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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

 م6/4/2013 ةاحللقة التاسع

 

ّيفّاجلزءّاألوّ قدّ ت ّالكالُم ّهوّاجلزءّالرابعّحتتّعنوانّ)علمّالرجالّالشيعيلّوالثاينّوالثالثّّوَم كانّّّ،(هذا
ّكتبّالرجالّبشكٍلّسريعةّلعلمّالرجالّالشيعيمصادرّاألصليّ ـماضيةّحولّالـالكالمّيفّاحللقةّال مصدرّـالّ:،

ّـعروفّباملّ،رجالّالكشي(ّوهوّغريّموجودلّ)األوّ  ّولّ،()معرفةّالناقلنيّالعنوانهذا مّـالكتابّليسّموجودًا
ّأحد ّّتوقعّ،يره ّواختصرها ّالطوسي ّالشيخ ّيد ّيف ّباألغالط ّمشحونة ّالطوسيّّىـمّ ـوسنسخة ماّالشيخ
ّ ّالرجالاختصره ّيبدوّأن(ّوحت ّ)باختيارّمعرفة ّالنسخة ّلّـ ّهذه ّيفّّإل ّّمّتقعّيفّيدّأحدٍّـها ّجاءّمذكورًا ّما
ملكّمكتبةّفيهاّالكثريّمنّالكتبّـكانّيّّوهوبنّطاووسّدّرضيّالدينّعليّلسيّ لّ(مهمومـفرجّال)كتابّ

،ّهناكّمنّالقرائنّحالٍّّ،ّعلىّأيّ بالشيخّالطوسيّيفّسلسلةّأحفادهّ ّهوّلهّصلةّقرابةّالنادرةّومنّجهةٍّ
ّكانتّعندهّهذهّالنسخةّولذلكّهوّنقلّعنهاّمقدّ دّرضيّالدينّالسيّ ّعلىّأنّ ّةنعيّ مُّـال مةّيفّّبنّطاووس

ّ ّـفرجّال)كتابه  ّالنجوممهموم ّمنّعلم ّواحلرام ّا(يفّاحلالل ّوذكر ّأوّ ، ّيف ّاليت ّيعينخلطبة ّالكتاب مةّمقدّ ّل
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ّيدلّ مقد مةـرةّاآلنّلّتوجدّفيهاّهذهّالمتوفّ ـالنسخةّالّ،الكتاب ّعبثتّّناّعلىّأنّ ،ّهذاّأيضًا ،ّبالكتابيدًا
ّاليتّتُّّ،الكتابّاألصليّغريّموجود ّالشيخّالطوسيىّسمّ النسخة ّاختاره نسخةّّ،برجالّالكشيّاآلنّما

منّعلماءّالقرنّالسابعّوبينماّالشيخّدّإبنّطاووسّوهوّّماّنقلّعنهّالسيّ مّيرهاّأحدّإل ّـالشيخّالطوسيّل

ّالسيّ 460ّّّيفّسنةالطوسيّتويفّ  ّنقبلّالنسخةّاليتّنقلّعنها بنّطاووسّولكنّدّإللهجرةّومعّذلكّحنُن
موجودةّبنيّأيديّـالّوبنّطاووسّغريّموجودةّيفّهذهّالنسخةّاليتّبنيّأيديناّدّإالسيّ ّمةّاليتّذكرهامقدّ ـال

ّحاليّ  ّفاًّالعلماء ّأخرىّسيأيتّبياهنا، ّعنّقضايا ّالكتابّالضاًل ّوفوقّهذا ّرواياتّجرّ ـموجودّهوّمـ، ليسّّد

،ّهيّد ّرَّأوّتُـّّروايتهلّقبَّةّاليتّهيّبصددّبيانّحالّالراويّمنّحيثّتُّكتاباًّينطبقّعليهّتعريفّالكتبّالرجاليّ 
ّكتابٍّرواياتّوالرواياتّفيهاّأسانيدّ صّلناّأسانيدّهذهّالرواياتّوهبذاّلّشخّ آخرّيُّّرجالّيّفهيّحباجةّإىل

ّمنّالكتبّالرجاليّ يـُعَّ (ّورجالّالطوسيّمررناّوسيرجالّالطكتابّحديثّ،ّالكتابّالثاينّوهوّ)ماّهوّّّـ ةّإند 
ّبأ ّبأنّ مقدّ ـالشيخّالطوسيّقالّيفّالّنّ عليه ّفعلّذلكهّسيتناولّاجلرحّوالتعديلّولكنّ مة ؟ّلعدمّماذاـلّ،هّما
ّكانّعددّالذينّذكرهمّـمصادر،ّلـوجودّال (157ّ)ّفقطّقهموثّ ّنالذيّ،(6429)مّتكنّهناكّمصادرّولذا

ّضعّ  ّ)والذين ّبأهنّ ّ،(43فهم ّقال ّموالذين ّمذاهب ّمن ّبأهنّ ـم ّوصفهم ّفقط ّمنختلفة ّالفالينّـالّم مذهب
(128)ّ 50ّ)و، ّمشخصيّ ( ّعنها ّقال ّ)جهولةـة ّشخصيّ 6051، )ّ ّمرتوكة ّيتحدّ ـلات ّم ّبشيءّث عنها

ّلستة ّعن ّعبارة ّالففالكتاب ّالطوسي، ّالشيخ ّ)فهرست ّأيضًا ّالهرست ّفيه ّذكر ّ)ـ( ّمن912ّمجموع )
ّوال ّاألصول ّوثّ فاتمصنّ ـأصحاب ّالذين ،(ّ ّ)ّ،(86قهم ّضع َفهم ّّوّ،(14الذين ّبأهنّ الذين ّمنّصفهم م

ّ)ـمذاهبّم ّ)البقيّ ّ،(37ختلفة ّالذينّتُركوا ّهيّلستة(775ة ّهوّس، ّفهرستمّ ـ، ّعنّّاًّاها والفهرستّعبارة
ّكتبّالرجالماءـلستةّفقطّتعدادّأس ّهذاّمن ّ،هّقدُّعب َثّبهّأيضاًّهذاّالكتابّيبدوّأنّ ّإنّ ّ؟!ّثّ ،ّفهلّيـَُعد 

ّالكتاب ّكيفُّعب َثّهبذا ّتقول ّكتابّقد ّأنّ ـالّ(الفهرست)؟ ّالرجالّوبنيّعلمائنا هّهوّمعروفّبنيّعلماء

رجالّ)وكذلكّاختارّواختصرّ،ّ(كتابّالرجال)لّالذيّأل َفُهّالشيخّالطوسي،ّوبعدّذلكّأل فّالكتابّاألوّ 

ّ(يالكشّ  ّيعينّ، ّكتاب ّبعد ّأُل َفا ّالكتابان ّالشيخّالطوسيّّ(الفهرست)هذان ّترمجة ّنذهبّإىل لكنّحينما
شعبانّسةّالنشرّاإلسالميّ،ّمؤسّ سةّنشرّالفقاهة،ّمؤسّ ،ّحتقيقّنشرّالفقاهةهذهّالطبعةّاليتّعنديّ،لنفسهّ 

 بن علي  الحسن بن د محمّ ّ:240يفّالصفحةّ،714ّّهوّيرتجمّلنفسهّيفّرقمللهجرة،1417ّّمعظ مّـال
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ّللمصنّ فات ف هذا الفهرست له مصن  الطوسي مصن   ّتعداده  ّفداخل ّذَّ_ ّكَّفات _ّ تاب الرجال وله كر
ر عنهم وله هذا الكتاب وهو فهرست كتب الشيعة ثني عشر ومن تأخّ ة اإلواألئمّ  الذين رووا عن النبي  

فين منهم وأصحاب األصول والكتب وأسماء من صن ف لهم وليس هو منهم وأصولهم وأسماء المصن  
ّيقصدّبذلكّوهوّيعينّمنّصن فّللشيعةّ،_ّمنّصن فّهلم ّماذا ّيفّليسّمنّالشيعة، ّذكرُه ّيقصدّما ؟

ّ)مةمقدّ ـال مذاهب الفاسدة وإن كانت  الفي أصحابنا وأصحاب األصول ينتحلون كثيرًا من مصن    ألنّ :
ّيكونّذلكّ(دةم  عت  كتبهم م   ّكيف ّتُّّ!_ّلّأدري ُّعبّ ّالحظونّبأنّ أل ّالكتاب _ّ ّأيضًا ّبه و ل ه  كتاب َث

ّبأنّ رقّ ّعاًّبط_ّّاختيار الرجال ّقالوا ّكانّأضافّهذينّالكتابنيبعدّذلكّ)الشيخّالطوسي(ّهّهوّعوها ،ّلو
ّالكالم ّهناية ّيف ّألحلقهما ّالكتابني ّهذين ّأضاف ّالطوسي ّقس مهماـلّ،الشيخ ّمكانّّ؟ماذا ّيف ّكتابًا وضع

ّ ّكانّالشيخّالطوسيّيُلحّ آخرّيفّمكانٍّوكتابًا ّالطبيعيّإذا ّالشيء ّالطبيعيّّق، ّالشيء ،ّهكذاّكتابيهّوهذا
ّيريدّاإلاإلنسانّ الشيخّالطوسيّفعلّّأنّ ّعلىّملكّدليالًّـيضيفّعلىّالنهايةّولّنفضيفّيُّأنّعتياديّإذا

ّأنّماذاـ،ّلماّهوّترقيعّـ وإنذلكّ ّرجّ ُأّّجيبّعلي  ّلّأقولّبأنّ ـلّاإلحتمال؟حّهذا ه ّالكتابّقدُّعب َثّبّماذا
ّكلّ القضيّ ّألنّ ّخرى؟بّاألُّتُّماُّعب َثّبالكُّمثل ّ،ّفإذاُّعب َثّبالكتابّهناّماّالدليلّعلىّأنّ ثبَّثّيفّعَّبَّهاّعَّة

منّدونّدليلٍّالطوسيّالشيخّّحتمالّبأنّ عطيّهذاّاإلتُّله ّإىلّآخره ؟ّأنتّثّبه ّمنّأوّ الكتابّملّيُعبَّ ،ّطبعاًّ
ّمُّ ّوأنتتّ حنن ّأنا ّف قون ّشخصًا ّأقصد ّل ّوأنت ّأنا ّأقصد ّأنا ّوإن، ّيتبن ّّـ بعينه  ّالذي ّما ّحننّاآلخرّالرأَي ،

ُمخَتَصرّمنّرجالّـالاختيارّمعرفةّالرجالّ)وقبلّّ(الرجال)ّالشيخّالطوسيّأل فّالفهرستّقبلّفقونّبأنّ متّ 
ّالطبيعيّأنّ الكش ي( ّفالشيء ّهذينّالكتابنيّ، ّلّيذكر ّنرجعّإىلّه ّحينما ّكتبه، ّيذكر يفّالفهرستّحينما

ّكلّواحدّوهّذكرّالكتابنيّأنّ بالفهرستّجندّ ،ّبعدّأنّيعينّليسّيفّآخرّالصفحةّ،يفّمكانّوضعّالكتابني
ّكتابّالرجالّ،جموعةـذكرّم ّكتابّّ،ذكر ّكتابّالفهرستوذكر ،ّالشيءّالطبيعيّأنّالرجالّقبلّأنّيذكر

ّكتابّالفه ّكتابّالفهرستّباعتبار اختيارّمعرفةّ)،ّوكتابّرستّهوّقدّصن فهّقبلّهذاّالكتابيذكرهّبعد
،240ّّصفحة،ّهوّذكرّأمساءّالكتبّيفّالصفحةال_ّذكرُهّيفّآخرّّوله كتاب اختيار الرجال_ّّ(الرجال
ّيف241ّ،242ّ ّكتبًا ّبعدّأنّذكر ،ّ ّيفّالصفحة240ّالصفحة ّبدأنا ّكتابّالرجالّقبل241ّّّفلم ا ذكر

ّثّ  ّالصفحةالفهرست ّإىل 242ّّّّذهب ّفواصل ّهناك ّيعين ّالرجال، ّاختيار ّكتاب ّهذاّوذكر وفوارق،
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ّكتبه ،ّهذهّإالشيخّالطوسيّّبأنّ ّلهتمّ حتمالّالذيّأنتّحتَّاإل ،ّمنّمنّعندكحتمالّهوّالذيّوضعّأمساء

ملكّـقّاحتمالكّوأنتّلّتصدّ ُيّّماذاـثّوالتحريفّلبَّالعَّّبهةُّ،ّحينماّتكونّالكتبّعليهاّشُّهّصحيحقالّبأنّ 
إدخالّّوأنّ ّخصوصاًّ،ّوالتحريفّهوّاإلحتمالّاألقوىُهّأناّوهوّاحتمالّالعبثّحتمالّالذيّأطرحُّ؟ّاإلدليالًّ

أمساءّالكتبّيفّآخرّالصفحةّأوّعلىّّعتياديةّأنّتُلحقَّالطريقةّالطبيعيةّواإلّ،غريّطبيعيةّهذهّالكتبّبطريقةٍّ

ّكتابّالفهرستّلّأنّيُذكَّّاألقلّ  ّكتابّالفهرسترّّبعد ّكتبّكتابّالرجالّقبل ،ّلذلكّالنجاشيّحنيّذكر
ّالطوسي ّبعّألنّ ّالشيخ ّالفهرست ّكتابُه ّأل ف ّكتابالنجاشي ّالطوسي ّالشيخ ّأل ف ّأن ّماذاّالفهرستّد ،

ّحممّ ذكر ّترمجة ّيف ّرجاله  ّيف ّالنجاشي ّذكر ّبنّاحلسنّ؟ ّعليّ د ّالكتابنيّّبن ّله ّ(الفهرست)الطوسيّذكر
صلى اهلل عليه وآله  النبي   عن وىن ر  وكتاب الرجال م  (:ّختيارّمعرفةّالرجال)إوملّيذكرّّ(رجالّالطوسي)و

ّأنّ ّفينالسالم وكتاب فهرست كتب الشيعة وأسماء المصن  ة عليهم وعن األئمّ  ّفيبدو ّتصدّ _ ّقد ىّه

ّالكشّ  ّرجال ّوإل ّلختصار ّالرجال ّأل ف ّأن ّبعد ّي ّكان ّالّّلو ّهذا ّموجّوكتاب ّكتب ّحني النجاشيّد
ّ ّذلك ّلذكر ّأنّ الفهرست ّأنّ ّّأو ّعلى ّقرائن ّسنجد ّوفعاًل ّبه ُّعب َث ّقد ّأيضًا ّهو ّالنجاشي ّكتابّكتاب

ّق ّقرينةالنجاشي ّمن ّأكثر ّسنجد ّبه، ُّعب َث ّكثريةد ّقرائن ّتدلّ ّ،، ّقرينة ّمن ّأكثر ّأنّ ّسأطرح ّكتابّعلى
ّكانتّهذهّالكتبّلّأصولّهلاالنجاشيّقدُّعب َثّبه مّـليستّهلاّمصادرّولّتوجدّفيهاّتوثيقاتّولّ،،ّفإذا

ّ ّالمؤلّ ـّاليبني  ّأو ّالقدح ّاستنتجوا ّكيف ّمصادرـفون ّتوجد ّل ّالرتك، ّأو ّاعتمدوهاّمدح ّطريقة ّتوجد ّل ،
 .ُدّعليها؟!بّكيفّيُعتمَّتُّثّهبذهّالكُّبَّعلىّالعَّّ،ّهناكّإشاراتّتدلّ والكتبّيُثارّعليهاّإشكالّوإشكال

ّرجا ّ)فهرستّيعينّاآلنّمثاًل ّالكتابّإمسُه ّهذا ّرجالّالنجاشي، ّالكتابّليسّإمسه ّهذا لّالنجاشيّأو ًل
ّالقديالنجاشي ّالكتب ّيف ّمذكور ّهو ّهكذا ّالقديةمـ( ّالكتب ّيف ّكُّـ، ّمن ّيُّتُّمة ّكانوا ّعلمائنا ونُهّسمّ ب
فنيّوأمساءّالكتبّوهذاّالنوعّمنّالتأليفّمؤلّ ـأمساءّالّهّيريدّأنّجيمعَّمةّبأنّ مقدّ ـهوّقالّيفّالّ،ّثّ الفهرست

ّرجاليّ سمّ يُّ ّكتابًا ّليس ّفهرست ّى ّإًا ّاحللّ لكن ّداوود ّوالعال ّبن ّاحللّ ي ّفسمّ مة ّالتسمية ّهذه ّأقحموا ّهذاّي وا
ّهوّبكتابّرجالّّ(رجالّالنجاشي)الكتابّبكتابّالرجالّ ّما ّتذهبّإىلّوالدليلّأنّ وهوّواهلل  كّحينما

ّالثاينّألنّ  ّكتابّيتألّ رجالّالنجاشيّّاجلزء ّنيئجّزمنّفّهو ّيفّجّز، ّكتابُه ّالنجاشيّجعل ّاجلزءّنيئهو ،

ّينتهياألوّ  ّالطبعة ّهذه ّّلّاآلنّحبسب 208ّّّحةصفاليف ّهو209ّّ، ّالثاينّفماذا ّاجلزء ّيبدأ ّذلك وبعد
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 طرفِ  كر  فاتهم وذِ في الشيعة وما أدركنا من مصن  الجزء الثاني من كتاب فهرست أسماء مصن  )ّيقول؟ّ
ّكلّ ّذم  دٍح أو ٍل منهم من مج  ر   وما قيل في كل  ومنازلهم وأنسابهم من ك ناهم وألقابهم  ّرجلّ_ّقالّيف

،ّ(556قهمّ)الذينّوثّ ّإمساً،ّ(1269ّالنجاشيّذكرّيفّهذاّالكتابّ)ّحننّقلناّبأنّ وإل ّّ،يعينّماّوصلّإليه
(ّوهلذا430ّحواّ)حواّوملّيُقدَّمدَّـ(ّالذينّمدحهمّوالذينّملّي683ُّجموعّ)ـيعينّمّ،(127والذينّمدحهمّ)

ّكثريالسب علماءّّألنّ ّ(ّولكن683ّقهمّومدحهمّ)ّ،ّيعينّالعددّالذينّوثّ بّلكثرةّالعددّوهوّليسّبعدد
ّ ّكتاب ّعندهم ّما ّمالشيعة ّرجال ّالعددـفيه ّهبذا ّالكشّ مدوحون ّكتاب ،ّ ّيعين ّمنّّ)ي ّالطوسي ّاختصره ما

ّرجالحبّوهوّرواياتّّ(يكتابّالكشّ  ّكتاب  ّكتابّاجةّإىل ليسّفيهماّبياناتّّ(الالرج)وكتابّّ(الفهرست)،
ّعليهاّالنواةّاليتُّبينََّلّهذاّالكتابّ،ّلذلكُّجعّ )رجالّالنجاشي(ّحلالّالرجال،ّبقيّعندناّهوّهذاّالكتاب

ةّّإذاّحذفناّالنجاشيّوأردناّأنّنعملّببقيّ ،ّوإل ّعددّأكثرّمنّالرجالّقدُّوثـ ُقواهّفيهّ،ّألنّ علُمّالرجالّالشيعي
ّكتابّرجالكتابّالكشّ ّّ،الكتب ّشيءال،ّيّحباجةّإىل ّاّأنّنعملّ ؟ّإمّ ماذاّنعملف،ّكتابانّليسّفيهماّأي 

ّ ّالرجال ّعلم ّإىل ّالرجوع ّدون ّمن ّالبيتبالروايات ّأهل ّطريق ّوهو ّالصحيح ّهو ّوإمّ وهذا ّنتابعّ، ّأن ا
ّنصنعمخالفنيّألهلّـال ّكتابّفماذا وماّعندناّغريّكتابّفيهّتوثيقاتّّّ؟ّفنبحثّعنّأيّ البيتّوماّعندنا

ه ّعندّالشيعةّالذيّلّجالّبكلّ مّعلمّالّرتّهذهّالنواةّيتهدّ يعينّإذاُّضربَّّالنجاشيّفصارّالنجاشيّهوّالنواة
ّ.ّإىلّأهلّالبيتمتّ ـأصلّلهّي

ّكتابَّرجالّالنجاشيّّ،ّالدليلّعلىّأنّ حنُنّمعّرجالّالنجاشي ّإمسهّ)فهرسترجالٍّّليس ّهوّ(ّأن   :وهذا
مةّمنّهذاّالكتابّماّمكتوبّـ_ّوالطبعاتّالقديفي الشيعة الجزء الثاني من كتاب فهرست أسماء مصن  

سنيّبقمّمدرّ ـسةّالنشرّاإلسالميّالتابعةّجلماعةّال،ّطبعةّاحلوزةّمؤسّ النجاشيّهذهّطبعةّاحلوزةهاّرجالّعلي
ّكانـ،ّالطبعاتّالقديمشر فةـال التسميةّبدأتّّ،مكتوبّعلىّالكتابّ)فهرستّالنجاشي(ّمةّقبلّهذهّالطبعة

بُعَثّمنّجديدّيفّهذاّالعصرّّ،يّولكنّبقيّالكتابّإمسُهّالفهرستمةّاحللّ والعال ّيّبنّداوودّاحللّ منّزمانّإ
ّكتابًاّرجاليّ ّ(كتابّالفهرست)مسُهّاحلقيقيّّهوّإ،ّوإل ّّبرجالّالنجاشييَّمّ فسُّ ّكانّهذاّالكتاب ّهتمّ ًاّلولو

ّهذاّالتعبريّ،ّمعّأنّ ّرجل؟ّيعينّلكلّ اًّواحداًّقماذاّقالّوذكرتّلرجٍلّطريـ،ّلوالطرقبذكرّاألسانيدّّالنجاشيّ 
ثّعنّحتدّ ّماالنجاشيّحينًّةّصرحيةّخصوصًاّوأنّ هاّليستّعربيّ تُّمةّعربيّ مقدّ ـّالوحت ّ،ّفيهّشيءّمنّالعجمة
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_ّ،ّألقرأّلكَّنَسَبهالعربّجدّ إىلَّّّنَسَبُهّيرجعّإىلّعدنانوصفّالنجاشيّنفسهّبأنّ ّنفسه ّماذاّوصفّنفسه؟
بن د بن عبد اهلل بن محمّ د بن عبد اهلل بن إبراهيم بن محمّ علي بن أحمد بن العباس بن أحمد 

إبن ع ثيم بن أبي السمال سمعان بن هبيرة الشاعر بن م س اِحق أو م س اِحق بن :ّ_ّإىلّأنّيقول النجاشي
بن خزيمة بن مدركة بن بن أسد بن دودان بن ثعلبة ب جير بن أسامة بن نصر بن قعين بن الحارث 

_ّيعينّعريٌبّصريحّولكنّتعابريّّاشيبن العباس النجأحمد بن عدنان الياس بن مضر بن نزار بن معد 

ةّليستّحاٍلّهذهّالقضيّ ّ،ّعلىّأيّ الكتابّهناكّفيهاّشيءّمنّالُعجمةّةّعلىّطولالكتابّماّهيّبعربيّ 

