه الكتُ  )معجم رجال احلديث(هذا الكتابُ ف ،بيت العصمة

  !!ة رجاليّ بٍ تي بكُ هب ما وهذه الُكتُ  ،والنَّجاشي وفهرست الطوسي ورِجال الطوسي ورجال ابِن الغضائري

 ،نيدا الكتاِب أسا يف هذواياتِ وللرِّ  ،نهم كما قرأُت عليكم الرِّواية    كتاُب حديثٍ هو   :يفرجاُل الكشّ 
ُ أوصاف   فالبدّ  أنَّ  فًة إىلإضا ،ا الكتابهذ ياتِ  روايفالَّيت وردت  األسانيدِ  رجالِ  من كتاب رجاٍل ثاٍن يُبنيِّ

ست ليفهي أيضًا  الطوسي ختصرهااوحَّتَّ الن سخة األصلية الَّيت  ،ي ليست موجودةً ة للكشّ الن سخة األصليّ 
  .ُكلِّ ذلك فالكتاُب كتاُب حديثٍ   ومع ،موجودة

فهو  لغضائري ابن ا إسم رجالِ باآلن  وما هو مطبوع   ،له فكتاب  ال وجود   :أمَّا رِجاُل ابن الغضائري
  .لهُ  ال حقيقة  و اصطُِنع يف هذه األيَّام  ،كتاب  ُمصطنع  

  .14 :وضّعف ،فقط 86 :وّثق ،912 :من بنيو  ،ة أمساءت  سْ فهو عبارة عن لِ  :الطوسي أمَّا فهرستُ 

 :وضّعف ،157 :وّثق ،6249 :من بني ،الفهرست ةِ ست  ة أطول من لِ ست  فهو لِ  :أمَّا رجال الطوسي
 ة  وقلّ  التضعيفِ  قّلة  ّن أل ،اً سيكون مشكوك وتضعيفٍ  وما جاء من توثيقٍ  ،ة من األمساءست  هذه جمّرد لِ ف ،43

لو  و  ،الرِّجال هلم بعلمِ  ة  ا ال خرب ؤلفيهمالوقت أنَّ  ويف نفس ،ةهذه الُكُتب ليست رجاليّ  ُُيربان عن أنَّ  التوثيقِ 
 .املوجودةِ  الكثريةِ  هذه األمساءِ  لبيّنوا أحوال   كانت هلُم فعالً خربة  

يعين اآلن  ،683 :جمموع املوثّقني واملمدوحني ،1269 :فالعدد الُكّلي :واحلال نفسُه مع النَّجاشي
أال يُعترب هذا  ،فني مثاًل أكثر من النِّصفمن املوظّ  وال يعرفُ يف دائرة، عن املوظّفني  مسئول  كان هناك إذا  

 يصُل إىل الّرواة  عددُ للسّيد اخلوئي، يف معجم رجال احلديث أنّه احلال و  ؟املوظفني بشؤونِ  قليل  اخلربةِ  الرجلُ 
شيئاً  الَّذين ال يعرف عنهمأّما و  ،2765 :معًا هو لجمموع املمدوحني واملوثّقني واجملاهيبينما  ،15706

قطعًا اجملاهيل هو أيضًا ال يعرف عنهم شيئًا وأنا عددُُتم  ،12941 :مل يرد فيهم ال مدح وال قدحو  ،أصاًل 
 ،كما قُلت  !!..من الربع أقلّ مبا وصف  هي ها وصف  و يعين األمساء الَّيت عّلق عليها من ضمن الَّذين يعرُفهم، 
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يُقال هذا  هل ؟أال يُطرد من الدائرة ،فنيوظّ امل من الربع عن شؤونِ  أقلّ يعرف مثالً  دائرةٍ  مسئولُ كان هناك    إذا
  .ةهذه هي القضيّ  ؟املوظفني شؤونِ   يفخبري  

لماذا ف ،األكرب سبة  الن فتِ وضعّ  ة لوثّقتْ لو كانت ُكتُباً رجاليّ و  ،ةهذه الكتب ما هي بكتب رجاليّ إذاً، 
ة ت  سْ عن لِ عبارة هي إذاً  ،ُضعِّفواوا و  ُوثِّق لَّذيناهم العدد القليل  ؟مل يُوثّقوا ومل ُيضّعفوامن الرِّجال ِ  األكربُ  النسبةُ 

 ،واعدق لرِّجال ولهُ ه علم ال يُقالُ  اً لمًا حقيقيّ عِ هناك افرتضنا أنَّ لو و  ،لألمساء فقط هي فهارسُ  ،أمساء فقط
 .هذا خامساً  ،ةفهذِه الكتب ما هي بكتب رجاليّ 

لسّيد ابن لَّيت اّدعى اا النسخةُ و  حد ،بن الغضائري أصاًل مل ير ُه أا فرجالُ  ،هذه الُكُتب ُُمرّفة :وسادساً 
خة مل هذه الُنس ،ريالغضائ ابن تِ مان على مو من الزّ  من قرننيِ  أكثرِ  مرورِ  بعد  أنّه رآها طاووس مجال الدين 

ال أنّه إْذ  ،وس ُمشتِبهاً بُن طاو سّيد افلرمّبا كان ال ؟صحيحة ذه الن سخة  ن قال بأنَّ هفم !! هوإالَّ  يرها أحد  
  .أصل  هلذا الكتاب

الطوسي  ب وصفهُ  الكتاأوالً  ،ومع ذلك فقد حدث فيه تغيري   ،كتاُب حديثهو  ف :وأمَّا رجال الكشي
رة اآلن فّ وسي ليست متو لطسخة انُ حَّتَّ  ثانيا  و  ،قدرًا ويدُع الباقيمنُه  تارُ ممّا جعله ُياألغالط  بأنَُّه كثريُ 

  .ينابأيدِ 

بن د ابن احلسن اُُممَّ   ترمجةذكرُت لكم يفمكتوب  فيِه، كما فرجال النَّجاشي  ،وأمَّا رجال النَّجاشي
 فكيف حضر ،450 :سنة كانتاشي  بينما وفاة النَّج ، سنة ثالثة وستني وأربعمائةتويفّ ابن محزة  ، أنَّ محزة

 يف سائرِ  ريف  حت ُيدثُ  إنّها فُهن حتريف   مثل ما حدث  و  ،فهناك حتريفإذًا ! ؟ُه وحضر دفن هُ جنازت النجاشي
فهرست   هوبْل  ،الي رج تابٍ و بكهما  الكتابُ ، وإالَّ فرجال   أنَّ الكتاب هو كتاب   رضِ هذا على ف   ،الكتاب
 !!يلنَّجاشارجال ُسّمي بُه الفهرست ولكن ُحرِّف بعد ذلك فمسا، كان ةكر يف الـُمقدِّمكما ذ  

ن عمها عبارة بني  الكتاألنَّ  ،إىل حتريفاألمُر فيهما  وأمَّا فهرسُت الطوسي ورجال الطوسي فال ُيتاجُ 
ا ة ت  فما فائدة اللسْ  ،ة أمساءت  سْ لِ    ! أكثر!المن األمساء  قائمةً وهي ال تعدو كوهن 
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فيها نَّ مؤلّ أ :ابعاً سوهذا ُف ُكل  ذلك يكشو  ،الكتب ُمرّفةهذه أيضًا و  ،ةالكتب ما هي برجاليّ هذه ف
 أقوال   إَّّنا هوائري بن الغضاكتاب بوما يسّمى  ،بن الغضائري ال يُوجد له كتابفا ،الرِّجال هلم بعلمِ  ال خربة  
ابن  وإذا ثبت أنَّ  ،د قاهلاقأنَّ ابن الغضائري على يها وهذه األقواُل ال دليل  ف ،ت من ُكُتباسُتخرج  

واة رُ  رية  خِ األِئمَّة و  أصحابِ  ِخرية   ألنَُّه قد و ص ف ،كّذاب  كّذاب    فابن الغضائري كّذاب   ،قد قاهلاالغضائري 
 ،ابلكذّ اقلون عن هذا ليون ينرِّجاوهؤالء ال ؟!إىل مليون مرّة اب  كذّ   اب  كذّ   اب  فهو كذّ  ،ابنيبالكذّ  احلديثِ 

 ،هنعرف أقوال   ُجل حنُن ال فالرَّ إالَّ و  ،هو فعاًل منقول عنهذا إذا فرضنا أنَّ الكالم املنقول عن ابِن الغضائري ه
ا   ،مل يرُه أحد الكتابُ  ؟ال ندري ماذا قالو  وس لسّيد ابن طاو او  ،ووسد ابن طاهذه دعوى من السيّ كانت وإَّنَّ

 ، ابن الغضائريإىلها ات ونسب  لتـُرَّهاذه هبنا جاء   ،مثل ما جاءنا برت هات الـُمخالفني يف علِم الدِّرايِة والرِّجال
  .ن اآلّيد ابن طاووس ليس موجوداً ! وحَّتَّ كتاب الس؟من قال بأنَّ هذا الكالم صحيح

-قال من الفهرست ه يف املقّدمةيُل أنّ الدلو  ،بعلِم الرِّجال هُ ل   ال خربة   أنَّ الرَُّجل   يُخ الطوسي واضح  الشَّ 
لون المذاهب ينَتحِ -مَّةأصحاِب األئِ  ةُ ري  وهم خِ -إن  كثيرا  من مصنفي أصحابنا وأصحاب األصول

 األصولِ  بُ أصحاف !لرِّجالاأحواِل بِه على عدِم ِعلمِ  هذا أدل  دليلٍ و-الفاسدة وإن  كانت ك ت ب هم م عَتَمدة
ون املذاهب  ا ممّن ينتحلن يكونو أكُن ،كيف يا اجلواد بأنَّ كتبهم ُمعت م دةنعنهم إمامُ  قال  األربعمائة الَّذين 

ج علت   :الث اني ر  بي َجعفأل ق لت   ،م حم د ابِن الحسن ابن أبي خالد)-ودون ك  هذه الرواية سدة!؟الفا
 ،ت الت  َقي ة  َشِديدةوََكان-ادقنيالصو اقرين بال عن-ِفَداك إن  َمَشاَيَخنا َرَووا َعن أَبي َجعَفر َوأبي َعبِد اهلل

ه م َفَكَتموا ك ت به م َوَلم ت  ر وَ  نايقول إنَّ -يَناب  ِإلَ لك ت  فَ َلم ا َمات وا َصاَرت ا ،َعن   قد  ،يعةالشِّ  مشايخ   أي ، مشاُي 
ث وا ِبَها فإن ها َحق   :فَ َقالَ -ووا هذه الكتبر    للُكتب وتوثيق   توثيق  واد هو مام اجلن اإلمهذا الكالم -(َحد 
ث وا ِبَها فإن ها َحق  :واُِتالرُ  بنا وأصحاب في أصحان مصنّ مثيرا  كإن   :)يقول يُخ الطوسيالشَّ ، بينما َحد 

 هم ينتحلون  دة و هم ُمعتم  انت كتبُ ذا كفإ(، األصول ينَتِحلون المذاهب الفاسدة وإن  كانت ك ت ب هم م عَتَمدة
 اهل  بأحوالِ ج جلُ الرَّ ف ،صحيحاً  ُه ليسكالم  من هذا يتبنّيُ أّن   !؟إذاً ما قيمُة علم الرِّجال ،الفاسدة   املذاهب  
 :وُيضّعف ،86 :منهم يُوثِّقو  ،912 :يُعدِّدفهو  ،الفهرست هكتابِ   نفُس هو على ذلك   وأدل  دليلٍ  ،الرِّجال

 !!؟؟الرِّجال جل بأحوالِ الرَّ  على جهلِ  يدلّ  أال ؟هذا يدلّ  فعالم   ،14
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على جهِل  وهذا يدل   ،43 :ُيضعِّف ،157 :يُوثِّق ،6429 :وهذا رجاُل الطوسي أيضًا يُعدَّد أمساء
وأولئك للهجرة  460 : سنةيفل تويف فإنَّ الرَّجُ  ،وليس عيبًا يف ذلك ،فهو ال يعرف شيئاً  ،الّرُجل بالرِّجال

هو   ؟اتأيت باملعلوميمن أين فديِه ل د مصادرُ وال تُوج ،همعاشوا وماتوا قبل  مئات من السنني فأّّن لُه مبعرفتِ 
صارت  ،لفنيثر من الـمخاكثر فأكون أنا يقرتبوعلماؤُ  لَّما مرَّ الزمنُ ولكن بعد ذلك كُ  ،باألمساء ةً ت  سْ كتب لِ 

 اً كتب  أساسًا ليست  وهيعدُ قوا ت عليهاي  وبُنِ  ،ساً وصارت ُأسُ  ،وصارت أصوالً  ،ةً ُكتبًا رجاليّ   هذه الكتبُ 
 الواقعُ  األمرُ هو هذا  الدليلُ و  ،جالوأصحاهُبا ال يتلكون ِخربًة بالرِّ  ،ُُمرّفةكتب  هي  فوق  ذلك فو  ،ةً رجاليّ 

  !!هميف كتبِ  املوجودُ 

 ؟إذا  ماذا يحص ل عندنا  
 .ِعلُم الرِّجال يُناقُض املنطق الُقرآنّ  -1 -
 .العرتة منطق   يُناقضُ ِعلُم الرِّجال  -2 -
 .العقل منطق   يناقضُ ِعلُم الرِّجال  -3 -
  .البيت أهلِ  عند   الفقاهةِ  مع منهجِ  يتعارضُ ِعلُم الرِّجال  -4 -
 .ليةٍ تٍب رجايعي ما هي بكالَّيت صارت أساساً لعلم الرِّجال يف الوسط الشِّ  الكتبُ هذه  -5 -
 . ُعِبث  هبا، وليست كما يف األصلكتب  ُمرّفة  هذه الكتب هي   -6 -
وها م وأنتم راجعذه كتبهه لدليلُ وا ،الرِّجال ال يتلكون خربًة بأحوالِ  الرجالّيون كما ُيسّموهنم -7 -

 :يُوّثقو  ،كثر من ستة أالفأ يذكرُ  ،157 :عدِّد اآلالف من الرِّجال ُُثَّ يتحّدث عنيُ  كتاب    ،بأنفسكم
  والباقني  ال يعرُف عنهم شيئاً!! !!157

ا وصلت لهُ  !؟أي  علٍم هذا ،ل هذا عالِـم  بأحواِل الرِّجاله عن  من هناك   معلومة  و  من هنا معلومة   وإَّنَّ
 ! هذا هو حالُ ؟فهل ُيسّمى هذا بعالِـٍم يف الرِّجال ،ال يعرُف عنها شيئاً  واألمساء الباقية ،هذا العدد القليل

 .النَّجاشي رجالِ  كتابِ   ةِ يف وضعيّ  وقد تقّدم الكالمُ  ،وحاُل النَّجاشي ما هو بأحسن منه ،الطوسي يخِ الشَّ 
 ،جهلِه بأحواِل الرِّجالهذا أدل  دليٍل على ف ؟!النَّجاشي حني يقول عن املفّضل ابن ُعمر بأنَّه فاسُد املذهب

فعلى أيِّ أساٍس  ،ابن ُعمر يف ُمعجم رجال احلديث الـُمفضَّل   يتدحُ و  ،النَّجاشي ولذلك السّيد اخلوئي ُُيالفُ 
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هذا أدل  دليل  ؟!جاشي بأنَُّه فاسُد املذهبالنَّ قال يِّ أساٍس وعلى أ ؟!اخلوئي الـُمفّضل ابن ُعمرامتدح  السّيد 
الـُمفّضل وُيضعِّف ويذم جابر ابن يزيد  بأحوال الرِّجال حني ُيض عِّف ويذمّ  على أنَّ النَّجاشي ال خربة لهُ 

