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 يا زهـــــــــــــراء

 ِبسِم اهلل الرَّْحَمن الرَّحيم

ى اهلل عليك سيدي يا بقية اهلل
َّ
ل
َ
 ص

 إخوتي أخواتي أبنائي بناتي سَالمٌ عليكم مجيعاً .

 ملفُّ التنزيلِ والتأويل

 م5/4/2013ةاحللقة الثامن

 

يف احللقة السادسة والسابعِة كاَن احلديُث يف اجلزء األول واجلزء الثاين من العنوان الذي شرعت فيه قبل 
نت من تغطية املوضوع يف هذه ، إذا متك  تنا الثامنة هذه هي اجلزء الثالث( وحلقعلم الرجال الشيعيحلقتني )

حللقة القادمة إن شاء ل احلديث يف اكمِ ن فسأُ أمتك  وإذا مل  ُع يف احللقة القادمة يف عنواٍن جديدٍ احللقة فسأشرَ 
 .اهلل تعاىل

)ملاذا أرفُض علم ل احلديث كان احلديُث يف احللقتني املاضيتني يدور يف أجواء جواب سؤاٍل طرحتُه يف أو  
، الواقع قلُت إين أبدأ من الواقع الشيعي والواقع الشيعي هو واقٌع بشري  و وشرعُت يف حديثي ( الرجال؟
ات والناس حمكومون بالرغبات والشهوات واملطامع وسوء ات وأخرى بالسلبي  حمكوٌم تارًة باإلجيابي   البشري  

 ب وبكل  ة اخلبيثة وباجلهل والنسيان وبالعلم اخلاطئ وباجلهل البسيط وباجلهل املرك  بة وبالني  ة الطي  الظن وبالني  
ا نعيُش يف القرن احلادي ، كن  يف شرق األرض أم يف غرهبا اكن    ،نا يف ذلك سواءة وكل  ُق بالنفس البشري  ما يتعل  
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تلُف عن العصر ت فيه كتب الرجال ال يَ فَ ل  ا نعيش قبل هذا القرن بقرون، العصر الذي أُ والعشرين أم كن  
، العقل واحد ،التكليُف واحد ،الديُن واحد، نا بشر، إن  وال يتلُف عن العصور اليت ستأيتالذي نعيشه 

قد ختتلف عناوين  ،دوافع اإلنسان يف احلياة واحدة، ة وكوامن الضمري اإلنساين واحدةاالت النفسي  واحل
هنا اليت تكو   األلبسة أو ختتلف ألواهنا وتصاميمها وقد ختتلُف انواع األطعمة وختتلُف األمساء واألشكال واملواد  

هَي هي ويبقى اإلنسان هو اإلنسان يف تعامله  باسلل  رغبة اإلنسان يف الطعام هَي هَي وحاجة اإلنسان  ولكن  
بات الطعام ويف جودة طي  ، ويف مُ ويف البخل ويف الكرم و... يف الشهوة ويف اجلوِع ويف الشبع  ،مع الطعام

يف طلب العلم وهكذا يف التعامل مع الطبخ ويف سوء الطبخ وهكذا يف اللباس وهكذا يف املسكن وهكذا 
هذه النماذج  ،طنا الضوء على مناذج من هذا الواقعواقع الذي نعيشُه وحنن قد سل  خمتلف شؤونات احلياة ، ال

عتمد على كتب نا حنَي ن، قد يقول قائل بأن  التقييم اليت خترج من هذا الواقعإىل موازين  جتعلنا ال نطمئن  
أهل اخلربة، هذا إذا ة تدفع اإلنسان لألخذ بقول م أهل خربة والطبيعة البشري  ألهن   الرجاليني نعتمد عليها

أن يكون حقيقاً  البد  ق على شخٍص أو على أشخاص هذا العنوان حينما يُطلَ  م أهل خربة ألن  افرتضنا أهن  
ح كتب الرجاليني ، حنُن حني نتصف  ى هذا الشيء باخلربةسم  زافاً يُ ال ميلك شيئاً وهكذا جُ  من أهل اخلربة ال أن  

ة واضحة يف ذلك ولكن هناك من أراد ، الشواهد واملعامل والقرائن واألدل  م ال ميلكون خربًة حقيقي ةأهن  بسنجد 
ناساً من العمر عايشُت أُ وواهلِل كنُت يف العشرين ، عمري أنا اآلن يتجاوز اخلمسني م أهل خربةأن يقول بأهن  
عن قرب واهلِل  ر هلم األلقاب وبعضهم اآلن من مراجع التقليد وأنا يف ذلك العمر عايشتهمط  سَ من العلماء تُ 

اجلوارب لو كان األمر ل إليهم شراء زوٍج من واهلِل واهلِل يف ذلك العمر َلم ا عايشتهم ما كنت أثق هبم أن أوكِ 
هم ال ميلكون ثقافة احلياة، هناك هم صاحلون ولكن   ،نون وال لفساد ضمائرهمتدي  هم مُ  ،عدم دينهم، ال لبيدي
ًة يف ، ال ميلكون خرب احلياة، هناك شيء غري املصطلحاتهناك ثقافة  ،هناك خربة احلياة، ناك خربةه، ثقافة

م او حركتهم أو تعاملهم مع ة على مستوى ملبسهم أو مأكله، أمورهم الشخصي  هم الشخصي ةإدارة أمور 
العلمي معروفون أيضاً يف الوسط  هم أناسٌ قُ سو  ، يُ م األعلم واألفضل واألكملو ُقون للناس بأهن  ، وهم ُيسَ الناس

م  أتكل  د بأين  رد  ، أال تالحظونين دائمًا أُ ، ولقد عرفُت احلقيقة منُذ ذلك الوقتواهلِل هذه التجربة عشتها
ا معروفة واآلن هي موجودة وبعض هذه األمساء رب   اً ، لقد عايشت أمساءث منذ أكثر من ثالثني سنةوأحتد  
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ها من الكفاءة ولكن   ات وهي ال متلك أدىن حد  ي  ، عايشنا هذه األمساء وعايشنا هذه الشخصرحل عن الدنيا
 على حت  ن ميلكون األلقاب واهلل ال ُُيسنون شيئًا ، جالسنا العديد م  ٍة غريبةض للناس بصورٍة طوباوي  عرَ تُ 

يطات ، هؤالء حمُ اٌر من العلم، قالوا ال هؤالء ِب يا مجاعة هؤالء ال يفهمون شيئاً  مستوى الكالم وحينما قلنا
ك أحٌد بنعلِه ؟ اآلن لو مُيسِ ، قلنا يا أهل اخلري ما معىن ذلكهم ال ميلكون بياناً تالطمة ولكن  جها مُ أموا

؟ ملاذا حني يريدون أن  فالناً صفعين بنعلِه على جبهيتث فيقول إن  فيصفعُه على جبهتِه أال يستطيع أن يتحد  
 ،ون عنهاعرب  ة يُ ؟ هذه صورٌة ذهني   هذا وهذاعة شخٍص تنطلق ألسنتهم بالتسقيط، ما الفارق بنيُيَسق طوا مسُ 
أبلغ،  ، هذا بليٌغ وذاكيف جودة البيان كن أن يكون الناس يتلفون، ميُ  عنها اللسانعرب  ة يُ ٌر ذهني  والعلم صوَ 

ختصار يف التعبري وذاك ُيتاج إىل تطويل ولكن ال أن ال ُُيسن هذا فصيٌح وذاك أفصح، هذا ُُيسن اإل
، قد  لغةأي  ببالفارسية أو أو ة إن كان بالعربي   ث عن نوع لغةٍ ، وال أحتد  ةوال جييد الكالم باملر  ة الكالم باملر  

ن نوع اللغة ث عأنا ال أحتد   ةث عن أناٍس ليسوا بعرب فهم ال جييدون الكالم بالعربي  ين أحتد  ر البعض أن  يتصو  
م م بنفس الطريقة اليت يتكل  نا ال نستطيع أن نتكل  فإن   ةً أجنبي  م لغًة نا إذا أردنا أن نتعل  ، كل  نوع اللغة ليس مهم اً 

م أي لغة ، حينما نتكل  نا هكذاكل    ، هذا شيء طبيعي  ين تكون هذه اللغة هي لغتهم األمالذهبا أهل اللغة 
، أنا ال فيها نا سواءة كل  ة بشري  ، هذه قضي  فيها، هذا ال ُيتاج إىل بث واضحٌ الضعُف  م بلغةٍ نا نتكل  ة فإن  أجنبي  
عطى هلم األلقاب ن تُ واهلِل جالسنا الكثريين م   ،عن مضمون ،ث عن حقيقة، أنا أحتد  ةث عن هذه القضي  أحتد  

وحاين م األعلم واألفضل جالسناهم فال وجدنا عندهم ذلك الُبعد الرَ للناس على أهن  قون واألمساء وُيسو  
 القدرة على احلديث بأدىن املستويات وحينما عندهم حت   وامللكويت وال وجدنا عندهم ذلك العلم وال وجدنا

ينربي مون بألقاب طويلة عريضة وحينما يُتحد ث عنهم يف غياهبم يُقد  ة يُقد مون إىل الناس يف احملافل العام  
، بينما كن على مجيع املستوياتبأوصاف جتعلهم يف أعلى الرتب يف أعلى ما ميُ  مثون واخلطباء فيصفوهناملتحد  

، وهؤالء بعد ذلك يُعطون تقييمهم فالن فاسق وفالن ليس الواقع احلقيقي غري ذلكالواقع العملي غري ذلك 
وذاك كذا وكذا وهذا مات س املقد  درُ عطى األومسة هلذا الشخص هذا عامِلٌ فطحل وهذا جاهٌل مل يَ بفاسق، وتُ 

اآلن  ، يف يومنا هذا، حت  ها وال زلنا نعيشهافسها حنن عشناة هي ن، هذه القضي  مشبوٌه أمرُه، من هؤالء
 لَ أنا أريد أن أصِ  ،اً أنا ليس مهم   ،ث عن نفسيب هبذه السياط وأنا هنا ال أحتد  ضرَ تُ ات العديد من الشخصي  
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 ،واحٍد من هذه األمساء املعروفة تاجًا ألي   لسُت حمُ ألين  ، أنا واهلِل ما عندي مشكلة مع شخص إىل حقيقة
والذين   ومستقل  ، أنا حر  ةة سياسي  ة وال يف قضي  جتماعي  ٍة إلسُت حمتاجاً له ال يف ماٍل وال يف جاٍه وال يف قضي  

، أقوهلا بتمام عايشوين وصاحبوين أكثر من ثالثة عقود يعرفون معىن هذه الكلمة حني أقول أنا حر  ومستقل  
، حني حدولذلك ما عندي مشكلة مع أ أحدٍ  بايل بأي   أُ أقول ما أعتقد وأفعل ما أعتقد وال ،حر   ،مضموهنا

، أحُد هذه األسباب أحُد هذه إليه هو خدمة إمام زماين ، املقصد الذي أريد أن أصلث عندي مقصدأحتد  
هم وا سيوفَ ، واجلماعة سل  هو الذي يُوصلنا إىل إمام زمانناالسبل بل السبيل األعظم حديُث أهل البيت 

، لو كانوا م أهل خربةنهم بأهن  ستناداً إىل جمموعٍة من الرجاليني قيل ع شيٍء؟ إستناداً إىل أي  إعوا احلديث، فقط  
م رجل خلطبة امرأة وُيسأل ، مثاًل اآلن حينما يتقد  ة، نعمجتماعي  ين أقبُل كالمهم يف القضايا اإلل خربة فإن  أه

احلديث الذي تُنشأ  كالمهم يف حديث أهل البيتا أن نقبل  ، أم  ل أهل اخلربة بالِه نقبل كالمهمعنه فُيسأ
يف باب  ،يف باب القضاءمثاًل  ،ة، قد تكون هناك بعض احلاالت موجودة يف القضايا العملي  عليه العقائد

أو عدالة  وثاقة الشاهد ،نعرف عدالة إمام اجلماعة ،حينما نريد أن نعرف وثاقة إمام اجلماعة ،صالة اجلماعة
ث عن إىل رواة حديث أهل البيت وأنا أحتد   دُ ستنِ يَ  رجُع التقليد هو، مدالة مرجع التقليدالشاهد، وثاقة أو ع

،  مراجع التقليد من رواة احلديثط عليكم األمر فتقولون بأن  تلِ ، ال يَ ة احلديث الذين نقلوا لنا احلديثروا
ال  دخول مراجع التقليد حتت هذا العنوان ،ةازي  من رواة احلديث وإذا مُس وا فالتسمية جمَ  وامراجع التقليد ليس

الذين جاءت أمساؤهم يف  ث عن علم الرجال وعن رواة احلديث نقصد ما نتحد  ، حينعالقة له بعلم الرجال
املنظور إىل التوقيع الصادر من الناحية  م رواة حديثٍ ا حينما يقال عن مراجع التقليد بأهن  ، أم  كتب احلديث

ث ( قد ينطبق هذا املعىن عليهم لكن حنُن ال نتحد  وادِث الوَاقِعَة َفارجِعُوا إِلَى رُوَاة أَحَادِيثِنَاوَأمَّا فِي احلَسة )املقد  

