
   



 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 

صلفى له ا افن أفنعا أهماابم وب لعا هل    بم من نعم اهلل تعالى أن تكفل بحفظ دينه، فاصططططلفى له ا افن أفنعا أهماابم وب لعا هل    بم  من نعم اهلل تعالى أن تكفل بحفظ دينه، فا

للحفاظ هليه خاصة بما يتعلق بالح يث النبعي الشريف، للحفاظ هليه خاصة بما يتعلق بالح يث النبعي الشريف،   هثيرةهثيرةهلعم هلعم   ابتكرتابتكرتيف حفظه وال فاع هنه. فيف حفظه وال فاع هنه. ف

سبيل المثا:  فمن تلك العلعم هلى سطبيل المثا:   صلل  الح يث، ويير للك ومصطلل  الح يث، ويير للك   والجرح والتع يل،والجرح والتع يل،  هلم الر ا:،هلم الر ا:،فمن تلك العلعم هلى  وم

 المبينة لكتابه الشااحة له.المبينة لكتابه الشااحة له.ملسو هيلع هللا ىلص ملسو هيلع هللا ىلص من العلعم، فحفظ اهلل تعالى لنا هتابه وسنة نبيه من العلعم، فحفظ اهلل تعالى لنا هتابه وسنة نبيه 

ص د التعريف بكتاو تعلى فيه مهلفه فنحن اليعم بصططط د التعريف بكتاو تعلى فيه مهلفه  س مم مة ال فاع هن بيضطططة امسططط مفنحن اليعم ب ضة ام شف كشطططف بب  م مة ال فاع هن بي ك

ضلة، وللك بتحكيم م على هتب م الت  تع  هعاا المزيفين واصططططل م أسططططم أفكاابم الضططططالة المضططططلة، وللك بتحكيم م على هتب م الت  تع   ضالة الم سم أفكاابم ال صل م أ هعاا المزيفين وا

سية وبمدانت م مصططادابم ااسططاسططية وبمدانت م  سا صادابم اا ضل ا يف عال م ومسططالك م، وب م من أوفق اللرو وأفضططل ا يف أقعال م وأفأقعال م وأفمن من م سالك م، وب م من أوفق اللرو وأف عال م وم

 نصاف.نصاف.افهتام بالتعصب وه م امافهتام بالتعصب وه م امبباد قع: القائل هليه بملزامه من هتبه بحيث ف يبقى مجا: للخصم اد قع: القائل هليه بملزامه من هتبه بحيث ف يبقى مجا: للخصم 

 

 البيانات الفنية للكتاب:البيانات الفنية للكتاب:

طبططططط923923»»هنعان الكتاو  المرتوهعن ومروياهتم يف أصع: الكايف للكلين  هنعان الكتاو  المرتوهعن ومروياهتم يف أصع: الكايف للكلين   وأثربا هلى الحياة وأثربا هلى الحياة   ««ب

 الفكرية والعلمية هن  الشيعة اممامية، دااسة تحليلية نق ية. الفكرية والعلمية هن  الشيعة اممامية، دااسة تحليلية نق ية. 

الرسائل الرسائل وبع هبااة هن اسالة  امعية نشرت منت ى العلم النافع، وبع الكتاو الثاين يف سلسلة وبع هبااة هن اسالة  امعية نشرت منت ى العلم النافع، وبع الكتاو الثاين يف سلسلة 

 الجامعية ل ى المنت ى.الجامعية ل ى المنت ى.

 ..صفحةصفحة  993993الكتاو يف الكتاو يف يقع يقع 

 ال هتعا هب  الس م هلعم الفن ي.ال هتعا هب  الس م هلعم الفن ي.    المهلف بعالمهلف بع

 الهدف من الكتاب:الهدف من الكتاب:



ال  ف من الكتاو بيان مق اا الرواة المرتوهين ط هلى تفاوت يف سبب تره م ط وه د مروياهتم ال  ف من الكتاو بيان مق اا الرواة المرتوهين ط هلى تفاوت يف سبب تره م ط وه د مروياهتم 

ط ال ي منزلته ل ى الشيعة يف هتاو أصع: الكايف للكلين  ططططط ال ي منزلته ل ى الشيعة  اممامية همنزلة صحي  البخااي ل ى أبل اممامية همنزلة صحي  البخااي ل ى أبل يف هتاو أصع: الكايف للكلين  

نة والجماهة طططططططط ومثاا تلك المرويات المخ ط ومثاا تلك المرويات المخالسطططط سنة والجماهة  ضعهة هلى معتق اهتم وتلعا م بب م لقة المعضططططعهة هلى معتق اهتم وتلعا م بب م تتال لقة المع

 المنحرف.المنحرف.

