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 :مقدمة
 ،. والصالة والسالم عىل أرشف األنبياء واملرسلني سيدنا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني.بسم اهللا الرمحن الرحيم

 ..أما بعد

 

. قدمها بفضـل اهللا ثـم بسـعة إطالعـه حفظـه اهللا كلمـة .انعة من ثمرات شيخي الكريم عثامن اخلميسفهذه ثمرة ي

وأقدمها لكم عىل شكل كلمة مكتوبة بعنوان سياحة يف كتاب الكايف أهم وأصـح كتـب الشـيعة اإلثنـي  ،مسموعة

 ..عرشية اإلمامية

 

. زيـادة يف املصـداقية .الكـايف املوجـود عـىل النـت وقد كنت أثناء نقيل أنقل ما يورده الشيخ من روايات من كتـاب

 . .وهي فعال كام أوردها الشيخ باجلزء والصفحة

وكذلك ترصفت فيام ال خيل باملعنى العام من حيث تغيري بعض الكلامت العامية التـي أوردهـا الشـيخ بحكـم أهنـا 

 .حمارضة

 

 أن جيزي شيخنا الكـريم خـري اجلـزاء عـىل مـا قـدم وإين أسأل اهللا ،فجاءت هذه املادة موثقة منسقة قيمة يف حمتواها

 .وأن ال حيرمنا األجر معه إنه سميع جميب ،وأن ينفعنا بعلمه ،ويقدم

 

 أبو بدر ( النظري ) 
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 :قدمةامل
 

 وأسأل اهللا تبارك وتعـاىل أن ،إخواين مجيعا ،حياكم اهللا ،السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته ،بسم اهللا الرمحن الرحيم

إلـه األولـني واآلخـرين  ،فـالق اإلصـباح والنـور ،احلمد هللا فالق احلـب والنـو ،يوفقنا وإياكم إىل ما حيبه ويرىض

. أمـا .والصالة والسالم عىل املبعوث رمحـة للعـاملني نبينـا حممـد وعـىل آلـه وصـحبه أمجعـني ،وخالق اخللق أمجعني

 ..بعد

 

ونسبوا إىل آل بيت النبي صىل اهللا  ،وذلك يف القرن الرابع اهلجري ،ةفقد قاد األعاجم التشيع يف زمن الدولة البوهيي

 ،من الرشكيات والكذب والطامات التي سنسمعها إن شاء اهللا  تبارك وتعاىل هـذه الليلـة ،عليه وسلم ما ليس هلم

الكـايف الـذي وهـو كتـاب  ،وخري مثال عىل هذا ما بأيدينا يف هذه الليلة ،ولألسف صدقهم الناس فيام نسبوه إليهم

 ،ومن ال يصـححه كلـه يقـرُّ بأنـه أصـح كتـاب عنـدهم ،يعترب صحيحاً كله عند غالبية علامء الشيعة اإلثني عرشية

 .فهو باالتفاق ال يوازيه أي كتاب من كتب هذه الفرقة الضالة

 

مل يؤلفـه عـيل علامً بأن هذا الكتـاب  ،وهو حممد بن يعقوب الكليني ،ومؤلف هذا الكتاب هو أحد هؤالء األعاجم

 ..وإنام ألفه هذا األعجمي ونسبه إليهم كذباً وزوراً وبدون إسناد ،بن أيب طالب وال أحد من أبناءه

 

علـت فـداك إن مشـائخنا رووا عـن أيب جعفـر و أيب عبـد اهللا :عن حممد بن احلسن قال  ،قلـت أليب جعفـر الثـاين جُ

إذا  ،( حدثوا هبا فإهنا حق ) :اتوا صارت الكتب إلينا فقالوكانت التقية شديدة فكتموا كتبهم ومل ترو عنهم فلام م

ال توجد عندهم أسانيد متصلة إىل جعفر الصادق وال إىل أبيه حممد الباقر فضال عن أن تكـون هلـم أسـانيد متصـلة 

 ويزعمون أهنم بسـبب التقيـة ،باحلسن واحلسني وعيل بن أيب طالب فضال عن رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم

مع ادعائهم يف الوقت نفسه أنه مـا اسـتطاع الشـيعة أن يظهـروا علمهـم إال زمـن جعفـر الصـادق ألن  ،فعلوا ذلك

 .وهكذا نجد هذه التناقضات التي ال تنتهي أبداً  ،التقية زالت

 



 ٥ 

لـف سـخُ التفرقـة ،أعنـي كتـاب الكـايف ،وهذه املؤلفات ومنها هـذا املؤَ  ،يةوإىل العنرصـ ،وتـدعو إىل الشـعوبية ،تُرَ

 ،ظناً منهم أهنـا ثابتـةٌ عـنهم ،وتستحل الدماء واألعراض واألموال باسم أهل بيت النبي صىل اهللا عليه وآله وسلم

 .وهذا ال شك أنه كذب وزور

 

ليني  ؟:من هو الكُ

لـني ،هو حممد بن يعقوب الكليني  لينـي ويقـال لـه الـرازي كـذلك  ،وهـي يف إيـران ،ولد يف مدينة كُ ويقـال لـه الكُ

وكـان  ،وكان شيخ الشيعة يف وقتـه بـالري ووجههـم كـذلك ،ف أيضاً بالسلسيل البغدادي أبو جعفر األعورويُعر

وكـان  ،كانوا حيرضون حلقته ملذاكرته ومفاوضته والتفقه عليـه ،جملسه مثابة أكابر العلامء الراحلني يف طلب العلم

 .عاملاً متعمقاً حمدثاً ثقة حجة عدالً سديد القول ( عندهم )

 

مضـافً إىل  ،من أفاضل محلة األدب وفحول أهل العلم وشيوخ رجـال الفقـه وكبـار أئمـة اإلسـالم ،عندهم ،عديُ 

شيخ أصحابنا يف وقتـه  :قال عنه النجايش ،من األبدال يف الزهد والعبادة واملعرفة والتأله واإلخالص ،عندهم ،أنه

 :وقـال بـن طـاووس ،ثقة عارف باألخبـار :ويسوقال الط ،بالري ووجههم وكان أوثق الناس يف احلديث وأثبتهم

 ،عـىل رأس تلـك املائـة ،وعـده الطيبـي مـن جمـددي األمـة ،الشيخ املتفق عىل ثقته وأمانته حممد بن يعقوب الكليني

 .أعني املائة الرابعة

 

الم قـالوا هـو فـإذا قيـل ثقـة اإلسـ ،ثقـة اإلسـالم :كام قال املريزا عبد اهللا األفندي بأنه ،هذا الكليني مشهور عندهم

املقـدم املعظَّـم عنـد اخلـاص والعـام  ،ثقـة اإلسـالم وقـدوة األنـام وعلـم األعـالم :قال أسد اهللا الششرتي ،الكليني

 .الشيخ أيب جعفر حممد بن يعقوب الكليني

 

 :منزلة الكايف عند الشيعة اإلثني عرشية
هذا الرجـل مجـع كتابـاً  ،حتديد سنة وفاتهعىل خالف عندهم يف  ،هـ٣٢٩هذا حممد بن يعقوب الكليني املتوىف سنة 

قال له الكايف وهنـاك مـن علامئهـم مـن  ،ويُعترب كتاب الكايف عند الشيعة اإلثني عرشية أصـح كتـاب يف الوجـود ،يُ

وقد أنكر أن يكون الكايف صحيحاً كله بعض علـامء الشـيعة وذلـك ملـا رأوا فيـه مـن  ،نقل اإلمجاع عىل صحته كله



 ٦ 

وأنقـل اآلن كـالم  ،فـيام أعلـم ،وعىل كل حـال هـو أحسـن كتـبهم وأصـحها بـال خـالف ،تملالطامات التي ال حتُ 

 .علامئهم يف هذا الكتاب بعد أن نقلت كالم علامئهم يف مؤلف هذا الكتاب

 

0Fالكايف بني الكتب األربعة :صاحب املستدرك  ،قال النوري الطربيس

وإذا تأمـل املنصـف  ،كالشمس بـني النجـوم ١

وحيصل له االطمئنان بصدورها وثبوهتا  ،وتورثه الوثوق ،ظة حال آحاد رجال السند املودعة فيهاستغنى عن مالح

1Fوصحتها 

٢. 

 

أصـحاب الكتـب األربعـة وأمثـاهلم قـد شـهدوا بصـحة أحاديـث كتـبهم وثبوهتـا ونقلهـا مـن  :وقال احلـر العـاميل

2Fم فإن كانوا ثقات تعني قبول قوهلم وروايتهم ونقله ،األصول املجمع عليها

٣. 

 

الكـايف واالستبصـار والتهـذيب ومـن ال حيرضـه  :صـاحب املراجعـات ،وقال عبد احلسني رشف الـدين املوسـوي

3Fوالكايف أقدمها وأعظمها وأحسنها وأتقنها  ،متواترة مقطوع بصحة مضامينها ،يعني الكتب األربعة ،الفقيه

٤.  

 

هـو أن الشـيعة وإن كانـت جممعـة  ،نـي القـارئيع ،والذي جيدر باملطالعة أن يقف عليه :وقال حممد صادق الصدر

وقائلة بصحة كل ما فيها من روايات غري أهنا ال تطلق عليها اسـم الصـحاح كـام فعـل  ،عىل اعتبار الكتب األربعة

4Fذلك إخواهنم من أهل السنة 

٥. 

 

كتـاب  وقلت إنك حتب أن يكـون عنـدك :قال عن سبب تأليف كتابه للسائل ،بل إن مؤلف الكتاب وهو الكليني

ويأخذ منـه مـن يريـد علـم الـدين  ،كافٍ جيمع من مجيع فنون علم الدين ما يكتفي به املتعلم ويرجع إليه املسرتشد

                                                 
عتمد الشيعة يف دينهم .الكتب األ  ١  ربعة هي الكايف واالستبصار والتهذيب وفقيه من ال حيرضه الفقيه , التي هي مُ
 . ٥٣٢ص  ٣مستدرك الوسائل للطربيس ج   ٢
 . ١٠٤ص  ٢٠وسائل الشيعة ج   ٣
 . ١١٠املراجعات للموسوي مراجعة رقم   ٤
 . ١٢٧كتابه الشيعة ص   ٥



 ۷ 

5Fوالعمل به باآلثار الصحيحة عن الصادقني 

إن املناقشة يف إسناد روايات  ،:عندهم ،ولذلك قال املحقق النائيني  .١

رفة العاجز  6Fالكايف حِ

٢. 

 

ومجهـور الشـيعة عـىل تفضـيل هـذا الكتـاب  ،اتفق أهـل اإلمامـة :عيل أكرب الغفاري فقال ،يفوأما حمقق كتاب الكا

وهم جممعون عىل اإلقرار بارتفاع درجته وعلو قدره عىل أنـه القطـب  ،واألخذ به والثقة بخربه واالكتفاء بأحكامه

دهم أمجـل وأفضـل مـن سـائر وهـو عنـ ،إىل اليـوم ،الذي عليه مدار روايات الثقـات املعـروفني بالضـبط واإلتقـان

7Fأصول احلديث 

٣. 

 

8Fالكايف وهو من أجل كتب الشيعة وأكثرها فائدة  :وقال املفيد

الكـايف  :وقال الفيض الكاشاين عن كتـب الشـيعة ،٤

9Fالشتامله عىل األصول من بينها وخلوه من الفضول وشينها  ،أرشفها وأوثقها وأمتها وأمجعها

٥. 

10Fوأحسن مؤلفات الفرقة الناجية وأعظمها  ،األصول وأمجعها كتاب الكايف أضبط :وقال املجليس

٦. 

 

. 11F٧ وقد سمعنا من مشائخنا وعلامئنا أنه مل يصنف يف اإلسالم كتاب يوازيه أو يدانيه :وقال حممد أمني اإلسرتابادي 

11F

يـة مثلـه والذي مل يُعمل إلمام ،الكايف هو أجل الكتب اإلسالمية وأعظم املصنفات اإلمامية :. وقال عباس القمي٧

12F

٨. 

 

إنـام هـو للخـروج مـن  ،بل فيه ما هو صحيح وما هو ضعيف ،ليس بصحيح كله :عندما يقولون ،إذا كالم الشيعة

لكن  ،بل من إلزامات الشيعة الذين يؤمنون بالكايف كله كاإلخباريني والشيخية  وغريهم ،إلزامات أهل السنة هلم
                                                 

 . ٢٤مقدمة الكايف ص   ١
 لعيل أبو احلسن . ٨اإلنتصار للمحقق النائيني يف صحة الكايف ص كتاب   ٢
 . ٢٦مقدمة الكايف ص   ٣
 أيضا .  ٤
 . ٢٧مقدمة الكايف ص    ٥
 أيضا .  ٦
 أيضا .  ٧
 . ٩٨ص  ٣الكنى واأللقاب ج   ٨



 ۸ 

بأن الكايف لـيس صـحيحاً كلـه فهـو بإمجـاع الشـيعة أصـح كتـاب وعىل القول  ،مع هذا قد بينا أنه حتى عىل التنزل

ولـذلك يقـول  ،بـل يف اإلسـالم كلـه ،وأحسـن مؤلفـاهتم وال يوجـد كتـاب يوازيـه ال عنـد الشـيعة فقـط  ،عندهم

وهو أصول الكايف يقولون بـأن  ،يعني الشيعة ،ويكفيك أن تعرف مثال أن أعظم كتاب عندهم :تيجانيهم املعارص

13Fحاديث املكذوبة فيه آالف األ

١.  

 

وسأقترصـ عـىل املهـازل  ،نـأيت اآلن إىل سـياحة يف عـامل هـذا الكتـاب ،إذا عرفنا مكانة هذا الكتاب ومنزلته عنـدهم

مثـل األنـوار  ،ولو قصدت التوسع وذكر مجيع مهازهلم لرجعت إىل كتب أخر ،والطامات التي وردت يف الكايف

 ،وغريهـا مـن كتـبهم املعتـربة ،وزهـر الربيـع ،ومدينـة املعـاجز ،ن تفقدوينوسلوين قبل أ ،وبحار األنوار ،النعامنية

فأخرجـت مـا وجـدت فيـه مـن األمـور التـي ال يمكـن أبـداً أن  ،ولكني قصدت إىل أصح كتـاب عنـدهم ،عندهم

فضالً عن أن تُنسب إىل آل بيـت النبـي صـىل اهللا عليـه وآلـه وسـلم وإىل رسـول اهللا صـلوات اهللا  ،تصدر عن عاقل

 ،ولكـن ملـا كـان القصـد االختصـار ،ولو ذكرت ما يف غريه من الكتب لوجـدتم العجـب العجـاب ،المه عليهوس

 .واهللا املستعان  ،بل ببعض ما ورد يف هذا الكتاب ،سأكتفي بام ورد يف كتاب الكايف

 

 :أسانيد هذا الكتاب ورجال إسناده :أوالً 
فرياً محار الرسول إنتحر فقـال عـيلرو الكليني يف الكايف عن عيل بن أيب طالب ريض اهللا إِنَّ  ( : عنه أنه أُخربَ أن عُ

نْ  نِي عَ ثَ دَّ ي إِنَّ أَيبِ حَ الَ بِأَيبِ أَنْتَ وَ أُمِّ قَ ولَ اهللاَِّ ( صىل اهللا عليه وآله ) فَ سُ لَّمَ رَ رَ كَ امَ ِ لِكَ احلْ هُ  ذَ نْ أَبِيهِ أَنَّ هِ عَ دِّ نْ جَ أَبِيهِ عَ

عَ نُوحٍ يفِ السَّ  انَ مَ ـكَ بُـهُ سَ كَ رْ َارٌ يَ رِ محِ امَ ِ ا احلْ ذَ لْبِ هَ نْ صُ جُ مِ ْرُ الَ خيَ لِهِ ثُمَّ قَ فَ ىلَ كَ حَ عَ سَ مَ امَ إِلَيْهِ نُوحٌ فَ قَ ينَةِ فَ يِّدُ النَّبِيِّـنيَ فِ

رَ ) امَ ِ لِكَ احلْ نِي ذَ لَ عَ ي جَ دُ هللاَِِّ الَّذِ مْ احلَْ مْ فَ ُهُ امتَ  .14F٢ وَ خَ

 

                                                 
 . ٣٤فاسألوا أهل الذكر  ص   ١

م وهذه الطبعـة التـي أرجـع ١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥واء يف بريوت لبنان سنة بتحقيق عيل أكرب الغفاري طُبع يف دار األض ٢٣٧ص  ١الكايف ج    ٢

 إليها وعندما أعزو فإنام أعزو إليها .



 ۹ 

والعجيب يف هـذا اإلسـناد أنـه يف  ،كله محري ،كام ترون  ،وإسناده ،ليني باإلسنادذكرنا هذا احلديث الذي يرويه الك

فكـرم اهللا  ،وليس يف محري بل هو مسلسل باحلمري فعفري يروي عـن أبيـه عـن جـده عـن جـد أبيـه ،أعظم كتاب هلم

 .تبارك وتعاىل علياً من أن يرو عن محار عن آباءه

 :من علةأما من الناحية احلديثية فللحديث أكثر 

 

ومل أجـد مـن تـرجم  ،وذلك أن أولئـك احلمـري ال نـدري هـل هـم ثِقـات حفـاظ أم ال !! ،اإلسناد فيه جماهيل :أوال

ولعل القارئ الكريم يبحث معي يف تراجم هؤالء احلمري يف كتاب حياة احليوان للدمريي أو كتاب  ،هلؤالء احلمري

 .احليوان للجاحظ لعلنا نصل إىل شئ هناك

 

؟ !! ؟؟!! ومـن أبـوه ومـن أمـه؟) ( بأيب أنـت وأمـي :لرسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم كيف يقول احلامر :ثانياً 

ي  هبام رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم وهذا ال شك أنه طعن يف رسول اهللا صـىل اهللا عليـه وسـلم كـام ال  ،حتى يفدِّ

د اخللق صلوات اهللا وسالمه عليه أن محـارا يقـول بل وإسفاف وقلة أدب ممن ينسب مثل هذا الكالم إىل سي ،خيفى

 .له بأيب أنت وأمي !!

 

وهـو جـد والـد احلـامر ( عفـري ) وذلـك أنـه قطعـاً مل يـدرك نوحـاً عليـه  ،أن هذا احلديث فيه مـتهم بالكـذب :ثالثاً 

 .وهو يدعي أن نوحاً مسح عىل كفله !! ،السالم

 

 . .هذا بالنسبة ألسانيد هذا الكتاب

 

 :سبة ملا يتخلله ذلك الكتاب من املهازل أيضاً أما بالن

( إنّ النـاس ملـا كـذبوا  :فعن أيب جعفـر وأيب عبـداهللا علـيهام السـالم أهنـام قـاال ،فنسبة البداء إىل اهللا سبحانه وتعاىل 

ل عـنهم فـام فتـو {برسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم همَّ اهللا تبارك وتعاىل هبالك األرض إال علياً فام سواه لقوله 

15F)  }فذكر فإن الذكر تنفع املؤمنني  { :فرحم املؤمنني ثم قال لنبيه –أي هللا  – ثم بدا له }أنت بملوم 

١. 