 وذكرت  لكل  _ّجمةّ_ّلرجٍلّيعينّالكالمّفيهّعُّّلرجلٍ  كرت  وذ  ةّولكنّهناّيقولّالعبارةّواضحةّ_ّمهمّ 
نقولّهناّّ،ّلّتكثرّلّيكثرّعجمةّواضحةّحت ّموجودّحت ّـ_ّالى ال يكثر الطرق رجٍل طريقًا واحدًا حتّ 

ّليسّرجاليّ _ّماّهوّغرضّالكتابّالطرق فيخرج عن الغرض ّلّتكثرحت ّتصحيفّ_ّ ّكانّ؟ّإذًا ّلو ًا

لذكرّاألسانيدّحت ّالغرُضّرجاليّ  ّلّحت ّّى ال يكثررجٍل طريقًا واحدًا حتّ  وذكرت  لكل  ضحّالصورةّ_ّّتتّ اًّ
ّكماّيقولّومعّأنّ فيخرج الكتاب عن الغرض الطرق تكثر ّالكتابّ_ّفمعّهذهّالعجمةّوهوّعريٌبّصريح

يّبنّداوودّاحللّ نّإ؟ّومنّزمماذاّحُير فّالعنوانـ،ّلماذاُّحر ف؟ّألّيكشفّذلكّعنّشيءـمسهّالفهرستّولإ
ُّعجمةمقدّ ـ،ّالماذا؟ّالعنوانّحُير فـل فنيّمؤلّ ـقولّأناّقصديّأنّأوردّاألمساءّوال،ّصاحبّالكتابّيمةّفيها

لكلّ ضّلألسانيدّوالطرقّإل ّوماّأتعرّ  عّالنجاشيّحنُنّقرأناّأمساءّّ،ّوإذاّأردناّأنّنتتبّ ّرجلّأذكرّطريقًاّواحداًّ
ّوال ّكانّالنجاشيّفعالًّكتبّالرجُّّّالذيّهوّعليهّألنّ ّقليّ مستوىّالعـكتبه  اًّرجاليّ ّلّتكشفّعنّعقله ،ّلو

ّكتابةّأنسابّقبائلَلمدقيقًاّ ةّملكّهذهّالعقليّ ـماّيتها،ّمثلةّعلىّصحّ لّتوجدّأدلّ القبائلّأنسابّ،ّاّوقَعّيف
ّكتابَّ ّالكتبّويصدّ امهمّوأشعارهم،ّمثلنيّوأيّ عَّبنّقُـّصرّنّبينّأنسابّ ّويكتب ّيكتبّهذه ّيقولهّما قّما

ّكممنّجهّ ّرّ مهاّولّتضُّعلماءّاألنسابّوهيّعلوٌمّلّتنفعّمنّتعلّ  هللّصلىّاهللّعليهّوآلهّرسولّاّقالّالها
ّمثل ّيُّوسل م، ّيُّصدّ ما ّهبذه ّبأيّ صدّ ق ّوالكتبّق ّاألمساء ّوجيمع ّأخرى ّقرأّ،أقاويل ّعنّوحنُن ّقال ّماذا نا

  _حلنّالكالملحظواّفاسد  المذهب _ كوفي  ؟ّقال:ّانّاهللّتعاىلّعليهّماذاّقالّعنهبنّعمرّرضّولّمفضّ ـال
وقد ّ_دقيلّيعينّهوّغريّمتأكّ ًا _ابيّ ه كان خطّ أ بِه وقيل أنّ المذهب مضطرب الرواية ال ي عب   كوفٌي فاسد  

ّأسرارّحدمصنّ ّفات ال ي عو ل عليها _ذ كرت له مصن   ّفاتّفيها ّنصر ّأخبار ّفيها بنّيثّأهلّالبيتّما
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ّشيٍءّألجلّأيّ ّرناه _ما ذكوقد ذ كرت له مصنفات ال ي عو ل عليها وإنّ ّ_ّ؟!بنّقعني،ّمنّهوّنصرّقعني
فنيّمؤلّ ـمناهّوهوّالمكانّللشرطّالذيّقدّ ـلّيفّهذاّالمفضّ ـماّذكرناّالّـ _ّوإنمناه للشرط الذي قدّ ؟ّ_ّذكرناه

بنّ،ّأنسابّقبائلّنصرّبنّقعنيمثلماّيقبلّأخبارّنصرّ،ّهوّغريّمتأكدًا _ابيّ ه كان خطّ وقيل أنّ ّ_والكتب
_ّإىلّّطاً ل  خت   وكان في نفسِه م  ويقول:ّّنّيزيدّاجلعفيبثّعنّجابرّ،ّحينماّيتحدّ ،ّيقبلّهذاّالكالمقعني

ّكتبهأنّيقولّبعدّأنّيعدّ  ّد ّكلّ _ّوذلك موضوع: ّالكتب ّموضوعةيعينّهذه ّهذهّكلّ _ّواهلل أعلم_ّها
ةّ،ّلكنّحينماّيذهبّإىلّالشلمغاينّالشخصيّ اّموضوعةبنّيزيدّاجلعفيّوصفهاّبأهنّ الكتبّاليتّذكرهاّجلابرّ

ّوأكيدّخرجّتوقيعّيفّلعنهّ ـال ّاليتّخرجّالتوقيعّيفّلعنها ّّ،ملعونة عروفّبابنّأيبّمـاليفّلعنّحمم دّبنّعلي 
،ّإذاّهوّملّتكنّعندُهّالصورةّواضحةّوكيفّلّبنّعمرمفضّ ـبنّيزيدّاجلعفيّوالاّجابرّ،ّأمّ العزاقرّالشلمغاين

ّواضحةّّولّأدريّهوّرجالّي ّعندُه ّكاكيفّلّتكونّالصورة ّإذا ّعندهمّغريّنّرجاليّ ، ّوالرجاليونّالصورة ًا

ّادّ  ّحبسب ّولكن ّوأنّ واضحة ّوأنّ عاءاهتم ّالرجاليني ّإمام ّوأنّ ه ّالرجاليني ّنابغة ّه ّيكن ّمل ّالرجالينيّه ّتأريخ يف
ّبالرجالّمثلّالنجاشيّّالشيعةّرجلّعنده ّكلّ خربة ّالكالم ّكلّ وغريّواقعي،ّهّغريّصحيحّوهذا ،ّهّنفخهذا
ّكيفّتكلّ  مّعنّجابرّبلهجةّفيهاّنوعّمنّالنفور،ّبينماّالشلمغاينّهوّيفّلّوكيفّتكلّ مفضّ ـمّعنّاللحظتم

ّّقريبٍّّزمانٍّ ّمعروفةّأنّ وقضيّ منّزمانه  ّّتُه ّيقولّعنهالتوقيعّخرجّبلعنه  ّالكالمّ_ّفماذا أبو جعفر ؟ّلحظوا
ّحتد ثّعنّالالمعروف بابن أبي العزاقر  ّبدأـ_ّيعينَّلم ا المذهب مضطرب  فاسد كوفي  :ّمفض لّرأسًا

  أبو جعفر المعروف بابن أبي العزاقر الشلمغاينّ_ّبنّعليّ دّ،ّحممّ _ّإىلّآخرّالكالمالرواية ال ي عبأ به 
ّكانّمنّمراجعّالشيعةّ_ّماً في أصحابناكان متقدّ  بن روح حمله  الحسد ألبو القاسم الحسين ف_ّوفعاًل

ّمّيُّـ_ّلّخرجت فيه توقيعاتى والدخول في المذاهب الرديئة حتّ على ترك المذهب  ،ّّهذهّالتوقيعاتبني 
ّعنهّما ّقالت ّماذا ّالتوقيعات ّهذه ّهي ّحاد ة؟ ّتوقيعات ّخرجت ّاليت ّلتوقيعاته ّحتدّ ـ، ّحينما ّعنّماذا ث
ّكانّخطّ ن ّأقيلّ)ّقال:ّلمفضّ ـال ماذاّهذاّالنَـَفسّمعّجابرّـ،ّلمذهبّمضطربّالروايةّلّيُعبأّبه(ـاًّفاسدّالابيّ ه
ى خرجت فيه حتّ _ّ؟!ماذاّختفيفّالكالمّمعّالشلمغاينـولّلةّرواياتّأهلّالبيت؟!اجلعفيّمعّحََّبنّيزيدّا

ّالعبّ ّفأخذه  السلطان توقيعات ّالسلطان _ّ _ّ ّالقضيّ ّوقتله  وصلبهاسي ّموردّ_ ّليس ّاآلن ّتفصيل ّهلا ة
ّكتبهّولّيشريّإىلّأنّ _ّويعدّ ّوله كتباحلديثّعنهاّ_ّ ،ّبلّ،ّأبداًّليسّفيهاّضاللّأوّكتبُهّفيهاّضاللّّد
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ّتلكّالكتبّ_ ّمنّخالله  ّورائيّ _ّإىلّآخرهّ قال أبو الفرج  يشريّإىلّالطريقّالذيّوصلتّإليه ّما اتّ،
ّللكاتبّ،الكتابة ّالنفسية ّالسطورّ،احلالة ّوراء ّما ّأو ّالسطور ّبني ّما ّشيءّقراءة ّعن ّذلك ّيكشُف ؟ّأل
ّكانّالنجاشيّّقدّتويفّ ّوبغضّ  دّبنّاحلسنّبنّثّعنّحممّ فّيتحدّ ،ّفكي450سنةّّالنظرّعنّذلك،ّإذا

مئة ين وأربعه مات رحمه  اهلل في يوم السبت سادس عشر من شهر رمضان سنة ثالث وستّ وأنّ :ّحزة
ّهذاّالرجلّتويفّ ّ،ّإذاّنفرتضّأنّ كتابةّهناّباحلروفّليستّباألرقام_ّهلّهوّتصحيف؟ّالّفي دارهِ  ن  فِ ود  

ّس443ّّسنة ّكلمة ّبني ّتشابه ّهناك ّوأربعنيهل ّحت ّت ني ّهذا؟!دُّّحيَّ؟ ّحدث ّكيف ّتصحيف؟! ّفيها ّث
ّكلمةّستّ ـمُّّمثالًّّ،متقاربةـالتصحيفّعادًةّمعّالكلماتّال ،ّلكنّثّمثلّهذاّالكالمحيدُّّنيّوسبعنيمكنّبني

ّكلمةّأربعني ّكيفّحنتم450ّإذاّهوّتويفّ ّوست ني،ّبني ؟ّأيضا433ًّّذاّالرجلّّه؟ّحنتملّيعينّتويفّ ل،ّفنحن

ّثالثونّبعيدةّعنّالستّ  ّتويفّ ّالنجاشيّهوّ؟!،ّمخسوننيأربعونّبعيدةّعنّالستّ ّ،نيكلمة ،ّمن450ّّسنة
ّكتبّهناّفيحدُّالنجاشيّخرجّمنّقربه ّأوّشخصّآخر؟ّالذيّكتبّهذا ّكلّ ؟ّإذاّشخصّآخر ّثّالشكّيف

ّ.يضاًّيفّالكتابعبثّأ،ّخصوصاًّإذاّوجدناّموطنّآخرّفيهّلهّإىلّآخرهّ الكتابّمنّأوّ 

ي،ّهذاّيفّثّعنّالكشّ يتحدّ النجاشيّّسنجدّعبثًاّواضحًاّيفّموطٍنّآخر،ّوهناّنفسهُّّ،نعمّنذهبّونرى
_ّّكان ثقًة عينًا وروى عن الضعفاء كثيراً   وعمر ي أبو الكشّ ّيقول:ّ(372الصفحةّ)ّيفّ(1018ترمجةّ)

ّكانّثقةًّ ،ًّّاّهذاحاٍلّليسّمهمّ ّعلىّأيّ ّ؟منّهمّهؤلءّالضعفاءّعنّالضعفاء،ّيرويكيفّاًّّوعينّيعينّإذا
ّكلّ  ّالرجال ّمكتب ّمنـها ّيدلّ ّمثلّملوءة ّوهذا ّالتعابري ّالعبثيّ ّهذه ّعلى ّالكتب_ ّيف ّالواضحة و ص ِحب  ة

له كتاب الرجال  ،ج عليه وفي دارِه التي كانت مرتعًا للشيعة وأهل العلماشي وأخذ عنه وتخرّ العيّ 
ّالنجاشيّ_ّّللكشي ّيقولّعنه ّكثريةّكثير  العلم_ّماذا هّفي_ّوفيه أغالٌط كثيرة_ّ_يعينّفيهّمعلومات

ّنفسّالشيءّحينماّحتدّ  ّكثريةّوهذا ّالعلماءّبوجودّأغالطّّأغالط ّقاله ثناّعنّاختصارّالشيخّالطوسيّوما
ّهباّوفق،ّهذّ الكتابّوالشيخّالطوسيّجاءّوهذ هباكثريةّيفّ ّآرائهّ،ّوالشيخّذوقهّ لًا الطوسيّهوّاآلخرّأيضًا

ّكماّذكرتُّ ّكتبهّاحلديثيّ ّمضطربة ّكتبهّالفقهيّ منّحالتّالشيخّالطوسيّيف مجاعاتّاليتّةّأوّيفّاإلةّأوّيف
ّأوّيفّالفتاوىّاليتُّيصدرها ّالينقلها ّحممّ ّموطنّالذيّأريدّأنّأشريّفيهـ، دّبنّإىلّالتحريفّهوّيفّترمجة

هّّيّالذيّقالّعنهّبأنّ بنّعبيدّعنّرجالّالكشّ عيسىّبنّدّترمجةّحممّ ّ،ّهوّينقلّالنجاشيّيفعيسىّبنّعبيد
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ن يطقبن ي  يد ب  بن ع  عيسى  بند محمّ  : إنّ اح يقولي نصر بن الصبّ الكشّ  وقال أبو عمر )ّ:كثريّاألغالط
ّماّجاءّّ،يالنجاشيّينقلّعنّالكشّ ّ،العبارةّواضحة_ّبن محبوب أن يروي عن افي السن   أصغر   يعينّأن 

ّحمم دّبنّعيسىّبنّمنّ رواياتّنقلهاّحمم دّبنّعيسىّبنّعبيدّبنّيقطنيّعنّابنّحمبوبّغريّصحيحّألن 

ّكثريّكتابّالكشّ ّّهوّقبلّقليلّقالّبأنّ ّ.عبيدّملّيدركّابنّحمبوب،ّيوجدّفارقّيفّالسنّ  ّكتابّيفّالرجال ي
ّكثريةّ،العلم ّكبريّلكنّ ّ،فيهّمعلومات ّكتاب ّكثريةيعين َّعنّبالكتابّ،ّهلّرأىّهّفيهّأغالط نفسه ؟ّهلُّأخرب 
؟ّة؟ّهلّرأىّماّاختصرهّالشيخّالطوسي،ّهلّرأىّالنسخةّاألصليّ هّقدّرأىّالكتاب؟ّلكنّهناّيبدوّأنّ ذلك

ّالطّو ّالشيخ ّاختصره ّما ّرأى ّقد ّكان ّالطوسيلو ّالشيخ ّترمجة ّيف ّلذكرُه ّحتدّ سي ّحينما ّالشيخّ، ّعن ث
ّالكتابنيّفقط ّرأىّالنسخةّاألصليّ ّـ الرجالّوالفهرست،ّلربّ،الطوسيّذكر ّاإلوعلىّأيّ ةّما حتمالتّّحاٍل

ّ.مفتوحة

بيد بن ع  د بن عيسى محمّ  : إنّ قال نصر بن الصّباح:ّ(1021)ّي،ّاحلديثإذاّنذهبّإىلّرجالّالكشّ 
ّكانّيرويّعنّابنّحمبوبّولكنّ  من صغار من يروي عن ابن محبوب في السنّ  ّكانّمنّالصغار_ّيعين ّ،ه

ّمنّالشبابّالصغار.

ّيفّأيّ ّأمّيفّتلكّالنسخة؟ّثّيفّهذهّالنسخةبَّالعَّّ؟ّهذهّالنسخة؟ّهذهّمزورةّأمّتلكّمزورة؟هماّالصحيحأيّ 
ماذجّواهللّلوّنذهبّـ،ّوهذهّناّأنّنقطعّهباّحديثّأهلّالبيتمنّ ّبّاليتّيُرادَّتُّياّمجاعةّهذهّالكُّّ؟نسخة

ّكلّ نتتبّ  ّّستخرجتّلشيءٍّّع ّيف ّاستخرجُت ّوقد ّالكثري ّالشيء ّالسننيلكم ّالكثريّمنّهذهّهذه ّالطويلة
ّسريُّالرت هات ّطبعًا ّتصحيفّعونقّ ، ّهذا ّأوّ ويقولون ّمن ّالكتب ّيعين ّكلّ ، ّآخرها ّإىل ّهلا ّتصحيف ّلّها إذًا
لّنريدها،ّيعينّّنريدها هّسنّ بنّعبيدّدّبنّعيسىّحممّ ّبأنّ ،ّهناّيقولّيفّالنجاشيّكتبّأخطاءّوأغالطّإذاًّ

ّكانّيرويّدّبنّعيسىّحممّ ّمصدرّهوّينقلّأنّ ـعنّنفسّالّبّوهناغرّمنّأنّيرويّعنّابنّحمبّوأص بنّعبيد

ّكانّصغريَّعنّابنّحمبوبّولكنّ  ّكتاٍبّنعتمد،ّالسنّ ّه ةّفيهاّتفاصيلّّ؟ّوالقضيّ وبقولّمنّنأخذّ؟فعلىّأي 
،ّذهّالعيوبّموجودةّيفّرجالّالطوسي،ّموجودةّيفّفهرستّالطوسي،ّموجودةّيفّرجالّالنجاشيهّ،كثرية

سّعلىّأساسهاّعلمّالرجالّةّاليتّتأسّ مهمّ ـ،ّهذهّهيّالكتبّالبعدّذلكّتفَّلّ اليتّأُّةّالكتبّموجودةّيفّبقيّ 
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ّواألغالطّالذيّاختصرهّـمختصرّالـ،ّيعينّالموجودـيّغريّال،ّرجالّالكشّ الشيعي الشيخّمشحونّباألخطاء 
لّالطوسيّالذيّهوّ،ّورجانقلّاحلديثويفّاإلمجاعاتّويفّضطراُبّيفّالفتاوىّالطوسيّالذيُّعر َفّعنهّاإل

ثّبَّ،ّورجالّالنجاشيّحيثّلحظتمّالعَّ،ّفقطّأمساء،ّوفهرستّالطوسيّالذيّهوّلستةلستٌة،ّفقطّأمساء
ّكبارّعلماءّالشيعةّّيفّإوالتحريفّحت ّدلئلّواضحةّعلىّالعبثّوالقرائنّواضحةّالّوفيهّ مسه ّوقامّبالتحريف

ّالعنوانّمنّالفهرستّإىلّالرجفحرفّو ّبلّفضيحةٌّالا ّآخر ّكتاٌب ّإليها ّهيّالكتبّاألصولُّيضاُف ّهذه ،ّ
ّ.خرىّ)رجالّابنّالغضائري(أُّ

ّكتاباًّمكتبةّفتـماّستذهبّإىلّالـ ّرب ّ؟سُمّالكتابيفّالسوقّإمسهّ)الرجالّلبنّالغضائري(ّهلّهوّهذاّإّجد

ّكتابّ)الرجالّلبنّتّ هذاّالكتابّمُّّيعينّهلّأنّ  يهّّسمّ ،ّهناكّمنّيُّالغضائري(؟ّأبداًّفٌقّعلىّإمسه ّهوّإمسه
ّكتاباجلرح،ّوهناكّمنّيسمّ )كتاُبّ ّكتابّاجلرحّوكتابّالضعفاءـ،ّل(الضعفاء)ّيه ّبنّالغضائريّإ؟ّألنّ ماذا

،ّهذهّوظيفةّالغضائريّالذينّيصفُهّهاتّأحاديثهمةّالذينّنقلواّأمّ ةّالطعنّيفّأصحابّاألئمّ مهمّ ـدّبقدّتفرّ 

ّاً،مزيقـهّمز قّرواةّحديثّأهلّالبيتّت؟ّألنّ ماذاـلّ،هّأكثرّالرجالينيّخربةًّبارعّوبأنّ ّهّرجالّيعلماءّالرجالّبأنّ 
ّت ّيُّمزيقـشر ّفكتابُه ّ)اجلرحسمّ ، ّكتاب ّألنّ ى ّه( ّفقطه ّيُّوّجيرح ّالبعض ّ)الضعفاءسمّ ، ّيسمّ يه ّوالبعض يهّ(

،ّلًّفقّعليهّهذاّأوّ تّ غريّمُّّسماإل(ّيعينّّأخرياًّهبذاّاإلسمّ)الرجالّلبنّالغضائري(ّوطُب عَّ)رجالّابنّالغضائري
قّمحقّ ـلهكذاّهوّاّ،موضوعـالّسمُّقسمّيقولونّاجلرح،ّقسمّيقولونّالضعفاء،ّقسمّيقولونّالرجال،ّوهذاّاإل

اختارّهكذاّهوّّ،هوّاقرتحّةيّ علماءّاحلوزةّالقمّ ّوةّمنّعلماءّاحلوزةّالنجفيّ دّرضاّاحلسيينّاجلاللّدّحممّ سيّ ال
ّإ ّكيفي، ّاختيار ّفسمّ ختار ّأنّ وإل ّّ(الرجالّلبنّالغضائري)الكتابّى ّمعروفًا ّاإلسمّليس ،ّّالكتابّهبذا

ّثالنجاشيّحينماّحتدّ رّذكُّ،ّوملّيَّدّبنيّاألبّاحلسنيّوبنيّاإلبنّأحد،ّهناكّتردّ فّغرُيّمعروٍفّأيضاًّمؤلّ ـال
يفّّ(ّاحلسنيّبنّعبيدّاهللّالغضائري،ّملّيذكر166،ّترمجةّ)69الصفحةّّيفّعنّالغضائري ّكتاباًّ ّكتبه لهّيف

ّفهرستٌّّالرجال، ّوالكللّوهو ّّ،فنيمؤلّ ـتب ّأحد(والغضائري ّوالد ّّ)احلسني ّزمانهعاش ّزمانّّيف )يف
له  ّ_مثاًلّالكتبّاليتّذكرهاّّيفّالرجال،كتابٍّّّماّموجودّيفّهذهّالكتب،ّأصاًلّملُّيشرّإىلّأيّ ّ،النجاشي(

كتاب ،كتاب )التسليم على أمير المؤمنين بإمرة المؤمنين(  ،( منها كتاب )كشف التمويه والغّمةكتبٌ 
  ،(فين من ذلكة وما شذ  عن المصن  عدد األئمّ ، كتاب )(عاقل وتنبيه الغافل في فضل العلم)تذكير ال
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ّآخرهّ ّ(كتاب )البيان عن حبوة الرحمن ّإىل لّ_ّ(، كتاب )مناسك الحج(كتاب )النوادر في الفقه،
حينماّترجمّللحسنيّالغضائريّّهلذاّالكتابكرٌّيوجدّذّ  ّكانّمعاصراًّ ّ(الوالد)،ّنفسّالشيءّالشيخّالطوسي