شيعة اممامية ولكعنه أق م وأ مع لمكانته ل ى الشطططيعة اممامية ولكعنه أق م وأ مع   ((الكايف للكلين الكايف للكلين ))وق  اختاا المهلف هتاو وق  اختاا المهلف هتاو  لمكانته ل ى ال

قسم قسم ااصع:، والفروع، والروضة، فاختاا المهلف ااصع:، والفروع، والروضة، فاختاا المهلف مص ا ح يث  ل ي م. وهتاو الكايف ث ثة أقسام؛ مص ا ح يث  ل ي م. وهتاو الكايف ث ثة أقسام؛ 

 هليه أسم م بب الشيعة اممامية.هليه أسم م بب الشيعة اممامية.  تتااصع: لشمعله ما يتعلق بالعقي ة وما لحق ا، وهانااصع: لشمعله ما يتعلق بالعقي ة وما لحق ا، وهان

ط و   في ا المهلف ما ف يقل هن ح يثنا طططططططط و   في ا المهلف ما ف يقل هن   1913319133ع د ام مال  احاديث الكايف ع د ام مال  احاديث الكايف الالوو ط   39493949ح يثنا 

ط، وقسم ااصع: منه يحأنفس م طططططط، وقسم ااصع: منه يح  ح يثنا من الضعيف بش ادة ه د من نقاد الشيعة امماميةح يثنا من الضعيف بش ادة ه د من نقاد الشيعة اممامية ط   98499849  عيعيأنفس م 

 ح يثنا للمرتوهين، يير مرويات َمن ضعف م أخف.ح يثنا للمرتوهين، يير مرويات َمن ضعف م أخف.  21992199ح يثنا من ا ح يثنا من ا 

 أهمية الكتاب:أهمية الكتاب:

 تتلخص أبمية الكتاو يف النكات التالية هما حرابا مهلفه تتلخص أبمية الكتاو يف النكات التالية هما حرابا مهلفه 

 وه م السبق عليه بع  ال ااسة والبحث المتعاصل.وه م السبق عليه بع  ال ااسة والبحث المتعاصل.  أصالة البحثأصالة البحث

صادا فرقة هبيرة من افط ع هلى مصططططادا فرقة هبيرة من  صادا  هتاو الفرو امسطططط مية، وهلى اأه ب م المصططططادا  هتاو افط ع هلى م س مية، وهلى اأه ب م الم الفرو ام

الكايف، ومعرفة الصعاو والخلأ يف معتق ات تلك الفرقة، وأسس ا الفكرية والعلمية، وعدااك أسباو الكايف، ومعرفة الصعاو والخلأ يف معتق ات تلك الفرقة، وأسس ا الفكرية والعلمية، وعدااك أسباو 

ا ل لك. ا ل لك.خ ف ا مع أبل السنة تبعن  خ ف ا مع أبل السنة تبعن

سلفنا، من خ : معرفة ما يتميز به أبل السططططنة من دقة القعاه  والمنابع العلمية الت  تبنابا سططططلفنا، من خ :  سنة من دقة القعاه  والمنابع العلمية الت  تبنابا  معرفة ما يتميز به أبل ال

 فة منابع اآلخرين، والمعازنة العلمية بين اللرفين يف بعض الجعانب.فة منابع اآلخرين، والمعازنة العلمية بين اللرفين يف بعض الجعانب.معرمعر

صع: للح يث، أو قعاه  التفاهل مع السططططها: الملروح من  زمن بعي ، وبع  بل يع   أصططططع: للح يث، أو قعاه   سها: الملروح من  زمن بعي ، وبع  بل يع   أ التفاهل مع ال



 للتح يث هن  الشيعة اممامية، أو ف؟ وعلا و  ت فأين ثمرُت ا؟للتح يث هن  الشيعة اممامية، أو ف؟ وعلا و  ت فأين ثمرُت ا؟

 مميزات الكتاب:مميزات الكتاب:

 ميزات، من أبم ا ميزات، من أبم ا تميز ب ا الكتاو بع ة تميز ب ا الكتاو بع ة 

سعا  هانت اهتم  يف  ميع المباحث بأنعاه ا هلى مصططططادا الشططططيعة اممامية المعتم ة، سططططعا  هانت أنه أنه  شيعة اممامية المعتم ة،  صادا ال اهتم  يف  ميع المباحث بأنعاه ا هلى م

 متعلقة بنق  الر ا:، أو شرح الكايف، أو ييرم من المباحث.متعلقة بنق  الر ا:، أو شرح الكايف، أو ييرم من المباحث.