                                                 
 . ٧٨روضة الكايف ص   ١



 ۱۰ 

 

رٍ ( عليه السالم ) قال فَ عْ ـنَ  :كذلك من طاماهتم يف هذا الكتاب طعنهم يف كتاب اهللا  فعن أيب جَ ـدٌ مِ ـى أَحَ عَ ـا ادَّ ( مَ

رْ  َعَ الْقُ هُ مجَ ـنُ أَ النَّاسِ أَنَّ ُّ بْ ـيلِ ـاىلَ إِالَّ عَ عَ لَـهُ اهللاَُّ تَ زَّ ـامَ نَ ظَهُ كَ فِ هُ وَ حَ َعَ ا مجَ ابٌ وَ مَ ذَّ لَ إِالَّ كَ زِ امَ أُنْ هُ كَ لَّ بٍ ( عليـه آنَ كُ الـِ يبِ طَ

هِ ( عليهم السالم ) ) دِ نْ بَعْ ةُ مِ َئِمَّ 16F  السالم ) وَ األْ

١. 

 

نِ ( عليه السالم) سَ ا نَ  :وقيل ألَيبِ احلَْ ـا إِنَّ أَهَ رَ قْ ـنُ أَنْ نَ سِ ا وَ الَ نُحْ هَ عُ ـمَ ـامَ نَسْ ا كَ نَ نْدَ يَ عِ آنِ لَيْسَ هِ رْ يَاتِ يفِ الْقُ عُ اآلْ مَ سْ

الَ  قَ أْثَمُ فَ لْ نَ هَ مْ فَ نْكُ نَا عَ غَ لَ امَ بَ مْ )  :كَ كُ لِّمُ عَ نْ يُ مْ مَ يئُكُ يَجِ تُمْ فَسَ لَّمْ عَ امَ تَ وا كَ ءُ رَ   .17F٢ (  الَ اقْ

 

  :اب اهللا تبارك وتعاىلأما ادعائهم لتحريف كت

ـنَ  وفـاً مِ رُ عُ حُ ـتَمِ ـا أَسْ بْدِ اهللاَِّ ( عليـه السـالم ) وَ أَنَ ىلَ أَيبِ عَ لٌ عَ جُ أَ رَ رَ الَ قَ ةَ قَ لَمَ ِ بْنِ سَ املِ ـا فعَنْ سَ ـىلَ مَ آنِ لَـيْسَ عَ ـرْ الْقُ

بْدِ اهللاَِّ ( عليه السالم ) الَ أَبُو عَ قَ ا النَّاسُ فَ أُهَ رَ قْ نْ  :يَ ـائِمُ (  (  كُفَّ عَ ـومَ الْقَ قُ تَّـى يَ أُ النَّـاسُ حَ ـرَ قْ ـامَ يَ أْ كَ رَ ةِ اقْ اءَ رَ هِ الْقِ ذِ هَ

جَ املُْصْ  رَ هِ وَ أَخْ دِّ ىلَ حَ لَّ عَ زَّ وَ جَ أَ كِتَابَ اهللاَِّ عَ رَ ائِمُ ( عليه السالم ) قَ امَ الْقَ ا قَ إِذَ ٌّ ( عليه السالم ) فَ يلِ تَبَهُ عَ ي كَ فَ الَّذِ حَ

 .18F٣ عليه السالم ) ) 

 

ـةَ ( عليهـا  :وعن أيب عبداهللا قال اطِمَ فُ فَ ـحَ صْ ـا مُ هيِمْ مَ رِ ـدْ ـا يُ ـةَ ( عليهـا السـالم ) وَ مَ اطِمَ فَ فَ ـحَ ا ملَُصْ نَ نْدَ ( وَ إِنَّ عِ

ـرَّ  ثَ مَ ا ثَـالَ ذَ مْ هَ آنِكُ رْ ثْلُ قُ فٌ فِيهِ مِ حَ صْ الَ مُ ةَ ( عليها السالم ) قَ اطِمَ فُ فَ حَ صْ ا مُ لْتُ وَ مَ الَ قُ ـا السالم ) قَ اتٍ وَ اهللاَِّ مَ

دٌ ) احِ فٌ وَ رْ مْ حَ آنِكُ رْ نْ قُ  .19F٤ فِيهِ مِ

 

 

 

 
                                                 

 . ٢٢٨ص  ١الكايف ج   ١
 . ٦١٩ص  ٢الكايف ج    ٢
 . ٦٣٣ص  ٢الكايف ج   ٣
 . ٢٣٩ص  ١الكايف ج   ٤



 ۱۱ 

بَذٌ من حتريفاهتم  :وهذه نُ

علـت فـداك قـول اهللا سـبحانه وتعـاىل :قال أبو بصـري أليب عبـد اهللا عليـه السـالم اقِـعٍ  { :جُ ابٍ وَ ـذَ ـائِلٌ بِعَ ـأَلَ سَ   ،سَ

افِعٌ  افِرينَ بوالية عيل لَيْسَ لَهُ دَ ا ال نقرأها هكذامن  }لِلْكَ وهكـذا  ،هكذا واهللا نزل هبـا جربيـل عـىل حممـد :فقال ،إنّ

20Fواهللا مثبت يف مصحف فاطمة 

١. 

 

بْدِ اهللاَِّ ( عليه السالم )  :وعن أيب عبد اهللا قال نْ أَيبِ عَ ئِيـلُ ( عليـه السـالم ) إِىلَ عَ َ ربْ هِ جَ ـاءَ بـِ ي جَ آنَ الَّـذِ ـرْ ـالَ إِنَّ الْقُ قَ

دٍ ( صىل اهللا َمَّ ةٍ  حمُ َ أَلْفَ آيَ رشَ ةَ عَ بْعَ 21F عليه وآله ) سَ

فهـو إذا  ،. وهذا ال شك أنـه يعـادل القـرآن ثـالث مـرات تقريبـاً ٢

 .مصحف فاطمة الذي يدعون

 

 .باب مل جيمع القرآن كله إال األئمة عليهم السالم :وبوب الكليني يف كتاب الكايف باباً بعنوان

 

 

 :فأقرأ لكم نبذا منها وأما حتريفاهتم لكتاب اهللا تبارك وتعاىل

ةٌ قرأ أبو عبد اهللا  :عن زيد بن اجلهم قال ونَ أَئِمَّ ـالَ إِي وَ  أَنْ تَكُ ةٌ قَ اكَ أَئِمَّ عِلْتُ فِدَ لْتُ جُ الَ قُ مْ قَ تِكُ نْ أَئِمَّ ى مِ كَ يَ أَزْ هِ

ةٌ  أَ بِيَ  22F٣ اهللاَِّ أَئِمَّ مَ بَى وَ أَوْ ا أَرْ الَ مَ قَ بى فَ أُ أَرْ رَ قْ ا نَ إِنَّ لْتُ فَ اقُ هَ حَ طَرَ هِ فَ  .23F٤ دِ

 

ـولَهُ  سُ عِ اهللاََّ وَ رَ ـنْ يُطـِ لَّ وَ مَ زَّ وَ جَ لِ اهللاَِّ عَ وْ بْدِ اهللاَِّ ( عليه السالم ) يفِ قَ نْ أَيبِ عَ ٍّ وعَ ـيلِ ـةِ عَ يَ الَ ـنْ  يفِ وَ ـةِ مِ َئِمَّ ـةِ األْ يَ الَ وَ وَ

لَتْ  زَ ا نَ ذَ كَ ظِيامً هَ زاً عَ وْ دْ فازَ فَ قَ هِ فَ دِ 24Fبَعْ

٥. 

 

                                                 
 م مصحف فاطمة ليس قرآناً , كذب وزور , يقول هكذا مثبت يف مصحف فاطمة  .. عندما يقولون لك ٤٩( الروضة ) ص  ٨الكايف ج    ١
 . ٦٣٤ص  ٢الكايف ج   ٢
 اآلية الصحيحة أن تكون أمة هي  أربى من أمة .  ٣
 ٢٩٢ص  ١الكايف ج   ٤
 . ٤١٤ص  ١الكايف ج  ٥



 ۱۲ 

نْ أَيبِ  تٍ وعَ لِامَ بْلُ كَ نْ قَ مَ مِ نا إِىل آدَ دْ هِ دْ عَ لِهِ وَ لَقَ وْ بْدِ اهللاَِّ ( عليه السالم ) يفِ قَ ـنِ وَ  عَ سَ ـةَ وَ احلَْ اطِمَ ٍّ وَ فَ ـيلِ ـدٍ وَ عَ َمَّ يفِ حمُ

مْ  تِهِ يَّ رِّ نْ ذُ ةِ ( عليهم السالم ) مِ َئِمَّ ِ وَ األْ نيْ سَ لَتْ عَ  احلُْ زَ ا وَ اهللاَِّ نَ ذَ كَ َ هَ نَيسِ دٍ ( صىل اهللا عليه وآله ) فَ َمَّ 25Fىلَ حمُ

١. 

 

دٍ ( صىل اهللا عليو َمَّ ىلَ حمُ ةِ عَ يَ هِ اآلْ َذِ ئِيلُ ( عليه السالم ) هبِ َ ربْ لَ جَ زَ الَ نَ رٍ ( عليه السالم ) قَ فَ عْ نْ أَيبِ جَ ا عَ ـذَ كَ ه وآله ) هَ

لَ اهللاَُّ زَ وا بِام أَنْ رُ فُ كْ مْ أَنْ يَ هُ سَ فُ ا بِهِ أَنْ وْ َ رتَ امَ اشْ ٍّ  بِئْسَ يلِ ياً  يفِ عَ غْ 26Fبَ

٢. 

 

ـىل :وعن أيب عبد اهللا قال لْنـا عَ زَّ ا نَ ـَّ ـبٍ ممِ يْ نْـتُمْ يفِ رَ ا وَ إِنْ كُ ـذَ كَ ـدٍ هَ َمَّ ـىلَ حمُ ـةِ عَ يَ هِ اآلْ َذِ ئِيلُ ( عليه السالم ) هبِ َ ربْ لَ جَ زَ  نَ

نا  بْدِ ٍّ عَ يلِ ثْلِهِ  يفِ عَ نْ مِ ةٍ مِ ورَ أْتُوا بِسُ 27Fفَ

٣. 

 

ومكـذوب  ،كام قلنا يف بداية حديثنا ،الم كله مكذوب عىل أيب عبد اهللا وهو جعفر الصادقطبعا الشك أن هذا الك

 .عىل أيب جعفر وهو حممد الباقر وغريهم من أئمة آل بيت النبي صىل اهللا عليه وآله وسلم

 

ا ( عليه السالم  ضَ نِ الرِّ كِنيَ و عَ ِ ىلَ املُْرشْ َ عَ ربُ لَّ كَ زَّ وَ جَ لِ اهللاَِّ عَ وْ ٍّ  ) يفِ قَ يلِ ةِ عَ يَ الَ ـةِ  بِوَ يَ الَ نْ وَ دُ مِ َمَّ ا حمُ مْ إِلَيْهِ يَ وهُ عُ ما تَدْ

ةٌ  ْطُوطَ ا يفِ الْكِتَابِ خمَ ذَ كَ ٍّ هَ يلِ  .28F٤ عَ

  

رٍ  فَ عْ نْ أَيبِ جَ الَ  -الباقر  –و عَ ـدٍ ( صـىل  :( عليه السالم ) قَ َمَّ ـىلَ حمُ ـةِ عَ يَ هِ اآلْ ـذِ َ ئِيلُ ( عليـه السـالم ) هبِ َ ربْ لَ جَ زَ اهللا ( نَ

وا  لَمُ ينَ ظَ لَ الَّذِ بَدَّ ا فَ ذَ كَ مْ عليه وآله ) هَ هُ قَّ دٍ حَ َمَّ ـدٍ  آلَ حمُ َمَّ ـوا آلَ حمُ لَمُ ينَ ظَ ـىلَ الَّـذِ لْنـا عَ زَ أَنْ ـمْ فَ ي قِيـلَ هلَُ َ الَّذِ ريْ الً غَ وْ قَ

قُونَ ) سُ فْ امءِ بِام كانُوا يَ نَ السَّ زاً مِ جْ مْ رِ هُ قَّ  .29F٥ حَ

 

                                                 
 . ٤١٦ص  ١الكايف ج  ١
 . ٤١٧ص  ١الكايف ج   ٢
 أيضا .  ٣
 . ٤١٨ص  ١الكايف ج   ٤
 . ٤٢٣ص  ١الكايف ج  ٥



 ۱۳ 

نْدَ أَيبِ  لٌ عِ جُ أَ رَ رَ الَ قَ قَ نُونَ فَ مِ ولُهُ وَ املُْؤْ سُ مْ وَ رَ لَكُ مَ  اهللاَُّ عَ َ ريَ لُوا فَسَ مَ لِ اعْ بْدِ اهللاَِّ ( عليه السالم ) قُ ا  :عَ ـذَ كَ ( لَـيْسَ هَ

ونُونَ  نُ املَْأْمُ نَحْ ونُونَ فَ يَ وَ املَْأْمُ امَ هِ يَ إِنَّ 30F)   هِ

١. 

 

نِ املَْايضِ  و سَ نْ أَيبِ احلَْ الَ عَ لَ عليه  :قَ زِ ـمْ أُنْ عَ ـالَ نَ يلٌ قَ نْزِ ا تَ ذَ لْتُ هَ ٍّ قُ يلِ تِهِ يفِ عَ االَ سَ نَ اهللاَِّ وَ رِ غاً مِ وَ  :. ثـم قـال.إِالَّ بَالَ

بِنيَ  ذِّ دُ وَ املُْكَ َمَّ ا حمُ ينِ يَ رْ يِّكَ ذَ صِ مْ بِوَ الَ نَعَ يلٌ قَ نْزِ ا تَ ذَ لْتُ إِنَّ هَ لِيالً قُ مْ قَ لْهُ هِّ ةِ وَ مَ مَ  .31F٢ أُويلِ النَّعْ

 

بَ  ذ من التحريفات وإال لو جلسنا هذه الليلة كلها يف قراءة ما جاء يف قراءة ما جاء يف هذا الكتاب اخلبيث من هذه نُ

 .التحريف وإدعاء ما ليس يف كتاب اهللا أنه من كتاب اهللا ألخذنا الوقت كله ولكن لعل يف هذا تنبيه وكفاية

 

  :احلرص عىل خمالفة أهل السنة
بْدِ اهللاَِّف نْ أَيبِ عَ الَ  عَ هِ (  :( عليه السالم ) قَ انـِ وَ ـنْ إِخْ ـلٍ مِ جُ اهُ إِىلَ رَ عَ دَ قٍّ فَ اةٌ يفِ حَ َارَ َ أَخٍ لَهُ ممُ يْنَهُ وَ بَنيْ انَ بَ لٍ كَ جُ امَ رَ  –أَيُّ

ءِ   -أي من الشيعة  الَ ؤُ هُ إِىلَ هَ افِعَ رَ أَبَى إِالَّ أَنْ يُ يْنَهُ فَ يْنَهُ وَ بَ مَ بَ كُ الَ اهللاَُّ   -إي من أهل السنة  – لِيَحْ ينَ قَ لَةِ الَّذِ نْزِ انَ بِمَ كَ

بْلِــكَ  ــنْ قَ لَ مِ ــزِ لَ إِلَيْــكَ وَ مــا أُنْ ــزِ نُــوا بِــام أُنْ ُــمْ آمَ ــونَ أَهنَّ مُ عُ زْ ينَ يَ ــرَ إِىلَ الَّــذِ ْ تَ ــلَّ أَ ملَ ــزَّ وَ جَ وا إِىلَ  عَ مُ تَحــاكَ ونَ أَنْ يَ يــدُ رِ يُ

وا بِهِ ا رُ فُ كْ وا أَنْ يَ رُ دْ أُمِ وتِ وَ قَ ةَ الطَّاغُ يَ 32F)  آلْ

٣. 

 

إذا ورد عليـك حـديثان  :أما يف غري الكايف ما يؤكد هذه القضية عندهم ما جاء عن أيب عبد اهللا جعفر الصادق قـال

خمتلفان فاعرضومها عىل كتاب اهللا فام وافق كتاب اهللا فخذوه وما خالف كتاب اهللا فردوه فإن مل جتدوا يف كتاب اهللا 

33Fوما خالف أخبارهم فخذوه  ،فام وافق أخبارهم فذروه –أهل السنة  أي –فاعرضومها عىل أخبار العامة 

٤. 

 

                                                 
 . ٤٢٤ص  ١الكايف ج   ١
 . ٤٣٤ص  ١الكايف ج   ٢
 . ٤١١ص  ٧الكايف ج   ٣
 وسائل الشيعة ؟؟ مل يكمل الشيخ املصدر .  ٤



 ۱٤ 

ولـيس يف البلـد  ،حيـدث األمـر ال أجـد بـداً مـن معرفتـه :قلت للرضا عليه السـالم :كذلك عن عيل بن أسباط قال

فأستفته يف   –يعني من أهل السنة  –ائت فقيه البلد  :فقال عليه السالم :قال ،الذي أنا فيه أستفتيه أحد من مواليك

34Fأمرك فإن أفتاك بيشء فخذ بخالفه فإن احلق فيه 

١. 

 !    ؟هل يقول هذا الكالم إنسان عاقل فضال عن أن يقوله مسلم

35Fوعىل أي حال ال إشكال يف أن خمالفة العامة من مرجحات باب التعارض  :ولذلك يقول اخلميني

٢. 

 

  :أما الكذب عندهم مما جاء يف الكايف

أما واهللا لو يروون حماسن كالمنا لكانوا بـه  ،( رحم اهللا عبداً حببنا إىل الناس ومل يبغضنا إليهم :قال جعفر الصادق

 .36F٣ ولكن أحدهم يسمع الكلمة فيحط عليها عرشا ) ،أعز وما استطاع أحد أن يتعلق عليهم بيشء

 .37F٤ ذبه ) حتى إن الشيطان ليحتاج إىل ك ،( إن ممن ينتحل هذا األمر ليكذب :وقال جعفر الصادق

38Fلو قام قائمنا بدأ بكذايب الشيعة فقتلهم  :وأما يف غري الكايف فقد قال جعفر الصادق

٥. 

39F( لو كان الناس كلهم  لنا شـيعة لكـان ثالثـة أربـاعهم لنـا شـكاكاً والربـع اآلخـر أمحـق )  :وقال جعفر الصادق

٦،   

40Fن ينتحل التشـيع )  ( ما أنزل اهللا آية يف املنافقني إال وهي فيم :وقال جعفر الصادق

( لـو  :وقـال موسـى الكـاظم .٧

41Fملا وجدهتم إال مرتدين ولو متحصتهم ملا خلُص من األلف واحد )   –يعني الشيعة  –امتحنتهم 

٨. 

بذكر ما يف هذا الكتاب من املهازل والطامات التي ال يمكن إلنسـان يلتـزم بـدين أن يقبـل  –كام قلنا  –واآلن نبدأ 

إذا كـان يقبـل أن يكـون  ،هو أصح كتاب يف هذا املذهب أو يف هذا الـدين أو يف هـذا املعتقـدأن يكون هذا الكتاب 

                                                 
 . ٢٣٣ص  ٢بحار األنوار ج   ١
 . ٨٣ص  ٢الرسائل للخميني ج  ٢
 . ١٩٢ص  ٨الكايف ج  ٣
 . ٢١٢ص  ٨الكايف ج   ٤
 . ٢٥٣رجال الكيش ص   ٥
 . ١٧٩الكيش ص  رجال  ٦
 . ١٥٤رجال الكيش ص   ٧

. الكايف ينقسم إىل ثالثة أقسام : األصول ومها اجلزء األول والثاين . وإىل فروع وهي األجزاء من الثالث إىل السابع .  ١٠٧ص  ٨الكايف ج    ٨

 . ثم الروضة وهي اجلزء الثامن من الكايف . 