ّيفّرجالّالطوسي ّيفّرجاله  ّقال،  ،كثير الس ماع  ،ى أبا عبد اهللكنّ بن عبيد اهلل الغضائري ي  الحسين :
ّكتاباًّفقطّقالّعارفّبالرجالّملّي_عارٌف بالرجال  ّكمعرفةّالكشّ ذكرّله ّكيفّهيّمعرفتُه جاشيّيّوالن،

وله تصانيف  عارٌف بالرجال _؟ّلّندريّمنّدونّطريقةّواضحةّيفّالتمييزّ،منّدونّمصادرّ؟والطوسي
ّأيّ _ذكرناها في الفهرست ّمبهمةةّمُّ،ّوالقضيّ ّشيءوماّذكرّيفّتصانيفه  ،ّنعمّالشيخّالطوسيّذكرّبهمٌة

بن عبيد اهلل  ما قصده  أبو الحسين أحمد بن الحسين إاّل _ّدمةّالفهرستناّيفّمقّ (ّوقرألبنه)ألحدّّبأنّ 
لم إىلّأنّقال:ّ_ ر ذكر فيه األصولفات واآلخ  أحدهما ذكر فيه المصن  ه عمل كتابين رحمه  اهلل فإنّ 

،ّثّعنّهذاّالكتابّأوّلولّنعلمّهلّهوّيتحدّ ّ_ّيعينّيفّزمانّالطوسيّ من أصحابناينسخهما أحدٌ 

ّأنّ ّألنّ  ّمعلومًا ّليس ّالكتاب ّأنّ هذا ّمعلوم ّول ّالغضائري ّأحد ّكتاب ّاحلسنيّه ّألبيه ّهو ّإالكتاب سمّ،
الشيخّالطوسيّّولكنّحيتملونّهكذاّاحتمالّبأنّ ّ،فيهّختَلفـفّمُّمؤلّ ـوالّ،فّفيهّبنيّالعلماءتلَّمُّالكتابّ

هذاّالكتابّ)رأىّالكتابّوهوّيقولّملّينسخهماّّماّالطوسيّالشيخومعّذلكّعنّهذاّالكتاب،ّثّيتحدّ 
ّالوَرثَةّأهلكواّهذينّالكتابني،ّهلّرأىّأحٌدّمنّالّ(روكتابّآخَّ ّكتابّالرجالّأحٌدّمنّأصحابناّوأن  علماء

ّالغضائري ّكال ّلبن ّاجلواب ّأحدٌّّ،؟ ّيرى ّالكتابمل ّالعلماء ّبأنّ ّمن ّقيل ُّفجأًة ّاالسيّ ّ، ليسّبنّطاووسّد

ّكانّلهّدّمجالّالدينّدّأحماّأخوهّالسيّ ـثناّعنهّقبلّقليلّوإنّ الذيّحتدّ ّدّرضيّالدينالسيّ  بنّطاووسّوالذي
ّكبريّيفّإدخالّالفكرّال مخالفنيّهوّـلّمنّأدخلّقواعدّاحلديثّمنّال،ّأوّ مخالفّإىلّالوسطّالشيعيّ ـتأثري

لمّالدرايةّيفّالوسطّالشيعيّىّبعسمّ لّيُّكمّ أوّمُّلعلمّالرجالّّهوّتوأمٌّّ،ّهناكّعلمٌّدّأحدّبنّطاووسالسيّ 
ّكتابًاّيفّالرجالّبنّطاووسّجاءّبقواعدّعلمّاحلديثّدّا،ّالسيّ مخالفنيـوعلمّاحلديثّعندّال )رجالّوكتب

هّسقطتّيفّيدهّأوّوصلتّإليهّنسخةّهكذاّيقولّبأنّ ّ(يفّرجالّابنّطاووس)رجاله ّ،ّفهوّيفّابنّطاووس(
ّكتابّابنّالغضائري ّماردُّـأوّالّطاووسّوجدّمصباحّعالءّالدينّفخرجّإليهّاجلين ُّدّابنّالسيّ ّهلّأنّ ّ،من

ّّ،؟!!ّوالقصصّيدخلّبعضهاّيفّبعضبنّالغضائرينيّبعدماّأهلكهماّورثةّاوذهبّفأخرجّلهّهاتنيّالكتاب
ّيقولّملّينسخهماّأحدٌّكيفّوصلّإليهّالكتابّوالشيخّالطوسيّ السؤالّّلكنّ ّ،وصلّالكتابّ،يفّزمانه 
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ّكتابّالسيّ  ّابنّهل ّاجلوابّلطاووسّموجودد ّكتابّالسيّ ؟ ّابنّطاووسّالذيّ، ّاإلشكال)ّإمسهد (ّحل 
ّكيفّالقضيّ لّيوجدبرجالّابنّطاووسّّمعروفٌّّو ّكيفّوصلّهذاّالكتابة،ّإذًا ،ّ؟ّهذاّالكتابّملّيصل؟

ُّكتّ  ّكتاٌبّبعدّذلك هّنقلّبأنّ هذاّالكتابّيقولّالقهبائيّّ،ََمَمعّالرجال(ّلعنايةّاهللّالقهبائيمسُهّ)ّإبَّهناك
ّّوّ،لهّاآلنّعنّرجالّابنّطاووسّالذيّلّوجودَّ ،ّصلتّإليهّفيهاّرجالّابنّالغضائريماّنقلُهّعنّنسخٍة

،ّهنايةّالنسخة104ّ،105ّإىلّالصفحة35ّّاليتّتبدأّمنّالصفحةّّدّاجلاللّونقلّهذهّاألوراقفجاءّالسيّ 
ّة:حظتمّالقصّ ؟ّأنتمّلهوّاإلدعاءماّّداً،نتبهواّلّجيّ ماّهوّمكتوبّفيها؟ّإ

ّ.اجلرح(ّأوّ)الضعفاء(ّأوّ)الرجال(ّهذاّواحداّهوّ)إمّ ّإسمّالكتابّغريّمعروف،ّأنّ ّ-1

ّ.فّماّمعروفمؤلّ ـالّ-2

ّ.ملّيرهالنجاشيّملّيره،ّ،ّالشيخّالطوسيّمعاصرينّلهـ،ّملّيرهّأحدّمنّالعلماءّالّمنّالعلماءملّيرُهّأحدٌّّ-3

منّمؤلفيّالفهرست،ّيعينّالشيخّالطوسيّأل فّالفهرستّوذكرّفيهّّ،فيّالكتبملّيذكرُهّأحدّمنّمؤلّ ّ-4
ّ.والنجاشيّأل فّالفهرستّوماّذكره،ّوماّذكرهُّفنيّمؤلّ ـأمساءّال

ّكتبّالفهارسّماّذكرتّمعاصرونّماّرأواّالكتابـ،ّالصفّغريّمشخّ مؤلّ ـسمّالإسمّالكتابّماّمعروف،ّإ ،
منّالقرنّاخلامسّمنّأواسطّالقرنّاخلامسّاهلجريّيعينّقفزّالكتابّّ،ظهرّهّبعدّذلكيُقالّبأنّ ،ّبالكتا

ّبعدّإىلّأواسطّالقرنّالسابعّاهلجري ّال200ّ، ّبالكتابّمصباحّالسحريّـماردّخرجّمنّالـسنةّجاء جاء

ّكتابّالسيّ دّابنّطاووسأعطاهّللسيّ  ّأدريّهذهّحزّ دّابنّطاووس؟ّغريّموجود،ّأين خرجّعليناّّورة!!،ّما
ّكتابّالسيّ ـهّنقلّالمجمعّالرجالّفقالّبأنّ ـالقهبائيّبعنايةّاهللّ ّكاملةالن،ّنقلّدّابنّطاووسموجودّيف ،ّسخة

ّكتبّالرتاجمّتقول673ّّّّسنةبنّطاووسّتويفّ ّأحدّدفاقّالسيّ تّ ؟ّباإلدّابنّطاووسّمتّتويفّ السيّ  للهجرة،
ّكتابّابنّطاووسّالذيّهوّليسّهذا قال :ّمسعّماذاّقالإ؟ّاآلنّاًّموجود،ّماذاّنقلّعنايةّاهللّالقهبائيّعن

ّالسيّ ّ_ّألنّ  ،ختارًا من الكتب التي بدأت بذكرهاما نقلته م   ر  هذا آخِ  :أحمد ابن طاووس ّابنّهو د
هّعاهّبأنّ دّ ا،ّفهرستّالطوسيّورجالّالطوسيّوكذلكّماّ،ّرجالّالكش ي،ّالنجاشيطاووسّمجعّهذهّالكتب
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 ي وبعد النقل قال: والحمد هلل رب  من الكشّ  اً ر آخ  حديثاً  ل  ق  ون   _ّنسخةّرجالّابنّالغضائريوصلتّإليهّ
ر سنة أربع ٍع اآلخ  العالمين وصلواته  على م  ح م ٍد وآلِه الطاهرين كان الفراغ يوم ثالث عشر من شهر ربي

ولفظاًّ ه 13/4/744ئة وأربعين وسبعم (ّّوهذه673ّّ)ّّسنةّدّابنّطاووسّمتويفّ والسيّ ّ،_مكتوبةّرقماًّ
ّكيفّتكونّ،(،ّخرجّمنّقربه ّوكتبها744ّمكتوبةّسنةّ)ّ البيتّ!!ّباهللّعليكمّمنهجّأهلّتالحظونّالقضايا

،ّحنُنّعندناّمعصومونّأربعةّعشرّمعصومّوأناّبدأتّمنّحسابّاهلجرةّيعينّ(ّسنة329ّياّمجاعةّمنهجّ)ّ
،ّأربعةّإنتهاءّعصرّالغيبةّالصغرى(ّسنة329ّّة،ّمنّاهلجرةّحسبتّ)ّثالثّعشرّسنةّيفّمكّ ّحسبتّما

ّ ّمعصوم ّالعشر ّالسخيفة ّالطريقة ّهذه ّإىل ّيوكلوننا ّذلك ّاألئمّ ُمَتهاف تةـوبعد ّكان ّإذا ّلّ، ّواهلل ّهكذا ة

النتيجةّّلّأنّ ،ّهلّيُعقَّوالرابعّعشرّموجودسنةّ(329ّّ،ّأربعةّعشرّمعصومّيفّ)ّونّاإلعتقادّهبميستحقّ 
!!ّ؟،ّيُعقلّهذاوهذهّالسخافاتإىلّهذهّالتهافتاتّوهذهّالتحريفاتّرتكونّحديثهمّودينهمّهيّهذه؟!!ّيَّ

ّكانّاألئمّ  صلىّاهللّعليهّوآلهّّالنبّ ّ،ّحنُنّنقولّبأنّ ّأساسّدينناّهوّهذاألنّ ّ،ةّهكذاّحنُنّلّنعتقُدّهبمإذا
عشرّمعصومّّ،ّأربعة،ّليسّمنّاحلكمةهذاّهوّدليلناكّاألُم ةُّسدًىّمنّدونّإمامّرتُّمعقولّأنّيَّـليسّمنّال

ّاألُمّ  ّيرتكون ّالتهافتات ّهلذه ُّسدًى ّهكذا ّالسخافاتة ّيَّوهذه ّالكتب ّهذه ّمن ّكتاب ّعلى ُّدلين ّمنّ، لو
ّكتابّابنّالغضائريّهذاّهوّالالتحريفّويلوّمنّاألكاذيب ،ّهذاّالكالمّليسّمنّموجودـمطبوعّوالـ،ّهذا

ّكالمّإّ،موجودّيفّالكتبـعنديّهوّال ّكتبّحمُّطاووسّملّيقلهإبنّماّـ ّربّ،بنّطاووسهذا ّثَُّعبّ ّ،فةرّ ،ّهذه
موجودّـ،ّلكنّهذاّالمكنـسنةّبعدّمُّّأوّ،ّسنةّقبلّيفّهذهّالسنة(ّواهلل ّتويفّ 673ّّ)ّبنّطاووسّتويفّ فيها،ّإ

ّعّالتصحيف!!ّتقولّلّتصحيفّأيضاً؟!،ّيعينّأينّيق،ّالغريبّمكتوبّبالرقمّوباللفظيفّالنسخةّومكتوب
ّةّبالرقمّوباللفظ.،ّمكتوبةّيفّالنسخةّاألصليّ (ّبالرقم744ّىلّ)ّّإفَّصحّ (ّت673َّّيعينّ)ّ

ّكتب ّاهللّالقهبائيّهوّيبدأّمنّالصفحةّدّاجلاللّهوّماّوجدهّعندّعناية،ّطبعاًّالسيّ ابنّالغضائريّلنقرأّماذا
،ّالكتاباّمنّهذاّ،ّوهيّغريّمعلومةّأهنّ ضافّإليهاّماّوجدُهّيفّكتٍبُّأخرىهّأ،ّلكنّ 104الصفحةّّإىل35ّ

ي وابن داوود ينقلون عن مة الحلّ النجاشي والعاّل  وجدنا أنّ  :يقول109ّوّأيضاًّهناّيضيفّيفّالصفحةّه
ّكلّ إىلّآخرّالكالمّكثيرًا من منقوالتهم _  ابن الغضائري ما يرتبط بالرجال فرأينا أنّ  ّموجودّشيءٍّّ،ّفنقل
ّوبعدّذلكّيصبحّهذاّالكتابّهوّالكتابّاألصليّ امّّاأليّ مرّ ـ،ّوتيفّالكتبّولوّعلىّأساسّاإلحتمالّأضافه
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صاحبّبنّقيسّيمّلَّيريدّأنّيقولّيفّسُّ؟ّئري،ّماذاّهوّعندّابنّالغضائري،ّماذاّيريدّأنّيقولبنّالغضال
ّفاطمةمعروفّظُّـالكتابّال ّالسقيفةفدكّ،المة ،ّ ّماذا ّيقول:بنّقيسيقولّعنّسليمّ، وكان أصحابنا ) ؟
ّةّومهيّ يعينّأصاًلّشخصيّ ّفي الخبر _ ر  وال ذ كِ  ف  سليمًا ال ي عر   يقولون إنّ  وقد وجدت ذكره  في  _ة

إىلّّال مرية فيه وعلى ذلك عالمات _والكتاب  موضوٌع :ّإىلّأنّيقولّمواضع من غير جهة كتابِه _
ّكالمهّ  وطبعًاّالكثريّمنّيفّذلك،ّّ_ّلّشكّ ّال مرية فيهوالكتاب  موضوٌع ّ_هوّهذاّأصلّالكالمّّ،آخر

ّكتابّسليمّبنّقيسّهبذاّالكالمونّالعلماءّيستدلّ  اّريدونّمنّ ،ّويُّةّهذاّالكتاب،ّولحظتمّقصّ علىّتضعيف
ّهبذهّالسفاسفّوالسخافات.ّوهاتّأهلّالبيتّهبذهّالرتّ ّمّحديثَّطّ أنّحنُّ

ابي تهافت مرتفع القول خطّ ضعيف م  عفي بن عمر الج  ل المفضّ ّ:عنّاملفض لّحينماّيتحد ثّنفسّالشيء
_ّلّجيوزّّب حديثه  حماًل عظيما وال يجوز أن ي كت  ديثِه الة في حل الغ  م  زيد  عليه شيٌء كثير وح   وقد

ّاملفضّ  ّحديث ّحّ،لُيكتب ّهذهأي  ّالبيت ّأهل ّحديث ّعلى ّشعواء ّيتحدّ رب ّوحني ّابنّ!!! ّعن ثون
ّ.ئريّيصفونهّبتلكّاألوصافّالعظيمةالغضا

ّكذّ ّضعيف غاٍل يضع  الحديثّدّبنّسنان:ثّعنّحممّ نفسّالشيءّحينماّيتحدّ  ت  ال ي لتف  ابّ_ّ_ّيعين
ّن_ّوهكذاإليه  ّكلّ ّمحق قّيذكرـةّصفحاتّالعدّ يفّّماذج.ـ،ّهذه هذهّّمناقبّالغضائريّلَّمالّلقراءة

ّكتابّهبذهّالصيغةّوهبذهّالصورةّوصلّإليناّهلّيستحقّ  رّإليهّأوّيُعبأّعليهّأوّيُنظَّّدُّعتمَّأنّيُّّالتفاصيلّولكن
ّبه؟!

ّكتاٌبّسادسّوهوّلّقيمةَّ ّ)رجالّالربقيهناك ّأصاًل ّالكتابّمضطربةأوّ ّ،(ّله ُّنَسخّهذا ّعنًّّل ّومنقولة ،

دّفقطّالرواةّالذينّروواّعدّ ؟ّهذاّالكتابّيُّّحالّهذاّالكتابّماذاّفيهكتبّنقلتّعنهّبالواسطةّوعلىّأيّ 

ّكبقيةّاللستاتّولذلكّلّتأثريّ،ّلةّمنّدونّتوثيٍقّأوّتضعيف،ّفقطّأمساء،ّلستةواألئمّ ّعنّالنبّ  ستةّصافية
ّ ّموجودًا ّكان ّسواء ّموجوداًّله، ّليس ّحمُّأو ّكان ّسواء ّحمرّ رّ ، ّليس ّأو ّفًا ّأهنّ فًا ّالعلم ّإمع ّيف ّيتلفون سمّم

ّ،ّفمؤلّ ـال ،ّوهناكّمنّدّبنّخالدّالربقيّمنّرواةّاحلديثهوّحممّ )رجالّالربقي(ّفّمؤلّ هناكّمنّيقولّبأن 

ّبأنّ  ّمؤلّ ـالّيقول ّأحد ّهو ّحممّ ف ّبن ّالد ّكتاب ّصاحب ّالربقي ّخالد ّمحاسنـبن ّكتاب ّيفّـال)، محاسن
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ّاحلديثيّ ّ(احلديث ّكتبنا ّالكتابّلعبدّاهللّـةّالمن دّبنّأحدّبنّخالدّبنّحممّ معروفة،ّومنهمّمنّيقولّهذا
ّهذاالربقي ّيقول ّمن ّومنهم ،ّّ ّأحد ّبن ّاهلل ّعبد ّبن ّألحد ّحمالكتاب ّالربقيمّ بن ّخالد ّبن ّد ّهوّ، من

ماذاّـ،ّلفمؤلّ ـسمّالومعّذلكّهناكّاختالفّيفّإدّأمساءّرّ لهَّمُّّلّقيمةَّّالكتابَّّ،ّولكنّ ؟ّلّندريفمؤلّ ـال
ّكتبّالرجالّهكذاـ؟ّلهذهّالكتبّهكذا ّكتبّغريّموثوقةماذا ّكانّدّعليهاّيفّمَّعتَّكيفّيُّّّ،؟ التوثيق؟!ّإذا
اإلمامّّكّعلىّأنّ ؟ّألّيدلّ تّيفّهذهّالكتبالتهافُّّماذاّهذاـلّ،فمؤلّ ـلّنعرفّالّ،مسهالكتابّلّنعرفّإ

تحريفّوهذاّالتناقضّتّوهذاّال،ّهذاّالتهافُّّهلاهذهّالكتبّلّقيمةَّّمنّشيعتهّأنّيلتفتواّإىلّأنّ احلجةّيريدّ
رجالّابنّالغضائريّغريّموجود،ّّ،ربقيّلّقيمةّله،ّطبعًاّرجالّالألّيدل كّهذا،ّهذهّهيّالكتبّاألصول

يّوهوّّرجالّالكشّ ّ:،ّتبقىّالكتبّاألربعةّهيّالكتبّاألساسيقاتّوكتبوهّيفّهذهّالسننيرَّاّلهّوُّاآلنّمجعّو
،ّيبقىّعندناّرجالّالنجاشيّالذيّهوّفهرستّالنجاشيّكتابّحديث،ّالفهرستّورجالّالطوسيّلستة

عّعلمّالرجالّالشيعيّمّ تَّوحولّهذهّالنواةّّ،وصارّهوّالنواةمسهّإىلّرجالّالنجاشيّالكبارّإّناعلماّؤر فّوحَّ
ّ ّكيف ّبهّأنّ ولحظتم ُّعب َث ّقد ّالنجاشي ّالعَّرجال ّإىل ّتشري ّأخرى ّقرائن ّوهناك ّلحظتمّبَّ، ّوكذلك ث

ّكثريةوينتهيّنسبهّإىلّعدنانوالواضحةّّحيةّرروبةّالصعيّالعُّدّ فّيَّمؤلّ ـالّجمةّيفّالتعبريّمعّأنّ العُّ  ،ّإشكالت
ّ،اآلخرّلوَّونّالواحدّتّ يُذحبَّّتناأئمّ ّ،لّبنيّالبابّواجلدارالزهراءّتُقتَّّ،كّدمهُّدّالشهداءُّيسفَّ،ّيعينّسيّ موجودة

قالّهوّمعّالقرآن،ّحنُنّصلىّاهللّعليهّوآلهّّويرتكونّلناّحديثًاّالنبّ غيبّهذهّالغيبةّالطويلةّةّيَّاإلمامّاحلجّ 
ّن الكتابّوالعرتةّيعينّاهللّ؟ّلكّمنّالعرتةمـ،ّماذاّنملكّمنّأهلّالبيتّغريّاحلديث؟ّّالكتابّوالعرتةـماذا

،ّالكتاُبّملكُهّمنّالعرتةّاحلديثـملكُهّمنُّمـَحم دّالعرتةّوماّنـملكُهّمنّاهللّهوّالكتابّوماّنـماّنّ،وُمـَحم د
كّرتَّكّاحلقائقّوتُّرتَّوتُّيأتيانّمعاًّإىلّرسولّاهللّعلىّاحلوضّواحلديثّمعاًّيأتيانّعلىّاحلوض،ّالكتابّوالعرتةّ

ّكلّ رتَّكّالدينّويُّرتَّالعقائدّويُّ ،ّفواّبأوصافٍّصّ ناٌسّمنّالشيعةّوُّةّأل فهاّأُّثيّ بَّمجموعٍةّمنّالكتبّالعَّـلّشيءٍّّك
ملكونّمعلومات،ّهذهّّـلّيّاً،ملكونّقواعدـلّيّاً،ملكونّمصادّرـهمّلّيلكنّ ّ،قلّماّشئتّ،فقهاءّعلماء،

ّكشكولّهذاكشاكيل ّكشكولّوترقيعّ، ،ّتوثيقّحديثّأهلّالبيتّعليهاّيفُدّعتمَّةّيُّماّهيّبكتبّعلميّ ،
ّأُل ف؟ّأُّ مّ؟ّطريقةّتأليفهاّأهنّ اهجموعاتّمنّالكتبّلكنّماّهيّطريقةّتأليفـتّمفَّلّ بعدّهذهّالكتبّماذا

