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أحاول يف هذِه الحلقة أن أجمع الحديث بشكٍل ُملّخص، وسأجعل عنوان حديثي يف هذه الحلقة (نهايُة املطاف) يف الحديث  ✤

 عن املُشكلة األخطر يف ساحة الثّقافة الّشيعيّة (علم الّرجال) الّذي ما هو بعلم، إّ�ا هو جهْل الّرجال.

 أقول ألجل أن أُلّخص املطالب وبشكٍل مضغوط: ✤

) من سورة الُحجرات (يا أيُّها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ 6اآلية (: علم الّرجال يتعارض مع منطق القرآن بشكٍل واضح -1

عن فتبيّنوا) تتحّدث عن الفاسق الحقيقي بتقييم الله تعاىل.. وأّن منطوق اآلية يقول: بأّن الفاسق ال يُرّد خربه، ومفهوم اآلية يتحّدث 

 ات.أخبار الثّق

بالَك بخرب  وما ف� بالَك بخرب املجهول الّذي ال ُيعلم هل هو فاسٌق أم غ� فاسق..! ولكن املنطوق أوىل باالتّباع (هكذا يقول العل�ء).

 الّضعيف الّذي ال يُعلم سبب ضعفِه ما هو..!

ن إىل أّن الحقائق اتُش�  -اإلشارة له� في� سبق متّت  -(ذكْر روايتان ِمن روايات العرتة  علم الّرجال يتعارض مع منطق العرتة: -2

ل تحمُل القيمة يف نفسها، وأنَّ امليزان لتشخيص الحقائق هو العرض عىل كتاب الله (يعني النّظر إىل املنت وليس الّسند) .. وعلم الّرجا

 قائم عىل عكس هذا املنطق.

رفوا حقائق أناٍس عاشوا قبلهم مبئات الّسن�، وال �لكون ُمعطيات إذْ كيف للّرجالي� أن يع علم الّرجال يتعارض مع العقل: -3

يف  علم الّرجال يف أحسن أحوالِه هو ِمثُل (علم األنساب).. وعلُم األنساب ال فائدة فيه لقول رسول الله صّىل الله عليه وآله عنهم..؟!

ّ�ا الِعلْم ثالثة: آيٌة ُمْحكمة، أو فريضٌة عادلة، أو ُسنٌَّة قامئة، وما (ذاَك علٌم ال يرضُّ َمن جِهلُه، وال ينفُع َمن علمه .. إ  هذا العلم:

 خالُهنَّ فهو فْضل).

هذا يف أحسن أحوالِه .. أّما حقيقة األمر فـ(علم الّرجال) فهو أسوأ ِمن علم األنساب، ألّن معلوماتِه غ� صحيحة.. فهو علٌم يعارض 

  تتعلّق مبنطق العقل الّسليم.العقل الّسليم؛ ألّن رواية النّبي باألعىل

الم علُم الّرجال يُعارض منهج الفقاهة يف حديث أهل البيت -4 الم يزُن : عليهم السَّ فمنطُق الفقاِهة عند أهل البيت عليهم السَّ

بّ� لنا منهاج الفقاهة عند والرّوايات كث�ة الّتي تُ  العل�ء بهذا امليزان (اعرفوا منازل شيعتنا بقدر ما يُحسنون ِمن رواياتهم عنّا....)

 .عالقة لِعلم الّرجال مبعنى الفقاهة عند أهل بيت العصمة أْهل البيت (منهاج لحن القول). وال

علم الّرجال بُني وأُّسس عىل هذِه الكُتب (رجال الكّيش، رجال النّجايش، رجال الطّويس، فهرست الطويس) وهذِه الكُتب ليسْت  -5

 رجاليّة:

. وكتاب الكّيش كتاب حديث، وليس كتاب رجال، ويحتاج لكتاٍب ثاٍن لتوثيق رواة أحاديثهِ  ضائري مصطنع ال حقيقة له.فكتاب ابن الغ

ورجال النّجايش هو كتاب فهرست  ورجال الطويس فهو لستة أطول من لستة الفهرسْت. وفهرست الطويس هو لستة أس�ء فقط.

 للُمؤّلف� واملُصنّفات.. وليس كتاب رجال.

 هذِه الكتب الّتي يعتمدها الّرجاليون يف علم الّرجال هي كُتب (ُمحرّفة). -6

رة فكتاُب ابُن الغضائري مل يرُه أحد .. وأّما رجال الكيش فقد وصفُه الّشيخ الطّويس بأنُه كث� األغالط، وحتّى نسخة الطّويس غ� متوف

ويفّ بعده بثالثة عرش سنة كافية إلثبات أنّه محرّف!! هذا عىل فرض وأّما رجال النجايش فمهزلة ترجمة النّجايش لشخٍص ت بأيدينا،

وأّما رجال الطويس وفهرست الطويس فال تحتاج إىل  كونه كتاب رجايل، وإّال فإّن كتاب النجايش هو فهرست ك� ذُكر يف املقدمة،

 تحريف، لكونها لستة أس�ء.