، علم ن املراجع والفقهاء فيأخذون منهمث عن رواة احلديث الذين يأتو ، حنن نتحد  اآلن عن مراجع التقليد
ل ، فهل هؤالء الرجاليون هم أهيث هناديِث عن تلكم الطبقات من الرواة، احلدباحل علٌم خاص  الرجال 

تاباً  ك  ب الكتبَ ل  قَ وسن ُ ة جتماعي  فاُد منها يف األمور اإلستَ  اخلربة اليت يُ م ال ميلكون حت  ؟ أنا أقول بأهن  خربة
عليها يف تقييم  دُ مَ عتَ  ال ميلكون اخلربة اليت يُ م حت  ة اليت سنخرج هبا أهن  لَ ، احملص  كتابًا فال نرتُك وال واحد
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 هلم أن ا أقصد عن الرواة الذين سبقوهم أىن  ام حياهتم وإمن  ، ال أقصد يف أي  ر اإلجتماعي ةاألشخاص يف األمو 
 :ر إىل املعلومات، اآلن نبدأ مع هذه الكتبفتقِ ا تَ على أهن   هم شاهدةٌ وكتبُ  ؟!ُُيَص لوا على املعلومات

كتب الرجال ة يف  ي هو أصٌل من األصول املهم  الكش   رجالُ  ،(يرجال الكش  ى ب  )سم  هذا الكتاب الذي يُ 
اُل َف فيه  الزمن الذي  نعرف؟ حت   الكش ي( مت تويف  الكش ياول مجيع الكتب األصول، )رجال ن، سنتالشيعة

  أل فَ  218 ل قبل سنةبن حنب أمحد ة ومر  يف احللقة املاضية بأن  ة الشيعي  الكتاب وهو أقدم الكتب الرجالي  
 ي تويف  ، الكش  حظة ومعلومة ُتضاف إىل املعلوماتًا ولكن مالالعلل ومعرفة الرجال( وليس هذا مهم  كتابُه )

ال توجد طبعًا هذه املعلومات ليست دقيقة  يينلَ كان معاصرًا للشيخ الكُ   ما هو معروفعلى ، 329 سنة
، السؤال 329 سنة ه تويف   آخر أن  أو على قولٍ  328 ا سنة إم  ، أيضًا الشيخ الكليين تويف  معلومات دقيقة

بنفسه، الكتاب غري ي ؟ اجلواب ال، ال يوجد الكتاب الذي كتبُه الكش  يهنا: هل هذا هو رجال الكش  
ما هو كتاب هذا اس ؟ بالعب  بأيب الفضل العب اسلكم  ، هذا الكتاب بأي شيٍء تريدون أن أحلفَ موجود
هذا الكتاب )إختيار معرفة  إسم، يمكتوب عليه رجال الكش  ، وما يى برجال الكش  سم  ه يُ ، ولكن  يالكش  

 على اجللد ، حت   هكذافَ ا ُعرِ ي وإمن  يعين ليس هو برجال الكش   (ياملعروف برجال الكش  ) ( مكتوبٌ الرجال
ة ة حقيقي  ؟ نعم شخصي  ةة حقيقي  ي شخصي  : هل الكش  مكتوب، إسم الكتاب )إختيار معرفة الرجال( السؤال

أو أكثر  ، أقل329 سنة للشيخ الكليين وعاش يف زمان الغيبة الصغرى، وعلى املعروف تويف   وكان معاصراً 
 أن   ا معروف يف الوسط العلمي  وإمن   ُه أحدٌ  مل يرَ هُ ؟ كتابتماالت موجودة ولكن يف هذا الربج، أين كتابهُ حاإل

سم  إن  بأ وليس دقيقاً  قال، يُ  واحديف كتابٍ اة املخالفني و ر كرب من هذا مجع فيه رواة الشيعة و أ ي كتابٌ للكش  
قصدي  ،رينالرجاليني املتأخ   هكذا قال بعضُ  ،(هو )معرفة الناقلنيي برجال الكش   فَ رِ هذا الكتاب الذي عُ 

ة ي شخصي  ، الكش  اً ( ليس مهم  )معرفة الناقلنيهذا الكتاب  ، يُقال بأن  ي كثرياً رين عن الكش  املتأخ   ،رينباملتأخ  
من الشيعة  ( مجع فيه رجاالً فلنقبل إسم هذا الكتاب )معرفة الناقلني عنده كتاب ،ينيمعاصر للكل ،ةحقيقي  

 سنة ، الشيخ الطوسي املتوف  ه وقع يف يد شيخنا الطوسيولكن   ُه أحدٌ رَ ، الكتاب مل ي َ ورجااًل من املخالفني
وقع يف يد الشيخ الطوسي كما  ، الكتاب الشيخ الطوسييف هذه الفرتة تويف  ، يف هذا الربج 461أو  460

، فاختصرُه يف هذا الكتاب على ذوقِه، يعين هو رأى وأخطاءًا كثريًة فاختصرهُ فوجد فيه أغالطًا هو معروف 
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ليس هو ، النتيجة هذا الكتاب الذي بني أيدينا ليس معلومًا هي أغالط، فلُنَسل م أغالطه بنظر  اً أغالط
هذا ما اختصرُه الشيخ الطوسي ) مكتوٌب على هذا الكتاب: ،حنُن ما رأيناه األصلي   الكتابُ  ،األصلي   الكتابَ 

ى كتاب األحاديث سم  أحاديث فهل يُ و روايات  ؟ما هو املوجود يف هذا الكتاب (،يمن كتاب رجال الكشّ 
س درُ علم يَ علم الرجال  اً، على ما يقولونونه علمم يسم  هُ  علم الرجال علمٌ  بكتاب رجال؟ باهلل عليكم،

أحاديث عن و ؟ روايات ما هو املوجود يف هذا الكتاب، ن جهة قبول روايتهم ومن جهة رد هاالرواة م حالَ 
الشخص  ذم  خرى تَ أُ  دح الشخص ويف أحيانٍ متَ يف بعض األحيان   األغلبة وهذه األحاديث يف األعم  األئم  

ف نفس  كيك على ذلك وإال  ، هذا يدل  ة التوثيق وعدم التوثيقة ال يعبئون بقضي  األئم   ك على أن  ل  وهذا يدُ 
ة صلوات اهلل ألئم  ة، إجتماعي  ة، األوضاع اإل؟ الظروف السياسي  األشخاص ميدحوهنم ويذم وهنم؟ قد تقول ملاذا

الرجاليون خبطوا  ،عنا الروايات ال كالم الرجالينيعليهم لعنوا كثريًا من أصحاهبم وكان هذا اللعن إذا تتب  
 اللعن على ثالثة أحناء:  عنا روايات أهل البيت جند أن  لكن إذا تتب  وخلطوا 

ون هؤالء األشخاص ضال   أن  بلشيعتهم  حوايوض  م لعنوا أشخاصًا ألجل ضاللتهم وألجل أن ل أهن  النحو األو  
ة واضحة ، لعنوهم وهذه قضي  من هذا النوع بن سعيد وطوائفة أمثال املغرية ومنحرفون وبعيدون عن األئم  

ة يف معرفة حقائق الروايات والذي ف هذه احلقائق من خالل األسلوب الذي وضعه لنا األئم  وحنن نستكش
التنزيل والتأويل وحانت الفرصة املناسبة  ، إذا ما ََت  الكالُم يف ملف  ى بيانِه يف ملف  بعد هذا امللفسنأيت عل

ناك ل األصول والقواعد والقوانني وهالقسم األو   ،( وهو على أقسامٍ  الكتاب والعرتةملف  ًا عنوانُه )سأفتح ملف  
 .ا من نفِس مضامني الكتاب والعرتةهنعرُض موازين أهل البيت يف قبول الروايات ورد  

ما قلت مثل املغرية بن سعيد، وغريُه أيضاً، ، كزيفهم وضالهلمة أن يكشفوا هناك لعٌن جملموعٍة أراد األئم  
 .وغريه كثري

، قالوا بعد نوا ذلك أيضاً ، وبي   شيٍء؟ خوفًا عليهمأصحاهبم ألي   بعض ة لعنواثاٍن األئم  وهناك لعٌن من نوع 
، زرارة ال ُيتاُج إىل على سبيل املثالرارة ة زُ ما جاء يف قضي  فاظًا عليه، مثلا فالنًا حِ نا لعن  بأن  فرتٍة من الزمن 

بن أعنُي ، زرارة زرارة ال ُيتاج إىل مدح وال ُيتاج إىل توثيٍق مين   ة،صحاب األئم  بني أزرارة فوق املدح  ،مدح
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د لوال زرارة وحمم   ،والصادقي   يف التأريخ الباقري  ، زرارة وجٌه من الوجوه البارزة ( على القراءتنيبن أعنَي )زرارة 
ق بن ُم َحم ٍد الصادجعفر الباقر و  بن علي  اليت محلت لنا أمانة ُم َحم د بن مسلم وفالن وفالن هذه النماذج 

، هؤالء ال ُيتاجون إىل توثيق ام يقول لوالهم لضاعت أحاديث أيب، اإلمهؤالء الذين محلوا تلك األمانة
  اإلمام زرارة؟ اإلمام لعبد اهلل بن زرارة بعد ما لعن ماذا يقول ، بعد ذلكبني  يُ زرارة و  م كثري، اإلمام لعنومثله

، هذه الكلمات اإلمام الصادق يف املدينةبن زرارة زاَر دينة وزرارة يف العراق يف الكوفة، عبد اهلل كان يف امل
من املخالفني  ة أسلوهبم ال عالقة له هبذه األساليب اليت جئنا هباك كيف هي احلقيقة وأن  األئم  ئُ نبِ ة تُ الصادقي  

الم السَّ كَدِالِى وَلَي عَنِّرأ مِقْإ: المالسَّ يهِلَاهلل عَ  بدِبو عَي أَلِ الَ: قَ الَة قَ ارَرَزُ اهلل بنِ بدِعَ نْعَ)وذبنا حديث أهل البيت 

، بعض  إىل الشيعة؟ إشارة حت  ( الناس إشارة ملن دوَّالعَ وقُلْ لَهُ إنِّي إنَّمَا أعِيبُكَ دِفَاَعاً مِنِّي عَنْك فإنَّ النَّاسَ وَ

يُسَارِعُونَ إلَى كُلِّ مَن قَرَّبْنَاه وَحَمَدْنَا مَكَاَنهُ لِإدْخَالِ األَذَى فِي مَن  دوَّالعَالنَّاسَ وَفإنَّ الشيعة كانوا هكذا يفعلون )

خَالَ األذَى عَليه ونَ إِدْرَوَقُربهِ وَدُنُوِّهِ مِنَّا ويَوَيَرمُونَهُ لِمَحَبَّتِنَا لَهُ همونه )يت   ،يعين يرمونُه باملوبقات (رمُونَهُه ويَنُحِبُّهُ وَنُقَرِّبُ

م نا إذا ِعبنا شخصًا فإهن  ولكن  حنمُد أمره يف الواقع ن وإ( يَحْمَدُون كُلَّ مَن عِبْنَاه نَحنُ وإنْ نَحمَدُ أَمرَهوَقَتلَهُ و

غَريُ مَحمُودِ األَثَر ِلمَودَّتَِك  النَّاستَ يف ذَلِكَ مَذْمُوٌم عِندَ أنفَإنَّمَا أَعيبُكَ ألنَّكَ رَجُلٌ اشتُهِرتَ بِنَا ومَلَيلِكَ إِلَيَنا وَونه )ُيمد

 مِنَّا وَيَكُون بِذَلِكَ( كانوا يريدون قتله )حمَدُوا أَمرَكَ يف الدِّين بِعَيبَِك وَنَقْصِكيَلَنَا وَبِمَيلِكَ إِلَيَنا فَأحْبَبتُ أْن أَعِيبَكَ لِ

السَّفينَةُ فَكَاَنت لِمَسَاكِني يَعْمَلُونَ فِي البَْحر فَأردتُ أَنْ أَعِيبََها وَكَانَ وَرَائَهُم أَمَّا دَافِعُ شَرِّهِم عَنْك، يَقولُ اهلل جَلَّ وَعَزَّ: )

الَ وَاهلل مَا (، هذا هو معناها احلقيقي )صاحلة) :( هذا التنزيل من عند اهلل(مَلِكٌ يَأخُذُ كُلَّ سَفيَنةٍ َصالَِحةٍ غَصْبَا

كَي تَسْلَمَ ِمنَ امَللِك وال تُْعطَب عَلى يَدَيه ولَقَد كَانَت صَالِحًَة لَيسَ للعيبِ مِنْهَا َمسَاغ إِلَّا لِما عاهبا اخلضر ) (عَابَهَا

ذَلِكَ أبِي حَيَّاً ومَيِّتَاً فَإِنَّكَ َأفْضَلُ سُفُنِ  وأَحَبُّ أصحَابِ اهلل فَإنَّكَ واهللِ أَحَبُّ النَّاسِ إَلَيَّ مكَرحَواحلَمْدُ هلل فَافْهَم املَثَل يَ
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وَإنَّ مِن وَرَائِكَ مَلِكَاً َظلُوَماً غَصُوبَاً يَرُقبُ عُبُورَ كُلِّ سَفينَةٍ صَالِحَة َترِدُ )( يشري إىل اإلمام الباقر البَحرِ القُمْقَامِ الزَّاخِر