جاءّأيضاًّ،ّّوهوّمَجَعّماّيفّهذهّالكتبّ،حنيّجاءّابنّداوودّوأل َفّالرجال،ّيعينّجيمعونّماّيفّهذهّالكتب
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ّكذلكوالبقيّ ّنفسّالطريقة،بّمةّوأل َفّاخلالصةالعال ّ ،ّهوّقبلّاّجاءّابنّطاووسّمجعّالذينّسبقوه،ّحينمة
ّكتابهّضاعأستاذّابنّداوودّوالعال ّّ)ابنّطاووس(ّمةّهوابنّداوودّوالعال ّ ،ّأناّ،ّغريّموجودّحبمدّاهللمةّولكن

ّبأنّ  ّقليل ّقبل ّاحلديثابنّّقلت ّبقواعد ّالذيّجاء ّاحلديثيّ طاووسّهو ّالتقسيمات ّهذه ّصحيحّّ:ة، هذا
ّكانتّعندّالشيعةّقبلّالسيّ ّوموث قّو...ّنسَّوحَّ منّّ،ّهذاّهوّالذيّجاءّهباّدّأحدّبنّطاووس،ّهذهّما

علمّاحلديثّهوّاحلاكمّلّمنّأل فّيفّ،ّأوّ لّمنّأل فّيفّهذهّالقضي ةمخالفونّهمّأوّ ـ،ّوالمخالفنيـكتبّال
ّكتابه،ّالسيّ النيشابوريّوهوّليسّشيعي اًّ أو لّّ(ّيقولّبأنّ لشيعةّوتأسيسّعلومّاإلسالم)اّدّحسنّالصدرّيف

احلاكمّالنيشابوريّّواحلالّأنّ ّسهّاحلاكمّالنيشابوريالذيّأسّ ّأنّ ّالشيعةّويقولّهمّعلمّالدرايةمنّأس سّ
قّخصوصاًّأحاديثّتتعلّ ّ،مؤمننيـهّأوردّبعضّاألحاديثّيفّفضلّأمريّالاًّلكنّ كّليسّشيعيّ ستدرَّمُّـصاحبّال

ّبقيّ  ّعلى ّلذلكالصحابةّةبفضله  ّبأنّ ّ، ّورافضيّيقالوا ُّمرتف ض ّه ّالنيشابوريوإل ّ، ّألهلّـكانّمّّّاحلاكم خالفًا
ّكلمةّـأحدّالّدّأنّ ،َّمرّ نّهناكّاستخذاءّعندّعلماءّالشيعةعّلكلّعالقةّلهّبالتشيّ ّ،البيت يفّمخالفنيّيقول

ّكتابَّ،ّالسيّ هّشيعيعنهّبأنّ ّّأهلّالبيتّيقولونحقّ  )الشيعةّوفنونّاإلسالم(ّالشيعةّّويهّ)دّحسنّالصدرّيف
ّعلٍمّهوّشيعيي،ّوماّالفائدةّمنّذلكلّمنّأسّ أوّ ّ(ّحياولّأنّيُثبتّبأنّ وتأسيسّعلومّاإلسالم ؟ّماّسّأي 

مثلماّاجلماعةّحيتاجونهّّ،لتسقيطّأحاديثّأهلّالبيتّ،ّعلمٌّ؟ّعلمّالدرايةّهوّعلمّضاللالغرضّمنّذلك
ّم ّعندهم ّاجلماعة ّالرجال، ّعلم ّكلّ شكلةاحتاجوا ّاجلماعة ،ّّ ّأكاذيب ّحت ّدينهم ّفالتر ّإىل ّفيحتاجون

ّكالمكمّنوٌرّلّظلمَةّفيهلرَتّفَّ،ّحننّماّحنتاجّهذهّالفالترّحننّأساسًاّحديثناّمُّونّعوراهتمغطّ يُّ ،ّّمنّأصله ،
ّحت ّ ّنفرتض ّصحيحةـالّنّ أّلو ّأحاديثهم ّّ،مخالفني ّأحاديث ّينقلون ّسنواتمدّ ـلهم ّعشر ّعصرّّ،ة هم

ّسنوات ّعشر ّعندهم ّاهلجرةـلّ،التشريع ّبداية ّمن ّاحلساب ّصار ّألنّ ماذا ّّ؟ ّبدأ ّتأسّ يتأسّ اإلسالم اًّسس

ةّالتشريعّعندّ،ّمدّ مؤمننيّصلواتّاهللّعليهـريّالمنُذّعصرّاهلجرةّوالذيّوضعّالتأريخّاهلجريّهوّأمّاًّحقيقيّ 
ّكتابةّاحلديثّّأباّبكرّماّأحرقّاحلديثّوأنّ ّّلوّنفرتضّأنّ حت ّّمخالفنيّعشرّسنواتـال ّوأنّ عمرّماّمنع

كانتّعليهاّحواشيّحديثّمصاحفّاليتّّـعثمانّماّأحرقّالّوأنّ ّثونّعنّالنبّ دّ عمرّماّعاقبّالذينّحيُّ

واتّةّعشرّسنمدّ ـلّماّنقلوهّمنّحديثّالنبّ ّ،ثدُّـمّحيَّذلكّلّّلوّفرضناّأنّ ،ّحت ّحبديثّالنبّ ّرةًّفسّ مُّّالنبّ 
سنة329ّّ:ّهمرُّمنهجناّعُّاّحنُنّ،ّأمّ مشاكلّاليتّتواجههمـإىلّمناهجّليتعاملونّمعّالّوفيحتاجونّإىلّوسائلّ
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ّكيفّتأتونّبقواننيّمنهجٍّمعّأربعةّعشرّمعصوم علىّمنهجّعمرهّّهضونفرُّعمرهّعشرّسنواتّتَّّ،ّياّمجاعة
فنحكمّعلىّمنهجنا،ّمخالفنيّـمنهجّالـماذاّنأيتّبـلهلّيقبلّبذلكّعاقل؟!ّّهذا؟!ّمنطقٍّّأيّ ّ؟!سنة329ّ
ّسبعونّسنةّيعين ّّ،إنسانّعمره ّتربة ّيأخذّتاربعنده ّطفلٍّّاًّهل ّسنّمن ّعشر ّواتعمره ّيفّ؟ ّاآلن مثاًل

ّأبنائيّالصغار؟ّمريّهلّآخذُّعُّ ّالكالمّّتربة ّّحننّ!؟كيفّيكونّهذا ّعمرُه 329ّّمنهجنا نّحصّ ـُّمّوسنة
ّالعلماءّوالفقهاءّالعلماءّوالفقهاءّيأتونّهبذهّالرواياتّبأنّ ّحينماّيكونّاحلديثّعنّ،بأربعةّعشرّمعصوم

ّكانواّحصونًاّلإلسالمأهّ،ُحصونّاإلسالم ،ّياّمجاعةّهذهّسنة329ّأربعةّعشرّمعصومّيفّّ؟!!لّالبيتّما

ّالتفكريّطويلّ،ةّحتتاجّإىلّتفكريالقضيّ  ّكيفّيكونّهذا هاتّثّبهّهبذهّالرتّ عبَّالعميقّيُّّنحصّ مُّـمنهجّالـ،
ّكانّأصحابّهذهّالكتبّأصحابّخربةّوهذهّالتناقضاتّحت ّ لحظتمّّ،لكنّهذهّالكتبّمعبوثّفيهاّلو

تّوالتناقضّيفّّ،ّوالدليلّالتهافُّّخربةماّعندهمّأيّ ّأصحابّهذهّالكتبّوواهللّ ّ؟إليهاّكيفّنطمئنّ ّّ،العبث
ّالشيخّالطوسيّوالشيخّالطوسيّيوميّ كالمهم ّتعيشّيفّعصر ّيعينّأنتّحينما ،ّ يفتيكّبفتوىّيفّنفسًّا

ّالقضيّ  ّاليومّينقلّلكّإمجاعّوة رمةّاألمرّالفالينّوبعدّالطائفةّأمجعتّعلىّحُّّيقولّبأنّ ّاًّتلسّحتتّمنربه
ّاحلرمةأوّيومنيّ ّأمجعتّعلىّعدم ّيقولّلكّالطائفة ّالرجلباّ،ثالثة ّتقولّعنّهذا ّيوميّ هللّعليكّماذا اًّ؟

دتّعتّوتأكّ كّقدّتتبّ ،ّيعينّمعنّذلكّأنّ ةّسهلةاإلمجاعّليسّقضيّ ّقلَُّنّّو،ّاًّ،ّوينقلّلكّإمجاعيعطيكّفتوى
يأيتّشخصّويقولّأمجعتّالطائفةّعلىّاألمرّالفالينّّاآلنّ،ّيعينّحينمامعنـّتنقلّاإلمجاعّأليسّهذاّالحت ّ

هوّخببريّالنجاشيّلّواضحّ،ّّومئةـناقضهّمئةّبال،ّفكيفّيأيتّيفّيوٍمّآخرّبإمجاعّيُّدعّوتأكّ هّتتبّ معنّذلكّأنّ 
ّال ّحيّزـيف ّهم ّول ّالنجاشيموضوع ّكتاب ّلحظتم ّنون ،ّ ّالقضيّ لـماذا ّهلذه ّوالتعظيم ّالتضخيم ّحت ّهذا ّة؟

هّمسعتناّشوّ دّأكربّقدرّمنّالرواياتّاليتّتُّبعّ اولّأنّنُّّحنُّمخالفنيّيفّطريقةّالتعاملّمعّالرواياتّوحت ّـشابهّالنُّ
ّال ّنظر ّهكذاـيف ّالدين ّوصار ّاآلمخالفني ّأنتم ّالفضائيّ ، ّتالحظون ّدائماًّّ،اخلطباءّ،تمرجعياّ ـالّ،اتن

ّعنّ )ّيقولون: ّيقولون ّوكذالبدّ ّ؟اماذا ّكذا ّنقول ّلبدّ ّأن ّلّ، ّنقنعهم، ّالكالمـأن ّهذا ّقُلَت هذاّّألنّ ّماذا
دّأطفالناماذاّحننّنفكّ ـ؟ّلرونّهكذا،ّهلّهمّيفكّ ناّهبم(،ّوماّشأنُّيؤذيهم ،ّأتعلمونّرّهكذا؟ّوبالتالّنُفس 
ّالبلدانّاألوربيّ منّق َبلّجهاتّإسالميّ ةّتوجدّمراكزّلغربيّ يفّالبالدّااآلنّ ّمفتوحةّيفّأكثر ّة جيمعونّفيهاّة

ّالذينّولّ  ّالغربيّ الشبابّواألطفالّالشيعة ّيفّالبالد ّالعربيّ دوا ّيعرفونّاللغة ّيعرفونّدّأةّبشكلّجيّ ةّوما وّما
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مونّماّيتكلّ ّـ وإنّمنّلغاهتمّاألمّ ّمنّأبناءّالشيعةخرىّتّاألُّلغةّمنّاللغاّأيأوّّاللغةّالرتكي ةّأوةّاللغةّالفارسيّ 
يعرضونّهلمّّ،ّثّ الرباءةّوضعواّعليهاّأكسّلًّ،ّأوّ فخفّ ـُّمّعّبشكلٍّموهنمّالتشيّ علّ يُّبلغةّالبلدانّاليتّولدواّفيهاّ

ّوكأهنّ  ّالبيت ّأناسّأخيارأهل ّّ،م ّمنّهذالّيوجد ّبأنّ ّ،أكثر ّعلىّّويُظهرون ّكانوا ّاألناسّاألخيار هؤلء
رةعالقةّحسنةّمعّالصحابةّومعّالناسّ ّبأهلّالبيت،ّاآلنّهذهّمراكزّموجودةُّمنَتش  ّفعلوا ّما ،ّالذينّفعلوا

؟ّهمّأحرارّماذاـ؟ّلمقابلـستخذاءّمعّالطرفّالُنّدائماًّنستخذيّونعيشّحالةّاإلماذاّحنـماذاّحنُنّهكذا؟ّلـل
لكّسلطةّعليهمّمـ،ّحننّلّنيعتقدونّماّيعتقدونّ،ّحننّلّشأنّلناّهبمعتقدماّنـماّيعتقدونّوحننّأحرارّبـب

ّكذلكّأحرارّبلّإكراهّيفّالدين ّكانّذلكّيؤذيهمّأوّلّيؤذيهمسماّنعتقدّـ،ّهمّأحرارّوحنُن ُنّماذاّحنـ،ّلواء
ّبقيَّّ،رّفيهمّوهمّلّيعبئونّبنانفكّ  ّعلىّذكرّطاووسبنّأحدّدّيأيتّالسيّ ّ،الشيعةّعلماءُّّوهكذا ،ّطبعًا

ّكتبّالقومّوبالذاتّنقلّمنّاحلاكمّالنيشابوريّهّنقلّدّابنّطاووسّوأنّ السيّ  ومنّغريّاحلاكمّالنيشابوريّمن
معمولّعليهاّبنيّعلماءّـنقلّلناّهذهّاآلراءّوالتقسيماتّللحديثّواليتّاآلنّهيّالّ،ومنّالشافعيّومنّغريه

السي دّّ،لهّبأهلّالبيتّّعالقةَّواهللّلىّعندناّبعلمّالدرايةّسمّ ماّيُّ،ّهذاّمنُذّذلكّالوقتّوإىلّيومكالشيعةّ
ّ ّطاووسّنقله ّابن ّو ّالغريبحاتهّ لَّصطَّمُّبتعاريفه ّيتحدّ ّأنّ ّ، ّحينما ّالعلماء ّمن ّالكثري ّالدرايةّثون عنّعلم

ّكتبّفيهلّأوّ ّيقولونّبأنّ  دّالسيّ ،ّمتأخ ر،ّالشهيدّالثاينّالقضي ةّليستّهكذاّلكنّ ّالشهيدّالثاين،ّهوّمن
ّكتبّفيهالسيّ ّ،،ّلحظواهكتبّفيأو لّمنّّّهوّابنّطاووس نّتالمذته ّدّابنّطاووسّمّ والسيّ ّ،دّابنّطاووس

ّاحللّ العال ّ ّالعال ّيمة ّتالمذة ّومن ّاحللّ ، ّالمة ّفخر ّالقنيمحقّ ـي ّفخر ّتالمذة ّومن ّاألوّ محقّ ـ، ّالشهيد ،ّلقني
ّأجيالٍّ ّيف ّيأيت ّالثاين ّوالشهيد ّالشهيد ّيكوناألو لّبعد ّفكيف ّهذا؟!ّ، ّالثا، ّالقرنّالشهيد ّعلماء ّمن ين

ّاهلجري ّالسيّ التاسع ّبينما ّتويفّ ، ّابنّطاووس ّالذيّنقلالسيّ ّ،(673)ّّسنةد ّطاووسّهو ّابن ّذلكّد ّلنا

ّيضيعّالتأريخّأصلهاةّمنّّتضيعّالقضيّ إىلّالشهيدّالثاينّحت ّّبوهناسينّهمولكنّ  احلاكمّالنيشابوريّّا،ّأمّ وحت 

ّهوّبشيعيّي ّةّقصّ ال،ّوهذهّفما ّأُّيُقالّعةّبعضّعلماءّالسنّ أن  ّكذبة ّوَّّ،خرىنهمّشيعةّهذه ،َّخرآّهمٌّهذا
ّأخطرُّ ّللعلموهؤلء ّالنواصب ّمّمن ّهناك ّالّجموعةـ، ّكُّـمن ّكتبوا ّالبيت ّألهل ّتُّمخالفني ّاحلافظّبًا مثل
يقضيّعلىّّّحنفيي،ّوكانّقاضياًّهذاّرجلٌّّ،ماّهوّبشيعيّيّ،يقولونّعنهّشيعيّ(ةمودّ ـينابيعّال)القندوزيّيفّ

تريدونّأنّختدعواّّاكمّلّتعرفونّالتأريخّوإمّ اّأنّ إمّ ،ّةامّالدولةّالعثمانيّ أيّ ّاسطنبوليفّمدينةّمذهبّاحلنفيّـال
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ةّاإلثينّعشر(،ّسريةّاألئمّ )بنّطولونّيفّدّمؤمنّالشبلنجيّيفّ)نورّاألبصار(،ّمثلّأحدّ،ّمثلّحممّ الناس
ّالص)بنّاجلوزيّيفّمثلّسبطّ ،ّابنّعريبّمثلّصدرّالدينّالَقوَنويّوغريهّومنّتالمذةّة(ّوكثريونفّوتذكرة

مّشيعةّبأهنّ ّمعبدّاهللّاألنصاريّوغريهمّيقولونّعنهّواجةةّاخلمدرسةّالصوفيّ ـاقّالكاشي،ّومنّالوعبدّالرزّ 
ماذج،ّـماّاآلنّتوجدّعندناّنهؤلءّيكونونّأخطر،ّمثلّألهلّالبيت،ّّوجيدونّعندهمّمدحاًّّ،وماّهمّبشيعة

هّمثاًلّهوّألنّ ّ(أحدّالكبيسي)،ّهذاّأخطرّمنّالنواصبّوًاّ؟ّليسّشيعيّ اآلنّ)عدنانّإبراهيم(ّهلّهوّشيعيّي
ّ ّّوّحننُّقال ّنواصب ّاألنبار ُّديبأهل ّقناة ّعلى ّوكان ّالتسجيل ّناصبّيموجود ّأنا ّقال ّتركتُّّ، ّاآلن ّولكن

ّكيفّتركالنصب ّلّيُّّهَّقَدَحّيفّمعاوية؟ّألنّ النصبّ، ،ّالناصبّهّقدحّيفّمعاويةجهّمنّالنصبّأنّ رّ وهذا
مالكي،ّهؤلءّيقولونّّـ،ّفرحانّال،ّالذيّيُناصبّالعداءّألهلّالبيت،ّعدنانّإبراهيم،ّأحدّالكبيسيناصب

يخّمثلّهؤلءّيُقالّعنهمّتأّركثريةّيفّالّّهؤلءّليسواّبشيعة،ّوهناكّأعدادّمنّاإلنصافّلكنّكالماًّفيهّشيءٌّ
ّالسيّ شيعة ّالذيّنقله ّالكالم ّهذا ّأنّ ، ّالصدر ّحسن ّشيعيّيّد ّالنيشابوري ّالكالمّّاحلاكم ّسيكون وبالتال

،دّالذيّقالهّالسيّ  ،ّأهلّالبيتّهاتوترّ ّهذهّمتاهاتّخطأ،ّماّهوّبشيعي،ّابنّطاووسّمنقوٌلّعنّشيعيي
،ّفجاءّابنّطاووسّمجعّهذهّالكتبّّحالٍّ،ّوعلىّأيّ المهّعليهمّأمجعنيّطريقتهمّواضحةصلواتّاهللّوس

ّ:ّ)وقالّابنّطاووس(،ّهوّابنّطاووسّماّقالّشيئاً،األربعةّوجاءّالذينّبعدهّفنقلواّعنّالكتبّاألربعةّوقالوا
نقلّماذاّ،ّوجاءّبعدهُّمجعّالكتبّهو مةّهمّمة،ّابنّداوودّوالعال ّ؟ّعنّابنّداوودّوالعال ّمثاًلّالقهبائيّوأيضاًّ

ّنقلّو ّالكتب ّهذه ّنفس ّالا ّويأيت ّالرواة ّجامع ّويأيت ّالكتب ّوتكثر ّوهكذا ّطاووس ّابن ّنقلها قاينّمامَّـاليت
ّكتابَّ ّآخر ّإىل ّللسيّ )مُّّني:وهكذا ّاحلديث ّرجال ّاخلوئيعجم م،ّ(د ّالضخ  ّالكتاب ّالرجالّ)وّهذا قاموس

ّالتسرتيللعال ّ ّالرجالي ةكتابَّرُّّآخّ ّ،(مة ّالكتب ّمن ّني ّكتاب ّيف ّمثاًل ّأتعلم ّالرابالسيّ ، ّاجللد ّهذا ّاخلوئي عّد
ّاوالعشرونّوهوّآخرّجلد ّكمّعدد ّالكتاب، هرنيةّ)ةّهيّ؟ّآخرّشخصيّ ألشخاصّالذينّذكرهمّيفّهذا

ّ)ّمرأةإّ(ةالبادهيّ  ّرقمها ّاحلديث ّرواة ّّ،(15706من (ّ ّفيه ّالكتاب ّهذا ّالّ،(15706ّيعين منارةّـهذه
ّّلفمانيةّآـأكثرّمنّثّنّ أأتعلمّبّ،الطويلة ،ّنّالنصف،ّيعينّأكثرّمجاهيل؟ّيعينّلستةـمّالكتابيفّهذا

ّ؟ّوأتعلمّآلف،ّفماّفائدةّهذاّالكتابمانيةّـأكثرّمنّثّو ،ّلثّالكتابّهوّفهارسّفقطأكثرّمنّثُّماّـ ّربأن 
ّالراويّويفّأيّ ّويَّيعينّأينّرُّّ(تفصيلّالطبقات)قالّلهّماّيُّ َّلم اّتتغري ّّمنّالكتبوطنٍّمَّّعنّهذا ّ،ّوقطعًا
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ّالفهارسّلّقيمةَّوالرتقيماتّيفّاألحادالطبعاتّ ّاجلهدّال،ّهلاّيث،ّتكونّهذه دّجرّ ـمبذولّهوّمـيعينّهذا
ّكلّ ّةفهرس ّقسمٌّّويف ّالكتاب ّأجزاء ّمن ّلجزء ّفقط ّـلّكبري ّاليت ّالرواياترَّكّ ذُّمواطن ّفيها ّتغريّ ّ،ت تّلو

ةّالكالمّ،ّوبقيّ مةّالفائدةـوهيّعديموجودةّيفّالكتابّـ،ّهذهّالفائدةّالوحيدةّالّفيهاالطبعاتّيكونّلّفائدةَّ
قالّّ،قالّالغضائريّ،يقالّالكشّ ّ،يقولّقالّالنجاشيّ،رّراويةّمنّالرواةذكُّدّاخلوئيّحنيّيَّ؟ّيعينّالسيّ ماذا

األحيانّيرتكّالكالمّوبعضّبّماّهوّيرىّسَّعطيّرأيهّهكذاّحَّبعضّاألحيانّيُّّ،،ّجيمعّاألقوالّو...ّفالن
ّكتابعلىّعواهنهّ  ّكبرّيّ،ّيعينّهذا ّكانّالنجاشيّلّيوجدّفيهّعلٌمّحقيقيّيولكنّّاًّضخمّأنتّتراه ،ّمثلما

اخلوئيّوالتسرتيّيفّعصرّواحدّيعينّدّكذلكّالسيّ ّّ،مّينقلّأحدمهاّعنّاآلخرـلّوّواحدٍّّوالطوسيّيفّعصرٍّ
ذهّولكنّماّنقلّأحدمهاّعنّاآلخرّهّ،يفّعصرّواحدّ،دّاخلوئيّبسبعّسنواتّبعدّالسيّ مكنّالتسرتيّتويفّ ـي

ّعُّيتُّاليتّمَسّ  ّالها ّبنيّالعلماءمعاصَّـقدة ّفكيفّتتّ رة ّاألو ل؟ّضحّاحلقائق، ّاجلزء ّالكتابّالكبريّّهذا منّهذا
ّكمّصفحة منّّ(قواعدّلعلمّالرجالّويعينّأصولّ)ّتتوقعونّفيهاّتقعيدّ)ُمعجمّرجالّاحلديثّللسي دّاخلوئي(،