 م لهم وال خربة لهم بعلم الّرجال.مؤلفي هذه الكُتب الّتي يعتمدها الّرجاليون ال عل -7

عندهم فقلّة التّوثيق وقلّة التّضعيف يكشفان أّن هذِه الكُتب ليسْت كُتب رُجاليّة، وأّن مؤلّفيها ال خربة لهم بعلم الّرجال.. إذ لو كان 

 خربة لبيّنوا أحوال هذه األس�ء الكث�ة من الرّواة يف كتبهم.

قد وصف ِخ�ة أصحاب األمئة بأنَّهم كّذاب�، فهو كّذاب إىل مليون مرّة. وهؤالء الّرجاليون  فهو قوله ابن الغضائري إن ثبتْت  ●

 ينقلون عن هذا الكّذاب.

(إّن كث�اً ِمن ُمصنّفي  كتابِه الفهرسْت: مقدمةوالّشيخ الطّويس واضح أنّه ال علم له بأحوال الّرجال، وأدّل دليل عىل ذلك قولِه يف   ●

 األصول ينتحلوَن املذاهب الفاسدة وإن كانْت كُتبهم ُمعتمدة). فأين علم الّرجال من هذا الكالم..؟أصحابنا وأصحاب 



 والنّجايش ح� يقول عن املُفّضل أنّه (فاسد املذهب) هذا أدلُّ دليل عىل أنّه جاهل بأحوال الّرجال.  ●

 دونها يف علم الّرجال.عل�ء الّشيعة ال �تلكون طريقاً صحيحاً لهذِه الكُتب الّتي يعتم -8

فنحُن لسنا ُمتأكّدين أّن هذه النّسخ ِمن الكُتب الّتي يعتمدها الّرجاليون هي النّسخ األصليّة. والتّحريف املوجود يف كتاب رجال 

رقاً النّجايش يكشف عن ذلك. وعجباً ِمن عل�ئنا ومراجعنا أنّهم يطلبون طُرقاً صحيحة واضحة إىل حديث العرتة، وال يطلبون طُ 

 صحيحة إىل ُكتب توثيق الرّواة.

 ال أحد يعرف ما هي القواعد الَّتي اتَّبعها الرَّجاليون يف توثيق وتضعيف ُرواة الحديث. -9

 .ال أحد يعرُف مصادر املعلومات الَّتي جاَء بها الّرجاليون يف كُتبهم -10

أساسها يعرفون ويُوثّقون ويُضّعفون الّرجال، وهم يفصل في� بينهم كيف يحصل الّرجاليون عىل املُعطيات الحسيّة الَّتي عىل  -11

فهم ال �لكون أيّة ُمعطيات ِحسيّة تُعينهم عىل توثيق الّرجال، وإّ�ا يعتمدون عىل ُمعطيات ومعلومات حَدَسيّة  وب� الّرواة قرون!

 هم يحتاُج إىل شهادة، والّشهادة ُمعطياٌت حسيّة وليست حدسية.ألّن العلم بأحوال النّاس وتوصيف ،(استنتاجيّة) والحَدس ال ُحّجيّة فيه

والعل�ء ال يستطيعون أن يقولوا أّن هذه املعلومات َحَدسيّة ألنه سيسقط علم الّرجال، فأوجدوا طريقاً غريباً وقالوا: (هذه معلومات 

 َحَدسيّة قريبة ِمن الحس)

 قّصة املثل املعروف يف الثّقافة الّشعبية يف جنوب العراق (حارِف ْرَويَسه).  ●

ملاذا نحكم بقول النّجايش عىل قول الكُليني والّصدوق وابُن قولويه الّذين قالوا أنّهم يروون عن الثّقات، وهم (عل�ء شيعة)،  -12

 ولهم خربة يف األسانيد أكرث ِمن النّجايش..!

 ملاذا نجعل قول النّجايش حاك�ً عىل أقوالهم..؟..أنّهم ُمتساوون مع النّجايش وحتَّى عىل فرض 

 أليَس هذا ترجيٌح ِمن غ� ُمرّجح ..؟ وأنتم تقولون أّن الّرتجيح بال ُمرّجح رضٌب ِمن الجنون.

