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ال يزال كالمي يتواصل مع ما مـّر يف الحلقة املُتقّدمة حول املُشكلة الّتي عصفت بالثّقافة الّشيعيّة، وحرّفْت، وهدمْت، وذبحت  ✤

 حديث أهل البيت.. وهي (علم الّرجال).

ئنا أنّهم يُوردوَن أس�ء آخر يشء كاَن حديثي يدور حوله يف الحلقة املاضية هو ما ذكرتُه ِمن أّن الّرجالي� ِمن مراجعنا وعل� ✤

املعصوم� يف كُتب الّرجال بعنوان (رواة حديث)..! وهذِه إساءُة أدٍب كب�ة جّداً مع أمئتنا املعصوم� صلوات الله عليهم.. وبحّق 

 الّصديقة الكربى ِح� يُذكر اسمها يف آخر القوائم بعنوان أنّها (راوية حديث)..!!

 ّرجال عموماً، ويف ُمعجم رجال الحديث عىل نحو الخصوص.وهذه القضيّة موجودة يف كُتب ال

بعنوان أنّهم (عل�ء)، ال  عليهم السالمُهناك طرح يف الوسط العلمي الّشيعي يتبنّاه مراجع وعل�ء كبار، وهو أن يُطرح أمئتنا  ✤

 أنّهم سادة الوجود، وُخلفاء رسول الله صّىل الله عليِه وآله يف كُّل يشء..

 هو ِمن أجل إقناع املُخالف�، يك يتقبّل املُخالفون ألهل البيت هذا الطّرح..! وهذا الطّرح

 مسألة (كيف نُقنع املُخالف�) هي املشكلة الكب�ة التي وقع فيها الشيعة وجعلتهم يف ح�ة وضياع ب� املُهم واألهم. ✤

عليهم ويّة من مراجعنا وعل�ئنا يف كُتبهم بحّق أهل البيت سيأتينا كالم كث� يف الحلقات القادمة يتناول (اإلساءات الفاضحة والق ✤

)، وهذه القضيّة قضيّة (اإلساءة والتّقص�) هي واضحة جّداً وكث�ة ومتواصلة والزالت إىل يومنا هذا.. وحتّى ح� يُنبّه عليها، السالم

 ال يحذفونها ِمن الكُتب، بل يُّرصون عليها.

 يف الواقع العميل .. لو أّن كاتباً اآلن يكتب ويُورد أس�ء املراجع ِمن دون ألقاب، فإّن ذلك يُعد ذلك سوء أدب بحّق املراجع. ✤

ُمعاملة رواة الحديث ِمن دون ذكر األلقاب والّصالة والّسالم  فل�ذا ال يُعد ذكر أس�ء املعصوم� يف قامئة (رواة الحديث) وُمعاملتهم

 اذا ال يُعد هذا ِمن ُسوء األدب مع أهل البيت..؟عليهم، مل

 هذا الربنامج يعرض األمور ك� هي ِمن دون رتوش ِمن دون متييز، حتّى ُ�يّز املتابع ب� املنطق الّرح�� واملنطق الّشيطا�. ✤

 لبيت.القواعد واألسس واملنهج الذي وضع يف كتاب (معجم رجال الحديث) يُحطّم ويُدّمر حديث أهل ا ✤

أتناول يف هذه الحلقة تطبيق عميل لـ(علم الّرجال) بأخذ صورة وحالة عمليّة ِمن هذا التّطبيق اعت�داً عىل كتاب ُمعجم رجال  ✤

 الحديث للّسيد الخويئ.

ليه يف [تفس� اإلمام العسكري يف ميزان معجم رجال الحديث.. ماذا قال الّسيد الخويئ عن تفس� اإلمام العسكري صلوات الله ع

 الجزء الثالث عرش من معجمه..؟].

الم: ✤  هناك عّدة قرآئن أستنتُج منها أنَّ الّسيد الخويئ مل يطّلع عىل تفس� اإلمام العسكري عليه السَّ

ا َمن كان ِمن الفقهاء صائناً لنفسه) يف بحثه الفق ● هي يف كتاب القرينة األوىل: أنَّ الّسيد الخويئ نقل رواية التّقليد املعروفة (فأمَّ

 التنقيح ِمن كتاب اإلحتجاج للطّربيس أي نقلَها بالواسطة..! ومل ينقلها ِمن املصدر األصيل لها وهو تفس� اإلمام الحسن العسكري عليه

الم.  مع أّن ِس�ت املُحّقق� أن يرجعوا إىل املصدر األصيل، وليَس مصدر بالواسطة. السَّ

يئ أخَذ سطراً واحداً فقط ِمن رواية واحدة يف تفس� اإلمام العسكري (وهي رواية التقليد)، وحـار القرينة الثّانية: أّن الّسيد الخو  ●

 يف معنى هذا الّسطر.. فكيف ُ�كن أن نقبل ُحكمه باإلعدام عىل تفس�ٍ كامل..؟!

أّن الرّواية التي نََقلها و ِمن تفس� الربهان، القرينة الثالثة: أنَّ الّسيد الخويئ يف تفس�ه (البيان) نقل رواية يف بيان مضمون البسملة  ●

، وهذا فقط للرّواية هو تفس� اإلمام العسكري الوحيد ِمن تفس� الربهان موجودة يف تفس� اإلمام العسكري، وأّن املصدر األصيل

تتحّدث عن مضمون البسملة، يعني أنّها يش� إىل أّن الّسيد الخويئ مل يكُن قد اطَّلع عىل تفس� اإلمام العسكري، خصوصاً أّن الرّواية 

 يف الّصفحات األوىل لتفس� اإلمام العسكري.