سعا  هان بأمثلة وافية بالمقصططعد، سططعا  هان مبحث مبحث تعزيز هل تعزيز هل  صعد،  سلعو هرا الكلين  يف أسططلعو هرا الكلين  يف بب  اامتعلقن متعلقن بأمثلة وافية بالمق هتاو هتاو أ

 وييربما من المباحث الم مة الت  أوده ا يف هتابه.وييربما من المباحث الم مة الت  أوده ا يف هتابه.  ،،ومروياهتمومروياهتم  أو الرواة المرتوهينأو الرواة المرتوهين  ««أصع: الكايفأصع: الكايف»»

 

 عرض إجمالي لتقسيم المؤلف للكتاب:عرض إجمالي لتقسيم المؤلف للكتاب:

 قسم المهلف هتابه على  مق مة، وتم ي ، وث ثة أبعاو، وخاتمة.قسم المهلف هتابه على  مق مة، وتم ي ، وث ثة أبعاو، وخاتمة.

تناو: يف المق مة أبمية البحث وأب افه، وح ود دااسته ومن ج ا، وما وا  ه من الصععبات تناو: يف المق مة أبمية البحث وأب افه، وح ود دااسته ومن ج ا، وما وا  ه من الصععبات 

 ابقة.ابقة.أثنا  بحثه، مع لهر ال ااسات السأثنا  بحثه، مع لهر ال ااسات الس

شيعة مع ويف التم ي  هرف بالشططيعة اممامية مع لهر نشططأهتم التاايخية. ثم تلرو ابرز فرو الشططيعة مع  شأهتم التاايخية. ثم تلرو ابرز فرو ال شيعة اممامية مع لهر ن ويف التم ي  هرف بال

« «  الكايفالكايف»»بيان معتق اهتم ال ينية. وه لك لهر أبم المصادا الح يثية هن  الشيعة اممامية مع لهر مكانة بيان معتق اهتم ال ينية. وه لك لهر أبم المصادا الح يثية هن  الشيعة اممامية مع لهر مكانة 

 بين ا.بين ا.

أصع: أصع: »»، ومرويات المرتوهين يف ، ومرويات المرتوهين يف ««الكايفالكايف»»ما يتعلق بالكلين  وهتابه ما يتعلق بالكلين  وهتابه    في   فيوأما اابعاو الث ثة فوأما اابعاو الث ثة ف

 ، ومثاا تلك المرويات هلى هقائ  الشيعة اممامية وأفكاابم.، ومثاا تلك المرويات هلى هقائ  الشيعة اممامية وأفكاابم.««الكايفالكايف

 وأبرز منابجه فيه، وللك يف فصلين.وأبرز منابجه فيه، وللك يف فصلين.  ««الكايفالكايف»»فتناو: يف الباو ااو:  التعريف بالكلين  وهتابه فتناو: يف الباو ااو:  التعريف بالكلين  وهتابه 

صناف المرتوهين ومروياهتم يف ويف الباو الثاين  بيان مرتبة الرتك ل ى الشططططيعة اممامية وأصططططناف المرتوهين ومروياهتم يف  شيعة اممامية وأ ويف الباو الثاين  بيان مرتبة الرتك ل ى ال



 ، وللك يف فصلين.، وللك يف فصلين.««أصع: الكايفأصع: الكايف»»

يات المرتوهين يف  ثاا مرو يان م لث  ب ثا باو ال يات المرتوهين يف ويف ال ثاا مرو يان م لث  ب ثا باو ال كايف»»ويف ال كايفأصططططع: ال صع: ال ية   ««أ ياة الفكر ية هلى الح ياة الفكر هلى الح

 والعلمية هن  الشيعة اممامية. وفيه خمسة مباحث.والعلمية هن  الشيعة اممامية. وفيه خمسة مباحث.

 ا في ا ملخص ال ااسة وأبم النتائع.ا في ا ملخص ال ااسة وأبم النتائع.ثم الخاتمة هرثم الخاتمة هر

 ثم ف ره المصادا والمرا ع، وف ره المعضعهات.ثم ف ره المصادا والمرا ع، وف ره المعضعهات.