 ُمرّجح، بل هو أسوأ ِمن ذلك.. تقديم الّرجالي� قول النّجايش عىل قول الكُليني والّصدوق وابن قولويه ليَس ترجيحاً ِمن غ�  ●

م آل فهو (ترجيٌح عكس املُرّجح) إذ ال ُ�كن املقايسة ب� الكُلَيني الّذي يتحّدث عن حقائق التّأويل، وب� العالِم بِخرافات العرب وأيا

 قَُع�. (فالكُليني ُمقّدم عىل النّجايش، والّداللة هي الكُتب، فاآلثار تدلُّ عىل املُؤثر)

ورواية املنت).. فهو يروي لنا روايت� يف آٍن واحد.. ملاذا يقبل عل�ُءنا  -حّدث ِح� يُورد رواية يُوردها عىل قسم� (رواية الّسند املُ  -13

 رواية الَسنَد وال يشكّون فيها، وكأنّهم عىل ثقة بأّن رواية السند صحيحة، فيبدؤون بالبحث يف َمضمون الَسند مبارشة..؟!

ّرجاليون ببعض الّروايات بأّن أتباع ابن أيب الخطاب وأتباع املُغ�ة بن أيب سعيد قد َدّسوا الّروايات (أي املتون) يف كتب ك� يحتجُّ ال ●

 الحديث، فل�ذا ال يكونون قد دّسوا (األسانيد)..؟!

 صناعة اإلشكاالت وعمليّة الّرتقيع ال تُوصل إىل الحقائق .. الحقائق تّدل عىل نفسها بنفسها. ✤

فل�ذا ح� يرجعون  ملاذا ال يتعامل مراجعنا وعل�ءنا مع كُتب املُخالف� بنفس طريقة تعاملهم مع كُتب حديث أهل البيت..؟! -14

فهل أّن الله حفظ كُتب  إىل كُتب املُخالف� ال يقومون بَعملية (التَّمحيص) ك� يقومون بذلَك مع كُتب حديث أْهل البيت؟؟!!

 حريف، فكُّل ما فيها هو حقيقّي وما يف كُتب أهل البيت ُمحرّف..؟!املُخالف� ِمن التّ 

) من 31مثال َعميل عىل رفض عل�ئنا لحديث أهل البيت وركضهم وراء أحاديث املُخالف�، رواية اإلمام الهادي الواردة يف الجزء ( ●

 يف التّاسع ِمن ربيع األّول. كتاب (بحار األنوار) حول تأريخ مقتل عمر بن الخطاب، وأّن اإلمام يقول بأنّه

، ويرفض رواية إمامنا الهادي عليه الّسالم، وهذا الرأي ذي الحجة 26 والّسيد الخويئ يقبل رواية الطّربي النّاصبي يف تأريخ مقتل عمر

 الحجة)..!هو نفس رأي الّشيخ املَجليس إذ يقول: بأّن هذا هو اعتقاد عامة فقهاء الّشيعة (بأّن ُعمر قُتل يف أواخر ذي 

ح� يُفّسق أحد املراجع مرجعاً آخر، أو يُوثّق مرجعاً آخر.. ملاذا يُقبل قولُه دون البحث عن الّسند..؟ ونأيت نحن نُحاسب حديث  -15

 أهل البيت فنبحث عن الّسند..!

 ما هي خصوصيّة املرجع حتّى يُقبل تفسيقه لآلخرين ِمن دون سند..؟!

تُذكر عن العل�ء ِمن دون سند (مع أّن أغلبها كاذبة وال أساس لها) وال يُشكك فيها بين� كرامات أهل ملاذا تُقبل الكرامات الّتي  ●

 البيت ومعجزاتهم يُشكك فيها..؟



األصل يف حديث أهل البيت الّصحة حتّى يثبت العكس، واألصل يف حديث العل�ء أنّه الخطأ حتّى يثبت .. هذا هو الواقع.  ✤

 لوسط العلمي ب� عل�ؤنا هو العكس.. ولهذا يُقّدمون قول الطربي عىل قول اإلمام الهادي..!بين� املوجود يف ا

 هناك صنفان من التشيّع .. هناك التَشيُّع ألهل البيت، وهناك التشيّع للعل�ء، فَهل أنتم شيعة العل�ء أم شيعة أهل البيت ؟ ✤

 أليَس عل�ء الشيعة ومراجع الشيعة هم أُناٌس عاديون (يُخطئون ويُصيبون)..؟!  -16

 فحين� يُوثّقون رجالً ُ�كن أن يكون كالمهم صحيحاً وُ�كن أن يكون غ� صحيح.

 عرض صور من الواقع تُبّ� أّن عل�ء الشيعة أشخاص عاديّون يُخطئون يف تشخيصهم وتوثيقهم وتقييمهم لآلخرين: ✤

وقفة عند وصية الّسيد الخميني الّتي كتبها يف آخر ُعمره، وما جاء فيها ِمن أّن الّسيد الخميني انخدع بشخصيات يف حياتِه وانطىل  ●

 عليه مكرهم.