هذا أدل  دليٍل على جهالِة النَّجاشي وعلى عدِم  ؟!ذين قام التشي ع على أكتافِهماجلُعفي وأمثال هؤالء الَّ 
شيئًا يف علِم  !! الرَُّجل مل يدّعِ نصر ابن قُعني وأمثال ذلك يف أنسابِ  تـُّرهاتٍ  هغايُة ما يعرف ،معرفتِه بالرِّجال

وما ذكرُه من مدٍح أو قدٍح هو ما كان  ،املؤلِّفني ومؤلَّفاُِتم أمساء   ال بأنَّه أّلف فهرستًا يذكر فيههو ق ،الرِّجال
على يُذب ُح اً يعي يكفي أْن يكون دليالً علميّ فهل الَّذي يكون شائعاً يف الوسط الشِّ  ،يعيشائعاً يف الوسط الشِّ 

 يعُة كانت تعيُش عصر  الشِّ أِضف إىل أّن  ؟!ه عليهم أمجعنيوسالمُ  اهللِ  أساسِه حديُث أهل البيت صلواتُ 
حقائُق  ف  وضاع أْن تُعر  ب يف تلك األحواِل واألصعُ ي   حيثُ  ،جتاهاتواإل قِ الفر  وتعيُش اختالف   ،التقّيةِ 

  ؟!الرِّجال

 الرِّجالِ  علمِ  حَّتَّ لو أردنا أْن نُغضَّ الط رف عن مناقضةِ ف ،عند هذا احلد وال تقف القضيةُ  -8         
وعن مناقضة علِم  ،ملنطق العقل وعن مناقضة علم الرِّجالِ  ،رتةحلديِث العِ  الرِّجالِ علم ِ  وعن مناقضةِ  ،رآنللقُ 

و وحَّّت ل ،ُس يف احلوزاتالَّذي يُدرَّ هذا ال  ،نّيِ يف أحاديثهم املب البيت أهلِ  عند   الفقاهةِ  ملنهجِ  الرِّجالِ 
ا ليست برّفة وقُلنا ُمكتب  الهذه  كونِ نا عن  وأغمضْ  ،بكتٍب رجالية نا عن أنَّ هذه الكتب ما هيأغمضْ  أهنَّ
 الَّذين ال خربة   ،االنَّجاشي والطوسي وغريمه ،وأغمضنا عن هؤالء املؤلِّفني ،نا نقبلها على حتريفهاأو أنَّ  ،ُُمرّفة

لُك طريقًا صحيحًا يُوصلنا هل َّنف ،نقبُل هبذه الكتببأنّا نا كلَّ ذلك وقُلنا كحَّتَّ لو تر  ،هلم بأحوال الرِّجال
الذلك هذه الن سخ املوجودة حنُن  ،طريقاً صحيحاً  ال َّنلكُ  !؟إليها  ،هي الن سخ األصلية لسنا متأكدين من أهنَّ

تويف على ما  ،وهو من علماء القرن السابع د ابن طاووسلـُمقدِّمة الَّيت ذكرها السيِّ اف ،وقد أشرُت إىل ذلك
الـُمقدِّمة الَّيت ذكرها عن كتاب الكشي الَّذي اختارُه  ،السّيد ابن طاووس رضي  الدين ،للهجرة 664 :أتذكر

 التحريفُ كذلك  و  .الن سخك على أنَّ الن سخ ليست هي فهذا يدلّ  ،يف هذه الُنسخة الطوسي ليست موجودةً 
أنَّ النَّجاشي حضر وفاتُه وهو و  ،463 :ابن محزة الَّذي تويف سنة بشأنِ النَّجاشي  رجالِ كتاِب يف   املوجودُ 

ما هو ف ،عن هذا التحريفحَّّت لو أغمضنا و  ،كتب ُمرّفةواضح أّن هذه الكتب هي   !!450 :متوىف سنة
وعجبًا من  ،فنحُن ال َّنتلك طريقًا صحيحاً  ؟ُمرّفة ُنسخ   وهذه الُنسخُ  إىل هذه الكتبِ  الصحيحُ  الطريقُ 
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هم ولكنَّ  ،البيت أهلِ  حديثِ  إىل كّل كتبِ  واضحة   صحيحة   هناك طرق   كون  نا يطلبون أن تومراجعِ نا علمائِ 
 هذه الُنسخُ ف ولو اّدعوا بأنَّ هلم طُرقًا صحيحةً  !!الرِّجال هذه كتبِ إىل   ال يطلبون طُرقًا صحيحًة واضحةً 

فإنَّنا ال  ،إىل هذه الكتب يف هذا العصرِ  الُعلماء   تقودُ  طرٍق صحيحةٍ  وجود   بُ ُتكذِّ  وهذه احلقائقُ  املوجودةُ 
املشكلة التاسعة وهي أنّه لو ق ِبلنا تأتينا  ،الثامنةوحَّتَّ لو أغمضنا عن هذه املشكلة  ؟!َّنتلك طُرقًا صحيحة

 تأتينا املشكلةُ حينئٍذ  ،انَّنا نقبلها على حاهلِ ، وأإىل هذه الكتب املوصلةِ  لصحيحةِ ا نّنا ال نعبأ بالطرقِ وقلنا بأ
 :التاسعة

 ما قالوا عن أنفسهم موإالَّ ه ،هؤالء الرِّجاليون كما يقول اآلخرون الَّيت اتّبعها ما هي القواعدُ  -9     
م رِجاليّ   ،يف كتبهم اعد  ذكروا هذه القو يمل  ؟يقلتوثاما هي القواعد الَّيت اتبعوها يف عملية التوثيق وعدم  ،ونبأهنَّ

 .ال نعرف ما هي القواعد الَّيت اتبعوهاو 
 10- املشكلة العاشرةال نعرفها وهذه هي  ؟درما هي املصا.  

 لتوثيق وعدمِ هم يف اقواعد   ال نعرفُ إنّا ُُثَّ  ،ًا صحيحًا إىل هذه الكتبعين حنُن ال َّنتلك طريقي
 أساٍس ى أيِّ عل  ف ،عدكون قوا يتلفهم ال ، قليلوعدُم التوثيقِ  فيها قليل   أساسًا التوثيقُ الكتب هي  ،التوثيق

رُف كيف وثّقوا حنُن ال نعو م  كالمهنقبلُ  فكيف ،نوا لنا ذلكهم مل يبيّ  ؟أو ضّعفوا هذه الِقلَّةوثّقوا هذه الِقلَّة 
 هم يفوبقواعدِ  هماليبِ ع بأسنقتن البد أنْ  ،هم ليست صحيحةهم وأساليبُ فلرمّبا كانت قواعدُ  ،وكيف ضّعفوا

 !؟اهبلنا  م  وهم مل يذكروها وال علفكيف نقتنع  ،بكالِمهم التوثيق والتضعيف حَّتَّ نقبل

لنا مل يذكروا  ؟من أين جاؤوا هبذه املعلومات ،همنَّنا ال نعرف مصادر  هي أ املشكلة العاشرةإذًا 
 ،فيها غري مذكورة والتضعيفِ  التوثيقِ  قواعدُ و  ،معروفة ها غريُ مصادرُ  كتب  بائسة    ،هذه كتب بائسة ،املصادر

 ،ُتكّذهُبماّدعوا غري ذلك فإنَّ الُنسخ املوجودة  إذاو إليها  يعة طرقًا صحيحًة للوصوليتلك مراجُع الشِّ ال و 
الَّذين ال يعرفون  وكثرةُ  ،قّلة التضعيف والتوثيقهو الدليل و  ،الرِّجال هلم بعلمِ  فني ال خربة  ملؤلّ وهذه الكتب 

م يعلمون بأحواِل الرِّجال ،عنهم شيئاً  أي  عالِـٍم  ؟!يعين الَّذي ال يعلُم شيئًا يُقال لُه عالِـم ،فكيف يُقال بأهنَّ
 ،يا مجاعة فهارس راجعوها ،هي فهارسبل ة والكتب ما هي رجاليّ فضاًل عن أنَّ هذه الُنسخ ُُمرّفة  !!هذا
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تصّفحوا  ،هو فهرست للكتبجاشي النَّ كتاُب و  ،لستة لتعداد األمساء فقطجمّرد يعين إهّنا فهارس  ،أنظروا فيها
 ..ال تقف عند هذا احلدالقضيُة  و ،وهاالكتب واقرأُ 

 ضِّ النظر عنغملوها باستع املعطيات الَّيت ؟غمض عن كّل هذا يأتينا هنا سؤالحَّّت لو أردنا أن نُ 
 ،تِلك األمور ن ُكلِّ علنظر ابغضِّ النظر عن الطرق الصحيحة بغضِّ  ،بغضِّ النَّظر عن املصادر ،القواعد

كتاٍب   ودِ وج ةِ لى فرضيّ ضائري عبُن الغوحَّتَّ ا ،النَّجاشي ،الطوسي ،املعطيات الَّيت استعملها هؤالء الرِّجاليون
 ةُ نوعيّ ا هي م ؟استعملوها الَّيت طياتُ ما هي املعف ،ةولكن حَّتَّ على هذه الفرضيّ  ،أْن ال كتاب له واحلقيقةُ  ،لهُ 

كيمياء ة لعلِم الميّ العل اتُ املعطي ،معادهنا وأنواعها ختتلفُ واملعطيات العلمية  ،لكلِّ علٍم معطيات ؟املعطيات
 علمِ  عطياتِ مل ن  عدِ مأو  ة  مكان ُهناك خايعين إذا   ، آخراهلندسة شيء   ة لعلمِ العلميّ  واملعطياتُ  ،شيء

علم إذا لعلم  كهذا ا ..لعلوماائُر سالكيمياء وهكذا  علمِ  معطياتِ  نِ معدِ   أوفإهّنا ختتلُف عن خامةِ  ،اهلندسة
أن ذا العلِم ولصاحِب هلم ذا العِ هلكن كيف يُ   ،ِعلُم الرِّجال وهو إخبار  عن أحواِل الرِّجال ،افرتضنا أنَُّه علم

 موبينهة حلسيَّ عطيات الى املعفكيف ُيصلون  ،ةحسيَّ  البد أْن تكون املعطياتُ  ؟املعلومة الصحيحةيصل إىل 
 ،450 :والنَّجاشي تويف سنة ،329 :عصُر النَّص انتهى سنة !؟ تفِصُل بينهممانِ من الزَّ  وبني الّرواة قرون  

  ؟احلسية لوا على املعطياتِ فِمن أين حص ،460 :والطوسي

 الذين ةِ الثِّقا فهي تشرُي إىل ،الثِّقاةِ  أخبارِ  نا بأخذِ يت تأمرُ الروايات الَّ  ،املاضيةِ  يف احللقةِ  نتُ كما بيّ 
أي  ،ةطريٍق نثُق به من اجلهة احلسيَّ  رب  إلينا عِ  أو يصل   ،همتوثيق   من املعصومِ  كأْن نسمع    ،يُوثّقهم املعصومُ 

على توثيِق  أو نعتمدُ  ،نثُق هبم ختبارِ إلوا واملخالطةِ  املعاشرةِ  وحبكمِ  ،مع هؤالء الّرواة لنا معاشرة  تكوُن 
 هبذه الطريقِة وحَّتَّ  ،ف أحواُل الرِّجالهكذا تُعر   ،خالطوهم وهم يوثّقون لنا أشخاصاً أشخاٍص حنُن خنالطهم 

مبّدٍة بعد ذلك  و ،هحقيقت  فلرمّبا خُنالط رجاًل فرتًة طويلة ونعاشرُه وال نعرف   دائماً،فإنَّنا ال نصُل إىل احلقيقةِ 
، وأّن  ة  احلسيَّ  واملخالطة   أنَّ املعاشرة  وهو  ،رّه املنطققِ يُ و  رّه العقولُ هناك قدر  تُقِ  ولكنْ  !!تتضُح احلقيقةُ 

 هؤالء من أين هلم هذه املعطياتُ ف ،حبال الّرُجل ومعرفةً  ربةً نسان خِ احلسي يُعطي لإل واالقرتاب   االختبار  
 هذه فرتة   ،الّرواة  وال أدركوا الَّذين بعد  وا الّرواة، أو حَّّت الَّذين عاصرُ  ا أدركوا الّرواة  م واحلاُل أهّنم ؟ةُ احلسيَّ 
إذا كانت ال توجد و  ،ةال تُوجد معطيات حسيّ  ؟فمن أين يأتون باملعطيات احلسّية ،بعيدة جّداً  ة  زمانيّ 
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أشياء أْي  ،ةح د سيَّ  هذه معلوماتٍ إذاً، البّد أْن تكون   ؟من أين جاءوا هبذه املعلوماتف ،ةمعطيات حسيّ 
 بعضُ أو  القرائنِ  هناك بعضُ كأْن تكون    ،العلميّ  يعيّ يف الوسط الشِّ أو  ،يعي عموماً شائعة يف الوسط الشِّ 

ويف هم يف توثيقِ  فُهم يعتمدون   ،استنتاجاً ح د سيَّاً  جون  نتِ ست  ها وي  جيمعون فيما بين   ،وايا الرواياتِ يف ط   املعلوماتِ 
ُحجًَّة  لكنَّه ال يكونُ  !!هًة على ص اِحبِ ُحجَّ  قد يكونُ نعم  !فيه ة  يال ُحجَّ  واحل د سُ  ،هم على احل د ستضعيفِ 
  ال غري!! استنتاجٍ  جمّردُ فهو  ،اآلخرينعلى 

 الهم  ؟واملراجع الفقهاءلماء و ماذا قال العُ ولذلك  ،رة بني أيديهم ح د سّيةاملعطيات املتوفّ  ،فإذاً 
 ،بريك  زمان   ارق  ف هناك  فاضحة القضية و  ألنَّ  ،ةيستطيعون أْن يقولوا بأنَّ هذه املعلومات واملعطيات حسيّ 

قالوا ف ،ريقًا غريباً وجدوا طأ ؟الواقفماذا  ،له ال قيمة  ويصبُح ة سيسقُط علم الرِّجال وأيضًا إذا قالوا حدسيَّ 
 يف الثقافةِ  ث لٍ مب  رن ضية ُتذكّ ذِه القه قةً حقي ،ال أكثر!! باأللفاظ تالُعب   !!احِلسّ  م ح د سّية  قريبة  منمعلوماُتُ 

حينما أْي  ،هذا الكالم ل  مث هون  ا يُواجحينم وهو أهّنم  ،العراقية "ةج  سْ احلِ " ثقافةِ  ،العراق يف جنوبِ  ةِ الشعبيّ 
رويس ه  أي ُييُله،ء ُف الشيلذي ُيرِ ا!( احلارف هو هويس  رْ  احلارفِ  اك  ذ لْ ثِ هذا مِ )يقولون  ،احلقائقُ  حُتّرفُ 

 ..طبق ُهناتن ألهّنا ،هذا الـم ث ل سآتيكم بقّصةِ هنا أنا و  ،يعين رأس الشيء بالتصغري

الِقصَُّة  ،"احلسجة العراقية"يف ثقافة  ها معروفة  ولكنَّ  ،قد تكون حقيقيًة أو هي من الكوميديا السوداء
جل وقد  الرّ  أعجبتُه زوجةُ  ،عند أحد ُسّكاِن هذه القريةضيفاً نزل و إىل قريٍة  جاء   م  ُمعمّ  رجُل دينٍ هكذا تقول: 
رى عادًة يف القُ  ؟!طريقًة كيف يستطيع أْن يصل إىل هذه املرأة س لهُ سو  يطان و  الشَّ  ،فاتنةً  كانت مجيلةً 

عادًة  ،خاّصة خالءٍ  تُ و الُقرى بييف   يُوجدُ لصالة الُصبح، وال فلّما استيقظوا ،حَّّت قبل الفجر يستيقظ الناسُ 
مع الـُمعّمم فعل  ذا فما ،فخرجوا لقضاء احلاجة ،مفتوحة يف أماكن  النهر ِ  ةِ إىل حافّ أو  يذهبون إىل البستانِ 