 

 عرض إجمالي لما تضمنه الكتاب من قضايا:عرض إجمالي لما تضمنه الكتاب من قضايا:

 الباب األول:الباب األول:

 قسمه المهلف على فصلين.قسمه المهلف على فصلين.

 ن.ن.اافف  الفصل ااو: مبحثفف  الفصل ااو: مبحث

ما أمطا  حاو الكلين  الرازي )ت فقط  تر م فيطه للكلين ، ف ع محمط  بن يعقعو بن عسططططحطاو الكلين  الرازي )ت   األولاألولأ س م  بن يعقعو بن ع يه للكلين ، ف ع مح ق  تر م ف ف

شيعخه بطططططط(، وب  تر مة متعسططلة تناولت  عانب ه ة من حياته؛ من معل م ونشططأته العلمية وشططيعخه 923923 شأته العلمية و سلة تناولت  عانب ه ة من حياته؛ من معل م ون ط(، وب  تر مة متع ب

 وت مي م ومثاام العلمية ووفاته. وللك يف خمسة ملالب.وت مي م ومثاام العلمية ووفاته. وللك يف خمسة ملالب.

صع: الكايفأصطططع: الكايف»»فعرف فيه بكتابه فعرف فيه بكتابه   المبحث الثاينالمبحث الثاينوأما وأما  سبته يان سطططبب تسطططميته وصطططحة نسطططبته من بمن ب  ««أ صحة ن سميته و سبب ت يان 

ط مع هن  الشيعة اممامية طططططط ق  استخر  ا المهلف من مصادا ه ة طططططط مع   ««الكايفالكايف»»أبم مزايا أبم مزايا لهر لهر وو  لمهلفه.لمهلفه. ط ط ق  استخر  ا المهلف من مصادا ه ة  ط هن  الشيعة اممامية 

 ..المزهعمةالمزهعمة  المزاياالمزايا  تلكتلكنق  وتعليق هلى نق  وتعليق هلى 

سام من ااقسططططام الكايف الكايف ما يحتعي هليه هتاو ما يحتعي هليه هتاو ثم بين ثم بين  صع:وب  ث ثة  ااصططططع:  ،،مجم ن مجم ن من ااق   ،،والفروعوالفروع  ،،وب  ث ثة  اا

ثمانية مجل ات، ثم بين ا مفص ن ب هر ما يشتمل هل مجل  منه من معضعهات ثمانية مجل ات، ثم بين ا مفص ن ب هر ما يشتمل هل مجل  منه من معضعهات   الت  تقع يفالت  تقع يف  ؛؛والروضةوالروضة

ضهل قسططم من ب م ااقسططام مع لهر ه د اابعاو وااحاديث يف هل معضطط سام مع لهر ه د اابعاو وااحاديث يف هل مع سم من ب م ااق عع. ثم تعرا لك م بعض عع. ثم تعرا لك م بعض هل ق



طط طططططط نق ن من أح  مصادابم طططط ما يتصل بمعضعهاته وه د هتبه وأحاديثه، وختم ب ا المبحث ما يتصل بمعضعهاته وه د هتبه وأحاديثه، وختم ب ا المبحث أئمت م فيأئمت م في ط نق ن من أح  مصادابم  ط

مع تعريف هل مع تعريف هل   أئمة الشيعة امماميةأئمة الشيعة امماميةيث منقسمة هلى ااقسام المعروفة للح يث هن  يث منقسمة هلى ااقسام المعروفة للح يث هن  ب هر ه د ااحادب هر ه د ااحاد

 قسم من ا وه دبا يف الكايف، وفيما يل  تفصيل ه د ااحاديث قسم من ا وه دبا يف الكايف، وفيما يل  تفصيل ه د ااحاديث 

صحي    صحي   ال ضعيف  ، ، 972972القعي  القعي  ، ، 11241124المعثق به  المعثق به  ، ، 199199الحسن  الحسن  ، ، 97829782ال ضعيف  ال بغير بغير ، ، 39493949ال

 ..1919119191المجمعع  المجمعع  ، ، 9494حكم  حكم  

التعاليق هليه والمهلفات حعله، وختم ب ا الفصل بحكاية هرا التعاليق هليه والمهلفات حعله، وختم ب ا الفصل بحكاية هرا ثم لهر أبم شروحه الكايف وثم لهر أبم شروحه الكايف و