وح�ته يف فهم هذا  وقفـة عند املقطع الّذي نقلُه الّسيد الخويئ من رواية التّقليد (فأّما َمن كان من الفقهاء صائناً لنفسه) ✤

 ىل اعتبار العدالة يف املقلَّد، وأخرى يقول بأنَّها تَُدل عىل العصَمة..!)املقطع وداللته. (فتارًة يقول أنَّ الرّواية ال داللة لها ع



وقفة عند ما ذُكر يف الجزء األّول ِمن معجم رجال الحديث بعد إعادة طباعتِه نتيجة لتغّ� بعض آراء الّسيد الخويئ، ومبانيه  ✤

 الّرجالية:

ية واألصول العاّمة املُتخذة يف ُمقدمة املُعجم، أّدت إىل تغي�ات جذرية (جرت تعديالت أساسيّة عىل الكتاب يف بعض املبا� الّرجال

عىل مواقع بعض رجال الحديث واعتباراتهم ِمن حيث التَّوثيق والتَّضعيف، عىل بْعض طُرق الرّواية ِمن حيُث الّصحة والّضعف 

 شملْت جميع أجزاء الكتاب).

ل يف آراء الّسيد الخويئ يّدلَك عىل ل   احت�ل الخطأ يف اآلراء الّسابقة، وعدم اإلطمئنان إليها واإلعت�د عليها،هذا التَبدُّ خاّصًة أّن التّبدُّ

 كاَن يف املبا� والقواعد الّرجالية، وأّدى إىل تغي�ات جذريّة شملت جميع أجزاء الكتاب..!

الم مبنطق ُمتغّ� إذا كانت القضايا واآلراء ُمتقلّبة بهذه الطريقة .. ولسيْت ثابتة، فل�ذا يُ  ✤ دّمـر حديث أْهل البيت عليهم السَّ

 ُمتبّدل لسبب أو آلخر..؟!

يف كتابِه  الّشيخ مسلم داَوري رئيس لجنة التحقيق يف كتاب معجم رجال الحديث الذي نصبه السيد الخويئ هو وقفة عند قول  ✤

الم، ومل يقف عىل كّل الكتاب.. فهل هذا ِمن شأن  العسكري(أصول علم الّرجال) بأنَّه وقَف عىل قْسم ِمن تفس� اإلمام  عليه السَّ

 املُحّقق� الوقوف عىل قسم فقط ِمن الكتاب وإصدار الحكم عىل حديث أهل البيت..؟!!

 الغضائري).(القول بأنَّ جميع الكتاب موضوع ال ُ�كن املوافقة عليه، فإنَّ مصدر الَقول بالوضع هو ابن  ثُم يقول:

الّسيد الخويئ يقول بأنَّ كتاب (رجال ابن الغضائري) مل يثبْت .. لكنّه يُثبّت أقوال (ابن الغضائري) عىل طول الكتاب، ويف كث�  ✤

 ِمن األحيان يأخذ هذا القول بنظر االعتبار، ويف بعض األحيان يعتمد عىل أقواله..!!

ري، وأصدروا الُحكم عليه ُدون االطّالع عليه .. ومثال آخر عىل هذا الكالم (الّسيد أكرث عل�ئنا مل يقرؤوا تفس� اإلمام العسك ✤

 ) هو أيضاً ينقل رواية التّقليد ِمن كتاب االحتجاج وليَس من تفس� اإلمام العسكري!!1ج-يف كتابِه (بيان الفقه صادق الش�ازي)

أو أّن هذا تقليد ونقل  -هذا كاشف عن أّن املصدر غ� متوفر عندهم أليَس ِمن أخالق التّحقيق أن يُنقل عن املصدر األصيل..؟! (ف

 .ِمن كتاب إىل كتاب)

 وقفة عند ما قاله الّسيد صادق الش�ازي حول تفس� اإلمام العسكري، والُحكم عليه وعىل رواية التقليد. ✤

 املُؤسسة العلمية الّشيعية:عرب التّأريخ الّشيعي هناك أربعة مراجع كان لهم تأث� ال ُ�اثله تأث� يف  ✤

 والّسيد الخويئ) -الّشيخ مرتىض األنصاري  -العّالمة الحيل  -(الّشيخ الطويس 

يد الخويئ بشكٍل ُمبارش أو غ� مبارش(يعني تالمذة لتالمذته). ✤  جميع املراجع املوجودون  اآلن هم إّما تالمذة للسَّ

 ل آثاَر الّشيخ الطّويس والعّالمة الحّيل والّشيخ مرتىض األنصاري.املدرسة الّشيعية القامئة هي مدرسة خوئية تحم ✤

ُمقارنة ب� ما جاء يف كالم العّالمة الحّيل الّذي اعتمده الّسيد الصادق الش�ازي وبقية العل�ء حول تفس� اإلمام العسكري، وب�  ✤

 املوجود يف ُمقّدمة تفس� اإلمام العسكري.

فقد اقحَم الكث� من القواعد  بن طاووس هو الَّذي جّر علينا الويالت يف قضيّة تقسيم الحديث، الّسيد ج�ل الّدين أحمد ✤

الّرجاليّة وقواعد الّدراية الّتي يعمل بها املخالفون يف تقسيم الحديث، ومل تكن موجودة عند الشيعة، أقحمها وأىت بها إىل الّساحة 

 الشيعيّة.

نمية الَّذي فتك بنا.حديث عن ظاهرة تقديس العل�ء ألس ✤  اتذتهم ومرض الصَّ

 