 ۱٥ 

مـا ذكـرت كـل   –كام قلت  –وأنا  ،هذا الكتاب أن يكون عمدته وأن يكون مرجعه فعىل مثل هذا اإلنسان السالم

ومع هذا لعل  ،ذكره طويلولعل ما سأ ،ال أعني وقتي أنا ولكن أعني وقتكم أنتم ،يشء ألمور أمهها ضيق الوقت

  .أن يكون فيه إن شاء اهللا تبارك وتعاىل نفع وفائدة وعربة ملن يعترب

الَتْ  رو الكليني يف الكايف عن الِبِيَّةِ قَ ةَ الْوَ بَابَ نِنيَ قلتُ ألَ  ( :حَ مِ ريَ املُْؤْ ُـكَ  مِ محَ رْ ـةِ يَ امَ مَ ِ لَـةُ اإلْ الَ ـا دَ عيل بن أيب طالب مَ

الَ  قَ الَتْ فَ ـالَ  اهللاَُّ قَ ـمَّ قَ هِ ثُ ـِ امتَ ـا بِخَ طَبَـعَ يلِ فِيهَ ـا فَ َ يْتُـهُ هبِ أَتَ اةٍ فَ صَ هِ إِىلَ حَ ارَ بِيَدِ اةِ وَ أَشَ صَ تِينِي بِتِلْكِ احلَْ ا ائْ ـةُ إِذَ بَابَ ـا حَ  يلِ يَ

َضُ  ـرتَ فْ ـامٌ مُ هُ إِمَ ي أَنَّ لَمِ اعْ أَيْتِ فَ امَ رَ طْبَعَ كَ رَ أَنْ يَ دَ قَ ةَ فَ امَ مَ ِ عٍ اإلْ دَّ ى مُ عَ ْ  ادَّ نْـهُ يشَ بُ عَ ـزُ عْ ـامُ الَ يَ مَ ِ ـةِ وَ اإلْ هُ  الطَّاعَ يـدُ رِ ءٌ يُ

نِ ( عليه السالم ) وَ هُ  سَ ئْتُ إِىلَ احلَْ نِنيَ ( عليه السالم ) فَجِ مِ ريُ املُْؤْ بِضَ أَمِ تَّى قُ فْتُ حَ َ الَتْ ثُمَّ انْرصَ ـريِ قَ ْلِسِ أَمِ وَ يفِ جمَ

نِنيَ ( عليه السالم ) وَ النَّاسُ  مِ ـالَ  املُْؤْ ـكِ قَ عَ ـا مَ ـايتِ مَ ـالَ هَ قَ يَ فَ الَ ـوْ ـا مَ ـمْ يَ عَ لْـتُ نَ قُ الِبِيَّـةُ فَ ـةُ الْوَ بَابَ ا حَ الَ يَ قَ هُ فَ أَلُونَ سْ يَ

َ ( عليـه  نيْ سَ يْتُ احلُْ الَتْ ثُمَّ أَتَ نِنيَ ( عليه السالم ) قَ مِ ريُ املُْؤْ بَعَ أَمِ امَ طَ ا كَ طَبَعَ فِيهَ طَيْتُهُ فَ أَعْ ـوَ فَ دِ  السـالم ) وَ هُ ـجِ سْ يفِ مَ

يـدِ  رِ ـا تُ ـىلَ مَ يالً عَ لـِ لَـةِ دَ الَ ـالَ يلِ إِنَّ يفِ الدَّ ـمَّ قَ ـبَ ثُ حَّ بَ وَ رَ رَّ قَ ولِ اهللاَِّ ( صىل اهللا عليه وآله ) فَ سُ لَـةَ رَ الَ ينَ دَ يـدِ ِ ينَ أَ فَرتُ

لْتُهُ احلَْ  نَاوَ عَكِ فَ ا مَ ايتِ مَ الَ هَ قَ ي فَ يِّدِ ا سَ مْ يَ لْتُ نَعَ قُ ةِ فَ امَ مَ ِ ِ ( عليـه اإلْ ـنيْ سَ َّ بْنَ احلُْ يلِ يْتُ عَ الَتْ ثُمَّ أَتَ ا قَ طَبَعَ يلِ فِيهَ اةَ فَ صَ

ـنَةً فَ  ـةَ سَ َ رشْ ثَ عَ ـةً وَ ثَـالَ ائَ ذٍ مِ ئـِ مَ وْ ـدُّ يَ ـا أَعُ ـتُ وَ أَنَ شْ عِ ُ إِىلَ أَنْ أُرْ َ الْكِربَ لَغَ يبِ دْ بَ داً وَ السالم ) وَ قَ ـاجِ اكِعـاً وَ سَ تُـهُ رَ أَيْ رَ

غُوالً بِا شْ يِّ مَ ا سَ لْتُ يَ قُ الَتْ فَ بَايبِ قَ َّ شَ ادَ إِيلَ عَ ةِ فَ بَّابَ َّ بِالسَّ أَ إِيلَ مَ أَوْ لَةِ فَ الَ نَ الدَّ تُ مِ يَئِسْ ةِ فَ بَادَ يَا وَ لْعِ نْ ـنَ الـدُّ ـ مِ ىضَ مْ مَ ي كَ دِ

الَ يلِ  الَتْ ثُمَّ قَ يَ فَالَ قَ قِ ا بَ ا مَ مْ وَ أَمَّ نَعَ ىضَ فَ ا مَ ا مَ الَ أَمَّ قَ يَ فَ قِ مْ بَ ـمَّ كَ ـا ثُ طَبَـعَ يلِ فِيهَ ـاةَ فَ صَ طَيْتُـهُ احلَْ أَعْ ـكِ فَ عَ ـا مَ ايتِ مَ  هَ

طَبَعَ يلِ  بْدِ اهللاَِّ ( عليه السالم ) فَ ا عَ يْتُ أَبَ ا ثُمَّ أَتَ طَبَعَ يلِ فِيهَ رٍ ( عليه السالم ) فَ فَ عْ ا جَ يْتُ أَبَ ـنِ أَتَ سَ ـا احلَْ يْتُ أَبَ ا ثُمَّ أَتَ فِيهَ

ى ( عليه السالم  وسَ طَبَعَ يلِ ) مُ ا ( عليه السالم ) فَ ضَ يْتُ الرِّ ا ثُمَّ أَتَ طَبَعَ يلِ فِيهَ 42F) فَ

١. 

 

الَ  و ريٍ قَ نْ أَيبِ بَصِ نَـ :عَ اهُ أَلَةٍ هَ سْ نْ مَ أَلُكَ عَ اكَ إِينِّ أَسْ عِلْتُ فِدَ لْتُ لَهُ جُ قُ بْدِ اهللاَِّ ( عليه السالم ) فَ ىلَ أَيبِ عَ لْتُ عَ ا ( دَخَ

الَ  عُ كَ مَ دٌ يَسْ ـالَ أَحَ ـمَّ قَ لَعَ فِيـهِ ثُ اطَّ رَ فَ يْتٍ آخَ َ بَ يْنَهُ وَ بَنيْ اً بَ رتْ بْدِ اهللاَِّ ( عليه السالم ) سِ عَ أَبُو عَ فَ رَ الَ فَ ي قَ ـدٍ  مِ َمَّ ـا حمُ ـا أَبَ يَ

ولَ اهللاَِّ ( ص سُ ثُونَ أَنَّ رَ دَّ تَحَ تَكَ يَ يعَ اكَ إِنَّ شِ عِلْتُ فِدَ لْتُ جُ الَ قُ ا لَكَ قَ امَّ بَدَ لْ عَ لِيّـاً ( عليـه سَ لَّمَ عَ ىل اهللا عليه وآله ) عَ

ولُ اهللاَِّ ( صىل اهللا عليه و سُ لَّمَ رَ دٍ عَ َمَّ ا حمُ ا أَبَ الَ يَ قَ الَ فَ نْهُ أَلْفُ بَابٍ قَ تَحُ لَهُ مِ فْ اباً يُ لِيّاً ( عليه السالم ) السالم ) بَ آله ) عَ

الَ  لِّ بَابٍ أَلْفُ بَابٍ قَ نْ كُ تَحُ مِ فْ ـا  أَلْفَ بَابٍ يُ هُ لَعِلْمٌ وَ مَ الَ إِنَّ ضِ ثُمَّ قَ َرْ ةً يفِ األْ اعَ تَ سَ نَكَ الَ فَ ا وَ اهللاَِّ الْعِلْمُ قَ ذَ لْتُ هَ قُ

دٍ وَ  َمَّ ا حمُ ا أَبَ الَ يَ الَ ثُمَّ قَ اكَ قَ وَ بِذَ ةَ هُ عَ امِ ا اجلَْ نَ نْدَ اكَ  إِنَّ عِ عِلْتُ فِدَ لْتُ جُ الَ قُ ةُ قَ عَ امِ ا اجلَْ هيِمْ مَ رِ دْ ا يُ الَ  وَ مَ ةُ قَ عَ امِ ا اجلَْ وَ مَ

                                                 
 .  ٣٤٦ص ١الكايف ج   ١



 ۱٦ 

ـ لْقِ فِيهِ وَ خَ نْ فَ ئِهِ مِ الَ ولِ اهللاَِّ ( صىل اهللا عليه وآله ) وَ إِمْ سُ اعِ رَ رَ اعاً بِذِ بْعُونَ ذِرَ ا سَ ةٌ طُوهلَُ يفَ حِ ـا صَ هِ فِيهَ ينـِ ٍّ بِيَمِ ـيلِ طِّ عَ

 ْ لُّ يشَ امٍ وَ كُ رَ لٍ وَ حَ الَ لُّ حَ تَاجُ النَّاسُ إِلَيْهِ حَ  كُ ْ ـدٍ ءٍ حيَ َمَّ ـا حمُ ا أَبَ نُ يلِ يَ أْذَ الَ تَ قَ َّ فَ هِ إِيلَ بَ بِيَدِ َ شِ وَ رضَ دْ شُ يفِ اخلَْ َرْ تَّى األْ

ذَ  شُ هَ تَّى أَرْ الَ حَ هِ وَ قَ ينِ بِيَدِ زَ مَ غَ الَ فَ ئْتَ قَ ا شِ نَعْ مَ ا لَكَ فَاصْ امَ أَنَ اكَ إِنَّ عِلْتُ فِدَ لْتُ جُ الَ قُ لْـتُ قَ ـالَ قُ ـبٌ قَ غْضَ هُ مُ أَنَّ ا كَ

الَ وَ  ةً ثُمَّ قَ اعَ تَ سَ كَ اكَ ثُمَّ سَ هُ لَعِلْمٌ وَ لَيْسَ بِذَ الَ إِنَّ ا وَ اهللاَِّ الْعِلْمُ قَ ذَ رَ هَ فْ ا اجلَْ نَ نْدَ لْـتُ  إِنَّ عِ الَ قُ رُ قَ فْ ا اجلَْ هيِمْ مَ رِ دْ ا يُ وَ مَ

صِ  لْمُ النَّبِيِّنيَ وَ الْوَ مٍ فِيهِ عِ نْ أَدَ اءٌ مِ عَ الَ وِ رُ قَ فْ ا اجلَْ لْـتُ إِنَّ وَ مَ ـالَ قُ ائِيـلَ قَ َ ي إِرسْ نـِ نْ بَ ا مِ وْ ضَ ينَ مَ ءِ الَّذِ امَ لَ لْمُ الْعُ يِّنيَ وَ عِ

الَ  ةً ثُمَّ قَ اعَ تَ سَ كَ اكَ ثُمَّ سَ هُ لَعِلْمٌ وَ لَيْسَ بِذَ الَ إِنَّ وَ الْعِلْمُ قَ ا هُ ذَ ةَ هَ اطِمَ فَ فَ حَ ا ملَُصْ نَ نْدَ ـا  وَ إِنَّ عِ ( عليها السالم ) وَ مَ

رِ  دْ فٌ فِيهِ مِ يُ حَ صْ الَ مُ ةَ ( عليها السالم ) قَ اطِمَ فُ فَ حَ صْ ا مُ لْتُ وَ مَ الَ قُ ةَ ( عليها السالم ) قَ اطِمَ فُ فَ حَ صْ ا مُ ثْلُ هيِمْ مَ

لْ  ا وَ اهللاَِّ الْعِ ذَ لْتُ هَ الَ قُ دٌ قَ احِ فٌ وَ رْ مْ حَ آنِكُ رْ نْ قُ ا فِيهِ مِ اتٍ وَ اهللاَِّ مَ رَّ ثَ مَ ا ثَالَ ذَ مْ هَ آنِكُ رْ اكَ  مُ قُ وَ بِذَ ا هُ هُ لَعِلْمٌ وَ مَ الَ إِنَّ قَ

الَ  ةً ثُمَّ قَ اعَ تَ سَ كَ ومَ ثُمَّ سَ قُ ائِنٌ إِىلَ أَنْ تَ وَ كَ ا هُ لْمَ مَ انَ وَ عِ ا كَ لْمَ مَ ا عِ نَ نْدَ ا وَ  إِنَّ عِ ـذَ اكَ هَ دَ عِلْتُ فـِ لْتُ جُ الَ قُ ةُ قَ اعَ السَّ

هُ لَعِلْمٌ وَ  الَ إِنَّ وَ الْعِلْمُ قَ ْ اهللاَِّ هُ أَيُّ يشَ اكَ فَ عِلْتُ فِدَ لْتُ جُ الَ قُ اكَ قَ ـرُ  لَيْسَ بِذَ َمْ ارِ األْ يْلِ وَ النَّهَ ثُ بِاللَّ ْدُ ا حيَ الَ مَ ءٍ الْعِلْمُ قَ

 ْ رِ وَ اليشَّ َمْ دِ األْ نْ بَعْ ْ  مِ دَ اليشَّ ةِ ) ءُ بَعْ يَامَ مِ الْقِ وْ  .43F١ ءِ إِىلَ يَ

 ..وأقول بدون تعليق

 

الَ هذه رواية عن أيب جعفر حمم ضِ  :د الباقر أنه قَ َرْ ـىلَ األْ ـعَ عَ قَ ا وَ ْتُونـاً وَ إِذَ ـراً خمَ طَهَّ ولَـدُ مُ ـاتٍ يُ مَ الَ ُ عَ رشْ امِ عَ ِمَ (  لِإلْ

تِهِ  احَ ىلَ رَ عَ عَ قَ بُـهُ وَ   -أي عىل يديه  –وَ لْ نَـامُ قَ يْنَـاهُ وَ الَ يَ نَامُ عَ نِبُ وَ تَ ْ ِ وَ الَ جيُ تَنيْ ادَ هَ هُ بِالشَّ تَ وْ افِعاً صَ تَثَـاءَبُ وَ الَ رَ الَ يَ

هُ  ـوُ ـهِ وَ نَجْ امِ ـنْ أَمَ  مِ رَ امَ يَ هِ كَ فِ لْ نْ خَ  مِ رَ طَّى وَ يَ تَمَ هِ وَ   -يعنـي الـرباز  –يَ ِ ـرتْ ـةٌ بِسَ لَ كَّ وَ ضُ مُ َرْ ـكِ وَ األْ ِسْ ـةِ املْ ائِحَ رَ كَ

انَتْ  ولِ اهللاَِّ ( صىل اهللا عليه وآله ) كَ سُ عَ رَ ا لَبِسَ دِرْ هِ وَ إِذَ عِ تِالَ مْ وَ  ابْ يلِهِ ـوِ ـنَ النَّـاسِ طَ هُ مِ ُ ـريْ ا غَ ـهَ ا لَبِسَ قاً وَ إِذَ فْ يْهِ وَ لَ عَ

هُ ) امُ َ أَيَّ نْقَيضِ ثٌ إِىلَ أَنْ تَ َدَّ وَ حمُ اً وَ هُ ربْ يْهِ شِ لَ ادَتْ عَ مْ زَ هِ ريِ  .44F٢ قَصِ

 

قُولُ  عْتُ أَيبِ يَ مِ قُولُ سَ رٍ يَ فَ عْ اقَ بْنَ جَ حَ يْ .( :وعن إِسْ انَتِ اللَّ ا كَ إِذَ اهُ الَ .. فَ ـرَ ـورٌ تَ ا يفِ الْبَيْـتِ نُ رَ هلََ هَ ا ظَ لِدُ فِيهَ ةُ الَّتِي تَ لَ

ـ بِّعـاً يَسْ َ رتَ جَ مُ ـرُ ْ تَّـى خيَ ـتْ لَـهُ حَ تَّحَ فَ داً وَ تَ اعِ هُ قَ تْ لَدَ هُ وَ تْ لَدَ ا وَ إِذَ ا إِالَّ أَبُوهُ فَ هَ ُ ريْ اهُ غَ رَ ـالَ يَ ضِ فَ َرْ ـهِ إِىلَ األْ وعِ قُ ـدَ وُ عْ يرُ بَ تَدِ

ْطِئُ الْ  ْتُوناً خيُ وراً خمَ ُ رسْ عُ مَ قَ يدِ وَ يَ مِ هِ بِالتَّحْ بَعِ ريُ بِإِصْ ثاً يُشِ عْطِسُ ثَالَ هِ ثُمَّ يَ هِ جْ انَتْ بِوَ يْثُ كَ ةَ حَ بْلَ قٍ قِ ـوْ نْ فَ يَتَاهُ مِ اعِ بَ  وَ رَ

                                                 
 . ٢٣٩ص  ١الكايف ج   ١
 . ٣٨٨ص  ١الكايف ج   ٢



 ۱۷ 

ـورٌ وَ  بِ نُ هَ ةِ الـذَّ ـبِيكَ ثْلُ سَ هِ مِ يْ دَ ِ يَ نْ بَنيْ اهُ وَ مِ كَ احِ اهُ وَ ضَ ابَ لَ وَ نَ فَ بـاً وَ أَسْ هَ اهُ ذَ ـدَ ـيلُ يَ تَـهُ تَسِ ـهُ وَ لَيْلَ مَ وْ ـيمُ يَ قِ  ،45F١ ..  ).يُ

ولذلك يف روضة الوعظني ملا ولـد عـيل بـن أيب طالـب ذهـب  ؟،! أال يذكركم هذا الرسوم املتحركة ؟أسمعتم هذا

ة ويشـهد رسول اهللا إليه ولكنه رآه ماثال بـني يديـه واضـعا يـده اليمنـى يف أذنـه اليمنـى وهـو يـؤذن ويقـيم باحلنيفيـ

أقرأ  :فقال له ؟،أقرأ :بوحدانية اهللا وبرسالته وهو مولود يف ذلك اليوم ثم قال لرسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم

46Fفقرأ التوراة واإلنجيل والزبور والقرآن ) 

 .والعجيب أن هذا قبل نزول القرآن ! ،طبعا نيس صحف إبراهيم  .٢

 

فإذا كثرت ذنوب العباد وأراد اهللا تبـارك .. .( :ن عيل بن احلسني قالكذلك جاء يف هذا الكتاب يف حديث طويل أ

وتعاىل أن يستعتبهم بآية من آياته أمر امللك املوكـل بالفلـك أن يزيـل الفلـك الـذ عليـه جمـاري الشـمس والقمـر 

