
سيـــاحـــة
كتاب في

الـكــــــافيالـكــــــافي
أوثإق وأهم كتب الشيعة المامية الثإني عشرية

للشيخ 

الخميس   عثمان

مقدمة :
     .. النبياء     أشرف على والسلم والصلة الرحيم الرحمن الله بسم

بعد       ,   .. أما أجمعين وصحبه آله وعلى محمد سيدنا والمرسلين

قدمها         ..  الخميس عثمان الكريم شيخي ثمرات من يانعة ثمرة فهذه
لكم         ,   وأقدمها مسموعة كلمة الله حفظه إطلعه بسعة ثم الله بفضل



كتب            وأصح أهم الكافي كتاب في سياحة بعنوان مكتوبة كلمة شكل على
المامية     .. عشرية الثني الشيعة

الكافي             كتاب من روايات من الشيخ يورده ما أنقل نقلي أثناء كنت وقد
الشيخ   ..         أوردها كما فعل وهي المصداقية في زيادة النت على الموجود

والصفحة  ..  بالجزء
الكلمات            بعض تغيير حيث من العام بالمعنى يخل ل فيما تصرفت وكذلك

محاضرة       . أنها بحكم الشيخ أوردها التي العامية

أن        ,     الله أسأل وإني محتواها في قيمة منسقة موثقة المادة هذه فجاءت
بعلمه         ,    , ينفعنا وأن ويقدم قدم ما على الجزاء خير الكريم شيخنا يجزي

مجيب        . سميع إنه معه الجر يحرمنا ل وأن

النظير  (  )  بدر أبو

ببمقدمة :
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الله    ,      ,   حياكم وبركاته الله ورحمة عليكم السلم الرحيم الرحمن الله بسم
يحبه,   ,           ما إلى وإياكم يوفقنا أن وتعالى تبارك الله وأسأل جميعا إخواني

الولين ,      ,    ,   إله والنور الصباح فالق والنوى الحب فالق لله الحمد ويرضى
رحمة    ,      المبعوث على والسلم والصلة أجمعين الخلق وخالق والخرين

بعد       ..   .. أما أجمعين وصحبه آله وعلى محمد نبينا للعالمين

القرن        ,    في وذلك البويهية الدولة زمن في التشيع العاجم قاد فقد
ليس  ,            ما وسلم عليه الله النبيصلى بيت آل إلى ونسبوا الهجري الرابع

الله ,          شاء إن سنسمعها التي والطامات والكذب الشركيات من لهم
إليهم    ,       , نسبوه الناسفيما وللسفصدقهم الليلة هذه وتعالى تبارك

الذي         ,     الكافي كتاب وهو الليلة هذه في بأيدينا ما هذا على مثال وخير
يصححه         ,    ل ومن عشرية الثني الشيعة علماء غالبية عند كله ًا صحيح يعتبر

كتب      ,         من كتاب أي يوازيه ل بالتفاق فهو عندهم كتاب أصح بأنه يقّر كله
الضالة   . الفرقة هذه

يعقوب       ,     بن محمد وهو العاجم هؤلء أحد هو الكتاب هذا ومؤلف
من ,              أحد ول طالب أبي بن علي يؤلفه لم الكتاب هذا بأن ًا علم الكليني

إسناد ,           .. وبدون ًا وزور ًا كذب إليهم ونسبه العجمي هذا ألفه وإنما أبناءه

إن     :        فداك ُجعلت الثاني جعفر لبي قلت قال الحسن بن محمد عن
فكتموا         ,     شديدة التقية وكانت الله عبد أبي و جعفر أبي عن رووا مشائخنا
بها          : (   حدثوا فقال إلينا الكتب صارت ماتوا فلما عنهم ترو ولم كتبهم

إلى  ) ,            ول الصادق جعفر إلى متصلة أسانيد عندهم توجد ل إذا حق فإنها
والحسين            بالحسن متصلة أسانيد لهم تكون أن عن فضل الباقر محمد أبيه

وسلم             , وآله عليه الله صلى الله رسول عن فضل طالب أبي بن وعلي
نفسه      ,      الوقت في ادعائهم مع ذلك فعلوا التقية بسبب أنهم ويزعمون
لن            الصادق جعفر زمن إل علمهم يظهروا أن الشيعة استطاع ما أنه

ًا  ,         . أبد تنتهي ل التي التناقضات هذه نجد وهكذا زالت التقية

التفرقة     ,    ,   , ُتَرسُخ الكافي كتاب أعني المَؤلف هذا ومنها المؤلفات وهذه
والعراض   ,   ,    الدماء وتستحل العنصرية وإلى الشعوبية إلى وتدعو

أنها          ,    منهم ًا ظن وسلم وآله عليه الله صلى النبي بيت أهل باسم والموال
وزور  ,       . كذب أنه شك ل وهذا عنهم ثابتٌة

؟    : ُكليني ال هو من

إيران     ,     ,    ,  في وهي ُكلين مدينة في ولد الكليني يعقوب بن محمد هو
بالسلسلي          ًا أيض ُيعرف و كذلك الرازي له ويقال ُكليني ال له ويقال

ووجههم    ,        بالري وقته في الشيعة شيخ وكان العور جعفر أبو البغدادي
كانوا ,          ,  العلم طلب في الراحلين العلماء أكابر مثابة مجلسه وكان كذلك

ًا      ,    متعمق ًا عالم وكان عليه والتفقه ومفاوضته لمذاكرته حلقته يحضرون
عندهم      (  ) . القول سديد عدلً حجة ثقة ًا محدث
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رجال ,  ,          وشيوخ العلم أهل وفحول الدب حملة أفاضل من عندهم ُيعد
الزهد    ,    ,  ,     في البدال من عندهم أنه إلى مضاًف السلم أئمة وكبار الفقه

أصحابنا    ,    :   شيخ النجاشي عنه قال والخلص والتأله والمعرفة والعبادة
وقال          ,  وأثبتهم الحديث الناسفي أوثق وكان ووجههم بالري وقته في

على :    ,    :    المتفق الشيخ طاووس بن وقال بالخبار عارف ثقة الطوسي
الطيبي      ,   وعده الكليني يعقوب بن محمد وأمانته ثقته

الرابعة   ,     ,    .  المائة أعني المائة رأستلك على المة مجددي من

ثقة    ,        :  بأنه الفندي الله عبد الميرزا قال كما عندهم مشهور الكليني هذا
الله ,        ,    أسد قال الكليني هو قالوا السلم ثقة قيل فإذا السلم

عند :       ,    ّظم المع المقدم العلم وعلم النام وقدوة السلم ثقة الششتري
الكليني         . يعقوب بن محمد جعفر أبي الشيخ الخاصوالعام

عشرية      : الثني الشيعة عند الكافي منزلة

سنة        المتوفى الكليني يعقوب بن محمد عندهم ,   329هذا خلف على هـ
ُيعتبر    ,        ,  و الكافي له ُيقال ًا كتاب جمع الرجل هذا وفاته سنة تحديد في

وهناك          ,  الوجود في كتاب أصح عشرية الثني الشيعة عند الكافي كتاب
الكافي        ,      يكون أن أنكر وقد كله صحته على الجماع نقل من علمائهم من

ل             التي الطامات من فيه رأوا لما وذلك الشيعة بعضعلماء كله ًا صحيح
أعلم ,          ,   , فيما خلف بل وأصحها كتبهم أحسن هو حال كل وعلى ُتحتمل

في             علمائهم كلم نقلت أن بعد الكتاب هذا في علمائهم كلم الن وأنقل
الكتاب   . هذا مؤلف

الربعة   ,    :     الكتب بين الكافي المستدرك صاحب الطبرسي النوري 1قال

آحاد   ,         حال ملحظة عن استغنى المنصف تأمل وإذا النجوم بين كالشمس
الطمئنان    ,   ,    له ويحصل الوثوق وتورثه فيه المودعة السند رجال

وصحتها    وثبوتها   .2بصدورها

بصحة   :        شهدوا قد وأمثالهم الربعة الكتب أصحاب العاملي الحر وقال
ثقات        ,    كانوا فإن عليها المجمع الصول من ونقلها وثبوتها كتبهم أحاديث

ونقلهم      وروايتهم قولهم قبول  .3تعين

الكافي      ,   :  المراجعات صاحب الموسوي الدين شرف الحسين عبد وقال
الربعة      ,    , الكتب يعني الفقيه يحضره ل ومن والتهذيب والستبصار

وأحسنها    ,     وأعظمها أقدمها والكافي مضامينها بصحة مقطوع متواترة
 . 4وأتقنها 

الكتب الربعة هي الكافي والستبصار والتهذيب وفقيه من ل يحضره الفقيه , التي هي ُمعتمد الشيعة في  1
دينهم .

 .532 ص 3مستدرك الوسائل للطبرسي ج   2
 .104 ص 20وسائل الشيعة ج   3
 .110المراجعات للموسوي مراجعة رقم   4

4



يعني    :       ,  عليه يقف أن بالمطالعة يجدر والذي الصدر صادق محمد وقال
الربعة ,           , الكتب اعتبار على مجمعة كانت وإن الشيعة أن هو القارئ

الصحاح              اسم عليها تطلق ل أنها غير روايات من فيها ما كل بصحة وقائلة
السنة        أهل من إخوانهم ذلك فعل  .1كما

للسائل      ,       : كتابه تأليف سبب عن قال الكليني وهو الكتاب مؤلف إن بل
علم             فنون جميع من يجمع كاٍف كتاب عندك يكون أن تحب إنك وقلت

يريد        ,     من منه ويأخذ المسترشد إليه ويرجع المتعلم به يكتفي ما الدين
الصادقين         عن الصحيحة بالثار به والعمل الدين قال .   2علم ولذلك

ِحرفة  ,  , :        الكافي روايات إسناد في المناقشة إن عندهم النائيني المحقق
 .3العاجز 

المامة    ,     :    , أهل اتفق فقال الغفاري أكبر علي الكافي كتاب محقق وأما
بخبره          والثقة به والخذ الكتاب هذا تفضيل على الشيعة وجمهور

قدره  ,         وعلو درجته بارتفاع القرار على مجمعون وهم بأحكامه والكتفاء
بالضبط          المعروفين الثقات روايات مدار عليه الذي القطب أنه على

الحديث ,   ,         أصول سائر من وأفضل أجمل عندهم وهو اليوم إلى والتقان
4. 

فائدة  :          وأكثرها الشيعة كتب أجل من وهو الكافي المفيد وقال , 5وقال
وأتمها     :     وأوثقها أشرفها الكافي الشيعة كتب عن الكاشاني الفيض

وشينها ,           الفضول من وخلوه بينها من الصول على لشتماله  .6وأجمعها
مؤلفات  :      ,   وأحسن وأجمعها الصول أضبط الكافي كتاب المجلسي وقال

وأعظمها    الناجية  .7الفرقة

السترابادي    :   أمين محمد لم      وقال أنه وعلمائنا مشائخنا من سمعنا وقد
يدانيه       أو يوازيه كتاب السلم في الكافي.    : 8 يصنف القمي عباس وقال

ُيعمل       ,    لم والذي المامية المصنفات وأعظم السلمية الكتب أجل هو
مثله    .9لمامية

صحيح   ,   :    ,      هو ما فيه بل كله ليسبصحيح يقولون عندما الشيعة كلم إذا
من   ,         ,   بل لهم السنة أهل إلزامات من للخروج هو إنما ضعيف هو وما

والشيخية        كالخباريين كله بالكافي يؤمنون الذين الشيعة إلزامات
بأن ,          ,    القول وعلى التنزل على حتى أنه بينا قد هذا مع لكن وغيرهم
وأحسن          ,   عندهم كتاب أصح الشيعة بإجماع فهو كله ًا ليسصحيح الكافي

السلم         ,    في بل فقط الشيعة عند ل يوازيه كتاب يوجد ول مؤلفاتهم

 .127كتابه الشيعة ص   1
 .24مقدمة الكافي ص   2
 لعلي أبو الحسن .8كتاب النإتصار للمحقق النائيني في صحة الكافي ص   3
 .26مقدمة الكافي ص   4
أيضا .  5
 .27مقدمة الكافي ص    6
أيضا .  7
أيضا .  8
 .98 ص 3الكنى واللقاب ج   9
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أعظم ,     :       أن مثل تعرف أن ويكفيك المعاصر تيجانيهم يقول ولذلك كله
آلف  ,   ,        فيه بأن يقولون الكافي أصول وهو الشيعة يعني عندهم كتاب

المكذوبة     .1الحاديث

في       ,      سياحة إلى الن نأتي عندهم ومنزلته الكتاب هذا مكانة عرفنا إذا
وردتفي   ,        التي والطامات المهازل على وسأقتصر الكتاب هذا عالم

كتب ,          إلى لرجعت مهازلهم جميع وذكر التوسع قصدت ولو الكافي
تفقدوني ,    ,   ,     , أن قبل وسلوني النوار وبحار النعمانية النوار مثل أخرى

عندهم  ,   ,     ,  , المعتبرة كتبهم من وغيرها الربيع وزهر المعاجز ومدينة
المور      ,       من فيه وجدت ما فأخرجت عندهم كتاب أصح إلى قصدت ولكني
بيت        ,        آل إلى ُتنسب أن عن فضلً عاقل عن تصدر أن ًا أبد يمكن ل التي

وسلمه            الله صلوات الله رسول وإلى وسلم وآله عليه الله صلى النبي
لما ,           ,   ولكن العجاب العجب لوجدتم الكتب من غيره في ما ذكرت ولو عليه

ببعضما   ,       ,    بل الكافي كتاب في ورد بما سأكتفي الختصار القصد كان
المستعان    ,     . والله الكتاب هذا في ورد

إسناده :      : ورجال الكتاب هذا أسانيد أولً

ُأخبَر              أنه عنه الله رضي طالب أبي بن علي عن الكافي في الكليني روى
علي       :  فقال إنتحر الرسول حمار ًا ُعفير َرُسوَل     (أن ّلَم َك ْلِحَماَر ا ِلَك َذ ِإّن

ِبيِه (     )           أ
َ َعْن ِني َث ّد َح ِبي أ

َ ِإّن أّمي
ُ َو ْنَت َأ ِبي أ

َ ِب َفَقاَل وآله عليه الله صلى ّلِه ال
َلى               َع َفَمَسَح ُنوٌح ْيِه َل ِإ َفَقاَم َنِة الّسِفي ِفي ُنوٍح َمَع َكاَن ّنُه أ

َ ِبيِه أ
َ َعْن ّدِه َج َعْن

َو             ّييَن ِب ّن ال ُد ّي َس ُبُه َك َيْر ِحَماٌر ْلِحَماِر ا َذا َه ْلِب ُص ِمْن َيْخُرُج َقاَل ُثّم ِلِه َكَف
ْلِحَماَر        ا ِلَك َذ ِني َل َجَع ّلِذي ا ّلِه ِل ُد ْلَحْم َفا َتُمُهْم  .2 )َخا

كله       ,  ,    ,  ترون كما وإسناده بالسناد الكليني يرويه الذي الحديث هذا ذكرنا
وليسفي ,          ,   لهم كتاب أعظم في أنه السناد هذا في والعجيب حمير

أبيه              , جد عن جده عن أبيه عن يروي فعفير بالحمير مسلسل هو بل حمير
آباءه            . عن حمار عن يروى أن من ًا علي وتعالى تبارك الله فكرم

علة        : من أكثر فللحديث الحديثية الناحية من أما

ِثقات :    ,          هم هل ندري ل الحمير أولئك أن وذلك مجاهيل فيه السناد أول
الكريم   !! ,       ,    القارئ ولعل الحمير لهؤلء ترجم من أجد ولم ل أم حفاظ

أو            للدميري الحيوان حياة كتاب في الحمير هؤلء تراجم في معي يبحث
هناك        . إلىشئ نصل لعلنا للجاحظ الحيوان كتاب

ًا :  الحمار  ثاني يقول وسلم        : كيف وآله عليه الله صلى الله بأبي( لرسول
وأمي  !!      !!      ) أنت الله  رسول بهما يفّدي حتى ؟؟ أمه ومن أبوه ومن ؟؟

الله    ,           صلى الله رسول في طعن أنه شك ل وهذا وسلم عليه الله صلى

 .34فاسألوا أهل الذكر  ص   1
ُطبع في دار الضأواء في بيروت لبنان سنة 237 ص 1الكافي ج    2 هـ -1405 بتحقيق علي أكبر الغفاري 

م وهذه الطبعة التي أرجع إليها وعندما أعزو فإنإما أعزو إليها .1985
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هذا     ,         مثل ينسب ممن أدب وقلة وإسفاف بل يخفى ل كما وسلم عليه
بأبي             له يقول حمارا أن عليه وسلمه الله صلوات الخلق سيد إلى الكلم

وأمي  !! . أنت

عفير  :       ,     (  ) الحمار والد جد وهو بالكذب متهم فيه الحديث هذا أن ًا ثالث
على        ,       مسح ًا نوح أن يدعي وهو السلم عليه ًا نوح يدرك لم ًا قطع أنه وذلك

كفله !! .