 ..ك م أئمت مك م أئمت مبب  مستعيننامستعيننا  تلك الحكايةتلك الحكاية  مع تزييفمع تزييف  ««الم  يالم  ي»»الكايف هلى اممام القائم الكايف هلى اممام القائم 

، وللك من أابعة نعاح يف أابعة ، وللك من أابعة نعاح يف أابعة ««أصع: الكايفأصع: الكايف»»ويف الفصل الثاين داه منابع الكلين  يف هتابه ويف الفصل الثاين داه منابع الكلين  يف هتابه 

ي  ي مباحث  من جه يف هرا ااسططططان سان صع: الكايف ومن جه يف تبعيب أصططططع: الكايف   ؛؛ومن جه يف هرا المتعنومن جه يف هرا المتعن  ؛؛مباحث  من جه يف هرا اا ومن جه يف تبعيب أ

ضعف وام ما: والخفا وترتيب ااحاديث في ا من حيث الصططططحة والعضططططعح، والضططططعف وام ما: والخفا  ضعح، وال صحة والع ومن جه يف ومن جه يف   ؛؛وترتيب ااحاديث في ا من حيث ال

 ..من النفاسة بمكانمن النفاسة بمكانب م المباحث ب م المباحث  ل  ل التعليق هلى بعض ااحاديث. والتعليق هلى بعض ااحاديث. و

صة به مع شرح ا، صة به مع شرح ا، أما المبحث ااو: ف اه فيه من ع الكلين  يف هرا ااساني  وهاداته الخاأما المبحث ااو: ف اه فيه من ع الكلين  يف هرا ااساني  وهاداته الخا

ا باامثلة،  زن ا باامثلة، معزِّ زن  وبع مبحث  ي  مفي .وبع مبحث  ي  مفي .هشرة أشيا . هشرة أشيا . فيه فيه استخلص استخلص ففمعزِّ

ولهر ثمانية أمعا من أبم ما ولهر ثمانية أمعا من أبم ما   ،،وأما المبحث الثاين ف اه فيه من ع الكلين  يف هرا المتعنوأما المبحث الثاين ف اه فيه من ع الكلين  يف هرا المتعن

ا لخصه من من جه، لخصه من من جه،  ا أيضن ا باامثلة.أيضن زن ا باامثلة.معزِّ زن  معزِّ

 

 الباب الثاين:الباب الثاين:

 وبع أطع: أبعاو الكتاو وأبم ا وأنفس ا.وبع أطع: أبعاو الكتاو وأبم ا وأنفس ا.

سقسططط سبابه المختلفة هن  مه المهلف على فصطططلين تناو: في ما تعريف الرتك ومراتبه حسطططب أسطططبابه المختلفة هن  ق سب أ صلين تناو: في ما تعريف الرتك ومراتبه ح مه المهلف على ف



 الشيعة اممامية ومروياهتم المرتوهين يف أصع: الكايف.الشيعة اممامية ومروياهتم المرتوهين يف أصع: الكايف.

طفعرف فيه بطططط  الفصل األولالفصل األولأما أما  ومرتبه هن  الشيعة اممامية، ثم بين مراتب الرتك حسب ومرتبه هن  الشيعة اممامية، ثم بين مراتب الرتك حسب   ««الرتكالرتك»»فعرف فيه ب

سية. ثم تلرو مخراث الكلين  احاديث ه د من أسطططبابه المختلفة فقسطططم ا على خمسطططة أقسطططام ائيسطططية. ثم تلرو مخراث الكلين  احاديث ه د من  سام ائي سة أق سم ا على خم سبابه المختلفة فق أ

صع: الكايفأصطططع: الكايف»»المرتوهين يف المرتوهين يف  صل )( ثمانين ااوينا من أصطططل )4747، ق  بلغ ه دبم )، ق  بلغ ه دبم )««أ ( أابعمائة ااٍو، أي ( أابعمائة ااٍو، أي 977977( ثمانين ااوينا من أ

 ، وب  نسبة هبيرة ب  خ ف بين أبل الح يث وافختصاص.، وب  نسبة هبيرة ب  خ ف بين أبل الح يث وافختصاص.%( من اواة الكايف%( من اواة الكايف  2727ما نسبته )ما نسبته )

ما وأمططا  ثاينالفصلللللل الثللاينوأ صل ال تابوهو أطول وأهم وأنفس فصللللول الكتللاب  الف صول الك يه لجميع الرواة ، فتعرا فيططه لجميع الرواة وهو أطول وأهم وأنفس ف ، فتعرا ف