 ؟!ماذا صنعت  قائاًل صرخ فيه  ،باجتاِه القبلةولكْن يتبّول  هلِ سْ على ر  وقد رآُه جاِلسًا  ،الفاتنة املرأةِ  هذهِ  زوجِ 
 :قال ،القبلة باجتاِه ت  لْ أي أّنك  بُـ  (لةبْ عاجلِ  بِِلتْ  نت  إ) :قال له ؟نا ماذا فعلتُ شيخ   فقال   !(؟شسويت نت  إ)

 ،زوجُتك حرام ؟تبول على القبلة ،أنت ماذا صنعت   !إنَّ زوجت ك عليك حرام :قال ،يوم أبول هكذا أنا كلّ 
البُدَّ أْن  :قال ؟ماذا أصنع ِل  حلقْ نا إشيخ   :فقال. عليككّل ما مّر فهو حرام  و  ،بناُتك أيضاً و ورمّبا أوالدك 

شيخنا ماكو غريك  :قال ،ُُثَّ بعد ذلك يُطّلقها وأنت تتزّوجها ،ُمدَّة من الزَّمانيتزّوجها رجل  آخر أن ُتطلِّقها و 
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 :حِّيض  ُـ بلهجِة امل فقال ،شيخنا ُأسرتن ،تصري فضيحة اس هذيإذا أذهب إىل النَّ  ،أنت رتِّب األمر ،اسرُتن
يريد أْن  أنّه كانيبدو -!!أقوم هبذا األمر أبقى أسبوع أسبوعني ،سأبقى عّدة أيام هنا !ماذا أصنع أنا جمبور

 إذا كانت ،ُهنا يأيت إشكال  حوزوي ؟!فطّلق املرأة من الرَُّجل وعقدها رأسًا من دون عّدة -جّيداً!! يكتفي
أقول لو   ،يف هذه التفاصيل الدخول   على أّي حال ال أريدُ  !حاجة إىل الطالقال فعلى الّرجل  ُُمّرمةً  املرأةُ 

يومني  وبعد   ،وعقدها وتزّوجهاطّلقها على أّي حال  !من طلبة احلوزة لطرحوا هذا اإلشكال كان هناك بعض  
 رآُه أيضًا يبولُ  !!الليلي اجلهاديّ بًا من العمل يأيت ُمتع  وهو  هذا  يخ  هذا الرَُّجل القروي رأى الشَّ  ،ثالثةأو 
أنا  صحيح :قال !الِقبلة باجّتاهِ ت  لْ بُـ  !( أْي أنت  أيضاً بلةاجلِ بِِلت ع  ه ْم  نت  إشيخنا ) :فقال له ،اه القبلةباجتّ 

فأخرج  نفس ه من املأزق  !!(هيس  و  رْ  نا حارفِ  آلكنْ آلتِه) رأس  يقِصد !!فُت رأسهُ ر  اه الِقبلة لكنَّين ح  باجتّ بُلُت 
 هبذه الطريقة!!

مثل اللي )هذا ف !!احِلسّ  منريب  قس  أمَّا ح د   ،هو إمَّا ِحس  وأمَّا ح د سنا فنقول هلم:نعوُد اىل مجاعتِ 
 يّة!!اليِب احلوزو ُض األسهي بع وهذه !!فوا احل د س  إىل احلسّ حرّ هم هبذه احليلة ف !!أيضاً  (هيس  و  حارف رْ 

كن وال يُ  ،جّداً  ستبعدةمُ ة يّ احلس ؟ةة  أم حدسيَّ م حسيَّ طياُتُ ما هي مع ،عندنا ُمعطيات جمهولة  ـفال
ا معإ ،ةيّ ُمعطيات حسهي ة الَّيت يتلكوهنا لعاقٍل أْن يّدعي بأنَّ املعطيات العلميّ  فإذا كانت  ،سيةد  طيات  ح  هنَّ

 ،يب معنّي تركو مة معّينة خا ،دن  ياتِه معملعطيوجُد كما قُلت كل  ِعلٍم   ؟!هلا يف هذا العلم ال قيمة  إذاً ة حدسيَّ 
  ؟ملاذا ،حسّية ُيتاج إىل معطياتٍ النَّاس ِ  بأحوالِ  علمُ وال

ال أن  ةً سيّ  أْن تكون ح البُدَّ شهادةُ وال ،إىل شهادةٍ  النَّاس ُيتاجُ  اس وتوصيف  النَّ  بأحوالِ  ألنَّ العلم  
  ..ح د سّية ال ةً سيَّ ح ون  تك أنْ  البدّ  ،علٍم كهذا لو فرضناُه ِعلماً  فخامُة معطياتِ  ،ةسيّ د  تكون ح  

 ..احلديثإلمتام ِ  ذلك   بعد   ونعودُ  نذهب إىل فاصلٍ 

جّدًا ، وحَّتَّ لو أردنا أن  كثرية  الرِّجال ِ  علمِ ب الَّيت حتف   املشاكلُ ف ،واضحةصارت الصورة أّن أعتقد 
على و  ؟على ق وِل الكليينملاذا حنكُم بقوِل النَّجاشي وهي  ،أخرى هناك مشكلة  نتجاوز كلَّ تلك املشاكل ف
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 ،خربٍة باحلديثِ  وأصحابُ  ،يعةالشِّ  من علماءِ  وهؤالء هم أيضاً علماءُ  ؟قولويه على قول ابنِ و  ؟الصدوق قولِ 
  ؟!النَّجاشي من النَّجاشي وأمثالِ  أكثرُ  احلديثِ  م بأسانيدِ بل خربُتُ  ،احلديث وأصحاُب خربٍة بأسانيدِ 

كتاٌب كاف    عندكَ  ن  يكونَ أوق لت إن ك ت حبُّ )-الكتاب حني يقوليعين مثاًل الُكليين يف أّول 
إىل -(قينلص ادِ عن الص حيحة ثار ا باآلوالعَمَل بهِ -:إىل أن يقول-علِم الد ين من جميِع ف نونِ  ي جَمع  فيهِ 

يف فهو الكا مة  مقدّ  راجعوانكم أْن تُ ُيكو  ،طالب كثريةامل ألنَّ إليرادِه بتماِمه  يكفي ، الوقت الالكالم آخِر 
هو ف !!قنيدألئمة الصَّاحة عن االصحي وهذه اآلثار   بأنَُّه قد مجع  يف كتابِه الكايف هذه الرِّواياتِ  فيها يقول

قول ب أحكمُ يت و ماذا آلف ،اواُتِ رُ  ها ومن جهةِ مضامينِ  من جهةِ  موثوقة   ،هذه الروايات موثوقة   ،بالنسبة لهُ 
 !!وثوقةموايات ه الرِّ هذو  ،موثوقون هؤالء الّرواة :الُكليين يقول !؟الُكليين النَّجاشي على قولِ 

فتي بِه أ   بل َقَصدت  إلى ِإيراِد ما)-؟ماذا يقول ،"الفقيه" يخ الصدوق يف بدايةِ كذلك مثاًل الشَّ 
 يف كتابِ يعين هذا الَّذي أذكرُه من الرِّوايات -(أن ه  ح ج ٌة فيما بيني وبين رّبي وأحك م بصح تِه وأعتقد  فيه

أنا ال أريد أْن أقول بأنَّ   !!وبني ريّب بصّحته وأعتقُد فيه أنَُّه ُحجَّة  فيما بيين  أحكمُ  "من ال ُيضرُه الفقيه"
رى أنَّ هو حبسب عقيدتِه ي ،معصوم   الُكليين كالم   بأنَّ كالم   وال أريد أْن أقول   ،معصوم   كالم    الصدوقِ  كالم  

يارات أو علي ابن الفقيه أو ابن قولويه يف كامل الزّ سواء الُكليين يف الكايف أو الصدوق يف  ،هذه الرِّوايات
م ال يروون يف ن قالوا يف أوائل ُكتُِبِهم الَّذي ،أو ،أو، أو ،إبراهيم يف تفسريِه أو الطربسي يف االحتجاج بأهنَّ

ولكنَّهم ُعلماء ووثّقوا الّرواة  ،م معصومةأنا ال أقول بأنَّ أقواهل   ،رواياُتم موثوقةو عن الثِّقات  إالَّ رواياتٍ ُكتُِبِهم 
أنساب   يعرفُ  ر ُجل  هو  ،أنا ال أعتقد بأنَّ النَّجاشي ع الِـم ،أنَُّه عالِـم   والنَّجاشي على فرضِ  ،ووثّقوا الرِّوايات

أو النَّجاشي بالُكليين  س  يُقاي   ال ُيكن أنو جّدًا  ِعلمُه ُمدود   رُجل   ،يعرف بعض املعلوماتو  ،العرب
فالنَّجاشي الصِّناعة  يت  رِّ فإذا كان النَّجاشي خِ  !الّصناعة يتُ رِّ خِ رض أنَّه كما يقولون على ف   لكنْ  ،بالصدوق

ليين  قول الكُ و  ،والصواب   اخلطأ   يقبلُ  شيعيي  وق ولُه قوُل رُجٍل عالِـمٍ  ،يعةالشِّ  من ُعلماءِ  عالِـم    فهوما يكونُ  غايةُ 
م ُمتساوون ؟الُكليين النَّجاشي على قولِ  ولِ قب لماذا أحكمُ ف ،كذلك  ملاذا آيت إىل رواياتِ  ،هذا على فرض أهنَّ

 !؟ملاذا ،على روايات الُكليينبِه آيت بقول النَّجاشي وأحكم ، ُّث وموثّقة صحيحة  بأهّنا ين الَّيت قال عنها يالُكل
قبل  ،328 :تويف سنة ،مع أنَّ الُكليين تويف يف عصر النَّص ،والصواب   اخلطأ   لُ ُه يقب  عالِـم  شيعي قولُ  وِكالمُها
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وعلى  ،وهو األدق 328 :على قولني أنَّ الُكليين تويف ،329 :النائب الرابع تويف سنة ،الرابع النائبِ  وفاةِ 
ملاذا أحكم بقوِل النَّجاشي  ،الرابع الّسمريالسفري يف نفس السَّنة الَّيت تويف فيها  ،329 :قوٍل أنَُّه تويف سنة

ملاذا أحكم بقول النَّجاشي على بقيَّة  ؟ملاذا أحكم بقول النَّجاشي على قول الصدوق ؟قول الُكليينعلى 
م ال يروون إالَّ عن الثِّقاةالُعلماء الَّذين قالوا بأ  ترجيح  هو ! أليس هذا ؟النَّجاشي عليهم ملاذا أُقدِّم قول   !؟هنَّ

  ؟!من دون ُمرجِّح

 ذا الكتاب هو أفضلُ هف اً وأنَّ يس ُُمرَّ لاب ُه وأنَّ ِكتهو أعلُم النَّاس بالرِّجال حَّّت لو افرتضنا أنَّ النَّجاشي 
وُكنَّا  ،ابالكت  مصادر  ا نعرفُ وُكنَّ  ،تلو افرتضنا ُكّل هذه الفرضيا ،وأنَّ النَّجاشي هو أعلُم النَّاس الُكُتبِ 

ال جاءنا الرِّج ّن علم  أو  ،صلةحا ائققاحلسياً، كل  هذه د  يًا وليس ح  سّ ه حِ وكان توثيقُ  ،التوثيق نعرُف طريقة  
 حديث   ناقضُ رآن وال يُ لقُ اناقُض ل ال يُ الرِّجا أّن ِعلم  و  ،نا من املخالفنيمل يأتِ و الم من أهل البيت عليهم السَّ 

 بقولِ  مُ حنك فكيف   ،ان ذلك كُكل    لو ، البيتعند أهلِ  الفقاهةِ  وال يناقُض منهج   العقل   ال يناقضُ و  ،العرتةِ 
 !؟ال لنا ذلكقمن  !؟لُكليينام على  ُمقدَّ ! هل قال لنا األِئمَّة بأنَّ النَّجاشي قولُهُ ؟الكليينقوِل الّنجاشي على 
ُه قو ذا عنوه ،ثنان من العلماءواأل ،يعةمن الشِّ واالثنان  ،وهذا رجل   النَّجاشي رجل   وهذا عندُه  يف التوثيق ل  د 

ُم قول  ف ،يف التوثيق قول    :وأنُتم تقولون ،جِّحرجيح  بال ُمر  تإنّه  ؟ليينالنَّجاشي على ق وِل الكُ  على أيِّ أساٍس أُقدِّ
  ؟!نونن اجلم ا مُتارسون هذا الضرب  فلماذ !بأنَّ الرتجيح  بال ُمرجِّح ضرب  من اجلنون

ا ترجيح   ؟بل أقول إنَّ القضية أسوأ من ذلك ُمرجِّح وهو أنَّ نُرجِّح  يُوجدُ  ،الـُمرجِّح الّصحيح بعكسِ  إهنَّ
والنَّجاشي رجل  ال ِعلم  له  ،ُكتُُبه تدل  على ذلكو الُكليين رجل  عالِـم  :أوالً  ؟ملاذا ،الُكليين على النَّجاشيقول 

 وهذا عامِل  بأنساب نصرِ  ،البيت أهلِ  عالِـم  حبقائِق حديثِ  هذا ،هأمساُء ُكتُبِ وكذلك  ،وِكتابُه يدل  على ذلك
يتحّدث  ،هذه ُكتُُبه ،أليس هذا هو كتابُه ،عن آل ُُم مَّد وهذا يتحّدث عن آل قُعني هذا يتحّدثُ  ،قُعني ابنِ 

ليين كان والكُ ! ؟فأين ِعلُم الُكليين من علم النَّجاشي ،التأويل وهذا يتحّدث عن حقائقِ  ،العرب عن ُخرافاتِ 
املفروض إذا و  ؟!ة الُكليين والنَّجاشيبني شخصيّ  ال يكن املقارنةُ ف ،328 :تويف سنة ،يعيُش يف عصِر النَّص

ك ت ب  كتاباً   ،باحلديث لهُ  ألنَّ النَّجاشي رجل  ك ت ب كتاباً فهرستاً ال عالقة   ،للتعارض وال مكان   حصل تعارض  
فالُكليين  ،جمّرد فهرستهو  ،لهُ  ال عالقة   ،بعلِم احلديث هذا الكتابِ  عالقةُ فما  ،فيه أمساء املؤلِّفني والُكُتب
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 ال ُيكن املقايسةُ ف ،ُمؤثِّرـاآلثار تدُل على الو  ،الُكتبهي  خلربتِه وفهمِه وعلمِه والداللةُ ُمقدَّم  على النَّجاشي 
 قولِ  علىالنَّجاشي  يُقدِّمون قول   ؤنا. ومع هذا فُعلمابينهما هناك بون  شاسع  وكبري   ،تنيني الشخصيّ تبني ها
هو الذي أنَّ الُكليين يقضي بالـُمرّجح املوجود فما باُلك  و  ،فإنَّه ترجيح بال ُمرجِّحقُلت لو تساويا  !!الُكليين

رّجحوا ليس فقط  ،ع ِملوا بعكِس ما يدل  عليِه الـُمرجِّح ؟ماذا ع ِملواالكراُم  املراجعُ  ؟!على النَّجاشي كمُ ُي  
  !!كامالً   باملقلوبِ هي يعين القضية بالضبط  ،ع ِملوا بعكِس ما يدل  عليِه الـُمرجِّحبل  ،من دون ُمرجِّح

عندها  ف  لو وق املشكلةُ  هذهو ! ؟جداً  مشكلة كبرية  أيضًا هناك ف ،عند هذا احلدّ  وال تقف القضيةُ 
 ،إىل آخرهِ  ال من أّولهِ الرِّج بعلمِ  ستعصفُ  فإهّنا ،بغضِّ النظر عن ُكلِّ ما تقدَّم من حديثاإلنسان الـُمنِصف 