الكتاب     ..  هذا لسانيد بالنسبة هذا

ًا         : أيض المهازل من الكتاب ذلك يتخلله لما بالنسبة أما

عبدالله      ,       وأبي جعفر أبي فعن وتعالى سبحانه الله إلى البداء فنسبة
قال    :  أنهما السلم الله(        عليهما صلى الله برسول كذبوا لما الناس إّن

سواه             فما ًا علي إل الرض بهلك وتعالى تبارك الله هّم وسلم وآله عليه
له {      }    بدا ثم بملوم أنت فما عنهم فتول لله   – لقوله المؤمنين  –أي فرحم

المؤمنين   : {      } )  تنفع الذكرى فإن فذكر لنبيه قال .1ثم

أبي             فعن الله كتاب في طعنهم الكتاب هذا في طاماتهم من َجْعَفٍر كذلك
السلم(   )  َكَما         : ( قال عليه ّلُه ُك ْلُقْرآَن ا َجَمَع ّنُه َأ ّناِس ال ِمَن ٌد َأَح ّدَعى ا َما

ِبي                أ
َ ْبُن ِلّي َع ِإّل َلى َتَعا ّلُه ال َلُه َنّز َكَما َظُه َحِف َو َجَمَعُه َما َو ّذاٌب َك ِإّل ْنِزَل أ

ُ

السلم (   )     (   ) عليهم َبْعِدِه ِمْن ِئّمُة َْل ا َو السلم عليه ِلٍب .2   )َطا

ل  السلم  (  وقيل عليه ْلَحَسِن ا ِبي أ
ِهَي       ) :َ ْيَس َل ْلُقْرآِن ا ِفي َياِت اْل َنْسَمُع ّنا ِإ

َفَقاَل              َثُم ْأ َن َفَهْل ُكْم ْن َع َنا َلَغ َب َكَما َأَها َنْقَر َأْن ُنْحِسُن َل َو َنْسَمُعَها َكَما َنا َد ْن  :ِع
ُكْم       (  ّلُم ُيَع َمْن ُكْم ُئ َيِجي َفَس ُتْم ّلْم َتَع َكَما ُءوا اْقَر  . 3  ) َل

وتعالى       : تبارك الله كتاب لتحريف ادعائهم  أما

َنا           (   )  ف َأ َو السلم عليه ّلِه ال ْبِد َع ِبي أ
َ َلى َع َرُجٌل َأ َقَر َقاَل َلَمَة َس ْبِن ِم ِل َسا َعْن

ّلِه             ال ْبِد َع ُبو َأ َفَقاَل ّناُس ال ُأَها َيْقَر َما َلى َع ْيَس َل ْلُقْرآِن ا ِمَن ًا ُحُروف َتِمُع َأْس

السلم(   ) َيُقوَم           : ( عليه ّتى َح ّناُس ال ُأ َيْقَر َكَما ْأ اْقَر َءِة ْلِقَرا ا َهِذِه َعْن ُكّف
َو (   )    (   )      َعّز ّلِه ال َتاَب ِك َأ َقَر السلم عليه ِئُم ْلَقا ا َقاَم َذا ِإ َف السلم عليه ِئُم ْلَقا ا

السلم         (   ) عليه ِلّي َع َبُه َت َك ّلِذي ا ْلُمْصَحَف ا َأْخَرَج َو ّدِه َح َلى َع  .4  ) َجّل

قال    :  عبدالله أبي َما     (   )  ( وعن َو السلم عليها ِطَمَة َفا َلُمْصَحَف َنا َد ْن ِع ِإّن َو
ِطَمَة    (   )       َفا ُمْصَحُف َما َو ْلُت ُق َقاَل السلم عليها ِطَمَة َفا ُمْصَحُف َما ْدِريِهْم ُي

َما(   )            ّلِه ال َو َمّراٍت َثَلَث َذا َه ُكْم ِن ُقْرآ ْثُل ِم ِفيِه ُمْصَحٌف َقاَل السلم عليها
ٌد     َواِح َحْرٌف ُكْم ِن ُقْرآ ِمْن  .5  )ِفيِه

 .78روضأة الكافي ص   1
 .228 ص 1الكافي ج   2
 .619 ص 2الكافي ج    3
 .633 ص 2الكافي ج   4
 .239 ص 1الكافي ج   5
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تحريفاتهم    : من ٌذ َب ُن وهذه

السلم        :  عليه الله عبد لبي بصير أبو سبحانه    قال الله قول فداك ُجعلت
َواِقٍع    { وتعالى :  َذاٍب ِبَع ِئٌل َسا أَل

َ َكاِفريَن  , َس ْل علي  ِل َداِفٌع  بولية َلُه ْيَس  }َل
محمد     ,  :        , على جبريل بها نزل والله هكذا فقال هكذا نقرأها ل ّنا إ من

فاطمة       مصحف في مثبت والله  .1وهكذا

قال     :  الله عبد أبي السلم    (   ) وعن عليه ّلِه ال ْبِد َع ِبي أ
َ ْلُقْرآَن  َعْن ا ِإّن َقاَل

وآله    (   )   (     ) عليه الله صلى ُمَحّمٍد َلى ِإ السلم عليه ِئيُل ْبَر َج ِبِه َء َجا ّلِذي ا
َيٍة    آ ْلَف َأ َعَشَر ْبَعَة ًا.          ,2  َس تقريب مرات ثلث القرآن يعادل أنه شك ل وهذا

يدعون      . الذي فاطمة مصحف إذا فهو

إل       :       كله القرآن يجمع لم باب بعنوان ًا باب الكافي كتاب في الكليني وبوب
السلم   . عليهم الئمة

منها          : نبذا لكم فأقرأ وتعالى تبارك الله لكتاب تحريفاتهم وأما

قال      الجهم بن زيد الله:     عن عبد أبو ِئّمٌة  قرأ َأ ُكوَن َت ِمْن   َأْن َكى َأْز ِهَي
ِئّمٌة           َأ ّلِه ال َو ِإي َقاَل ِئّمٌة أ

َ َداَك ِف ْلُت ُجِع ْلُت ُق َقاَل ُكْم ِت ِئّم ُأ   3 َأ َنْقَر ّنا ِإ َف ْلُت ُق
َطَرَحَها        َف َيِدِه ِب أ

َ َأْوَم َو َبى َأْر َما َفَقاَل  .4 َأْربى

َو    (   )           و ّلَه ال ِطِع ُي َمْن َو َجّل َو َعّز ّلِه ال َقْوِل ِفي السلم عليه ّلِه ال ْبِد َع ِبي أ
َ َعْن

َلُه  ِلّي  َرُسو َع َيِة َوَل َذا          ِفي َك َه ًا ِظيم َع ًا َفْوز فاَز ْد َفَق َبْعِدِه ِمْن ِئّمِة َْل ا َيِة َوَل َو
َلْت  .5 َنَز

ْبُل    (   )         و َق ِمْن َدَم آ ِإلى ْدنا َعِه ْد َلَق َو ِلِه َقْو ِفي السلم عليه ّلِه ال ْبِد َع ِبي أ
َ َعْن

ِلَماٍت  عليهم            ( َك ِئّمِة َْل ا َو ْيِن ْلُحَس ا َو ْلَحَسِن ا َو ِطَمَة َفا َو ِلّي َع َو ُمَحّمٍد ِفي
ِتِهْم )   ّي ُذّر ِمْن عليه        (   السلم الله صلى ُمَحّمٍد َلى َع َلْت َنَز ّلِه ال َو َذا َك َه َنِسَي َف

.6وآله ) 

ِبَهِذِه   (   )    (   ) و السلم عليه ِئيُل ْبَر َج َنَزَل َقاَل السلم عليه َجْعَفٍر ِبي أ
َ َعْن

َأْن   (     )       ْنُفَسُهْم َأ ِبِه َتَرْوا اْش ْئَسَما ِب َذا َك َه وآله عليه الله صلى ُمَحّمٍد َلى َع َيِة اْل
ّلُه     ال ْنَزَل َأ ِبما ْكُفُروا ِلّي َي َع ًا  ِفي .7َبْغي

ًا , كذب وزور , يقول هكذا49 ( الروضأة ) ص 8الكافي ج    1  . عندما يقولون لكم مصحف فاطمة ليس قرآنإ
مثبت في مصحف فاطمة  .

 .634 ص 2الكافي ج   2
الية الصحيحة أن تكون أمة هي  أربى من أمة .  3
292 ص 1الكافي ج   4
 .414 ص 1الكافي ج  5
 .416 ص 1الكافي ج  6
 .417 ص 1الكافي ج   7
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قال     :  الله عبد أبي ُمَحّمٍد  (   )    وعن َلى َع َيِة اْل ِبَهِذِه السلم عليه ِئيُل ْبَر َج َنَزَل
ْبِدنا           َع َعلى ْلنا َنّز ِمّما ْيٍب َر ِفي ُتْم ْن ُك ِإْن َو َذا َك ِلّي َه َع ِمْن   ِفي ِبُسوَرٍة ُتوا أ

ْ َف
ِلِه  ْث .1ِم

جعفر             وهو الله عبد أبي على مكذوب كله الكلم هذا أن لشك طبعا
محمد ,      ,       وهو جعفر أبي على ومكذوب حديثنا بداية في قلنا كما الصادق
وسلم            . وآله عليه الله صلى النبي بيت آل أئمة من وغيرهم الباقر

السلم   (   و عليه الّرَضا ِكيَن)         َعِن ْلُمْشِر ا َلى َع ُبَر َك َجّل َو َعّز ّلِه ال َقْوِل ِفي
ِلّي  َع َيِة َتاِب           ِبَوَل ِك ْل ا ِفي َذا َك َه ِلّي َع َيِة َوَل ِمْن ُد ُمَحّم َيا ْيِه َل ِإ ْدُعوُهْم َت ما
َطٌة ُطو .2 َمْخ

 
َجْعَفٍر    –و ِبي أ

َ َقاَل(   )  الباقر  - َعْن السلم عليه  ( : ( عليه ِئيُل ْبَر َج َنَزَل
ّلِذيَن )     (     )    ا ّدَل َب َف َذا َك َه وآله عليه الله صلى ُمَحّمٍد َلى َع َيِة اْل ِبَهِذِه السلم

َلُموا  َحّقُهْم  َظ ُمَحّمٍد َلُموا         آَل َظ ّلِذيَن ا َلى َع ْلنا ْنَز َأ َف َلُهْم ِقيَل ّلِذي ا ْيَر َغ َقْوًل
َيْفُسُقوَن          ُنوا كا ِبما ِء الّسما ِمَن ًا ِرْجز َحّقُهْم ُمَحّمٍد .3 )آَل

ُكْم      (   )      َل َعَم ّلُه ال َيَرى َفَس ُلوا اْعَم ُقِل السلم عليه ّلِه ال ْبِد َع ِبي أ
َ َد ْن ِع َرُجٌل َأ َقَر

َفَقاَل      ُنوَن ْلُمْؤِم ا َو ُلُه َرُسو َنْحُن       : ( َو َف ُنوَن ْأُمو ْلَم ا َو ِهَي ّنَما ِإ ِهَي َذا َك َه ْيَس َل
ُنوَن ْأُمو ْلَم .4)   ا

ْلَماِضي     و ا ْلَحَسِن ا ِبي أ
َ عليه :   َقاَلَعْن ْنِزَل ِتِه     ُأ ِرَساَل َو ّلِه ال ِمَن ًا َبَلغ ِإّل

َنَعْم       َقاَل ْنِزيٌل َت َذا َه ْلُت ُق ِلّي َع قال ..   : ِفي ِبيَن     ثم ّذ َك ْلُم ا َو ُد ُمَحّم َيا ِني َذْر َو
ّيَك  َنَعْم          ِبَوِص َقاَل ْنِزيٌل َت َذا َه ِإّن ْلُت ُق ِليًل َق ْلُهْم َمّه َو ّنْعَمِة ال ِلي أو
ُ 5. 

جاء              ما قراءة في كلها الليلة هذه جلسنا لو وإل التحريفات من َبذ ُن هذه
ليسفي              ما وإدعاء التحريف من الخبيث الكتاب هذا في جاء ما قراءة في

تنبيه              هذا في لعل ولكن كله الوقت لخذنا الله كتاب من أنه الله كتاب
وكفاية .

السنة     :  أهل مخالفة الحرصعلى

َقاَل    (   )  ف السلم عليه ّلِه ال ْبِد َع ِبي أ
َ َلُه       : ( َعْن َأٍخ ْيَن َب َو َنُه ْي َب َكاَن َرُجٍل ّيَما َأ

ِنِه        ِإْخَوا ِمْن َرُجٍل َلى ِإ ُه َدَعا َف َحّق ِفي ٌة الشيعة    – ُمَماَرا من َنُه  - أي ْي َب ُكَم َيْح ِل
ِء        َهُؤَل َلى ِإ ُيَراِفَعُه أْن

َ ِإّل َبى أ
َ َف َنُه ْي َب السنة     – َو أهل من َلِة  - إي ْنِز ِبَم َكاَن

ْنِزَل                ُأ ِبما ُنوا آَم ّنُهْم أ
َ َيْزُعُموَن ّلِذيَن ا َلى ِإ َتَر َلْم أ

َ َجّل َو َعّز ّلُه ال َقاَل ّلِذيَن ا
ُأِمُروا              ْد َق َو ّطاُغوِت ال َلى ِإ َكُموا َتحا َي أْن

َ ُدوَن ُيِري ِلَك ْب َق ِمْن ْنِزَل ُأ ما َو ْيَك َل ِإ
َيَة    اْل ِبِه ْكُفُروا َي أْن

َ  (6.