يَّاً ة حَارَرَا زُيك يَلَة اهلل عَمَحْرَوَا أهلهَ ا وَهَ بُغصِيَ مّاً ثُصبَا غَهَذَأخُيَلِ( من جهتِه صلوات اهلل عليه )مِن بَحِر اهلُدَى 

ا مَاهُ عَرَا وَمَهُالَا اهلل وكَمَهُاطَك حَتَالَسَني رِسَاكَ احَلسَن واحلُبنَاِيلَّ ى إِدَّد أَقْلَاً وَتَيِّمَ  يكَلَوانه عَضْرِتهُ وَمَحْرَوَ

بي أَ كَ رَمَي أَذِالَّ نَدرك مِ نَّ صَيقَضِ ال يَفَ) واخلضر ة موسىيشري إىل قص   (ني المَالغُ ظَفَا حَمَ ا كَبيهمَأَ الحِ صَا بِمَهُظَفِحَوَ

 هبِ  خذَم األَكُعَسِوَا وَنَ عَسِمرٍ وَأَ ا بِلَّاه إِمرنَال أَوَ اكَمرنَ ا أَمَ ال واهللِه فَاك بِمرنَ ي أَذِالَّ الفِخِصريٍ بِ بو بَأَ اكَتَأَه وَبِ كَمرتُأَوَ

ث عنه عن ي أنا أحتد  هذا الذ ة عندهم أسلوهبم اخلاص  ( األئم  قَّحَق الْافِانٍ توُعَمَوَيف ارِصَا تَندنَعِ كَلِذَ لِّكُلِوَ

ق افِ انٍ توُعَمَيف وَارِصَا تَندنَعِ كَلِذَ لِّكُلِوَ) ة ختتلف عن هذه املوازينموازين عند األئم   ، هناكاملعاينالتصاريف و 

وَأَمْرُهُ  إليهم )األمرُ  ، اإلذن بيدهموإال   هذا املقصود أت الظروفهتي  ( أُِذَن لنا يعين  وَلَو أُذِنَ لََنا لََعلِمْتُمقَّحَالْ

وَلَو أُذِنَ لََنا َلعَلِمْتُم أَنَّ احلَقَّ يف الَّذي ) ،أمر اهلل إليكم ،خناطبهم يف الزيارة اجلامعة الكبرية وأمرهُ  ( أليس هكذاإَلَيكُم

ألحكَامَِنا وَارضَوا بَِها والَّذِي فَرََّق بَيَنكُم فَُهو رَاعيكُم الَّذِي اسْرتَعاهُ  وَاصبِروا لَنَا دّوا إليَنا األمر وسَلِّمواأَمَرنَاكُم بِه فَرُ

ا هَا لِتَأمََن مِْن فَسَاِدهَاهلل خَلْقَه وَهُوَ أَعْرَفُ بِمَصَلحَةِ غَنَمِه مِن فَسَاِد أَمرِهَا َفإن َشاءَ فَرَّق بَيَنهَا لِتَسلَم ثُمَّ يَجْمَع بَينَ 

يا شيعة أهل البيت  (مَأَمنِه والفَرَجِ مِن عِندِه عَلَيكُم بِالتَّسْليم ذَنُ اهلل وَيَأتِيهَا باألمنِ منوَخَوفِ عَدُوِّهَا يف آثَارِ مَا يَأ

( إىل آخر قَائُِمنَا وَتَكَلَّمَ مُتَكَلِّمُنَاعَلَيكُم بِالتَّسْلِيم وَالرَّدِ إلَيَنا وَانْتَظَارِ أَمرَِنا وأمرِكُم وَفَرَجِنَا وَفَرَجِكُم وَلَو قَد َقامَ )

ة ، وهناك من لعنوهم األئم  نوا ملاذا لعنوهمبي   ة لعنوهم ث  األئم   ،، فهناك من لعنُه اإلمامالرسالة طويلة ،الكالم
ات عنه اإلمام وبعد ذلك وصلت النصوص ولكن هناك شخصي  آلن زرارة ل، ات إلينا النصوصولكن ما وصل

نا اآلن ال ، أم ليسوا صاحلني، مثل يونس بن ضبيان مثالً ليس دلياًل على أهن   هذا الذم   وهم ولكن  ة ذم  األئم  
ث ، كيف حتد  عنه، من روى ن روىن ندرس أحواله عم  ولكن إذا أردنا أبن ضبيان أريد احلديث عن يونس 
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عليه السالم، جمالس اإلمام الصادق من الذين كانوا ُيضرون معه يف  ة، أي  نوٍع من الروايات نقلها،األئم   مع
، ليس بعلم الرجال هذا علُم تأريخ ، قد تقول إذًا رجعنا إىل علم الرجال هذاإذا أردنا أن جنمع هذه األمور

ة ، فهذه قضي  لقواعد ليست مأخوذة من أهل البيتقوانني وقواعد هذه القوانني وا علم الرجال يريد أن يضعَ 
، هناك لعٌن لبيان فساد ذه األمور شيئاً فشيئاً، أنا جئت هبذا على سبيل املثالتفاصيل ه ، وسنأيت علىخرىأُ 

 ة من نفسنة كما جاء يف رسالة زرارة وهناك أشخاص لعنهم األئم  معي   ، هناك لعٌن ملصالٍ وضالهلم أشخاصٍ 
، هناك الكثري من الروايات د إلينا كل  رِ ة معروفة مل تَ القضي   ،هذا النوع من اللعن ولكن ما وردتنا روايات

د وعلى أساسها ، أهل البيت وضعوا قواعاالت سنذهب إىل قواعد أهل البيتيف مثل هذه احل ،الروايات
الكتاب  ش، التفصيل يف هذه القواعد يأتينا إن شاء اهلل تعاىل يف ملف  الروايات صح  ص هؤالء الرواة، ومنُ ح  منُ 

 .د والقوانني(ل األصول والقواعالقسم األو  )والعرتة 

، هو كتاب حديث ي الذي مل نرهالكش  فهذا الكتاُب الذي هو اختصاٌر قام به الشيخ الطوسي من كتاب 
ث بلسان فيه كلمة تتحد   ر أن جتدَ ، يندُ ه رواياتكل  جع إليه اآلن أنا قرأت منه روايًة،ر ، أنت إروايات فقطو 

ا الشيخ الكتاب كما قيل فيه أغالط فلرب   الشيخ الطوسي ألن  ا ف هو الذي قاهلا رب  ف وقد ال يكون املؤل  املؤل  
 ؟ل يف ذلك، لنقرأ ماذا قال العلماءالطوسي تدخ  

يقول وله الرجال الموسوم بمعرفة ) ي:ماذا قال عن الكش   (ى املقالصف  مُ )مة الطهراين يف : العال  مثالً 
وكان فيه أغالط فعمد ة يعين الشيعة _ واخلاص   ة يعين املخالفني_ العام  ة ة والخاصّ الناقلين كان فيه العامّ 

به وهذّ  يعين استخلص الرواة الشيعة _ _ة د منه الخاصّ وجرّ  _ شيخ الطائفة الطوسي _ إليه شيُخ الطائفة
( وهو الموجود المطبوع اه )إختيار الرجالوسمّ  ل فيه _ب الكتاب يعين يتدخ  هذ  َلم ا الشيخ الطوسي يُ _ 

، عندنا (إقبال األعمال)صاحب بن طاووس د إ، أقصد بالسي  664سنة  متويف   طاووسد إبن السي   اليوم _
د السي   ث عنه هنا هو صاحب إقبال األعمالالذي أحتد  بن طاووس ، إواحد ُيسم ى بإبن طاووسأكثر من 

 بند أمحد م عن السي  ا سنتكل  نا رب  ، ألن   الدين علي بن طاووسد رضي  بن طاووس املعروف بالسي  علي 
 وجاء في فرج المهموم _ _ الدين بن طاووس د رضي  د مجال الدين وهو أخو السي  طاووس املعروف بالسي  
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( يف يف احلالل واحلرام من علم النجومفرُج املهموم  الدين بن طاووس )د رضي  فرج املهموم هذا كتاب للسي  
ختاره الشيخ الطوسي من كتاب ا ه وجد الكتاب الذييقول بأن   ؟د إبن طاووس ماذا يقولهذا الكتاب السي  

 ،بهالشيخ الطوسي أماله على جمموعة من طال   كأن  ،  بةمتِه خطانت يف مقد  ، يعين هذا وجدُه وكيالكش  
بن د ق أبو جعفر محمّ أملى علينا الشيخ الجليل الموفّ مكتوب على الكتاب هكذا _  اخلطبة ماذا تقول؟
أملى  ة هنا ماذاة مهم  هذه القضي  ، بالنتيجة ،ذكر التأريخ_ ه الطوسي أدام اهلل علوّ  الحسن بن علي  

هذه األخبار _  اً ختصر أخبار يعين الشيخ الطوسي إ هذه األخباُر اختصرتها _ عليهم؟ قال هكذا:
_ يعين الشيخ بن عبد العزيز واخترُت ما فيها د بن عمر محمّ  وختصرتها من كتاب الرجال ألبي عمر ا

ق فيما يتعلّ ي عن رجال املخالفني وعن رجال الشيعة _ ث فيه الكش  الطوسي حذف كل ما هو حتد  
ة علينا يف قضي  ما مر  دو ما ذُِكَر من بعض التقييمات مثلفيبا الشيخ الطوسي جاء بالروايات وإمن   _ بتقييمهم

كم فيما قرأته علي ،ابيا  احلديث الذي ورد يف مدحِه قبل أن يصبح خط   هذا بأن   املفض ل بن عمر حينما قال
ي نفس الكتاب حنُن تالحظون رجال الكش   ،هذا الكالم هو كالم الشيخ الطوسي يبدو أن  م من احللقتني تقد  

مة يعين  هذه النسخة ما موجودة فيها املقد  وحت  ف يف الكتاب الشيخ الطوسي تصر   وتالحظون أن  ما رأيناه 
قة وهبذه اهليئة ويُعتمُد عليها هبذه الطري، فكيف ميكن ملعلومات وملطالب تصلنا فهناك أيضًا من تصر  

هذا  ،نأيت نتعامل مع احلديث بقواعد نأخذها من أهل البيت ،، هذا الكتاب كتاب حديثٍ إعتمادًا كامالً 
احلقيقة، هذا كتاب هذه ة تعرفون ون هبذه القضي  كتاب روايات وأنتم املهتم  اً، بل هو  رجالي   اً أصاًل ليس كتاب

اهلل  ن أبي عَبدِع فقط آخذ مثااًل: )يعمل هبا أحدٌ ة مل هذا الكتاب يبتدئ بوازين لألئم   ، والغريب أن  روايات

، اإلمام هنا د هذا امليزان عند الرجاليني( ال يوجَ عَنَّا روايَاتِهِمَعلَى قَدرِ  ارُِفوا مَنَازِلَ الرِّجَال مِنّعْعَلَيهِ السَّالم قَالَ : ا

 ،اً ة ميزانًا أساسي  ًا اإلمام يضع هذه القضي  ة ليس ميزانًا أساسي  ة جانبي  رونه يف قضي  ذكُ ، قد يُ اً ميزانًا أساسي   هيضع
هذا الكتاب كتاب رجال وإن كان   لو قلت بأن  ين حت  أنا اآلن ال أريد اخلوض يف هذه التفاصيل ولكن  

الروايات هلا  أقول نعم ولكن هذه ،ل على احلديث ومن خالل احلديث حنن نستخرج صفات الرواةشتمِ مُ 
مصدر أعتمد يف قبول هذه  ، على أي  ِه هلا أسانيدأسانيد هذه الروايات اليت جاءت يف مدح الراوي أو يف ذم  
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،  رواية هلا سندهذا الكتاب كتاب حديث وكل   ؟فأين هو ،هلذا الكتاب ثانٍ ؟ حنتاج إىل كتاب رجال الرواية
ختصار   إختصره الشيخ الطوسي واإل، هذا خمتصرٌ موجوداب رجال الكتاب األصلي غري هو أساسًا ليس كت

له  ابتدعوه، علم الرجال له قواعدُه هذا العلم الذي علم الرجال نخكان للروايات والروايات ليست من سِ 
وتنازلنا وقلنا نعم هذا كتاب رجال يشتمل على روايات والروايات هلا ولكن لو تنز لنا قواعد ليست روايات 

د بن اب عن حمم  بن أيب اخلط  د بن احلسني ثنا حمم  ي قال حد  بن نصري الكش  )محدويه م ا يقول: أسانيد اآلن لَ 
هنا روايات هلا ، غري موجود هنا ؟هذا السند أين أجد تقييمه( سنان عن حذيفة بن منصور عن أيب عبد اهلل

نقبل الروايات وبعد ذلك على أساس  ، إذاً حنُن باجة إىل كتاب آخر نعتمد عليه ملعرفة األسانيد حت  أسانيد
وهل يعمل الرجاليون ؟ ت فالن، وهل هذا موجوددحت فالن أو ذم  قبول هذه الروايات نقول هذه الرواية مَ 