صع: الكايفأصطططع: الكايف»»المرتوهين يف المرتوهين يف  صادابم المعتم ة مع لهر حيث تر م لكل من م تر مة هلمية من مصطططادابم المعتم ة مع لهر   ««أ حيث تر م لكل من م تر مة هلمية من م

 ..مروياتهمروياته  ، مع لهر بعض، مع لهر بعض««أصع: الكايفأصع: الكايف»»ولهر معاقع ا من ولهر معاقع ا من   ««أصع: الكايفأصع: الكايف»»ه د مروياته يف ه د مروياته يف 

 

 الباب الثالث:الباب الثالث:

صع: الكايفأصططططع: الكايف»»مثاا مرويات المرتوهين يف هتاو مثاا مرويات المرتوهين يف هتاو هن هن فيه فيه   بحثبحث هلى الحياة الفكرية والعلمية هلى الحياة الفكرية والعلمية   ««أ

 هن  الشيعة اممامية، تناوله يف خمسة مباحث.هن  الشيعة اممامية، تناوله يف خمسة مباحث.

شيعة اممامية فيما أما المبحث ااو: فق  لهر فيه أثربا هلى قضططططايا اميمان والكفر هن  الشططططيعة اممامية فيما  ضايا اميمان والكفر هن  ال أما المبحث ااو: فق  لهر فيه أثربا هلى ق

س م وأاهانه، يتعلق بصططططفات اهلل هز و ل ولاته ومن أخلربا مسططططألة الب  ، وما يتعلق ب هائم امسطططط م وأاهانه،  سألة الب  ، وما يتعلق ب هائم ام صفات اهلل هز و ل ولاته ومن أخلربا م يتعلق ب

 وهقي ة التقية، وهقي ة اللينة، وهقي ة الِعشرة والتسليم هلى أبل الملل من يير الشيعة.وهقي ة التقية، وهقي ة اللينة، وهقي ة الِعشرة والتسليم هلى أبل الملل من يير الشيعة.

 وأما المبحث الثاين فتناو: فيه أثربا هلى معضعهات العقل والج ل هن بم.وأما المبحث الثاين فتناو: فيه أثربا هلى معضعهات العقل والج ل هن بم.

يه.  هائ م النقص ف فاهتم للقرمن الكريم واد با هلى تحري يه أثر ف هر ف لث  ثا حث ال ما المب يه. وأ هائ م النقص ف فاهتم للقرمن الكريم واد با هلى تحري يه أثر ف هر ف لث  ثا حث ال ما المب وأ

ضع فتلرو فيططه للمراد بططالتحريف والطط افع فهتقططاد وقعع التحريف يف القرمن الكريم، مع لهر معاضططططع  قاد وقعع التحريف يف القرمن الكريم، مع لهر معا ل افع فهت بالتحريف وا يه للمراد  فتلرو ف

صع: الكايفأصططططع: الكايف»»مرويات مرويات  ضعهاهتا، وه لكالقائلة بعقعع التحريف وه دبا ومعضططططعهاهتا، وه لك  ««أ نمالث من نمالث من   ق مق م  القائلة بعقعع التحريف وه دبا ومع



 ..««أصع: الكايفأصع: الكايف»»الروايات المحرفة لآليات بأنعاع التحريف وأصنافه يف الروايات المحرفة لآليات بأنعاع التحريف وأصنافه يف 

سنة وأبل ا، وبحث فيه المهلف ه ة وأما المبحث الرابع ف هر فيه أثربا هلى معقف م من السططططنة وأبل ا، وبحث فيه المهلف ه ة  وأما المبحث الرابع ف هر فيه أثربا هلى معقف م من ال

ابة اض  اهلل هن م ومن أبل السنة وييربم، ابة اض  اهلل هن م ومن أبل السنة وييربم، ملالب، من ا  السبب الرئيس  للبيعة معقف م من الصحملالب، من ا  السبب الرئيس  للبيعة معقف م من الصح

مع لهر ااوصاف الت  أطلق ا الشيعة اممامية هلى أبل السنة النبعية، وبيان حقائق حع: نظرة الشيعة مع لهر ااوصاف الت  أطلق ا الشيعة اممامية هلى أبل السنة النبعية، وبيان حقائق حع: نظرة الشيعة 

 ابل السنة وأحكام م في م.ابل السنة وأحكام م في م.