أيضا .  1
 .418 ص 1الكافي ج   2
 .423 ص 1الكافي ج  3
 .424 ص 1الكافي ج   4
 .434 ص 1الكافي ج   5
 .411 ص 7الكافي ج   6
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الله               عبد أبي عن جاء ما عندهم القضية هذه يؤكد ما الكافي غير في أما
على   :        فاعرضوهما مختلفان حديثان عليك ورد إذا قال الصادق جعفر

لم              فإن فردوه الله كتاب خالف وما فخذوه الله كتاب وافق فما الله كتاب
العامة         أخبار على فاعرضوهما الله كتاب في السنة    –تجدوا أهل فما –أي
فخذوه   ,      أخبارهم خالف وما فذروه أخبارهم  .1وافق

ل      :     :    المر يحدث السلم عليه للرضا قلت قال أسباط بن علي عن كذلك
مواليك    ,           من أحد أستفتيه فيه أنا الذي البلد وليسفي معرفته من ًا بد أجد

البلد,  :    :     فقيه ائت السلم عليه فقال السنة     –قال أهل من –يعني
فيه            الحق فإن بخلفه فخذ بشيء أفتاك فإن أمرك في  .2فأستفته

    ! ؟            مسلم يقوله أن عن فضل عاقل إنسان الكلم هذا يقول هل

من   :           العامة مخالفة أن في إشكال ل حال أي وعلى الخميني يقول ولذلك
التعارض    باب  .3مرجحات

الكافي       :  في جاء مما عندهم الكذب أما

الصادق   :  جعفر إليهم(          ,قال يبغضنا الناسولم إلى حببنا ًا عبد الله رحم
يتعلق              أن أحد استطاع وما أعز به لكانوا كلمنا محاسن يروون لو والله أما

عشرا  ,        ) عليها فيحط الكلمة يسمع أحدهم ولكن بشيء  .4 عليهم

الصادق   :  جعفر إن(       ,  وقال حتى ليكذب المر هذا ينتحل ممن إن
كذبه    )  إلى ليحتاج  .5 الشيطان

بكذابي        :      بدأ قائمنا قام لو الصادق جعفر قال فقد الكافي غير في وأما
فقتلهم    .6الشيعة

أرباعهم   : (           ثلثة لكان شيعة لنا الناسكلهم كان لو الصادق جعفر وقال
أحمق     )  الخر والربع ًا شكاك آية,      : (    7لنا الله أنزل ما الصادق جعفر وقال

التشيع       )   ينتحل فيمن وهي إل المنافقين الكاظم .    :8في موسى وقال
امتحنتهم(    الشيعة   –لو لما       –يعني تمحصتهم ولو مرتدين إل وجدتهم لما

واحد    )   اللف ُلصمن  .9خ

وسائل الشيعة ؟؟ لم يكمل الشيخ المصدر .  1
 .233 ص 2بحار النإوار ج   2
 .83 ص 2الرسائل للخميني ج  3
 .192 ص 8الكافي ج  4
 .212 ص 8الكافي ج   5
 .253رجال الكشي ص   6
 .179رجال الكشي ص   7
 .154رجال الكشي ص   8
 . الكافي ينقسم إلى ثإلثإة أقسام : الصول وهما الجزء الول والثانإي . وإلى فروع107 ص 8الكافي ج    9

وهي الجزاء من الثالث إلى السابع . ثإم الروضأة وهي الجزء الثامن من الكافي . 
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نبدأ   قلنا   –والن والطامات        –كما المهازل من الكتاب هذا في ما بذكر
أصح              هو الكتاب هذا يكون أن يقبل أن بدين يلتزم لنسان يمكن ل التي

يقبل            ,    كان إذا المعتقد هذا في أو الدين هذا في أو المذهب هذا في كتاب
هذا             مثل فعلى مرجعه يكون وأن عمدته يكون أن الكتاب هذا يكون أن

وأنا  ,   السلم قلت   –النسان ضيق        –كما أهمها لمور شيء كل ذكرت ما
سأذكره ,         ,    ما ولعل أنتم وقتكم أعني ولكن أنا وقتي أعني ل الوقت

وفائدة ,              نفع وتعالى تبارك الله شاء إن فيه يكون أن لعل هذا ومع طويل
يعتبر   .  لمن وعبرة

عن     الكافي في الكليني َلْت   روى َقا ّيِة ِب ِل ْلَوا ا َبَة َبا ل  ( : َح ِنيَن قلُت ْلُمْؤِم ا َأِميَر

طالب     أبي بن ْلِك        علي ِت ِب ِني ِتي ْئ ا َفَقاَل َلْت َقا ّلُه ال َيْرَحُمَك ِْلَماَمِة ا َلُة َدَل َما
َقاَل              ُثّم َتِمِه ِبَخا ِفيَها ِلي َبَع َط َف ِبَها ُتُه ْي َت أ

َ َف َحَصاٍة َلى ِإ َيِدِه ِب أَشاَر
َ َو ْلَحَصاِة ا

ّنُه              َأ َلِمي َفاْع ْيِت َأ َر َكَما َبَع ْط َي َأْن َدَر َفَق ِْلَماَمَة ا ّدٍع ُم ّدَعى ا َذا ِإ َبُة َبا َح َيا ِلي
ْنَصَرْفُت             ا ُثّم َلْت َقا ُه ُد ُيِري َشْيٌء ْنُه َع َيْعُزُب َل ِْلَماُم ا َو ّطاَعِة ال َتَرُض ُمْف ِإَماٌم

عليه    (   )    (  ْلَحَسِن ا َلى ِإ ْئُت َفِج السلم عليه ِنيَن ْلُمْؤِم ا َأِميُر ِبَض ُق ّتى َح
َنُه )       (   )    ُلو َأ َيْس ّناُس ال َو السلم عليه ِنيَن ْلُمْؤِم ا َأِميِر ِلِس َمْج ِفي ُهَو َو السلم

َقاَل             َمَعِك َما ِتي َها َفَقاَل َمْوَلَي َيا َنَعْم ْلُت َفُق ّيُة ِب ِل ْلَوا ا َبُة َبا َح َيا َفَقاَل
ُثّم       (   )   َلْت َقا السلم عليه ِنيَن ْلُمْؤِم ا َأِميُر َبَع َط َكَما ِفيَها َبَع َط َف ُتُه ْي َط َأْع َف

عليه  (   )       (    الله صلى ّلِه ال َرُسوِل َمْسِجِد ِفي ُهَو َو السلم عليه ْيَن ْلُحَس ا ْيُت َت َأ

َأ )               ُتِريِديَن َما َلى َع ِليًل َد َلِة ّدَل ال ِفي ِإّن ِلي َقاَل ُثّم َرّحَب َو َفَقّرَب وآله
ُتُه            ْل َناَو َف َمَعِك َما ِتي َها َفَقاَل ّيِدي َس َيا َنَعْم ْلُت َفُق ِْلَماَمِة ا َلَة َدَل ُتِريِديَن َف

َو          (   )  السلم عليه ْيِن ْلُحَس ا ْبَن ِلّي َع ْيُت َت َأ ُثّم َلْت َقا ِفيَها ِلي َبَع َط َف َة ْلَحَصا ا
َنًة                َس َة َعْشَر َثَلَث َو َئًة ِما ِئٍذ َيْوَم ّد َأُع َنا َأ َو ُأْرِعْشُت َأْن َلى ِإ َبُر ِك ْل ا ِبَي َلَغ َب ْد َق

َلّي            ِإ أ
َ َأْوَم َف َلِة ّدَل ال ِمَن ِئْسُت َي َف َدِة َبا ْلِع ِبا َمْشُغوًل َو ًا َساِجد َو ًا ِكع َرا ُتُه ْي أ

َ َفَر
َكْم              َو َيا ْن ّد ال ِمَن َمَضى َكْم ّيِدي َس َيا ْلُت َفُق َلْت َقا ِبي َبا َش َلّي ِإ َد َفَعا َبِة ّبا ِبالّس

َما                 ِتي َها ِلي َقاَل ُثّم َلْت َقا َفَل َبِقَي َما َأّما َو َنَعْم َف َمَضى َما َأّما َفَقاَل َبِقَي
السلم          (   ) عليه َجْعَفٍر َبا َأ ْيُت َت َأ ُثّم ِفيَها ِلي َبَع َط َف َة ْلَحَصا ا ُتُه ْي َط َأْع َف َمَعِك

ْيُت        (   )      َت َأ ُثّم ِفيَها ِلي َبَع َط َف السلم عليه ّلِه ال ْبِد َع َبا َأ ْيُت َت َأ ُثّم ِفيَها ِلي َبَع َط َف
عليه   (   )       (  الّرَضا ْيُت َت َأ ُثّم ِفيَها ِلي َبَع َط َف السلم عليه ُموَسى ْلَحَسِن ا َبا َأ

ِلي )   َبَع َط َف  .1 ) السلم

َقاَل    و َبِصيٍر ِبي أ
َ َلُه      (   )  ( : َعْن ْلُت َفُق السلم عليه ّلِه ال ْبِد َع ِبي أ

َ َلى َع ْلُت َدَخ
ُبو             َأ َفَرَفَع َقاَل َكَلِمي َيْسَمُع ٌد َأَح َنا َهاُه َلٍة َأ َمْس َعْن ُلَك َأ َأْس ّني ِإ َداَك ِف ْلُت ُجِع

َبا  (   )             َأ َيا َقاَل ُثّم ِفيِه َلَع ّط َفا آَخَر ْيٍت َب ْيَن َب َو َنُه ْي َب ًا ْتر ِس السلم عليه ّلِه ال ْبِد َع
َأّن             ُثوَن ّد َتَح َي َتَك ِشيَع ِإّن َداَك ِف ْلُت ُجِع ْلُت ُق َقاَل َلَك َدا َب َعّما َسْل ُمَحّمٍد

َلُه  (     )   (   )    َتُح ُيْف ًا َباب السلم عليه ًا ّي ِل َع ّلَم َع وآله عليه الله صلى ّلِه ال َرُسوَل
عليه           (    الله صلى ّلِه ال َرُسوُل ّلَم َع ُمَحّمٍد َبا َأ َيا َفَقاَل َقاَل َباٍب ْلُف َأ ْنُه ِم

ْلُت )  (   )           ُق َقاَل َباٍب ْلُف َأ َباٍب ُكّل ِمْن َتُح ُيْف َباٍب ْلَف َأ السلم عليه ًا ّي ِل َع وآله
ُهَو                َما َو ْلٌم َلِع ّنُه ِإ َقاَل ُثّم َْلْرِض ا ِفي َساَعًة َكَت َن َف َقاَل ْلُم ْلِع ا ّلِه ال َو َذا َه

َو         ُمَحّمٍد َبا َأ َيا َقاَل ُثّم َقاَل َذاَك ْلَجاِمَعَة  ِب ا َنا َد ْن ِع ْلَجاِمَعُة     ِإّن ا َما ْدِريِهْم ُي َما َو
ًا            ِذَراع ْبُعوَن َس ُلَها ُطو َصِحيَفٌة َقاَل ْلَجاِمَعُة ا َما َو َداَك ِف ْلُت ُجِع ْلُت ُق َقاَل

ِلّي   (     )         َع َخّط َو ِفيِه ْلِق َف ِمْن ِئِه ِإْمَل َو وآله عليه الله صلى ّلِه ال َرُسوِل ِبِذَراِع
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َْلْرُش              ا ّتى َح ْيِه َل ِإ ّناُس ال َتاُج َيْح َشْيٍء ُكّل َو ٍم َحَرا َو َحَلٍل ُكّل ِفيَها ِنِه َيِمي ِب
ْلُت               ُجِع ْلُت ُق َقاَل ُمَحّمٍد َبا َأ َيا ِلي َذُن ْأ َت َفَقاَل َلّي ِإ َيِدِه ِب َضَرَب َو ْدِش ْلَخ ا ِفي

َذا               َه َأْرُش ّتى َح َقاَل َو َيِدِه ِب ِني َفَغَمَز َقاَل ْئَت ِش َما َنْع َفاْص َلَك َنا أ
َ ّنَما ِإ َداَك ِف

َكَت                َس ُثّم َذاَك ِب ْيَس َل َو ْلٌم َلِع ّنُه ِإ َقاَل ْلُم ْلِع ا ّلِه ال َو َذا َه ْلُت ُق َقاَل ُمْغَضٌب ّنُه أ
َ َك

َو     َقاَل ُثّم ْلَجْفَر  َساَعًة ا َنا َد ْن ِع َما         ِإّن َو ْلُت ُق َقاَل ْلَجْفُر ا َما ْدِريِهْم ُي َما َو
ّلِذيَن              ا ِء َلَما ْلُع ا ْلُم ِع َو ّييَن ْلَوِص ا َو ّييَن ِب ّن ال ْلُم ِع ِفيِه ٍم َد أ

َ ِمْن ٌء ِوَعا َقاَل ْلَجْفُر ا
ْيَس               َل َو ْلٌم َلِع ّنُه ِإ َقاَل ْلُم ْلِع ا ُهَو َذا َه ِإّن ْلُت ُق َقاَل ِئيَل ِإْسَرا ِني َب ِمْن َمَضْوا

َقاَل       ُثّم َساَعًة َكَت َس ُثّم َذاَك ِطَمَة    ِب َفا َلُمْصَحَف َنا َد ْن ِع ِإّن السلم (   )َو عليها
ُمْصَحُف      (   )      َما َو ْلُت ُق َقاَل السلم عليها ِطَمَة َفا ُمْصَحُف َما ْدِريِهْم ُي َما َو

َو (   )          َمّراٍت َثَلَث َذا َه ُكْم ِن ُقْرآ ْثُل ِم ِفيِه ُمْصَحٌف َقاَل السلم عليها ِطَمَة َفا
ْلٌم                َلِع ّنُه ِإ َقاَل ْلُم ْلِع ا ّلِه ال َو َذا َه ْلُت ُق َقاَل ٌد َواِح َحْرٌف ُكْم ِن ُقْرآ ِمْن ِفيِه َما ّلِه ال

َقاَل          ُثّم َساَعًة َكَت َس ُثّم َذاَك ِب ُهَو َما ُهَو        َو َما ْلَم ِع َو َكاَن َما ْلَم ِع َنا َد ْن ِع ِإّن
َتُقوَم    َأْن َلى ِإ ِئٌن َقاَل           َكا ْلُم ْلِع ا ُهَو ّلِه ال َو َذا َه َداَك ِف ْلُت ُجِع ْلُت ُق َقاَل الّساَعُة

َما              َقاَل ْلُم ْلِع ا َشْيٍء َأّي َف َداَك ِف ْلُت ُجِع ْلُت ُق َقاَل َذاَك ِب ْيَس َل َو ْلٌم َلِع ّنُه ِإ
ِم              َيْو َلى ِإ الّشْيِء َد َبْع الّشْيُء َو ْلْمِر

َ ا َبْعِد ِمْن َْلْمُر ا ّنَهاِر ال َو ْيِل ّل ِبال ُدُث َيْح
َياَمِة ْلِق .1  )ا

تعليق   .. بدون وأقول

أنه         الباقر محمد جعفر أبي عن رواية َعَلَماٍت   (  : َقاَلهذه َعْشُر ِم ِْلَما ِل
ِتِه           َراَح َلى َع َوَقَع َْلْرِض ا َلى َع َوَقَع َذا ِإ َو ًا ُتون َمْخ ًا َطّهر ُم ُد َل يديه   – ُيو على أي

َل               -  َو ُبُه ْل َق َناُم َي َل َو ُه َنا ْي َع َناُم َت َو ِنُب ُيْج َل َو ْيِن َت َد ِبالّشَها َتُه َصْو ًا َراِفع
ُه              َنْجُو َو أَماِمِه

َ ِمْن َيَرى َكَما ْلِفِه َخ ِمْن َيَرى َو ّطى َتَم َي َل َو َءُب َثا َت يعني – َي
ِدْرَع             البراز - ِبَس َل َذا ِإ َو ِتَلِعِه ْب ا َو ْتِرِه ِبَس َلٌة ّك ُمَو َْلْرُض ا َو ْلِمْسِك ا ِئَحِة َكَرا

ِمَن  (     )         ُه ْيُر َغ ِبَسَها َل َذا ِإ َو ًا َوْفق ْيِه َل َع َنْت َكا وآله عليه الله صلى ّلِه ال َرُسوِل
ْنَقِضَي             َت َأْن َلى ِإ ّدٌث ُمَح ُهَو َو ًا ْبر ِش ْيِه َل َع َدْت َزا َقِصيِرِهْم َو ِلِهْم َطِوي ّناِس ال

ّياُمُه  .2 )َأ

َيُقوُل      وعن  ِبي أ
َ َسِمْعُت َيُقوُل َجْعَفٍر ْبَن َق ِتي   ( ...  : ِإْسَحا ّل ا َلُة ْي ّل ال َنِت َكا َذا ِإ َف

ْتُه               َد َل َو َذا ِإ َف ُه ُبو أ
َ ِإّل ْيُرَها َغ ُه َيَرا َل ُه َتَرا ُنوٌر ْيِت َب ْل ا ِفي َلَها َظَهَر ِفيَها ُد ِل َت

َْلْرِض             ا َلى ِإ ُوُقوِعِه َد َبْع َتِديُر َيْس ًا ّبع َتَر ُم َيْخُرَج ّتى َح َلُه ّتَحْت َتَف َو ًا َقاِعد ْتُه َد َل َو
ّتْحِميِد            ِبال َبِعِه ِإْص ِب ُيِشيُر ًا َثَلث ِطُس َيْع ُثّم ِبَوْجِهِه َنْت َكا ْيُث َح َلَة ْب ْلِق ا ِطُئ ُيْخ َفَل

َو               ُه َكا َضاِح َو ُه َبا َنا َو أْسَفَل
َ َو َفْوٍق ِمْن ُه َتا َي َباِع َر َو ًا ُتون َمْخ ًا َمْسُرور َيَقُع َو