؟ يأتون ي هل يعملون هبذه الطريقةدحُه الكش  املوجودين َلم ا يقولون فالن مَ  هبذه الطريقة؟ اآلن علماء الرجال
 وقطعي   صحيحٌ  إىل أسانيدها أليس هذا تناقض؟ إذا كان علم الرجال هو علمٌ إىل الروايات وال ينظرون 
 ة لعبةٌ ، تالحظون القضي  الكتاب غري موجود روايات؟ حنتاج إىل كتاب آخر وهذافكيف نتعامل مع هذه ال

جودة ما مو  (الرجال هذه األخبار اختصرتها من كتابمة: )، اآلن حنُن َلم ا نقرأ املقد  ليست أكثر من ذلك
، النسخة اليت ف فيه، الشيخ الطوسي تصر   أحداً قد َعَبث فيه؟ الرجال األصلي غري موجودأال يعين أن   ،هنا

رِفُوا عْإ) ل شيء بدأت روايةرأساً أو  مة ما توجد هنا املقد   أن   ، بدليلف فيها الشيخ الطوسي غري موجودةتصر  

 ( أين كالُم الشيخ الطوسي؟روايَاتِهِم عَنَّاا عَلَى قَدرِ مَنَازِلَ الرِّجَال مِنّ

من  ذكر جملة  )؟ رين، يف كتابِه )منتهى املقال( ماذا قالأبو علي احلائري من علماء الرجال من املتأخ  
ة خالطاً ة والخاصّ المذكور كان جامعًا لرواة العامّ ي _ _ يعين كتاب الكش   رجالهِ  كتاب    مشايخنا أنّ 

اه باختيار صه وأسقط منه الفضالت وسمّ فعمد إليه شيخ الطائفة طاب مضجعه فلخّ  بعضهم ببعض  
 ي األصلما هو اختيار الشيخ ال الكشّ إنّ ة وما قاربُه بل وزمان العالمّ الرجال والموجود في هذه األزمان 

لروايات  ف يف الكتاب واختار فقط االشيخ الطوسي تصر  و  الكتاب األصلي غري موجود ،ة معروفةقضي  هذه _
بأسرة الشيخ أيضًا له صلة قرابة  وهوعصره قريب السي د إبن طاووس و  ،بن طاووسد إكما صر ح بذلك السي  
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، ولكن يبدو قرابة أو الهل له فعاًل صلة ة يف هذه القضي   ختلف فيه العلماء أنا ال أريد أن أدخلَ الطوسي، إ
بن طاووس د إالسي  ف، وبنفس األسرة بأحفادهِ الطوسي، شيخ بأسرة الله صلة قرابة  ذا من كالمِه أن  كه
يف يد سقطت يف يديه كتب مل تسقط  ،كانت عنده نوادر الكتب  ، هذامعروفٌ  ،كانت عنده مكتبة عامرةو 

وم ولكن هذه مموجودة عنده كما صر ح هو يف فرج امله ،مة، فكانت نسخة الشيخ الطوسي باملقد  غريه
الكتاب  أن   منتهى األمر ،يط هبذا الكتابما ُيُ  ذلك، مع كل   ، ومع كل  الكتابمة غري موجودة يف هذا املقد  

ق مع رفَ مُ   من وجود كتاٍب ثانٍ ؟ البد  انيد، كيف نتعامل مع هذه األسانيدفيه روايات وهذه الروايات هلا أس
ولذلك ليس من ره كتاب روايات لِه إىل آخِ ، الكتاب من أو  اب ملعرفة حال رواة هذه الرواياتهذا الكت

ها ولذا باب العلم ، هو باجة إىل كتاب رجال لقبول رواياتِه أو لرد  ه كتاب رجال أبداً الصحيح أن يُقال بأن  
أسانيد هذه الروايات،  تعرف كتاب آخر يف الرجال حت    ك باجة إىل، ألن  ، مسدودالرجايل ال وجود له هنا

، علٌم البيت ال عالقة هلم بعلم الرجال ، أهلبشكل آخر ةا على ذوق أهل البيت القضي  أم   مهذا على ذوقه
 ي.رجال الكش  كان ، هذا  هتماوا عور غط  ابتدعُه املخالفون ألجل أن يُ 

 ( وفعاًل ذلك الكتاب هو للشيخ الطوسي ألن  ة عند الشيعة )رجال الطوسياألصل الثاين من األصول الرجالي  
، ديث ماذا قالوا عن الشيخ الطوسيعلماء احل أن تعرفوا بأن   ي غري موجود، وهنا مالحظة البد  رجال الكش  

، ولو كان الكالم عن الشيخ ة معروفة بني علماء احلديث، هذه القضي  ه ليس دقيقًا يف نقل األحاديثبأن  
هذا الكالم ليس صحيحًا ولكن املصادر موجودة وإذا وصلنا   أعلم سيقولون بأن  الطوسي آيت باملصادر وإين  

، علماء ودعين من علماء احلديثة ث عن هذه القضي  ثي الشيعة نتحد  د  يث يف الربامج القادمة عن حمُ يف احلد
 ؟ هناك أمران معروفان عن الشيخ صول ماذا يقولون عن الشيخ الطوسيالفقه واأل

 :الطوسي

هذا  الطوسي يف الشيخ ؟ ألن  ، ملاذااإلمجاعات اليت ينقلها الشيخ الطوسي ال يعبأ هبا فقهاء الشيعة ن  أ -1
اً يف  ينقل مثاًل إمجاعاً شيعي   ،تبِه اليت ينقل فيها اإلمجاعاتكُ كتاب من    ، يف أي  الكتاب ال أعين كتاب الرجال

الشيعة أمجعت على   ، يعين هناك يقول بأن  ًا نقيضًا لهوينقل يف كتاب املبسوط إمجاعًا شيعي  كتاب اخلالف 
، معروف بني علماء الفقه واألصول اإلمجاعات الشيعة أمجعت على خالفهِ  كذا ويف الكتاب الثاين يقول بأن  
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، أنا لسُت بصدد النقد  هذا حنُن نعرفهُ لٌ شتغِ مُ  الرتقيعُ  اً،، طبعًا هم وجدوا هلا أعذار املتناقضة للشيخ الطوسي
 .حقائق األمور بني  أنا أريد أن أكتشف حقيقة، أريد أن أُ  اً،حقائق أو القدح أو املدح أنا أريد أن أعرضَ 

خ الشي ميزة الثانية املعروفة عن الشيخ الطوسي أن   لملعروفة وهي ليست بيزة ولكن نقو امليزة الثانية ا -2
ري من آرائه يف هذه الكتب ( الكثاملبسوط( و)النهاية( و)الطوسي عنده يف الفقه ثالث كتب وهي )اخلالف

ة لنفس القضي  رأيًا يف املبسوط ويعطي رأيًا يف النهاية  ، نفس املسألة يعطي رأيًا يف اخلالف ويعطيخُمتلفة
 بني املوجودين يصعد على واآلن حت   اً ، حنُن عايشنا مراجع بني مراجع التقليدوطبعًا هذه موجودة اآلن حت  

املنرب  ى، علالث، طبعًا له ترقيعهو يعمل برأٍي ثو  ع الرسالة فيعطي رأيًا ثانٍ طبَ تُ و املنرب فيعطي رأيًا يف الدرس 
يكون على أن  البد  ، أليس التدريب ُتَدر ب طلبَة العلم على أشياٍء خاطئة؟!، أدري يقولون هذا ألجل الدربة

ة قال ال يريد أن يالف املشهور، املشهور صحيح أو خطأ؟ إذا املشهور خطأ ، الرسالة العملي  شيٍء صحيح
، ا على أصٍل صحيح، هلا أصول صحيحةتثبت أهن   ، هذه الشهرة املذكورة يف الروايات الشهرة اليتفنخالفه

، أنت ملاذا تعمل خالف الذي أريد الدخول يف هذه القضي ة اآلن حال ال الرواية وعلى أي  يف وهذه شهرة 
تياط، هو ُيتاط أو قناعتُه حة؟ يقول هو من باب اإلطرحتُه على املنرب يف البحث اخلارج ويف الرسالة العملي  

؟ ة وعلى املنرب، أليس هذا عبث ولعبكذا ولكن ال يريد أن يالف املشهور يف الرسالة العملي  هو رأيُه ه هبذا؟
 ،؟ هذا عبث خصوصياٍت هذهه هذه من خصوصيات املراجع أو الفقهاء أي  ة أن  البعض يعطيه صورة طوباوي  

الشيخ الطوسي يف   حالٍ  ؟ على أي  ل املنطق والعقل يقول هكذا؟ هة يفعلون هكذاهذا لعب هل كان األئم  
ة يف كتاب النهاية وهذه القضايا معروفة نفس القضي  و  اً يف كتاب املبسوط يقول رأيو  اً كتاب اخلالف يقول رأي

ثين عن حد   ،شخٍص لف  كم مرت قماش على رأسهِ  ث عن أي  ، أنت ال تتحد  قنيعند احملق   ،عند الباحثني
ال يفهمون شيئاً  ثين عن أُناسٍ د  ، ال حتُ الع الواسعط  أصحاب اإلن ثين عحد   ،ثين عن أهل العلمحد   ،قنياحملق  

، أنا اآلن لست أريد  حالٍ ، على أي  طويلة عريضة، هذا هو حال الشيخ الطوسي ولكن توضع هلم ألقاب
ضطراب الذي لإلاحلديث عن الشيخ الطوسي ولذلك الشيخ الطوسي نقل لنا الكثري من فكر املخالفني 

 هذا ، أال يدل  يف اإلنسان ينقل إمجاعات متناقضةمجاعات يعين كاإل، هذه قضية طرابٌ ، هناك اضيعيشهُ 
املصادر املوجودة عنده مصادر غري صحيحة وبالتايل إذا كانت مصادرُه غري  ا أن  ، إم  على اإلضطراب



 3( علم الرجال الشيعي ج 8لحلقة ) ا                                                 ملّف التنزيل والتأويل للشيخ الِغّزي             

 

- 14 - 
 

، الفقهي ةيف اآلراء ة ، ونفس القضي  واألمور غري واضحة عندهربى أو هو مضطرب كُ   ةٌ صحيحة فهذه طام  
، وموضوع الشيخ الطوسي باجة إىل الكالم وعلى سائر األمور اأُلخرى وهذا ينجر على التفسري وعلى علم

ي ى برجال الكش  ، ولكن هذا الكتاب املسم  لست بصدد احلديث عن الشيخ الطوسيأنا اآلن  ،لفص  مُ  بثٍ 
  .سم يُقالد إجمر   ، )رجال الكش ي(هو فعالً للشيخ الطوسي

 ، أنت تسمع رجال الطوسي ستقول بأن  هو قال الشيخ الطوسي يف املقد مة ماذا لنقرأرجال الطوسي، أما 
حينما نقول رجال يعين ماذا؟  ،د إمسه كتاب رجال، جمر  تاب رجالكبه ليس ضح بأن  هذا كتاب رجال وسيت  

ذ حديثه وهذا ال ، هذا يؤخَ غري ثقة وهذا ت هذا ثقةٌ زَ ي   الرواة مُ  هذا الكتاب فيه أمساء رواة وأمساءُ  يعين أن  
، نقرأ ى علم رجال بسب املصطَلح، هو يقولسم  ، هذا يُ ألساس الفالين البد  أن يكون هكذاوعلى ا ،يؤخذ
ي قد أجبُت إلى ما ا بعد فإنّ أمّ ) تنتبهوا للمقدمة هذه قضايا دقيقة:رجائي أن  ،مةنتبهوا للمقد  إ مة،املقد  
شيٌخ فاضل َيطُلب  هناك قد يكون الشيخ املفيد أو غريه ال أدري، هناك ه _ر سؤال الشيخ الفاضل فيتكرّ 

، هذه احتماالت  الشيخ املفيد لست أنا هم يقولون، أنا ال أحتمل هذاقلتُ هذا ، و من الشيخ الطوسي
وا عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله الذين رو  شتمل على أسماء الرجال كتاب  ي    ن جمعِ مِ  _مطروحة

ر زمانُه من من تأخ   ذلك بعد رُ ذكُ أ   ة عليهم السالم من بعده إلى زمن القائم عليه السالم ثمّ األئمّ وعن 
لها الهمزة التي اوّ ذلك على حروف المعجم  بُ رت  روي عنهم وأُ ولم ي  ن عاصرهم رواة الحديث أو م  

لى مبلغ جهدي وطاقتي ه وأستوفي ذلك عل عليه حفظُ سهُ ه وي  لتمسه طلبُ على مُ  ليقرب  وآخرها الياء 
رواة  حي وال أضمن أن أستوفي ذلك عن آخره فإنّ سع له زماني وفراغي وتصف  وعلى قدر ما يتّ 

هذا يعين كتب  _ مكن حصرهم لكثرتهم وانتشارهم في البلدان شرقًا وغرباً وال يُ  الحديث ال ينضبطون
، هذه معلومة ؟ إنتبهوا للكالمموجودة يقول هذا الكالم ومصادر لو كانت كتب ،ما موجودة هذا املقصود