،ّهذاّهوّالتنظريّلعلمّصفحةّبالضبط83ّ،ّيعين101ّإىلّالصفحة19ّّّصفحةال؟ّمنّهذاّالكتابّالكبري
ّالفقطالرجالّ ّبدقّ ـ،ّوهذه ّناقشتها ّإىلّملفّ إّ،ةمطالبّأنا ّملـالعصمةّوستجدونّالّرجعوا ّالكاملة اّمناقشة

والباقيّهذاّّ،وئيّفقطدّاخل،ّهذاّعلمّالرجالّعندّالسيّ ّمطالبّهذهّالصفحاتدّاخلوئيّيفّأهمّ ذكرُهّالسيّ 
،ّيعينّمةّالفائدةـعديّّالفهارسّتكونّالطبعاتّحت ّتتغري ّّحينماّو،ّتعدادّأمساءّوفهارسّرواياتّتعدادّأمساء

ّكانّفيهاّفائدةّهوّفهارسّالرواياتّنرتنت،علىّاإلّاإلنسانّيستخرجّالرواياتّمكنـم هذاّّفّأنّ عرّ أنّتَّّ،إذا
ّكتبّاحلديثّالـالّوىّعنهّوروىّعم نّويفّأيّ الشخصّمنّرَّ مكنّاستخراجهاّـوهذهّمّ،ةمهمّ ـمواطنّمن

ّ ّالكمبيوتر ّطريق ّشخصيّ واإلنرتنتعن ّأنا ّهذا، ّإىل ّأحتاج ّل ّاحلديث ّيف ّخربيت ّلكثرة ّكتبّأّ،ًا ّأتابع نا
ّمنّاحلديثّوأستطيعّأنّأ ّأوّاإلنرتنتستخرجها ّالكمبيوتر ّألنّ دونّمراجعة ّأتعاملّمعّ، ينّزمنّطويلّأنا

وعلمّّمسهّعلمٌّفهذاّالكتابّإ،ّلّمعّالكتبّأستخرجّاألحاديثلتعاماحلديثّأستطيعّنتيجةّاخلربةّالطويلةّوا
ّكتابُّ يفّ)قاموسّالرجالّّةّهنانفسّالعمليّ ألقوالّالُكُتب،ّّهوّمجعٌّوهوّماّفيهّشيٌء،ّّّمعجزة!!الرجالّوهذا

مةّالتسرتي( ّ؟ثدّاخلوئيّيفّكتابه ّهذاّماذاّحتدّ ،ّيعينّاآلنّمثالًّالسيّ للعال 
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ّ ّالقواعد ّمنّمجلة ّالسيّ اليتّحتدّ مثاًل ّهناكّعندناّفقالّبأنّ ّ،ةثّيفّالتوثيقاتّالعامّ حتدّ دّاخلوئيّثّعنها ه

ّعامّ  ّتوثيقات ّأنّ ة ّأوّ مؤلّ ّوهو ّيف ّاحلديثيّيقول ّالكتاب ّبأنّ ف ّكتابه ّأنقلُّل ّالثقاتّين ّكلّ ّ،عن همّفهؤلء
ّبنّإبراهيمثقات،ّمثلّنّيفّذلكّالكتابّوموجودـال ونحن  :ّلّالكتابقالّيفّأوّ ّهو،ّماّجاءّيفّتفسريّعلي 

يعينّمجيعّالذينّّخبرون بما ينتهي إلينا ورواه مشايخنا وثقاتنا عن الذين فرض اهلل طاعتهم _ذاكرون وم  
ّ ليسّتفسريّعليّهذاّالتفسريّّدّاخلوئيّفقالّبأنّ همّثقاتّولكنّرجعّالسيّ بنّإبراهيمّجاءواّيفّتفسريّعلي 
ّالكالمابنّإبراهيمّفماّفائد ّ؟ّيعينّهوّثب تّهذهّالقاعدةّوبعدّذلكّقالّبأنّ حينئذٍّّةّهذا بنّّتفسريّعلي 

ّ؟ّهيم،ّماّفائدةّهذاّالتنظريّإذاًّبنّإبراليسّتفسريّعليّمعروفّاآلنّـإبراهيمّهذاّال

ّكتاب ّكاملّالزياراتّإكاملّالزياراتّّّنفسّالشيءّحنيّذهبّإىل يهّوهذاّهوّّوَّولَّبنّقَّونفسّالشيءّصاحب
ّكاملّ ّكاملّالزياراتّموجودّهناّالزياراتكتاب لّموجودّيفّأوّ ّ،لكنّماّعنديّوقتّأقرأّماذاّقالّصاحب

ّالكتابّبأنّ  ّفالسيّ (ّعنّالثقاتلّيرويّإل ّ)ه ّقالّبأنّ ، ّكاملّالزياراتّموثوقونّهّدّاخلوئيّأيضًا بعدّرجال
ّمنّذلكّوإنمتأكّ ّينّلستُّقالّبأنّ ّوذلكّرجعّ ّّـ دًا ّفقطّالذيَن ّما ّ،مشايخّفقطـيعينّالروىّعنهمّمباشرًة

ّيفّرسالته ّالعمليّ  اإلنسانّسنواتّبعدّّأنّ ّحيتاجّهلّيعينّهذهّالعبارة،ّبد لّيفّفتاواهّ،ةوعلىّأساسّهذاّغري 
ّيغري ّ ّّ؟!ّرأيهذلك ّالعبارة، ّلك ّأقرأ ّقالإدعين ّماذا ّقولويه ّيقول:بن ّهذاّى أخرجته _حتّ  ؟ ّأخرجت يعين

عن  وي  ولم أ خ ر ج فيه حديثًا ر  ة صلوات اهلل عليهم أجمعين من أحاديثهم وجمعته  عن األئمّ  _لكتابا
وهوّهناّيشريّ_صلوات اهلل عليهم كفاية عن حديث غيرهم حديثهم  و ينا عنهم منإذ كان فيما ر  غيرهم 

ّكانتّهذهّالقضيّ ّو،ّينقلونّأحاديثّغريّأهلّالبيتبعضّعلماءّالشيعةّّإىلّأنّ  ّ،شائعةّيفّذلكّالوقتة

ّإىلّالشيخّالالكالمّالذيّأشارّإليهّاإلمامّاحلجّ  الشيخّيفّطبقةّأساتذةّّدّ مفيدّوابنّقولويهّيـُعَّـةّيفّرسالته 
ّسنةّمفيدّتويفّ ـوالشيخّال368ّّّسنةبنّقولويهّتويفّ مفيد،ّإـيعينّيفّفرتةّقريبةّمنّالشيخّالّ،رعاصّ ،ّمُّمفيدـال

حيط بجميع ما روي عنهم في هذا وقد علمنا أن ا ال ن   _ّطبقةّمشايهّ ّ،ّفهوّيف،ّيفّنفسّالعصر413
فيه  وال أخرجت   رحمهم اهلل برحمتِه من جهة الثقات من أصحابنا وال في غيرِه لكن ما وقع لنا المعنى 

دّاخلوئيّةّواضحةّيفّالبدايةّالسيّ القضيّ ّ،يعينّهوّروىّعنّالثقاتّ_ حديثًا روي عن الش ذ اِذ من الرجال
ّالكتابّـمجيعّالرجالّالّةّأنّ مّالقضيّ هَّفَـّ ةّماّحتتاجّقضيّ الع،ّبعدّذلكّتراجَّّثقاتٌّّ(الرواة)مذكورينّيفّهذا
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ّكثريّذكاء،ّأتالحظونّهذاّالتقلّ  ةّهذهّالقضيّ ّهذاّالرأيّلهُّقدسي ة،ّأبداً،ّرّأنّ ،ّالبعضّيتصوّ بّيفّاألقوالإىل
دّاخلوئيّ،ّيعينّالسيّ دّاخلوئيةّيقرأهاّالسيّ واحدّيعرفّالعربيّ ّيقرأهاّأيّ ماّليستّفيهاّقدسي ة،ّهيّعبارةّمثل

ّكالمّملكّمنظارّخاصّوأجهزةّخاصّ ـلّي هّمنّابنّقولويهّوّلّتنزلّعليهّحالةّملكوتيّ ةّيلبسهاّحينماّيقرأ
رّمنّكثّ دّاخلوئيّيُّيّ عنّالسّاًّكانّمعروفيجارّّسلّسيجاراًّبعدّماّوهوُّيشعّ ـ ّربدّاخلوئيّهوّالسيّ ّ،مألّاألعلىـال

ّةمرّ ّو،ّقالّهكذاّةرّ ،ّفمَّةةّبشريّ ،ّحالةّعاديّ بلّسيجاراًّبعدّسيجارّويقرأّيفّالكتاشعّ ،ّوهوّيُّشربّالسجائر
ّهكذا ّالقال ّهو ّوهذا ّمثلـ، ّالكتب، ّيف ّموجود ّهو ّما ّيأيت ّيقولفينقلّّمثاًل ّالنائيين، ّأستاذه ّعن ّ:كالمًا

المناقشة  النائيني قدس سره في مجلس بحثِه يقول: إنّ د حسين وسمعت شيخنا األستاذ الشيخ محمّ 
،ّهوّيذكرّهذاّالكالمّالكايفّواضحّماّحيتاجّإىلّمناقشةّ_ّألنّ ّفي إسناد روايات الكافي حرفة العاجز

ّكتابّالكايف ّكتابّالكايف،ّوبعدّذلكّينقض ّبذبح أناّهناّلّأريدّأنّأعتمدّعلىّرأيّالنائيينّولّ،ّيبدأ
ّلنتعلّ أناّلّأعتمدّعلىّرأيّالعلماءأعتمدّعلىّرأيّاخلوئيّ ّكماّهي،ّحنُن ّكيفّنعرضّاحلقيقة ناّلّ،ّأم

ّحالُهّحالّّ؟ّألنّ ماذاـلّ،بأقوالّالعلماءّ،ّتالحظونّأناّماّأستدلّ دّقولأحبثّهناّعنّعالـ ٍمّيؤيّ  وأناّهناّالعامل 
ّكماّهيّـ إنأناّحالّمثلّحالكمّّألنّ ّأريدّأنّأفرضّقولّعليكمّل ّبنفسهاّ،ّاحلقيقةّتدلّ ماّأعرضّاحلقيقة

ثّعنّأهلّالبيتّوعنّحديثّأهلّالبيتّنتحدّ إىلّقولّزيدّأوّبكر،ّحنُنّهناّّ،ّلسناّحباجةٍّعلىّنفسها
ّ.ّعلىّنفسهّبنفسهوهوّيدلّ 

يفّّ،ّيقوليقولّوهوّينقلّعنّنفسّهذهّالكتبّمةّماذامقدّ ـالهوّيفّّ(لشيخّالتسرتيلقاموسّالرجالّ)هذاّ
ابن الغضائري فتحريفاتهما ا رجال البرقي وكتاب وأمّ  :منّاجللدّاألو لّمنّقاموسّالرجال58ّالصفحةّ

ّلكم!!،ّ،فةحرّ ـُّمهذهّالكتبّيعينّّمتعارفة _ ّاليتحدّ هوّّهنيئًا ّكتابّابنّالغضائريّهذا منقولّيفّّـثّعن

_ّوأّما رجال البرقي _ّاًّوالذيّنقلّعنهّبعدّذلكّالقهبائيابنّطاووسّالذيّهوّليسّموجوددّكتابّالسيّ 

الكبريانّاآلنّيفّاحلوزةّوهذانّمهاّالكتابانّ،ّفهيفّمنّألّ فّلَّختَـُّـّهّمبأنّ ّعنهّقبلّقليلّوقلتُّّثتُّهذاّالذيّحتدّ 
ى الشيخ حتّ ّلى أحدإم تصل نسخته  صحيحة ي فل  ا رجال الكشّ وأمّ ّ_ّ(معجمـال)وّ(القاموس)،ّالشيعي ة

ّكالمّ_قبلّقليلّقرأّرجال كثير العلم وفيه أغالط كثيرةالى قال النجاشي فيه له كتاب ، حتّ والنجاشي نا
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ّكتابّلّيُعتَّّوتصحيفاته  أكثر من أن ت حصى_ّالنجاشي ّالكتبدّعليهمَّ_ّيعين ّهذه ّاليتّّ، والـمصادر
ّ.ينقلونّعنها

مةّالتسرتيمثالّهـعلىّسبيلّال ،ّلّبنّعمرمفضّ ـثّعنّال(ّيتحدّ ذاّاجلزءّالعاشرّمنّ)قاموسّالرجالّللعال 
ّكتبهّأ بنّعمرّنقلّلّمفضّ ـالّبعدّأنّينقلّرواياتّعنّأنّ ّ،بنّعمرلّمفضّ ـعنّالناّأقرأّلكمّيعينّهنايةّما

ما وعده  من  إليه ه عليه السالم ألقىأنّ  والبدّ ّ: قلت  ،ّيقولعنّاإلمامّالصادقّرواياتّيفّعجائبّاخللقة
مفروضّـوال_ه من األسف لكنّ و ضين السبع غير أرضنا شرح السماوات السبع وما فيها وباقي األر  

هّالكالمّخطأّولكنّخالفّلّيعينّأنّ ،ّجمةّموجودةّهوّالرجلّأعجميّيولكنّهذهّالعُّّ(هّمعّاألسفولكنّ )
وقد ن ِقل في يسة إلينا لضياع أغلب كتبنا النفه لم يصل ه من األسف أنّ ولكنّ ّمعروفة_ـالشائعةّالالتعابريّ
ي الكتاب الذي أل ف ه  وقد ن ِقل فّ_رّهذاّالكالمشُّوحيَّبنّعمرّلّمفضّ ـثّعنّالنتبهواّهوّيتحدّ _ّإالكتاب

فات كش  ست  فيما أخبر الصادق عليه السالم من الم  واألمريكا  اوربّ األعلوم ساتيذ دار جمٌع من أ
مفروضّـال_( صادق عليه السالم شيعة جعفرِ  رِ ك  ف  تِ م   غزِ م  )ة بعنوان بالفارسيّ  م  وقد ت رجِ ة تينيّ ة بالاّل العصريّ 

كالماً    _ركّ فَّمُّـيعينّالعقلّالّ(رمتفكّ ّمغزّ )،ّمعّالرتمجةّةالفارسيّ اللغةّنّبيكتبّالعنواولكنّةّهوّيكتبّبالعربيّ 
ّاليعينّماّعالقةّان _بن حيّ ل وجابر ا قاله للمفضّ كثيرًا ممّ  أينّّالدارّوهذهّ!؟موضوعّبعلمّالرجالـهذا

ّمكان ّأي  ّيف ّاحللّ موجودة ّعالوي ّيف ّأيّ ّ؟!ة؟ ّهذهيف ّداّ!؟ّمكان ّهناك ّواألمريكاّهل ّاألوربا ّعلوم ر
خرى،ّةّيفّالنقلّيفّالقضاياّاألُّملكونّالدقّ ـةّلّيةّيفّالنقلّيفّهذهّالقضيّ ملكونّالدقّ ـماّلّيموجودة!!ّمثل

ّكماّعرَّاإلم)ويقصدّهذاّالكتابّ ةّالدكتورّنورّالدينّآلّ(ّالذيّترمجُهّإىلّالعربيّ ُهّعلماءّالغربفَّامّالصادق
ّوهيّم ّكماّيقولّيفّالـعلي  ليا الدراسات الع   ها مركز  ة أعدّ مجموعة أبحاث علميّ  :مةمقدّ ـجموعةّأحباث

ستشراق علماء اإل منبمشاركة نخبة  (ةراس بورك الفرنسيّ ساِ )في تاريخ األديان بجامعة صة تخصّ الم  
ة من جامعات الدول اإلسالميّ صين ة وعدد من العلماء المتخصّ ة واألمريكيّ األوربيّ وأساتذة الجامعات 

_ّ ّيشريّإىلّهذا ّالّولكنّ هو ّغريّواضحةـهذه ّمثلمعلومة ّجُّ، ّينقلونّهكذا ّما ّوإل ّزافًا ّعلومّّما معنّدار
ّصحيحة ّغري ّمعلومة ّهذه ّواألمريكا؟! ّالاألوربا ّـ، ّهذه ّهي ّالصحيحة ّهذاّمعلومة ّمن ّعليكم ّقرأهتا اليت

،ّأناّلّمعلوماتّأخرىّأيضًاّمنّدونّدق ةمكنّأنّينقـةّيُّمنّدونّدقّ معلوماتّـماّينقلّهذهّالالكتاب،ّمثل
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ّكتبّاللّأدريّهلّيقصدّهبذاّالكالمّ  ا بعد فإنّ أمّ :ّسةّالنشرّاإلسالميوهذاّالكتابّمؤسّ ّمقدمةـالذي
رًا فيها بمرور الزمن ما يكون مؤثّ  ع في كل  م تستدعي التوسّ وهي سائرة نحو التقدّ  ةالحضارة البشريّ 

ّأحوالّالرجالّ_ّرًا فيها هو معرفة أحوال الرجالا يكون مؤثّ وممّ  ّاليتّلّأدريّيعينّمعرفة ّالطريقة هبذه

يعينّهذاّالنقلّّة!!بشريّ رّيفّاحلضارةّالمةّالتسرتيّهيّهذهّالطريقةّاليتّتؤثّ ثّهباّالعال ّهاّويتحدّ فيّثيتحدّ 
ّ.،ّهذهّالتصوراتّغريّالواضحة،ّوالقضيةّلّتقفّعندّهذاّاحلدغريّالدقيق

شرتيتّهذاّالكتابّيفّطبعته ّإ81ّ،82ّوطبعّالكتابّأناّأتذك رّسنةّالتسرتيّبعدّأنّكتبّالكتابّّمةالعال ّ
ّكتبّألنّ ّ،الطبعةّاألوىلّللكتابّ،وكانّبالقطعّالصغرياألوىلّ ّكانّمُّوهو تّفيهاّوعندهّرسالةّيثبّجالًّتعسه

يريدّّمتوازيكانّّّالتسرتي،ّالشيخّلّعالقةّهلاّبعلمّالرجالماذاّطبعوهاّأيضاًّـ،ّاجلماعةّلّأدريّلسهوّالنبّ 
،ّأناّيفّوقتهاّأّه ّالذيّلّيُقرَّ،ّاحلمدّهللّطُبعتّخبطّ ةّنّأنّيطبعهاّطباعةّحروفيّ مكّ ـفماّتيطبعّهذهّالرسالةّ

،ّماّعالقةّسهوّّ،ّرسالةّيفّسهوّالنبّ ومعّذلكّماّاستطعتّأنّأقرأهاّاًّيفّوقتهاّوكنُتّشابّ ةّكربّ مُّـقرأهتاّبال

فأحلقّّ؟!ّيبدوّهكذا!!سونّيفّعلمّالرجالدرَّرجلّمنّالرجالّالذينّيُّّالنبّ ّالنبّبعلمّالرجالّ؟ّيعينّهلّأنّ 
ّ ّاألخريّوهذا ّيفّاجلزء ّتوفيقّالرجلهبا ّكانّّمنّسوء ّما ّأنا ّحقيقة ،ّ ّالرسالة ّيقولّيفّهذه ّأتدريّماذا ،

،ّالكتابةّهذهّالكتابةّغريّواضحةّّ،ّألنّ 81ّّ،82ّّنّعلىّماّيعلقّيفّذاكريتّمنّسنةةّولكعنديّمكربّ 
منّاجلزءّالثاينّعشرّرسالةّيفّسهوّالنبّ،ّأحلقهاّيفّاجلزءّاألخريّّ:وهذهّعنوانّالصفحةّاألوىلغريّواضحةّ

هذهّ_ّطبعت باألوفست الحروفي والطبع ستنساخ والتصحيحدم الفرصة واإلشكال في اإلولع:ّويكتب
ّالتسرتيّهكذاّ،ّعلىّماّيعلقّيفّذاكريتّأنّ يفّقمّأعادواّطباعتهاّمةّواجلماعةّيفّاحلوزةّـنفسّالنسخةّالقدي

والنومّعنّالصالةّإثباتّسهوّالنبّويدافعّعنّرأيّالشيخّالطوسيّيفّمفيدّـعلىّالشيخّالّردّ ،ّقالّيَّقال
الشيخّالصدوقّّكيفّّرّأنّ ةّويذكُّالشيخّالصدوقّعندهّآراءّشاذّ ّحّأنّ يوغريّذلكّمنّالنواقصّ،ّيقولّصح

ّ ّكتابًا أنّيكونّّّهّلبدّ عنّالشيخّالصدوقّأنّ ّمعروفٌّّهذاّرأيٌّّ،شهرّرمضانّلّينقصّيفّإثباتّأنّ أل َف
ّ ّفهوّالعال ّكاماًل ّالتسرتيّيقولّصحيحّأنّ ، ّآراءّشاذّ ّالشيخّمة ّالرأيّالصدوقّعنده ّمثلّهذا وحننّلّة

ّوآلهّهذاّ ّفمنّيقولّبسهوّالنبّصلىّاهللّعليه ،ّ ّنقبلُه ّبسهوّالنبّحنُن ّولكنّيفّقوله  ّالشاذة نقبلّآرائه
ّيُّـال ّهل ّالعقلي ّإمَّعتَّمستوى ّكتاب ّعنده ّالغريب ّتقييمه؟ ّعلى ّد ّالدخيلة)مسه ّإليهاّّ(األخبار وأضاف
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ّكنتّقدّقرأتُهّّأعتقدّيصلّإىلّأربعةّأجزاءّّ(الدخيلةمستدركّاألخبارّ) ،ّاألخبارّقبلّأكثرّمنّعشرينّسنة
ّوهناكّمستدركّاألخبارّالدخيلةّالدخيلةّومستدركّاألخبارّالدخيلةّّ ّواحدًا ثالثةّأجزاءّعلىّماّكانّجزءًا

ّالكتابُّمن َحّاجلائزةّاألوىلّيفّاجلمهوريّ ّ،رأتذكّ  حالّ،ّالشيخّّاإلرشادّ،ّعلىّأيّ ةّيفّوزارةّةّاإلسالميّ هذا
لّأعتمدّعلىّأقواله ّولّأعتمدّعلىّاستنتاجاته ّأناّشخصيّ ّ،التسرتيّالذيّيكونّمستواهّالعقليّهوّهذا ،ّاًّ

ّّو ّالذيّيعتقدّبسهوّالنبّصلىّاهللّعليهّوآله ّالطريقةّمستعجلّ،ّيعينّهذا ّاهبذه ستطاعّيطبعّالرسالةّما
ّكانّياففأحلقهاّ ماّفاتّالشيخّالصدوقّ،ّالشيخّماّخافّأنّيفوتُهّالوقتّمثلـ،ّربّ يفوتُهّالوقتّأنّّإحلاقًا

ّكانّينويّأنّيؤلّ  ّكتاباًّالصدوق هّمنعُهّرحًةّبهّةّيبدوّأنّ اإلمامّاحلجّ بّبهّإىلّاهللّولكنّيفّسهوّالنبّيتقرّ ف