ُه              َدا َي َتِسيُل َتُه َل ْي َل َو َيْوَمُه ُيِقيُم َو ُنوٌر ّذَهِب ال َكِة ِبي َس ْثُل ِم ْيِه َد َي ْيِن َب ِمْن
ًا !       , 3  ...  )َذَهب ولذلك ,    ؟ المتحركة الرسوم هذا يذكركم أل ؟ هذا أسمعتم

إليه             الله رسول ذهب طالب أبي بن علي ولد لما الوعظين روضة في
يؤذن             وهو اليمنى أذنه في اليمنى يده واضعا يديه بين ماثل رآه ولكنه
ذلك          في مولود وهو وبرسالته الله بوحدانية ويشهد بالحنيفية ويقيم

له          :   ,   : فقال ؟ أقرأ وسلم وآله عليه الله صلى الله لرسول قال ثم اليوم
والقرآن      )  والزبور والنجيل التوراة فقرأ نسيصحف .    4أقرأ طبعا
القرآن ,       ! . نزول قبل هذا أن والعجيب إبراهيم
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قال             :  الحسين بن علي أن طويل حديث في الكتاب هذا في جاء ( ...كذلك
من           فإذا بآية يستعتبهم أن وتعالى تبارك الله وأراد العباد ذنوب كثرت

أمر   الشمس         الملكآياته مجاري عليه الذى الفلك يزيل أن بالفلك الموكل
والكواكب    والنجوم أن    أالملك  فيأمروالقمر ملك ألف السبعين ولئك

    : الشمس    فتصير فيزيلونه قال مجاريه عن الذي   فييزيلوه البحر ذلك
 : في    قال الفلك في الله       ُيجري أراد فإذا لونها ويتغير عزطمسضوءها

أن            وجل الله يحب ما على البحر الشمسفي طمست الية يعظم أن
 : قال    بالية خلقه :  وذلكيخوف يفعل     وكذلك قال الشمس، انكساف عند

      : يجليها  أن الله أراد فإذا قال يردها بالقمر، الملك    أو أمر مجراها إلى
الفلك          فيرد مجراه إلى الفلك يرد أن بالفلك الشمسإلى  فترجعالموكل

كان .     ,     1 ... ) مجراها بما يذكرنا الكلم هذا والخسوف الكسوف هي هذه
أن           كقولهم والحق الواقع تخالف أمور من أناجيلهم في النصارى عند

المور            من ذلك وغير القديم العهد التوراة في كما الكون الرضمركز
توصلوا    ,          الذي العلم يخالف الكلم هذا أن رأوا ولما عاقل يصدقها ل التي

ذلك             فتركوا البشر وضع من هذا أن وعلموا وردوها الكتب تلك كذبوا إليه
قوية       ,       , فعل ردة لهم صار ثم العلم في وجدوه الذي الحق وأخذوا الباطل

العلم     ,        أن بالهم في خطر ما والمحرفون وباطله حقه كله النجيل فنبذوا
للكليني      ,     بالنسبة الحال وكذلك فيفحمهم الكون إلى يصل حتى سيتطور

يمكن     ,        كان ما الزمان ذلك في لنه الكذبات هذه ألفوا الذين وأصحابه
الكون      ,      شأن في تكلموا فعندما المعلومات هذه لمثل يصل أن لحد

عن       ,      النصارى رجع ِلَم ولكن لفقوه ما كذب وتبين العلم تطور وكذوبوا
ًا          ,     جواب له أجد لم ًا جد محير سؤال ؟ الن إلى الشيعة يرجع ولْم الباطل

الجواب       . هذا يوجد أن بعضكم لعل ولكن

قال             :  أنه الله عبد أبي عن الكليني روى الكتاب هذا مهازل من ما( وهذه
الفيل           البعوضعلى وُفِضَل مثله البعوضة في إل شيء الفيل في

الجناحين ,        ,   .2بالجناحين )  زيادة الفيل من أكثر أشياء فيها البعوضة يعني

وأسبابها  :  الزلزل

الله    :  عبد أبي إنما(          عن أنه نفسه في الرضأسر يحمل الذي الحوت أن
فتر   ,           من وأكبر شبر من أصغر ًا حوت إليه الله فأرسل بقوته الرض يحمل

الحوت    هذه الصغيرة    –فدخلت السمكة فمكث    –أي فصعق خياشيمه في
الرض       –بذلك  يحمل الذي الكبير الحوت عز      –أي الله إن ثم ًا يوم أربعين

وجل        ,      عز الله أراد فإذا الصغير الحوت ذلك وأخرج ورحمه به ُأف ر وجل
الرض            يحمل الذي الكبير الحوت إلى الصغير الحوت ذلك بعث بأرضزلزلة

الرض,      ) فتزلزلت أضطرب رآه جديد    !!!!! .3 فإذا علٌم هذا

قال     :  الله عبد أبي الشامي(        عن الركن هذا تحت مسجونة الريح –إن
الكعبة    في إما           –يعني أخرجه شيئا منها يخرج أن وجل عز الله أراد فإذا
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من         ...  :  قال فدبور ودبور فصبا وصبا فشمال شمال وإما فجنوب جنوب
والصيف             الشتاء في ًا أبد ًا متحرك الركن هذا ترى تزال ل أنك ذلك آية

والنهار  ) ًا ,     .1 والليل أبد ًا متحرك رأيناه وما

بعقيدة       ,     تسمى ما وهي النصارى عقائد من خبيثة عقيدة يعرف جلنا
آدم ,           , خطيئة من الناسبنفسه فدى عيسى أن فيها يزعمون الفداء
فقد          ,  عشرية الثني الشيعة عند أيضا موجودة العقيدة هذه نجد وللسف

الكافي     في الكليني َقاَل    (   )  روى السلم عليه ُموَسى ْلَحَسِن ا ِبي أ
َ (: َعْن

َو              ُتُهْم ْي َفَوَق ُهْم َأْو َنْفِسي ِني ّيَر َفَخ الّشيَعِة َلى َع َغِضَب َجّل َو َعّز ّلَه ال ِإّن
َنْفِسي   ِب ّلِه .2 )ال

ِمَن         (   )   َجَماَعًة السلم عليه ّلِه ال ْبِد َع ِبي أ
َ َمَع ّنا ُك َقاَل ّتّماِر ال ْيٍف َس َعْن

ًا             َأَحد َنَر َلْم َف ًة َيْسَر َو َنًة َيْم َنا ْت َتَف ْل َفا ْيٌن َع َنا ْي َل َع َفَقاَل ْلِحْجِر ا ِفي الّشيَعِة
َفَقاَل      ْيٌن َع َنا ْي َل َع ْيَس َل َنا ْل َلْو        : ( َفُق َمّراٍت َثَلَث ّيِة ِن َب ْل ا َرّب َو َبِة َكْع ْل ا َرّب َو

ْيَس             َل ِبَما ُتُهَما أ
ْ َب ْن ََل َو ْنُهَما ِم َلُم َأْع ّني َأ ُتُهَما َبْر ََلْخ ْلَخِضِر ا َو ُموَسى ْيَن َب ْنُت ُك

َلْم      (   )       َو َكاَن َما ْلَم ِع َيا ِط ُأْع السلم عليه ْلَخِضَر ا َو ُموَسى َِلّن ْيِديِهَما َأ ِفي
ِمْن               ُه َنا ْث َوِر ْد َق َو الّساَعُة َتُقوَم ّتى َح ِئٌن َكا ُهَو َما َو ُكوُن َي َما ْلَم ِع َيا َط ُيْع

َثًة  (     )  ِوَرا وآله عليه الله صلى ّلِه ال .3  ) َرُسوِل

ف            المهدي غيبة مدة عن ُسئل أنه طالب أبي بن علي ٍم ( : َقاَلوعن ّيا أ
َ ّتَة ِس

ِنيَن      ِس ِسّت َأْو َأْشُهٍر ّتَة ِس  .4  ) َأْو

سنة :         السرداب دخل المهدي أن الشيعة تدعي في   260قلت الن ونحن هـ
للسرداب ,          1423 دخوله على مر أنه لنا يتبين بسيطة حسابية وبمسألة هـ
أنها  ,      :  1163 قال أنه علي عن ويقولون لم    6سنة الن وإلى سنوات

يخرج !! .

الكليني   عليه         ( وروى ُمَحّمٍد ِبي أ
َ َلى ِإ َكْوُت َش َقاَل ْلَجْعَفِرّي ا ٍم َهاِش ِبي أ

َ َعْن
َأْخَرَج )            َو ْنِديٍل ِبِم ُه ّطا َغ ُبُه أْحَس

َ َو َقاَل َْلْرَض ا ِطِه ِبَسْو َفَحّك ْلَحاَجَة ا السلم
َنا         َأْعِذْر َو ْذ ُخ ٍم َهاِش َبا أ

َ َيا َفَقاَل َناٍر ِدي َئِة  .5 َخْمَسِما

عليهم     !! ,        . يكذبون ولكنهم كذلك كانوا ما والله سحرة أئمة الله شاء ما

عجيب      : باب وهو الفضائل باب وهذا

عن    :   العمامة فضل َقاَل   (   ) وهذا السلم عليه ّلِه ال ْبِد َع ِبي أ
َخَرَج  (  : َ َمْن

ٌق               َحَر َل َو ٌق َسَر َسَفِرِه ِفي ْبُه ُيِص َلْم ًا َسَفر ُد ُيِري ِكِه َن َح َتْحَت ًا َتّم ُمْع ِلِه ْنِز َم ِمْن
ٌه    ْكُرو َم َل .6) َو
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وأمريكا  ,        ,  أوروبا في الحذية يلبسون للذين خاصة النعال روى فضل فقد
ْيِه    (   )       الكليني  َل َع َو ِبِه أْصَحا

َ َبْعِض َلى ِإ َظَر َن ّنُه أ
َ السلم عليه ّلِه ال ْبِد َع ِبي أ

َ َعْن
َفَقاَل   ُء َدا َسْو َو             : ( َنْعٌل َبَصِر ْل ِبا ُتِضّر ّنَها أ

َ ِلْمَت َع َما َأ ِء َدا الّسْو ّنْعِل ِلل َو َلَك َما
ِفيَها               َتاَل اْخ ِإّل ٌد أَح

َ ِبَسَها َل َما َو ْيِرَها َغ ِمْن ّثَمِن ال َلى أْغ
َ ِب ِهَي َو َكَر ّذ ال  )ُتْرِخي

1. 

نفسها    الصفحة ّلِه         وفي ال ْبِد َع ِبي أ
َ َلى َع ْلُت َدَخ َقاَل َسِديٍر ْبِن َناِن َح َعْن

َأ(   )              ِء َدا ِللّسْو َو َلَك َما َناُن َح َيا َفَقاَل ُء َدا َسْو َنْعٌل ِلي ِرْج ِفي َو السلم عليه
َو               ْلَهّم ا ُتوِرُث َو َكَر ّذ ال ُتْرِخي َو َبَصَر ْل ا ُتْضِعُف ِخَصاٍل َثَلَث ِفيَها َأّن ِلْمَت َع َما

ْيَك             َل َع َقاَل ّنَعاِل ال ِمَن َبُس ْل َأ َفَما ْلُت َفُق َقاَل ّباِريَن ْلَج ا َباِس ِل ِمْن ِلَك َذ َمَع
َو              ْلَهّم ا ُأ ْدَر َت َو َكَر ّذ ال ّد َتُش َو َبَصَر ْل ا ُلو َتْج ِخَصاٍل َثَلَث ِفيَها ِإّن َف ِء ِبالّصْفَرا

ّييَن      ِب ّن ال َباِس ِل ِمْن ِلَك َذ َمَع .2 ِهَي

؟؟         !!  وسلم عليه الله النبيصلى بيت أهل يقوله أهذا

َقاَل    (   )  السلم عليه ّلِه ال ْبِد َع ِبي أ
َ َبَصِر      ( : َعْن ْل ا ُقّوِة ِفي ُد َيِزي ْلُخّف ا ْبُس  )ُل

3.
 

وقال    ,   :  الطباء عرفه ما الّسّل     (  هذا ِمَن َأَماٌن ْلُخّف ا ْبُس (وقال  : .4 )ُل
ِء       الّسْو َتَة ِمي َيِقي ْلُخّف ا ْدَماُن ِإ كتاب,      5 )َقاَل وأحسن عندهم كتاب أصح هذا

مثله      !! . كتاب السلم ُيَؤلففي ولم
الخضاب :

عن      ,   بالحناء الشعر أو اللحية تخضيب وآله (     )وهو عليه الله صلى ِبّي ّن ال
ِإّن            (  : َقاَل ّلِه ال ِبيِل َس ِفي ٍم ِدْرَه َنَفَقِة ِمْن أْفَضُل

َ ْلِخَضاِب ا ِفي ٍم ِدْرَه َنَفَقُة
َو              َبَصِر ْل ا َعِن َء ْلِغَشا ا ُلو َيْج َو ْيِن َن ُذ ُْل ا ِمَن الّريَح ُد ْطُر َي َلًة َخْص َة َعْشَر َبَع َأْر ِفيِه

ُيِقّل             َو َياِن ْلَغَش ِبا ْذَهُب َي َو َثَة ّل ال ّد َيُش َو ْكَهَة ّن ال ّيُب َط ُي َو َياِشيَم ْلَخ ا ّيُن َل ُي
ِبِه             َيِغيُظ َو ْلُمْؤِمُن ا ِبِه ْبِشُر َت َيْس َو َكُة ِئ ْلَمَل ا ِبِه َتْفَرُح َو َطاِن ْي الّش َوْسَوَسَة

ِكيٌر                 َن َو َكٌر ْن ُم ْنُه ِم ِيي َتْح َيْس َو ْبِرِه َق ِفي ٌة َء َبَرا َو ِطيٌب ُهَو َو َنٌة ِزي ُهَو َو َكاِفُر ْل ا
( 6.

الظفار   : وتقليم الكافي

عن       الكافي في الكليني َقاَل  (   )  يَأبروى السلم عليه َذ ( : َجْعَفٍر َأَخ َمْن
َلى                َع َو ّلِه ِبال َو ّلِه ال ِم ِبْس ُذ أُخ

ْ َي ِحيَن َقاَل َو ُجُمَعٍة ُكّل ِبِه َشاِر َو ْظَفاِرِه أ
َ ِمْن

َل    (     )       َو ُقَلَمٌة ْنُه ِم َيْسُقْط َلْم وآله عليه الله صلى ّلِه ال َرُسوِل ُمَحّمٍد ّنِة ُس
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ِفيِه                َيُموُت ّلِذي ا َمَرَضُه ِإّل َيْمَرُض َل َو َنَسَمٍة ْتَق ِع ِبَها َلُه ّلُه ال َتَب َك ِإّل ٌة ُجَزاَز
( 1.