 !؟ما هي هذه املشكلة

أّي ُُمدِّث من أو  ،اآلن حينما يُورِد الكليين مثالً  :املنطق جنلس ونتحدَّث حديث  يا مجاعة تعالوا 
ى ورو   ى لنا السَّند  يعين الُكليين رو   ،س ن د وم ت ،يُورِد الرِّواية على ِقسمني ؟كيف يُورِد الرِّواية  ،الـمحّدثني روايةً 

 حينما يذكرون روايةً  ،الّصدوق وهكذاأو  ،رواية من رواياتهِ  أيّ يف يعين الُكليين  ،هناك روايتانف ،لنا املت
م يروون لنا جزأين  حينما نأُخذ  ،يعين اآلن مثالً  ،الـم ت :واجلزء الثَّان ،السَّند :اجلزء األّول ،مع بعضهمافإهنَّ

َأع رِب وا )-ه عليهوسالمُ  اهللِ  صلواتُ  يقول اإلمامُ  حينما ،حديث من األحاديث أيّ أو رواية من الرِّوايات  أيّ 
عن  ،َعن م حم د ابِن يحيى)-يرويها هكذا ؟يرويها الُكليينكيف هذه الرِّواية  -(َحَديثَ َنا فَإن ا َقوٌم ف َصَحاء

قاَل أبو  :قالَ  ،عن َجميل ابن درّاج ،عن أحمد ابن م حم د ابن أبي نصر ،أحمِد ابِن م َحم د ابِن عيسى
فُهنا الُكليين  ،من الرِّواية أطولُ هنا  أصاًل السَّندُ -(َأع رِب وا َحَديثَ َنا فَإن ا َقوٌم ف َصَحاء :َعبِد اهلل َعَليِه الس َلم

الـُمحدِّث يف كتابِه أو حني ينُقُلها لنا حني يُثبِّتها  رواية لّ هكذا كُ و  ،حديثاً أو  روى لنا س ن دًا وروى لنا متناً 
 ،يروي لنا املتو  ،عن ُفالنُفالن عن ُفالن  :يروي لنا السَّند ،روايتني يف آٍن واحدإنَُّه يروي لنا فِشفاهًا 

 ،نذهب إىل املت مباشرةً بل  ،(ِإن َجاءك م  فَاِسٌق بَِنَبأ  فَ َتبَ ي  ن وا)-نعبُأ بالسَّندإنَّنا ال فحبسب منطق الُقرآن و 
أي  ،ه فهو ُزخُرفلف  اما خو فُخذوه  رآن  ما وافق القُ ف ،رآنعلى القُ  عرضوا احلديث  البيت اأهل ِ  منطقِ  حبسبِ و 
عن فيه نبحث  رجالّ  رآن كتاب  هل القُ  ؟السَّندهل نعرُض  ؟ماذا نعرض على الُقرآن .وا به عرض  اجِلداررمُ ا

بينما  ،املت وادرسواقوا حتقّ ذهبوا يقوالن ا والعرتةُ  رآنُ القُ إذاً  ،املتنعرُض طبعًا  ؟أم نعرض املت ،أمساء الرِّجال
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يقبلون  لماذا ُعلماؤناف ،س ن دًا وم تناً أقول فالـُمحدِّث يروي لنا  ،يدرسون السَّندو الرِّجاليون يذهبون يتحّققون 
حينما يبحثون عن أمساء الّرواة  !!ويبحثون يف مضمون السَّندند ! فيرتكون الشَّك  يف رواية السَّ ؟رواية السَّند

ُيكن أْن إْذ  ،لكنَّين ما رأيُت أحداً يشك  يف رواية السَّند ،هذا حبث  يف مضمون السَّند ،فالن فالن كذا كذا
وكأنُّه ُمنّزل من السَّماء  السَّندُ يؤخُذ ملاذا  ،إشكال يف نفِس األسانيدباألسانيد فيكون ُهناك  فيعبثُ يأيت أحد 

أهل  منهجِ  وعكسُ  ،الُقرآن املنهجِ  عكسُ بالضبط وهذا  ،يف املت يكونُ النِّقاش ُ بينما  ؟ال يُناق ش يف رِواي ِته
م وذلك  ،ةبل مائة يف املائ ،يف املائة البيت ليس تسعة وتسعني فاصلة تسعة وتسعني يرتكون املت وال ألهنَّ

ال هم  ،السَّند السَّند ويرتكون رواية   يدرسون مضمون   ،رب السَّنداملت عِ  رواية  ا يدرسون يدرسون مضمونُه وإَّنَّ 
بأنَّ مثل ما ُيتج ون ببعضِّ الرِّوايات ف ،مع أنَّ الشَّّك منطقي  جّدًا يف هذه القضّية ،يشك ون يف رواية السَّند
ون احلديث فهم أيضًا يدسّ  يف كتبِ  الروايات يعين املتون  دّسوا وأتباع املغرية ابن سعيد أتباع ابن أيب اخلطّاب 

وال تأخذون  ،رعتباالقضّية بنظر اإل تلك  ماذا تأخذون فل ،ون األسانيداملتون يدسّ مثل ما دّسوا  ،األسانيد
وي والرَّا بالطرققائل إنَّنا من خالل معرفتنا  لقد يقو  ؟!أخطرعتبار مع أنَّ هذه القضية ة بنظر اإلهذه القضيّ 

ولكْن  ،هذا قد يصُدق يف حاالت قليلةنعم،  .أْن ُنشخِّص األسانيد نستطيعُ  ،ومن يروي منهومن يروي عنه 
! ال ؟كيف يكن ذلكيعة شيئاً  الشِّ  وعنها رجاليّ  فُ عرِ واة الَّيت ال ي  من أمساء الر  مع وجود هذه اآلالف الـُمؤلَّفة 

! ملاذا ؟فقط يف الشيء القريب من أهل البيتهو دائماً  ملاذا الشَّكَّ  ؟رواية السَّند يف لماذا ال تشك ونف ،يكن
محان وأين هو املنطُق أين هو املنطُق الرَّ أنُتم أي ها الـُمشاهدون  ؟البيت ملاذا ه أهلُ دائمًا العمل بعكس ما يريدُ 

ملاذا الشَّّك فقط يف حديث  ،مؤلفة من جزأين من سنٍد ومن متأليس هذه الرِّواية  ،احُلكم إليكم ؟يطانالشَّ 
ثنا ُفالن عن ُفالن  ،السَّنديف رواية و ال يوجد شك يف نفِس السَّند  ؟أهل البيت من قال أنَّ  ،عن ُفالنحدَّ

ملاذا ترتكون الشَّك يف رواية السَّند وتبحثون يف  !؟ون يف رواية السَّند! ملاذا ال تشكّ ؟هذا الكالم صحيح
أنُتم ال تنظرون إىل مِت  ،إىل السَّند أنظروا إىل مت الرِّوايةرآن قال لكم ال تنظروا بينما القُ  ،مضمون السَّند

 !!،ن الشَّك يف رواية السَّند وتدرسون مضمونهُ وترتكو  ،هاوترتكون متن   تدرسون رواية الرِّواية عرب السَّند ،الرِّواية
فيه  ر  هذا الكالم لو تدبّـ  ، أيضاً  العقليّ  املنطقِ و   العقلِ البيت وعكسُ  أهلِ  رآن وعكسُ القُ  عكسُ هذا هو 

ة هذه عمليّ  ،ما يُرّقعون بهِ الـُمرقِّعون  قد جيدُ  صحيح   ،ينقُض ِعلم الرِّجال من أّوله إىل آخرهِ سوف  فإنَُّه  أحد  
الَّذي يبحُث عن احلقائق ال شأن له  ،حنُن نبحُث عن احلقائق ،وفيهاالبحِث حوهلا  الرتقيع أنا لسُت بصدد
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ة الرتقيع لكنَّ صناعة اإلشكاالت وعمليّ  ،ِصناعة اإلشكاالت عملية  سهلة ،بالرتقيع أو باجلدل ألجل اجلدل
 !!احلقائق تدل  على نفسها بنفسها ،ال ُتوصل إىل احلقائق

مع   ا وفقهاؤناُعلماؤننا و اجعُ ملاذا ال يتعامل مر  :قويو  واضحٍ ه وبشكٍل يطرُح نفس  سؤال  ُهنا أيضًا 
رتجيح، ال قواعدِ  لةِ من مجُ  ألحاديثِ التعارض  بني اجعلوا  أليس األ ِئمَّةُ  !؟خالفني بنفس هذه الطريقةكتب امل

 لصواب   افإنَّ  ،هِ  بِ ذُ هم نأخُ خالف   ُه وإنْ هم نرتكُ فإْن وافق   ،على ما يقولُه املخالفون احلديث   أْن نعرض   أي
أْن  ،الفنيى حديِث املخلع ديث  ا احلعرضو ا :أليس املفروض ُهنا حينما يقول لنا األِئمَّة ؟!الرَّشاد يف خالفهمو 

 أنّه  حَّتَّ ية رائهم احلقيقث  عن آْن نبحعلينا أ ،وننقل منهال أْن نفتح أّي كتاب  ،ةآراء املخالفني احلقيقيّ  نعرف  
ت أمرونا بأْن نَّ أهل البيأل ،لبيتهل األم موافقاً أْن يكون الكالنا وأْن نتخرّي منها حني نُريد أْن نوازن أحاديث  

حيص بعملية التم تقومون  التب املخالفنيملاذا حني ترجعون إىل كُ  ،هم احلقيقيِّ على حديثِ  احلديث   نعرض  
يف كتب قيقّية احلحيص ية التمبعمل ؟ ملاذا ال تقومونبهي ل عِ بل  متحيص وما هي بتمحيصٍ الَّيت ُتسّموهنا 

 البيتِ ل ِ أه ما يف كتبِ و  ،يقي  حق ها فكّل ما فياملخالفني من التحريفِ  ُكُتب    ظ  فهل أنَّ اهلل ح فِ  ؟املخالفني
 ! ؟ُُمّرف  

 ألنَّ  البيتِ  هلِ أن حديث  يرتكو  وُعلماءنا األجاّلءيا مجاعة إنَّ مراجعنا  !؟بل القضّيُة أسوأ من ذلك
أنا أقول  ؟ككيف ذل  قولونقد ت !!يعملون بهيث  النَّواصب و ويذهبون فيأخذون حد !!علم الرِّجاِل ضّعفه

 :آتيكم بهِ  واضح عملي   مثال  هذا  ،لكم كيف ذلك

 الطبعةُ  هيهذه الطبعة  ،منهاجلزء احلادي والثالثني هو هذا و  (،حبار األنوار) :هذا كتاُب البحار
 وإالَّ الطبعات الـُمتقدِّمة مل يكن ،رةموجود يف كل طبعات البحار املتأخّ  ،دار الفقه للطباعة والنشر ،األوىل
قد منع كان يعي رمحُة اهلل عليه  املرجع الشِّ ألنَّ السّيد الربوجردي  ،هذا اجلزء وجمموعة أخرى من األجزاء فيها

ها يف عت طباعتُ فُمنِ  ؟!هراءوظالمة الزّ  الَّيت ال تشتمل إالَّ على ُظالمة أمري املؤمنني األجزاءمن طباعة هذه 
 ،اآلن ليس احلديث عن هذا املوضوع ،على أّي حال ،طويلةة طُِبعت بعد ذلك بفرتٍة زمانيّ لكّنها و  ،إيران

ُيكنكم أْن اآلن و ال جمال لقراءُتا  ،83 ،82 ،81 ،80 ،79 ،78 :على صفحاتُهناك رواية طويلة 
ر ابن ُعم   عن مطاعنِ  خاصّ  اجلزء الَّذي يتحدَّث بشكلٍ  ، األنواراجلزء احلادي والثَّالثون من حبارِ  ،تُراجعوها
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عن أمحد ابن إسحاق  ،ه عليهوسالمُ  اهللِ  ر عن إمامنا اهلادي صلواتُ رواية عن تأريِخ مقتل ُعم   ،اخلطّاب
ال أريد و رواية ُمفصَّلة ال ،عن إمامنا اهلادي ،من خواصِّ األِئمَّةو جّدًا ة معروفة ة شيعيّ شخصيّ وهو  ،الُقّمي

بأنَّ ُُيربُنا فيها  ،عن إمامنا اهلادي هيلكن الرِّواية  ،الدخول يف تفاصيلها فالربنامج ليس منعقدًا لذلك
واضحة جّدًا عن إمامنا و ُمفصَّلة و الرِّواية مبسوطة  ،اخلليفة الثان قُِتل يف اليوم التاسع من شهر ربيٍع األّول

 ،ضعيفة الرِّوايةُ  ،جّيد !!الرِّواية ضعيفةف "ُمعجم رجال احلديث"واعد هذا احملروس حبسِب قولكْن  ،اهلادي
يف إْن شاء اهلل نتناوهلا ! ؟رواية مهّمة جّداً مع أهّنا  ،ها من الوريِد إىل الوريدالرِّجال فذحب   ح ك م عليها ِعلمُ 

ذحبوا هذه تقريبًا أكثر العلماء  ،اخلوئي وليس فقط السّيدِعلُم الرِّجال وسّيدنا اخلُوئي نعم،  ،برنامٍج خاص
 !!الرِّواية من الوريد إىل الوريد

 الطربي تأريخُ ْن ولك ،اضحبشكل و  ألهل البيت  معادٍ ناصب   رجل   ،الطربي معروف-(تأريخ الطربي)
اف مة نوّ قدّ م ،صادرعة دار طبطبعة ذه اله ،الطربي !؟ال أدري ملاذا ُُيب ون هُ  ،املصدر الَّذي ُُيب ه علماؤنا هو
تأريخ ألّن طبعات خمتلفة رمّبا ال ،23 :يف أحداث سنة ،736 :يف صفحة ،وهذا هو اجلزء الثان ،احاجلرّ 

بقين من  بع ليال  يوم األربعاء ألر  هِعن ع مر رضَي اهلل  تعالى عنط  )-23 :أحداث سنة ،الطربي طبعاتُه كثرية
  .ةمن ذي احلجَّ والعشرين يعين يف اليوم السادس -(23ة سنة ذي الحج  

هلادي أنَّ امامنا إي عن معن أمحد ابن إسحاق القّ عن السّيد رضي  الدين ابن طاووس رواية البحار  -
  .ربيٍع األولُعمر ابن اخلطّاب قُِتل يف التاسِع من 

  .ةرواية الطربي أنَُّه قُِتل يف اليوم السادس والعشرين من شهر ذي احلجَّ  -
 ؟الخوئي ماذا يختار سّيدنا!  