ّكانّمستعجالًّأمّ  ّمهمّ ـالّ،سريعةّ،ّفكتبّبسرعةّوكتابةّرديئةّوأحلقهاّفطبعهاّيعينّة،ّالقضيّ ّاّالتسرتيّيبدو
مّ،ّأناّأعتقدّصلىّاهللّعليهّوآلهّوسلّ هّهوّيقولّبسهوّالنبّأنّ دواّلّعندّاألمريّشهَّ،ّأنّيكتبّإلسجّ أنّيُّ

ّكتبهمّ،ّهذاّهوّعلمّالرجاولّحُترتَُّدّعلىّأقواهلمّرجالًّهكذاّلّيُعتمَّّأنّ  ّ.لُم

ّمّ ّـ لرب ّأحدَّما ّكُّن ّاليت ّالكتب ّكتابّتبَّث ّوهو ّالرجال ّعلم ّأصول ّهو ّالرجال ّلعلم ّوالتقنني ّالتقعيد ّيف ت
وهوّمنّأبرزّمعاصرينّـالشيخّمسلمّالداوريّمنّالعلماءّالّ،(أحباثّالشيخّمسلمّالداورينيّ)فّمنّجزئيتألّ 

ّالسيّ  ّوقدّاتالمذة ّالسيّ دّاخلوئيّيفّعلمّالرجال، ّكبرّيدّاخلوئيّاعتماداًّّعتمدّعليه ّالًا ّتابكيفّتنقيحّهذا
ّاألوّ ّ)معجمّرجالّاحلديث( ّنذهبّإىلّاجلزء ّإذا ّاللّمنّ)معجمّرجالّاحلديث، ّونقرأ ّمقدّ مةمقدّ ـ( مةّ،

ّاليتّأحدَّ ّاخلامسة ّتغيرياًّثّالسيّ الطبعة ّكتابه  ّالذيّلّيدّاخلوئيّيف ّلّتوجدّهذهّـ، ّاخلامسة ملكّالطبعة
لّرأيهّيفّدّاخلوئيّتغيرياًّبعدّأنّبدّ اليتّأحدثّفيهاّالسيّ رّطبعةّيفّالطبعةّاخلامسةّوهيّهذهّآخّ،مةمقدّ ـال

ّقبلّقليلّومسائلّأُّقضيّ  ّأشرُت ّكما ّكاملّالزيارات كل هذه التغييرات والتعديالت جرت في   _خرىّة
ّالشيخ مسلم داوري _ مة_يعينّبرئاسةّالعال ّّمة _ي العاّل ت كبار العلماء بتصدّ ضمّ ة إطار لجنة علميّ 

ّمنّقبلّالسيّ  ّكانّرئيسّاللجنة ّيعينّالشيخّمسلمّداوريّهو ،ّ ّالكالم ّالكتابّإىلّآخر ّوهذا دّاخلوئي،
ّجزئ ّيف ّالرجال( ّعلم ّاألوّ )أصول ّاجلزء ّهذا ّأحدَّني ّهذه ،ّ ّوآخّ ل ّتقريباًّث ّالرجال ّعلم ّيف ّالتنظريات ر

بنيّالتنظريّالذيّجاءّأنّأقارنّّلّأؤمنّبعلمّالرجالّمجلًةّوتفصياًلّلإلنصافّإذاّأردتّولإلنصافّمعّأينّ 
ّوأكثرّّ،دّاخلوئيداوريّمعّالتنظريّالذيّجاءّبهّالسيّ البهّالشيخّمسلمّ الشيخّمسلمّالداوريّأكثرّعمقًا
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،ّهذاّالكتابّفهوّمنّتالميذه ّلكنّهذاّالكتابّأكثرّعمقاًّدّاخلوئيّنتفعّمنّخربةّالسيّ ًةّ،ّقطعاًّإموسوعيّ 

رّيفّ،ّمنّالرواياتّاليتّدائماًّحُتشَّ(ممعلّ ـدّعليّصاحلّالالشيخّحممّ )رهاّأحدّتالمذته ّهوّدروسّوحماضراتّقرّ 
ّ ّبتدريس ّالرجال ّعلماء ّيبدأ ّوحينما ّالعلم ّطلبة ّأوّ أذهان ّأيضًا ّالكتاب ّواآلن ّالرجال ّيفّعلم ّبدأ ّما ل

ةّقالواّهناكّمنّاألئمّ ّرواياتّ؟ّبأنّ ّ،ّأيّ يفّالصفحاتّاألوىلّيؤتىّهبذهّالرواياتّ،ّلّصفحةأوّ ّ،مةمقدّ ـال

ّلبدّ  ّولذلك ّعلينا ّرجالّيكذب ّعلم ّالروايةّمن ّهذه ّفمثاًل ،،ّّ ّالرواية ّعليكم ّاإلمامّأقرأ ّعن ّينقل هو

ّمنّدونّسندّ  انَكَ:المالسَّ يهِلَوله عَقَوَ)ّ!؟ّللرجالّأنّيأيتّبالسند،ّأليسّأنتّرجالّولبدّ الصادقّمباشرًة

بنّسعيدّملعونّوذكرناهّيومّأمسّمغريةّـ،ّال_اإلمامّالصادقّيقول يبِى أَلَب عَذِد الكَ مَّعَتَعيد يَسَ بنُة ريَغِمُـال

ّالباقر_ّهابِصحَب أَتُ ذ كُأخُيَوَ ن ب مِتُالكُ ونَذُأخُبي يَأَ ابِأصحَ ن بِروُتِستَمُابه الْصحَأَ انَكَوَّ_أصحابّاإلمام

رهم يأمُوَه ابِصحَىل أَا إِهَعُدفَيَ مَّبي ثُىل أَا إِدهَويُسنِة قَدَنْالزَفر وَا الكُيهَفِ س  دُان يَكَ ة فَريَغِمُـىل الا إِهَ ونَعُ دفَيَبي فَاب أَصحَأ

يقولونّّ،(مهِبِتُي كُعيد فِسَ بنُة ريَغِمُـال هُسَّا دَمَ اكَذَو فَلُالغُ نَبي مِاب أَصحَب أَتَي كُفِ انَا كَمَ كُلُّفَة يعَي الشِّا فِوهَبثُّن يَأَ

ّكذبّوفيهاّدسّيّإذاًّالرواياتّفيهاّغلوّي ّكالمٌّّمنّعلمّالرجالزّذلك؟ّلبدّ ميّ ُـّفكيفّنّوفيها ،ّلكنّّمنطقيّيّ،

؟ّلنذهبّنبحثّعنّماذاّملّتذكرواّالسندـًلّل؟ّأوّ هاّالرجاليونّماّسندها؟ّأيّ هاّالرجالماّسنُدّهذهّالروايةّأيّ 
ّ.السند

عن ؟ّ)(ّالروايةّعم ن402ّروايةّرقمّ)ّالّ،مشحونّباألغالطـالكتابّاليّالكشّ هذهّالروايةّمنقولةّعنّرجالّ
هّنقالًّعنّ؟ّقالّبأنّ ماذاّقالّعنهّالنجاشيّنّ أبّرّقبلّقليلّ،ّقلتُّ(ّهذاّالذيّذُكّ بن عبيدد بن عيسى محمّ 

ّالكشّ  ّأنّ ي ّنصر ّبأنّ ه ّيقول ّالصب اح ّبنّعيسىّحممّ ّبن ّيرويسنّ كانّبنّعبيدّّد ّمنّأن ّأصغر ّابنّّه عن
ّكانّدّحممّ ّنّ بنّالصب احّيقولّبأّنصرّبأنّ ّيّفوجدناّل،ورجعناّإىلّالكشّ ّ،حمبوب منّبنّعيسىّبنّعبيد
ّمّالذينّالصغار ّابن ّعن ّأيّ حبوبـرووا ّعلى ّالقضيّ حالّ، ّليس ّهذه ّبسندهّ ّة، ّرواها ّالرواية ّ)لكن عن :

بنّاحلكمّ(ّهشامّهشام بن الحكمعن )ّبنّعبدّالرحن(ّيعينّيونسّبن عبيد عن يونسعيسى  بند محمّ 
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مشكلةّلّيفّهشامّولّـالّ،مدوحـبنّعبدّالرحنّفيهّمدٌحّوقدحّلكنّممدوح،ّيونسّـلكنّمّفيهّمدٌحّوقدحٌّ
ّ.دّبنّعيسىّبنّعبيدمشكلةّيفّحممّ ـالّ،يفّيونس

؟ّقالّعنه:ّدّبنّعيسىّبنّعبيدالفهرست(ّماذاّقالّعنّحممّ مثاًلّإىلّ)يدّإذاّنرجعّبَّبنّعُّحمم دّبنّعيسىّ
 عن رجال نوادر الحكمة وقال ال أروي ما يختصّ _ّيعينّالشيخّالصدوقّ_ّضعيف استثناه  أبو جعفر 

ّ._ّهذاّيفّفهرستّالطوسيالة برواياتِه وقيل أنه كان يذهب مذهب الغ  

ّيقول؟ ّماذا ماّ_ّيينيونسي ضعيف على قول القمّ  ،بن عبيدبن عيسى د محمّ _ّيفّ)رجالّالطوسي(
ّـال ّمقصود ّيونس ّإىل ّنسبة ّيعين ّالرحنيونسي؟ ّعبد ّمثلـلّ،بن ّالعراقّماذا؟ ّيف ّتقسيمات ّعندنا ّاآلن ما

ّجيعوَّ؟ّدَّ،ّنفسّالفلم،ّأليسّهذهّالتقسيماتّموجودةةنفسّالعمليّ ّ،سيستاينّ،شريازيّ،حكيميّ،صدري
اآلنّمثلّالوضعّ،َّلم اّنقولّالوضعّسيماتّموجودةّعندناّأوّل؟ّنفسّهذهّالتقسيمات،ّهذهّالتقإىلّآخرهّ 

د بن محمّ _ّقالّعنهمّيونسيونّوحديثّحوهلمهّمجاعةّيونسّبنّعبدّالرحنّأيضاًّيُّألنّ ّةسابقاًّنفسّالقضيّ 
(ّيفّأصحابّاإلمام5758ّّ_هذاّيفّرقمّ)ّيينيونسي ضعيف على قول القمّ  ،اليقطيني بيدبن ع  عيسى 

بغدادي  ،بن عيسى اليقطينيد محمّ ّ(ّ_5885ّاهلادي،ّويفّأصحابّاإلمامّاحلسنّالعسكريّيفّرقمّ)ّ
(6361ّّهّاجلهةّ،ّوكذلكّيفّرقمّ)ّماّاآلنّمثاًلّهذهّاجلهةُّتَضع فّهذ_يونسيّيعينّضعيفّمثليونسي 

هّ،ّوُضع َفّوأنّ اتُّيَضع فّيفّرجالّالطوسيتالحظونّثالثّمرّ ّ،ضعيف ،بن عيسى اليقطينيد محمّ _ّ
(ّهوّقالّعنه896ّّبرقمّ)بن عبيد _د بن عيسى محمّ  :ونفسّالشيءّالنجاشيّ،يفّالفهرستالةّمنّالغُّ

بن عيسى من  د د به محمّ بن الوليد ما تفرّ عن ا بن بابويهاأبو جعفر  أنّ ّ:بعدّذلكّقالولكنّّثقٌة عين
ّكالمّنصرّد  عليهكتب يونس وحديثِه ال ي عتم   ّهّأصغرّمنّأنّيرويّعنأنّ ّمنبنّالصب احّ،ّوبعدّذلكّنقل

موجودةّعندّالرجالينيّالقدحّيُقد مّعلىّـ،ّيعينّالنسبةّاألكثرّالقاعدةّالّهّ،ّمدٌحّوذمّيابنّحمبوبّومدحُهّوذمّ 
ّهذامدحّمنّبابّـال ّاحتياٍط ّيقدّ اإلحتياطّولّأدريّأي  ّيفّّمونّالقدحّ،، بالنتيجةّيفّالفهرستّمذموم

ّ ّرجال ّالطوسي ّومدحٌّمذموم ّقدٌح ّالنجاشي ّرجال ّلويف ّلـ، ّالسندـماذا ّتذكر ّتَّم ّأنت ّأليس ّعلىّعتمّ ؟ د
ّأقبلّهذهّالرّواألسانيدّ ّأعتقدّهبذهّالروايةّ،ّإ،ّهذهّالروايةّسندهاّضعيفّحبسبكمّ،ّأنا عتقاديّايةّ،ّأنا
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منهجكّحينماّتريدّأنّـنهّ،ّالروايةّصحيحةّعنديّ،ّلكنّوفقًاّلبيّ بعهّوسأُّهبذهّالروايةّوفقًاّللمنهجّالذيّأتّ 
ّاأل ّمع ّتتعامل ّأساسسانيد ّالسندّّاًّوتضعها ّضعيفة ّالرواية ،ّ ّهذا ّضعيف ّأساس ،ّ ّالرجال ّعلم لتأسيس

ّ.،ّهناكّتدليسّ،ّهناكّتدليسّواضحّ،ّوليسّفقطّهذاحبسبّقواعدكمّ

ّالروايةّالثانية ،ّابّملعونوأبوّاخلطّ ّ_ّاب كذَّب على أبي عبد اهللوقول أبي احلسن الرضا إنَّ أبا اخلطّ:ّ)ّلنقرأ

ّوإنّطالّاحلديثّ ّالروايةتعّ احلديثّمُّّو،ّرجائيّأنّتنتبهوا ّإىلّهذه هذهّروايةّّ،بّلكنّرجائيّأنّتلتفتوا

 اهلل بدِي عَبِى أَلَذَّب عَاب كَطَّا اخلَبَنَّ أَإِ المالسَّ يهِ لَعَ اضَ ن الرِّسَ حَبي الْول أَقَوَّمنّالروايةّالسابقةّ_ّ،ّأهمّ اًّةّجدّ مهمّ 

ب تَي كُا فِذَا هَنَ ومِى يَلَيث إِادِحَاألَ هِ ذِون هَدس اب يَطَّاخلَ يبِأَاب صحَ أَ كَلِذَكَاب وَطَّا اخلَ بَاهلل أَ نَعَ الم لَالسَّ يهِلَعَ

ة نَّ ة الس قَوافَمُ ن وَآرة القُقَوافَمُا بِثنَدَّا حَثنَدَّحَن تَإنَّا إِرآن فَ الف القُخِا ينَلَلوا عَبَقْال تَالم فَالسَّ يهِلَاهلل عَ بدِي عَبِاب أَصحَأَ

،ّبنّعيسىّبنّعبيددّ،ّالروايةّأيضًاّيفّطريقهاّحممّ يفّالروايةنتهىّالكالمّإ(ّولِه نُـَحدِّثسُن رَعَن اهلل وَإنَّا عَ

ّ.نفسّالشيء،ّمنّجهةّالسندّضعيفة

ضعيفةّّضعيفةّيعينّالروايةّاألوىل بنّعبيد،ّبنّعيسىّدّيفّطريقهاّحممّ ّ،منّجهةّالسندوالروايةّالثانيةّأيضاًّ
حّطرَّلّتُّّاًّّلّأقولّلّتكونّأساسأوّحت ّلتأسيسّعلمّالرجالّّاًّ،ّلّتكونّهذهّالرواياتّأساسهناكّضعف

لّالكتابّعّيفّأوّ ،ّحينماّتوضَّّلوّملّتكنّأساساًّحت ّهمّيقتنعونّبعلمّالرجالّّتعلَّيفّأذهانّالطلبةّحت ّ
منّاحلاجةّإىلّعلمّّمقابلّلبدّ ـعندّالعطيّقناعةّوسّتُّمنابرّويفّالدّرـاتّوعلىّالحّعلىّالفضائيّ طرَّتُّوحينماّ

ولكنّحبسبّهيّحبسبّمنطقكمّأناّأقبلّهذهّالرواياتّهذهّرواياتّصحيحةّّاتالرجالّولكنّهذهّالرواي
ّخللٌّ ّهناك ّالرجال ّأوّ ّمنطقكم ّهذا ّالروايات ّهذه ّأسانيد ّيف ّوثانيًا ّالرواياتّتدلّ ًل، ّهذه ّأنّ ّأصاًل ّعلى

ّاألئمّ  ّكانوا ّوإل ّة ّاألحاديث ّيقوليراقبون ّهنا ّ)ّكيفّاإلمام ي بِى أَ لَب عَذِد الكَمَّعَتَعيد يَسَ ة بنُريَغِ مُـال انَكَ:

حهاّ،ّهّقدّنقّ ،ّألّيعينّأنّ مكنّأنّيرتكّاإلمامّهذهّالكتبّمعّهذهّاألكاذيبُّـّ(ّهلّيه ابِصحَب أَتُذ كُأخُيَوَ

ونفسّالشيءّاإلمامّالرضاَّلم اّإنساٍنّعاقلّّأليّ بلّ،ّليسّللمعصومّوليسّلإلمامّموقفّالطبيعيّهوّهذاـال
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اإلمامّيتابعّالكتبّّنّ (ّألّيعينّأوَكَذَلِكَ أَصحَاب أَِبي اخلَطَّاب يَدس ون هَذِهِ األَحَادِيث إِلَى يَومِنَا هَذَا:ّ)يقول

،ّماّلتمحيصّالروايات؟ّاإلمامّيعطيكّأساساًّاإلمامّّماذاّيقوليهاّ،ّثّ هّسينقّ وذلكّيعينّأنّ ويتابعّاألحداثّ

ة قَ وافَمُا بِثنَدَّا حَثنَدَّحَن تَإنَّا إِفَ)ّاًّ(ّأعطاكّأساسرآنالف القُا خِينَلَلوا عَبَقْال تَفَ:ّ)الرجال،ّقالرجعواّإىلّعلمّقالّا

،ّتالحظونّإىلّالثقاتّوإىلّغريّالثقاتانظرواّرجعواّإىلّعلمّالرجالّولّقالّ(ّماّقالّاةنَّة الس قَوافَمُن وَآرالقُ

ّكاملة،ّأوّل؟ّومعّذلكّهناكّتدليس ضحّاحلقيقةّبشكلّ،ّسوفّأقرأّلكمّالروايةّالكاملةّتتّ ملّيذكرّالرواية
ّ؟ّواضح،ّماذاّتقولّالرواية

بنِ بن عُبيَد عَن يُونُس حَدَّثَنِي مُـحَمَّد بن عِيسَى )ّ:(401ّ،ّاحلديثّ)ّينقرأّالروايةّالكاملةّمنّرجالّالكشّ 

ّيونسعبدِ الرَّحْمَن أَنَّ بَعضَ أَصحَابِنَا َسأَلَهُ ّسأل ّيعين ّأعلم( ّكان ّيونس ّعصرهّ ّ، ّيف أَنَّ بَعضَ )ّاألصحاب

ّعلىّأيّ ّ،بنّعبدّالرحنعلمّسلمانّيفّبعضّالرواياتّيونسُّهّبعلمُّّماّيُقاسُّّـ (ّلربوَأَنَا حَاضِر أَصحَابِنَا سَأَلَهُ 

: َيا أَبَا مُـَحمَّد مَا أشَدَّكَ فِي احلَدِيث وأكْثَر إِنكَارَك لِمَا يَرويه وَأَنَا حَاضِر فَقَاَل لَهُ أَنَّ بَعضَ أَصحَابِنَا سَأَلَهُحالّ)

إِنَُّه بنُ احلَكَم  ؟ فَقَال : حَدَّثَنِي هِشَامُحمِلُكَ عَلَى رَدِّ األَحَادِيثفَمَا الَّذِي يَحّيفّاحلديثّ)نقّ (ّيعينّأنتّتُّأَصحَابُنَا

أَو تَجِدُونَ مَعَُه َشاهِداً مِن ة نَّالس رآن وَالقُ قَ افَا وَا مَ لَّاً إِيثَدِا حَ ينَلَوا عَلُقبَتَ : لَ ولقُالم يَالسَّ يهِ لَعَسَمِعَ أَبَا عَبدِ اهلل 

دَسَّ فِي كُتُب أَصحَاب أِبي  اهلل  هُنَ عَلَ بنَ سَعيدمُغرَية ـفَإِنَّ الرجعواّإىلّعلمّالرجالّ)ّ(ّماّقالّامتَقَدِّمَة ـأَحَادِيثنَا ال

ذا ا إِنَّإِآله فَ يه وَلَى اهلل عَلَّا صَ نَبيِّة نَ نَّاىل وسُعَ ا تَنَ بِّول رَقَ فَالَا خَا مَينَلَلوا عَ قبَل تَوا اهلل وَقُاتَّبي فَ ا أَهَ ث بِدِّحَم يُـأحاديث ل

ن ة مِ طعَها قِبِ  دتُجَوَراق فَافيتُ العِ: وَسونُيُ الَى اهلل عليه وآله ، قَ لَّول اهلل صَ سُرَ الَ قَاهلل عزَّ وجلَّ وَ الَا قَ لنَا قُثنَدَّحَ

م هُبَتُكُ خذتُأَم وَنهُمِ عتُمِسَفَ ينرِتوافِالم مُيه السَّلَاهلل عَ بدِبي عَأَ ابَصحَت أَدُجَوَالم وَالسَّ  يهِلَر عَعفَاب أبي جَصحَأَ
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حّهذهّاألحاديثّمسَّـ(َّلم اّيُنكرهاّاإلمامّألّتُّةثريَيثَ كَادِحَا أَنهَ ر مِأنكَا فَضَ ن الرِّبي احلسَى أَلَعدُ عَن بَها مِ رضتُعَفَ

على أبي  ذبَه السالم ، وقال يل : إنَّ أبَا اخلَطَّاب كَليَاهلل عَ بدِبي عَأَ يثِادِحَن أَون مِكُن يَأَ ةثريَيثَ كَادِحَا أَنهَر مِأنكَفَ)

اب صحَب أَتَكُيف  اذَا هَنَومِى يَلَيث إِادِحَاألَ هِ ذِون هَدس اب يَطَّ ي اخلَبِاب أَصحَأَ اب وَكَذَلِكَطَّ ا اخلَبَاهلل أَ نَعَبد اهلل لَعَ

ال فَاخلربّ)ّاألساسّالذيّوضعُهّاإلمامّلقبولّوردّ ّ(ّهذاّالذيُّحذفرآن الف القُا خِينَلَلوا عَ بَقْال تَاهلل فَ بدِي عَبِأَ

ول نَُقول  ولهِ ُنـحَدِّثسُن رَعَن اهلل وَة إنَّا عَنَّة الس قَ وافَمُن وَآرة القُقَوافَمُ ا بِثنَدَّا حَثنَدَّحَن تَإنَّا إِرآن فَالف القُا خِينَ لَعَلوا بَقْتَ

َفإذا أتاكم من يُحدِّثُكُم  قَاَل فُالن وَفُالن فيَتَنَاقض كالمُنَا إنَّ كالم آخرُنا مثلُ كالِم أوَّلِنَا وَكَالُم أَوَّلِنَا مُصَادِقٌ لِكَالمِ آخِرِنَا