الكافي     في جاء َقاَل    (   )  وقال السلم عليه ّلِه ال ْبِد َع ِبي أ
َ ِليُم( : َعْن َتْق

ْلَعَمى          ا َو َبَرِص ْل ا َو ِم َذا ْلُج ا ِمَن ُيَؤّمُن ْلُجُمَعِة ا َيْوَم ْظَفاِر ْل
َ  .2  .. )ا

الرمان :

َقاَل    (   )   السلم عليه ّلِه ال ْبِد َع ِبي أ
َ ِمَن        ( ...: َعْن ّبٌة َح ِفيَها َو ِإّل َنٍة ُرّما ِمْن َما

ْنُه             ِم َتَزَعَها ْن َفا ًا َلك َم ْيِه َل ِإ َجّل َو َعّز ّلُه ال َبَعَث َكاِفُر ْل ا َلَها َك أ
َ َذا ِإ َف ّنِة ْلَج وجاء  .3  )ا

نفسها    الصفحة َقاَل    (   )  في السلم عليه ّلِه ال ْبِد َع ِبي أ
َ ّبًة  ( : َعْن َح َكَل َأ َمْن

ًا        َيْوم َبِعيَن َأْر ْلَوْسَوَسِة ا َطاَن ْي َش َأْمَرَضْت ُرّماٍن . )ِمْن
نبي       !!  يصير كاملة رمانة يأكل الذي يعني

عن     نفسالصفحة ِلِك    وفي ْلَم ا ْبِد َع ْبِن َد السلم     َيِزي عليه عبدالله أبي عن
له  :  َو            (قال َعّز ّلُه ال ْذَهَب َأ َيَها َتْوِف َيْس ّتى َح َنًة ُرّما َكَل َأ ُمْؤِمٍن ّيَما َأ ُد َيِزي َيا َ

َعّز              ّلُه ال ْذَهَب َأ ْيِن َت َن ْث ا َكَل َأ َمْن َو ًا َباح َص َبِعيَن َأْر ِبِه ْل َق َناَرِة ِإ َعْن َطاَن ْي الّش َجّل
َيَها              َتْوِف َيْس ّتى َح ًا َثَلث َكَل َأ َمْن َو ٍم َيْو َئَة ِما ِبِه ْل َق َناَرِة ِإ َعْن َطاَن ْي الّش َجّل َو

ّلُه              ال ْذَهَب َأ َمْن َو َنًة َس ِبِه ْل َق َناَرِة ِإ َعْن َطاَن ْي الّش َجّل َو َعّز ّلُه ال ْذَهَب أ
َ

ّنَة              ْلَج ا َدَخَل ِنْب ْذ ُي َلْم َمْن َو ِنْب ْذ ُي َلْم َنًة َس ِبِه ْل َق َناَرِة ِإ َعْن َطاَن ْي  .)الّش

مؤمنة    : وأنهار كافرة أنهار

الكليني   ,    روى العجب ينتهي السلم   (   ) ول عليه ْلَحَسِن ا ِبي أ
َ َقاَلَعْن

َأّما             َو ِمْصَر ِنيُل َو ْلُفَراُت َفا َناِن ْلُمْؤِم ا َأّما َف َكاِفَراِن َنَهَراِن َو َناِن ُمْؤِم َنَهَراِن
ْلَخ     َب َنَهُر َو َلُة َفِدْج َكاِفَراِن ْل ربما     .4  ا وجيحان وسيحان المسسيسبي نسي

المنزلتين     . بين منزلة في هذه

تمسالعراض         ,    مسألة ًا جد خطيرة مسألة عن الكتاب هذا في أيضا يقول
قال       :  أنه الباقر محمد جعفر أبي الناسكلهم(       عن إن حمزة أبا يا والله

شيعتنا     ) خل ما بغايا يشرح ,        !  5 أولد ثم الشيعة إل زنى الناسأولد كل
بصير             :  لبي قال أنه الله عبد أبي عن أخرى رواية في الرواية ِإّن ( هذه

َكَما             ُيْحِدُث َو ْنَها ِم الّرُجُل ُد َيْقُع َكَما َأِة ْلَمْر ا ِمَن َد َيْقُع ّتى َح َيِجيُء َل َطاَن ْي الّش
ُيْعَرُف         َشْيٍء َأّي ِب ْلُت ُق ِكُح ْن َي َكَما ِكُح ْن َي َو َنا     6 ُيْحِدُث ُبْغِض َو َنا ّب ِبُح َقاَل ِلَك َذ

َطاِن            ْي الّش ْطَفَة ُن َكاَن َنا ْبَغَض َأ َمْن َو ْبِد ْلَع ا ْطَفَة ُن َكاَن َنا ّب َأَح الن  .7) َفَمْن نحن
يعتقد   !!    !!       الكتاب بهذا يؤمن من يعني جامع الشيطان حتى النطفة نريد ل

 .491 ص 6الكافي ج   1
 .490 ص 6الكافي ج   2
 .353 ص 6الكافي ج   3
 .391 ص 6الكافي ج   4
 . 239 ص 8الكافي ج   5
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شك     ,      !!    ل وهذا هو منه تخرج النطفة لكن معه زوجته جامع الشيطان أن
فاجر      . إنسان إل يعتقده ل أنه

لوط      : قوم عمل يعمل من علج

الكليني   َقاَل     روى َد َيِزي ْبِن ُعَمَر السلم     (   ): َعْن عليه ّلِه ال ْبِد َع ِبي أ
َ َد ْن ِع ْنُت ُك

ّلِه               ال ْبِد َع ُبو َأ َلُه َفَقاَل َياَن ْب الّص ُأِحّب ّني ِإ َداَك ِف ْلُت ُجِع َلُه َفَقاَل َرُجٌل ُه َد ْن ِع َو
ّلِه(   )            ( ال ْبِد َع ُبو َأ َفَوَضَع َظْهِري َلى َع ُلُهْم َأْحِم َقاَل َذا َما َنُع َتْص َف السلم عليه

ْيِه  )            َل ِإ َظَر َن َف الّرُجُل َكى َب َف ْنُه َع َوْجَهُه ّلى َو َو ِتِه ْبَه َج َلى َع ُه َد َي السلم عليه
ًا   (   )         َجُزور َتِر َفاْش َدَك َل َب ْيَت َت َأ َذا ِإ َفَقاَل َرِحَمُه ّنُه أ

َ َك السلم عليه ّلِه ال ْبِد َع ُبو َأ

َتْقِشُر            َبًة َضْر َناَم الّس َفاْضِرِب ْيَف الّس ُخِذ َو ًا َشِديد ِعَقاًل ْلُه اْعِق َو ًا َسِمين
ِتِه      ِبَحَراَر ْيِه َل َع ِلْس اْج َو َة َد ْل ْلِج ا ْنُه َلِدي       1 َع َب ْيُت َت َأ َف الّرُجُل َفَقاَل ُعَمُر َفَقاَل

َناَم           الّس ِبِه ْبُت َفَضَر ْيَف الّس ْذُت أَخ
َ َو ًا َشِديد ِعَقاًل ُتُه ْل َفَعَق ًا َجُزور ْيُت َتَر َفاْش

َظْهِر             َلى َع ّني ِم َفَسَقَط ِتِه ِبَحَراَر ْيِه َل َع َلْسُت َج َو َد ْل ْلِج ا ْنُه َع َقَشْرُت َو َبًة َضْر
ِبي          َما َكَن َس َو ْلَوَزِغ ا ِمَن أْصَغُر

َ ْلَوَزِغ ا ْبُه ِش َبِعيِر ْل .2 ا

للكراد       : الكافي في الكليني من بشارة

ْلُت         (   )  َفُق السلم عليه ّلِه ال ْبِد َع َبا َأ ْلُت َأ َس َقاَل الّشاِمّي ِبيِع الّر ِبي أ
َ ِإّن  :َعْن

َو            ُطُهْم ِل ُنَخا َف ْيِع َب ْل ِبا ُئوَن َيِجي ُلوَن َيَزا َل ّنُهْم ِإ َو ْكَراِد ْل
َ ا ِمَن ًا َقْوم َنا َد ْن ِع

َفَقاَل   ِيُعُهْم َبا ْلِجّن          : ( ُن ا ِء َيا َأْح ِمْن َحّي َد ْكَرا َْل ا ِإّن َف ُطوُهْم ِل ُتَخا َل ِبيِع الّر َبا أ
َ َيا

ُطوُهْم       ِل ُتَخا َفَل َء َطا ْلِغ ا ْنُهُم َع ّلُه ال .3) َكَشَف

قال         :  أنه السلم عليه طالب أبي بن علي البغي(     عن الناسإن أيها – يا
الظلم   بنت            –أي عناق الله على بغى من أول وإن النار إلى صاحبه يقود

جريب ,             في جريبا مجلسها وكان آدم بنت عناق الله قتله قتيل فأول آدم
عليها            الله فسلط المنجلين ظفران إصبع كل في ًا إصبع عشرون لها وكان

الله           قتل وقد فقتلنها البغل مثل ًا ونسر كالبعير وذئبا كالفيل ًا أسد
كانوا       ) ما وآمن أحوالهم أفضل على الرواية ,     الجبابرة هذه أن شك ل

عشرين  ,           لها صورتها وهذه آدم بنت هي هذه كانت وإذا الثكلى ُتضحك
به ,             يقص الذي المنجل مثل فيه ظفر كل ظفرين فيه إصبع كل إصبع

يقول           :  وتعالى سبحانه والله السلم عليه آدم صورة تكون فكيف {الزرع
ٍم      َتْقِوي أْحَسِن

َ ِفي ْنَساَن ِْل ا َنا َلْق َخ ْد النسان ,    4  }َلَق أصل يقول وداروين
أو ! ,             داروين أو الله نصدق فمن آدم بنت شكل هذا يقولون والشيعة قرد

الشيعة .

للنسان   ,      :    ولد إذا قبلها سؤال أسألكم دعوني ولكن مضحكة مسألة هذه
خرج   ,          بمن فيكنى بخمسدقائق أخيه قبل خرج وأحدهما توأم امرأته من
روى                الكليني رواية إلى لنسمع ؟ الكبر يكون من ؟ بعد خرج بمن أو قبل

يعني أن هذا رجل مخنث يحب أن يأتيه الصبيان في دبره كما يفعل الشيعة مع زوجاتهم في الدبار وإل   1
فإن الرجال ل يأتون النساء في الدبار .

 .550 ص 5الكافي ج   2
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الكافي    في ْبِد       : ( َقاَل الكليني َع ُبو َأ ُه أ
َ ّن َفَه ْطٍن َب ِفي ْيِن ُغَلَم َرُجٌل َأَصاَب

ُبو (   )           َأ َفَقاَل َأّوًل َخَرَج ّلِذي ا َفَقاَل َبُر ْك َْل ا ّيُهَما َأ َقاَل ُثّم السلم عليه ّلِه ال
َذاَك  (   )            ِب َلْت َحَم ّنَها أ

َ َلُم َتْع َما َأ َبُر ْك َأ ُهَو ًا آِخر َخَرَج ّلِذي ا السلم عليه ّلِه ال ْبِد َع
ّلِذي               َفا َذا َه َخَرَج ّتى َح َيْخُرَج َأْن ْنُه ِك ُيْم َلْم َف َذاَك َلى َع َدَخَل َذا َه ِإّن َو أّوًل

َ

َبُرُهَما     ْك َأ ُهَو ًا آِخر موقف       !! . 1) َيْخُرُج عليه وسكر عليه دخل الثاني يعني
نفسي     .        تشمئز وأنا أوردها حقيقة أشياء هذه امرأة رحم هو ما سيارات

حقيقة       ,         الكتاب هذا من أحذر أن أريد أنا أقول ما أدري ما لكن قراءتها من
كتاب,              أصح هو الكتاب هذا يكون أن العقلء بعض يقبل كيف أدري ل

الكتب ,       ,      . بقية عن نقول فماذا كتاب أصح هذا كان إذا يعني عندهم

هذه   ,         من وأستغفره الله إلى أتوب وأنا الرواية هذه ف خذوا َعْنالرواية
َرُجٌل   (   )    (     )  وآله عليه الله صلى ِبّي ّن ال َتى أ

َ َقاَل السلم عليه ّلِه ال ْبِد َع ِبي أ
َ

الّرَجاُل          َيْحِمُل َما َظَم َأْع َأْحِمُل ّني ِإ ّلِه ال َرُسوَل َيا الذكر   -– َفَقاَل َفَهْل  أي
َل               َء ّنَسا ال ِإّن َف ًة ِحَماَر أْو

َ َناَقًة ِم ِئ َبَها ْل ا ِمَن ِلي َما َبْعَض ِتَي آ َأْن ِلي ُلُح َيْص
ّلَه       (     )   ال ِإّن وآله عليه الله صلى ّلِه ال َرُسوُل َفَقاَل ْنِدي ِع َما َلى َع ْيَن َيْقَو

ْنَصَرَف             َفا ِلَك ْك َش ِمْن ُلَك َتِم َيْح َما َلَك َلَق َخ ّتى َح ُلْقَك َيْخ َلْم َلى َتَعا َو َباَرَك َت
َلُه         (     )   َفَقاَل وآله عليه الله صلى ّلِه ال َرُسوِل َلى ِإ َد َعا أْن

َ َبْث ْل َي َلْم َو الّرُجُل
ْيَن         (     )  َأ َف وآله عليه الله صلى ّلِه ال َرُسوُل َلُه َفَقاَل َمّرٍة َأّوِل ِفي ِتِه َل َمَقا ْثَل ِم

َطِة    َن ْط َن الَع ِء َدا الّسْو ِمَن ْنَت َفَقاَل        2 َأ َد َعا َأْن َبْث ْل َي َلْم َف الّرُجُل ْنَصَرَف َفا َقاَل
َفَوَقْعُت              ِبِه ِني َت أَمْر

َ َما ْبُت َل َط ّني ِإ ًا َحّق ّلِه ال َرُسوُل ّنَك أ
َ ُد َأْشَه ّلِه ال َرُسوَل َيا

ِلَك         َذ ِني َنَع َأْق ْد َق َو ِني ُل َتِم َيْح ِمّما ِلي ْك َش َلى .3َع
لذكره       !!        يصلح ما على الرجل يدل الذي أيش أم رسول هذا أعلم ل يعني
أهكذا  ,     ,      ,  إسفافوطعن أليسهذا الله رسول ُيَقدر أهكذا بالله والعياذ

بالله          .  والعياذ وسلم وآله عليه الله صلى الله رسول يكون

ثانية    رواية ّلِه         وهذه ال ْبِد َع َبا َأ َسِمْعُت َقاَل ْلُجْعِفّي ا ْبَراِهيَم ِإ ْبِن َق ِإْسَحا َعْن
ُأّم(   )     (     )    ْيَت َب َدَخَل وآله عليه الله صلى ّلِه ال َرُسوَل ِإّن َيُقوُل السلم عليه
َزْوَجَها             ُكو َتْش ِهَي َذا ُهَو َلْت َفَقا ُء ْلَحْوَل ا ُكُم ْت َت َأ َفَقاَل َبًة ّي َط ًا ِريح َفَشّم َلَمَة َس

ُمْعِرٌض            ّني َع َزْوِجي ِإّن أّمي
ُ َو ْنَت َأ ِبي أ

َ ِب َلْت َفَقا ُء ْلَحْوَل ا ْيِه َل َع َفَخَرَجْت
ّني                َع ُهَو َو ِبِه َلُه ّيُب َط َت أ

َ ِمّما ًا ّيب َط ًا ْيئ َش ْتُرُك َأ َما َلْت َقا ُء َحْوَل َيا ِزيِديِه َفَقاَل
َلّي               َع ِلِه َبا ِإْق ِب َلُه َما َو َلْت َقا ْيِك َل َع ِلِه َبا ِإْق ِب َلُه َما ْدِري َي َلْو أَما

َ َفَقاَل ُمْعِرٌض
َكاِن       َل َم َنَفُه َت ْك ا َبَل َأْق َذا ِإ ّنُه ِإ أَما

َ ملكان       !! -– َفَقاَل ومعه يجامع جاء يعني
َكَما             ُنوُب ّذ ال ْنُه َع َتَحاّت َجاَمَع ُهَو َذا ِإ َف ّلِه ال ِبيِل َس ِفي ْيَفُه َس َكالّشاِهِر َكاَن َف

ُنوب         ّذ ال ِمَن َلَخ ْنَس ا َتَسَل اْغ ُهَو َذا ِإ َف الّشَجِر ُق َوَر َتَحاّت .4ِ َي

ثم  ..          الرواية هذه يذكر المشائخ بعض الطرائفسمعت من المستعان الله
قاعد   :     ,       رجل إل يقوله ل هذا الله رسول يقوله أهذا يقول عليها علق

الكلم       ,       هذا يخرج أن يمكن ل الكلم هذا مثل ويتكلم سكران خمر وعنده
ًا         . أبد وسلم وآله عليه الله صلى الله رسول فّي

 .53 ص 6الكافي ج  1
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السعال  : دواء

َو    (   )       ْلَغَم َب ْل ا َطُع َتْق َلُة ْلَجِمي ا ُة َأ ْلَمْر ا َقاَل السلم عليه ّلِه ال ْبِد َع ِبي أ
َ َعْن

الّسْو  ُة َأ ْلَمْر َء    دا َدا الّسْو َة ْلِمّر ا ّيُج ُتَه ُء العتذار    ,  .1َا طبعا للسود العتذار مع
بكافر        ,     . ليس الكفر ناقل ذنب ليسلي أنا وليسمني الكليني من

أنه     يروون وآله  (     ) كذلك عليه الله صلى ِبّي ّن ال َأٍة   َكاَن اْمَر َتْزِويَج َد َأَرا َذا ِإ
َيُقوُل      َو ْيَها َل ِإ ُظُر ْن َي َمْن َتَها    : ( َبَعَث ِلي َشّمي َثِة ْبُعو ْلَم الرقبة   -– ِل ِإْن  يعني َف

ُبَها             َث َكْع ُظَم َع ُبَها َكْع َدِرَم ِإْن َف َبَها َكْع ُظِري ْن ا َو َعْرُفَها َطاَب ُتَها ِلي .2) َطاَب
هذا    ,  :  ,       يصدر أن الممكن من هل الَفْرج الكعثب ؟؟ الكعثب ما أتدرون
يخرج         ,      أن يمكن هل بل ؟؟ وسلم عليه الله صلى الله رسول من الكلم

الشيعة          ,    هذا أيقبل الخبيثة الرواية هذه في كما صالح رجل من الكلم هذا
بالله  . والعياذ

َقاَل     (   )  و ّنُه َأ السلم عليه ّلِه ال ْبِد َع ِبي أ
َ ّيِة    (  : َعْن ِن ّنْصَرا ال َو ّيِة َيُهوِد ْل ا َتَزّوُج

ّيِة          ِب ّناِص ال َو ّناِصِب ال َتَزّوِج ِمْن ْيٌر َخ َقاَل أْو
َ يعني   .3 )َأْفَضُل الناصبية
السنية .

