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 ما تقّدم يف الحلقت� املاضيت� كان مبثابة ُمقّدمة لهذا الربنامج، والربنامج فعالً يبتدأ ِمن هذه الحلقة. ✤

ف� مرَّ من حديث يف الحلقت� الّسابقت� ِمن بيانات ومالحظات وتنبيهات هو ِمن أجل أن تتكّون صورة ُمجملة عن هذا الربنامج 

 عرض املطالب واملباحث.وطريقتِه والكيفية الّتي سيتم فيها 

 املُشكلة الكب�ة والطّامة الّده�ء الّتي أصابْت الثّقافة الّشيعيّة هي (علم الّرجال) ✤

 ):وقفة عند األرضار البليغة والفادحة جّداً واألذى الكب� الَّذي سبَّبه(علم الّرجال ✤

 -لظالمة سيّد الّشهداء وأحاديث فْضل زيارتِه وفْضل البكاء عليه  -لنهج البالغة الّرشيف -لسيّد األوصياء  -لـ (الّصديقة الكربى 

يفة وأحاديثه  الم يف قراءتهم الّصحيحة للقرآن ولتفس�  -ألحاديث والدة اإلمام الُحّجة وتوقيعاتِه الرشَّ ألحاديث أهل البيت عليهم السَّ

لخطب سيّد األوصياء االفتخاريّة، ولخطبته  خطبة  -ره ومعارفهأهل البيت للقرآن، ولكّل األحاديث الّتي لها صلة بعلوم القرآن وأرسا

وألحاديث  -وألكرث األدعية والّزيارات  -ولـ آالف مؤلّفة من الكل�ت القصار لسيّد األوصياء  -البيان، ولحديِث املعرفة بالنّورانية 

لوات املسنونة، والكث� الكث� من أحاديث الُسنن  وألحاديث أهل البيت يف قصص األنبياء وما يتعلّق ببداية  -األوراد واألذكار والصَّ

واألحاديث املرتبطة بأهم عقيدة مفصليّة وهي عقيدة  -الخلقة وأحداث يوم القيامة والجنّة والنّار والّشفاعة وسائر املطالب األخرى

وأحاديث املطاعن  -صلوات الله وسالمه عليهم   وأحاديث الكرامات واملعجزات ألمئتنا -وأحاديث املعارف واألرسار الَغيبيّة  -الّرجعة 

 -وكُّل ما يرتبط بسيّد األوصياء (ابتداًء من الشهادة الثّالثة لسيّد األوصياء يف األذان واإلقامة، والتَّشهّد الَوَسطي واألخ�)  -والَّلعن 

واألحاديث الّتي تناولت  -تتحّدث عن أعداء الزّهراء  واألحاديث الّتي -واألحاديث الّتي تناولْت املقامات الَغيبيّة للّصديقة الكربى 

هداء، والكث� من األحاديث  -ظالمات األمئة واستشهادهم  ودعاء الندبة، وزيارة الندبة، وأدعية إمام زماننا يف شهر رجب، وزيارة الشُّ

 الّتي تناولت املالحم والفنت وشؤونات الظّهور..

الم  الجر�ة الكُربى الّتي ارتُكبْت يف ✤ احة الّشيعية هي ِح� جيء بعلم الّرجال، وذُبح بِه حديُث أهل البيت  عليهم السَّ  السَّ

ل وقرآنهم ِمن الوريد إىل الوريد، وُشّوهْت الثّقافة الشيعيّة بهذا العلم، وُشّوهت العقيدة .. ف� عادت هي العقيدة الّتي يُريدها أه

الم ..  البيت عليهم السَّ

الّرجال) إذا كانْت هذه هي نتائجه املُّدمرة ..؟ وما فائدة علم الّرجال إذا كان العل�ء ال يعملون بنتائجِه ويُرقّعون ما فائدة (علم  ✤

 ويقولون: أنّنا نقبل بعضاً ِمن األحاديث ِمن طُرٍق أخرى..؟!!

 إذا كاَن علم الّرجال بهذا الّسوء، ملاذا يُجعل أساساً لالجتهاد واالستنباط..؟ ✤

 !لة األعلميّة تُطرح يف الوسط الّديني يُش�ون إىل أّن األعلم هو األعلم بعلم الّرجال وعلم األصولمسأ ✤

 ؟(علم الرجال)سؤال يطرح نفسه: ِمن أين جاءتنا هذه املُصيبة .. ✤

خاري يف ُمقدمة وما قالُه ابُن حجر العسقال� عن كتاب الب ،وقفة عند أهّم كتاب عند ُمخالفي أهل البيت (صحيح البخاري) ✤

بب واملُشكلة الّتي عىل أساسها نشأ علم الّرجال لدى  كتابِه (فتح الباري)، واستعراض رسيع ملجموعة ِمن أحاديث البخاري، لبيان السَّ

بعلم الّرجال ك� وأنَّ عل�ءنا وقعوا يف ُشبهة وتصّوروا أنَّ نفس هذِه املُشكلة الّتي عند املُخالف� هي عندنا أيضاً.. فأتوا  املُخالف�،

 صنع املُخالفون، وأتوا بِعلم الحديث وأعطوه إس�ً جديداً هو علم الدراية !!!

 مثل� مُتيّزون املنطق الّشيطا� يف أحاديث البخاري، تستطيعون أن مُتيّزوا املنطق الّشيطا� ِمن الّرح�� يف أحاديث عل�ئنا... ✤

عظم فقط، ولُِمّدة عرش سنوات، إىل سنة إحدى عرشة للهجرة ح� استشهد رسول الله، املخالفون نقلوا األحاديث عن النّبي األ  ✤

الم وهو تأريخ آخر كتاب وصل إىل  329بين� نحُن ننقل األحاديث عن أربعة عرش معصوم عىل مدى  سنة عن االمئة عليهم السَّ

ة يُرشفون عىل تصحيح األحاديث، ويأمرون شيعتهم بتدوينها طوال هذِه املُدّ  عليهم السالمواألمئة ، للهجرة 329الَسَمري يف شعبان 

 وكتابتها..



 حديُث رسول الله صىلَّ الله عليه وآله: (إنَّ عىل كُلِّ َحّق حقيقة، وعىل كُّل صواٍب نوراً) قانون معصومي يُبّ� أّن الحقائق تحمل ✤

 أنّه يُكسب الحقائق قيمتها.. وأّن دور العامل هو الكشف فقط عن هذه القيمة، ال ،قيمتها يف نفسها

 سنُحاكم علم الّرجال بالُقرآن يف حلقِة يوم غد .. ✤

 