الشـمس يف والنجوم والكواكب فيأمر امللك أولئك السبعني ألف ملك أن يزيلوه عن جماريه قال: فيزيلونه فتصري 

عز وجل أن يعظم اآلية طمست  اهللا أراد فإذا لوهنا ويتغري ها ذلك البحر الذي جيري يف الفلك قال: فيُطمس ضوء

الشمس يف البحر عىل ما حيب اهللا أن خيوف خلقه باآلية قال: وذلك عند انكساف الشـمس، قـال: وكـذلك يفعـل 

جمراهـا أمـر امللـك املوكـل بالفلـك أن يـرد الفلـك إىل جمـراه فـريد  بالقمر، قال: فإذا أراد اهللا أن جيليها أو يردهـا إىل

47F.. ) .الفلك فرتجع الشمس إىل جمراها

هذا الكالم يذكرنا بام كان عنـد النصـار  ،هذه هي الكسوف واخلسوف .٣

ذلـك  يف أناجيلهم من أمور ختالف الواقع واحلق كقوهلم أن األرض مركز الكون كام يف التوراة العهد القديم وغري

وملا رأوا أن هذا الكالم خيـالف العلـم الـذي توصـلوا إليـه كـذبوا تلـك الكتـب  ،من األمور التي ال يصدقها عاقل

ثـم صـار هلـم  ،وردوها وعلموا أن هذا من وضع البرش فرتكوا ذلك الباطل وأخذوا احلق الـذي وجـدوه يف العلـم

مـا خطـر يف بـاهلم أن العلـم سـيتطور حتـى يصـل إىل واملحرفـون  ،فنبذوا اإلنجيل كله حقه وباطله ،ردة فعل قوية

ألنه يف ذلك الزمان ما كان  ،وكذلك احلال بالنسبة للكليني وأصحابه الذين ألفوا هذه الكذبات ،الكون فيفحمهم

فعندما تكلموا يف شأن الكـون وكـذوبوا تطـور العلـم وتبـني كـذب مـا  ،يمكن ألحد أن يصل ملثل هذه املعلومات

َ  ،لفقوه مل أجد له جواباً ولكن لعل  ،سؤال حمري جداً  ؟ رجع النصار عن الباطل وملْ يرجع الشيعة إىل اآلنولكن ملِ

 .بعضكم أن يوجد هذا اجلواب

                                                 
 . ٣٨٨ – ٣٨٧ص  ١الكايف ج   ١
 . ٨٤روضة الواعظني ص   ٢
 . ٧٠ص  ٨الكايف ج   ٣



 ۱۸ 

لَ  :وهذه من مهازل هذا الكتاب رو الكليني عن أيب عبد اهللا أنه قال ( ما يف الفيل يشء إال يف البعوضة مثله وفُضِ

 .زيادة اجلناحني ،يعني البعوضة فيها أشياء أكثر من الفيل ،48F١ البعوض عىل الفيل باجلناحني )

 

  :الزالزل وأسباهبا

فأرسـل اهللا إليـه حوتـاً  ،( أن احلوت الذي حيمل األرض أرس يف نفسه أنه إنام حيمل األرض بقوته :عن أيب عبد اهللا

 –ه فصعق فمكث بـذلك يف خياشيم –أي السمكة الصغرية  –أصغر من شرب وأكرب من فرت فدخلت هذه احلوت 

أربعني يومـاً ثـم إن اهللا عـز وجـل رأُف بـه ورمحـه وأخـرج ذلـك احلـوت  –أي احلوت الكبري الذي حيمل األرض 

 ،فإذا أراد اهللا عز وجل بأرض زلزلة بعث ذلك احلـوت الصـغري إىل احلـوت الكبـري الـذي حيمـل األرض ،الصغري

 .!!!!! هذا علمٌ جديد 49F٢ فإذا رآه أضطرب فتزلزلت األرض )

 

فـإذا أراد اهللا عـز وجـل أن  –يعنـي يف الكعبـة  –( إن الريح مسجونة حتت هذا الركن الشامي  :عن أيب عبد اهللا قال

من آية ذلـك أنـك  :.. قال.خيرج منها شيئا أخرجه إما جنوب فجنوب وإما شامل فشامل وصبا فصبا ودبور فدبور

 .وما رأيناه متحركاً أبداً  ،50F٣ والصيف والليل والنهار )ال تزال تر هذا الركن متحركاً أبداً يف الشتاء 

 

النـاس  ،وهي ما تسمى بعقيدة الفداء ،جلنا يعرف عقيدة خبيثة من عقائد النصار يزعمون فيها أن عيسى فـد

فقـد رو الكلينـي يف  ،ولألسف نجد هذه العقيدة موجودة أيضا عند الشيعة اإلثني عرشية ،بنفسه من خطيئة آدم

ـالَ  الكايف ى ( عليه السالم ) قَ وسَ نِ مُ سَ نْ أَيبِ احلَْ ـمْ  :عَ ـ أَوْ هُ يسِ ينِ نَفْ َ ـريَّ ةِ فَخَ ـيعَ ـىلَ الشِّ ـبَ عَ ضِ ـلَّ غَ ـزَّ وَ جَ ( إِنَّ اهللاََّ عَ

مْ وَ اهللاَِّ بِنَفْيسِ ) يْتُهُ قَ وَ  .51F٤ فَ

 

بْدِ اهللاَِّ ( عليه السالم عَ أَيبِ عَ نَّا مَ الَ كُ رِ قَ يْفٍ التَّامَّ نْ سَ نَـةً وَ  عَ مْ تْنَـا يَ الْتَفَ ٌ فَ نيْ يْنَا عَ لَ الَ عَ قَ رِ فَ جْ ةِ يفِ احلِْ يعَ نَ الشِّ ةً مِ َاعَ ) مجَ

ـالَ  قَ ٌ فَ نيْ يْنَا عَ لَ نَا لَيْسَ عَ لْ قُ داً فَ رَ أَحَ لَمْ نَ ةً فَ َ ـى وَ  :يَرسْ وسَ َ مُ نْـتُ بَـنيْ اتٍ لَـوْ كُ ـرَّ ثَ مَ بِّ الْبَنِيَّـةِ ثَـالَ بَـةِ وَ رَ عْ بِّ الْكَ  ( وَ رَ
                                                 

 . ٢٠٨ص  ٨الكايف ج  ١
 . ٢١٢ص  ٨الكايف ج   ٢
 . ٢٢٧ص  ٨الكايف ج  ٣
 . ٢٦٠ص  ١الكايف ج   ٤



 ۱۹ 

ى وَ اخلَْ  وسَ َنَّ مُ هيِامَ ألِ دِ امَ بِامَ لَيْسَ يفِ أَيْ ُ بَأْهتُ َنْ امَ وَ ألَ نْهُ لَمُ مِ امَ أَينِّ أَعْ ُ هتُ ْ ربَ َخْ ِ ألَ رضِ ـا اخلَْ ـمَ مَ لْ طِيَـا عِ ـ ( عليـه السـالم ) أُعْ َ رضِ

ا قُومَ السَّ تَّى تَ ائِنٌ حَ وَ كَ ا هُ ونُ وَ مَ ا يَكُ لْمَ مَ طَيَا عِ عْ ْ يُ انَ وَ ملَ ـولِ اهللاَِّ ( صـىل اهللا عليـه وآلـه ) كَ سُ ـنْ رَ نَـاهُ مِ ثْ رِ ـدْ وَ ةُ وَ قَ عَ

ةً )  اثَ رَ  .52F١ وِ

 

 : الَ ئل عن مدة غيبة املهدي فقَ نِنيَ ) وعن عيل بن أيب طالب أنه سُ تَّ سِ رٍ أَوْ سِ هُ تَّةَ أَشْ امٍ أَوْ سِ تَّةَ أَيَّ  .53F٢ ( سِ

 

وبمسـألة حسـابية بسـيطة  ،هــ١٤٢٣ـ ونحـن اآلن يف هـ٢٦٠تدعي الشيعة أن املهدي دخل الرسـداب سـنة  :قلت

 .سنوات وإىل اآلن مل خيرج !! ٦أهنا  :ويقولون عن عيل أنه قال ،سنة ١١٦٣يتبني لنا أنه مر عىل دخوله للرسداب 

 

ـورو الكليني  اجَ دٍ ( عليـه السـالم ) احلَْ َمَّ تُ إِىلَ أَيبِ حمُ وْ كَ الَ شَ يِّ قَ رِ فَ عْ مٍ اجلَْ اشِ نْ أَيبِ هَ ضَ عَ َرْ طِهِ األْ ـوْ ـكَّ بِسَ ةَ فَحَ

ا نَ رْ ذِ ذْ وَ أَعْ مٍ خُ اشِ ا هَ ا أَبَ الَ يَ قَ ةِ دِينَارٍ فَ ئَ امِ ْسَ جَ مخَ رَ يلٍ وَ أَخْ نْدِ طَّاهُ بِمِ بُهُ غَ سَ الَ وَ أَحْ  . 54F٣ قَ

 

 .واهللا ما كانوا كذلك ولكنهم يكذبون عليهم ،ما شاء اهللا أئمة سحرة !!

 

 :بوهذا باب الفضائل وهو باب عجي

الَ  :وهذا  فضل العاممة بْدِ اهللاَِّ ( عليه السالم ) قَ ْ  :عن أَيبِ عَ راً ملَ ـفَ يـدُ سَ رِ هِ يُ نَكـِ ـتَ حَ ْ ً حتَ ـتَامّ عْ هِ مُ لـِ نْزِ ـنْ مَ جَ مِ رَ نْ خَ (  مَ

وهٌ )  رُ كْ قٌ وَ الَ مَ رَ قٌ وَ الَ حَ َ هِ رسَ رِ فَ بْهُ يفِ سَ 55Fيُصِ

٤. 

 

بْدِ اهللاَِّ ( عليـه السـالم  ،وروبا وأمريكاخاصة للذين يلبسون األحذية يف أ ،فضل النعال نْ أَيبِ عَ فقد رو الكليني عَ

الَ  قَ اءُ فَ دَ وْ يْهِ نَعْلٌ سَ لَ ابِهِ وَ عَ حَ هُ نَظَرَ إِىلَ بَعْضِ أَصْ ـ وَ  :) أَنَّ ِ ـ بِالْبَرصَ ُّ ا تُرضِ ـَ ـتَ أَهنَّ لِمْ ـا عَ اءِ أَ مَ دَ وْ ا لَكَ وَ لِلنَّعْلِ السَّ (  مَ

رَ  كَ ي الذَّ خِ ا )تُرْ تَالَ فِيهَ دٌ إِالَّ اخْ ا أَحَ هَ ا لَبِسَ ا وَ مَ هَ ِ ريْ نْ غَ نِ مِ ىلَ الثَّمَ يَ بِأَغْ  .56F١ وَ هِ
                                                 

 أيضا .  ١
 . ٣٣٨ص  ١الكايف ج  ٢
 . ٥٠٧ص  ١الكايف ج   ٣
 . ٤٦١ص  ٦الكايف ج   ٤



 ۲۰ 

الَ يَ ويف الصفحة نفسها  قَ اءُ فَ دَ وْ يلِ نَعْلٌ سَ جْ بْدِ اهللاَِّ ( عليه السالم ) وَ يفِ رِ ىلَ أَيبِ عَ لْتُ عَ الَ دَخَ يرٍ قَ دِ نَانِ بْنِ سَ نْ حَ ا عَ

ا لَكَ  نَانُ مَ ـمَّ وَ  حَ ثُ اهلَْ رَ وَ تُورِ كَ ي الذَّ خِ َ وَ تُرْ عِفُ الْبَرصَ الٍ تُضْ صَ ثَ خِ ا ثَالَ تَ أَنَّ فِيهَ لِمْ ا عَ اءِ أَ مَ دَ وْ كَ وَ لِلسَّ لـِ ـعَ ذَ مَ

ا إِنَّ فِيهَ اءِ فَ رَ فْ يْكَ بِالصَّ لَ الَ عَ الِ قَ نَ النِّعَ امَ أَلْبَسُ مِ لْتُ فَ قُ الَ فَ ينَ قَ بَّارِ نْ لِبَاسِ اجلَْ ـدُّ  مِ ـ وَ تَشُ َ ـو الْبَرصَ لُ ْ الٍ جتَ صَ ثَ خِ ثَالَ

نْ لِبَاسِ النَّبِيِّنيَ  لِكَ مِ عَ ذَ يَ مَ مَّ وَ هِ أُ اهلَْ رَ رَ وَ تَدْ كَ  .57F٢ الذَّ

 أهذا يقوله أهل بيت النبي صىل اهللا عليه وسلم !!؟؟ 

الَ  بْدِ اهللاَِّ ( عليه السالم ) قَ نْ أَيبِ عَ يدُ يفِ  :عَ زِ فِّ يَ ِ )( لُبْسُ اخلُْ ةِ الْبَرصَ وَّ  .58F٣ قُ

لِّ ) :وقال  ،هذا ما عرفه األطباء  نَ السِّ انٌ مِ فِّ أَمَ ءِ ) :. وقال59F٤ (  لُبْسُ اخلُْ ـوْ يتَةَ السَّ ي مِ قِ فِّ يَ انُ اخلُْ مَ الَ إِدْ هـذا  ،60F٥ ( قَ

لف يف اإلسالم كتاب مثله !! ؤَ  .أصح كتاب عندهم وأحسن كتاب ومل يُ

 

 :اخلضاب

الَ  ،لشعر باحلناءوهو ختضيب اللحية أو ا ـنْ  :عن النَّبِيُّ ( صىل اهللا عليه وآله ) قَ ـلُ مِ ابِ أَفْضَ ضَ مٍ يفِ اخلِْ هَ ةُ دِرْ قَ فَ (  نَ

ـو  لُ ْ ِ وَ جيَ نَـنيْ ُذُ ـنَ األْ يحَ مِ دُ الـرِّ طْـرُ ةً يَ ـلَ صْ ـةَ خَ َ رشْ ـعَ عَ بَ ـبِيلِ اهللاَِّ إِنَّ فِيـهِ أَرْ ـمٍ يفِ سَ هَ ةِ دِرْ قَ فَ ـنَ ِ ـنِ الْبَرصَ ـاءَ عَ ُ الْغِشَ ـنيِّ لَ  وَ يُ

يْطَانِ وَ  ةَ الشَّ سَ وَ سْ لُّ وَ قِ يَانِ وَ يُ بُ بِالْغَشَ هَ ذْ ثَةَ وَ يَ دُّ اللِّ ةَ وَ يَشُ هَ طَيِّبُ النَّكْ يمَ وَ يُ يَاشِ هِ اخلَْ ـ بـِ ُ تَبْرشِ ـةُ وَ يَسْ ئِكَ حُ بِهِ املَْالَ رَ فْ تَ

وَ طِ  ينَةٌ وَ هُ وَ زِ افِرُ وَ هُ غِيظُ بِهِ الْكَ نُ وَ يَ مِ رٌ وَ نَكِريٌ  )املُْؤْ نْكَ نْهُ مُ يِي مِ تَحْ هِ وَ يَسْ ِ ربْ ةٌ يفِ قَ اءَ رَ  .61F٦ يبٌ وَ بَ
 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                
 . ٤٦٥ص  ٦الكايف ج  ١
 أيضاً .  ٢
 . ٤٦٦ص  ٦الكايف ج   ٣
 أيضا .  ٤
 . ٤٦٧ص  ٦الكايف ج   ٥
 . ٤٨٢ص  ٦الكايف ج   ٦



 ۲۱ 

 :الكايف وتقليم األظفار

الَ   رٍ ( عليه السالم ) قَ فَ عْ ـنيَ  :رو الكليني يف الكايف عن أَيب جَ ـالَ حِ ـةٍ وَ قَ ُعَ ـلَّ مجُ بِهِ كُ ـارِ هِ وَ شَ ارِ فَ نْ أَظْ ذَ مِ نْ أَخَ ( مَ

ذُ بِسْ  أْخُ ةٌ وَ الَ يَ مَ الَ نْهُ قُ قُطْ مِ ْ يَسْ ولِ اهللاَِّ ( صىل اهللا عليه وآله ) ملَ سُ دٍ رَ َمَّ نَّةِ حمُ ىلَ سُ تَـبَ اهللاَُّ مِ اهللاَِّ وَ بِاهللاَِّ وَ عَ ةٌ إِالَّ كَ ازَ ـزَ  جُ

وتُ فِيهِ ) ي يَمُ هُ الَّذِ ضَ رَ ضُ إِالَّ مَ رَ مْ ةٍ وَ الَ يَ مَ تْقَ نَسَ ا عِ َ  .62F١ لَهُ هبِ

 

الَ  وقال جاء بْدِ اهللاَِّ ( عليه السالم ) قَ نْ أَيبِ عَ َصِ وَ  :يف الكايف عَ امِ وَ الْـربَ ذَ نَ اجلُْ نُ مِ مِّ ؤَ ةِ يُ عَ مُ مَ اجلُْ وْ ارِ يَ فَ َظْ لِيمُ األْ قْ ( تَ

ى  .63F٢ . ).الْعَمَ

 :الرمان

الَ  بْدِ اهللاَِّ ( عليه السالم ) قَ نْ أَيبِ عَ ةٍ إِالَّ وَ فِ .( :عَ انَ مَّ نْ رُ ا مِ زَّ وَ .. مَ افِرُ بَعَثَ اهللاَُّ عَ ا الْكَ هَ لَ ا أَكَ إِذَ نَّةِ فَ نَ اجلَْ بَّةٌ مِ ا حَ يهَ

نْهُ ) ا مِ هَ عَ تَزَ انْ لَكاً فَ لَّ إِلَيْهِ مَ الَ  .64F٣ جَ بْدِ اهللاَِّ ( عليه السالم ) قَ نْ أَيبِ عَ نْ  :وجاء يف الصفحة نفسها عَ بَّةً مِ لَ حَ نْ أَكَ ( مَ

يْطَا تْ شَ ضَ رَ انٍ أَمْ مَّ ماً )رُ وْ بَعِنيَ يَ ةِ أَرْ سَ وَ سْ  .نَ الْوَ

 يعني الذي يأكل رمانة كاملة يصري نبي !! 

