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 ب ومراجع الشيعةكت

 بقلم: الدكتور أمحد أديب أمحد

 

قي ُة الكتِب وبوِق قيُه( للصرررر ُ يين وكتاب )َمن ال حيضررررُرُل الَ َلهل ميكُن اعتماُد كتاِب )الكايف( للُك

 اِتهم؟َو؟ وهل ميكُن الوثوُق بكلِّ ُرالنُّصريي ِة الش رعيِة عن  العلوي ِةكمراجَع يف األحكاِم الشِّيعي ِة 

 

لكثري  من ا عل نا سُُِِِِّّّّمُ مكتبوا الكثري  من الكتِب ونقلوا عن األئمَِّ  ُمقصَِِِِّّّّ     اْلإنَّ الشَِِِِّّّّ     

 م على اِ  الذين  ن تمُد حديث قاِ  ال ُّووضوُع، فِمن ِثم ُمح َُّف ومن ا اْلاألحاديِث، من ا الصَّح ُح ومن ا اْل

اري ِِِّّّ ود وخالد بن زيد األنصِِِّّّي وأبو ذر الغفاري وعبد اهلِل بن مسِِِّّّلمان الفارسِِِّّّثاِل: سِمسب ِل اْل

ل بن فضَُّموري واْلَِّّف ان الثِِّّ مالي وجاب  اجل في ومح ان بن أعني وسَِِّّّ س الق ني وأبو محز  الثِِّّ وأوي

 ،عل نا سُُمُ معم  وهشِّا  بن اككم عع،، وهم الذين كانوا من أر   الصَّحابِ  للنَِّ ع(، واألئمَِّ   

 وثور  ، فُحَ ف  ب ضُِِّّ ا ك كتِب الصَِِّّّح ِح والسُِِّّّن ن لدن السُِِّّّنَّ ِ  م ور و وا عن م األحاديث  الصَِِّّّادر   اْل

 .ُمقَص  ِ اْل ُه الفق ُه لدن الَش  ِ اك وم ن ال حيضُ ، وكتِب اكديِث كالك اكشويَِّ 

وكما اعتمد  البخاري ومسِِِّّّلم وكتُب اكديِث الَتسِِِّّّ ِ  بشِِِّّّكلى كبريى على أبي ه ي    كنارلى   

لم، ي البخاري ومسح ح نوُه وهذا مش وٌر ك ص   ألحاديِث ال َّسوِل ع(،، علًما أنَّ أصحا   ال َّسول ل 

ل نا عن كنارلى ألحاديِث اإلماِ  الصِِِِّّّّادِ  ُ ْعرار  بن أ لكاك، على ُز ين ك كتاِ  عاكِّذلِّا اعتمد  الك ل   

ك ُمقَص     اْل     ُِِِّّّه لكث ِ  كذِبِه فادَّعى الَشن   ل عل نا سُُمُه بشكل كبري مع أنَّ اإلما   الصَّاد   ُُمُه ِِِّّّس

عل نا ادُ  مزُح اإلماُ  الصَّ ِنِه!! ف ل ي مل يكن جادًّا ك ل عل نا سُُمُه كتِب الَ جاِل أنَّ اإلما   الصَِّّاد    

ن أصحاِبِه ن  م  ل عل نا سُُِّمُه  ب  زرار   نفسُُِّه أنَّ اإلما   الصَِّّاد     سِّ  اذا ن م ك هذا م اذ  اهلل؟ وِلسُُِّمُه  

 ؟؟ ينل وُه زوًرا واعتربوُه جادًّا ك ذلا  وهو من روايات كتاِ  عالكاك، للك د بن أبي زينب واتَّ ُمحممَّ

؟ كشِِّّويَِّ ا ك األحكاِ  كما هي ك كتِب السُِِّّّنَِّ ُمقصَِِّّ  ِ  اْلاذا االزدواج َّ   ك كتِب الشَِِّّ  ِ  م ِل

ذمو   ك كثريى من األحِّاديِث ال اال  لذك ها هاهنا؟ وهل ككُن  مِّ  حمود  وي ظَّمون  اْلم ل نون  اْلاذا ي مِّ  وِل