كتاب معروف للسّيد   التنقيح يف شرح العروة الوثقى ،اجلزء التاسع (،التنقيح يف شرِح العروة الوثقى)
 كتاب    ،فقهيّ  كتاب    ألنَّ الكتاب   ،أذهب إىل موطن احلاجة ،331 :صفحة ،وهذا اجلزء التاسع ،اخلوئي
-فيتحّدث عن التاسع من ربيٍع األّول فيقولياد يف مورد األغسال ويف مورد األع ،وهذا هو حبثُه اخلارجللفتيا 

وإن  كان ات  َفَق في هذا اليوم  ،ِفقَ تُّ أو اات  َفق -:ُيشري إىل مقتِل ُعمر-على أن  كون سبب هذا العيد)
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 إال  أن  التأريخ أثبتَ -:اخلليفة الثَّان قُِتل يف اليوم التاسع أنَّ  وهويعة عند عوام الشِّ -معروفا  عند العوام
هؤالء و  ،البيت أهلِ  إىل أحاديثِ  أقربُ هم يعين العوام -(وقوعه  في السادِس والعشرين من ذي الح ّجة

يعين مقتل اخلليفة -على أن  كون سبب هذا العيد-:هذا كالُم مرجعنا اخلوئي رضوان اهلل تعاىل ،نامراجعُ 
إال  أن  التأريخ أثبَت وقوعه  -:يعةعوام الشِّ عند -ات  َفَق في هذا اليوم وإن  كان معروفا  عند العوام-:الثان

نا على قوِل إمامِ  هذا النَّاصبّ  يعين ُهنا سّيدنا اخلوئي يُقدِّم قول  -في السادِس والعشرين من ذي الح ّجة
أال  ،حَّتَّ لو ُضعِّفت الرِّوايةولكْن  حبسب كتابِه احملروس معجم األحاديث!! الرِّواية ألنّه ضّعف   ،اهلاديّ 
 !؟! من قال بأنَّ قواعد علم الرِّجال تُعطينا نتائج حقيقية؟عقاًل أنَّ الرِّواية صدرت عن اإلمام احتمال   يُوجدُ 

ولكن  ،ال بأس بذلك ،وح ك م بضعِف هذه الرِّواية جّيدلنفرتض أنَّ السّيد اخلوئي اطمئن لقواعدِه ولرجالِه 
ّدل آراءُه من فرتٍة ! لو كان كذلك ملاذا ب؟و احلقيقة إليه هد اخلوئي بأنَّ ما وصل  السيِّ  هل يستطيع أْن يقطع  

مخسني لكن يبقى هناك احتمال أنَّ نسبة بدرجٍة ما إىل هذا القول هو مطمئن  اآلن  ؟وبّدل فتاواه إىل أخرى
أْن باملنطق يقول و  ،ناصبّ الطربّي فهو أمَّا هذا  ،اهلل عليه نا اهلادي صلواتُ كالم إمامِ هو  ة هذا الكالم باملائ
فلماذا  ،النّاصبهذا اهلل عليه على كالم  ة هو كالُم اإلمام صلواتُ نسبة مخسني باملائم كالماً فيه احتمال نُقدِّ 

ليست  طبعاً القضّية ،الرِّجال نتائُج علمِ هي هذه  !؟اهلادي اإلمامِ على كالم ِ النَّاصب  قدَّم السّيد اخلوئي كالم  
يُنكرون أنَّ ق تل اخلليفة  فهم ،يعةالقضية هذه موجودة عند أكثِر علماء الشِّ  ،ي باملناسبةد اخلوئخاّصة بالسيِّ 

َما ذ ِكَر أن  )-؟ماذا يقول ،78 :يخ اجمللسي يف صفحةلذلك الشَّ  ،يف اليوم التاسع من ربيٍع األّولكان  الثان  
-:هذا هو املشهور بني فقهائنا اإلمامية-بين فقهائنا اإلماميةِذي الحّجة هو المشهور َمقتَ َله  َكان ِفي 

في األمصاِر واألقطار في زماننا هذا هو أن ه  اليوم التاسع من ربيع  -:عموم الشيعة-يعةِ والمشهور بين الش  
 اهباجتّ  ،بعيدٍ  اهٍ يذهبون باجتّ وعامَّة الفقهاء  ؟!من حديِث األِئمَّة قريبٍ  باجتاهٍ  تذهبُ  يعةِ الشِّ  يعين عاّمةُ -األّول

من هذا  ،الرِّجال ن علمِ مِ  ؟جاءت هذه الطّامةُ  من أين   ،هذه هي احلقيقة ؟!ا الّناصب وأمثال هذا النّاصبهذ
 قضية طويلة   بْل هي   ،تقتصُر ع لى هذا قدوا بأنَّ هذه القضّية  توال تع ،من هذا املرض اخلبيث ،الّداِء الُعض ال

يف كتِب  ُمتكرِّرةٍ بصورٍة هذه احلقائق و  واهلِل أنا أواجهُ  ،أنا ال أستطيع أْن أحتّدث عن كلِّ صغريٍة وكبريةٍ  ،عريضة  
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 و ،يف األخالقو  ،يف العقائدو  ،يف األصولو  ،يف الفقِه والُفتياو  ،يوميًا أواجُهها يف التفسري ،ناا وعلمائِ نمراجعِ 
 !!يف كلِّ مكانٍ هذه القضّية تتكّرر 

مرجعاً  من املراجعِ  جع  مر فسِّق يُ  ،مثالً  ،ماحين يف حوزاتنا العلمّيةملاذا  !؟نفسه وسؤال  هنا أيضًا يطرحُ 
قليد النَّاُس مرجُع الت ؟ندن السَّ لبحِث عاملاذا يُقب ُل قولُه من دوِن  ،أو يُوثِّق أحداً  كُم على أحدٍ ، أو ُي  آخر

ما  ،يتلك سنداً  نْ أالبُدَّ إْذ  ،لشرعيةاألحكام فهذه ما هي بفتوى يف ا شخصاً أمَّا أنَُّه يُفسِّقُ  ،اواهتتُتاِبعُه يف ف
البُدَّ  !؟لَّذي أخربهُ امن  ،هِ ِء شأنيف إعالحَّّت أو  ،آخر شخصٍ  الثان أو أيِّ  املرجعِ ُه يف تفسيِق هذا هو سندُ 

ن وهذا مِ  ،نُفالن الُفالم أ ،هُ ادمُ خأم  ،هُ ِصهرُ ُه كان  أم ولدُ  ،هُ أخرب   م نْ  حال  أن نعرف هذا السَّند وأْن نعِرف  
ونأيت  ؟لسَّندايف وِن البحث ين من دآلخر ل املرجعِ  ملاذا نقبل تفسيق   ؟ عليها املرجعحَّتَّ بن   باملعلومةِ  أين جاء  
 ن منُه لآلخريفسيقُ ت ل  قب   يُ حَّتَّ  ة املرجعِ ما هي خصوصيّ  ؟عن السَّند فنبحثُ  البيتِ  أهلِ  حديث   حُناسبُ 

ُر تُ ! ؟ن دعن الُعلماء من دوِن س  ر ملاذا نقبُل الكرامات الَّيت ُتذك   !؟دوِن س ن د  ،يف الُكُتبِ و  لى املنابرِ عذك 
 ٍد كثريٍ ر لعدتتكرّ  ةِ س الكرامنف ،اجمالرت  من خالِل متابعيت لكتبِ وأنا الحظُت  ،هلا ال حقيقة  و  وأكثرُها كاذبة  

 (نيس)لعالِـم مًة لكرا  فيستنسخون   ،photocopy دهم ِجهازعن املالئكةُ هل ال أدري  ،من الُعلماء
 !!؟؟بنفِس التفاصيلو بالضبط  ،وهكذا ،(ادص)العالِـم يُلصقوهنا بو 

 هو لعلماءِ ا  حديثِ األصل يف ، بينماحَّتَّ يثُبت العكس الصِّحةُ هو البيت  أهلِ  يف حديثِ  األصل  إّن 
ُت إليها الَّيت وصل جةُ النتيي ههذه  .ُتشرُي إىل ذلك هذه احلقائقُ و هذا هو الواقع  ؟!العكس حَّتَّ يثُبت   اخلطأُ 
بني ي الوسط العلم وجود يفا املبينم ،ِلم ا يقُرب من أربعني سنةو ان هذا البحث الطويل لعقوٍد من الزم بعد  

 أّولُ فهم لك لذ !!تَّتَّ يثبُ ح هو مشكوك  بل  ،ليس الصِّحة البيتِ  أهلِ  يف حديثِ  األصل  هو أّن ُعلمائنا 
 الطربيّ  يُقدَّم قول  و فه ،جالالرِّ  مِ عل قواعدِ  نتائجُ هي وهذه  !!الرِّجال علمِ  قواعدُ هو ُيسلِّطون عليِه  شيءٍ 

  ؟!عليه هوسالمُ  اهللِ  على ق وِل اإلمام اهلادي صلواتُ  النَّاصبّ 

  ّليكمإجعة القضية را ؟المنطق  الشيطانيّ أين هو و  أين هو المنطق  الر حماني!!  
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مع أنَّ  ،يهافشكَُّك يُ ال ماء كراماُت الُعلو  ،معجزاُت أهل البيت ُيشكَُّك فيهاو  ماُت أهل البيتاكر 
لعالِـٍم يف  كثري منها حصلوال ،ر  ا مزوّ منه والكثريُ  منها كِذب   الكثريُ  ،الكرامات الَّيت تُنقل عن الُعلماء هذهِ 

  !!قولوا لنا !؟البيت ُة أهلتم شيعُة الُعلماء أم شيعأن !!كثريين  ولكنَّها ُنِسبت إىل علماء  عصٍر ما 

  ؟أنت م من شيعة العلماء أم من شيعة أهل البيت ؟أنتم من  

  :هذه احلقائق هناك صنفان من التشي ع حبسبِ 

  .هناك تشي ع  ألهل البيت -
  .وُهناك تشي ع  للعلماء -
  !!هذا هو الواقعو 

 فقهاءِ  مجهورُ و  ،لثاناخلليفة التاسع من ربيٍع األول هو مقتل ابأنَّ  :اآلن إمامنا اهلادي حني يقول
بوُل بالقوِل ، والقاهلادي لإلمام شي ع  ت القبوُل بالقوِل االّوِل هوأليس  ،الطربيّ  يقولُ ما  مثل    يقولونالشيعةِ 

 احلقائق   كنّ لهكذا ي هألمور ابلى  ؟أليس األمور هكذا ؟!للطربي وجلمهور فقهاء الشيعة تشي ع   الثان هو
أمَّا الباطُل كما  !!يهه علوسالمُ  اهللِ  اتُ صلو  ني  املؤمن كما يقول أمريُ   ثقيل  ُمر  واحلق   ُمرَّة   احلقائقُ نعم،  ،ُمرَّة

ينتشُر  الذي و املرضُ هالوباء  ،كما يُقال الوباءيعين ينتشر بسرعة   ،ءيب و   ،خفيف   ء  يب حلو  و  فهو  يقول
 تشرُ ال ينو  سهولةٍ ب حرَّكُ ال يت قيل  ثُمر  فهو أمَّا احلّق  ،بسرعة ينتشر  خفيف   ء  يب و   فالباطل ُحلو   ،بسرعة

ة الصنميَّ  بفايروسرِبت لَّيت ضُ اعقول هذه ال ،ة حتول فيما بني احلّق وبني انتشارهِ ألنَّ الصنميّ  ؟ملاذا ،بسهولة
 !!احلقيقة ! هذه هي؟كيف ينتشر احلّق فيها وبينها  ،ةها مرُض الصنميَّ وأكل  

اآلن مثاًل األمور املالية عند  ،ُكل  حياتنا نقيُسها مبقاييس الواقع  !؟ملاذا جُناِنُب الواقع :وقضية  أخرى
م حبسب أال يتعاملون مع أمواهل ؟يعة كيف يتعاملون مع األموالجُتار الشِّ  ،يعةعند الشِّ  ،عند علمائنا ،مراجعنا

 !!يعين ِعلم ج ديد ،التجارِب كما يقول سّيد األوصياء ِعلم  ُمستأن ف ويف ؟ةالعمليّ  التجاربِ  بِ الواقع وحبس
 ،ارونالنجّ  ،وناؤ اآلن البنّ  ،األساس نا على هذاحنُن نبين حيات   ،ةالعمليّ  التجاربِ  حبسبِ و  ،بحسِب الواقعف

يف البحِث العلمي حَّتَّ  ؟همكيف يُدبِّر الّناس أمور    ؟ااالختصاصات يف احلياة كيف تبين حياُت   كلّ   ،اءاألطبّ 
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عن أهل فلماذا حينما يأيت الكالم  ،معه متطابقةً و للواقع  رةً ُمسايِ املناهُج البُدَّ أْن تكون ويف املناهج العلمية 
ُُيِطئون  ،هم كذلك ؟ونجاليون هم أُناس  عاديّ يعة الرِّ يعة وعلماء الشِّ الشِّ  أليس مراجعُ  !؟البيت جُناِنب الواقع

أنا و .. ليس صحيحاً  رأيُهموُيكن أْن يكون    ،صحيحاً  رأيُهم ُيكن أْن يكون  فحينما يُوثِّقون رجاًل  ،وُيصيبون
 ..من الواقع اً ُصور   خذُ هنا آ

 ،ةة السياسيّ وهنا بالوصّية اإلهليّ الَّيت ُيسمّ و ه ُعمرِ ها يف آخر ِ الَّيت كتب   الوصّيةُ  ،د اخلُميينهذه وصّيُة السيِّ 
أمور و سازمان حج و أوقاف )هي اجلهة الَّيت أصدرت هذه الطبعة  ،ة للوصّيةالطبعة الرمسيَّ ي هوهذه الطبعة 

د اخلُميين مرجع  السيِّ  ،يف اجلمهورية اإلسالمية ،واألمور اخلرييةاملنظّمة الرمسية للحج واألوقاف أي  ،(خريية
 كمِ وحِبُ  جتماعيِّ اإل الّصراعِ  كمِ وحِبُ  ،السياسيّ  الّصراعِ  كمِ حِبُ  ،احلياةِ يف  طويلة   جتربة   معروف ولهُ  شيعي  عالِـم  

 ،فيها صادقاً  الوصّية عادًة يكون الكالمُ و  ،ومع ذلك الحظوا ماذا يقول يف آخر وصّيته ،الطويلةِ  ةِ جرب  الت  
-الوصّية د اخلُميين يف آخرماذا يقول السيِّ  ،يف هذه الوصّية مرَّتني النَّظر   د اخلُميين أعاد  ُخصوصًا وأنَّ السيِّ 

يعين -ومن ال م مكن أن  َيزداَد َحجم ها بعدي ،ةت نَسب ِإلي  بعض  األ مور غير  الواقعيّ  ،اآلن إذ  أنا َحاضرٌ )
ِلَما ن ِسَب أو ي نَسب ِإلي  إال  ما كان بصوتي أو بخّطي وتوقيعي  لذلك أ ؤك د أن ه  ال صح ةَ -بعد مويت

وهو  ،يعين هذا وهو حيّ -(من خَلل تلفاِز الجمهورية اإلسَلمية أو ما ق لته  بتشخيص  من ذوي الخبرة 
ا َحّي بأن  ه م  شخاص اّدعوا وأنَثم ة أَ )-أيضاً  يقولو  ،وجيري الَّذي جيري عليه ،شخصية ُُتاب وُُياف منه

 بيان   لم َيكت ب غيري حت ى اآلن أي   ،أ َكذ ب  هذا الكَلم بشد ة ،كانوا يكتبون ما َصَدَر ِمن ي ِمن بيانات
خَلل م د ة النهضة والثورة )-؟ُُثَّ ماذا يقول ،وس طوةٍ  هذا وهو حّي وصاحب ُسلطةٍ -(البيانات ن تلكَ مِ 

م تظاِهرون باإلسَلم وأن   راؤونم  ها أن هم ث م  َفِهمت  بعدَ  ،األفراد وأثنيت  عليهم بعضِ  ذكرت  أسماءَ 
ن كانوا ي بد ون التزاَمه م بالجمهورية اإلسَلمية ووفاَءه م لها يَذِلك الث ناء َصَدر حِ  ،ى َعَلي  َمكَره م قد ِانطلَ 

 ؟ماذا يقول السّيد اخلُميين (ضعه  الحاليو كّل شخص  هو   وِمعيار   ،هذه المسائل   غل  وال َيجوز أن  ت ستَ 
مثال على ذلك شيخ حسني منتظري ماذا كان  ،همكان يدُحُهم ويُوثِـّقُ -(وأن  َمكَره م قد ِانطَلى َعَلي  )