 

بْدِ املَْلِكِ عن أيب عبداهللا عليه السالم قال له يدَ بْنِ عَ زِ تَّـى  :ويف نفس الصفحة عن  يَ ةً حَ انَ مَّ لَ رُ نٍ أَكَ مِ ؤْ امَ مُ يدُ أَيُّ زِ ا يَ (َ يَ

بَ اهللاَُّ  هَ ا أَذْ فِيَهَ تَوْ ـزَّ وَ يَسْ ـبَ اهللاَُّ عَ هَ ِ أَذْ نَتَـنيْ ـلَ اثْ ـنْ أَكَ ـبَاحاً وَ مَ بَعِـنيَ صَ هِ أَرْ بـِ لْ ةِ قَ ـارَ ـنْ إِنَ ـيْطَانَ عَ ـلَّ الشَّ زَّ وَ جَ ـلَّ  عَ جَ

زَّ وَ  بَ اهللاَُّ عَ هَ ا أَذْ فِيَهَ تَوْ تَّى يَسْ ثاً حَ لَ ثَالَ نْ أَكَ مٍ وَ مَ وْ ةَ يَ ائَ بِهِ مِ لْ ةِ قَ ارَ نْ إِنَ يْطَانَ عَ ـنَةً وَ  الشَّ بِهِ سَ لْ ةِ قَ ارَ نْ إِنَ يْطَانَ عَ لَّ الشَّ جَ

نَّةَ ) لَ اجلَْ نِبْ دَخَ ذْ ْ يُ نْ ملَ نِبْ وَ مَ ذْ ْ يُ نَةً ملَ بِهِ سَ لْ ةِ قَ ارَ نْ إِنَ يْطَانَ عَ بَ اهللاَُّ الشَّ هَ نْ أَذْ  .مَ

 

 

 

 

                                                 
 . ٤٩١ص  ٦الكايف ج   ١
 . ٤٩٠ص  ٦الكايف ج   ٢
 . ٣٥٣ص  ٦الكايف ج   ٣



 ۲۲ 

 :أهنار كافرة وأهنار مؤمنة

نِ  ،وال ينتهي العجب سَ نْ أَيبِ احلَْ نَانِ ( عليه السالم )  رو الكليني عَ مِ ا املُْؤْ أَمَّ انِ فَ افِرَ انِ كَ َرَ نَانِ وَ هنَ مِ ؤْ انِ مُ َرَ الَ هنَ قَ

لْخَ  َرُ بَ ةُ وَ هنَ لَ جْ دِ انِ فَ افِرَ ا الْكَ َ وَ أَمَّ اتُ وَ نِيلُ مِرصْ رَ الْفُ 65F  فَ

. نيس املسسيسبي وسيحان وجيحان ربام هذه يف منزلة بني ١

 .املنزلتني

 

(  :مسألة متـس األعـراض عـن أيب جعفـر حممـد البـاقر أنـه قـال ،الكتاب عن مسألة خطرية جداً  يقول أيضا يف هذا

! ثـم يرشـح هـذه  كـل النـاس أوالد زنـى إال الشـيعة  ،66F٢ واهللا يا أبا محزة إن الناس كلهم أوالد بغايا ما خال شيعتنا )

ـي(  إِنَّ  :الرواية يف رواية أخر عن أيب عبد اهللا أنه قال أليب بصري ـيْطَانَ لَيَجِ ـدُ  الشَّ عُ قْ ـامَ يَ أَةِ كَ ـنَ املَْـرْ ـدَ مِ عُ قْ تَّـى يَ ءُ حَ

 ْ لْتُ بِأَيِّ يشَ نْكِحُ قُ امَ يَ نْكِحُ كَ ثُ وَ يَ ْدِ امَ حيُ ثُ كَ ْدِ ا وَ حيُ نْهَ لُ مِ جُ فُ  الرَّ رَ عْ 67Fءٍ يُ

ـانَ  ٣ بَّنَا كَ نْ أَحَ مَ نَا فَ بِّنَا وَ بُغْضِ الَ بِحُ لِكَ قَ ذَ

بْدِ  ةَ الْعَ يْطَانِ )  نُطْفَ ةَ الشَّ انَ نُطْفَ نَا كَ نْ أَبْغَضَ 68Fوَ مَ

. نحـن اآلن ال نريـد النطفـة !! حتـى الشـيطان جـامع !! يعنـي مـن ٤

لكن النطفة خترج منه هو !! وهـذا ال شـك أنـه ال يعتقـده  ،يؤمن هبذا الكتاب يعتقد أن الشيطان جامع زوجته معه

 .إال إنسان فاجر

 

 :عالج من يعمل عمل قوم لوط

الَ  الكليني رو يدَ قَ زِ رَ بْنِ يَ مَ نْ عُ اكَ إِينِّ  :عَ دَ عِلْتُ فـِ الَ لَهُ جُ قَ لٌ فَ جُ هُ رَ نْدَ بْدِ اهللاَِّ ( عليه السالم ) وَ عِ نْدَ أَيبِ عَ نْتُ عِ كُ

مْ  ِلُهُ الَ أَمحْ ا قَ ا ذَ نَعُ مَ تَصْ بْدِ اهللاَِّ ( عليه السالم ) فَ الَ لَهُ أَبُو عَ قَ بْيَانَ فَ بُّ الصِّ بْـدِ اهللاَِّ ( عليـه  أُحِ عَ أَبُو عَ ضَ وَ ي فَ رِ ىلَ ظَهْ عَ

هُ عَ  هَ جْ ىلَّ وَ تِهِ وَ وَ بْهَ ىلَ جَ هُ عَ دَ ا السالم ) يَ ـالَ إِذَ قَ ـهُ فَ َ محِ ـهُ رَ أَنَّ بْدِ اهللاَِّ ( عليـه السـالم ) كَ نَظَرَ إِلَيْهِ أَبُو عَ لُ فَ جُ ى الرَّ بَكَ نْهُ فَ

ـةً  بَ ْ ـنَامَ رضَ بِ السَّ ِ ـارضْ ـيْفَ فَ ـذِ السَّ يداً وَ خُ دِ االً شَ قَ هُ عِ لْ قِ يناً وَ اعْ مِ وراً سَ زُ ِ جَ رتَ اشْ كَ فَ لَدَ يْتَ بَ ِ أَتَ نْـهُ اجلْ ـ عَ ُ ةَ وَ تَقْرشِ ـدَ لْ

تِهِ  ارَ رَ يْهِ بِحَ لَ لِسْ عَ 69Fاجْ

تُ   ٥ ـذْ يداً وَ أَخَ ـدِ ـاالً شَ قَ تُـهُ عِ لْ قَ عَ وراً فَ ـزُ يْتُ جَ َ ـرتَ اشْ ي فَ ـدِ لَ يْـتُ بَ أَتَ ـلُ فَ جُ ـالَ الرَّ قَ ـرُ فَ مَ الَ عُ قَ فَ

                                                 
 . ٣٩١ص  ٦الكايف ج   ١
 .  ٢٣٩ص  ٨الكايف ج   ٢
 ج أم الشيطان ؟ .أي بأي يشء نعرف أن الذي جامع هو الزو  ٣
 . ٥٠٢ص  ٥الكايف ج   ٤
دبـار يعني أن هذا رجل خمنث حيب أن يأتيه الصبيان يف دبره كام يفعل الشيعة مع زوجاهتم يف األدبار وإال فإن الرجال ال يأتون النساء يف األ   ٥

. 



 ۲۳ 

يْـ لَ ـتُ عَ لَسْ لْدَ وَ جَ ِ نْهُ اجلْ تُ عَ ْ ةً وَ قَرشَ بَ ْ نَامَ رضَ بْتُ بِهِ السَّ َ يْفَ فَرضَ ـبْهُ السَّ ـرِ الْبَعِـريِ شِ هْ ـىلَ ظَ نِّـي عَ ـقَطَ مِ هِ فَسَ تـِ ارَ رَ هِ بِحَ

ا يبِ  نَ مَ كَ غِ وَ سَ زَ نَ الْوَ رُ مِ غَ غِ أَصْ زَ  .70F١ الْوَ

 

 :بشارة من الكليني يف الكايف  لألكراد

لْتُ  قُ بْدِ اهللاَِّ ( عليه السالم ) فَ ا عَ أَلْتُ أَبَ الَ سَ يِّ قَ امِ بِيعِ الشَّ نْ أَيبِ الرَّ الُـونَ  إِنَّ  :عَ زَ مْ الَ يَ ـُ ادِ وَ إِهنَّ ـرَ َكْ ـنَ األْ مـاً مِ وْ ا قَ نَ نْدَ عِ

الَ  قَ مْ فَ هُ بَايِعُ مْ وَ نُ الِطُهُ نُخَ ِيئُونَ بِالْبَيْعِ فَ ـفَ اهللاَُّ  :جيَ شَ ـنِّ كَ ِ يَـاءِ اجلْ ـنْ أَحْ ـيٌّ مِ ادَ حَ رَ َكْ إِنَّ األْ مْ فَ الِطُوهُ َ بِيعِ الَ ختُ ا الرَّ ا أَبَ ( يَ

مُ الْغِطَ  نْهُ مْ ) عَ الِطُوهُ َ 71Fاءَ فَالَ ختُ

٢. 

 

يقود صـاحبه إىل النـار وإن أول  –أي الظلم  – ( يا أهيا الناس إن البغي :عن عيل بن أيب طالب عليه السالم أنه قال

فأول قتيل قتله اهللا عناق بنت آدم وكان جملسها جريبا يف جريب وكان هلا عرشـون  ،من بغى عىل اهللا عناق بنت آدم

صبع ظفران املنجلني فسلط اهللا عليها أسداً كالفيل وذئبا كالبعري ونرساً مثل البغل فقتلنها وقد قتل إصبعاً يف كل إ

وإذا كانت هذه هي بنت  ،ال شك أن هذه الرواية تُضحك الثكىل ،اهللا اجلبابرة عىل أفضل أحواهلم وآمن ما كانوا )

فيه مثل املنجل الذي يقـص بـه الـزرع فكيـف كل إصبع فيه ظفرين كل ظفر  ،آدم وهذه صورهتا هلا عرشين إصبع

يمٍ  { :تكون صورة آدم عليه السالم واهللا سبحانه وتعاىل يقول وِ قْ نِ تَ سَ انَ يفِ أَحْ نْسَ ِ نَا اإلْ قْ لَ دْ خَ وداروين يقول  ،72F٣ }لَقَ

 .والشيعة يقولون هذا شكل بنت آدم فمن نصدق اهللا أو داروين أو الشيعة ،أصل اإلنسان قرد !

 

وأحـدمها خـرج قبـل  ،إذا ولد لإلنسـان مـن امرأتـه تـوأم :ولكن دعوين أسألكم سؤال قبلها ،لة مضحكةهذه مسأ

لنسـمع إىل روايـة الكلينـي  رو  ؟من يكون األكرب ؟أخيه بخمس دقائق فيكنى بمن خرج قبل أو بمن خرج بعد

الَ  نَّأَ  :الكليني يف الكايف قَ هَ ِ يفِ بَطْنٍ فَ نيْ مَ الَ لٌ غُ جُ ابَ رَ ـالَ ( أَصَ قَ ُ فَ ـربَ َكْ ـامَ األْ ُ ـالَ أَهيُّ بْدِ اهللاَِّ ( عليه السالم ) ثُمَّ قَ هُ أَبُو عَ

ـَ ـمُ أَهنَّ لَ عْ ـا تَ ُ أَ مَ ربَ وَ أَكْ راً هُ جَ آخِ رَ ي خَ بْدِ اهللاَِّ ( عليه السالم ) الَّذِ الَ أَبُو عَ قَ الً فَ جَ أَوَّ رَ ي خَ الً وَ إِنَّ الَّذِ اكَ أَوَّ ذَ لَـتْ بـِ َ ا محَ

ا دَ  ذَ ا ) هَ َ مهُ ُ ربَ وَ أَكْ راً هُ جُ آخِ ْرُ ي خيَ الَّذِ ا فَ ذَ جَ هَ رَ تَّى خَ جَ حَ ْرُ كِنْهُ أَنْ خيَ مْ لَمْ يُ اكَ فَ ىلَ ذَ لَ عَ 73Fخَ

يعنـي الثـاين دخـل عليـه  .٤
                                                 

 . ٥٥٠ص  ٥الكايف ج   ١
 . ١٥٨ص  ٥الكايف ج   ٢
 . ٤سورة التني آية   ٣
 . ٥٣ ص ٦الكايف ج  ٤



 ۲٤ 

هذه أشياء حقيقة أوردها وأنا تشمئز نفيس من قراءهتا لكـن مـا  .وسكر عليه !! موقف سيارات ما هو رحم امرأة

ال أدري كيف يقبل بعض العقالء أن يكون هذا الكتاب  ،ا أريد أن أحذر من هذا الكتاب حقيقةأن ،أدري ما أقول

 .فامذا نقول عن بقية الكتب ،يعني إذا كان هذا أصح كتاب ،هو أصح كتاب عندهم

 

بْدِ اهللاَِّ ( عليه السـالوأنا أتوب إىل اهللا وأستغفره من هذه  ،خذوا هذه الرواية نْ أَيبِ عَ يَّ ( الرواية فعَ ـى النَّبـِ ـالَ أَتَ م ) قَ

الُ  جَ لُ الرِّ ْمِ ا حيَ ظَمَ مَ ِلُ أَعْ ولَ اهللاَِّ إِينِّ أَمحْ سُ ا رَ الَ يَ قَ لٌ فَ جُ َ   -أي الذكر  –صىل اهللا عليه وآله ) رَ ـلُحُ يلِ أَنْ آيتِ لْ يَصْ هَ فَ

اءَ الَ  إِنَّ النِّسَ ةً فَ َارَ ةً أَوْ محِ اقَ ائِمِ نَ نَ الْبَهَ ا يلِ مِ ـولُ اهللاَِّ ( صـىل اهللا عليـه وآلـه ) إِنَّ بَعْضَ مَ سُ الَ رَ قَ ي فَ نْدِ ا عِ ىلَ مَ نَ عَ يْ وَ قْ  يَ

 ْ لُ وَ ملَ جُ فَ الرَّ َ انْرصَ لِكَ فَ كْ نْ شَ لُكَ مِ تَمِ ْ ا حيَ لَقَ لَكَ مَ تَّى خَ ْلُقْكَ حَ ْ خيَ اىلَ ملَ كَ وَ تَعَ بَارَ ولِ اهللاَِّ  اهللاََّ تَ سُ ادَ إِىلَ رَ بَثْ أَنْ عَ لْ يَ

ـ( ص ـولُ اهللاَِّ ( صـىل اهللا عليـه وآلـه ) فَ سُ ـالَ لَـهُ رَ قَ ةٍ فَ ـرَّ لِ مَ هِ يفِ أَوَّ الَتـِ قَ ثْلَ مَ الَ لَهُ مِ قَ ـنَ ىل اهللا عليه وآله ) فَ نَ أَنْـتَ مِ أَيْ

نَطْنَطَةِ  اءِ العَ دَ وْ 74Fالسَّ

ولَ اهللاَِّ ١ سُ ا رَ الَ يَ قَ ادَ فَ بَثْ أَنْ عَ لْ لَمْ يَ لُ فَ جُ فَ الرَّ َ انْرصَ الَ فَ بْتُ  قَ لَ اً إِينِّ طَ قّ ولُ اهللاَِّ حَ سُ دُ أَنَّكَ رَ هَ أَشْ

لِكَ  نِي ذَ نَعَ دْ أَقْ نِي وَ قَ لُ تَمِ ْ َّا حيَ يلِ ممِ كْ ىلَ شَ عْتُ عَ قَ وَ نِي بِهِ فَ تَ رْ ا أَمَ 75Fمَ

٢. 

ـدر رسـول اهللا ،يعني ال أعلم هذا رسول أم أيش !! الذي يدل الرجل عىل ما يصلح لذكره والعياذ باهللا قَ  ،أهكـذا يُ

  .أهكذا يكون رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم والعياذ باهللا ،أليس هذا إسفاف وطعن 

 

ـولَ اهللاَِّوهذه رواية ثانية  سُ ـولُ إِنَّ رَ قُ بْـدِ اهللاَِّ ( عليـه السـالم ) يَ ـا عَ عْتُ أَبَ مِ الَ سَ يِّ قَ فِ عْ يمَ اجلُْ اهِ رَ اقَ بْنِ إِبْ حَ نْ إِسْ  ( عَ

ـاصىل اهللا عليه وآله ) دَ  هَ جَ وْ و زَ ـكُ ـيَ تَشْ ا هِ ـوَ ذَ الَـتْ هُ قَ ءُ فَ الَ ـوْ مُ احلَْ ـتْكُ ـالَ أَتَ قَ يِّبَـةً فَ حيـاً طَ ـمَّ رِ ةَ فَشَ لَمَ يْتَ أُمِّ سَ لَ بَ  خَ

الَ  ـوْ ا حَ يهِ يَ يدِ الَ زِ قَ ضٌ فَ عْرِ نِّي مُ ي عَ جِ وْ ي إِنَّ زَ الَتْ بِأَيبِ أَنْتَ وَ أُمِّ قَ ءُ فَ الَ وْ يْهِ احلَْ لَ تْ عَ جَ رَ ـيْئاً ءُ فَخَ كُ شَ ـرُ ـا أَتْ الَـتْ مَ قَ

الَ  يْكِ قَ لَ بَالِهِ عَ ا لَهُ بِإِقْ ي مَ رِ دْ ا لَوْ يَ الَ أَمَ قَ ضٌ فَ عْرِ نِّي مُ وَ عَ َّا أَتَطَيَّبُ لَهُ بِهِ وَ هُ يِّباً ممِ ـهُ طَ ـا إِنَّ الَ أَمَ قَ َّ فَ يلَ بَالِهِ عَ ا لَهُ بِإِقْ تْ وَ مَ

انِ  لَكَ هُ مَ تَنَفَ بَلَ اكْ ا أَقْ عَ   -ني جاء جيامع ومعـه ملكـان !! يع  – إِذَ ـامَ ـوَ جَ ا هُ ـإِذَ ـبِيلِ اهللاَِّ فَ هُ يفِ سَ ـيْفَ رِ سَ ـاهِ الشَّ ـانَ كَ كَ فَ

نُوبِ  نَ الذُّ لَخَ مِ لَ انْسَ تَسَ وَ اغْ ا هُ إِذَ رِ فَ جَ قُ الشَّ رَ اتُّ وَ تَحَ امَ يَ نُوبُ كَ نْهُ الذُّ اتُّ عَ َ  .76F٣ حتَ

 

                                                 
 يقول عيل أكرب الغفاري حمقق الكتاب أهنا الطويلة العنق مع حسن القوام .  ١
 . ٣٣٦ص  ٥الكايف ج   ٢
 . ٤٩٦ص  ٥الكايف ج    ٣



 ۲٥ 

 ،أهذا يقولـه رسـول اهللا :ئخ يذكر هذه الرواية ثم علق عليها يقول. من الطرائف سمعت بعض املشا.اهللا املستعان

ال يمكن أن خيرج هـذا الكـالم يفَّ رسـول  ،هذا ال يقوله إال رجل قاعد وعنده مخر سكران ويتكلم مثل هذا الكالم

 .اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم أبداً 

 

 :دواء السعال

بْدِ اهللاَِّ ( عليه السالم ) قَ  نْ أَيبِ عَ اءَ عَ دَ ـوْ ةَ السَّ ِرَّ يِّجُ املْ َ اءُ هتُ دَ وْ أَةُ السَّ مَ وَ املَْرْ طَعُ الْبَلْغَ قْ ةُ تَ يلَ مِ أَةُ اجلَْ 77Fالَ املَْرْ

. مـع االعتـذار ١

 .ناقل الكفر ليس بكافر ،طبعا االعتذار من الكليني وليس مني أنا ليس يل ذنب ،للسود

 

انَ النَّبِيُّ ( صىل اهللا عليه ـولُ وآله )  كذلك يروون أنه  كَ قُ ـا وَ يَ نْظُرُ إِلَيْهَ نْ يَ أَةٍ بَعَثَ مَ رَ يجَ امْ وِ زْ ادَ تَ ا أَرَ ـةِ  :إِذَ وثَ بْعُ مَ (  لِلْ

ا  ي لِيتَهَ مِّ ا )   -يعني الرقبة  –شَ ثَبُهَ عْ ظُمَ كَ ا عَ بُهَ عْ مَ كَ رِ إِنْ دَ ا فَ بَهَ عْ ي كَ ا وَ انْظُرِ هَ فُ رْ ا طَابَ عَ إِنْ طَابَ لِيتُهَ 78Fفَ