شيعة هلى مسطططألت  النبعة واممامة هن  الشطططيعة   تلك المروياتتلك المرويات  وأما المبحث الخامم ف هر فيه أثروأما المبحث الخامم ف هر فيه أثر سألت  النبعة واممامة هن  ال هلى م

 او: يف بحثه الملالب اآلتية او: يف بحثه الملالب اآلتية اممامية، فتناممامية، فتن

 اهتقادبم أن اممامة أصل ال ين وأفضل أاهان امس ماهتقادبم أن اممامة أصل ال ين وأفضل أاهان امس م

 اهتقادبم أن اممامة هالنبعة ف   ثابتة بالنص والتعيين يف الكتاو والسنةاهتقادبم أن اممامة هالنبعة ف   ثابتة بالنص والتعيين يف الكتاو والسنة

 يلعبم يف اائمة.يلعبم يف اائمة.

 الخاتمة ونتائج الدراسة:الخاتمة ونتائج الدراسة:

ما يتعلق ما يتعلق م ا، خاصة م ا، خاصة ن أبم النتائع، فنشير على أبن أبم النتائع، فنشير على أبفق  لهر فيه خ صة دااسته وما تعصل عليه مفق  لهر فيه خ صة دااسته وما تعصل عليه م

   ««أصع: الكايفأصع: الكايف»»ومروياهتم يف ومروياهتم يف   ،،والمرتوهينوالمرتوهين  ،،بعلم الح يث هن بمبعلم الح يث هن بم

سن والمعثق انقسططططام الح يث هن  الشططططيعة اممامية على أابعة أقسططططام  الصططططحي  والحسططططن والمعثق   --11 صحي  والح سام  ال شيعة اممامية على أابعة أق سام الح يث هن  ال انق

 والضعيف.والضعيف.

ا من الرواة المرتوهين هن  نقاد الح يث من الشيعة   --22 ا من الرواة المرتوهين هن  نقاد الح يث من الشيعة تضمن هتاو الكايف مجمعهة هبيرة   ًّ تضمن هتاو الكايف مجمعهة هبيرة   ًّ

أنفس م، من م من نص هلى ترهه معظم ا ال م وهلمائ م يف الجرح والتع يل، ومن م من اخُتلِف فيه أنفس م، من م من نص هلى ترهه معظم ا ال م وهلمائ م يف الجرح والتع يل، ومن م من اخُتلِف فيه 

 (.(.21972197هن بم، وبلغ ه د المرتوهين يف ب ا الكتاو نحع مائة ااٍو، وبلغ ه د مروياهتم )هن بم، وبلغ ه د المرتوهين يف ب ا الكتاو نحع مائة ااٍو، وبلغ ه د مروياهتم )

شر أنعاع الح يث هن بم عل تأ  عريف الح يث المرتوك هن  الشططططيعة اممامية، وأنه شططططر أنعاع الح يث هن بم عل تأ  تت  --99 شيعة اممامية، وأنه  عريف الح يث المرتوك هن  ال



 مرتبته بع  المعضعع مباشرة. واستظ ر المهلف أهنم مقل ون ابل السنة يف تعريفه.مرتبته بع  المعضعع مباشرة. واستظ ر المهلف أهنم مقل ون ابل السنة يف تعريفه.

 البيان بالراوي المرتوك وما يتصف به من ااوصاف أو بعض ا.البيان بالراوي المرتوك وما يتصف به من ااوصاف أو بعض ا.  --99

شيعة اممامية   --99 شيعة اممامية بعض افصل حات ااخرى هن  ال    ««مرتوكمرتوك»»ادفة للفظ ادفة للفظ رترتالت  تكاد تكعن مالت  تكاد تكعن مبعض افصل حات ااخرى هن  ال

 والمعنى واح .والمعنى واح .

أسباو الرتك هن  الشيعة اممامية وما يتصل هبا هثيرة، وب  متعلقة عما بالع الة أو الضبط، أسباو الرتك هن  الشيعة اممامية وما يتصل هبا هثيرة، وب  متعلقة عما بالع الة أو الضبط،   --99

 وعما بأمعا خاا ة هن ب ين اامرين، وتفصيل للك.وعما بأمعا خاا ة هن ب ين اامرين، وتفصيل للك.

 وسائل معرفة الراوي المرتوك هن  الشيعة اممامية.وسائل معرفة الراوي المرتوك هن  الشيعة اممامية.