على اجلدراِن  وهذه الكلمة كانت مكتوبةً  ،مثرة حيايتو  ،مثرُة ُعمري :كان يقول عنه  ؟يقول عنه السّيد اخلُميين
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 هذه حاالتُ و  ،الُعلماء هذه حاالتُ  ،بأشدِّ أنواِع الكالم عزل ُه وكلَّمهُ  ؟موقُفه كان  بعد ذلك ماذا   ،يف الشوارع
 ؟؟!!أليس  من الرِّجاليني.... ،من املراجعأليس هو   ،د اخلُميين من الفقهاءأليس السيِّ  ،املراجع

د ُممَّد السيِّ  ؟لشريازيمَّد اد ُمذنب السيِّ  ذا كانما ،ازيد ُمّمد الشري وئي حني فسَّق السيِّ السّيُد اخل
تبار أنَّ السّيد ان شيخيًا باعوال ك ،ةريّ على اإلخبا لُ مِ ًا باعتبار أنَّ السّيد اخلوئي ُي  الشريازي ال كان إخباريّ 

ُد الشريازي  السيِّ  ،انال كان وال كاً و نيّ عرفا وال كان ،ة وال جُيوِّز الصَّالة خلف ُهمعلى الشيخيّ  لُ مِ اخلوئي أيضاً ُي  
 ى نفسِ عل   أصول   ال  رجهو  ،ةُ وليّ األص ةُ ملدرسامًا بنفِس املنهج الَّذي تلتزُم بِه صوليًا ُملتزِ كان عالِـمًا فقيهًا أُ 

 زي عن علماءِ مَّد الشرياُم د  سيِّ ّيز اليُ  مائزٍ  ال يُوجد ُهناك أي  يف احلوزة، و  املوجودِ  نفس املنهجِ و  الطريقةِ 
ملاذا  ،املراجعِ و  الُعلماءِ  بقيَّةِ  حالُ  ،لكاالستنباط وأمثال ذو  ،العلميّ  البحثِ  من جهةِ حالُه  ،ةاألصوليِّ  املدرسةِ 

إىل  ،رلضر  ا اليوم كبري   إىلو زي شرياد الفتاوى وبيانات عديدة أحلقت بالسيِّ  د اخلوئي وصدرت منهُ قُه السيِّ فسَّ 
 ،واضح  أمر   هذاو  ،جفنَّ يف ال اجلهات املوجودةِ  من نفسِ ضّدهم فتاوى  الشريازي ُيافون من صدورِ  اليوم آلُ 

 ن يستحق  الرَّجل ما كاو  ،بريةً كة ً ساء  الشريازي إ دِ إىل السيِّ  وأساء   كبريةً   مشكلةً السّيُد اخلوئي  أحدث  هكذا و 
 !!معلومٍ  غريُ  !؟هاو سن دُ ما ه !إخباراتٍ اعتمد  عل ى  !؟السّيُد اخلوئي عتمد  فعلى أيِّ أساٍس ا ،ذلك

صوص هذه خب (ظلمةمُ  ليزٍ جولة  يف دها) :د حسن الكشمريي يف كتابهِ ينقُلها السيِّ  ُهناك حادثة  
ن يبحثون قول للذيوأ ،يللسّيد حسن الكشمري  (جولة يف دهاليز ُمظلمة) :الكتاب مطبوع معروف ،الواقعة

 اجلوِّ  ن داخلِ مِ وهو   ،لكشمرييالسّيد حسن اهو مؤلُِّف الكتاب حّي و  ،فيها سند هذه احلادثةُ ف ،عن السَّند
للسّيد حسن  أيضاً  ،(لصادقنيامع ) :عن توثيق كتابهُ وإذا تبحثون  ،ةاملرجعيّ  ن أجواءِ مِ  وقريب   العلميِّ 

 ت التمثيل منوإجازا الوكاالتستجدون التوثيقات و إذا ذهبُتم إىل هناية الكتاب  ،اجلزء الثالث ،الكشمريي
   :ِقب ل املراجع للسّيد حسن الكشمريي موجودة خبطوطِهم وأختامهم الشريفة

  .لبيكانوي الكُ ُمّمد رضا املوس السّيد ،عليهّيد الكلبيكان رمحُة اهلل وكالة من الس -
  .د علي األراكي رمحُة اهلل عليهالشيخ ُممّ  ،وكالة من الشيخ األراكي -
  .د علّي البهشيت رمحُة اهلل عليهوكالة من السيّ  -
  .مَّد الشريازي رمحُة اهلل عليهوكالة من السّيد ُمُ  -
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  .ا علّي الُغروي رمحُة اهلل عليهوكالة من املريز  -
  .ّيد عبد األعلى رمحُة اهلل عليهوكالة من السّيد السبزواري الس -
  .السّيد مهدي إخوان املرعشيوكالة من  -
  .وكالة من السّيد اخلامنائي -
  .ة من الشيخ هبجت رمحة اهلل عليهوكال -
  .فاضل اللنكران رمحُة اهلل عليهوكالة من الشيخ  -
  .أو الُكركان العلوي الكركان السّيد ُمّمد عليّ من وكالة  -
  .من السّيد ُُمّمد ُمفيت الشيعة وكالة -
  .مكارم الشريازي وكالة من الشيخ ناصر -
  .جواد التربيزي رمحُة اهلل عليه وكالة من املريزا -
  .ووكالة من الشيخ حسني املنتظري -

واألمساء الَّيت سيذُكرها السّيد  ،هذه وكاالت وتوثيقات ملن أراد أْن يبحث عن األسانيِد والتوثيقات
 :ماذا يقول السّيد حسن الكشمريي يف صفحة ،معروفون وموجودون أشخاص  هم حسن الكشمريي أيضًا 

ك نت  في دمشق في منتصف الثمانينيات والتقاني المرحوم ابن  اإلمام )-يقول ،أيضاً  335 ،334
قد أ صيب ديٌق لي من النجف األشرف وكان وهو ص-:االبن األكرب للسّيد اخلوئي-الخوئي جمال الدين

متى  :فقال لي ،بالسرطان وعاد لتّوِه من العَلج في ألمانيا وكان يبدو عليه أن ه يعيش أيّامه األخيرة
أبو عماد هو -تفّضل أبو ِعماد :ق لت   ،أ ريد منك مطلبا   :فقال ،قبل يومين :ق لت  له   ؟جئت من إيران

 ،أريد رقم الهاتف الخاص للسّيد محّمد الشيرازي :فقال-:ال ابن اخلوئيسّيد مج ،د مجال الدينالسيِّ 
إال  بالس نة مر ة لذا فَل أنا أسكن حاليا  في مدينة مشهد وال أتردد على مدينة ق م  :فاعتذرت  إليه وق لت  

في -:السّيد الشريازيمكتب -موالي إن  مكتبه  ه نا :ث م  ق لت  له ،فتحّير الرُّجل قليَل   ،أعرف رقم هاتفهِ 
كما أن  هناك   ،وهناك يوجد السّيد م حسن الخاتمي م مث  ل ه-:يعين يف سوريا يف دمشق-شارِع األمين

لذا ي مكنني أن  أستحصل لكم ذلك أو تبعثون أحدا  يحصل  ،السّيد هاشم القزويني وهو خال زوجتي
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وبعد أي ام التقيت  السّيد -:معروفون أشخاص  هؤالء  و وهذه األمساء موجودة  -على رقم الهاتف منهم
لقد التقاني ابن  :فابتسم وقال ؟فسألت ه  عن رقم هاتف السّيد الشيرازي ،هاشم القزويني أبو عدنان

 :لقد طلب من ي برجاء  شديد وقال :قال ،ال :ق لت   ؟أراد ذلك هل تعلم ِلمَ  :ث م  قال لي ،اإلمام الخوئي
 ألن  البيانات ال تي صدرت  وتطلب منه العفو والمسامحة -:السّيد الشريازيب-أن  تتص ل بالسّيدأرجوَك 

وأك د َعَلي  أن  أستوِهَب َله  من السّيد له  بها  ال ِعلمَ  والوالد  ِضد ه  بإسِم والدي نحن  صنعناها 
 ،موجودون الَّذين ورد  ذكرُهم هؤالء الّسادة و  ،الكتاب مطبوعو  ،السّيد حسن الكشمريي موجود-(الشيرازي

سّيد حسن الأنا ُأصدِّق كالم  ،سّيد مجال وإْن ُكنُت ال ُأصدُِّق كالم   ،ةمائة يف املائواحلادثة حقيقّية 
 ،ه وأثُق بِهِ ها أنا أعتمدُ ش  هو عاي   تبِه من أحداثٍ السّيد حسن الكشمريي يف كُ  ما ينقلُه مساحةُ  ،الكشمريي

من  قد يكون فيِه شيء  -د مجال أنا ال أقبُلهُ كالم سيِّ   ، أنَّ أقبُلهليس بالضرورةِ فاص عن األشخ لكن ما ينقلهُ 
م أثّ ة حّ الص يأتون من  وكان الكثريُ  مشهورةً و  كانت كبريةً   ة  هذه القضيّ  ألنّ  -د اخلوئيروا على السيِّ وهو أهنَّ

ة أثارت قضيّ الهذه  !؟األمر كيف كان ال يعلم هبذاف ،د اخلوئي عن هذه القضّيةالكويت يسألون السيِّ 
إىل  ستصلُ قطعًا  يف الكويتِ  حينما تُثار ُمشكلة  ف !!ةهو كنُز املرجعيّ  والكويتُ  ،يف الكويت كبريةً   مشكلةً 

يف املنطقة  والقطيفِ  أيضًا يف اإلحساءِ  كبريةً   ة أثارت مشكلةً وهذه القضيّ  ،يف نفِس اليوم املرجعِ  أمساعِ 
ال يصل  كيف  ف ،هذه القضية أثارت لغطاً كبرياً يف وقتهانعم،  ،ةاملرجعيّ  وكنوزِ  خزائنِ وهي أيضاً من  ،ةالشرقيّ 

إذاً كيف  !!كالم سّيد مجال اخلوئي صحيحفلنفرتض أنَّ   ،األمور هكذا هي   ولكنْ  ؟ها إىل السّيد اخلوئيخربُ 
ئي ما قرأها من سّيد اخلو وال )معجم رجال احلديث(نعتمد حينئٍذ على األقوال الَّيت ذُكرت يف هذا الكتاب

 ،نِتاج  أعماهِلا يعرض على السّيداللجنة رئيس  وكان   ،على الكتاب تأشرف هناك جلنة   ؟!أوهلا إىل آخرها
أنا و  ،أبداً  ،مُجلةً  مُجلةً و  صفحًة صفحةً و رقمًا رقمًا و ُكلَّ ما يف هذا الكتاب قد كت ب ُه السّيد حرفًا حرفًا   ليس  ف

 !؟جتري هكذاإَّّنا  نَّ األمور  بْل أقول إ ،كاّل   ،د اخلوئيبأنَّ هذه اآلراء ما هي بآراء السيِّ  ريد أْن أقولهنا ال أُ 
  أذىً وبعائلتِه وُأحِلق  بِه  ،مُسع ُته ببياناتٍ وُدمِّرت السّيد الشريازي ُشوِّهت وهو  الكبار  يعةِ الشِّ  ن مراجعِ مِ  مرجع  
من دون أْن  ،وىاتِلك الفت بسببِ أذًى كبري  وأوالدِه ومبُقّلديه وأتباعِه ُأحِلق  بِه وبعائلتِه نعم،  ،إىل اليومو  كبري  

م وهُ  علماءُ م هُ هؤالء  ،فقُ أو ال نتّ مع السّيد الشريازي  فقُ نتّ كنّا إْن   النَّظر ضِّ بغ ،د الشريازي ُجرم  يكون للسيِّ 
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د إنَّين أثق مبنقوالت السيِّ  :مثلما قُلت ،جانٍب آخر خنتلف معهمو  معهم يف جانبٍ  فقُ قد نتّ  ،كل هم  شيعة  
 .ليس بالضرورة أْن أتَِّفق  معه ،اآلراء الشخصية الَّيت يتبّناهامتَِّفقًا معُه يف  بالضرورةِ ال أكون الكشمريي لكن 

ة  املائنقل  شيئًا فإنِّ أ ِثُق بِه مائة يف إذا ،د اخلوئيال أشك  يف صدِق السيِّ  ،إنَّين أثُق مبا ينقلُه السيَُّد اخلُوئيو 
 ،ُحسُن نيَّتِه شيء !!آخر شيء   وثاقُتُه يف النَّقلِ و  !!آراؤه شيء  ف ،هُ ولكنَّين ال أقبُل آراء   ،ما عندي شكّ و 
دّمر ُه السّيد ولكْن  ،يعة األجاّلءالسّيد الشريازي كان مرجعًا من مراجع الشِّ  .ياتِه شيء  آخراشتباهُه يف متبنَّ و 

 ِقب ل أوالدِ ِمن  هود الشريازي لسيِّ ا ريُ مإذا كان تدو  ،من ِقب ل احلاشية كان ذلك  كان بعلٍم أم    سواءً  ؟!اخلوئي
 ،فهذا أيضًا ُيشري إىل أنَّ التوثيقات والتضعيفات املوجودة بني النَّاس ال ُيكن أْن يُعت م د عليها ،السّيد اخلوئي

وال نعرُف  ،هذه الُكُتب مصادر   نا ال نعرفُ لذلك قُلت بأنَّ  فقد تأيت من جهٍة حنُن ال نعلُم صدق ها من كذهِبا،
ال فة سّية وليست حسيّ د  هي ح  فاملنطق كم ِ حِبُ ولكْن  ،ةسيّ د  ة أم ح  وال نعرف هل هي حسيّ  ،التوثيقِ  طريقة  
 ،ألَّف هُ  د اخلوئيالسيِّ أّن أيضًا باعتبار وال إىل هذا الكتاب ِ  إىل هذه الكتبِ  وليس من طريٍق صحيحٍ  ،هلا قيمة  
هو هذا الكتاب ف ،ها من نفس هذه الكتبل  نق   ألنَّهُ  ،إليها صحيح   ال طريق   املعلومات املوجودة فيه لكن
 ،غريَّ شيئاً و  نعم أضاف  شيئاً  ،يف هذه الُكُتب الـُمحرَّفة املوجودة   املعلوماتِ فيه مج  ع  جامعٍ  كشكولٍ جمّرد ُ 

 !؟املعلوماتهذه  ُد على مثلِ ف يُعتم  فكي ،الـُمحرَّفةِ  يف هذه الُكُتبِ  هو املوجودُ  العامَّ  اهليكل   ولكنّ 

 عن سهوِ  ،املعصوم وِحني ُسئل  عن سهوِ  ،املعصوم د اخلوئي يُؤمُن بسهوِ السيِّ  :وأقول لكم شيئًا مهّماً 
ة ُمني) :هذا الكتاب الَّذي بني يديّ يف  فكان  جوابُهُ  ،الكربى وعن سهو الصّديقةِ  األئمَّةِ  وعن سهوِ  بِّ الن  

الَقَدر  ال م تيَ ق ن )-؟ماذا أجاب ،خبطِِّه وخبتمِه الشريف موجودة  صورُة الفتوى  و ،فتاوى للسّيد اخلوئي (السائل
ن وع َعَلى المعصوم هو ال  ،ةيف املوضوعات اخلارجيّ -س هو في غير الموضوعات الخارجيةِمن الس ه و الَمم 

-:التطبيقات يف احلياة اليوميةويف سائِر  ،يسهو يف صيامهِ  ،يسهو يف صالتهِ  ،للّدينالعملي يعين يف تطبيقِه 
ن وع َعَلى المعصوم هو الس هو في غير الموضوعات الخارجية أنا ال -(الَقَدر  ال م تيَ ق ن ِمن الس ه و الَمم 