. أتـدرون ٢

ج :الكعثب ،؟؟لكعثبما ا رْ بـل  ،؟؟هل من املمكن أن يصدر هذا الكالم من رسول اهللا صىل اهللا عليه وسـلم ،الفَ

 .أيقبل هذا الشيعة والعياذ باهللا ،هل يمكن أن خيرج هذا الكالم من رجل صالح كام يف هذه الرواية اخلبيثة

 

الَ  هُ قَ بْدِ اهللاَِّ ( عليه السالم ) أَنَّ نْ أَيبِ عَ ـبِ وَ   ( :و عَ جِ النَّاصِ وُّ ـزَ ـنْ تَ ٌ مِ ـريْ الَ خَ لُ أَوْ قَ انِيَّةِ أَفْضَ َ ةِ وَ النَّرصْ ودِيَّ جُ الْيَهُ وُّ زَ تَ

بِيَّةِ )  ..  الناصبية يعني السنية79F٣ النَّاصِ

 

الَ  بْدِ اهللاَِّ ( عليه السالم ) قَ نْ أَيبِ عَ تَ  :و عَ تَهُ ثُمَّ اشْ هُ أَمَ بْدَ لُ عَ جُ جَ الرَّ وَّ ا زَ ـا ( إِذَ طِئَهَ ثَـتْ وَ ا طَمِ ـإِذَ ـا فَ هلَْ تَزِ الَ لَهُ اعْ ا قَ اهَ هَ

اءَ ) ا شَ يْهِ إِذَ لَ ا عَ هَ دُّ رُ ثـم هـذا الرجـل اشـتهى األمـة  ،يعني رجل عنده عبد وأمه زوجهـام مـن بعـض ،. مصيبة80F٤ ثُمَّ يَ

 .ذا شاءويريد أن جيامع زوجة العبد املسكني فيقول للعبد اعتزهلا فإذا طمثت وطئها ثم يردها عليه إ

 

                                                 
 . ٣٣٦ص  ٥الكايف ج   ١
 . ٣٣٥ص  ٥الكايف ج   ٢
 . ٣٥١ص  ٥الكايف ج   ٣
 . ٤٨١ص  ٥الكايف ج   ٤



 ۲٦ 

هِ ( عليهام السالم  دِّ نْ جَ نْ أَبِيهِ عَ ى ( عليه السالم ) عَ وسَ نِ مُ سَ ولُ اهللاَِّ ( صـىل وعن أَيبِ احلَْ سُ ىصَ بِهِ رَ الَ إِنَّ فِيامَ أَوْ ) قَ

الَ  لِيّاً ( عليه السالم ) قَ ةٍ  :اهللا عليه وآله ) عَ لِ لَيْلَ لَكَ يفِ أَوَّ عْ أَهْ امِ َ ُّ الَ جتُ يلِ ا عَ ـفِ وَ الَ  (  يَ ـةِ النِّصْ لِ وَ الَ يفِ لَيْلَ الَ ِ نَ اهلْ مِ

بَلُ  لِكَ اخلَْ عَلُ ذَ فْ نْ يَ لَدِ مَ ىلَ وَ فُ عَ وَّ تَخَ هُ يُ إِنَّ ةٍ فَ رِ لَيْلَ  .81F١ . ).يفِ آخِ

 

ينِ عن   رَ الِيكَ أَمَ وَ نْ مَ الً مِ جُ ا ( عليه السالم ) إِنَّ رَ ضَ لْتُ لِلرِّ قُولُ قُ يَى يَ ْ انَ بْنَ حيَ وَ فْ ابَـكَ وَ صَ أَلَةٍ هَ سْ نْ مَ أَلَكَ عَ أَنْ أَسْ

الَ  لِكَ لَهُ قَ الَ ذَ ا قَ هَ رِ بُ هُ يفِ دُ أَتَ رَ أْيتِ امْ لُ يَ جُ لْتُ الرَّ يَ قُ ا هِ الَ وَ مَ أَلَكَ قَ نْكَ أَنْ يَسْ يَا مِ تَحْ ـا اسْ الَ إِنَّ عَلُ قَ فْ أَنْتَ تَ لْتُ لَهُ فَ  قُ

لِكَ  عَلُ ذَ فْ 82Fالَ نَ

٢. 

 

بْدِ ا نْ أَيبِ عَ الَ عَ ـبِ  :هللاَِّ ( عليه السالم ) قَ لَـةِ اللُّعَ نْزِ مْ بِمَ كُ ـاؤُ امَ نِسَ ِ إِنَّ تَنيْ رَّ ِ وَ احلُْ تَنيْ َ أَمَ لُ بَنيْ جُ نَامَ الرَّ أْسَ أَنْ يَ 83F)  ( الَ بَ

٣ .

النساء عاريات والرجل بيـنهن والعيـاذ  ،يعني عورات تُكشف !! إسفاف ما بعده إسفاف ودعارة ما بعدها دعارة

 .باهللا

 

بْدِ اهللاَِّ ( عليه السالم )  نْ أَيبِ عَ الَ عَ ـنَ  :قَ ةٍ مِ حَ ـفْ بَطَ عىل النبي صىل اهللا عليه وآلـه بِصَ ئِيلُ ( عليه السالم ) هَ َ ربْ ( إِنَّ جَ

 ٌّ ـيلِ ا أَنْتَ وَ عَ هَ لْ كُ ورُ الْعِنيُ فَ ا لَكَ احلُْ هَ لَ مِ هِ عَ ذِ دُ هَ َمَّ ا حمُ الَ يَ قَ ةٌ فَ يسَ رِ ا هَ نَّةِ فِيهَ ـا اجلَْ هَ لَ أْكُ ـلُحُ أَنْ يَ ـهُ الَ يَصْ إِنَّ امَ فَ ـتُكُ يَّ رِّ وَ ذُ

ُ ( علـيهم السـالم ـنيْ سَ ـنُ وَ احلُْ سَ ـةُ وَ احلَْ اطِمَ ٌّ وَ فَ ـيلِ ولُ اهللاَِّ ( صـىل اهللا عليـه وآلـه ) وَ عَ سُ لَسَ رَ مْ فَجَ كُ ُ ريْ لُوا  غَ ـأَكَ ) فَ

ولُ اهللاَِّ ( صىل اهللا عليه وآله ) يفِ املُْ  سُ طِيَ رَ أُعْ هُ فَ ـاءَ ـ نِسَ َ يشِ ـاءَ غَ ا شَ ـانَ إِذَ كَ الً فَ جُ بَعِنيَ رَ ةَ أَرْ وَّ ةِ قُ لَ َكْ نْ تِلْكَ األْ ةِ مِ عَ بَاضَ

ةٍ ) دَ احِ ةٍ وَ نَّ يفِ لَيْلَ لَّهُ  .84F٤ كُ

 

 :حتى نلطف لكم اجلو نذكر لكم هذه الطرفة من الكايف وما أكثر طرائفه

 

                                                 
 . ٤٩٩ص  ٥الكايف ج   ١
 . ٥٤٠ص  ٥الكايف ج  ٢
 . ٥٦٠ص  ٥الكايف ج   ٣
 . ٥٦٥ص  ٥الكايف ج   ٤



 ۲۷ 

الَ إِ  بْدِ اهللاَِّ ( عليه السالم ) قَ نْ أَيبِ عَ ا عَ ـَ دُ وَ إِهنَّ ـوَ ـا أَسْ اءُ وَ أَنَ دَ ـوْ هِ سَ ـذِ أَيتِ هَ ـرَ ـالَ إِنَّ امْ قَ ـرَ فَ مَ أَتِهِ إِىلَ عُ رَ الً أَتَى بِامْ جُ نَّ رَ

اءُ وَ  دَ وْ َا سَ إِهنَّ ا فَ َهَ مجُ رْ  أَنْ تَ الُوا نَرَ قَ نَ فَ وْ رَ ا تَ تِهِ مَ َ رضْ الَ ملَِنْ بِحَ قَ يَضَ فَ ماً أَبْ الَ تْ غُ لَدَ ـوَ ا أَسْ هَ جُ وْ ـيَضُ زَ ا أَبْ هَ لَـدُ دُ وَ وَ وَ

قَ  اهُ فَ ثَ دَّ امَ فَحَ الُكُ ا حَ الَ مَ قَ مَ فَ جَ ْ ا لِرتُ َ هَ هبِ جِّ دْ وُ نِنيَ ( عليه السالم ) وَ قَ مِ ريُ املُْؤْ اءَ أَمِ الَ فَجَ أَتَـكَ قَ رَ مُ امْ ـتَّهِ دِ أَ تَ ـوَ َسْ الَ لِألْ

دْ قَ  الَ قَ ثٌ قَ امِ يَ طَ ا وَ هِ يْتَهَ أَتَ الَ فَ الَ الَ قَ قَ دَ فَ ْ ي الْربَ تَّقِ َا تَ ظَنَنْتُ أَهنَّ ثٌ فَ امِ يَايلِ إِينِّ طَ نَ اللَّ ةٍ مِ يعني أهنا ال  – الَتْ يلِ يفِ لَيْلَ

يْهِ وَ أَبَ   -تريد االغتسال  لَ تُ عَ جْ رَّ دْ حَ هُ قَ لْ مْ سَ الَتْ نَعَ ثٌ قَ امِ لْ أَتَاكِ وَ أَنْتِ طَ أَةِ هَ رْ الَ لِلْمَ قَ ا فَ يْهَ لَ عْتُ عَ قَ وَ ـالَ  يْـتُ فَ قَ

ا  انْطَلِقَ وَ  -براءة  –فَ عَ اسْ فَ امَّ أَيْ لَ دَّ فَ وَ كَ اسْ رَّ َ دْ حتَ يَضَّ وَ لَوْ قَ ابْ ةَ فَ مُ النُّطْفَ لَبَ الدَّ امَ غَ امَ وَ إِنَّ نُكُ هُ ابْ إِنَّ  .85F١ دَّ فَ

 

ه الفـرتة فهـو جامعهـا يف هـذ ،يقول هذا ولدكم ألنه أتاها يف آخر احليض والدم يصري أصفرا ( الصفرة والكـدرة )

 ،أنـه ملـا أيفـع أي شـب أسـود !! :فطلع الولد أبيض ويقول هلم اصربوا عليه عندما يكرب يصـبح أسـودا !! فيقـول

ولكـن هنـاك إشـكال وهـو أن  ،يعني السود الذين يريدون أوالدا بيض ال يوجـد أحسـن مـن هـذا احلـل العجيـب

 .احلائض ال حتمل !! فال أدري كيف مرت هذه عىل الكليني !!

 

ولكن قصدنا أنه كيـف تكـون هـذه األخبـار التافهـة يف أصـح كتـاب  ،حن هنا ال نقصد طرائف بمعنى طرائفون

 .وأنا يف رأيي وال يف غري اإلسالم أيضا ،عندهم مل يؤلف يف اإلسالم كتاب يوازيه أو يدانيه

 

الَ  :وهذه طرفة أخر نَ ( عليه السالم ) قَ سَ ِ  :عن احلَْ ينَتَنيْ دِ امَ ( إِنَّ هللاَِِّ مَ ـيْهِ لَ بِ عَ رِ املَْغْ  بـِ رَ ُخْ قِ وَ األْ ِ ا بِاملَْرشْ َ امهُ دَ  إِحْ

لَّ  تَكَ ةٍ يَ بْعُونَ أَلْفَ أَلْفِ لُغَ ا سَ اعٍ وَ فِيهَ َ امَ أَلْفُ أَلْفِ مِرصْ نْهُ دٍ مِ احِ لِّ وَ ىلَ كُ يدٍ وَ عَ دِ نْ حَ ورٌ مِ ـةِ سُ فِ لُغَ ـالَ ـةٍ بِخِ لُّ لُغَ مُ كُ

فُ  رِ ا أَعْ ا وَ أَنَ بِهَ احِ ـي ) صَ ِ أَخِ نيْ سَ ُ احلُْ ريْ ي وَ غَ ِ ريْ ةٌ غَ جَّ امَ حُ يْهِ لَ ا عَ امَ وَ مَ يْنَهُ ا بَ امَ وَ مَ ا فِيهِ ِيعَ اللُّغَاتِ وَ مَ 86F  مجَ

 ١٧٠. أي ٢

 مليون لغة يعرفها !!

 

 

 

                                                 
 . ٥٦٦ص  ٥الكايف ج   ١
 . ٤٦٢ص  ١الكايف ج   ٢



 ۲۸ 

طرفة أخر: 

رٍ ( عليه السالم  فَ عْ نْ أَيبِ جَ لِمٍ عَ سْ دِ بْنِ مُ َمَّ نْ حمُ وْ عَ هُ يَ نْدَ نْتُ عِ الَ كُ الَ ) قَ ـدَ ـائِطِ وَ هَ ـىلَ احلَْ ـانَ عَ شَ رَ جُ وَ وْ ـعَ زَ قَ مـاً إِذْ وَ

ةً  اعَ امَ سَ هُ مَ الَ امَ كَ يْهِ لَ رٍ ( عليه السالم ) عَ فَ عْ دَّ أَبُو جَ رَ امَ فَ هُ يلَ دِ أي صار حديث بني أيب  جعفر والطري بـرأه اهللا مـن  – هَ

ائِطِ   -هذا الكالم  ىلَ احلَْ ا عَ ارَ امَّ طَ لَ ا فَ َضَ ا ثُمَّ هنَ ـذَ ـا هَ اكَ مَ دَ عِلْـتُ فـِ لْـتُ جُ قُ ـا فَ َضَ ـمَّ هنَ ةً ثُ اعَ ثَى سَ ُنْ ىلَ األْ رُ عَ كَ لَ الذَّ دَ هَ

 ْ لُّ يشَ لِمٍ كُ سْ ا ابْنَ مُ الَ يَ ُ قَ ْ  الطَّريْ ةٍ أَوْ يشَ ِيمَ ٍ أَوْ هبَ نْ طَريْ هُ اهللاَُّ مِ قَ لَ ـنِ آ ءٍ خَ ـنِ ابْ عُ مِ عُ لَنَا وَ أَطْوَ مَ وَ أَسْ هُ وحٌ فَ مَ إِنَّ ءٍ فِيهِ رُ دَ

ـيَا يبِ  ضِ رَ ٍّ فَ ـيلِ ـنِ عَ ـدِ بْ مَّ حَ ىضَ بِمُ ـرْ الَـتْ تَ قَ لْـتُ فَ عَ ـا فَ ـتْ لَـهُ مَ فَ لَ أَتِهِ فَحَ رَ انَ ظَنَّ بِامْ شَ رَ ا الْوَ ذَ ٌ هَ ـاملِ ـا ظَ ـهُ هلََ ـهُ أَنَّ تُ ْ ربَ أَخْ فَ

ا هَ قَ دَّ   .. فاحلمد هللا واملنة عىل هذا وإال لضاعت أنساب الطيور87F١ فَصَ

 

 :ت النبي صىل اهللا عليه وسلم بل ويف الناس كلهمالطعن يف آل بي

88F( نحن وبني هاشم وشيعتنا العرب وباقي الناس أعراب )  :عن أيب عبد اهللا قال

٢. 

( الناس ثالثة عريب وموىل وعلج فنحن العرب وشيعتنا املوايل ومن مل يكن عىل مثل ما  :وهذا موسى الكاظم يقول

قـال أبـو  ؟،ريش: تقول هـذا يـا أبـا احلسـن فـأين أفخـاذ قـريش والعـربفقال له رجل من ق ،نحن عليه فهو علج

 .89F٣ هو ما قلت لك  ) :احلسن

مِ  امَّ يِّمُ احلَْ وَ قَ بِريٌ وَ هُ يْخٌ كَ ا شَ إِذَ ينَةِ فَ َّاماً بِاملَْدِ لْتُ محَ الَ دَخَ يِّ قَ ابِقِ بَيْدِ اهللاَِّ الدَّ نْ عُ مُ عَ ـامَّ ا احلَْ ـذَ ـيْخُ ملَِـنْ هَ ا شَ لْتُ يَ قُ ـالَ   فَ قَ فَ

يْ  لْتُ كَ قُ مْ فَ الَ نَعَ هُ قَ لُ خُ دْ انَ يَ لْتُ كَ قُ ِ ( عليه السالم ) فَ نيْ سَ ِّ بْنِ احلُْ يلِ دِ بْنِ عَ َمَّ رٍ حمُ فَ عْ َيبِ جَ ـانَ ألِ ـالَ كَ ـنَعُ قَ ـانَ يَصْ فَ كَ

لِيلِ  فِ إِحْ ىلَ طَرَ لُفُّ عَ ا ثُمَّ يَ لِيهَ ا يَ تَهُ وَ مَ انَ يَطْيلِ عَ أُ فَ يَبْدَ لُ فَ خُ دْ ـامِ يَ َيَّ ـنَ األْ مـاً مِ وْ لْتُ لَهُ يَ قُ نِهِ فَ دَ ائِرَ بَ أَطْيلِ سَ وينِ فَ عُ دْ هِ وَ يَ

ةَ  الَّ إِنَّ النُّورَ الَ كَ قَ تُهُ فَ أَيْ دْ رَ اهُ قَ هُ أَنْ أَرَ رَ ي تَكْ ةٌ   -اجلبس الذي يوضع عىل  اجلسد  –الَّذِ َ رتْ 90Fسُ

٤. 

ا نِ املَْايضِ ( عليه السالم ) قَ سَ نْ أَيبِ احلَْ رُ  :لَ عَ بُ بُلُ وَ الـدُّ انِ الْقُ تَ رَ وْ ةُ عَ رَ وْ يعنـي الفخـذ عـادي !! يعنـي الـذي  - ( الْعَ

ْتَ  -؟ ؟يلبس مايوه يغطي القبـل والـدبر يكفـي !! لكـن فهمنـا خطـأ ملـاذا ـرتَ ا سَ ـإِذَ ِ فَ َلْيَتَنيْ األْ ـتُورٌ بـِ سْ رُ مَ بُ ـا الـدُّ أَمَّ فَ

ْتَ  رتَ دْ سَ قَ ِ فَ تَنيْ يبَ وَ الْبَيْضَ 91F  )الْقَضِ

٥ . 

                                                 
 .  ٤٧١  -  ٤٧٠ص  ١الكايف ج   ١
 . ١٤٧ص  ٨الكايف ج   ٢
 . ١٩٠ص  ٨الكايف ج   ٣
 . ٤٩٧ص  ٦الكايف ج   ٤
 . ٥٠١ص  ٦الكايف ج   ٥



 ۲۹ 

 :النظر إىل عورات اآلخرين

الَ  بْدِ اهللاَِّ ( عليه السالم ) قَ نْ أَيبِ عَ رِ ) :عَ امَ ِ ةِ احلْ رَ وْ كَ إِىلَ عَ ثْلُ نَظَرِ لِمٍ مِ سْ نْ لَيْسَ بِمُ ةِ مَ رَ وْ . يعنـي جيـوز 92F١ ( النَّظَرُ إِىلَ عَ

 .احلامر !النظر إىل عورات غري املسلمني !! ما فيه أي مشكلة كام ينظر اإلنسان إىل 

ومن طعنهم أيضا يف آل بيت النبي صىل اهللا عليه وآله وسلم ما رووه عن جعفر الصادق يف تـزويج أم كلثـوم بنـت 

الَ  :عيل لعمر قَ ثُومٍ فَ لْ يجِ أُمِّ كُ وِ زْ بْدِ اهللاَِّ ( عليه السالم ) يفِ تَ نْ أَيبِ عَ بْنَاهُ )  :عَ صِ جٌ غُ رْ لِكَ فَ 93F( إِنَّ ذَ

٢. 