ّّثّ ّ(ّولوا أَنتَ أعلَم ومَا جِئتَ بهبِخالفِ ذَلِك فَرُد وه عَلَيّ وَقُ  ةّاألئمّ ّبأنّ نّ،ّهذاّالذيّقلتّعنهّّاإلمامّالقانّويبني 

ماذاّـ(ّلَفمَا ل حَقيقةَ مَعَهُ ول نُورَ َعلَيه َفذَلِكَ من َقولِ الشَّيطَان قولٍ مِنَّا حَقيقَة وَعَلَيهِ نُورَاً لِّكُ عَفإنَّ مَ)ّوضعواّقانونّ

تقطعّهذهّالروايات؟ّأليسّهذاّتنظريّللرجالّماذاّيفّكتبّالـلّ؟مقاطعّمنّالرواياتـونّيقطعونّهذهّالالرجالي
مقابلّـالعّمقاطعّاليتّتُقنّ ـ؟ّيسمعوهنمّفقطّالمقاطعـعونّطلبةّالعلمّهذهّاللُّيسمّ ّماذاّيفّالدروسـ،ّلتدليس

لّ،ّلنّتدّروايةّيفّالتعاميفّاألحاديثّ،ّبينماّهذهّالرواياتّوغريهاّتعرضّلناّاألسلوبّّهّهناكّدسّيبأنّ 
ّ ّإىل ّإرجع ّلك ّتقول ّواحدةواحدة ّرواية ّول ّواهلل ّالرجال، ّألنّ علم ّعلمٌّّ، ّالرجال ّأحضانّّعلم ّيف نشأ

هذاّشيءّّ،بأخذّأخبارّالثقاتهّرواياتّتأمرناّ،ّسيقولّمنّيقولّبأنّ بهمخالفنيّولّعالقةّألهلّالبيتّـال
ّاليهودّوالنصارىّوالفّ تّ يَـّةّةّفطريّ ،ّهذهّقضيّ ،ّهذاّلّعالقةّلهّبعلمّالرجالطبيعي مجوسّالبوذيونّـقّعليها

رجالّ،ّعالقةّلهّبعلمّاللّّةّأخرىّهذاّموضوعّثانٍّذهّقضيّ ،ّطبعاًّنأخذّحديثّالثقةّهمسلمونّوغريهمـوال
ناّأنّنعرَفهّمكّ ـالثقةّ،ّإذاّتّأنّنعرفَّّقّأخرىّ،ّوليسّبالضرورةّلبدّ رُّ؟ّهناكّطُّقدّيقولّقائلّفكيفّنعرفهم

ّلجي دٌّ ّإذا ّنتمكّ ـ، ّوضعهم ّاليت ّالطرق ّهناك ّاألئمّ ن ّا ّالكتابوإل ّة ّثّفيهّّهذا ّمن ّآـأكثر ّمنّمانية لف
ّ؟!مجاهيلّماّفائدةّهذاّالكتابـال
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ّيُنقَّ ّكالٌمّأيضًا ّكتابّجونّبهّماّهوّهذاّالكالمعنّالشيخّالطوسيّيتحجّ لّهناك ؟ّالكالمّالذيّذكرُهّيف

ّكتابالعدّ  ،ّ ّاألصولعدّ )ّة ّيقولللشيخّالطوسيمعروفّّ(ة زت الرجال الناقلة ميّ  ا وجدنا الطائفةإنّ  :،
د على حديثِه وروايته ومن ال قوا بين من ي عتم  فت الضعاف وفرّ قت الثقات منهم وضعّ فوثّ لهذه األخبار 

اب وفالن كذّ هم في حديثِه وقالوا فالن متّ وا المذموم يعتمد على خبره ومدحوا الممدوح منهم وذمّ 
ّكتبكّأيّ ّ_عتقاد ط وفالن مخالف في المذهب واإلخل  وفالن م   ماذاّماّـهاّالشيخّالطوسيّ؟ّلأينّهذاّيف

ّكتبكّخاليةّـلّ؟ذكرت ُّكذ َبّعليكّهذاّّ؟!منّذلكّ؟ّأنتّتكذبّعليناّأوّماذاماذا ّكانتّ، الكالمأو إذا

طعّمنّالكتابّوطلبةّأّعلىّطلبةّالعلمّيُقتّ هلذهّاألخبارّ،ّطبعًاّهذاّالكالمّيُقرَّّزتّالرجالّالناقلةالطائفةّميّ 
ّقالّناسّلّعلمّهلمّهبذهّالتفاصيلّالعلمّ ّيكشفّعلىّأنّ ففيقالّهلمّالشيخّالطوسيّهكذا ةّالقضيّ ّهذا

ّكتبكّأيّ ـموجودةّوقدي ّكالمّالشيخّالطوسيّمرّ ّهاّالشيخّالطوسي؟مةّ،ّأينّهذاّيف تالحظونّّ،ةّثانيةألقرأ
ّكتبّوتفاصيلّّالكالمّيدلّ  لناّهذاّالكالمّالشيخّنقلّوهوّنفسهّماّعندهّمصادرّ،ّفلماذاّماّعلىّوجود

إنا وجدنا الطائفة ميزت الرجال الناقلة لهذه األخبار فوثقت الثقات منهم وضعفت ّ_الطوسي؟
الضعاف وفرقوا بين من ي عتمد على حديثِه وروايته ومن ال يعتمد على خبره ومدحوا الممدوح منهم 

وفالن مخالف في المذهب  وذموا المذموم وقالوا فالن متهم في حديثِه وفالن كذاب وفالن مخلط
ّمواالعتقاد،  ّعنهم ّقالوا ّالبيت ّأهل ّحديث َّحَلة ّالبيت ّأهل ّأسرار َّحَلة ّعلى ّقالوا ّهم خل طونّـصحيح

ّكانّهذهّحقيقةّأيّ ّ.ومرتفعونارونّابونّوطيّ وكذّ  ّكتبكّ؟ّلإذا مّتذكرّـماذاّلـهاّالشيخّالطوسيّفأينّهذاّمن
ّكتبكّخاليةّمنّذلكّ،ّ ّ:ةّاحتمالتهذاّالكالمّلهّعدّ لناّهذاّيفّكتبكّ؟

ّكذلكّلكنّإذاّتُّّأنّ ّ،لحتمالّاألوّ اإل ّكتبهّوبنيّهذاّالكالمّالشيخّالطوسيّيكذبّوأناّلّأقول قارنّبني

ّ.هّيكذبأنّ 

ّااإل ّأنّ لثاينحتمال ّمُّّ، ّالطوسي ّالكتبهمّ الشيخ ّهذه ّموجودة ّالّ،ل، ّهذه ّحينماّـموجودة ّولكن مصادر
ّفّاعتباطاً.يؤلّ ّ،فيؤلّ 

ّ.وبالتالّلّفائدةّفيهاتّالشيخّالطوسيّذكرّهذاّيفّكتبه ّولكنّهذهّالكتبُّحر فَّّنّ ،ّأّثالثحتمالٌّإ
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ّ.طربّاألقوال،ّفيبالغّوُيَضخ ممضّ،مّبدونّحسابالشيخّالطوسيّيتكلّ ّ،ّأنّ اإلحتمالّالرابع

ّكلّواحدّعندهّفهرستّلاألصحابّّّوذكرّبأنّ ّماّمرّ هناكّمثل كلّّّهذاّالكالمّ؟ّأنّ ّمكتبته ّ،ّأليسّمرّ ـكان
ّكانّعندهّفهرستّل ّكانتّصغرية،ـمكتبته ّوالـواحدّمنّالعلماء نّالكتبّ؟ّوهذاّمبالغةّكمّفيهاّممكتبات

ّ.يفّالكالم

ّل ّقضيّ أو ّهناك ّأرجّ ، ّأنا ّواليت ّأخرى ّهكذحة ّأنا ّيعجبهها ّل ّيعجبُه ّل ّالذي ّأعتقد، ّحنيّأدرسّا ّأنا ،

ّكتبّالرتاجم،ّقلتّعندناّم،ّإذاّتتذكّ الواقعوأدرسًّلّأدرسّالتأريخّةّأوّ الشخصيّ  جموعةّـرونّحينماّذكرت
ّكتبّالرتاجمّ ء(ّمثلّ،ّمثلّ)رياضّالعلماءّوحياضّالفضال((،ّمثلّ)روضاتّاجلناتأعيانّالشيعة)ّمثلمن

ّكثريةّمنّهذاّالنوعّقصصّالعلماء(ّ،ّّمثلّ)ةآثارّاحلجّ )طبقاتّأعالمّالشيعة(،ّمثلّ) ،ّ(ّ،ّوكتبّأخرى
ّكاشفّالغطاءّ،ّ)(ّللشيخّحممّ ةةّيفّالطبقاتّاجلعفريّ عبقاتّالعنربيّ المثلّ) (ّشيخّمعارفّالرجالدّحسني

ّكثريةّ،ّـدّحرزّالدينّ،ّونحممّ  ّكتبّأخرىّمثلّ)شعراءّالغريماذجّأخرى أدبّ(،ّمثلّ)وذكرتّإىلّجانبها

ّكتابّ)(،ّمثلّ)الطفّ  ّكتابّجديدّللشيخّهشامّآلمتحوّ ـالهكذاّعرفتهمّ(ّ، قطيطّالذيّيرتجمّّلون(ّهذا

ّكبريّّ،عفيهّللذينّاهتدواّللتشيّ  ،ّقةّلشعراءّالغريّأوّهكذاّعرفتهم،ّأمثالّهذهّالكتبّقدّتقولّلّعالكتاب
ّأريدّأنّأدرسّالتأريخ ّيقولونالشعراءّّ،األمزجةّ،األشربةّ،أريدّأنّأدرسّاألطعمةّ،أنا ،ّيفّزواياّذلكّماذا

ّكانضحّاحلقائقتتّ  هذاّّ(،كرسيّالكالم)،ّهذاّالكرسيّّالكالمكرسيّ ىّّسمّ بغدادّيُّموجودّيفّّهناكّكرسيّيّ،

،ّّمفيدـوالبويهيونّشيعةّأعطواّهذاّالكرسيّللشيخّالالبويهينيّصارتّالسلطةّبأيديهمّّللمخالفنيّولكنّألنّ 
ّكانّيُعطىّ،ّفأُّاجلامعةّرئاسة،ّمثلّأكربّمساجدّيفّأكربّمدراسّبغدادّكرسيّالكالمّيف عطيّهذاّالكرسي

ّالألكربّ ّـعلماء ّصارتّالسلطة ّّومخالفنيَّلم ا ّالشيعة ّبأكربّعلماء ّالبويهينيّجاءوا ّالكرسيّّبيد ّهذا قالوا
عطيّّ؟ّأُّمنـعطيّهذاّالكرسيّلأُّفّموجودونّلّزالّالبويهيونّ،مفيدـ،ّبعدّوفاةّالشيخّالكرسيّالكالمّلك

،ّالشيخّالطوسيّّللشيخّالطوسيضىّأعطيّهذاّالكرسيّمرتـدّالوبعدّالسيّ مرتضىّـدّالكرسيّالكالمّللسيّ 
ّالزمانّالبويهيكانّيفّ ّالزمانّالبهناية ّالزمانّالسلجوقي، ّالذينّحيضرونّيفّهذهّويهيّانتهىّوبدأ ّطبعًا ،

هذاّالكرسيّليسّلهّّ،ّفقطعاًّالعالـ مّالشيعيّوالذيّهوّيشعرّيفّداخله ّبأنّ مخالفنيـنّال؟ّمّ ماذاّ،مساجدـال
ّ ّكرسيّيحقيقًة ّالّلكنّ ّوللمخالفنيّّهذا ّيفّهذا ّفوضعته ّوالوضعّجاءتّبه ّيريدّأنّمكانـالسلطة ّحينما ،
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ّيُّيتحدّ  ّأل ّالث ّالـراعي ّموجودينـمخالفني ّهنا ّمن ّالطامّ ؟ ّيتحدّ جاءت ّالطوسي ّالشيخ ّوبدأ ّحبديثّة ث
ّكماّيتصرّ يتصرّ مّثّعنّالشيعةّوكأهنّ ،ّومنّهناّبدأّيتحدّ مخالفنيّـال منّمخالفونّ،ّهذاّحديثّـفّالفون

،ّاآلنّحينماّيرجّبعضّمخالفنيّ،ّاآلنّنفسّالشيءّـمّقدّسلكواّنفسّطريقةّالثّعنّالشيعةّوكأهنّ يتحدّ 
اّ،ّإنّ فاقّأكثرّمنّنقاطّاإلختالفتّ نقاطّاإلّ،ناّواحدنبيّ ّ،مخالفنيّإهلناّواحدـمثلّالناّإنّ )ثنيّفيقولّمتحدّ ـال

ّكذا ّكذلكّ،ّ،ّالعقيدةّالشيعيّ ،ّالشيعةّلّيقولونّبذلكّوهوّواهللّيكذبّ(اّلّنقولّكذاإنّ ّ،لّنقول ةّليست
يعرفونّهؤلءّّ،مخالفونّيعلمونّاحلقيقةّ،ّأهلّالعلمّمنهمّيعرفونّاحلقيقةّ،ّلّتضيعّعليهمّاحلقائقـوطبعاًّال

ّكذلكّالقضيّ ّابّ،ّألنّ كذّ ّّيكذبونّ،ّيعرفونّهذاّشيعيّي ،ّالكتبّنرتنتّ،ّالكتبّموجودةّعلىّاإلةّليست
ّكلّ بشيءّموجودّ،ّّكلّ ّّ،مكتباتـرةّيفّالمتوفّ  ،ّضربةّعلىّبعضّمعلوماتّـالّأزرارّتستطيعّأنّتصلّإىل

ّكلّ  كالمّيفّمثلّهذهّ،ّفهذاّالكالمّهذاّّمعلوماتّتستطيعّأنّتصلّإليها،ّوأنتّجالسّيفّبيتكـالّاألزرار
حسناًّإل ّحمََّـّّيعينّلنّأجدّلهّميكونّ،ّوإل ّالسياقاتّ اّفإمّ ّحملّاجلدّ ـةّعلىّمخذّالقضيّ إذاّآّ،ّوإل ّّهذاّالًّ

ّكذّ  ّكتبّالشيخّالطوسيُّحر فَّابّوإمّ الشيخّالطوسي ّأينّهذاّالتبويبّوالتقسيمّللرواةّوكتبهّخاليةّوإل ّّ،تا
ّ،لحاتّبعضّاألحيانّحنتاجّإليهاصطَّهذهّمُّّ،نيهات،ّوحدةّمنّ(ُبّخَّ)منّذلكّ،ّأوّهذاّباللهجةّالعراقيةّ

مثلّهذهّـّماّمعنّهذاّالكالمّويؤتىّب،ّهذاّخبّوإل ّةّولكنّعلىّالطريقةّالعراقيّ ةّأيضًاّمصطلحاتّرجاليّ 
ّ.لعوبةرينّهبذهّاألُّألجلّإقناعّاآلخَّسياقّتأرييّكبريّّضمنّمنمأخوذةّـوالّفةطَّقتَّاملالكلماتّ

ّالسّ  ّبعدّهذا ّكثريةّجالّالطويلباهللّعليكم ّّ،هناكّحقائقّأخرى يّلّتـبأملّيفّحنجّرّيعينّأحسّ حقيقة
ّاحلديثّالطويلّوأتغالبّمعهاأستطيعّأنّأواصلّ ّبعدّهذا ّاحلديثّالطويلّوال، ّهذا عّمتفرّ ـوالّبتشعّ مُّـ،

معصومنيّصلواتّاهللّعليهمّيرتكونّدينهمّهكذاّـةّالاألئمّ ّلّأنّ ؟ّهلّيُعقَّنصلّإىلّهذهّالنتيجةّأيّنتيجة
هذاّالولدّليسّّكّبأنّ فيقولّلّنّلوّيأيتّشخصٌّباهللّعليكمّاآلّ؟!للرياحّيعبُثّبهّالعابثونّهبذهّاألساليب

ّالرجلّالذيّهوّأبوكّليسّبأّبولدكّأوّأنّ  ّكتابّهذا ّكتابّوفالن ّالكتبّّ،ّهوبيكّوالدليلّفالن هذه
ّحاهلا ّرأيت ّمُّأنت ّكتب ّفيهاّ،رةزوّ ، ّمّ،متهافتةّ،متضاربةّ،ملعوب ّمعروفنيمؤلّ ـالّ،فةحرّ ـأمسائها ّغري ،ّفون

مستوىّهلّـيعينّهبذاّالّ،،ّهلّالناسّتقبلرّذلكّفيكهلّيؤثّ ّ،ثّفيهاهذهّالتفاصيلّاليتّنتحدّ ّذلكوغريّ
ّالثبُّتَّ ّملكيّ ـت ّهل ّعليكمات؟ ّباهلل ّالتافهة؟ ّالطرق ّهبذه ّاألنساب ّلتَثُبت ّهبذهّماذـ، ّيَثُبت ُّمـَحم د ّدين ا
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ّوآلّعليّيـ؟!ّلالطرق كّكّ هلّيقبلونّأنُّيش؟ّهمّنفسهمّهؤلءّالعلماءّذهّالطرقتّهبثبَُّيّّماذاّحديثّعليي
ّكتبهمّعلىّأساسٍّأوّيشكّ ملكونّـفيماّي لّيقبلونّ،ّأناّّمثلّهذهّالكتبّ،ّيقبلونّ؟ّواهللّلّيقبلونّ،ّكّيف

أصغرّغالمّوأغىبّغالمّترابّحافرّحارّّةّأنّ ةّومليارّمرّ حينماّقلتّيومّأمسّوأقولّاآلنّوأقوهلاّمليونّمرّ 
ّالكلمةّبنّيزيدّاجلعفيّعندّجابرّ ّهذه ّطبعًا ،ّ ّولّأساويه ّلّجناشيّولّتريليونّجناشيّ، ّأشرتيّبيه ما

ّوأكرّ  ّأعيدها ّوأنا ّولكنّحنيّيقولّ،رهاسوفّيعرتضونّعليها النجاشيّعلىّرواةّحديثّّيعرتضونّعليها
ّغُّ ّالبيت ّأهل ّّمذهبـالّاوفاسدّوالة ّموضوعة ّوكتبهم ّذلكومضطربون ّعلى ّيعرتضون ّألنّ ماذاـلّ،ل ّ؟

ّاحلديثّإىلّساحتهمّمنّطبقةّالعلماءّ،ّيافونّأنّيُنقَّّ،النجاشيّليسّمنّطبقةّالرواة ولّيافونّلّهذا
ّهيّاحلقيقة ّوهذه ّالبيت ّحديثّأهل ّساحة ّالعلماءألنّ ّ،ّعلى ّمن ّكثريًا ّأنتقُد ّلكالٍمّّين ّجزافًا ّهكذا ل

الكثريّوترونّسخيفّاحلديثّالذيّنطقّبهّدمةّأهلّالبيتّوستأتيناّاحللقاتّالقاّيقولونهّيفّحقّ سخيٍفّ
ّال ّالّ،مراجعـمن ّومن ّاألحياء ّمن ّالتقليد ّمراجع ّـمن ّمصادرهم ّومن ّكالمهم ّسننقل ،ّ ّسرتون ،ّ ،ّموتى

ّ ّهؤلء ّحني ّلكن ّسيعرتضون ّالتافهة ّالسخيفة ّالكتب ّهذه ّمعرفةّـاليف ّوعدم ّوالتصحيف ّبالتحريف مليئة
ّـال ّاليت ّالطريقة ّهي ّوما ّالمصادر ّهم ّومن ّمؤلّ ـاعتمدوها ّفون ّمن ّالطويلة ّالقائمة ّهذه ّ،اإلشكالتوإىل

أناّحينماّحينماّيقعونّيفّأصحابّأهلّالبيتّوحلةّأسرارّأهلّالبيتّ لّبأسّألجلّثباتّاحلقيقةّ،ّأيضاًّ
،ّليسّجائزاًّمالكّـهناّالّومالكّهناكّجائزّـماذاّالـ،ّلمالكّـمالُكّهوّالـأنتقدّالعلماءّألجلّثباتّاحلقيقةّ،ّال

ّكبريةّـالّولكنّ  لقةّالقادمةّأيضًاّعنّ،ّأناّماّأريدّأجعلّاحلوعالماتّاستفهامّطويلةّعريضةّمشكلةّمشكلة
ّكانّيفّبالّحلقةّواحدةّعلمّالرجال الشيعيّ،ّولكنّاحلديثّأجعلهاّحتتّعنوانّعلمّالرجالّ،ّأناّحقيقًة

ّكّأناّبّ،ّهناكّمطالبّكثريةذوّشجونّوتشعّ  ّ.انّيفّبالّأنّأتناولّمطالبّأخرىأعرضتّعنها

 ؟ الخالصة التي نصل إليها ما هي

 اخلالصة هي هذه:

ّكانّأساسُهّعبثيّ ةّيفّهذهّالكتبّوأنتمّرأيتمّالعبثيّ علمّالرجالّالشيعيّأساسُهّهذهّالكتبّ ّاًّفهوّعبثيّ،ّوما
ّلتحطيمّحديثّأهلّالبيتّمكنّاإلـفالّي ّعليه ّلعتماد ّعلمـ، ّنشأ ّعلمّالرجالّالرجالّماذا ّنشأ موافقةّ؟

ّهلمـمّ،ّهلّالبيتللمخالفنيّأل ّالشيعيّ ّجاراًة ّعلىّطرحّالعقيدة ّالصحيحّحت ّ،ّعدمّاجلرأة ّمعّةّبشكلها
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ّكذاّوكذاّ،ّخوفًاّأنّيقولواّعين ّ،ّعدمّاجلرأةّعلىّقبولّحديثّأهلّالبيتّ،ّخوفًاّمنّفالنّوفالنّالنفس
ّمساوونّفّ واهللّلّيُّوهمّ ّـلسًا ،ّ ّأناّلّأحتدّ أعينّالوجوداتّالشيعيّ مسوحًا لّعالقةّلّمخالفنيّـثّعنّالة

ممسوحّـمسوحّيعينّلّقيمةّلهّيفّالسوقّ،ّالفلسّالـ،ّفلسّممسوحاًّـ،ّوهمّلّيساوونّفلساًّممخالفنيّـبال
ّوالعالمةحَّالذيُّمسّ  ّعلمّاألمشيّيفّالسوقّـلّيّ،تّالكتابة ّعلمّصول،ّيفّأحضانّعلمّالرجالّنشأ ،

هذهّهيّاحلقيقةّ،ّالرجالّمز قّحديثّأهلّالبيتّفجاءّعلمّاألصولّلُيسط حّمعاينّحديثّأهلّالبيتّ

هوّالسيُفّهوّعلمّالرجالّ،ّعلمّالرجالّةّالكربىّالطامّ ّثّعنّعلمّاألصولّيفّموطٍنّآخرّلكنّ وسنتحدّ 
ُّذب حَّ ّوالّالذي ّالبيت ّأهل ّحديث ّهوبه ّما ّأنّ سبب ّالسبب ّالشيعةّ؟ ّّعلماء ّالتنزيلّميّ ما ّمرحلة ّبني زوا