م  السّيد اخلوئي هبذه العقيدة الـُمختلَّةأُ  يف هذا  موجود   ا الكالمُ هذو  ،أقول هو ُهنا ش ط ح  قل ُمه ،ريد هنا أْن أُتَِّ
وموجود أيضًا يف كتاب آخر  ،224 :يف صفحة ،دعون أذكر لكم الصفحة ،"ُمنية الّسائل"الكتاب 
إيران  ،ءاملطبعة وفا ،هذه الطبعة الطبعة األوىل ،اجلزء الثان (،ِصراط الّنجاة يف أجوبة االستفتاءات) :معروف
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ن وع )-نفس الكالم ،446 :يف صفحة ،دار الصديقة الشهيدة ،ُقم الـُمقدَّسة الَقَدر  ال م تيَ ق ن ِمن الس ه و الَمم 
 .1520 :رقم السؤال-(َعَلى المعصوم هو الس هو في غير الموضوعات الخارجية واهلل  العالِ م

يف و  ،ب تقييم النَّ اشتبه يف هنا؟ اشتبه  السّيُد اخلوئي رضواُن اهلل تعاىل عليه قد  أليس   ؟هل تقبلون ذلك
من ذرّيِة  ِة املعصومنيم التسعيف تقييو  ،يف تقييم احلسِن واحلسنيِ و  ،يف تقييم الّزهراءِ و  ،املؤمنني تقييم أمريِ 

ذاً إ! ؟ذلكبقبلون تهل  ،يةت اخلارجيسهو يف املوضوعاإماُم زماننا  ؟!زماننا إمامِ  يف تقييمِ وبالذات  ،احلسني
 والصّديقة   األمري  و  بَّ نَّ الن  أمع  ،اللرِّجايف تقييم  فهو ُيطئُ صّلى اهلل عليه وآله  بِّ الن   يف تقييمِ  مثل ما ُيطئُ 

 وواضحة   ة  كثري عط يات   مُ هم صوصِ خبُد توج  زماننا  املعصومني من ُوِلد احُلسني وإمام   الكربى واحلسنني واألئمَّة  
ه وُُيطئ يف اخلوئي يشتب ك السّيدومع ذل ،البيتِ  أهلِ  من شيعةِ وحَّّت األُمي ون  والكبارُ  الصغارُ  يعرفها ة  وبديهيّ 
 يف تقييمِ  يشتبه  و  أْن ُُيطئ    ُيكنأال ،انِ الزَّم صاحبِ  يف تقييمِ و  بِّ الن   يف تقييمِ  وأخطأ   اشتبه  فإذا  ،همتقييمِ 
 !!؟؟ُمعطيات عنهم أيَّة   الَّذين ال يتلكُ  احلديثِ  رواةِ 

ومن ه نا )-الثانو ألّول أمس كيف ُُيطئ يف تقييم اخلليفة انفس الكالم مرَّ علينا يف حلقة يوم 
حصيل تنازعوهم في  إن مايت و م بإسَلم األّولين الغاصبين لعدِم نصِبِهم ظاهرا  عداوة أهل البي حكَ 

 يفذا يقول ُُثَّ ما ،م األّول والثانيف تقيي هنا أمل ُُيطئ ،139 :صفحة ،اجلزء الثالث ،يعةفقُه الشِّ -(المقام
َضَر كثيٌر ِمم ن حَ و )-صبلّنواافُيعدِّد  ،لهِ تْ سني وقـ  وصِف النَّواصب ويف وصِف الَّذين حضروا لقتال احلُ 

 احُلسنيِ  قتالِ للَّذين حضروا ا قييمِ يف ت كبري    هذا اشتباه  بالتأكيِد  ؟أليس هذا اشتباه كبري-(لم َقاتَ َلة الح سين
 ،ة احلُرّ يّ دعون من قض .حُلسني واجه اوصف ُه بأنَُّه مل يُكن ناصبًا حنيحينما  ،حَّتَّ يف قضّية احلُرّ و  .وقتلهِ 

 ئُ ُُيطِ  كان    لسّيد اخلوئيا ،إذاً ف ،ةيهيّ بدو  األّول والثان واضحة   ةُ قضيّ ولكْن  ،قـ تـ ل ة احُلسني ةِ دعون من قضيّ 
 ويشتبهُ  طئُ وُيُ  ،والثان األّولِ  تقييم ِ يف وُُيطئ ويشتبهُ  ،صاحب الزَّمانيف تقييم ِ و  ،املعصومني يف تقييمِ  هُ ويشتبِ 

 !!التقليدِ جع ِ اوُُيطئ ويشتبه أيضاً يف تقييم مر  ،يف تقييم قـ تـ ل ة احُلسني
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 حاولُ أالّن   ذلك،يف سُأسرعو  يث  احلد ل  لكنَّين أريد أْن ُأكمِ  ،من اإلطالة وقُت الربنامج طال وأعتذرُ 
 هذه وكل   ،لّناطق حقيقةً لكتاب اانامج ما ابتدأت برب  إىل اآلن ادم فإنَّ يف األسبوع القعنوانًا جديدًا  أْن أبدأ  
 .ُمقدِّمات كانت  األمورِ 

 لواضحة  ا واياتِ عَّف الرِّ بعد أنَّ ض (،التنقيح يف شرح العروة الوثقى) :من كتابهِ  ،220 :يف صفحة
 الّسجن يفالكاظم وهو  اإلمام وصّية مثاًل هذه الرِّواية ،ضعَّفها حبسب قواعد علم الرِّجال ،الوضوحِ  الشديدة  

َت ِديَنكإن ك إن  تَ فِتنا  ِشيعَ اَل تَأخ َذن  َمَعاِلم ِديِنَك َعن َغيرِ )-لعليِّ ابن ُسويد الّسائي يتَ ه م أَخذ  َعن  عد 
   م ِسنٍّ في ح ب نا وك ل  ا َعَلى ك ل  ك مينِ دِ ا ِفي فَاص ِمد)-عن اإلمام اهلاديأو الرِّواية الثَّانية أيضًا  ،(الَخائِِنين

د حبسب قواعهاتني الرِّوايتني  فبعد أْن ض عَّ  ،(هللااَء فَإن  ه ما َكاف وك ما إن  شَ َكثيِر الَقَدِم أو الِقَدِم في َأمرِنا 
 في األحكامه ع  ِإليَ أن  َمن ي رجَ لِلَجزِم ب-يف نظرهِ  قطعي   شيء  -لِلَجزمِ )-220يف صفحة قال  ،علم الرِّجال

في  ه  ثَ َباٌت تام  ون ِمم ن لَ و َيك  م أالح ب  َله   ال ي شتَرط  أن  َيك ون َشديدَ -التقليد مرجعُ أي  -الّشرعية
ون ط  أن  َيك   ي شترَ الو ن المؤمنين ارف بيل م تعاعلى الوجِه أن  ي عتَبر فيِه اإلي مان ما ه ناك  فإن  غايةَ  ،أمرِِهم

اً لكالم ليس خاصّ اعًا هذا طب !؟مرجُع التقليد كيف ُيكن أْن يُقيَّم هبذه الصورة-(!!شديد الح ّب َله م
أكثُر املراجع و  ،اً واألحياء أيضم منهوا ن توفّ هذا الكالم يقولُه السّيد اخلوئي وسائُر املراجع الَّذي د اخلوئيُ بالسيِّ 

 هذه ؟ملاذا ،تالبي هلِ أل بِّ احلُ  شديد   التقليد أْن يكون   مرجعِ شرتطون يف ال يفهم  ،ى هذا الكالمهم عل  
ذه ملثل هبة ناسِ عات اململوضو حينما تأيت ا ،املسألة سنقُف عليها يف احللقات القادمة إن شاء اهلل تعاىل

د فالسيِّ  !!ليدالتق مرجعِ  ييمِ تقيف ه ًا يشتبأيضاخلوئي ُهنا  فقط إىل أنَّ السّيد   ُأشري   أُريُد أنْ لكنَّين  ،القضّية
 لْ ألقُ ف   ،وْ سهُ ي   أنَّ املعصوم  ب عتقدُ سّيد يبأنَّ ال أقول    ِمن أنْ أفضلُ وهذا  ،باخلوئي يشتبه وُُيطئ يف تقييم النَّ 

كراً سيكون ُمن، فئُ طِ وُيُ  وْ سهُ عصوم ي   امل إذا قُلت بأنَّ السّيد اخلوئي يقول بأنَّ وإالَّ  ،وأخطأ   اشتبه   قد بأنَّه
نا علماؤُ  قولُ أ ،بيتال أهلِ  عارفِ م قائقِ ًا حلوُمنكر  ،الكبريةِ  اجلامعةِ  الزِّيارةِ  حلقائقِ  وُمنكراً  ،الُقرآنِ  حلقائقِ 

  .يف هذا الكالم ىهو الَّذي سه  نّه وأ ،هفوةً كانت هذه  ف ،ُُيطئونو  يشتبهون  

يف  ى واشتبه  وسه   ،نازمانِ  تقييم إمامِ يف و  ،املعصومني يف تقييمِ  اخلوئي واشتبه   السّيدُ  ىفمثلما سه  
ُط يف فج ز م بأنَُّه ال ُيشرت   ،التقليد مرجعِ  يف تقييمِ  ى واشتبه  وسه   ،احلسني قـ تـ ل ةِ  تقييمِ يف و  ،والثان األّولِ تقييم ِ 
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الَّذي تريدون أن تُقلِّدوه أي  مرجٍع للتقليد هذا عجبا،  !!البيت ألهلِ  احُلبِّ  شديد   أْن يكون   مرجِع التقليد  
 ،الصفةِ  هبذهِ  مراجع   البيت هي الَّيت تصنعُ  فة ألهلِ املخالِ  ! قطعًا الثَّقافةُ ؟البيتألهل ِ  احُلبِّ  وما هو بشديدِ 

ستصنُع الّساحة فإّن هذه   ْ ،ةِ العلميّ  على الساحةِ  الرِّجال هو الـُمهيمن   وحينما يكون علُم حينما تكون الثّقافةُ 
لكن  ،ال أُريد اخلوض أكثر يف هذه التفاصيل !!فيهم أْن يكونوا شديدي احُلّب ألهل البيت طُ ال ُيشرت   مراجع  

يف  إليهم فن س ب السهو   املعصومني   اشتبه يف تقييمِ و  ،زماننا إمامِ  يف تقييمِ  أقول كما أنَّ سّيدنا اخلوئي اشتبه  
ويعارُض حَّتَّ ات البديهيّ  يعارضُ ما وهو  ...إخل،يف صالُتم وصيامهم وحجِِّهم ، أيْ املوضوعات اخلارجية

يعين أنَّ  ،صل وا بصاليت :حني يقولف ،(ص ل وا بصاليتحني  يروون  احلديث  النبوّي ) ،املخالفون الَّذي يقول به
ّج حنُن ُنصلِّي بصالتِه ونصوم بصوِمِه وحنُ  ،ألهل البيت ا الكالم يقول به حَّتَّ املخالفونهذ ،صالت ُه معصومة  

لَّيت حتّدث ااملوضوعات اخلارجية هي هذه  ؟يف املوضوعات اخلارجيةو يف هذه العبادات فكيف يسهو  ،حبجِّه
  !!عنها السّيد اخلوئي

 ،احُلسني قـ تـ ل ةِ يف تقييِم والثان و  األّولِ  يف تقييمِ  واشتبه   ،املعصومني نا اخلوئي يف تقييمِ دُ فاشتبه سيّ 
كما جرى التصريُح فعاًل   اشتبه  قد ! و ؟احلديث رجالِ  فلماذا ال يشتبُه يف تقييمِ  ،التقليد مرجعِ  يف تقييمِ  واشتبه  
يف  ،اجلزء األّول ،يف ُمقدِّمة ُمعجم رجال احلديث ،ليس مينِّ و  منهُ  التصريحُ و  ،هو يف أّول الكتابِ ف ،بذلك

 على الِكتاب في بعض المباني َجَرت تعديَلٌت أساسيةٌ -رقم واحد (اءف)املقدِّمة الصفحة الَّيت رُقِّمت 
واأل ص ول العاّمة ال م ّتخذة في م قد مة ال م عجم أّدت إلى -!!يف املبان وليس يف أفراد الرِّجال-الر جالية

جذرية على مواقع بعِض رجال الحديث واعتباراتهم من حيث  التوثيق والتضعيف وعلى بعض تغييرات 
ط رق الر واية من حيث  الص حة والضعف شملت جميع أجزاء الكتاب استنادا  إلى رجوع اإلمام ال م ؤل ف 

أنا أقول و  ،ئي يقول ُقدِّس ِسر هالسّيد اخلو  -(ق د َس ِسرُّه)كامل الز يارات البِن قولويه   كتابِ   رواةِ  عن توثيقِ 
ما  معناها ُيالفُ ف !!وهم ال يعرفون معناها ةِ ُقدِّس ِسر ه جاء هبا علماؤنا من الصوفيّ  عبارة ألنَّ  ،رمحُة اهلل عليه

طبعًا أنا قُلت ،، وما كانوا يستعملون هذه العبارةت كانوا يرتمحون على أصحاهِبِمأهل البي ،يريدُه أهل البيت
قد باعتبار أنَّ الكتاب ُعِرض  عليِه وهو يوافق على هذه العبارات وهو  ،اخلوئي يقول ُقّدس سره السّيد

ومرَّ هذا يف كالم السّيد اخلوئي يف احللقات  ه،حينما ذكر النَّجاشي وحتّدث عناستعمل هذه العبارات 
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لتزام َعم ا بي نا عليِه سابقا  واإل من الع د ول ال م ؤل ف ذلك بقوله فَل مناص   وقد استدرك اإلمام-السابقة
 ابن قولويه قال يف الـُمقدِّمة ،هذا هو كامل الزِّيارات البن قولويه-باختصاِص التوثيق بمشايخِه بَل واسطة

املوجودين يف السّيد اخلوئي بأنَّ مجيع الر واة قال ففي بادئ األمر  ،إالَّ عن الثِّقاة يف هذا الكتابِ  أنَُّه ال يرويب
بأنَّه ال يروي إالَّ عن ألن ابن قولويه قال يف أّول الكتاب  ؟ملاذا ،هم يف كتابِه هذافوثـّق   ،هم ثِقاةهذا الكتاب 

رجع من الزَّمن  دَّةٍ مبُ بعد ذلك  ،مجيع  الر واة ثِقاة بأنّ  فقال السّيد اخلوئي اعتماداً على توثيق ابن قولويه ،الثِّقاة
وال  ال ينزُل عليهم الوحيُ ومن ُهنا فليفهم الـُمشاهد أنَّ الُفقهاء  !!ابن قولويهكالم لتغرّي فهمي لقد  :فقال
فهمي  مثلُ  ، أّي إنسانفهمِ مثُل جّدًا  م عاديّ هُ همُ ف   ،بالغيبِ  و الصلةُ أ الغيب   هذا الفهمُ عند هم  يُوجدُ 

وَلم )- ُمقدِّمة كامل الزِّياراتيفلكم  هُ أقرأُ دعون  ،عن ابن قولويه السّيد اخلوئي قرأ هذا الكالم ،وفهِمكم
ميع ما جن حيط ب أن ا الوَقد َعِلمنا -:إىل أن يقول ،يعين عن األِئمَّة-أ خر ج فيه حديثا  ر وي عن غيرِهم

هذا الَّذي -من أصحابِنالكن ما وقَع لنا من جهِة الث قات  في هذا المعنى وال في غيرهِ  ر وي عنهم
مثل يستعملُه ابن قولويه  التعبريهذا -الث قات من أصحابِنا رَِحَمه م اهلل برحَمتهِ ما وقَع لنا من جهِة -:نرويه

ا الَّذي كان شائعًا بني ُعلماء الشِّ  هوهذا ة و األئمَّ كان  يستعمُله ما   جاءتنا من  "ُقدِّس سره"يعة األوائل وإَّنَّ
وال أخرجت  فيِه رَِحَمه م اهلل برحَمتِه  حابِنالكن ما وقَع لنا من جهِة الث قات من أص-:املخالفنية الصوفيّ 
موجود يف هذا الكتاب هو مجيع ما أي أّن -ر وي عن الش ذ اِذ من الر جال-:يعين يف هذا الكتاب-حديثا  