 

 ـويف رواية أخر ـبِيَّةٌ قَ ا صَ ـَ نِنيَ إِهنَّ مِ ـريُ املُْـؤْ ـالَ لَـهُ أَمِ طَـبَ إِلَيْـهِ قَ ـالَ ملََّـا خَ بْدِ اهللاَِّ ( عليه السالم ) قَ نْ أَيبِ عَ ـيَ عَ قِ لَ الَ فَ

ا ينِ أَمَ دَّ رَ يكَ فَ طَبْتُ إِىلَ ابْنِ أَخِ الَ خَ اكَ قَ ا ذَ الَ وَ مَ أْسٌ قَ ا يلِ أَ يبِ بَ الَ لَهُ مَ قَ بَّاسَ فَ مْ  الْعَ عُ لَكُ مَ وَ الَ أَدَ زَ مْ نَّ زَ رَ وِّ ُعَ وَ اهللاَِّ ألَ

قَ  َ هُ رسَ نِ بِأَنَّ يْ دَ اهِ يْهِ شَ لَ نَّ عَ ُقِيمَ ا وَ ألَ تُهَ مْ دَ ةً إِالَّ هَ مَ رُ كْ ـأَلَهُ   -يعني علياً  –مَ هُ وَ سَ َ ربَ أَخْ بَّاسُ فَ اهُ الْعَ أَتَ ينَهُ فَ مِ نَّ يَ طَعَ َقْ وَ ألَ

رَ إِ  َمْ ْعَلَ األْ هُ إِلَيْهِ أَنْ جيَ لَ عَ  .94F٣ لَيْهِ فَجَ

 

 :ضياع الشيعة قبل الباقر

ــمْ وَ  :عــن أيب عبــد اهللا قــال هلَُ الَ ــمْ وَ حَ هِ جِّ ــكَ حَ نَاسِ ــونَ مَ فُ رِ عْ ــمْ الَ يَ ــرٍ وَ هُ فَ عْ ــو جَ ــونَ أَبُ كُ بْــلَ أَنْ يَ ةُ قَ ــيعَ ــتِ الشِّ انَ ( كَ

مْ وَ بَ  تَحَ هلَُ فَ رٍ فَ فَ عْ انَ أَبُو جَ تَّى كَ مْ حَ هُ امَ رَ مْ )حَ هُ امَ رَ مْ وَ حَ هلَُ الَ مْ وَ حَ هِ جِّ كَ حَ نَاسِ مْ مَ َ هلَُ . ما أدري قبل أيب جعفـر 95F٤ نيَّ

 .!!  . ال أدري .عيل بن احلسني احلسن احلسني عيل بن أيب طالب ماذا كانوا يفعلون

 

ـ :وهذا سدير الصرييف يقول أن أبا عبد اهللا قال له ـانَ يلِ شِ يرُ لَـوْ كَ ـدِ ا سَ نِي ( وَ اهللاَِّ يَ ـعَ سِ ـا وَ اءِ مَ ـدَ ِ هِ اجلْ ـذِ دِ هَ ـدَ ةٌ بِعَ يعَ

يَ  ا هِ إِذَ ا فَ َ هتُ دْ دَ عَ اءِ فَ دَ ِ ىلَ اجلْ تُ عَ طَفْ ةِ عَ الَ نَ الصَّ نَا مِ غْ رَ امَّ فَ لَ يْنَا فَ لَّ لْنَا وَ صَ زَ ودُ وَ نَ عُ َ  ) الْقُ رشَ ةَ عَ بْعَ  .96F٥ سَ

رُ  :وعن أيب عبد اهللا أنه قال جَ انَ احلَْ نْدَ اهللاَِّ -أي األسود  – ...(  كَ ةِ عِ ئِكَ ءِ املَْالَ ظَامَ نْ عُ لَكاً مِ 97F)  مَ

٦. 

                                                 
 أيضاً .  ١
 . ٣٤٦ص  ٥الكايف ج   ٢
 أيضاً .  ٣
 . ٢٠ص  ٢يف ج الكا  ٤
 . ٢٤٣ص  ٢الكايف ج   ٥
 . ١٨٥ص  ٤الكايف ج   ٦



 ۳۰ 

الَ  بْدِ اهللاَِّ ( عليه السالم ) قَ نْ أَيبِ عَ يحِ  :و عَ ـنَ الـرِّ هِ مِ فِ ىلَ أَنْ كُ عَ سِ مْ يحِ الطَّيِّبَةِ وَ الَ يُ نَ الرِّ هِ مِ فِ ىلَ أَنْ كُ عَ سِ مْ مُ يُ رِ (  املُْحْ

  .عذاب عذبوا أنفسهم به ،لفقه األعوجانظروا إىل هذا ا .98F١ املُْنْتِنَةِ )

 

الَ  بْدِ اهللاَِّ ( عليه السالم ) قَ نْ أَيبِ عَ ـلَكَ فِيـهِ  :وهذه رواية يروهيا الكليني عَ ـبِيلٍ سَ ـبُلٍ يفِ أَيِّ سَ ةَ  سُ عَ بَ مِ أَرْ حِ (  إِنَّ لِلرَّ

بَ  ةٌ وَ أَرْ ثَ نَانِ وَ ثَالَ دٌ وَ اثْ احِ لَدُ وَ نْهُ الْوَ انَ مِ دٍ )املَْاءُ كَ احِ نْ وَ ثَرُ مِ بِيلٍ أَكْ ونُ إِىلَ سَ ةٌ وَ الَ يَكُ . يعني أكثر يشء تلد املـرأة 99F٢ عَ

هـذه  ،وقبل كم يوم ولدت واحدة عندنا يف الكويت تسعة تـوائم ٦و  ٥. اآلن فيه .. طبعا تورط اآلن.!!  أربع فقط 

 .ىل الكليني !لكن ال أظن هذه مرت ع ،جديدة أربعة منهم ماتوا وهي الزالت يف املستشفى

 

 :خذوا هذه املهازل

ـالَ  ا ( عليه السـالم ) قَ ضَ نِ الرِّ سَ نْ أَيبِ احلَْ وثـاً وَ  :عَ يُّ ابِيّـاً دَ رَ ـانَ أَعْ ـخٌ كَ سْ ئْبُ مَ ـاءً وَ الـذِّ نَّ لِكـاً زَ ـانَ مَ ـخٌ كَ سْ يـلُ مَ ( الْفِ

نْ  لُ مِ تَسِ غْ ا وَ الَ تَ هَ جَ وْ ونُ زَ ُ أَةً ختَ رَ انَتِ امْ خٌ كَ سْ نَبُ مَ َرْ ةُ  األْ دَ ـرَ ُورَ النَّاسِ وَ الْقِ قُ متُ ِ انَ يَرسْ خٌ كَ سْ اطُ مَ طْوَ ا وَ الْوَ هَ يْضِ حَ

 َ نِي إِرسْ نْ بَ ةٌ مِ قَ بُّ فِرْ يثُ وَ الضَّ رِّ ِ بْتِ وَ اجلْ ا يفِ السَّ وْ تَدَ ائِيلَ اعْ َ نِي إِرسْ نْ بَ مٌ مِ وْ يرُ قَ نَازِ لَـتِ وَ اخلَْ زَ يْـثُ نَ نُوا حَ مِ ؤْ ْ يُ ائِيلَ ملَ

ـأْ املَْائِدَ  ِّ وَ الْفَ ةٌ يفِ الْربَ قَ رِ وَ فِرْ ةٌ يفِ الْبَحْ قَ عَتْ فِرْ قَ وَ وا فَ تَاهُ مَ ( عليه السالم ) فَ يَ رْ ى ابْنِ مَ يسَ ىلَ عِ ةُ وَ ةُ عَ ـقَ يْسِ وَ ـيَ الْفُ هِ ةُ فَ رَ

انِ  ِيزَ قُ يفِ املْ ِ اماً يَرسْ انَتْ حلََّ بُورُ كَ نْ بُّ وَ الزُّ ماً وَ الدُّ امَّ انَ نَ بُ كَ رَ قْ من هنا إىل األربعاء القادم تـأتون لنـا باألسـد  .100F٣ ) الْعَ

 .ماذا كانوا !!؟ كي نر مسخ من ماذا !! ،والنمر والثعلب

 

  :الكايف أيضا يذكر لنا قضايا أخر غريبة

الَ  رٍ قَ ى بْنِ بَكْ وسَ نْ مُ لَ ( عليه السالم )  :عَ َوَّ نِي األْ عْ نِ يَ سَ الَ يلِ أَبُو احلَْ اكَ مُ  :قَ ا يلِ أَرَ نِي مَ ابَ كٌ أَصَ عَ لْتُ لَهُ وَ قُ اً فَ رّ فَ صْ

ـ ْ آمُ الَ يلِ أَ ملَ قَ اً فَ رّ فَ صْ ايلِ مُ ىلَ حَ ا عَ ةٍ وَ أَنَ ْعَ دَ مجُ آينِ بَعْ تُهُ ثُمَّ رَ لْ أَكَ مَ فَ لِ اللَّحْ الَ يلِ كُ قَ لْـتُ فَ ـا أَكَ لْـتُ مَ ـمِ قُ ـلِ اللَّحْ كَ بِأَكْ رْ

يْفَ  الَ وَ كَ قَ نِي فَ تَ رْ نْذُ أَمَ هُ مُ َ ريْ ةٍ وَ إِذَ  غَ ْعَ دَ مجُ اينِ بَعْ عَ دَ َّ فَ لَ إِيلَ سَ تُهُ ثُمَّ أَرْ لْ أَكَ بَاباً فَ هُ كَ لْ الَ الَ كُ قَ بِيخاً فَ لْتُ طَ هُ قُ لُ أْكُ مُ تَ ا الدَّ

مْ  نَ نَعَ الَ يلِ اآلْ قَ ي فَ هِ جْ ادَ يفِ وَ دْ عَ  .101F٤ قَ

                                                 
 . ٣٥٤ص  ٤الكايف ج   ١
 . ١٨ – ١٧ص  ٦الكايف ج   ٢
 . ٢٤٦ص  ٦الكايف ج   ٣
 . ٣١٩ص  ٦الكايف ج   ٤



 ۳۱ 

 ..وهذا أيضا من الطرائف املحزنة املبكية املضحكة يف نفس الوقت

يا سلامن هل تدري أول من بايع أبا بكر عىل منرب سـول اهللا صـىل اهللا   :(لسلامن الفاريس ريض اهللا عنهام  يقول عيل

ـمت األنصـار وكـان أول مـن بايعـه  ،ال أدري :قلت ؟،عليه وآله وسلم صِ إال إين رأيت يف ظُلة بني ساعدة حني خُ

ولكـن أتـدري أول مـن بايعـه  ،أسألك عـن هـذالست  :قال ،بشري بن سعد وأبو عبيدة بن اجلراح ثم عمر ثم سامل

ولكني رأيت شيخا كبرياً متوكئا عىل عصاه بني  ،ال :قلت ،حني صعد عىل منرب سول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم

احلمد هللا الذي مل يمتني من الـدنيا حتـى  :عينيه سجادة شديد التشمري صعد إليه أول من صعد وهو يبكي  و يقول

هـل تـدري  :فقال عيل عليـه السـالم ،فبسط يده فبايعه ثم نزل فخرج من املسجد ،ملكان أبسط يدكرأيتك يف هذا ا

 .يعني أنه إبليس .102F١ ولقد ساءتني مقالته كأنه شامت برسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم ) ،ال :قلت ؟،من هو

 

103Fياء يف الرئة ) واحل ،والرمحة والغلظة يف الكبد ،( احلزم يف القلب :عن أيب عبد اهللا قال

٢. 

 

لَّتْ لَ   :قال أبو بصري جلعفر الصادق تَحَ نَا وَ اسْ تُ ئِدَ اتَتْ لَهُ أَفْ ا وَ مَ نَ ورُ تْ لَهُ ظُهُ َ رسَ بْزاً انْكَ ا نَ نَ بِزْ دْ نُ ا قَ إِنَّ اكَ فَ عِلْتُ فِدَ هُ جُ

الَ أَبُ  قَ الَ فَ مْ قَ هُ اؤُ هَ قَ مْ فُ اهُ هلَُ وَ يثٍ رَ دِ ا يفِ حَ نَ اءَ ةُ دِمَ الَ بْدِ اهللاَِّ ( عليه السالم )الْوُ ـةُ  و عَ افِضَ ـالَ الَ وَ الرَّ ـمْ قَ عَ لْـتُ نَ ـالَ قُ قَ

الً مِ  جُ بْعِنيَ رَ دٍ أَنَّ سَ َمَّ ا حمُ ا أَبَ تَ يَ لِمْ ا عَ مْ بِهِ أَ مَ كُ امَّ مْ وَ لَكِنَّ اهللاََّ سَ كُ وْ مَّ مْ سَ ا هُ نِياهللاَِّ مَ نَ وَ  نْ بَ ـوْ عَ ـوا فِرْ فَضُ ائِيلَ رَ َ إِرسْ

مَ  وْ   .هذه ترقيعة ،الشاهد أن اهللا هو سامهم الرافضة ! يعني رفضوا الباطل .104F٣ . ).هُ قَ

 

 :هذه رسالة إىل املرصيني الشيعة أو املرصيني السنة املتعاطفني مع الشيعة

الَ  ا ( عليه السالم ) قَ ضَ نِ الرِّ سَ نْ أَيبِ احلَْ ولُ اهللاَِّ ( صـىل اهللا عليـه وآلـه ) ( الَ  :يقولون عَ سُ الَ رَ مْ قَ ـكُ وسَ ءُ ـلُوا رُ  تَغْسِ

ةَ ) اثَ يَ ثُ الدِّ ةِ وَ يُورِ َ بُ بِالْغَريْ هَ ذْ هُ يَ إِنَّ َ فَ  .105F٤ بِطِنيِ مِرصْ

 

                                                 
 . ٢٨٤ص  ٨الكايف ج   ١
 . ١٦٥ص  ٨الكايف ج   ٢
 . ٢٨ص  ٨الكايف ج   ٣
 . ٥٠١ص  ٦الكايف ج   ٤



 ۳۲ 

 :قصة الديك مع الشيعة

بْدِ اهللاَِّ ( عليه السالم ) قال نٍ ) :عن أَيب عَ مِ ؤْ لِّ مُ يقُ كُ دِ يقِي وَ صَ دِ يَضُ صَ َبْ يكُ األْ  .106F١ ( الدِّ

نْ أَيبِ  الَ ويف نفس الصفحة عَ نِ ( عليه السالم ) قَ سَ اءُ وَ  : احلَْ ـخَ بِيَـاءِ السَّ َنْ ـالِ األْ صَ ـنْ خِ ـالٍ مِ صَ ْـسُ خِ يكِ مخَ ( يفِ الدِّ

ةِ  وقَ ةُ الطَّرُ ثْرَ اتِ وَ كَ لَوَ اتِ الصَّ قَ ةُ بِأَوْ فَ رِ ةُ وَ املَْعْ نَاعَ ةُ وَ الْقَ اعَ جَ ةِ )  -أي اجلامع  – الشَّ َ  .107F٢ وَ الْغَريْ

 

وهـذا حـق أن القليلـني  ،أظـن ال يوجـد إشـكالية يف هـذه –( القليل يبدءون الكثـري بالسـالم  :العن أيب عبد اهللا ق

وأصـحاب البغـال يبـدءون أصـحاب احلمـري  –معقول أيضـاً  – والراكب يبدأ املايش –يبدءون الكثريين بالسالم 

لمون عىل أصحاب ولكم أن تعلقوا بعد ذلك أصحاب املرسيدس يس وأصحاب اخليل يبدءون أصحاب البغال )

 .. وهكذا. BM الـ

 

 :ومن األخبار الطريفة املضحكة املبكية

الَ  بْدِ اهللاَِّ ( عليه السالم ) قَ نْ أَيبِ عَ هِ  :عَ تَى بـِ ـؤْ ـانَ يُ ثَـى كَ ـنْ أُنْ ةَ ( عليهـا السـالم ) وَ الَ مِ اطِمَ نْ فَ ُ مِ نيْ سَ عِ احلُْ ضَ رْ ْ يَ ( ملَ

هُ يفِ فِ  امَ َ عُ إِهبْ يَضَ ـمِ النَّبِيَّ فَ ـنْ حلَْ ِ ( عليـه السـالم ) مِ ـنيْ سَ ـمُ احلُْ نَبَـتَ حلَْ ثَ فَ ِ وَ الـثَّالَ نيْ مَ ـا الْيَـوْ يهَ فِ كْ ا يَ ا مَ نْهَ صُّ مِ يَمُ يهِ فَ

هِ )  مِ ولِ اهللاَِّ وَ دَ سُ 108Fرَ

 .؟ رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم؟إذا من الذي أرضع احلسني .٣

 

 :الطامة

بْدِ اهللاَِّ ( عليه السالم نْ أَيبِ عَ الَ  عَ الِبٍ  :) قَ اهُ أَبُو طَ أَلْقَ اماً لَيْسَ لَهُ لَبَنٌ فَ ثَ أَيَّ كَ لِدَ النَّبِيُّ ( صىل اهللا عليه وآله ) مَ (  ملََّا وُ

ـةَ  لِيمَ ىلَ حَ الِبٍ عَ عَ أَبُو طَ قَ تَّى وَ اماً حَ نْهُ أَيَّ عَ مِ ضَ رَ لَ اهللاَُّ فِيهِ لَبَناً فَ زَ أَنْ هِ فَ سِ فْ يِ نَ ىلَ ثَدْ دِ عَ ـعْ ـا )السَّ ـهُ إِلَيْهَ عَ فَ دَ ةِ فَ أيـش  .109F٤ يَّ

. أبو طالب هو الذي أرضع النبي صىل اهللا عليه وآله وسلم !! فيكون عيل عـامً .هذا الكالم يا مجاعة اخلري !!!!!!!!