الشيخ الطوسي نقل عن   اآلن الرجاليني يقولون بأن    نعود إليها بعد ذلك ألن  ة ضعوها يف أذهانكم حت  مهم  
رواة  فإنّ  ، هو هكذا يقول:ة؟ نأيت على هذه القضي  عند الشيعة، أين هية كانت موجودة كتب رجالي  

يعين ما موجود   ون وال يمكن حصرهم لكثرتهم وانتشارهم في البلدان شرقاً وغرباً _ الحديث ال ينضبط
 النادر عنهم إاّل  ذ  شُ ي أرجو أن ال ي  غير أنّ  ص بنفسِه _ا ُيتاج اإلنسان يتفح  ، كتب ما موجودة وإمن  كتاب
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 املقصود عين   ال معىن هلا أن ال يشذ   ،عنهم ذ  شُ ي أرجو أن ال ي  _غير أنّ  ما تسعه وليس على اإلنسان إاّل 
 إاّل  يعنّ  ي أرجو أن ال يشذّ غير أنّ  _ ال معىن هلاولكن مكتوب هكذا وإال   ،يعين باعتبار هو يريد أن جيمع

جامعًا في هذا وتناله طاقته ولم أجد ألصحابنا كتابًا  قدرته النادر وليس على اإلنسان إال ما تسعه
 من السنني، عاشوا قبله بئاتٍ  ت عن أناسٍ إذًا من أين جاء الطوسي باملعلوما، ما موجودة كتب_ المعنى

إنسان  طرفاً  كل    ر  ك  ختصرات قد ذ   مُ ولم أجد ألصحابنا كتابًا جامعًا في هذا المعنى إاّل  _؟من أين جاء
من  اً مسة عشر إست   مثالً  رتكَ ، بعض الكتب ذَ وموجودة املخطوطاتتصرات بعض الكتب أتدري خمُ منها _

 وأنا هنا ال أريد احلديث عن كل   لك،بذ عرفوني وباآلثارالعارفون بالكتب املخطوطة و ، موجودة دون أوصاف
 من رجال الصادق عليه السالم بن عقدة ما ذكرُه إإاّل  _ين واهلل رأيت ذلك بعيينولكن  صغريٍة وكبرية 

 _حلديث عن إبن عقدة، سنأيت على اكتاب  ، هذا يُعَترب أكرببن عقدة ذكر عددًا حمدوداً وسنأيت على إ_
طبعاً  ،ذكر رواة اإلمام الصادقبن عقدة إ ة _باقي األئمّ  ر رجال  ذكُ ه قد بلغ الغاية في ذلك ولم ي  فإنّ 

هو الطوسي ة عليهم السالم _ولم يذكر رجال باقي األئمّ ذكرهم فقط فالن فالن فالن من دون متييز _
ب من قر  ما يُ  المعونة لكل   ستمد  ن بعد ذلك ما لم يورده ومن اهلل أمفأنا أذكر ما ذكرُه وأورد : يقول

؟ أنا ذكر الشيخ الطوسي يف هذا الكتاب سموهذه هناية املقد مة، بعد ذلك يبدأ يُعد د، أتدري كم إطاعته _
 والتسلسل موجودٌ  ،خرى ورجعت إىل أقوال العلماء والرجالينيأُ  دت من ُنَسخٍ عت األمساء وأحصيت وتأك  تتب  

كم الذين    ب،، هذا عدد األمساء املوجودة يف هذا الكتايف هذا الكتاب موجود سمإ 6429 ،يف الكتاب
ال الذين ميلكون اخلربة يف الرجال؟ من الرجالشيخ الطوسي  على أن   واحد، أيدل   157 ؟كتب عنهم ثقات

، هذا الكتابمن  أفضلُ و  لوماتٍ مع أكثرُ  (yellow pages)؟ يعين هذا كتاب هل هذا صاحب خربة
صات وختص  فيه العناوين وأرقام التلفونات ا يف أورب  و هذا الكتاب األصفر يعرفه الذين يعيشون يف أمريكا 

  فُ سأؤل   ، يعين أنت اآلن بإمكانك أن تقول بأين  و...، فيه من التفاصيل الكثرية اءواملكاتب واألطب  الشركات 
 6429 ،ذكرت إسم مليون واحد ،علم بالرجالك األألن   ،تكون األعلمفر فيه مليون شخص ذكُ وتَ  اً كتاب

مة املقد  ه ما ذكر الطريقة أنا قرأت م ثقات ألن  وال ندري كيف عرف بأهن  قال عنهم ثقات  157 ،واحد
د عتمِ وعلى من يَ  ه من أين ينقللنا مصادر وال قال لنا بأن  ة الكتاب وال ذكر ، وما موجود يف بقي  بتمامها لكم
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، فعندك ثون وعلماء الفقه واألصولضطراب الذي عند الشيخ الطوسي الذي يقوله احملد  ومع هذا اإل
مسه ويقول عنه قال عنهم ضعاف، يذكر إ( 43)، قال عنهم ثقات( 157 ) ،أسم موجود (6429)

واحد كتب عليهم ( 50) ،كر مذهبهم، مثاًل يقول واقفي، َفَطحي، فقط هذه الصفةذ ( 128) ،ضعيف
 .ق ويبحثإذا أراد أن يتحق   يكتبها من يريد أن يكتبها ، أعيد األرقام حت  جمهول

 ،( 6429 ) :العدد الكل ي

 ثقات، ( 157) 

 ضعاف،(  43) 

 مذاهب خُمتلفة، ( 128 )

 جماهيل. (50 )

كتاب علم رجال، باهلل   ي هذاسم  ، أتُ الء مسكوت عنهم، ما كتب عليهم شيءهؤ (  6051) عندك 
 عند حت   ؟ هذه الطريقة هذه الطريقةبعَ ا أن نت  يريدون من  يعين أهل البيت  ؟!سليم !! يعين هذا منطقٌ عليكم

هذه  ، وحت  شيءٍ  ال نعرف عنهم أي  (  6051 ) ،أسم(  6429 ) ،كن أن يعتمدوا عليهاالني ال ميُ البق  
، مصدرٍ  لنا أي  ما ذكر  ،الطوسي ال ندري من أين جاء باملعلوماتث عنها الشيخ اليت حتد   اجملموعة القليلة

 :على سبيل املثال

، ذكرُه يف أصحاب اإلمام الباقر ويف أصحاب  ذكرُه الشيخ الطوسي يف مكاَننيبن أعنَي ، زرارة بن أعنَي زرارة 
اإلمام الباقر ماذا كتب ، يف أصحاب ةواألئم   الذين رووا عن النب   الرواةهو َقس م الكتاب  اإلمام الصادق ألن  

 ، ألن  _ موالهم يعين موىل بين شيبان بن أعي ن الشيباني موالهمزرارة  1422: عن زرارة؟ أعطاه الرقم
هو كتاب  ، هذاكل ما كتبُه عن زرارة  ، يعين هذاُه عبدًا عند بين شيبانوكان جد   زرارة أصلُه فارسي  

!! ث عن القبائلحنُن نتحد  هل _  بن أعي ن الشيباني موالهم زرارة 1422 :!! فقط ذكر هذا؟الرجال
، وحينما ذكرُه يف وفالن وفالن، أمساء فالن ليس رجال الطوسي هذه لستة الطوسيهذا  يعين هذه لستةٌ 
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كوفي   موىل بين شيبان _ بن أعين الشيباني موالهم _قال زرارة  2744:حاب اإلمام الصادق يف رقمأص
وماذا  خمسين ومئة بعد أبي عبد اهلل عليه السالم _ مات سنة ،ى أبا الحسنكنّ يُ  _من أهل الكوفة  _

روايته مقبولة أو غري  علومات ال نستنتج منها أن  املة هذه معلومات رجالي   ت!! هذه ليسنصنع هبذه املعلومات
أن  زرارة  ؟ باعتبارزرارةا ملاذا اخرتت ، أن هذه املعلومات ما ذكرها، هذا زرارة الواضحة حت  والبقي   ،مقبولة

ر ذكُ ، إذا كان زرارة هذا الذي ذُِكر عنه ومل يَ ُتذكر عنه تفاصيل كثرية، املفروض َلم ا يُذكر أكثر واحد معروف
حننُ ) ،(يرجال الكش  ، أنت تسمع )( األصل الثاينرجال الشيخ الطوسيهذا هو )، شيئًا آخر بعد ذلك

 فٍ ؟ هذا اختيارات الشيخ الطوسي وبتصر  موجود، هذا املطبوع ما هو(، أين هو؟ ما رجاليف العندنا كتب 
تصحيح ما نعتمد عليه يف د يف الكتاب يوجَ هل  ،، الروايات هلا أسانيدمنه، ماذا موجود يف الكتاب؟ روايات

ه ، ) رجال الطوسي ( ما موجود فيهذه األسانيد؟ ال، حنن باجة إىل كتاٍب ثاٍن، أين هو؟ يف جزر الواق واق
 اً مسماليني إ يذكر فيه عشر اً كتاب  فَ يؤل  ، يعين اآلن واحد يستطيع أن ، فقط أمساءمعلوماتٍ  أي   ،شيءٍ  أي  

 .هذا هو رجال الطوسي علماء الطائفة، من أمساء الناس ويكون أعلم من الشيخ الطوسي ومن كل  

للشيخ ، هذا هو الفهرست ) الفهرست ( للشيخ الطوسي أيضاً   هواً ثون عنه كثري الذي يتحد  الكتاب الثالث و 
، كلمة فهرست ال ف الكتبيا من تعرفون كيف تؤل  اًل كلمة الفهرست يا مجاعة يا أهل اخلري ، أو  الطوسي

فني املؤل  ر فيها أمساء ا يُذكَ إم   اً بتُ كُ   َتعين ، كلمة الفهرستواهلل ما هلا عالقة بعلم الرجال عالقة هلا بعلم الرجال
د بن حمم  هو ل من فتح الباب يف هذا وأو   ،فعر  ر فيها كتب وتُ ذكَ أو تُ  ،فني وكتبهماألساس هو أمساء املؤل  و 

ن الندمي والشيخ الطوسي والنجاشي ب إهذا هو كتابُ  ،ةمن العام   ، هذا هو كتابٌ بن الندميإسحاق الندمي، إ
و أ بن الندميفهرست إلكتاب ال  ، هذا هوبن الندمي كتاب ضخم إكتابَ   تقليدًا له ولكن  و با موافقًة له تَ كَ 

م من العرب م  هذا فهرست كتب جميع األُ ): مة؟ هو يقول هنا يف املقد  مت أل َفهُ ، ، معروفٌ الفهرست للندمي
_ يعين أل ف الكتاب  (للهجرة وثالثمئةسبع وسبعين إلى عصرنا هذا وهو سنة  _إىل أن يقول_ والعجم

، هذا هو املعروف للهجرة 450تويف  ، النجاشي للهجرة 460 تويف   للهجرة، الشيخ الطوسي 377سنة 
 والنجاشي تويف   ،، سنة زايد سنة ناقص هذا غري مهم461، 460ت يف كتب الرتاجم، الطوسي تويف  املثب  
 377 سنة فَ من املخالفني أُل  بن الندمي فق عليه، هذا الكتاب كتاب إاملت  و وهذا هو املعروف  450 سنة
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الشيخ الطوسي ومن طريقة النجاشي، وهذا هو املراد من  ، وطبعاً طريقته يف التأليف أفضل من طريقةللهجرة
لنقرأ مقد مة الشيخ ؟ )الفهرست للشيخ الطوسي( كتابه  مةيف مقد  الشيخ الطوسي ، ماذا قال الفهرست

ي ل م ا رأيُت جماعًة من شيوخ طائفتنا من أصحاب الحديث عملوا فهرس  ا بعد فإنّ أمّ ): الطوسي، يقول
 هناك يعين وه من األصول ولم أجد أحدًا استوفى ذلك _و  فوه من التصانيف ور  وما صنّ كتب أصحابنا 

،   كتب الشيعة مذكورةحت  يف كتاب فهرست إبن الندمي طبعًا ( ،بني  ، هو اآلن يُ قبلُه من صنع فهارس صغرية
ولم أجد أحدًا استوفى _  حالٍ  ، على أي  ذة الشيخ املفيد(كتب الشيخ املفيد وغري الشيخ املفيد وأسات

ولم أجد أحدًا استوفى ذلك وال ذكر أكثره بل ُكلٌّ الحظوا الكالم _ ذلك وال ذكر أكثره بل كان  _
عملوا فهارس يعين  _ منهم كان  غرضُه أن يذكر ما اختص  بروايتِه و أحاطت به خزانتُه من الكتب

كتبها   عتمد على كتبٍ  الشيخ الطوسي ا، هذه اليت يقول عنها الرجاليون بأن   كتبد  ، هذه ال تُ عَ ملكتباهتم
هذه فهارس مكتبات، تالحظون أو  ،دة على تلك الكتبعتمِ وكتب النجاشي والطوسي مُ علماء الشيعة 

ص يعين ما كان عندهم ختص   وال ذكر أكثره _ولم أجد أحدًا استوفى ذلك  ، هذا هو الذي يقوله _ال؟
 بل ُكلٌّ منهم كان  غرضُه أن يذكر ما اختص  بروايتِه و أحاطت به خزانتُه من الكتب _ _ة يف هذه القضي  