ةّمرحلةّالتنزيل،ّمّيتعاملونّبعقليّ ألهنّ يفّمرحلةّالتأويلّلّيتقبلونهّةّفحينماّينظرونّإىلّماّقالهّاألئمّ والتأويلّ
ّالّريقاًّطأنّجيدواّّ؟ّلبدّ فماذاّيصنعون ّـفرأوا حقائقّالتأويلّمخالفنيّيعملونّهبذاّالطريقّفألجلّأنّيدفعوا

،ّعلماءّالشيعةّماّاستطاعواّأنّحييطواّعلماًّةّهنا،ّمربطّالفرسّهنا،ّالقصّ ة،ّهذهّالقصّ الرجالىلّعلمّإّواجلأ
ّكثريةّقدّتكونّبعضّاألعذارّأعذارّواقعيّ ّ،مرحلةّالتأويلـب ةّالظلمّالقائم،ّالتقيّ ةّ،ّمنّهذهّاألعذارّظروف
ّكثريةمادّ ـ،ّالفقرّالمصادر،ّاخلوفـالّرتوفّ ّموجودةّ،ّعدمـال ّ،هبمّأبداًّّسيئّالظنّ ،ّولذلكّأناّلّأُّي،ّعوامل

ّأقولّهمّمقصّ ّـ وإن ّّوالتقصريّاآلخرّ،لّيبحثونمّ،ّتقصريهمّأين؟ّتقصريهمّأهنّ رونما لّيقبلونّلوُّنص حوا

ّاّأينّ ،ّأمّ ضح،ّالتقصريّهنا،ّلّيريدونّللحقائقّأنّتتّ يافونّعلىّمناصبهمضحتّاحلقائقّالنصيحةّولوّاتّ 
يُعادونّأهلّالبيتّّعلىّخطّيّمولّأقولّبأهنّ بنواياهمّّنّ سيئّالظهبمّولّأُّّسيئّالظنّ ولّأُّمهمّيفّدينهمّلأهتّ 

،ّأهلّالبيت،ّهذاّالذيّأقولهّرونّيفّحقّ همّمقصّ ولكنّ ،ّعلماءّالشيعةّأولياءّأهلّالبيتّّواهللّماّأقولّهذا

إذاّأرادّّ،ويستكربون،ّيعاندونّ،،ّوجهّالتقصريّأين؟ّماّاستوعبواّمرحلةّالتأويلرونّيفّحقّأهلّالبيتمقصّ 

ّ،ّألهنّ اشتباهكمّّأحدّأنّيقولّهلمّبأنّ  ّعاليّ هنا ّأنفسهمّيفّمنزلٍة ّلّيستحقّ ةّجدّ مّوضعوا ّ،ّوضعواًّا وهنا
ّالناسّينظرونّأ ّكذلكسونّمنزّ مقدّ مّمعصومونّإليهمّوكأهنّ نفسهمّيفّمكاٍنّجعلوا ّأناسٌّّ،هونّوهمّليسوا

الناسّالعادينيّيفّإدارةّّكفاءةّ،ّوفيهمّمنّلّحيملّحت ّقّاألناسّالعادينينّلّحيملّأخالوفيهمّمّونعاديّ 
ّبيتهأ ّممور ،ّ ّبيته ّأمور ّلّيستطيعّأنّيدير ّمعلوماتّـ، ّعندهّمكنّيكونّعنده ّلكنّما ّحاللّوحرام يف

ّكبريةّولكنّهذهّاألوساطّيعرفونّهذهّاحلقائقّ،ّوالذينّيعيشونّيفوالكفاءةّيفّإدارةّأمورّبيتهّ القدرةّ ،ّأمساء
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ّأردتّأنّتدخلّإىلّ ّوملو ّالـخاريـمداخيلها ّترىّ، ّسرتىّما ّميّ ـجها ّما ّهنا ّأنّّ،زوامشكلة ّاستطاعوا ما
الذيّهوّّويسطحيّاللغَّالمنطقّـمنطقّالتنزيلّبذلكّالـ،ّوتعاملواّمعّمرحلةّالتأويلّببواّمرحلةّالتأويلوعّ ستَّيَّ

ماّّ،بنّيزيدّاجلعفيلّبنّعمرّوجابرّمفضّ ـمنطقّالـ،ّلّبمنطقّالتنزيلـبمّمعّالبدوّتكلّ ّ،ّالنبّ منطقّالبدو
ّ ّالعلم ّوهذا ّالفكر ّهذا ّيتخلّ استوعبوا ّالفكيف ّـصونّمنّهذه ّقلت ّكما ّطريٍق ّعن ّحبثوا فوجدواّمشكلة؟

،ّعلىّأساٍسّعلىّأساٍسّباطلّ،لذلكُّأس َسّعلىّأساٍسّهشّياّعلمّالرجالّّوسّوفأسّ مخالفنيّـالطريقّعندّال
ّالعبثيّ يعبث وأدىنّحدّمنّالعمقّيفّمنّالثقافةّّوأيّواحدّعندهّأدىنّحدّ ةّواضحةّعبثيّ ّ،ة،ّلحظتمّهذه

ّالتنظريّالالفهمّ لّمنّّيفّاجلزءّاألوّ لّمنّمعجمّرجالّاحلديثّأوّحت ّمكتوبّمثاًلّيفّاجلزءّاألوّ ـلوّيقرأ
ّ ّالرجال ّعلم ّساذجأصول ّتنظري ّالتنظري ّأن ّسطحيّ،سيجد ّلتنظري ّتنظري ّبأيّ ـ، ّنفسُه ّيقنع ّأن ّيريد ّمن

ّفالنشيء ّوقال ّفالن ّقال ّذكرت ّما ّأنا ّتالحظون ّالعشراتّّ،، ّأورد ّأن ّوبإمكاين ّالعلماء ّأقوال أحفظ
ّ ّالعلماء ّأقوال ّمن ّلكنّ والعشرات ّباألمساء ّأخدعكم ّأن ّأريد ّل ّاألحين ّبعض طَايبّي، ّخ  ّأسلوب ّهذا ان

ّأنّنثبتّقضيّ  ّأردنا ّإذا ّنستعملهّحنُن ّالقضيّ ّأمامّمجهورة ّفالنّوفالنّوفالنّالناسّفنقولّهذه ّيقولّهبا ة
،ّماّقيمةّقولّفالنّوفالنلّالقيمةّيفّذاهتاّمّ ةّإذاّملّتكنّحتَّ،ّالقضيّ نّوفالنّوفالنّلوّقالّهباّفاللكنّحت ّ

،ّدةّعنّقولّوعنّقولّغرييجرّ ـةّمُّنظرواّإىلّالقضيّ شبابّالواعنيّمنّشيعةّأهلّالبيتّألذاّأناّأخاطبّال
ّيكلّ ألي ّالدين ّس ّالعقيدةبأنّ فكم ّيف ّتتهدون ّلكم ّالـ، ّهذه ّتوقفون ّالدين؟ّـماذا ّلكم ّيعطيها ّاليت مساحة

ّا ّلكم ّقال ّالدين ّمساحة ّيف ّالفقيه ّإىل ّجدّ ضيّ رجعوا ّشرعيّ ّ،اًّقة ّمسألة ّأربعني ّثالثني ّمرجعيتكمّةيف ،

ّمرجعيّ  ّمن ّأوسع ّالفقيهألنفسكم ّاألصولّة ّأليس ،ّ ّأنفسكم ّإىل ّترجعون ّاألصولأنتم ّيف ّتتهدون ،ّأنتم
تكمّ،ّأئمّ زوامسعواّوميّ ،ّإزواّاحلقائقأنتمّميّ ّ،زونميّ ـ،ّأنتمّتةّأوسع؟ّالدينّوضعّلكمّمرجعيّ االفروعّماّقيمته

ّ ّاحلقأعطوكم ّتـلّ،هذا ّـماذا ّاحلق ّمنعونّعنّأنفسكمّهذا ّبأُناس ّأنفسكم ّالوتُلحقون ّإليهمّمرجعيّ ـسعة ة

يقولّ؟ّ،ّقلّلهّيفّالعقائدّأرجعّإليكّأمّأناّأجتهددهُّقلّ الذيّتُّمرجعّـ،ّسلّنفسّالقة،ّهكذاّهوّالدينضيّ 
ّ،تهتكّأوسعّمنّمرجعيّ مرجعيّ ّ،ّيعينّأنّ مرجعّيفّالفروعـدّالوأنتّتقلّ ،ّالعقائدّهيّاألصولّلكّأنتّاجتهد

قّّكيّأوثّ ةّمنّدونّأنّأقولّقالّفالنّوقالّفالنّّ؟!ّلذلكّأناّأطرحّالقضيّ رونّهبذاّاألسلوبماذاّلّتفكّ ـل
ّكالميّماذاّأوثّ ـلّ،اآلخرينّأقوالكالميّب ّكالميّحيملّاحلقيقةّهوّإمّ ّبكالمّاآلَخرين،ق يفّنفسه ّاّأنّيكون
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ّكانّلّحيملّاحلقيقةّيفّنفسه ّفإينّ أوّلّحيملّاحلقيقة ،ّإذاّقلتّلكمّقالّفالنّوقالّفالنّّأخدعكم،ّإذا
ّ ّكانّحيملّاحلقيقةّيفّنفسه  الكالمّالذيّيُقالّعلىّ،ّهذاّالرأيّلنفسّاحلقيقةّ،ةّلهّرأييّلّقيمفحت ّوإذا

ّ ّلهّالرادّ ّبأنّ األلسنة ّوجود ّل ّكافر ّالفقيه ّأعلى ّيف ّموجودة ّالرواية ّالكايف، ّصول ّعمر ّرواية ّالرواية بنّ،

قلتُ : ةّحاكماًّشرعياًّأحدّالفقهاءّ)مختلفانّيفّقضيّ ـانّال؟ّبعدّأنّينتخبّالشيعيّ حنظله،ّماذاّتقولّالرواية

ّحدَّفكيف يصنعان ّإذا ّ)ـثتّال( ونظر يف حاللنا ن قد روى حديثنا مّ ـم: ينظران إىل من كان منكم قالمشكلة

هذاّالفقيهّّ(ّيعينفإذا حَكَمَ حبُكمِنَا ي قد جعلتهُ عليكم حاكماً وعرف أحكامنا فلريضوا به حَكَمًَا فإنّوحرامنا 

فإذا (ّيعينّهذاّاحلكمّحيملّاحلقيقةّيفّنفسهّ)فإذا حَكَمَ حبُكمِنَا ليسّحبكمهّهوّ)حكمّحبكمّأهلّالبيتّ

فإذا )ّجرىـدّمجرّ ـ،ّالفقيهّهناّمهّحكمّالفقيهنّ هّحكمناّلّألألنّ (ّفلمّيقبلهّمنهّفَلَم يَقَبلهُ منهحَكَمَ حبُكمِنَا

ّفَلَم يَقبَلهُ منه فإنََّما استخفَّ حبكم اهلل وعلينا ردّ حَكَمَ حبُكمِنَا ّالفقيه( ّ)إّ،ليسّحبكم ّإىلّالرواية فإنَّمَا نتبهوا

علىّالفقيهّّ(ّماّقالّردّ فإنَّمَا استخفَّ حبكم اهلل وعلينا ردّحكمهمّهوّحكمّاهللّ)ّ(ّألنّ استخفَّ حبكم اهلل

ماّموجودةّهذهّالروايةّّ؟علىّاهللّعلىّالفقيهّرادّيّأينّهذهّالروايةّاليتّتقولّالرادّ ّ(ى اهلللَاد  عَ والرَّادُ علينا الرَّ)

ّكذبّإ سألوهمّعنّالسندّ،ّأليسّحينماّنذكرّروايةّعنّأهلّالبيتّيقولونّأينّإمصدرّـسألوهمّعنّالهذا
فوهناّ،ّهذاّحتريفّ،ّأعيدّحيرّ همّلكنّ ّومصدرّأينّالسندّواهللّماّموجودةّهذهّالروايةّ،ّالروايةّهيّهذهّ،ّـال

ّ،عمرّابنّحنظلهّمقبولةـبمعروفةّّومشهورةّلّوهذهّالروايةّاجلزءّاألوّ الكايفّهذاّّعليكّ،ّهذاّهوّأقرأّالنصّ 

حكمّحبكمناّماّ(ّّهذاّالفقيهّفإذا حَكَمَ حبُكمِنَا)معروفةّـبنّحنظلهّالمرّروايةّعّ،بنّحنظلهبصحيحةّعمرّ

فإذا )ّّنفسهّ (ّّيعينّهذاّاحلكمّحيملّاحلقيقةّيفّفإذا حَكَمَ حبُكمِنَا؟ّ)تُهّهوم،ّماّقيقالّهوّحكمّحبكمهّ 

ّحبكمّالفقيهّستخفّ إّ(ّموفإنَّمَا استخفَّ حبكم اهلل   )ّ(ّهذاّالشيعيّماّقبلّحبكمنافَلَم يَقبَلُه منه حَكَمَ حبُكمِنَا
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(ّوهوَ على حدِّ الشِّركِ باهلل ى اهلللَاد  عَعلينا الرَّ والرَّادُّهذاّهوّحكمناّ)ّ(ّألنّ فإنََّما استخفَّ حبكم اهلل وعلينا ردّ )

ّردّيهذاّّ،مّبكالمّأهلّالبيت،ّالفقيهّيتكلّ ّعلىّاهللّعلىّالفقيهّرادّيّلّيوجدّالرادّ هذاّهوّالكالمّيفّالروايةّ،ّ

ّّاًّعلىّأهلّالبيتّوليسّردّ  ّيتكلّ علىّالفقيه ّإذا ّيف، ّيروحّيسولفه ّخل  ّإمّ ّمّبكالمه ّالفقيه اّبيتّخالته،
ّبفلسّهذاّماّنشرتيهّحت ّّ،لناّبهّ ّمنّنفسهّهذاّلّشأنَّّملّ كمّمنّنفسه،ّيتأوّيتكلّ مّعنّأهلّالبيتّيتكلّ 

ّعلىّالفقيهّرادّيّالرادّ :ّاّهذاّالكالمعلىّأهلّالبيتّ،ّأمّ ّعليه ّهذاّردّيّالردّ ّ،مّعنّأهلّالبيت،ّيتكلّ مسوحـم
ّإحياٍء؟ّ،علىّاهلل الفّأهلّماّختـ،ّأكثرّأقوالّالفقيهّربّ لّ،الفقيهّأيّشيءّيقولهّيعطيّإحياءّبأنّ ّيُعطيّأي 

الصوابّوحيتملّفيهاّاخلطأّلّفيهاّتمَّةّحيُّ،ّالرسالةّالعمليّ ةماّعندّالفقيهّهوّهذهّالرسالةّالعمليّ ّةُّ،ّقمّ البيت

حنُنّنقولّ؟!ّّالصوابّفيهاّأكثرّمنّاخلطأ،ّهلّيستطيعّالفقيهّيقولّبأنّ ماّاخلطأّفيهاّأكثرّمنّالصوابـوربّ 
،ّفلذلكّأناّلّأذكرّمئةـمئةّوحيتملّفيهاّالصوابّبنسبةّمخسنيّيفّالـمخسنيّيفّالحيتملّفيهاّاخلطأّبنسبةّ

ّكماّهيّمنّدونّأنّأؤيّ ّـ وإنأمساءّ اّأنّاحلقيقةّإمّ ّ،ّألنّ قالّفالنّوقالّفالنّ،دّقولماّأنقلّلكمّاحلقائق
عادلة،ّمـ،ّأخرجوينّمنّالذاّاألساسّلّعلىّأساسّأناّقلتهابنفسهاّوتقبلوهناّعلىّهةّعلىّنفسهاّتكونّدالّ 

ّ،ثّيفّأساسّالعقيدة،ّحنُنّنتحدّ رينأخرجواّاآلخَّّ،معادلةـ،ّأخرجوينّمنّالهذهّحقائق،ّهذهّحقائقّدينكم
سّ،ّنريدّأنّنتلمّ يدّأنّنصلّإىلّمعرفةّإمامّزماننا،ّحننّنّررّشيئاًّفشيئاًّسيتطوّ ،ّهذاّاحلديثّيفّأساسّدينكم
مكنّأنّـ،ّيلّعنديّولّعندّغرييّلةّإىلّإمامّزمانناّوتلكّهيّيفّالكتابّوالعرتةّموصّ ـالبوابةّوالطريقةّال

إذاّملّحيملّاحلقيقةّّ،حيملّاحلقيقةّيفّنفسهّأرشدكمّوأنتمّحتكمونّ،ّأرشدكمّإىلّشيءّوإينّ أرشدكمّإليهاّ
ّعليناّقبلّقليلنفسهّفذلكّليسّمنّحديثّأهلّالبيتّّيف ّكماّمر  ،. 

إنَّ عَلَى كُلِّ حَقيقَةٍ وَعَلى كُلِّ ّقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله)ّالروايةّعنّالصادقّيفّالكايفّاآلنّحنُنّماذاّنقرأ

وهذهّّمخالفةّأيضًاّهلاّأصولـموافقةّوالـ(ّوالصَوابٍ نوراً َفمَا وَافََق كِتَاب اهلل فخُذُوه وَمَا خَالَفَ كِتَاب اهلل فَدَعُوه

ّومنّالعرتةّ نقبل  طريقةٍ  : بأي  لالسؤال األوّ :ّان،ّهناكّعندناّسؤالنّمهمّ األصولّنأخذهاّمنّالكتاب 
ّاحلديثّنعمّلّأوّنردّ نقبّ؟ حديث أهل البيتحديث أهل البيت أو نرد   ّنعتقدّبهّوّلّبهيعينّنقولّهذا

ّكيفوهذاّاحلديثّلّنعملّبهّلّنعتقدّبهّ،ّبأيّ  : كيف نفهم الحديث الذي والسؤال الثاني؟ّّطريقة،



 4( علم الرجال الشيعي ج 9لحلقة ) ا                                                 ملّف التنزيل والتأويل للشيخ الِغّزي             

 

- 39 - 
 

ّيفّالّ؟هنقبل ّالّملفّ ـهذانّالسؤالنّسأجيبّعليهما الذيّسيكونّبعدّّملفّ ـالقادمّإنّشاءّاهللّتعاىلّ،
ةّأنّجّ يدّالتوسلّإىلّاإلمامّاحلّوأعدكمّبذلكّوأمدّ ّؤاتيةمـحنيّتسنحّالفرصةّالالتنزيلّوالتأويلّّمامّملفّ ـت

إنَّ عَلَى كُلِّ حَقيقَةٍ وَعَلى كُلِّ صَوابٍ نوراً فََما وَافََق كِتَاب اهلل فخُذُوه وََما خَالَفَ كَِتاب )ّقينّلبيانّهذهّاحلقائقّيوفّ 

ّ.ثونّعنّأسانيد،ّماّيتحدّ مضمونّـ(ّوالرواياتّكثريةّعلىّهذاّالّاهلل فَدَعُوه

قال : سألتُ جلسّاإلمامّالصادقّ)ـ(ّيفّممجلسـيف هذا البن أبي يعفور ه حضر اأنّبن أبي العالء ثين حسني وحدّ )

علىّالثقةّأوّّدوااعتمّ (ّماّقالّأبا عبد اهلل عليه السالم عن اختالف احلديث يرويه من نثقُ به ومنهم من ل نثق به

ومنهم من ل سألُت أبا عبد اهلل عليه السالم عن اختالف احلديث يرويه من نثُق به ،ّلحظواّالسؤالّ)علىّغريّالثقةّ

ّكأنّ ّنثق به : قال؟ّ)،ّماذاّقالّلهّاإلمامهّيريدّأنّيعملّبقواعدّعلمّالرجالكأنّ هّهذهّقواعدهّّ(ّيعينّعلمّرجال

 جاءكمفالذي ا من كتاب اهلل أو من قول رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وإلّحديث فوجدمت له شاهداً  إذا ورد عليكم

ّكلّ القواعدّالرجاليّ ّ،رجعواّإىلّهذهّالقواعداّيقولونةّةّاألئمّ (ّتالحظونّولّمرّ به أوىل به األحاديثّتقولّّةّ،

ّ.ّالقادمملفّ ـتعاىلّيفّالثّعنهّإنّشاءّاهللّموازينّأخرىّوهذاّهوّالذيّسنتحدّ ّهناكّ،هناكّقواعدّأخرى

ّالعُّ ّهبذه ّعُّأعتقد ّوهي ّحلقات ّأربع ّهي ّكان ّوإن ّألنّ جالة ّالّجالة ّوكبريـهذا ّواسع وأناّّموضوعّموضوع
ماّأكملّاحلديثّيفّاجلهاتّـ ّرب،ّأكتفيّهبذاّالقدرّوإذاّسنحتّفرصةّأخرىّمطالبـأحاولّأنّأختصرّال

مسائلّيفّهذهّـهاتّالمطالبّوعنّأمّ ـالّثتّعنّأهمّ قدّحتدّ ينّينّأعتقدّأنّ ثتّفيها،ّلكنّ اليتّبقيتّوماّحتدّ 
ّوالقضيّ القضي ة ّكثريّ ، ّواضحةّولّحتتاجّإىل ّأعلمّستُثارّإشكالتّجدلٍّّة ّأنا ّكلماتّيفّالوسطّوستُّ، ثار

ّكلّ ّاحلوزويّولكنّهذهّاإلشكالت ميلّـوداخلةّيفّإطارّاجلدلّاحلوزويّالذيّيةّهاّسطحيّ وهذهّالكلمات
ولّمعنّّ،ّجدالتّعقيمةمسائلـوإىلّالسفاسفّيفّأكثرّاألحيانّخصوصًاّيفّمثلّهذهّالّإىلّالتفاهات

ولّحيملّشهادةّوالشيءّالذيّلّحيملّحقيقتُهّيفّنفسهّ،ّاحلقائقّهذهّوأنتمّانظرواّهلاّوهيّجبانبّاحلقيقة
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ّ ّيفّنفسه  أنّتكونّالقضاياّحتملّّ،ّلبدّ ،ّلّيبّولّبغرييقالهمنّـواتركوهّولّعالقةّلكمّبّرفضوهأصدقه 
ّشهاد ّهتا ّيقوله ّالذي ّهو ّوهذا ّصدقها ّأمجعنيّةاألئمّ وحتمل ّعليهم ّوسالمه ّاهلل ّصلوات ّال، ّموازينـهبذه

فونّبوجهه ّقّ لوّأدركناّإمامّزمانناّويَّجّرُّجّمنّيَّخرُّحينئٍذّسيَّموازينّـالّبتلكّنستطيعّأنّنعرفّإمامّزمانناّوإل ّ
ّ.ّموازين،ّهبذاّالقدرّأكتفيـالّبتلك

 أسألكم الدعاء مجيعًا 

 تصبحون ومتسون على والية فاطمة وآل فاطمة

 واهلوى زهرائي
ُ
 زهرائيون حنن

 زهراءيا 

 يف أمان اهلل .
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