                                                 
 . ٥٥٠ص  ٦الكايف ج   ١
 أيضا ً .  ٢
 . ٤٦٥ص  ١الكايف ج   ٣
 . ٤٤٨ص  ١الكايف ج   ٤



 ۳۳ 

. يعني هذا أحسن كتاب يف الدنيا !! مل يؤلف يف اإلسالم كتـاب يوازيـه أو يدانيـه .إسفاف ؟لفاطمة كيف تزوجها

 .والعياذ باهللا

 

 :تكفري من عدا الشيعة
ا ( عليه السالم ) قال ضَ نَا وغري شيعتنا ) :عن الرِّ ُ ريْ مِ غَ الَ سْ ِ ةِ اإلْ لَّ ىلَ مِ  .110F١ ( لَيْسَ عَ

 

تِهِ  :وعن أيب عبد اهللا قال َ أَلَتِ اهللاََّ يفِ نُرصْ تَالِ   -أي احلسني  – ( إن املالئكة سَ قِ تَعِدُّ لِلْ ثَتْ تَسْ كَ ا وَ مَ أَذِنَ هلََ ـبُ فَ تَأَهَّ وَ تَ

بِّ  ا رَ ةُ يَ ئِكَ الَتِ املَْالَ قَ تِلَ ( عليه السالم ) فَ هُ وَ قُ تُ دَّ قَطَعَتْ مُ دِ انْ لَتْ وَ قَ نَزَ تِلَ فَ تَّى قُ لِكَ حَ ارِ وَ لِذَ ـدَ نْحِ أَذِنْـتَ لَنَـا يفِ االِ

تَهُ  بَضْ دْ قَ ا وَ قَ نَ رْ دَ انْحَ تِهِ فَ َ ـدْ  - يعنـي مل ندركـه  -أَذِنْتَ لَنَا يفِ نُرصْ هُ وَ قَ وْ ـرَ تَّـى تَ هُ حَ َ ـربْ ـوا قَ مُ مْ أَنِ الْزَ ى اهللاَُّ إِلَـيْهِ حَ ـأَوْ فَ

تِهِ وَ بِ  َ تُمْ بِنُرصْ صْ صِّ دْ خُ مْ قَ إِنَّكُ تِهِ فَ َ نْ نُرصْ مْ مِ اتَكُ ا فَ ىلَ مَ يْهِ وَ عَ لَ وا عَ وهُ وَ ابْكُ ُ انْرصُ جَ فَ رَ ـةُ خَ ئِكَ تِ املَْالَ بَكَ يْهِ فَ لَ اءِ عَ الْبُكَ

زِّ  عَ هُ )تَ ـارَ ـونَ أَنْصَ ونُ جَ يَكُ رَ ا خَ إِذَ تِهِ فَ َ نْ نُرصْ ُمْ مِ اهتَ ا فَ ىلَ مَ ناً عَ زْ بعضـهم  ،. املشـكلة اآلن أن املالئكـة تورطـوا111F٢ ياً وَ حُ

راح مرص وبعضهم راح سوريا وبعضهم راحوا العراق وبعضهم راح أفغانستان سمعت أن هناك قرب للحسني !! 

  .آلنفهم ال يدرون أين قرب احلسني ا

الَ  لَ   :وعن أيب عبد اهللا ( عليه السالم )  قَ تَسَ ةَ وَ اغْ فَ رَ مَ عَ وْ ِ ( عليه السالم ) يَ نيْ سَ َ احلُْ ربْ ا أَتَى قَ نَ إِذَ مِ ريُ إِنَّ املُْؤْ ا بَشِ ( يَ

ـكِهَ  نَاسِ ـةً بِمَ جَّ ةٍ حَ طْـوَ لِّ خُ تَبَ اهللاَُّ لَهُ بِكُ هَ إِلَيْهِ كَ جَّ اتِ ثُمَّ تَوَ رَ نَ الْفُ ةً )مِ وَ ـزْ ـالَ وَ غَ ـهُ إِالَّ قَ لَمُ األخ دقيـق يف   112F٣ ا وَ الَ أَعْ

 .الرواية يعني

 

 :الطامة

الَ  يِّ قَ ِ نْ يُونُسَ الْقَرصْ لْتُ  :عَ قُ بْدِ اهللاَِّ ( عليه السالم ) فَ ا عَ يْتُ أَبَ أَتَ ينَةَ فَ لْتُ املَْدِ ريَ  :دَخَ رْ أَمِ ْ أَزُ يْتُكَ وَ ملَ اكَ أَتَ عِلْتُ فِدَ جُ

الَ املُْؤْ  نِنيَ ( عليه السالم ) قَ ورُ  :مِ زُ تُ إِلَيْكَ أَ الَ تَ ا نَظَرْ تِنَا مَ يعَ نْ شِ نَعْتَ لَوْ الَ أَنَّكَ مِ ا صَ هُ اهللاَُّ(  بِئْسَ مَ ورُ ـزُ ـنْ يَ ـعَ  مَ مَ

نُونَ )  مِ هُ املُْؤْ ورُ زُ بِيَاءُ وَ يَ َنْ هُ األْ ورُ زُ ةِ وَ يَ ئِكَ 113Fاملَْالَ

 .هللاهللا يزور قرب عيل والعياذ با ١

                                                 
 . ٢٢٣ص ١الكايف ج   ١
 . ٢٨٣ص  ١الكايف ج   ٢
 . ٥٨٠ص  ٤الكايف ج   ٣



 ۳٤ 

 :وهذا موقفهم من أهل السنة بشكل عام

امسـحها  :ألقـى الـذمي فيصـافحني مـاذا أصـنع قـال :قلت أليب عبد اهللا ( عليه السـالم ) :عن خالد القالنيس قال

 .أغسلها :بالرتاب وباحلائط قلت فالناصب قال

 

لَدِ ال رَ وَ ؤْ هَ سُ رِ هُ كَ بْدِ اهللاَِّ ( عليه السالم ) أَنَّ نْ أَيبِ عَ ـالَفَ وعَ ـا خَ ـلِّ مَ ـكِ وَ كُ ِ ِّ وَ املُْرشْ ـاينِ َ ـودِيِّ وَ النَّرصْ رَ الْيَهُ ـؤْ ا وَ سُ نَ زِّ

بِ  رُ النَّاصِ ؤْ هُ سُ نْدَ لِكَ عِ دَّ ذَ انَ أَشَ مَ وَ كَ الَ سْ ِ  .114F٢ اإلْ

الَ  بْدِ اهللاَِّ ( عليه السالم ) قَ نْ أَيبِ عَ عُ فِ  :وعَ تَمِ ْ نَ الْبِئْرِ الَّتِي جتَ لْ مِ تَسِ غْ ا (  الَ تَ نَ لَدِ الزِّ الَةَ وَ سَ ا غُ إِنَّ فِيهَ مِ فَ امَّ الَةُ احلَْ سَ ا غُ يهَ

لْ  ْلُقْ خَ ْ خيَ ا إِنَّ اهللاََّ ملَ َ مهُ ُّ وَ رشَ بِ وَ هُ الَةَ النَّاصِ سَ ا غُ اءٍ وَ فِيهَ ةِ آبَ بْعَ رُ إِىلَ سَ طْهُ وَ الَ يَ ـبَ وَ هُ لْـبِ وَ إِنَّ النَّاصِ نَ الْكَ اً مِ ّ قاً رشَ

ىلَ ا نُ عَ وَ لْبِ أَهْ نَ الْكَ  .115F٣ .).هللاَِّ مِ

بل ندافع عن أهل البيت عن هـذا اإلسـفاف الـذي  ،ال شك يف ذلك ،إننا يف مثل هذه الروايات ال نتهم أهل البيت

   .ينسبه إليهم أمثال الكليني وغريه

الَ  بْدِ اهللاَِّ ( عليه السالم ) قَ نْ أَيبِ عَ لِ الرُّ  :و عَ نْ أَهْ ٌّ مِ امِ رشَ لُ الشَّ ـةَ (  أَهْ كَّ لُ مَ ةَ وَ أَهْ كَّ لِ مَ نْ أَهْ ٌّ مِ ينَةِ رشَ لُ املَْدِ ومِ وَ أَهْ

ةً ) رَ هْ ونَ بِاهللاَِّ جَ رُ فُ كْ  .116F٤ يَ

بَـثُ  :ويف الصفحة التي بعدها يقول ـةَ أَخْ كَّ ـلِ مَ ـنْ أَهْ بَـثُ مِ ينَـةِ أَخْ لَ املَْدِ ةً وَ إِنَّ أَهْ رَ هْ ونَ بِاهللاَِّ جَ رُ فُ ةَ لَيَكْ كَّ لَ مَ  ( إِنَّ أَهْ

فاً ) عْ بْعِنيَ ضِ مْ سَ نْهُ  .117F٥ مِ

 .هكذا يقولون عن أنصار سول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم وعن الذين هاجروا يف سبيل اهللا عز وجل !

 

 

 

 

                                                                                                                                                                
 . ٥٨٠ص  ٤الكايف ج   ١
 . ١١ص  ٣الكايف ج   ٢
 . ١٤ص  ٣الكايف ج  ٣
 . ٤٠٩ص  ٢الكايف ج  ٤
 . ٤١٠ص  ٢الكايف ج   ٥



 ۳٥ 

 :أما الصحابة فحدث وال حرج

ة أال إن ( هللا قبـاب كثـري :يروي عن أيب عبـد اهللا عليـه السـالم أنـه قـال ،أي الروضة ،فهذا الكليني يف اجلزء الثامن

خلف مغربكم هذا تسعة وثالثون مغرباً أرضا بيضاء مملوءة خلقـاً يستضـيئون بنـوره مل يعصـوا اهللا طرفـة عـني مـا 

لق يربءون من فالن وفالن ) لق آدم أو مل خيُ 118F  يدرون خُ

 .يعنون أبا بكر وعمر .١

 

يعنـي  –وردت يف أخبـار اخلاصـة قـد  :ولكن لإلضافة نذكر هـذا مـن األنـوار النعامنيـة لنعمـة اهللا اجلزائـري يقـول

أن الشيطان يُغل بسبعني غالً من حديد جهنم ويُساق إىل املحرش فينظر وير رجل أمامه يقوده مالئكـة  –الشيعة 

ممكـن أبـو جهـل ممكـن فرعـون ممكـن النمـرود ممكـن أبـو  –العذاب ويف عنقه مائة وعرشون غالً من أغالل جهنم 

ول ما فعل هذا الشـقي حتـى زاد عـيلّ يف العـذاب وأنـا أغويـت اخللـق وأوردهتـم فيدنوا الشيطان إليه فيق  - ؟هلب

119Fما فعلت شيئاً سو أين غصبت خالفة عيل بن أيب طالب )  :فيقول عمر للشيطان ،موارد اهلالك

. صار عمر هـذا ٢

 .الرجل !!

 

120Fال إن عمر كان مصاب بداء يف دبره ال هيدأ إال بامء الرج :واجلزائري هذا اخلبيث يقول

٣. 

 

 :وهذه أيضا خارج الكايف بعض تكفريات الصحابة عندهم

121F(  أال إن أئمة الكفر مخسة طلحة والـزبري ومعاويـة وعمـرو بـن العـاص وأبـو موسـى األشـعري )  :عن عيل قال

٤. 

 وقالوا إن أم طلحة بن عبيد اهللا كانت هلا راية بمكة وإهنا إستبضعت بـأيب سـفيان فوقـع عليهـا وتزوجهـا عبيـد اهللا

122Fوولدت طلحة فجاءت بطلحة لستة أشهر فاختصام فاختارت عبيد اهللا 

٥. 

 

                                                 
 . ١٩٣ص  ٨الكايف ج   ١
 . ٨١ص  ١ألنوار النعامنية ج ا  ٢
 . ٦٣ص  ١األنوار النعامنية ج   ٣
 . ٢٨٧الشايف يف اإلمامة للمرتىض ص   ٤
 . ٦٥ص  ١األنوار النعامنية ج   ٥



 ۳٦ 

( ما يف رأسك وحليتك من شعرة إال ويف أصلها شيطان  :وقالوا عن عيل بن أيب طالب أنه قال لسعد بن أيب وقاص

123Fجالس ) 

١. 

 

 :خامتة
ذا اإلسفاف ومثل هذا اخلبث هذه كلمة نوجهها إىل من ينتسب إىل هذا الدين الذي نقلت عنه مثل ه ،أخريا نقول

و الذي ينتسب إىل هذا الدين ويعتقـد أنـه مـن عنـد اهللا تبـارك وتعـاىل ويـدين بـأن هـذا الكتـاب هـو أصـح كتـاب 

بـل هـذا  ،أنه ليس عندهم كتـاب مثـل هـذا الكتـاب أبـداً  ،وليس له أن يدين غري ذلك ألنه بإمجاع الشيعة ،عندهم

أو بعضـه صـحيح   ،الم الـذي يـدور بيـنهم هـو هـل هـو صـحيح كلـهوإن الك ،أصح كتاب عندهم عىل اإلطالق

هل تقبـل أن تكـون مـن  ،نجد فيه مثل هذا الكالم ! ،لكن يف النهاية هم متفقون أنه أصح كتبهم ،وبعضه  ضعيف

فنقول اتقوا اهللا سـبحانه وتعـاىل والرجـوع إىل  ،وهذا هو أصح كتاب عندك ،دين هذا هو مرجعك األول واألخري

 .شك أنه خري من التامدي يف الباطل احلق ال

 

إال إين كـذلك  ،كام إين سعيد بأن يعرف الناس ما يف هذا الكتاب مـن باطـل وضـالل ،وأنا واهللا الذي ال إله إال هو

وأن يُنسب مثل  ،حزين ملا ألقيته عىل آذانكم من كالم تشمئز منه النفوس الطاهرة الطيبة أن تسمع مثل هذا الكالم

وأسـأل اهللا  ،وإىل أئمة أهل البيت رضوان اهللا تبارك وتعـاىل علـيهم ، رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلمهذا اللغط إىل

وآخـر دعوانـا أنْ  ،وأن يرينـا الباطـل بـاطالً ويرزقنـا اجتنابـه ،تبارك وتعاىل أن يرينا مجيعاً احلق حقاً ويرزقنا اتباعه

 .نا حممداحلمد هللا رب العاملني وصىل اهللا وسلم وبارك عىل نبي

 

 :إجابة بعض األسئلة

 ..كثري ما نسمع من الشيعة يتربءون من مصحف فاطمة ؟ما هي قصة مصحف فاطمة :س

 ،البعض يقول أن هذا أخبار عن وقائع سـتحدث أخـرب هبـا الـوحي ،مصحف فاطمة فقد تضاربت آرائهم فيه :ج

. .وبعضـهم يقـول بـأن هـذا قـرآن ،جربيـلوبعضهم يقول أن هذا  ،ملك من املالئكة جاء إىل فاطمة وأخربها هبذا

وكـل يطلـع مـن  ،ولكـن كـذب ،وهو يف احلقيقة ما فيه يشء أسمه مصحف فاطمة ،يعني متضاربة األقوال يف هذا

                                                 
 . ١٣٣األمايل للصدوق ص   ١



 ۳۷ 

كـل واحـد يكـذب  ،وهـي أكاذيـب ملفقـة ،ولذلك جتد هذه األقوال متضاربة يف موضوع مصحف فاطمـة ،رأسه

ما أعرف أن هذا يشء موجود عندهم وال جيرءون  ،صحف فاطمةلكن ما فيه يشء ملموس عندهم أسمه م ،شيئاً 

 .عىل هذا األمر

 

وقـد  ،اإلمام الصادق يقول أنه مـا فيـه مـن قـرآنكم مـن يشء ،شيخ عندي تعقيب بسيط عىل مصحف فاطمة :س

انـه  أي ،ورد أنه عندما كانت اآلية تنزل عىل رسـول اهللا كـان اإلمـام عـيل سـالم اهللا عليـه يكتبهـا ويكتـب رشحهـا

وأنا رأيت مـن كالمـك يـا شـيخ أنـك مـا عنـدك تأكيـد كامـل عـىل أن مصـحف فاطمـة هـو  ،يكتب تفسري القرآن

 .اخلالصة أن مصحف فاطمة هو جمرد تفسري ،مصحف آخر موجود

 

 ..هذا أمر ،هم يسمونه مصحف وليس تفسري :أوال :ج

 ؟ملـاذا ال يوجـد هـذا التفسـري ،أين هذا التفسـريطيب  ،يعني أن فاطمة تفرس القرآن الكريم ،قوهلم أنه تفسري :ثانيا

يعنـي  ،هو إخبار بالغيب :ولذلك بعضهم يقول ،وملاذا سمي مصحف فاطمة ويأتيها امللك ثم يقال أن هذا تفسري

والبعض يقول كام تقول أنت اآلن أن هذا  ،أمور من األحداث التي ستحدث أخربها امللك إياها يف هذا املصحف

علـت فـداك قـول اهللا  :ية التي قرأناهـا قبـل قليـل عـن أيب قـال قلـت أليب عبـد اهللا عليـه السـالمويف الروا ،تفسري جُ

اقِعٍ  { :سبحانه وتعاىل ابٍ وَ ذَ ائِلٌ بِعَ أَلَ سَ افِعٌ   ،سَ افِرينَ بوالية عيل لَيْسَ لَهُ دَ ـا ال نقرأهـا هكـذا }لِلْكَ  :فقـال ،مـن إنّ

124Fواهللا مثبت  يف  مصحف فاطمة  وهكذا ،هكذا واهللا نزل هبا جربيل عىل حممد

ونحن ال نقول أن هنـاك مصـحف  .١

ولكـن الشـيعة الـذين يعتقـدون أن  ،هي بريئـة مـن هـذا ،وهذا كالم فايض مكذوب عليها ،لفاطمة ريض اهللا عنها

وزعموا أن هناك قرآن لفاطمة خيتلف  ،القرآن حمرف زعموا أن هناك قرآن عند عيل خيتلف عن القرآن الذي عندنا

فنحن ال نريد  ،وكذلك هذا القرآن ذهب إىل احلسن واحلسني وهكذا عند املهدي املنتظر ! ،القرآن الذي عندناعن 

هل القرآن املوجود اآلن هـو الـذي أتـى بـه جربيـل إىل حممـد  :نحن نريد قضية واحدة فقط وهي ،مصحف فاطمة

قضـية أنـه  ،هـذه هـي القضـية األساسـية ..؟ كام يـدعي الشـيعة اإلثنـي عرشـية؟صىل اهللا عليه وسلم أو أنه ناقص

ولذلك أنه جاء يف األخبار أهنم عليهم السالم أمـروا شـيعتهم بقـراءة  ،فاطمة لوحدها أو غريها هذا موضوع آخر

                                                 
 . ٤٩( الروضة ) ص  ٨الكايف ج    ١



 ۳۸ 

هذا املوجود يف الصالة وغريها والعمل بأحكامه حتى يظهر موالنا صاحب الزمان فريتفع هـذا القـرآن مـن أيـدي 

125Fلقرآن الذي ألفه أمري املؤمنني عليه السالم فيُقرأ ويُعمل بأحكامه الناس إىل السامء وخيرج ا

١. 

 

بعضـهم يقولـون أنـه تفسـري وبعضـهم يقولـون أنـه  ،فالقصد أن الشيعة مع مصحف فاطمة هم مضطربون أصـالً 

هم وبعضـ ،وبعضهم يقول أنه تسلية كان يسيل هبا امللك فاطمة بعد موت النبي صىل اهللا عليـه وسـلم ،أخبار غيبية

فنحن ال ندعي يشء ألننا ال نعلم شيئا عن هـذا املصـحف وال نعتقـد  ،يذكر آيات ويقول إهنا من مصحف فاطمة

أين هـو  ؟وإال لو كان تفسريا ملاذا مل خيرج هذا التفسري ،ونجزم يقينا أنه مكذوب عليها ريض اهللا عنها ،ثبوته أصال

. أيـن تفسـري .خلوئي وتفسري الطربيس وتفسـري شـرب وغـريهمملاذا يوجد تفسري الطباطبائي وتفسري ا ؟هذا التفسري

؟ يف هـذه الكتـب ؟أيـن هـذه التفاسـري ،أين تفسري جعفر الصادق ؟. أين تفسري عيل.. أين تفسري آل البيت.فاطمة

 .واهللا أعىل وأعلم ،متضاربة أقواهلم يف هذه التفاسري وكال يدعي وصال بليىل وليىل ال تقر هلم بذاك

 

                                                 
 . ٣٦٣ص  ٢األنوار النعامنية  للجزائري ج  ١
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