 ؟اخلون   تشَ  ون ُمكم اجع  كما يقوُل اْل أن نأخذ  هذه الكتب 
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 م: م ن دوَّن  ا وُم ت ِمِديالكاذبِ  وُم عن رواِ  األحاديِث ون دافُ ُي اْلُمتشَِِّّ  ني  الذين  وهنا أسِِّّأُل

بالغ  م ينقُل األحاديث  عن غرِي الَثقاِ  أال يكوُن غري  موثو ى بالَنسِِّّبِ  إل نا؟ أ  أنَّ إرضِِّّاش الشَِِّّّ ااِن والْ  

 ِ ُسكم عن االعرتاِف باكق قِ ؟اهلاطل   على ج وبكم ُتخ

تشَ  ون  ُمواْل     ُمقَصاْلالذي ي ظُِّمُه الَش     ألفُت النَّظ   إىل ب ِض ما ط ح ُه الك ل ين سِّأختصُِّ  و  

لوِ  أهِل قصِِّّودِ  ل م قصِِّّودِ  أو غرِي اْلم ك كتابه، وال ن لُم ما هي الغاي   من حماولِ  التَّشِِّّويِه اْلاخلون   

 اف ِ :الب ِت الصَّ

ِ  زوِج ا عن ا   ك واياِتِه ععن أبي اكسِِِّّّن عن النَِّّ ع(، وهو باطُب ام أ ش تشِِِّّّكو إع ا

فقِّال: أم ا لو يدري ما ل ه بقرباِلِه عل ا؟ فقالت: وما ل ُه بقرباِلِه عليَّ؟ فقال: أم ا إنَّه إذا أربل  اكت ن ف ُه  

 ُهسِِّّ ف  امُع زوج ت ُه هو كالشَِِّّّاهِ ج ك سِِّّب ِل اهلل!!!!،، ف ل كلُّ م ن ُي ُهكان فكان  كالشَِِّّّاهِ  سِِّّ ف ل م 

 واجملاهِد ك سب ِل اهلِل م اذ  اهلل؟؟؟

لَّ   ف  وِر ا إىل اهلِل عزَّ وجلَّ الضَّك وهل ُي ق ُل أن ي وي ععن أبي عبد اهلل أنه رال: إنَّ نب ًّا شِّ  

؟ وهل ورَبِهَِّ ف ل جيوُز أن يكون  هذا اخلااُ  بني النَّ اجلماِع فأم  ُه اهلل بأكِل اهل يسِِِِِّّّّ !!!!،،

 هذا ه مُّ األنب اِش؟

وهِّل ِمن عِّارلى يصَِِِِّّّّدُ  أنَّ عأبا اكسِِِِّّّّن سُِِِِّّّّلل : هل ُيق َبُل ال َّجُل ر ُبل  اال أِ ؟ فقال : ال    

ذلا  ال بأس  ب لل عن ال َّجل ينظُ  إىل ام أِتِه وهي ع يان  فقال:بأس!!!!،، أو أنَّ عأبا عبد اهلل سُِِِّّّ

 وهل اللذَّ   إال ذلا!!!!،؟

ٍى ككُن أن نقبِّل  رواي ت ه ععن أبي عبد اهلل أنَّه رال: إذا ز وَّ   ال َّجُل عبد ُه أم ت ُه ثمَّ    وبِّأَي م نا

 دَّها إل ه إذا شاش!!!!،؟ ا ثم ر ِّ ْت و ِطلِّ اشت اها رال له: اعت ِزْل ا، فقذا طمث

ته ععن أبي عبد اهلل: ال بأس  بأن يتمتَّع  بالبكِ  ما مل يفض إل  ا وهل جيوُز أن نصَِِِّّّد   رواي 

 خماف   ال  ِب على أهِل ا!!!،؟

وهِّل جيوُز أن يا ن  بِّأخُِ  األنب ِّاِش ب وايتِِِّه زوًرا ععن أبي عبِّد اهلل أنَّه رال: من أخُِ       

 األنب اِش حبُّ الَنساش!!!،؟

د أنه رال: أت ُت أبا عبد اهلل فخ    إليَّ ثم رال: قب  بن خالععن ُع ِهتحي من روايِتِِِِّّّّسأال ي 