ف الكتاب ف يؤل  املؤل   ،رةقليلة وليس أكثر الكتب متوف   كانت  الكتب وللعلم كانت خزائن الكتب قليلة ألن  
وبعض الكتب أصاًل تبقى موجودة يف بِه ه وينشره وبعض العلماء ميليها على طال  يستنسخَ وال يستطيع أن 

 ما ض أحد  منهم باستيفاء جميعِه إاّل ولم يتعرّ  رجائي أن تنتبهوا إىل هذا الكالم يقول: ،فاملؤل  خزينة 
هذا من هو أبو احلسني؟ هذا الغضائري  _بن عبيد اهلل رحمُه اهللقصدُه أبو الحسين أحمد بن الحسين 

فات واآلخر ذكر ين أحدهما ذكر فيه المصن  ه ع ِمل  كتاب  فإنّ  مسعوا الكالم _ إالذي سيأيت الكالم عنه، 
عن ؟ األصول هي الكتب اليت نُِقَل فيها احلديث ما الفارق بني األصول واملصن فات قد تقول فيه األصول _

العلماء يف عروف بني امل، هذا بسب ما هو فات غري ذلكاملصن  ،  واحدة أو بواسطةٍ ة مباشرةً األئم  
لكن نسأل الشيخ الطوسي هل رأى هذين  واستوفاهما على مبلغ ما وجدُه وقدر عليه _ _ املصطَلحات

ما  صحابنا _ين الكتابين لم ينسخهما أحد  من أهذ غير أنّ  الكتابني ؟ اجلواب ال ، هو يقول ال _
ر اخرُتِم ، البعض يفس  ا املصطلح يعين مات يف سن  الشباباخرُتِم هذ هو رحمُه اهلل _ واخُترِم  موجودة _ 
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ه مات موتًة والبعض يفهم اخرُتِم أن   اخرُتِم مات يف سن الشباب ، ،الثنيمات دون الث ،مات دون األربعني
ث ن الكتابان اللذان يتحد  لكن هذا_ حنُن ال شأن لنا به كيف مات  واخُترِمُ حال _ شنيعة ، على أي  

هو  واخُترِم   صحابناين الكتابين لم ينسخهما أحد  من أهذ غير أنّ  ما رآمها _ هو عنهما الشيخ الطوسي
 ،يف بئرٍ ه ألقومها طبعًا يف بعض الكتب أن   بعُض ور ث ِته إلى إهالك هذين الكتابين _ رحمُه اهلل و ع م د  

ة لكم هذه القص   رون قلتُ إذا تتذك   ؟يف علم األصول وكتابهاجلواهري وكتاب اجلواهر  الشيخ ةرون قص  تتذك  
شنو هذا عن علم األصول  كان يقولالشيخ اجلواهري كما نقل الشيخ هبجت رمحة اهلل عليه   حفظوها أن  إ

طفلُه الصغري وألقاه يف يف األصول وجاء ه أل ف كتابًا ة أن  وا قص  باجلماعة رت   ما كان يؤمن به ولكن   ،هذا حرام
، أال يقول العرفانيون ه مل يكن مقبواًل عند اهلل، يبدو أن  وا الكتاب وجدوه مسوحًا بالكاملالبئر وَلم ا أخرج

يف ة واألمطار والرياح واألجواء احلار  َلم ا كتب الفتوحات وضعها هكذا على سطح الكعبة بن عريب  إبأن  
ُه يريدُه هذا الكالم كل   فما وجد فيها شيئًا مسوحًا واستدل  بذلك أن  ا احلجاز وبعد ذلك بسنة جاء فجمعه

النتيجة يعين هذان الكتابان  و ع م د  بعُض ور ث ِته _حال _ ، على أي  ة كقاعدة... ، إذا أخذنا هذه القص  اهلل
 _آخر مل يرمها الشيخ الطوسي وال رآمها أحدٌ  شيءٍ  ما استوفيا كل  اللذان قال عنهما الشيخ الطوسي بأهن  

ر من الشيخ ول م ا تكرّ  إىل آخر الكالم _ و ع م د  بعُض ور ث ِته إلى إهالك هذين الكتابين وغيرهما _
الرغبة فيما يجري هذا  يبدو نفس الشيخ الذي طلب منه أن يكتب الرجال _ الفاضل أدام اهلل تأييده _

ل على ذكر شتمِ ي   ه حريصًا عليه عمدت إلى كتاب  على ذلك ورأيتُ  المجرى وتوالى منه الحث  
فإذا  إىل أن يقول بعد ذلك _  يطول الكتابان _ر لئاّل فات واألصول ولم أفرد أحدهما عن اآلخ  المصنّ 

إلى ما قيل فيه من التعديل  شير  من أن أُ  فين وأصحاب األصول فالبدّ واحد  من المصن   ذكرت كل  
ه ما عنده ذا ألن  ك، اآلن سنأيت هو يقول هه ما ذكر هذا يف الكتابه سيذكر هذا ولكن  ر أن  تصو  توالتجريح _

أو هو  ن عن اعتقادِه وهل هو موافق  للحق  بيّ وهل يُعو ل على روايتِه أو ال وأُ  ؟ _مصادر، من أين ينقل
ب األصول ينتحلون في أصحابنا وأصحاكثيرًا من مصن    ألنّ  _إنتبه إىل هذه اجلملةمخالف  له _

 ، منهج أهل البيتهنا يتبني   دة _عتم  وإن كانت كتبهم مُ ؟! _ كيف هذا  باهلل عليكالمذاهب الفاسدة _
ل ما وصفوا املفض  مثلم ُمغالون ة ال عالقة هلا بنفس الراوي وهذه املذاهب الفاسدة يعين وصفوهم بأهن  القضي  
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هذه املذاهب الفاسدة  ،يزيد اجلعفي محلة أسرار أهل البيتبن د بن سنان وأمثال هؤالء وجابر حمم  و بن عمر 
كثيرًا من مصنفي أصحابنا وأصحاب األصول   ألنّ  نتبهوا للعبارة :إ ،وسنأيت على ذكر بعض هذه األمثلة

يعين أصحاب املصادر ينتحلون المذاهب الفاسدة _  واحدة _ أو بواسطةٍ  ة مباشرةً _الذين نقلوا عن األئم  
ن كيف يكو   دة _عتم  كتبهم مُ   ولكنّ  _؟ يعين مغالني  مذاهب فاسدة، أي  ع، مذاهبهم فاسدةي  ة للتشاألصلي  

د، إذاً أين هو اإلعتماد على ف والراوي فاسد وكتابه يُعتمَ املؤل   ؟؟ يعين الشيعة كانت تعمل هبذه الطريقةذلك
ر هذا الكالم كثريًا ، أكر    كثريًا كثريًا كثريًا ، ألن    إذا كانت األصول أصحاهبا هو يقول ألن  علم الرجال؟! 

كثيرًا من   ألنّ _ ة سيسمعونُه بشكٍل مقلوباحلوزة العلمي  يف ة و سة الديني  الكثريين من هم يف املؤس   وأعلم بأن  
_ كيف ينتحلون المذاهب الفاسدة وإن كانت كتبهم معتمدة  في أصحابنا وأصحاب األصولمصن  

املذاهب الفاسدة هنا  ده ولكن  عتمِ ، حنُن ال نَ  علم الرجال ال أصل لهالكالم يعين أن  ؟ هذا يكون ذلك
فإذا سه ل اهلل تعالى إتمام هذا  الة من ُوصفوا بالغالة الذين هم محلة أسرار أهل البيت _ث عن الغُ يتحد  

صالح  من الرجال  ف به قدرُ عر  من التصانيف واألصول ويُ  ع على أكثر ما ُعِمل  لِ طّ ه ي  الكتاب فإنّ 
تصانيف أصحابنا وأصولهم ال تكاد  ي أستوفي ذلك إلى آخرِه فإنّ ولم أضمن أنّ  يقول : ث   وطرائقهم _

هد في ع ل ي  الجُ  نتشار أصحابنا في البلدان وأقاصي األرض غير أنّ إل ما موجود كتب _ ألن   ط _ُتضب  
 أن  مة الشيخ الطوسي وتالحظون هذه مقد   ستقصاء فيما أقدر عليه ويبلغه وسعي ووجدي _ذلك واإل

ين سأذكر ، هو قال بأن  فهرست فني وأصحاب كتب وهذا هوالشيخ يريد أن يذكر مؤل   ،نةمة واضحة وبي  املقد  
 .ه ما ذكرتعديل وجتريح لكن  

( أسم موجود يف هذا الكتاب، كم من 912من األمساء ،)( لنرى كم ذكر إذا نذهب يف كتاب )الفهرست
كم من الذين قال عنهم   ،( 14؟ ) (، كم من الذين قال عنهم ِضعاف 86قال عنهم ثقات؟ ) الذين 

؟! هكذا هي كتب الرجال ( مل يقل  عنهم شيئاً، هذا كتاب رجال 775و) ، ( 37ب خمتلفة؟ ) مذاه
جلهة  حال الراوي يبني   اً علم املفروض يف تعريف علم الرجال أن   سب املفروض يف تعريف علم الرجال؟ب

؟ وماذا الطوسي ها الشيخ( من أصحاب األصول األربعمئة أي   775، ماذا نصنع مع ) هاقبول روايتِه أو رد  
؟ ماذا تفعلون ب املذاهب الفاسدة وكتبهم معتمدةأكثر أصحاب األصول من أصحا نصنع مع كالمِه بأن  
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ث عن ، لنرى كيف حتد  يف الفهرست ماذا قال عن زرارة، مع هذا التخب ط؟ أنتم أرشدوين، لنذهب إىل زرارة
 مسعتم حديث اإلمام الصادق عن زرارة وكيف كان ياطبُه وكيف يبني  وأنتم ، ما قال عن زرارة ملك قرأُ أَ  ،زرارة

 الشيباين موالهم ، هنا )يف الفهرست( ماذا قال؟ مسهد ذكر إمنزلتُه ، ومسعتم ماذا ذكر يف رجالِه الطوسي جمر  
ارة لقب  له وكان ى أبا الحسن وزر كنّ يُ _  هذا إسٌم ثانٍ  ه _ربّ  سمُه عبدُ وإبن أعُين أو بن أعي ن زرارة )

أي ًا كان  ،ه فارسي  ويف بعض الكتب قالوا بأن   _ًا لرجل  من بني شيبان ن عبدًا روميّ نسُ بن سُ إأعي ن أو أعُين 
أن يدخل في ن س ِبه فأبى أعي ن  أعتقه فعرض عليه لرجل  من بني شيبان تعل م  القرآن ثمّ _ أو فارسي رومي

، الرجل كان يريد أن ، موىل لبين شيبان_ يعين أنا أبقى موىل لكم ني على والئير  أن يفعلُه وقال له أقِ 
ى أبا عليٍّ أيضاً وله كنّ وزرارة يُ ن راهباً في بلد الروم نسُ وكان سُ  يقول هذا من أرحامي _ ،يدخله يف أسرته

ها وهذا يكشف عن ما عالقة هذه بقبول الرواية أو رد   والحسين ورومي وعبيد _ة أوالد منهم الحسن عدّ 
ة أوالد منهم الحسن والحسين ورومي وله عدّ  _ زرارة من أوضح الناس ونستمر   مع أن  ة املعلومات قل  

ة األحوال مثل هوي   ،ةة العراقي  ، هذا مثل اجلنسي   الً حوَ ، يعين عبيد كان أَ ماعالقة هذه ل _وعبيد وكان أحو  
ه وعادًة يف سم أم  ِه الرابع وإسم زوجتِه وإسم الشخص وإىل جد  ر فيها إالعامل يُذكَ  ة خبالف كل  ة العراقي  املدني  

الرجال  :ويف حقل الطولحقل العمل يكتب عاطل عن العمل سواء كان عنده عمل أو مل يكن عنده عمل 
، اجلميع  1/7واحد ، يف حقل امليالد  طولٌ  ،سنتيمرت 150سنتيمرت والنساء طوهلم  160طوهلم مجيعًا 

 عام اجلميع عيوهنم ل أو بشكلٍ ر أحوَ ب له أعوَ ويف حقل العالمات الفارقة أيضاً ُيكتَ  ،واحد مولودون يف يومٍ 
ة أوالد عدّ  وله: عراقي ة، الشيخ الطوسي يكتب لزرارةة الزرارة هنا يكتب هوية األحوال املدني   ، وكأن  نرجسي ة

منهم الحسن والحسين ورومي وعبيد وكان أحول وعبد اهلل ويحيى بنو زرارة ولزرارة أخوة جماعة منهم 
وله  _الرواية  ًا ما عالقتها بقبول الرواية أو رد  ، حنوي  هو الطوسي ما عنده معلومات ًا _حمران وكان نحويّ 

ولهم روايات كثيرة وأصول وتصانيف  _ اً د أمساءيعد   بن حمران _د حمران ومحمّ  بنإبنان حمزة 
بن الحسين والباقر والصادق نذكرهم في  اهلل ولهم أيضًا روايات عن علّي سنذكرها في أبوابها إن شاء 