 يعة اممامية تنقسم على ث ث مراتب.يعة اممامية تنقسم على ث ث مراتب.مراتب المرتوهين هن  الشمراتب المرتوهين هن  الش

 للشيعة اممامية أهثر من اتجام بخصعص صحة أحاديث الكايف للكلين  للشيعة اممامية أهثر من اتجام بخصعص صحة أحاديث الكايف للكلين    --88

سب من معثق لكل ما أودهه الكلين  يف الكايف، وممن يرى  عاز تقسططططيم أحاديث الكايف بحسططططب  سيم أحاديث الكايف بح من معثق لكل ما أودهه الكلين  يف الكايف، وممن يرى  عاز تق

ا، وممن يرى ضرواة عهادة النظر يف اوايات ا، وممن يرى ضرواة عهادة النظر يف اواياتاانعاع المتعاافة هن بم الم هعاة منفن ا ومتننا،   اانعاع المتعاافة هن بم الم هعاة منفن سن ن ا ومتننا، الكايف  سن ن الكايف 

 والتعامل مع ا هلى أساه معليات هلم   الر ا: والح يث.والتعامل مع ا هلى أساه معليات هلم   الر ا: والح يث.

صع: الكايف )بلغ المجمعع الكل  لمرويات المرتوهين يف أصطططع: الكايف )  --44 صل )( من أصطططل )21992199بلغ المجمعع الكل  لمرويات المرتوهين يف أ ( ( 98499849( من أ

 %(، مع بيان تقسيم م هلى أقسام خمسة حسب أسباو الرتك هن بم.%(، مع بيان تقسيم م هلى أقسام خمسة حسب أسباو الرتك هن بم.  9999أي ما نسبته )أي ما نسبته )

صبلغ ه د الرواة المرتوهين يف أصطط  --33 صل )( ثمانين ااوينا من أصططل )4747ع: الكايف )ع: الكايف )بلغ ه د الرواة المرتوهين يف أ ( أابعمائة ( أابعمائة 977977( ثمانين ااوينا من أ

 %( من اواة الكايف، وب  نسبة هبيرة ب  خ ف بين أبل الح يث وافختصاص.%( من اواة الكايف، وب  نسبة هبيرة ب  خ ف بين أبل الح يث وافختصاص.  2727ااٍو، أي ما نسبته )ااٍو، أي ما نسبته )

ا   --1717 ا من أبرز القضططايا والمسططائل الت  اختلق ا الرواة المرتوهعن وابت ه ا ي هتا وأثرت هثيرن سائل الت  اختلق ا الرواة المرتوهعن وابت ه ا ي هتا وأثرت هثيرن ضايا والم من أبرز الق

 بحيث أدَّت على معاداة الكثيرين ل م بحيث أدَّت على معاداة الكثيرين ل م يف هقي ة الشيعة اممامية يف هقي ة الشيعة اممامية 

ل هعة على  قاد وقعع التحريف يف القرمن العظيم، وا له، واهت ب ا  هلى اهلل  ل    بال ل هعة على القع:  قاد وقعع التحريف يف القرمن العظيم، وا له، واهت ب ا  هلى اهلل  ل    بال القع: 



صحابة الكرام مخالفة أبل السططططنة يف معظم اامعا، واسططططتباحة دمائ م وأمعال م، وتكفير  م رة الصططططحابة الكرام  ستباحة دمائ م وأمعال م، وتكفير  م رة ال سنة يف معظم اامعا، وا مخالفة أبل ال

 ، وادها  هصمت م.، وادها  هصمت م.اضعان اهلل هلي م، والغلع يف أئمة م: البيت ااط اااضعان اهلل هلي م، والغلع يف أئمة م: البيت ااط اا

ه م انضباط قعاه  التح يث وأحكام نقاد الح يث ل ى الشيعة اممامية بضعابط هلمية ه م انضباط قعاه  التح يث وأحكام نقاد الح يث ل ى الشيعة اممامية بضعابط هلمية   --1111

ا، بل عن مبعث ا ال عى. ا، بل عن مبعث ا ال عى.ح يثية معتربة، وف ب  واضحة أيضن  ح يثية معتربة، وف ب  واضحة أيضن

 مالحظات:مالحظات:

 ..ه المنثعاةه المنثعاةوآللئوآللئ  الغزيرةالغزيرة  مممكنعن فعائ مكنعن فعائ هن هن تكشف تكشف الكتاو ف ااه لفظية وهلمية الكتاو ف ااه لفظية وهلمية   ينقصينقص