َقاَل    (   )  و  السلم عليه ّلِه ال ْبِد َع ِبي أ
َ ُثّم     ( : َعْن َتُه َأَم ُه َد ْب َع الّرُجُل َزّوَج َذا ِإ

َء            َشا َذا ِإ ْيِه َل َع ّدَها َيُر ُثّم َئَها ِط َو َثْت َطِم َذا ِإ َف ْلَها َتِز اْع َلُه َقاَل َتَهاَها .4  )اْش
الرجل ,         ,    هذا ثم بعض من زوجهما وأمه عبد عنده رجل يعني مصيبة

اعتزلها           للعبد فيقول المسكين العبد زوجة يجامع أن ويريد المة اشتهى
شاء        . إذا عليه يردها ثم وطئها طمثت فإذا

ّدِه   (   )     وعن  َج َعْن ِبيِه أ
َ َعْن السلم عليه ُموَسى ْلَحَسِن ا ِبي أ

السلم(  َ عليهما
عليه        (     )  ( ) ًا ّي ِل َع وآله عليه الله صلى ّلِه ال َرُسوُل ِبِه أْوَصى

َ ِفيَما ِإّن َقاَل
َقاَل )  ِفي              : ( السلم َل َو ْلِهَلِل ا ِمَن َلٍة ْي َل َأّوِل ِفي َلَك َأْه ُتَجاِمْع َل ِلّي َع َيا

َبُل               ْلَخ ا ِلَك َذ َيْفَعُل َمْن َلِد َو َلى َع َتَخّوُف ُي ّنُه ِإ َف َلٍة ْي َل آِخِر ِفي َل َو ّنْصِف ال َلِة ْي  ..َل
( 5. 

ِمْن      (   )   عن   َرُجًل ِإّن السلم عليه ِللّرَضا ْلُت ُق َيُقوُل َيى َيْح ْبَن َصْفَواَن
َو              َقاَل َلَك َأ َيْس َأْن ْنَك ِم َيا َتْح اْس َو َبَك َها َلٍة َأ َمْس َعْن َلَك َأ َأْس َأْن ِني َأَمَر ِليَك َمَوا

ْنَت               َأ َف َلُه ْلُت ُق َقاَل َلُه ِلَك َذ َقاَل ُبِرَها ُد ِفي َتُه َأ اْمَر ِتي ْأ َي الّرُجُل ْلُت ُق ِهَي َما
ِلَك      َذ َنْفَعُل َل ّنا ِإ َقاَل  .6 َتْفَعُل

َقاَل    (   )   السلم عليه ّلِه ال ْبِد َع ِبي أ
َ ْيِن      : ( َعْن َت َأَم ْيَن َب الّرُجُل َناَم َي َأْن ْأَس َب َل

ّلَعِب      ال َلِة ْنِز ِبَم ُكْم ِنَساُؤ ّنَما ِإ ْيِن َت ْلُحّر ا إسفاف    !! .7)  َو ُتكشف عورات يعني
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بينهن       ,     والرجل عاريات النساء دعارة بعدها ما ودعارة إسفاف بعده ما
بالله  . والعياذ

السلم    (   )  عليه ّلِه ال ْبِد َع ِبي أ
َ َبَط (   )  ِإّن: ( َقاَل َعْن َه السلم عليه ِئيُل ْبَر َج

وآله       عليه الله صلى النبي َيا      على َفَقاَل َهِريَسٌة ِفيَها ّنِة ْلَج ا ِمَن ِبَصْفَحٍة
َل              ّنُه ِإ َف ُكَما ُت ّي ُذّر َو ِلّي َع َو ْنَت أ

َ ْلَها ُك َف ْلِعيُن ا ْلُحوُر ا َلَك َلَها َعِم َهِذِه ُد ُمَحّم
َو       (     )    ِلّي َع َو وآله عليه الله صلى ّلِه ال َرُسوُل َلَس َفَج ُكْم ْيُر َغ َلَها ُك ْأ َي َأْن ُلُح َيْص
ّلِه     (   )     ( ال َرُسوُل ِطَي ُأْع َف ُلوا َك َأ َف السلم عليهم ْيُن ْلُحَس ا َو ْلَحَسُن ا َو ِطَمُة َفا

َكاَن    )          َف َرُجًل َبِعيَن َأْر َة ُقّو َلِة ْك َْل ا ْلَك ِت ِمْن َباَضَعِة ْلُم ا ِفي وآله عليه الله صلى
َدٍة         َواِح َلٍة ْي َل ِفي ّلُهّن ُك ُه َء ِنَسا َغِشَي َء َشا َذا .1 )ِإ

أكثر            وما الكافي من الطرفة هذه لكم نذكر الجو لكم نلطف حتى
طرائفه :

َفَقاَل    (   )         ُعَمَر َلى ِإ ِتِه أ
َ ِباْمَر َتى أ

َ َرُجًل ِإّن َقاَل السلم عليه ّلِه ال ْبِد َع ِبي أ
َ َعْن

ِلَمْن              َفَقاَل َيَض ْب َأ ًا ُغَلم َدْت َل َو ّنَها ِإ َو ُد أْسَو
َ َنا َأ َو ُء َدا َسْو َهِذِه ِتي َأ اْمَر ِإّن

َو             ُد َأْسَو َزْوُجَها َو ُء َدا َسْو ّنَها ِإ َف َتْرُجَمَها أْن
َ َنَرى ُلوا َفَقا َتَرْوَن َما ِتِه ِبَحْضَر

ُتْرَجَم      (   )      ِل ِبَها ُوّجَه ْد َق َو السلم عليه ِنيَن ْلُمْؤِم ا َأِميُر َء َفَجا َقاَل َيُض ْب َأ ُدَها َل َو
َتَها             ْي َت َأ َف َقاَل َل َفَقاَل َتَك َأ اْمَر ّتِهُم َت َأ َْلْسَوِد ِل َفَقاَل ُه َثا ّد َفَح ُكَما ُل َحا َما َفَقاَل

ْنُت              َن َظ َف َطاِمٌث ّني ِإ ِلي َيا ّل ال ِمَن َلٍة ْي َل ِفي ِلي َلْت َقا ْد َق َقاَل َطاِمٌث ِهَي َو
َد   َبْر ْل ا ّتِقي َت ّنَها الغتسال      - – َأ تريد ل أنها َفَقاَل   يعني ْيَها َل َع َفَوَقْعُت

َقاَل               ْيُت َب َأ َو ْيِه َل َع َحّرْجُت ْد َق ْلُه َس َنَعْم َلْت َقا َطاِمٌث ْنِت َأ َو َتاِك َأ َهْل َأِة ْلَمْر ِل
ِلَقا  َط ْن ْد           براءة  -–َفا َق َلْو َو َيّض ْب َفا ْطَفَة ّن ال ّدُم ال َلَب َغ ّنَما ِإ َو ُكَما ُن ْب ا ّنُه ِإ َف

ّد     اْسَو ْيَفَع َأ َلّما َف ّد اْسَو .2 َتَحّرَك

الصفرة           (  أصفرا يصير الحيضوالدم آخر في أتاها لنه ولدكم هذا يقول
لهم ) ,           أبيضويقول الولد فطلع الفترة هذه في جامعها فهو والكدرة

أيشب      !!  :      أيفع لما أنه فيقول أسودا يصبح يكبر عندما عليه اصبروا
هذا !! ,            من أحسن يوجد بيضل أولدا يريدون الذين السود يعني أسود

أدري  ,         !!   فل تحمل الحائضل أن وهو إشكال هناك ولكن العجيب الحل
الكليني     !! . على هذه مرت كيف

تكون       ,      كيف أنه قصدنا ولكن طرائف بمعنى طرائف نقصد ل هنا ونحن
كتاب            السلم يؤلففي لم عندهم كتاب أصح في التافهة الخبار هذه

أيضا   ,         . السلم غير في ول رأيي في وأنا يدانيه أو يوازيه

عن   :  أخرى طرفة َقاَل  (   )  وهذه السلم عليه ْلَحَسَن ْيِن  ( : ا َت َن َمِدي ّلِه ِل ِإّن
ُكّل            َلى َع َو َحِديٍد ِمْن ُسوٌر ْيِهَما َل َع ْلَمْغِرِب ِبا ْلْخَرى

ُ ا َو ْلَمْشِرِق ِبا َداُهَما ِإْح
ُلَغٍة              ُكّل ّلُم َك َت َي ُلَغٍة ْلِف َأ ْلَف َأ ْبُعوَن َس ِفيَها َو ِمْصَراٍع ْلِف َأ ْلُف َأ ْنُهَما ِم َواِحٍد

َما                َو َنُهَما ْي َب َما َو ِفيِهَما َما َو ّلَغاِت ال َجِميَع َأْعِرُف َنا َأ َو ِبَها َصاِح ُلَغِة ِبِخَلِف
َأِخي       ْيِن ْلُحَس ا ْيُر َغ َو ْيِري َغ ُحّجٌة ْيِهَما َل يعرفها    !!170أي.  3   )َع لغة مليون
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أخرى  : طرفة

السلم       (    عليه َجْعَفٍر ِبي أ
َ َعْن ٍم ِل ُمْس ْبِن ُمَحّمِد ْذ)     َعْن ِإ ًا َيْوم ُه َد ْن ِع ْنُت ُك َقاَل

عليه           (  َجْعَفٍر ُبو َأ ّد َفَر َلُهَما َهِدي َدَل َه َو ِئِط ْلَحا ا َلى َع َوَرَشاَن َزْوُج َوَقَع
َساَعًة )    َكَلَمُهَما ْيِهَما َل َع والطير         –السلم جعفر أبي بين حديث صار أي

الكلم     -   هذا من الله َكُر       برأه ّذ ال َدَل َه ِئِط ْلَحا ا َلى َع َطاَرا َلّما َف َنَهَضا ُثّم
ْبَن              ا َيا َقاَل ْيُر ّط ال َذا َه َما َداَك ِف ْلُت ُجِع ْلُت َفُق َنَهَضا ُثّم َساَعًة َثى ْن ُْل ا َلى َع
َأْسَمُع               َفُهَو ُروٌح ِفيِه َشْيٍء َأْو َبِهيَمٍة َأْو ْيٍر َط ِمْن ّلُه ال َلَقُه َخ َشْيٍء ُكّل ٍم ِل ُمْس
ْلُت               َفَع َما َلُه َلَفْت َفَح ِتِه َأ ِباْمَر َظّن ْلَوَرَشاَن ا َذا َه ِإّن َدَم آ ْبِن ا ِمِن ْطَوُع أ

َ َو َنا َل
ّدَقَها            َفَص ِلٌم َظا َلَها ّنُه َأ ُتُه َبْر َأْخ َف ِبي َيا َفَرِض ِلّي َع ْبِن ِبُمَحّمِد َتْرَضى َلْت .1 َفَقا

الطيور         .  أنساب لضاعت وإل هذا على والمنة لله فالحمد

الناس            وفي بل وسلم عليه الله صلى النبي بيت آل في الطعن
كلهم :

قال     :  الله عبد أبي الناس(       عن وباقي العرب وشيعتنا هاشم وبني نحن
 .2أعراب ) 

يقول    :  الكاظم موسى فنحن(      وهذا وعلج ومولى عربي الناسثلثة
علج             , فهو عليه نحن ما مثل على يكن لم ومن الموالي وشيعتنا العرب

        : قريش     أفخاذ فأين الحسن أبا يا هذا تقول قريش من رجل له فقال
لك  ,    :      ) قلت ما هو الحسن أبو قال ؟  .3 والعرب

ّيُم              َق ُهَو َو ِبيٌر َك ْيٌخ َش َذا ِإ َف َنِة ْلَمِدي ِبا ًا َحّمام ْلُت َدَخ َقاَل ِبِقّي ّدا ال ّلِه ال ْيِد َب ُع َعْن
ْبِن              ِلّي َع ْبِن ُمَحّمِد َجْعَفٍر ِبي ِل

َ َفَقاَل ْلَحّماُم ا َذا َه ِلَمْن ْيُخ َش َيا ْلُت َفُق ِم ْلَحّما ا
َنُع (   )          َيْص َكاَن ْيَف َك ْلُت َفُق َنَعْم َقاَل ُلُه ْدُخ َي َكاَن ْلُت َفُق السلم عليه ْيِن ْلُحَس ا

َو               ِلِه ِلي ِإْح َطَرِف َلى َع ُلّف َي ُثّم ِليَها َي َما َو َتُه َن َعا ِلي ْط َي َف أ
ُ َد ْب َي َف ْدُخُل َي َكاَن َقاَل

ْد              َق ُه أَرا
َ َأْن ُه ْكَر َت ّلِذي ا ِم ّيا ْل

َ ا ِمَن ًا َيْوم َلُه ْلُت َفُق ِنِه َد َب ِئَر َسا ِلي ْط َأ َف ِني ْدُعو َي
َة     ّنوَر ال ِإّن َكّل َفَقاَل ُتُه ْي أ

َ الجسد       -– َر على يوضع ٌة   الجبسالذي ْتَر .4ُس

َقاَل    (   )   السلم عليه ْلَماِضي ا ْلَحَسِن ا ِبي أ
َ َو   ( : َعْن ُبُل ْلُق ا َتاِن َعْوَر ُة ْلَعْوَر ا
ُبُر ّد والدبر-    !!        ال القبل يغطي يلبسمايوه الذي يعني عادي الفخذ يعني

؟؟ !!      -  لماذا خطأ فهمنا لكن َتْرَت     يكفي َس َذا ِإ َف ْيِن َت َي ْل ْل
َ ِبا ُتوٌر َمْس ُبُر ّد ال أّما

َ َف
َتْرَت     َس ْد َفَق ْيِن َت ْيَض َب ْل ا َو ْلَقِضيَب  .5)   ا

الخرين    : عورات إلى النظر
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َقاَل    (   )   السلم عليه ّلِه ال ْبِد َع ِبي أ
َ ٍم     ( : َعْن ِل ِبُمْس ْيَس َل َمْن َعْوَرِة َلى ِإ َظُر ّن ال

ْلِحَماِر      ا َعْوَرِة َلى ِإ َظِرَك َن ْثُل غير      .1 )ِم عورات إلى النظر يجوز يعني
الحمار !!          ! . إلى النسان ينظر كما مشكلة أي فيه ما المسلمين

رووه              ما وسلم وآله عليه الله النبيصلى بيت آل في أيضا طعنهم ومن
لعمر          :  علي بنت كلثوم أم تزويج في الصادق جعفر ّلِه   عن ال ْبِد َع ِبي أ

َ َعْن
َفَقاَل(   )      ٍم ُثو ْل ُك أّم

ُ َتْزِويِج ِفي السلم ُه     ( : عليه َنا ْب ُغِص َفْرٌج ِلَك َذ .2) ِإّن

أخرى    رواية َقاَل    (   )     وفي ْيِه َل ِإ َطَب َخ َلّما َقاَل السلم عليه ّلِه ال ْبِد َع ِبي أ
َ َعْن