_  مسهإفقط ذكر  ،ومر  علينا يف كتاب الرجال ماذا قال عن زرارة كتاب الرجال إن شاء اهلل تعالى _
_ قطعًا هو ذكر األمساء األخرى لكن ال توجد تفاصيل يف هذه الكتب ، هذه معلومات  ولزرارة تصنيفات
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ليها عتمد عة ، ما هي املصادر اليت إمعلومات تأريي  هي  ،تتناقل على األلسنة ةة وهذه املعلومات العام  عام  
، يا مجاعة كتاب فيه كيف نعتمد على مثل هذه الكتب   إذاً ، الشيخ الطوسي يف كتابِه هذا؟ ال توجد مصادر

 . شيء ، هذا كتاُب رجاٍل؟! هذا الفهرست للشيخ الطوسيما موجود عنهم أي  (  775) أسم ،(  912) 

( الفهرست ) مسُه إ بل مسه رجال النجاشياس ليس إ، والعب  نذهب إىل ) رجال النجاشي ( الذي هو العمدة 
سم هذا الكتاب ليس له إ رجعون إىل الكتب القدمية،ب عليه رجال النجاشي ، إذا تتِ فكُ  أيضًا ولكن ُحر فَ 

ال ثون عن رجمة رجال النجاشي ، طبعًا حني يتحد  ، لنقرأ يف مقد  ( الفهرست ) مسه ، إه رجال النجاشيبأن  
 مة النجاشي _مقد   ،مةسيتبني ملاذا هو أفضُل الكتب ، لكن لنقرأ املقد   النجاشي يقولون هو أفضل الكتب

هذه   ،، ال يوجد دليلد املرتضى البعض يقولون السي   د الشريف _ي وقفُت على ما ذكرُه السيّ ا بعد فإنّ أمّ )
أطال اهلل بقائه  _ صاتصات يف ختر  صات ، احلديث يف الرجال واحلديث يف هذه الكتب ختر  ها ختر  كل  

ما عندكم كتب فهارس وفعاًل ما  ف _صن  لكم وال مُ  فل  ه ال س  توفيقه من تعيير قوم  من مخالفينا أنّ وأدام 
له بالناس وال وقف على أخبارهم وال عرف  وهذا قول من ال علم   _ عندنا ، ما عندنا كتب فهارس

 ث  _ عرفة علينا لمن لم يعلم وال وال حجّ  ف منهعرِ أحدًا في   هم وتاريخ أخبار أهل العلم وال لقي  منازل  
ما  ،فنيعندكم مؤل   ه أنتم ما؟ أن  ماذا؟ هو اإلحتجاج ما هو تُ _ يعين مجع وقد جمعُت من ذلك: يقول

وقد  هذا املقصود _ ،فني أين فهارسكمه عندكم مؤل  بأن   ، إذا تقولون، ما عندكم فهارسعندكم كتب
فني الشيعة عندهم مؤل   فني وأمساء الكتب ، يعين يريد أن يقول بأن  _ يعين من أمساء املؤل   جمعُت من ذلك

يكتب فيه أمساء كتب  بن الندمي ، مثل فهرست الطوسي ،مثل فهرست إوعندهم كتب ، يعين فهرست 
( مل  775( وعندنا )  912)  ،الواقع يقول غري ذلك ه سيذكر تعدياًل وجترُيًا ولكنفني ، هو قال بأن  ومؤل  

 وقد جمعُت من ذلك :و يقولوه ، اآلن نأيت للنجاشييذكر حرفًا واحدًا خبصوصهم فأين اجلرح والتعديل 
عة ما عندهم ، يا مجاما عنده مصادر لعدم أكثر الكتب _ _ ملاذا ؟ _ ما استطعتُه ولم أبلغ غايته

ما كان هناك قبل هذه الفرتة  ،، تالحظون أو ال ، يعين هذه الكتب هي اليت ابتدأت مصادر ، هذا الكالم
ما استطعتُه  وقد جمعُت من ذلك_  إذا مل تكن هناك مصادر؟ فكيف يعلم بأحوال من قبله ، مصادر

ما ذكرت ذلك عذرًا إلى من وقع إليه كتاب لم أذكره وقد جعلُت ولم أبلغ غايته لعدم أكثر الكتب وإنّ 
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مين في التصنيف من سلفنا الصالح وهي أسماء  وها أنا أذكر المتقدّ  :إىل أن يقول لألسماء أبوابًا _
يعين يف كتب  في بعض هذا الفن _ألصحابنا رحمهم اهلل  المعونة على أنّ  أستمد  قليلة ومن اهلل 

؟ ، ملاذا ؟ الدليل ما هويشري إىل فهرست الطوسيفهو _ كتباً ليست مستغرقة لجميع ما رسمه   الفهرسة _
عد  فه النجاشي برجال النجاشي قد أل   ه سيذكر الشيخ الطوسي ويذكر كتاب الفهرست هذا يعين أن  ألن  

ورقم الرتمجة  403 يف الصفحةث عن الشيخ الطوسي الرتمجة اآلن إذا نذهب وهو يتحد  ، كتاب الفهرست 
محّمد بن _ فة قم املشر  سني بسالمي التابعة جلماعة املدر  سة النشر اإلهذه الطبعة طبعة مؤس   ،( 1068) 

 _ يعينبن علي الطوسي أبو جعفر جليل  في أصحابنا ثقة  عين من تالمذة شيخنا أبي عبد اهلل الحسن 
ة صلى اهلل وعن األئمّ  وكتاب الرجال من روى عن النبي   له كتبالشيخ املفيد _  كنيةوهي   املفيد الشيخ

الطوسي وذكر كتابِه _ فهو ذكر الشيخ فين وأسماء المصن  الشيعة  كتب  عليهم جميعًا وكتاب فهرست
نا يشري إىل كتاب الشيخ الطوسي الكتاب أُل َف بعد هذين الكتابني ، فه لفهرست والرجال ، هذا يعين أن  ا
كتبًا ليست مستغرقة لجميع ما رسمه   ألصحابنا رحمهم اهلل في بعض هذا الفن على أنّ  :م ا يقوللَ 

 يعين لكل   وذكرُت لرجل  _ ُث  يقول :   تعالى _إن شاء اهلل وأرجوا أن يأتي في ذلك على ما ُرسم وُحدّ 
ة أسانيد لو كان ة مو قضي  القضي   ألن   _ (ى ال تكثر الطرق فيخرج عن الغرضطريقًا واحدًا حتّ رجل _ 

ًا ، تالحظون أو ال ، هذه عبارات الكتاب ليس رجالي   إذاً  ق لذكر الطرق ،ة أسانيد وطر ة قضي  ي  القض
ألصحابنا رمحهم اهلل ليس املقصود  قد تقول على أن   ى ال يكثر _طريقاً واحداً حتّ وذكرت لرجل   _واضحة

، وقد تكون هذه  قبل الشيخ الطوسي ، النجاشي تويف   الشيخ الطوسي كان قد تويف   يعين أن  رمحهم اهلل هنا 
، اخللل يف الكتابب ، هناك خلل واضح يف هذا هناك خلاًل يف هذا الكتا نا سنجد أن  ضافة ألن  الكلمة مُ 

(  1070الرتمجة )  404، يف الصفحةبن محزة د بن احلسن ث يف حياة حمم  هذا الكتاب جندُه وهو يتحد  
مات رحمُه اهلل في يوم السبت ) ؟ _الكالم ، ماذا يقول عنه النجاشي بن محزة إىل آخرد بن احلسن حمم  

 450 سنة هو النجاشي تويف   اره _ن في دفِ مئة ودُ شهر رمضان سنة ثالث وستين وأربع سادس عشر
؟ نهضيَف إليه وُحِذَف مالكتاب قد ُعِبَث بِه وأُ  أال يعين أن  ، 463 سنة خ لشخص تويف  فكيف يؤر   ،فاقت  باإل

رقعة قالوا هذا  ، وجدوا هلا ةعت هذه القضي  أنا تتب   ،النسخ للعلم وهذا موجود يف كل   404 الصفحةهذا 
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ولكن هذه حقيقة موجودة يف  مستمر   الرتقيعَ  نا قلت لكم بأن  ، أَسهلة  الرَُقعُ  ،وهذا سهلٌ  ،تصحيف
 حت   اً وليس رقميوم السبت سادس عشر _  بن حمزة مات رحمُه اهلل فيد بن الحسن محمّ  _الكتاب

نقول  ،كن ااألرقاميكتبون يف  واكان  اً، لو، لو كان رقمهذه كتابة باحلروف  اً،ما كان يكتبون أرقام ،ئ فيهطِ يُ 
، يفل فيها التصحتمَ وواضحة ، وال ُيُ ة يكون خطأ يف الرقم ، لكن هذا ليس خطأ يف الرقم هذه كتابة لفظي  

مع  443 فهذا الرجل تويف   450 باعتبار النجاشي تويف   ؟!ا أربعنيني مثاًل أهن  تصحيف يف ست  الل تمَ ُيُ  يعين
مات رحمُه اهلل في يوم  لنجاشي وهو يف قربِه ؟ _هذا الرجل وفاتُه يف هذا التأريخ ، فكيف أر َخُه ا أن  

نقول  ،نا ال نقبليا مجاعة حني نقول بأن   مئة _شهر رمضان سنة ثالث وستين وأربع السبت سادس عشر
مات رحمُه اهلل في يوم السبت  _ال نقوهلا هكذا  ،تلئة باملعلوماتنقول وأيدينا مُ  ،على حقائق ،ةعلى أدل  

 ة بكل  يعين هو شاهد القضي   سادس عشر شهر رمضان سنة ثالث وستين وأربع مئة ودفن في داره _
راسل وهذا املراسل ينقل له األخبار عرب أجهزٍة ، هل كان للنجاشي مُ ة الدفن يعلم هبا  عملي  تفاصيلها حت  

ى ال طريقًا واحدًا حتّ  وذكرُت لرجل  _  450ه تويف سنة على أن  ق فَ ت   ربِه ومُ نة والشيخ النجاشي يف قعي  مُ 
الغرض ما هو ؟ الغرض بي  َنُه هو يريد أن يذكر أمساء الكتب تكثر الطرق فيخرج الكتاب عن الغرض _

ال توجد  ،ال نقاًل عن مصدرٍ ق ولكن أو عدم توثيقهم ، قد يوث  ة توثيق الرجال فال عالقة له بقضي  فني واملؤل  
ه ال والشيخ الطوسي نفس الشيء ذكر بأن   ،مةوهذه املقد   ،ه ما توجد مصادر عندهح بأن  صر  يُ مصادر ، وهو 

 .توجد عنده مصادر

، مثاًل لنقف عند جابر خربة صاحبُ  زٌ تمي   مُ  خبريٌ  ه رجايل  يقولون عنه بأن   الذي ،م النجاشيقي  لننظر كيف يُ 
بن يزيد اجلعفي ال أستطيع أن  عند جابر حافر محار غالمٍ  ، ترابُ بن يزيد اجلعفي حامل أسرار أهل البيت 

 طًا _ل  خت   وكان في نفسِه مُ  بن يزيد ؟ يقول :ليون جناشي ، ماذا يقول عن جابر أزَِن بِه النجاشي وال تري
 ينقل :  وه، تفاصيل  أريد الدخول يف النتيجة أنا الب هذه كلمة خمتلط هلا أكثر من داللة ولكن هو ذم  

 ث   ختالط _ على اإلتدل  ينشدنا أشعاراً كثيرًة في معناه  يعين الشيخ املفيد _ وكان شيخنا أبو عبد اهلل _
 ،ة احلالل واحلرام اآلن ميزان األعلمي  نفس املشكلة  د عنه شيء  في الحالل والحرام _وقل ما يور  يقول : 

نفس  ،بن يزيد اجلعفي هو حامل معارف أهل البيتوجابر  وضوعة على جانبمعارف أهل البيت مَ 
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احلالل واحلرام  ألن  د عنه شيء  في الحالل والحرام _ وقل ما يور   كان في نفسِه مختلطًا __املشكلة 
منها  له كتب   ما هي كتبُه ؟ _ ،بن يزيدد كتب جابر يعد   ة ، ث  ة جانبي  قضي   ،ةة سطحي  قضي   ،ةة جزئي  قضي  

تشتمل وكتب النوادر عادًة  ( _وله كتاب )النوادر يف أعمق املعاين _ تفسري عن أهل البيت  ( _التفسير)
فضائل( وكتاب )الجمل( وكتاب )صفين( وله كتاب )ال _هذا املقصود من النوادر على حقائق الروايات 

وُتضاف إليه  :إىل أن يقول _( مقتل أمير المؤمنين( وكتاب )مقتل الحسينوكتاب ) وكتاب )النهروان 
وذلك  ق :بعد ذلك يعل   وهأهل البصرة ، وغيرها من األحاديث والكتب _ ىإل رسالة أبي جعفر  

 .بن يزيد اجلعفي، هذا جابر ها موضوعة يعين هذه الكتب وهذه األحاديث كل   واهلل أعلم _ ،موضوع  

مَحَلة من ته و ًا ومن خاص  اجلواد مدحًا خاص  متدحهم اإلمام ن إبن سنان وهذا أيضًا م  د نذهب إىل حمم  
بن شاذان ال ضل إلى ما تفر د به ونقل عن الف  ت ًا ال يُ ع و ُل عليه وال يُلتف  وهو رجل  ضعيف جدّ ) أسرارِه:

، إىل ة فيك ة خاص  هذا مزاجك أنت ال تريد ، هاي قضي   بن سنان _لكم أن ترووا أحاديث محّمد  حل  أُ 
بن ه ذكر كالمًا عن صفوان باعتبار أن   _ (كان  وزال وقد صن ف كتباً    على اضطراب  وهذا يدل  : أن يقول

بن  هذا إبن سنان فقال صفوان إنّ د دخل علينا محمّ ):  بن ُيىي ؟ يقولفة ماذا قال صفوان بالكو ُيىي 
ى ة فقصصناه حتّ مرّ لقد هم  أن يطير غير ار يعين مغايل _ غايل ، طي  _ يطري يعين يُ  سنان لقد هم  أن يطير

 .، أسرار املعارفأسرار أهل البيت ،ه ينقل األسرار_ وإىل غري ذلك ألن   (ثبت معنا

مضطرب الرواية ال يُعبأ بِه كوفي فاسد المذهب   : ل بن عمر، يقولعن املفض   النجاشي هو ثحني يتحد  
ما ذكرناه فات ال يُعو ل عليها وإنّ صنّ ت له مُ وقد ذُكر   _ ايب يعين ملعون جنسخط   اً _ابيّ ه كان خطّ وقيل إنّ 
و فني ال عالقة لنا بالراوي الثقة أث عن املؤل  _ باعتبار حنُن نتحد   مناهللشرط الذي قدّ ؟ _  شيءٍ _ ألي  

 الرتمجة، (416الصفحة ) كوفي فاسد المذهب مضطرب الرواية _: ل بن عمراملفض  ، غري الثقة
ه سلمان اإلمام الصادق هو مثل اإلمام يقول عنه كان الوالد بعد الوالد ، الروايات تقول أن   ،(1112)

ملاذا ؟ كوفي فاسد المذهب مضطرب الرواية ال يُعبأ بِه __د األوصياء سلمان الذي كان لرسول اهلل ولسي  
  سم لك عقيدةً تر ل ا املفض  لو جنمع الروايات اليت نقله ،نقل عيون روايات أهل البيتبن عمر ل املفض   ألن  
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ز الرواة ؟ ي  ل ، حنُن كيف منُ ، هذا املفض  ة عطيك صورة إمجالي  روايات غريه من الروايات ، تُ وال حتتاج ل كاملةً 
التقييم ونأيت عليها ، م يعطوننا خريطة كاملة وهذه طرق أهل البيت يف هن  ، حينما جند أنذهب إىل رواياهتم

فهم ؟ ف على ذكاء أو على هذا املؤل   وجند يعطيك طريقة متكاملة ، كيف تعرف أن  ل فض  امل ىلإ َلم ا نأيت
ف وجودة قرُيتِه لِه إىل آخرِه تعرف صفاء ذهن هذا املؤل  هذا الكتاب متماسكًا من أو  حينما تقرأ كتابُه وجتد 

وحينما نتناول طريقة ل نلمح هذه الشواهد واضحة طه على املطالب ، حينما جنمع روايات املفض  ة تسل  ، ودق  
ة ونعرضها للبحث والدراسة لكن اآلن احلديث ق نأيت بأمثلة تطبيقي  سنطب   ،مع الرواياتأهل البيت يف التعامل 

ل هكذا ، املفض  ي لتباس عند املتلق   ال ُيدث إ، وال أريد أن أخلط املطالب حت  يف جهة ثانية غري هذه اجلهة 
 ؟وما قدرك ها النجاشيومن أنت أي  !! يُقال عنه

لنرى من هو النجاشي ، النجاشي هو  ندُه من الكفاءة ما هي كفاءتُه ؟، يعين ما عى ما هو النجاشيلنر 
أحمد بن  ث عن نفسِه ليس أنا _هو النجاشي يتحد   ،101يف الصفحة ث عن نفسِه يف كتابِه ، يتحد  

طريقتُه يف الكتابة  وهذه هيويذكر َنَسَبُه إىل أن يصل إىل عدنان  اس النجاشي _عبّ البن علي بن أحمد 
ُياول  ،الحظ النَ َفس العرويب يف املوضوعتُ يعين ، نراوية بقدر ما يتمك   ُُياول أن يُثبت النسب العريب لكل  

ما هذا  ةقدالعُ  ، ما هذه، من الروممن األفغان ،؟ هناك عندنا رواة من الفرسة رواة الشيعة وملاذاأن يثبت عربي  
، ما شأننا ة التشيع هو اهلوي   ،ةع هو اجلنسي  ، التشي  ونا وما شأننا باملخالفني عري  املخالفني يُ  ؟ ألن  املرض

فالن بن ر ، فماذا يقول النجاشي؟ يذك وهويتنا علي   تنا علي  بالبلدان أو املدن أو اللهجات ، حنُن جنسي  
 فات النجاشي ؟ هو يقول بعد ذلك:ثعلبة إىل آخره ، ما هي مؤل  بن نصر بن قُ َعني بن احلارث  بنفالن 

د كتبه باعتبار هو يعين هذا الكتاب له ويعد   ف هذا الكتاب _اس النجاشي األسدي مصن  بن العبّ أحمد 
له كتاب الجمعة وما ورد فيه من األعمال وكتاب الكوفة وما فيها من  د الكتب ، لنرى ماذا كتب _يعد  

_ باهلل ين ع  بن ق ُ وكتاب أنساب بني نصر ث فيه _ هذا املستوى الذي هو يتحد  اآلثار والفضائل _ 
الربع اخلايل ه برمَ ندِ هذا كان يبيع دُ  ، الصحراءكان تائه يف  عني من هو هذا ؟ هذا بدوي  بن قُ عليك هذا نصر 

ا البعض ال يعرفون اللهجة بن القعني ؟! دندرمه يعين إيسكرمي ، رب  شنو شغله نصر  وين هذا ما أدري
 ،ةالحظ هذه العقلي  أنت تُ  ؟!بن قعنيمن هو نصر  ،ايلاخلالربع ، الظاهر كان يبيع دندرمه هذا يف ةالعراقي  
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امهم وأشعارهم أيّ وتفصيل  قعينبن وكتاب أنساب بني نصر ة النجاشي هذا مستوى النجاشي _هذه عقلي  
بن ة جابر مثل عقلي   ةٍ _أين تضع هذا من عقلي  تها العربختصر األنوار ومواضع النجوم التي سمّ وكتاب مُ 

د ة حمم  مثل عقلي   ةٍ ، أين تضع هذا مع عقلي  ة املفضل بن عمرمثل عقلي   ةٍ ، أين تضع هذا مع عقلي  زيد اجلعفيي
ث عن نفسه، أليس املكتوب يُقرأ من عنوانِه؟ هذا ، هذا هو وهو يتحد  ارةمع هذه العقول اجلب   بن سنان،ا

من هديتِه ف عقل الرجل شيء ؟ يُعرَ  ف عقل الرجل من أي  ؟ يُعرَ عنوان املكتوب، اإلمام الصادق ماذا قال
 ف عقل النجاشي من هذهعرِ ف هذه كتبه، أنت إ، كتاب يعين سواء رسالة أو مؤل  ومن رسولِه ومن كتابهِ 

رواياهتم وأحاديثهم ماذا  مسعوإىل جابر و... ، وإل ذهب إىل كتب املفض  الكتب واذهب إىل كتب اجلعفي وا
مع ذلك لنرى كم هو شيٍء يف وقتِه، هذا هو النجاشي يف كتابِه، و  كل    ،، وسنأيت عليهم إن شاء اهلليقولون
قهم ، الذين وث  دوا من األرقاموأنتم تأك   (، 1269ي ) ، العدد الكل  لرواة املوجودين يف كتاب النجاشيعدد ا

ة ما فيها ولذلك صفة الوثاقة البقي   مت عنهق ذُكرَ هذا الكتاب فيه أكثر عدد موث   ألن   هو هذا السر   ،(556)
 ن  ن الفهرست إىل الرجال وقالوا بأسم الكتاب ملوا إوبد  جعلوا علم الرجال يدور حول هذا الكتاب 

 جيدون يف ،سيقولون ، ما هي مصادرُه؟ هو يقول ما عنده مصادر، طبعاً النجاشي هو نابغٌة يف علم الرجال
اليت تدور يف اإلشكاالت لكن ال أريد أن أدخل يف هذه النقاشات التافهة  ، أنا أعرف كل  بعض املصاديق

، هاتر  ، هذه ت ُ إسٍم أو عن شخصٍ ه نقل عن كتاٍب أو عن أو أمسني بأن   اً مسالوسط احلوزوي، سيستخرجون إ
الطريقة  ،ة الكتب موجود هناما موجود يف بقي  ، ومثلهذه حقائق كاملة أمامك ،ث عن حقائقحنن نتحد  

 .سلوب يف التأليفم يف عصٍر واحد واملصادر غري موجودة ونفس األُ ، ألهن  واحدة نفس الطريقة

 :( إسم1269) من

 ،(556الذين قال عنهم ثقات )

 ،(127مدحهم من دون الوثاقة )الذين 

 ،(430حوا )حوا ومل يُقدَ الذين مل مُيدَ 

 ،(131الذين قال عنهم ضعفاء )
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 ،(16ن )الذين قال عنهم خمالفو 

 ،(9الذين قال عنهم جمهولون )

 من اجملال لعلمائنا أن يقولوا بأن   فهذا فيه شيءٌ  ،(683( وث ق ومدح )1269خرى من جمموع )يعين بعبارة أُ 
هو كل كتاب النجاشي يف   وإال  الرواة ثقات ويأخذوا برواياهتم لذلك كان الرتكيز على كتاب النجاشي  هؤالء

قصده  قال ما عنده مصادر وقال بأن  ل الكتاب النجاشي يف أو   وأنتم الحظتم بأن   ،(1269) عدد الرواة
، ة، هذه احلقيقةالقضي   كل  ، هذه  يعين ما عنده خربة بالرجال، ويذكر ما يستطيع أن يذكرهف فهرست يؤل  

بنفس أن يعملوا  علماء الشيعة أوقعوا نفسهم يف حرية البد  ه احلقيقة ليس النجاشي عنده خربة ولكن ألن  
رجال وه بومس  ، فلجئوا إىل النجاشي يف الرجال وُكُتب الرجال الحظتموهاطريقة املخالفني وما عندهم كتب 

 .وفهماً وعلماً النجاشي هو أكثر الناس خربًة  ن  النجاشي وهو فهرست وقالوا بأ

ته يعين فضيحة ، فضيحة واضحة ، إن شاء وهذا قص   (لغضائريا)، (بن الغضائري)رجال إبقي عندنا كتابان 
، إىل آخر ما ة منُذ ذلك الزمن وإىل يومك هذاالكتب الرجالي   اهلل يف حلقة يوم غد يأتينا متام الكالم عن كل  

ه أن   ث عنها لنرىإىل آخر هذه الكتب سنتحد   (قاموس الرجال للتسرتيالسيد اخلوئي( و))رجال  :بَ ُكتِ 
 ت به أحاديث أهل البيت.ِبَ ، سيٌف جيء به من املخالفني ذُ وأكذوبة إمسها علم الرجالهناك أسطورة 

ي أن أكمل احلديث ة احلديث إن شاء اهلل تعاىل تأتينا يف احللقة القادمة وإن كان بود  هبذا القدر أكتفي تتم  
ين بعد أن أتناول علم الرجال الشيعي ( ألن  وضوع ألشرع يف عنواٍن جديد وهو )العرفان الشيعييف هذا امل

، أنا أحاول قدر اإلمكان أن أختصر ولكن سأتناوله أيضًا بالتفصيل والبيان، الشيعي سأتناول علم العرفان
ضح الصورة وكما قلت من احللقة األوىل  تت  أكثر حت  املطالب يف بعض األحيان حتتاج إىل توسعة وتفصيل 

، َهل واهللذل حلقة إىل آخر حلقة وسيُ تابع معي من أو  الذي يريد أن ينتفع من هذا الربنامج عليه أن يُ 
هبا أهل ب ارَ هذه األالعيب وهذه األساطري ُيُ  سُيذهل من كثرة احلقائق وسيذهل من كثرة األالعيب وكل  

، أنا أعرفُه ويعرفه كثريون ولكن الربنامج ط الشيعي، السؤال ملاذا؟ اجلواب طويل عريضالبيت داخل الوس
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حنُن يف طريقنا للبحث عن احلقيقة يف طريقنا للبحث عن السبيل  ،صًا للجواب على هذا السؤالص  ليس خمُ 
 .م زماننا صلوات اهلل وسالمه عليهالذي يوصلنا إىل إما

 أسألكم الدعاء مجيعا  

زء الرابع من العنوان الذي بدأته: ة الكالِم يف اجلغداً إن شاء اهلل تعاىل يف احللقة القادمة وحيُث تتم  ملتقانا 
 (علم الرجال الشيعي)

 
 
 .ها الفاطميونتصبحون ومتسون على والية فاطمة وآل فاطمة أي

 واهلوى زهرائي
ُ
 زهرائيون حنن

 يا زهراء

 يف أمان اهلل .
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