 ،تراجع بعد ذلك هلكنّ  ،ثِقاةالسّيد اخلوئي بأنَّ مجيع الر واة املذكورين ها م  هِ هذه العبارة ف   ،هو عن الثِّقاة
فال يُوجد  ،ُيكن أْن يُرَّ هبا إنسانٍ  أي   ،ةعاديّ ة   قضيّ وهذه  ،تغرّي فهُمهُ و  ،هُ هاجس  يف ذهنِه فتغرّي تفكريُ ه ج س 

يف البداية  ،ِلهاسْ القضية على ر   ،ة هي هكذاالقضيّ  !!وال ُهم ُيزنون احُلجَّةِ من اإلمام ِ  تسديد   وال يُوجدُ  غيب  
هو ال  ،ال قالو السّيد اخلوئي تراجع بعد ذلك  ، يف الكتاب ثِقاة  الر واةِ  مجيعُ يقول أنَّ ابن قولويه ب ف ِهم الكالم

نقل املشايُخ هو ال يُوثِّق الَّذين  ،مباشرٍ  ى عنهم بشكلٍ ُه يعين الَّذين رو  يقُصد فقط مشاُي  بل  ،ذلك يقصدُ 
ا يقُصد هنا  ،عنهم ال  ،مباشرةً  فقط الَّذين نقل عنهم (امن أصحابن  الثِّقاةِ جهةِ ن لنا مِ  ما وقع  من عبارِة )إَّنَّ

هذا الكتاب فيِه مئات و  ،يف التوثيق كبري  سيحدث خلل   فقطعًا ُهنا  ،عنهم ومشاُيُهُ  أساتذتُهالَّذين نقل 
 ،الكتاب من جديدالنظُر يف أُعيد ومن ُث َّ  ِه،على طولِ  يف الكتابِ  فلذلك حدث خلل   ،من الر واةومئات 
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ُه  الكالم   يف البداية قرأ   ه.في ة  جذريّ  وحدثت تغيريات   فتغرّيت ُُثَّ ه ج س  هاجس  يف نفسِه  ،عاديّ  بشكلٍ وف ِهم 
لكْن نقوُل و  ،هكذا هي األمورو  ،يتغرّي أن  حّياً أيضًا لو بقي السّيد اخلوئي من الزَّمن  ُمدَّةٍ  يكن بعد  و  آراُؤُه!!

 يُذب ُح هبا حديُث أهل البيت؟! ذِه الطريقِة اليتهب ؟!يؤسَُّس الِعلم هبذه الطريقةِ هل 

ّيد فتاوى الس أّن إذْ  ،اوىى الفتحَّتَّ علبل  ،الرِّجال فقط على كتابِ  ليست هلا تأثري   قطعًا القضّيةُ و 
 قبل أنْ كانت ذه  هو  ،امةار ُأسدات منشورات منهاُج الصَّاحلني اجلزء األّول العبادهذه طبعة  ،أيضاً تغرّيت 

 ،ةفعليّ األغسال ال ،املندوبة األغسال   ل مَّا يُعدِّد ،96 :يف صفحة :رأي األول الحظوامع الحنُن  ،يُغرّي رأي هُ 
بِح والغ سل للذ  -:لعتيقاالبيت -تأو لزيارة البيكالغ سل لإلحرام   فعل   إيقاعِ ما ي ستحب ألجِل )-يقول

 هذه( سل لَلستخارةوالغ  م َلس  والغ سل لزيارة الح سين عليه ال-يف من-والحلق-يعين يف ِمن  -والن حر
 .هي الطبعة الَّيت كانت قبل  التغيرِي الذي جرى عل ى كتاِب الرِّجال

 وهذا ،الَّيت كانت يف آخر أيّام حياتِه بعد تغيري كتاب الرِّجال وبعد تغيري آرائهِ األخرى وهذه الطبعة 
هي اجلزء األّول وهذه الطبعة  ،املسألةنفس  ،94 :صفحة ،بكلِّ شيءآيت  أنا ال أستطيع أنْ ف ،مثالٍ  جمّردُ 

كالغ سل لإلحرام أو لزيارة البيت والغ سل للذبِح والّنحر ):د األغساليقول وهو يع دّ  ،طبعة ِمهر ُقم
 ؟بهِ  ومل يُفتِ  احُلسنيِ  لزيارةِ  الُغسل   ملاذا رفع  -(والغ س ل لَلستخارة-!!وارتفع  الُغسل لزيارة احُلسني-والَحلق

 رِّوايةُ الصارت  اجلديدِ  والرأيِ ِعلِم الرِّجال  وحبسب قواعدِ  ،ستندًا إىل روايٍة يف كامِل الزِّياراتنَُّه كان مُ أل
 ،هم ثِقاةيف هذا الكتاب كان يقول بأنَّ مجيع الر واة أنّه   باعتبارِ  ضعيفةً  الرِّوايةُ  قبل  ذلك  مل تكنِ  ،ضعيفة
ويف البداية هو  ،وهي تقوُل بّأنَّ مجيع  الر واِة ثِقاة ،واضحة ة  عربيّ  والعبارةُ  ،هي هييف كامِل الزياراِت  العبارةُ 

 ،فيها الكالمُ  ُيتلفُ  ُنسخًة جديدةً  وال هو وجد   ،تغرّيت ةُ العربيّ  وال اللغةُ  تغيّـر   ال الكتابُ  ،قرأها وف ِهم ها
ًا شيطانياً قد يكوُن هاجس هاجس  فما اخلرب؟ إنّه  !!ةهي العربيّ  ةُ العربيّ و  ،الكالم هو هوو  ،هي هي الُنسخةُ ف

أم تقول بأنَّ السّيد  ؟بأنَّ هذا اهلاجس ليس هاجسًا شيطانياً  هل عندك دليل   ،ع ب ث  برأسِه فغرّي الكالم
يف رأسك ويف  ،يهجُس يف رأسي ويف قلبهاجس  شيطان  ؟أو يف قلبهيطان يف رأسِه ال يهجُس الشَّ اخلوئي 

كما تقوُل   من الزّنابرِي على اللَّحم أكثرُ  ياطني على املؤمنِ الشَّ ف ،جٍع من املراجعيف رأِس وقلِب ُكلِّ مر  ،قلبك
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وإْن  ،فبّدل القول شيطان  يف رأسهِ  س  ه ج س  هاج ؟أليس املراجع مؤمنني ؟أليس السّيُد اخلوئي مؤمناً  ،الرواية
  .حديُث نفٍس من عندهِ على أيِّ حاٍل  فهوجساً شيطانياً اه مل يكنْ 

هذا  ،ر على العقائديؤثِّ و  ،ىالفتاو  يُؤثِّر علىو  ،التوثيق والتضعيفعلى  تبد ل هذه اآلراء يُؤثِـّرُ إذاً، 
قافة يف الثّ  كتابٍ   أهم  هو و  ،صادر العقائدية يف الثّقافة احُلسينيةمن أهمِّ املهو  -كامُل الزيارات-الكتاب
 ،ضعيفة واياتِه صارتر ثري من الك ،فاً ضعي اً كتابصار   ،ألخريوفقاً هلذا التغيري ا ،هذا الكتابولكنَّ  ،احُلسينية

 املضامنيِ  ة  يّ وأمهيارات، زّ لكتاِب كامل ا  ،هذا الكتابِ  الَّذين يعرفون أمهّية   .ةللثقافة احُلسينيَّ  تضعيف  هو هذا و 
هذا يف  موجودة   ةِ ة احُلسينيَّ قائديِّ طالب العامل أهم  و  ،املوضوعات أهم  ف ،ما أقصد يعرفون   هفي املوجودةِ  ةِ العقائديّ 
 واملضامنيِ ان واملع لطقوسِ ا وأفضلُ  ،يف هذا الكتاب موجودة   ةِ احُلسينيَّ  ياراتِ الزِّ  وأفضلُ  ،الكتاب
هذا  ،احلقيقة وتلك هي لِّفُ املؤ  لُ يقو  ماكحني نقول بأنَّ مجيع رواتِه ثِقاة   ف ،موجودة يف هذا الكتابة ِ احُلسينيَّ 
يف  ة  مدخليّ  يقِ التوث ملسألةِ  أنَّ ب أعتقدُ  ال وإْن ُكنتُ وحني  نقوُل ليس  مجيُع رواتِه ثِقاة ، فهذا شيء  آخر،  ،شيء
  .ِعلِم الرِّجال قواعدِ  حبسبِ هو الكالُم  لكنِ  ،الرِّواية قبولِ 

 ،الّزهراء ل ةِ قـ تـ  والثّان  األّول تقييمِ  يف اشتبه  و  ،املعصومني يف تقييمِ  السّيد اخلوئي اشتبه  أّن  فُتالحظون  
قول إنَّه ما قد ت ، كتابٍ  يفبارةٍ ع قراءةِ  اشتبه يفو  ،املرِجع يف تقييمِ  اشتبه  و  ،قـ تـ ل ة احُلسني يف تقييمِ  اشتبه  و 

 ،تبهُ  هو يشإذاً  ؟ األّول فهِمهِ يف شتبه  ا يكْن قد أملْ  ،صحيحاً كان  فهمُه الثَّان   فنقوُل إذا افرتضنا أنَّ  ،اشتبه
  .هاواتيمِ ن خ  مِ  ُتستبانُ  األمورُ و  ،الرِّجالِ  نِتاُج  ِعلمِ  هذا هوو 

 ؟النتائج العملية لعلِم الر جال على أرِض الواقع ما هي 

 فعلمُ  ،ةتفسرييّ ال اديثِ األحُف أو تضعي إلغاءُ هي  ،الواقع ى أرضِ العملية لعلِم الرِّجال عل   النتائجُ 
 ض ُعلماءُ ورك ،لرِّجالِ ا ن علمِ مِ صمًة قاضربًة  رآنُ لقد تلّقى القُ ف ،تفسري  القرآنالرجاِل يف الواقِع قد دّمر  

  !!رآنالقُ   تفسرييف بيتِ ال أهلِ  وهجروا أحاديث   ،املخالفني يُفسِّرون القرآن وفقاً لذوقِ يعة الشِّ 

  .روايات املقامات واألسرار ُيضعِّفها ِعلُم الرِّجال

  .جالُيضعُِّفها ِعلُم الرِّ والزِّيارات  األدعيةُ 
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  .ُظالمة الزَّهراِء ُيضعُِّفها ِعلُم الرِّجال

  .الوتفاصيل الُظالمة ُيضعُِّفها ِعلُم الرِّج يف كربالء ُظالمة احُلسنيِ 

لكعب بد الّزهراء ايخ علشَّ امن نُه املقتل الَّذي تسمعو هو أّن  ،المالغريب يف ُظالمة احُلسني عليه السَّ 
 النسبةُ ف ،ذلك ي وغريِ خلوارزما مقتلِ ك  ،األخرى املخالفني   ومن كتبِ  ،الطربيّ ن ع عليه أكثرُه منقول   رمحُة اهلل

ال  ك  لكنّ  ،من املخالفني ة  مأخوذ لكعبيخ عبد الزَّهراء اه الشَّ أُ األكرب واألكرب واألكرب من املقتل الَّذي يقر 
قالوا لثاًل م املقّدسةِ  ةِ لنَّاحيا يارةِ لو جئنا مبطلٍب من ز ولكْن  ،فيهِ  تسمع أحدًا ُيشكِّك يف املطالب املوجودة

 مامِ عن إ ة  مرويّ  ملقّدسةانَّاحية الزيارة ُ ف ،ة التاسع من ربيع األّولنفس قضيّ هي هذه  !!ضعيفة الزيارةُ  هذه
 مقتلِ  ،سنوياً  قرأالَّذي يُ  قتلِ يف املا سمعوهنتالَّيت  ورواياُت الطربي !!علِم الرِّجال بِ حبس   ضعيفة  ، إذاً هي  نازمانِ 

  !!ليهاشكال  عال إالرواياُت ، فهذه ن الطربيّ ع وأكثرُه منقول  الكعب  شيخ عبد الزهراءال

   ؟يخ عبد الزهراء الكعبيماذا يقرأ الش  

ء يث كربالمن حدو  ،يقرأ نصوصًا أخذها من كتاب اللهوف يف قتلى الطفوف للسّيد ابن طاووس
مسُه قّرم امقتل امل ،ووسابن طا لسّيدامقتل املقّرم ومقتل  ،من هذين الكتابني يأخذ ،قّرمللسّيد عبد الّرزاق امل

صدران أكثر هذان املو  ،طفوفمسُه اللهوف أو امللهوف يف قتلى المقتل السّيد ابن طاووس او  ،كربالءحديث  
نا هنا أو  ،يعرتضُ  حد  أ الف ،تالبيهل وُفالن وُفالن من املؤرِّخني من خمالفي أعن الطربي وابن األثري ما فيهما 

  .عرتضأ أنْ  ال أريد

 يُقالُ و يه يُعرت ُض عل ،ى احلسنيعل   كذا جرىه ونقولُ  املقّدسةِ  النَّاحيةِ  ولكن حني ننقُل شيئًا من زيارةِ 
 نوال...هذا امل وعلى !!محبسب علِم الرِّجال احملرت  هذه ُمرسلة  أو  ،ضعيفُة السَّندهذه الزِّيارة 

  ،تركُت الكثري والكثري من املطالبمع أّن  ،م من حديثيبتُ عِ ورمّبا ت   ،الربنامج صار طوياًل جّداً وقت 
أكتفي هبذا  ،نانا ومراجعِ علمائِ  يف حومةِ  من الشطحاتِ  الكثري   تركتُ وقد  ،كانت عندي مطالب أخرى كثرية

الربنامج  وقت  ى ولكنَّين أر   ؟أذكر ءيش أيَّ و  ؟شيء أترك أيَّ ال أدري و  ،طويل ديث طويل  احل ،الَّذي ذكرتُ 
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فقد صارت  ،روا اخُلالصة النهائيةتذكّ  ،ُملتقانا يتجدَّد ولكن تذّكروا ،من اإلطالة وأعتذرُ  ،قد طال وطال
  ..تذكروا بأنَّكم أنُتم الُقضاةو  ،جّداً  األموُر واضحةً 

  ؟!يطانّ شمنطق  على أيِّ منطٍق هو و  ،فاحكموا على أيِّ منطٍق هو منطق  رمحان  

ِة فيُق من احُلجَّ والتو  ،رجو ذلكرمحانيًا وأورمّبا يكون منطقي  ،شيطانيًا وال أدريفلرمّبا يكون منطقي 
 من إمامِ  لبوا التوفيق  يضًا أطأنتم أو منه  التوفيق   أطلبُ  ،ه عليهوسالمُ  اهللِ  زماننا صلواتُ  إمامِ  حلسنِ ا ابنِ 
يقنا ٍق يف طر يخرُي رفنعم،  ،الطريق يف خرُي رفيقٍ هو التوفيُق  !!التوفيق لن تصلوا إىل شيءٍ  من دونِ ف ،كمزمانِ 

 ؟!اءجَُّه األوليليه يتو ذي إنَّه وجُه اهلل الَّ إل ،ه عليهوسالمُ  اهللِ  نا صلواتُ زمانِ  هو توفيُق إمامِ 

 .مُر الفضائيةالق ،شةلّشاُس انف ،نفُس املوعد بث  مباشر ،يف يوم اجلمعة القادمنلتقي إْن شاء اهلل 

 ..رمَ ا قَ . َسَلما  يَ .رمَ ة القَ ايَ عَ رِ  ي  ترك كم فِ أَ 

 ..اِن اهللمَ أَ  ي  فِ . .اءم الدُّعَ لك  أَ س  أَ 
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