 يا عقب  ش غ ل تنا عنا هؤالش الَنساش!!!!،؟
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ِن كذوبِ  ععن أبي عبد اهلل أنَّه سُِِِِّّّّلل عن إت ام بِ  ك رواي ِتِه اْلالدُّ وك ف لِّه أن حيلِِّّل  نكاح   

 النساِش ك أعجاِزِهنَّ فقال: هي ل ب ُتا  ال ُتْؤِذها!!!،؟

ن عر ل له: ال َّجُل يأتي ام أت ُه م ذلا حني  بتحل ِلعل نا سُُِِّّمُه الَ ضِِّّا  يتَّ م اإلما  وك ف 

 بِ ها؟ فقال: ذلا له. فقال ال جل: فأنت  تف ُل؟ فقال: إنَّا ال نف ُل ذلا !!،؟ُد

، مُُمُ عل نا سِِّّ صِِّّومني  م اليت ُتسِِِّّيُش لمئمَِّ  اْل وضِِّّوعِ م اْلوغري ذلا الكثرُي من األحاديث 

 واليت ال ختتلُف عن األحاديِث اليت تسيُش لنَِّ ال َّمحِ  حممد ع(،.

وَُّل عل  ا   ل ين شِِّّاذَّ و ونادر و وال ُيف د واخلوئي رد صِِّّ َّحوا أنَّ رواياِت الكاك للك ُمحتى أنَّ اْل

اك غري كتاِ  الكجلسِِِِّّّّي ذك   ك كتاِبِه عاار األنوار، بأنَّ أكث   أحاديث م وال ُي مِّ ُل ب ِّا، كذلا  الْ  

سُب نأمَّا عن كتا  عم ن ال ي حض ه الفق ه، للصَّدو  فقد مجع ما مجع من األحاديِث اليت ت  .صح حٍ 

 السَّ و للنََِّّ وكلُّ ا أحاديُث غري صح حٍ .

ِ  ح حعاار االنوار، للمجلسِِِّّّي رد مج  ْت كتًبا كثري ش بأحاديث ا الصَِِِّّّّ  علًما أنَّ سِِِّّّلسِِِّّّل   

وضِِِّّّوعِ ، ف ي اموع  من الكتِب ال أكث ، وال ي ين أن تكون  م تم د ش كثقٍ  إن كانت م واْلح َّفِ  م واْل

 .عع، ص ِّرد تضمَّن ت ضمن  ط َّاِت ا كتا   عاهلدايِ  الكربن، لسَ دنا اخل 

 

 أخرًيا أقوُل:

ع صح حٍ  كم اجكوك  بأحاديِث ا ِِِِِِِّّّّّّّشم ال ككُن أن ن تمد  الكتب  اْلُنصريَيني  حنن ك لوَيني  

ُِ اكديث  الوارد  إل نا من أَي كتاٍ ال ك األحكاِ  الشَّ ع َِّ  وال ك األحكاِ  ال قائديَِّ ، لكن ن   كان    

 على كتاِ  اهلِل، فما وافق ُه أخذناُه، وما مل يوافقُه ر د ْدناُه إىل أهِلِه.

 اىل ن الِّذين  ذك  هم ت ِم أن يكون  إالَّكِّذُ  ك أَي شِِِِّّّّيش ، وال ككُن  كِّذُ  ك النَّقِِّل ي   وم ن ي 

ُش ا  ْشت ُ وْا ِبِه ث م ًنُثمَّ ي ق ول ون  ه ِِِّّّذ ا ِمْن ِعنِد اهلل ِل ف و ْيٌل لِّلَِّذين  ي ْكُتُبون  اْلِكت ا   ِبأ ْيِديِ ْمبقوله: ع ف و ْيٌل  ر ِل 

 ،.ي ْكِسُبون لَُّ م َممَّا ك ت ب ْت أ ْيِديِ ْم و و ْيٌل لَُّ ْم َممَّا 

 

 نكتفي ل د  اإلطال  واهلل أعلم

 الباحث الديين ال لوي الدكتور أمحد أديب أمحد