ْأٌس               َب ِبي أ
َ ِلي َما َلُه َفَقاَل ّباَس ْلَع ا َلِقَي َف َقاَل ّيٌة ِب َص ّنَها ِإ ِنيَن ْلُمْؤِم ا أِميُر

َ َلُه
َو                َزْمَزَم َُلَعّوَرّن ّلِه ال َو َأَما ِني ّد َفَر َأِخيَك ْبِن ا َلى ِإ ْبُت َط َخ َقاَل َذاَك َما َو َقاَل

َق            َسَر ّنُه َأ ِب ْيِن َد َشاِه ْيِه َل َع َلِقيَمّن
ُ َو ُتَها َدْم َه ِإّل ْكُرَمًة َم ُكْم َل َدُع أ

َ يعني – َل
ًا - ْيِه             علي َل ِإ ْلْمَر

َ ا َيْجَعَل َأْن َلُه َأ َس َو ُه َبَر أْخ
َ َف ّباُس ْلَع ا ُه َتا أ

َ َف َنُه َيِمي َطَعّن ََلْق َو
ْيِه  َل ِإ َلُه .3 َفَجَع

الباقر    : قبل الشيعة ضياع

قال     :  الله عبد أبي َل         ( عن ُهْم َو َجْعَفٍر ُبو َأ ُكوَن َي َأْن ْبَل َق الّشيَعُة َنِت َكا
َلُهْم             َتَح َفَف َجْعَفٍر ُبو َأ َكاَن ّتى َح َحَراَمُهْم َو َلُهْم َحَل َو َحّجِهْم َناِسَك َم َيْعِرُفوَن

َحَراَمُهْم         َو َلُهْم َحَل َو َحّجِهْم َناِسَك َم َلُهْم ّيَن َب جعفر.     4  )َو أبي قبل أدري ما
يفعلون            .. كانوا ماذا طالب أبي بن علي الحسين الحسن الحسين بن علي

أدري    !! . ل

له          :  قال الله عبد أبا أن يقول الصيرفي سدير َلْو    ( وهذا َسِديُر َيا ّلِه ال َو
َلّما              َف َنا ْي ّل َص َو َنا ْل َنَز َو ُد ْلُقُعو ا ِني َوِسَع َما ِء َدا ْلِج ا َهِذِه َدِد ِبَع ِشيَعٌة ِلي َكاَن

َعَشَر            ْبَعَة َس ِهَي َذا ِإ َف ُتَها ْد َد َفَع ِء َدا ْلِج ا َلى َع َطْفُت َع الّصَلِة ِمَن َنا . 5  )َفَرْغ
قال      :  أنه الله عبد أبي ْلَحَجُر   ( وعن ا السود   - – ...َكاَن َظَماِء  أي ُع ِمْن ًا َلك َم

ّلِه   ال َد ْن ِع َكِة ِئ ْلَمَل  .6 ) ا

َقاَل     (   ) و السلم عليه ّلِه ال ْبِد َع ِبي أ
َ ِمَن     (  : َعْن ْنِفِه َأ َلى َع ُيْمِسُك ْلُمْحِرُم ا

َنِة          ِت ْن ْلُم ا الّريِح ِمَن ْنِفِه َأ َلى َع ُيْمِسُك َل َو َبِة ّي ّط ال هذا    .7  )الّريِح إلى انظروا
به  ,     .  أنفسهم عذبوا عذاب العوج الفقه

الكليني     يرويها رواية َقاَل    (   ) وهذه السلم عليه ّلِه ال ْبِد َع ِبي أ
َ ِإّن (  : َعْن

َبَعَة   َأْر ِم َو            ِللّرِح ٌد َواِح ُد َل ْلَو ا ْنُه ِم َكاَن ُء ْلَما ا ِفيِه َلَك َس ِبيٍل َس أّي
َ ِفي ُبٍل ُس

َواِحٍد              ِمْن َثُر ْك َأ ِبيٍل َس َلى ِإ ُكوُن َي َل َو َبَعٌة أْر
َ َو َثٌة َثَل َو َناِن ْث أكثر  .8 )ا يعني

فيه       !! ..    ..    الن الن تورط طبعا فقط أربع المرأة تلد كم  6و  5شيء وقبل
ًا .  1 أيض
 .346 ص 5الكافي ج   2
ًا .  3 أيض
 .20 ص 2الكافي ج   4
 .243 ص 2الكافي ج   5
 .185 ص 4الكافي ج   6
 .354 ص 4الكافي ج   7
 .18 – 17 ص 6الكافي ج   8
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منهم        ,     أربعة جديدة هذه توائم تسعة الكويت في عندنا واحدة ولدت يوم
على     ,       مرت هذه أظن ل لكن المستشفى في لزالت وهي ماتوا

الكليني ! .

المهازل   : هذه خذوا

َقاَل    (   )   السلم عليه الّرَضا ْلَحَسِن ا ِبي أ
َ َو     : ( َعْن ًء ّنا َز ًا ِلك َم َكاَن َمْسٌخ ْلِفيُل ا

َل              َو َزْوَجَها َتُخوُن ًة َأ اْمَر َنِت َكا َمْسٌخ َنُب َْلْر ا َو ًا ّيوث َد ًا ّي ِب أْعَرا
َ َكاَن َمْسٌخ ْئُب ّذ ال

َو             ُة َد ْلِقَر ا َو ّناِس ال ُتُموَر ُق َيْسِر َكاَن َمْسٌخ ْطَواُط ْلَو ا َو ْيِضَها َح ِمْن َتِسُل َتْغ
الّضّب            َو ْلِجّريُث ا َو ْبِت الّس ِفي َدْوا َت اْع ِئيَل ِإْسَرا ِني َب ِمْن َقْوٌم َناِزيُر ْلَخ ا

ْبِن            ا ِعيَسى َلى َع ُة َد ِئ ْلَما ا َلِت َنَز ْيُث َح ُنوا ُيْؤِم َلْم ِئيَل ِإْسَرا ِني َب ِمْن ِفْرَقٌة
َو (   )           َبّر ْل ا ِفي ِفْرَقٌة َو َبْحِر ْل ا ِفي ِفْرَقٌة َفَوَقَعْت َتاُهوا َف السلم عليه َيَم َمْر

ًا             َلّحام َنْت َكا ُبوُر ْن الّز َو ّدّب ال َو ًا َنّمام َكاَن ْلَعْقَرُب ا َو ْيِسَقُة ْلُفَو ا َفِهَي ُة ْأَر ْلَف ا
ْلِميَزاِن   ا ِفي ُق بالسد         .1  )َيْسِر لنا تأتون القادم الربعاء إلى هنا من

ماذا  ,   !!      !! . من مسخ نرى كي ؟ كانوا ماذا والثعلب والنمر

غريبة       :  أخرى قضايا لنا يذكر أيضا الكافي

َقاَل     ْكٍر َب ْبِن ُموَسى السلم       (   )  : َعْن عليه َْلّوَل ا ِني َيْع ْلَحَسِن ا ُبو َأ ِلي :َقاَل
ُثّم              ُتُه ْل َك َأ َف ّلْحَم ال ُكِل ِلي َفَقاَل ِني َب َأَصا َوَعٌك َلُه ْلُت َفُق ًا ُمْصَفّر َأَراَك ِلي َما

ِم               ّلْح ال ْكِل أ
َ ِب آُمْرَك َلْم أ

َ ِلي َفَقاَل ًا ُمْصَفّر ِلي َحا َلى َع َنا َأ َو ُجْمَعٍة َد َبْع ِني َرآ
َل              َفَقاَل ًا ِبيخ َط ْلُت ُق ُلُه ُك أ

ْ َت ْيَف َك َو َفَقاَل ِني َت َأَمْر ُذ ْن ُم ُه ْيَر َغ ْلُت َك أ
َ َما ْلُت ُق

ِفي               َد َعا ْد َق ّدُم ال َذا ِإ َو ُجْمَعٍة َد َبْع ِني َدَعا َف َلّي ِإ أْرَسَل
َ ُثّم ُتُه ْل َك َأ َف ًا َباب َك ْلُه ُك

َنَعْم     اْلَن ِلي َفَقاَل . 2 َوْجِهي

نفسالوقت          .. في المضحكة المبكية المحزنة الطرائف من أيضا وهذا

عنهما        الله رضي الفارسي لسلمان علي تدري     ) :يقول هل سلمان يا
؟               , وسلم وآله عليه الله صلى الله سول منبر على بكر أبا بايع من أول

النصار :   ,           ُخِصمت حين ساعدة بني ُظلة في رأيت إني إل أدري ل قلت
ثم              عمر ثم الجراح بن عبيدة وأبو سعد بن بشير بايعه من أول وكان

صعد ,  :     ,        حين بايعه من أول أتدري ولكن هذا عن أسألك لست قال سالم
رأيت         ,  :  ,   ولكني ل قلت وسلم وآله عليه الله صلى الله سول منبر على

إليه            صعد التشمير شديد سجادة عينيه بين عصاه على متوكئا ًا كبير شيخا
الدنيا        :        من يمتني لم الذي لله الحمد يقول و يبكي وهو صعد من أول

فخرج       ,       نزل ثم فبايعه يده فبسط يدك أبسط المكان هذا في رأيتك حتى
ل  ,     :      ,  :  , قلت ؟ هو من تدري هل السلم عليه علي فقال المسجد من

وسلم            ) وآله عليه الله صلى الله برسول شامت كأنه مقالته ساءتني ولقد
إبليس .    .3 أنه يعني

 .246 ص 6الكافي ج   1
 .319 ص 6الكافي ج   2
 .284 ص 8الكافي ج   3
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قال     :  الله عبد أبي الكبد(    ,     ,عن في والغلظة والرحمة القلب في الحزم
الرئة   )  في  .1والحياء

الصادق     :   لجعفر بصير أبو َلُه       قال َكَسَرْت ْن ا ًا ْبز َن َنا ِبْز ُن ْد َق ّنا ِإ َف َداَك ِف ْلُت ُجِع
َلُهْم              ُه َرَوا َحِديٍث ِفي َنا َء ِدَما ُة ْلُوَل ا َلُه ّلْت َتَح اْس َو َنا ُت َد ِئ أْف

َ َلُه َتْت َما َو َنا ُظُهوُر
السلم      (   ) عليه ّلِه ال ْبِد َع ُبو َأ َفَقاَل َقاَل َنَعْم  الّراِفَضُة  ُفَقَهاُؤُهْم ْلُت ُق َقاَل

ُمَحّمٍد                  َبا َأ َيا ِلْمَت َع َما َأ ِبِه ُكْم َسّما ّلَه ال ِكّن َل َو ُكْم َسّمْو ُهْم َما ّلِه ال َو َل َقاَل
ِني     َب ِمْن َرُجًل ْبِعيَن َس َقْوَمُه     َأّن َو ِفْرَعْوَن َرَفُضوا ِئيَل أن .  2  .. )ِإْسَرا الشاهد

ترقيعة    !    ,   .  هذه الباطل رفضوا يعني الرافضة سماهم هو الله

السنة        المصريين أو الشيعة المصريين إلى رسالة هذه
الشيعة   : مع المتعاطفين

َقاَل    (   )  يقولون  السلم عليه الّرَضا ْلَحَسِن ا ِبي أ
َ ّلِه  : َعْن ال َرُسوُل َقاَل

وآله(     )  عليه الله ْذَهُب      ( صلى َي ّنُه ِإ َف ِمْصَر ِطيِن ِب ُكْم ُءوَس ُر ُلوا َتْغِس َل
َثَة     َيا ّد ال ُيوِرُث َو ْيَرِة ْلَغ .3 )ِبا

الشيعة    : مع الديك قصة

السلم   (   ) يَأبعن  عليه ّلِه ال ْبِد َصِديُق    ( قال : َع َو َصِديِقي َيُض ْب َْل ا ّديُك ال
ُمْؤِمٍن   .4  )ُكّل

نفسالصفحة    َقاَل   (   )  وفي السلم عليه ْلَحَسِن ا ِبي أ
َ ّديِك ( : َعْن ال ِفي

ْلَمْعِرَفُة            ا َو َناَعُة ْلَق ا َو الّشَجاَعُة َو ُء الّسَخا ِء َيا ِب ْن ْل
َ ا ِخَصاِل ِمْن ِخَصاٍل َخْمُس

ّطُروَقِة     ال ُة ْثَر َك َو َلَواِت الّص َأْوَقاِت الجماع   - – ِب ْيَرِة   أي ْلَغ ا . 5 )َو

قال     :  الله عبد أبي بالسلم(     عن الكثير يبدءون يوجد   –القليل ل أظن
بالسلم   ,         الكثيرين يبدءون القليلين أن حق وهذا هذه في –إشكالية

الماشي   يبدأ ًا   – والراكب أيض أصحاب    –معقول يبدءون البغال وأصحاب
البغال      ) أصحاب يبدءون الخيل وأصحاب ذلك     الحمير بعد تعلقوا أن ولكم

الـ       أصحاب على المرسيدسيسلمون وهكذا  ..  . BMأصحاب

المبكية     : المضحكة الطريفة الخبار ومن

َقاَل    (   )  السلم عليه ّلِه ال ْبِد َع ِبي أ
َ ِطَمَة    (  : َعْن َفا ِمْن ْيُن ْلُحَس ا َيْرَضِع َلْم

ِفيِه(   )             ِفي ْبَهاَمُه ِإ َيَضُع َف ِبّي ّن ال ِبِه َتى ُيْؤ َكاَن َثى ْن أ
ُ ِمْن َل َو السلم عليها

عليه          (  ْيِن ْلُحَس ا َلْحُم َبَت َن َف ّثَلَث ال َو ْيِن َيْوَم ْل ا ْكِفيَها َي َما ْنَها ِم َيُمّص َف

 .165 ص 8الكافي ج   1
 .28 ص 8الكافي ج   2
 .501 ص 6الكافي ج   3
 .550 ص 6الكافي ج   4
أيضا  .  5
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َدِمِه )       َو ّلِه ال َرُسوِل ِم َلْح ِمْن ؟؟ .      6 ) السلم الحسين أرضع الذي من إذا
وسلم      . عليه الله صلى الله رسول

الطامة :

َقاَل    (   )  السلم عليه ّلِه ال ْبِد َع ِبي أ
َ عليه    (   (  : َعْن الله صلى ِبّي ّن ال َد ِل ُو َلّما

ّلُه )              ال ْنَزَل َأ َف َنْفِسِه ْدِي َث َلى َع ِلٍب َطا ُبو َأ ُه ْلَقا أ
َ َف َبٌن َل َلُه ْيَس َل ًا ّيام َأ َكَث َم وآله

َدَفَعُه             َف ّيِة الّسْعِد ِليَمَة َح َلى َع ِلٍب َطا ُبو َأ َوَقَع ّتى َح ًا ّيام َأ ْنُه ِم َفَرَضَع ًا َبن َل ِفيِه
ْيَها َل أرضع       !!!!!!!! ..      .1  )ِإ الذي هو طالب أبو الخير جماعة يا الكلم أيشهذا

كيف      !!      لفاطمة ًا عم علي فيكون وسلم وآله عليه الله صلى النبي
يؤلففي   ..       !!    لم الدنيا في كتاب أحسن هذا يعني إسفاف ؟ تزوجها

بالله       . والعياذ يدانيه أو يوازيه كتاب السلم

الشيعة    : عدا من تكفير

السلم (   )عن  عليه َنا    ( قال  : الّرَضا ْيُر َغ ِم ِْلْسَل ا ّلِة ِم َلى َع ْيَس وغير َل
 .2 شيعتنا )

قال      الله عبد أبي الملئكة: (   وعن ِتِه   إن ُنْصَر ِفي ّلَه ال َلِت َأ الحسين  – َس أي
َقِد              -  َو َلْت َنَز َف ِتَل ُق ّتى َح ِلَك َذ ِل َأّهُب َت َت َو َتاِل ْلِق ِل ّد َتِع َتْس َثْت َك َم َو َلَها َأِذَن َف