حادثة تفسيق الّسيد الخويئ للّسيد الّش�ازي، والحادثة التي ذَكرها الّسيد حسن الكشم�ي يف كتابه (جولة يف دهاليز مظلمة)  ●

 عن تسقيط مرجعية الّسيد الخويئ للّسيد ُمحّمد الّش�ازي.. وما سبّبه ِمن األذى الكب� الّذي لحق بالّسيد الش�ازي وعائلته وأتباعه

 وُمقلّديه .. واعت�د الّسيد الخويئ يف ذلك كُلّه عىل إخبارات ال يُعرف سندها..!

نية السائل) و(رصاط النجاة) بشأن سهو النّبي وقولِه بأّن (القدر املُتيّقن يف شطحة الّسيد الخويئ يف جوابه املوجود يف كتابَيه (مُ  ●

 الّسهو املمنوع عن النّبي هو الّسهو يف غ� املوضوعات الخارجيّة)..!!!

س�، ويف املؤمن� ويف تقييم الزّهراء ويف تقييم الحسن والح السيد الخويئ يُخطيء ويَشتبه يف تقييم رسول الله، ويف تقييم أم� ●

ويُخطيء ويشتبه يف تقييم أيب بكٍر وُعَمر، ويف تقييم قَتَلَة الحس�،  تقييم التّسعة املعصوم� ِمن ولد الُحس�، ويف تقييم إمام زماننا،

ه ويُخطيء ويَشتبه يف تقييم َمرجع التّقليد حيث ال يشرتط أن يكون مرجع التّقليد شديَد الُحّب ألهل البيت..! (وسنأيت عىل هذ

 املسألة يف الحلقات القادمة).

الم، ويف تقييم كُل هؤالء الشخصيات الّتي ذُكرْت.. فكيف يُستبعد أن يُخطىء يف تقييم  فك� يخطىء يف تقييم أهل البيت عليهم السَّ

 رواة حديث أهل البيت..؟!

يد الخويئ يف مقدمة كتابِه (ُمعجم رجال الحديث ● تاب (كامل الزيارات) إلبن قَولََويه بعد أّن ) يرتاجع عن توثيق ُرواة ك1ج-السَّ

كان قد وثّقهم سابقاً، األمر الّذي أّدى إىل تغي� فتاوى الّسيد الخويئ بخصوص ُغسل زيارة الُحس� إلعت�د تلك الفتوى عىل روايات 

 موجودة يف كتاب كامل الّزيارات.

ل آرائهم.وهذا التّغي� يف رأيِه كاشٌف عن أّن املراجع أشخاص عادي� ال   ينزل عليهم الوحي، بدليل تبدُّ

كتاب (كامل الّزيارات) من أهم مصادر الثّقافة الُحسينية، حيث يحتوي عىل أهّم املطالب العقائدية الُحَسينية وأفضل الّزيارات  ●

ً لتبّدل رأي الّسيد الخويئ يف توثيق هذا الكتاب،   وعىل عىل التغي� تمالُحسينية، وأفضل الطّقوس واملعا� الُحَسينية.. ولكن وفقا

 فة الُحسينية)..!!تضعيف للثّقا

 النتائج العملية لعلم الّرجال عىل أرض الواقع: ✤

تدم� علم الّرجال لتفس� القرآن بإلغاء األحاديث التّفس�ية وتضعيفها، وكذلك تضعيف روايات املقامات الغيبية ألهل البيت، 

 وظُالمة الزّهراء وظالمة الُحس�  ،وتضعيف زيارات أْهل البيت وأدعيتهم

ولكن إذا جئنا مبَطلب ِمن زيارة  تل الّذي يقرأُه الّشيخ عبد الزهراء الكعبي أكرثُه مأخوذ ِمن تأريخ الطّربي والخوارزمي،املق ✤

 النّاحية املُقدسة لِ� جرى عىل الُحس� صلوات الله عليه يعرتضون ويقولون هذه ضعيفة بحسب علم الّرجال!!!

يخ عب ✤ د الزّهراء الكعبي ُه� كتابا (حديث كربالء) للّسيد عبد الّرزاق املقرَّم وكتاب (امللهوف عىل مصادر املقتل الَّذي يقرأُه الشَّ

يد ابن طاووس، وأكرث ما فيه� مأخوذ ِمن املخالف�.  قتىل الطفوف) للسَّ

 ه منطٌق شيطا�..أخ�اً .. تذكّروا أنّكم أنتم الُقضاة .. فاحكموا عىل أّي منطٍق هو منطٌق رح��، وعىل أّي منطٍق أنّ  ✤

 واطلبوا التّوفيق يف ذلك ِمن إمام زمانكم، فِمن ُدون توفيق اإلمام الُحّجة لن تصلوا إىل يشء.

 