ِفي    (   )        َنا َل ْنَت َأِذ َرّب َيا َكُة ِئ ْلَمَل ا َلِت َفَقا السلم عليه ِتَل ُق َو ُتُه ّد ُم َطَعْت ْنَق ا
َتُه           َبْض َق ْد َق َو َنا َدْر ْنَح َفا ِتِه ُنْصَر ِفي َنا َل ْنَت َأِذ َو َداِر ْنِح ندركه-     -اِل لم يعني

ُكوا              ْب ا َو ُه ْنُصُرو َفا َخَرَج ْد َق َو ُه َتَرْو ّتى َح ُه ْبَر َق ْلَزُموا ا أِن
َ ْيِهْم َل ِإ ّلُه ال أْوَحى

َ َف
ْيِه              َل َع ِء َكا ُب ْل ِبا َو ِتِه ُنْصَر ِب ُتْم ُخّصْص ْد َق ُكْم ّن ِإ َف ِتِه ُنْصَر ِمْن ُكْم َت َفا َما َلى َع َو ْيِه َل َع

ُنوَن             ُكو َي َخَرَج َذا ِإ َف ِتِه ُنْصَر ِمْن َتُهْم َفا َما َلى َع ًا ُحْزن َو ًا َتَعّزي َكُة ِئ ْلَمَل ا َكِت َب َف
ُه  ْنَصاَر أ

وبعضهم.      ,    3 )َ مصر راح بعضهم تورطوا الملئكة أن الن المشكلة
أن          سمعت أفغانستان راح وبعضهم العراق راحوا وبعضهم سوريا راح

الن   !!        .  الحسين قبر أين يدرون ل فهم للحسين قبر هناك

السلم    (   )   عليه الله عبد أبي ْبَر      (  :  َقاَل وعن َق َتى َأ َذا ِإ ْلُمْؤِمَن ا ِإّن َبِشيُر َيا
ْيِه (   )          َل ِإ َتَوّجَه ُثّم ْلُفَراِت ا ِمَن َتَسَل اْغ َو َعَرَفَة َيْوَم السلم عليه ْيِن ْلُحَس ا

ًة              َغْزَو َو َقاَل ِإّل َلُمُه أْع
َ َل َو ِكَها َناِس ِبَم َحّجًة ْطَوٍة ُخ ُكّل ِب َلُه ّلُه ال َتَب الخ  4  )َك
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َقاَل     ْلَقْصِرّي ا ُنَس ُيو السلم      (   ): َعْن عليه ّلِه ال ْبِد َع َبا َأ ْيُت َت َأ َف َنَة ْلَمِدي ا ْلُت َدَخ
ْلُت  َقاَل        (   ) : َفُق السلم عليه ِنيَن ْلُمْؤِم ا َأِميَر َأُزْر َلْم َو ُتَك ْي َت َأ َداَك ِف ْلُت  : (ُجِع

َتُزوُر               َل َأ ْيَك َل ِإ َظْرُت َن َما َنا ِت ِشيَع ِمْن ّنَك أ
َ َل َلْو َنْعَت َص َما ْئَس ّلُه  ِب ال ُه َيُزوُر َمْن

ُنوَن        ْلُمْؤِم ا ُه َيُزوُر َو ُء َيا ِب ْن ْل
َ ا ُه َيُزوُر َو َكِة ِئ ْلَمَل ا علي    1 ) َمَع قبر يزور الله

بالله  . والعياذ

عام       : بشكل السنة أهل من موقفهم وهذا

السلم    :     (   )  عليه الله عبد لبي قلت قال القلنسي خالد الذمي:  عن ألقى
فالناصب    :      قلت وبالحائط بالتراب امسحها قال أصنع ماذا فيصافحني

أغسلها :  . قال

َو    (   )         و َيُهوِدّي ْل ا ُسْؤَر َو َنا الّز َلِد َو ُسْؤَر َه َكِر ّنُه أ
َ السلم عليه ّلِه ال ْبِد َع ِبي أ

َ َعْن
ُسْؤُر              ُه َد ْن ِع ِلَك َذ ّد أَش

َ َكاَن َو ِْلْسَلَم ا َلَف َخا َما ُكّل َو ْلُمْشِرِك ا َو ِنّي ّنْصَرا ال
ّناِصِب .2 ال

َقاَل    (   )  و السلم عليه ّلِه ال ْبِد َع ِبي أ
َ َتِمُع      ( : َعْن َتْج ِتي ّل ا ْئِر ِب ْل ا ِمَن َتِسْل َتْغ َل

ْبَعِة              َس َلى ِإ ْطُهُر َي َل ُهَو َو َنا الّز َلِد َو َلَة ُغَسا ِفيَها ِإّن َف ِم ْلَحّما ا َلُة ُغَسا ِفيَها
ِمَن               ًا َشّر ًا ْلق َخ ُلْق َيْخ َلْم ّلَه ال ِإّن َشّرُهَما ُهَو َو ّناِصِب ال َلَة ُغَسا ِفيَها َو َباٍء آ

ْلِب         َك ْل ا ِمَن ّلِه ال َلى َع َأْهَوُن ّناِصَب ال ِإّن َو ْلِب َك ْل  .3  ..)ا

ندافع         ,     ,   بل ذلك في شك ل البيت أهل نتهم ل الروايات هذه مثل في إننا
وغيره            . الكليني أمثال إليهم ينسبه الذي السفاف هذا عن البيت أهل عن

َقاَل     (   ) و السلم عليه ّلِه ال ْبِد َع ِبي أ
َ ِم      (  : َعْن الّرو أْهِل

َ ِمْن َشّر ِم الّشا أْهُل
َ

ًة             َجْهَر ّلِه ِبال ْكُفُروَن َي ّكَة َم أْهُل
َ َو ّكَة َم َأْهِل ِمْن َشّر َنِة ْلَمِدي ا َأْهُل .4  )َو

يقول     :  بعدها التي الصفحة ِإّن       ( وفي َو ًة َجْهَر ّلِه ِبال ْكُفُروَن َي َل ّكَة َم أْهَل
َ ِإّن

ًا           ِضْعف ْبِعيَن َس ْنُهْم ِم َبُث َأْخ ّكَة َم َأْهِل ِمْن َبُث َأْخ َنِة ْلَمِدي ا .5 )َأْهَل

الذين             وعن وسلم وآله عليه الله صلى الله سول أنصار عن يقولون هكذا
وجل      ! . عز الله سبيل في هاجروا

حرج     : ول فحدث الصحابة أما

عليه     ,   ,       الله عبد أبي عن يروي الروضة أي الثامن الجزء في الكليني فهذا
قال   :  أنه وثلثون(          السلم تسعة هذا مغربكم خلف إن أل كثيرة قباب لله

طرفة           الله يعصوا لم بنوره يستضيئون ًا خلق مملوءة بيضاء أرضا ًا مغرب
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وفلن            ) فلن من يبرءون ُيخلق لم أو آدم ُخلق يدرون ما أبا .  1  عين يعنون
وعمر  . بكر

يقول           : الجزائري الله لنعمة النعمانية النوار من هذا نذكر للضافة ولكن
الخاصة      أخبار في وردت الشيعة   –قد بسبعين    –يعني ُيغل الشيطان أن

يقوده            أمامه رجل ويرى فينظر المحشر إلى ُيساق و جهنم حديد من غلً
جهنم           أغلل من غلً وعشرون مائة عنقه وفي العذاب أبو  –ملئكة ممكن
الشيطان         -    فيدنوا ؟ لهب أبو ممكن النمرود ممكن فرعون ممكن جهل

أغويت             وأنا العذاب في علّي زاد حتى الشقي هذا فعل ما فيقول إليه
ًا    ,    :    شيئ فعلت ما للشيطان عمر فيقول الهلك موارد وأوردتهم الخلق

طالب        )  أبي بن علي خلفة غصبت أني الرجل.     !! .2سوى هذا عمر صار

إل    :           يهدأ ل دبره في بداء مصاب كان عمر إن يقول الخبيث هذا والجزائري
الرجال    .3بماء

عندهم        : الصحابة تكفيرات بعض الكافي خارج أيضا وهذه

وعمرو   : (           ومعاوية والزبير طلحة خمسة الكفر أئمة إن أل قال علي عن
الشعري     )  موسى وأبو العاص الله .       4بن عبيد بن طلحة أم إن وقالوا

وتزوجها           عليها فوقع سفيان بأبي إستبضعت وإنها بمكة راية لها كانت
فاختارت          فاختصما أشهر لستة بطلحة فجاءت طلحة وولدت الله عبيد

الله    .5عبيد

في            : (   ما وقاص أبي بن لسعد قال أنه طالب أبي بن علي عن وقالوا
جالس         )  شيطان أصلها وفي إل شعرة من ولحيتك  .6رأسك

خاتمة :

نقلت  ,            الذي الدين هذا إلى ينتسب من إلى نوجهها كلمة هذه نقول أخيرا
الدين             هذا إلى ينتسب الذي و الخبث هذا ومثل السفاف هذا مثل عنه

كتاب              أصح هو الكتاب هذا بأن ويدين وتعالى تبارك الله عند من أنه ويعتقد
ليسعندهم ,          ,    أنه الشيعة بإجماع لنه ذلك غير يدين أن وليسله عندهم

وإن     ,        ,  الطلق على عندهم كتاب أصح هذا بل ًا أبد الكتاب هذا مثل كتاب
وبعضه         ,      صحيح بعضه أو كله صحيح هو هل هو بينهم يدور الذي الكلم

هذا ,         ,     مثل فيه نجد كتبهم أصح أنه متفقون هم النهاية في لكن ضعيف
وهذا ! ,            ,  والخير الول مرجعك هو هذا دين من تكون أن تقبل هل الكلم

إلى    ,        والرجوع وتعالى سبحانه الله اتقوا فنقول عندك كتاب أصح هو
الباطل         . في التمادي من خير أنه شك ل الحق
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هذا       ,          في الناسما يعرف بأن سعيد إني كما هو إل إله ل الذي والله وأنا
من    ,          آذانكم على ألقيته لما حزين كذلك إني إل وضلل باطل من الكتاب
وأن           ,  الكلم هذا مثل تسمع أن الطيبة الطاهرة النفوس منه تشمئز كلم

أئمة           ,   وإلى وسلم عليه الله صلى الله رسول إلى اللغط هذا مثل ُينسب
وتعالى       ,     تبارك الله وأسأل عليهم وتعالى تبارك الله رضوان البيت أهل

ويرزقنا       ,      باطلً الباطل يرينا وأن اتباعه ويرزقنا ًا حق الحق ًا جميع يرينا أن
وبارك ,            وسلم الله وصلى العالمين رب لله الحمد أْن دعوانا وآخر اجتنابه

محمد   . نبينا على

بعضالسئلة   : إجابة

من :              يتبرءون الشيعة من نسمع ما كثير ؟ فاطمة مصحف قصة هي ما س
فاطمة  .. مصحف

أخبار :       ,      هذا أن البعضيقول فيه آرائهم تضاربت فقد فاطمة مصحف ج
فاطمة      ,       إلى جاء الملئكة من ملك الوحي بها أخبر ستحدث وقائع عن

هذا  ,      ,     بأن يقول وبعضهم جبريل هذا أن يقول وبعضهم بهذا وأخبرها
شيء ..      ,       فيه ما الحقيقة في وهو هذا في القوال متضاربة يعني قرآن

هذه   ,   ,     ,    تجد ولذلك رأسه من يطلع وكل كذب ولكن فاطمة مصحف أسمه
كل      ,    ,  ملفقة أكاذيب وهي فاطمة مصحف موضوع في متضاربة القوال

فاطمة   ,          مصحف أسمه ملموسعندهم شيء فيه ما لكن ًا شيئ يكذب واحد
المر,             . هذا على يجرءون ول عندهم موجود شيء هذا أن أعرف ما

يقول :        ,    الصادق المام فاطمة مصحف على بسيط تعقيب عندي شيخ س
على       ,         تنزل الية كانت عندما أنه ورد وقد شيء من قرآنكم من فيه ما أنه

انه           ,   أي شرحها ويكتب يكتبها عليه الله سلم علي المام كان الله رسول
تأكيد   ,           عندك ما أنك شيخ يا كلمك من رأيت وأنا القرآن تفسير يكتب
أن         ,   الخلصة موجود آخر مصحف هو فاطمة مصحف أن على كامل

تفسير     . مجرد هو فاطمة مصحف

أمر :  :      ,   .. هذا وليستفسير مصحف يسمونه هم أول ج
طيب :    ,       ,  الكريم القرآن تفسر فاطمة أن يعني تفسير أنه قولهم ثانيا

مصحف   ,          سمي ولماذا ؟ التفسير هذا يوجد ل لماذا التفسير هذا أين
هو        ,    :  يقول بعضهم ولذلك تفسير هذا أن يقال ثم الملك ويأتيها فاطمة

إياها  ,          الملك أخبرها ستحدث التي الحداث من أمور يعني بالغيب إخبار
تفسير   ,          , هذا أن الن أنت تقول كما والبعضيقول المصحف هذا في
عليه              الله عبد لبي قلت قال أبي عن قليل قبل قرأناها التي الرواية وفي

وتعالى :       : {  سبحانه الله قول فداك ُجعلت َواِقٍع   السلم َذاٍب ِبَع ِئٌل َسا أَل
َ َس

َكاِفريَن  ,  ْل علي  ِل َداِفٌع  بولية َلُه ْيَس هكذا }      ,  : َل فقال هكذا نقرأها ل ّنا إ من
فاطمة      ,         مصحف في مثبت والله وهكذا محمد على جبريل بها نزل والله

كلم           ,   .1 وهذا عنها الله رضي لفاطمة مصحف هناك أن نقول ل ونحن
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أن   ,     ,      يعتقدون الذين الشيعة ولكن هذا من بريئة هي عليها مكذوب فاضي
الذي            القرآن يختلفعن علي عند قرآن هناك أن زعموا محرف القرآن

عندنا ,           , الذي القرآن يختلفعن لفاطمة قرآن هناك أن وزعموا عندنا
المهدي          عند وهكذا والحسين الحسن إلى ذهب القرآن هذا وكذلك

فقط ! ,      ,      واحدة قضية نريد نحن فاطمة مصحف نريد ل فنحن المنتظر
صلى :             محمد إلى جبريل به أتى الذي هو الن الموجود القرآن هل وهي

هذه            ..  عشرية الثني الشيعة يدعي كما ناقص؟؟ أنه أو وسلم عليه الله
موضوع   ,         هذا غيرها أو لوحدها فاطمة أنه قضية الساسية القضية هي

بقراءة ,            شيعتهم أمروا السلم عليهم أنهم الخبار في جاء أنه ولذلك آخر
مولنا          يظهر حتى بأحكامه والعمل وغيرها الصلة في الموجود هذا

ويخرج           السماء إلى الناس أيدي من القرآن هذا فيرتفع الزمان صاحب
بأحكامه           ُيعمل و ُيقرأ ف السلم عليه المؤمنين أمير ألفه الذي  .1القرآن

بعضهم         ,  أصلً مضطربون هم فاطمة مصحف مع الشيعة أن فالقصد
أنه        ,    يقول وبعضهم غيبية أخبار أنه يقولون وبعضهم تفسير أنه يقولون

وسلم             , عليه الله صلى النبي موت بعد فاطمة الملك بها يسلي كان تسلية
ندعيشيء        ,     ل فنحن فاطمة مصحف من إنها ويقول آيات يذكر وبعضهم

أنه           ,    يقينا ونجزم أصل ثبوته نعتقد ول المصحف هذا عن شيئا نعلم ل لننا
هذا     ,         يخرج لم لماذا تفسيرا كان لو وإل عنها الله رضي عليها مكذوب
وتفسير            الطباطبائي تفسير يوجد لماذا ؟ التفسير هذا هو أين ؟ التفسير

فاطمة      ..    .. تفسير أين وغيرهم شبر وتفسير الطبرسي وتفسير الخوئي
أين    ..         ,  الصادق جعفر تفسير أين ؟ علي تفسير أين البيت آل تفسير أين

وكل            التفاسير هذه في أقوالهم متضاربة الكتب هذه في ؟؟ التفاسير هذه
وأعلم        ,    . أعلى والله بذاك لهم تقر ل وليلى بليلى وصل يدعي
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