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 ها و اهل سنتنزد رافضی صسنت رسول الله

ست از آنچه که از گفتار و کردار و بیان عبارت ا سنت ما،در نظر 
ثبت رسیده است، بنابراین طبق اعتقاد ما، ھیچ انسان به  صپیامبر

شخص پیامبر وجود ندارد. اما سنت در نظر اھل تشیع معصومی پس از 
گانه به ثبت و امامان دوازده صعبارت است از آنچه که از پیامبر اکرم

رسیده است، چرا که به زعم اھل تشیع، معصوم بودن امامان را اعالم نموده 
ه معصوم بوده و اصًال گفتارشان از روی ھوا و ھوس نیست. ھمھا  آن است و

چنین آمده که این امامان تمامی علومی را که در نزد » الکافی«در کتاب 
دانند، و نیز در است را میھا  آن اء و رسوالن است و مربوط بهیمالئکه وانب

 دانند که چه موقعھمین کتاب، بخشی وجود دارد در مورد اینکه امامان می
میرند، و بخشی دیگر وجود خواھند ُمرد و جز با اختیار و خواست خود نمی

دانند و چیزی دارد در مورد اینکه امامان تمامی علوم گذشته و آینده را می
را  ھا کتاببر آنان پوشیده نیست، و بخشی دیگر در مورد اینکه امامان تمامی 

و امور و اعتقادات دیگری  فھمند،شناسند و آن را میبا ھر زبانی که باشد می
که تمامًا با اسالم و تعالیم آن منافات دارد، و برای اینکه بتوان به شناختی 
واضح و روشن از عقاید اھل تشیع دست یافت، در اینجا ما به نقل قول یکی 

محمد «پردازیم و آن شخص کسی نیست جز میھا  آن ی هیبلند پا یاز علما
باشد، پس ه اعتقاد بنده، امام ھمانند نبی میب«گوید: که می» رضا المظفر

باید امام از تمامی رذایل و اعمال زشت و گناه درونی و بیرونی سھوی و 
آید تا ھنگام مرگ کامًال مصون باشد، عمدی از زمانی که به دنیا می

 .»طا و فراموشی به دور و مصون باشدباید از سھو و خھمچنانکه 
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گاھی و «گوید که: ه میو محمد رضا المظفر در ادام ھر امامی، علم و آ
یا  صھا را از پیامبر اکرمشناخت و معرفت به احکام الھی و تمامی دانایی

ای مواجه شود، ، و ھر گاه با چیز جدید و تازهکند میامام پیش از خود تلقی 
علم آن چیز جدید را از طریق الھام شدن توسط یک نیروی قدسی که 

آورد، و ھر گاه که چیزی مد نظر او قرار ، به دست میخداوند به او بخشیده
شود و گیرد و بخواھد صورت حقیقی آن امر را بداند، اصًال دچار اشتباه نمی

به ھیچ دلیل عقلی یا ھا  آن آید و در فھمای برای او پیش نمیھیچ شبھه
او دچار افزایش یا کند، ھر چند که علم ھیچ آموزشی احتیاج پیدا نمی

 .»شود کاستی
دھد، ما چیز جدیدی میعشری با این گفتارش به ی اثنیو اما این شیعه

باشد و ھمانا قدرت الھامی که در وجود ھر امام می«گوید:  آنجا که می
رسد، باشد، در باالترین مراتب خود به کمال میموسوم به نیروی قدسی می

آمادگی برگرفتن ی قدسی نفس، کامًال ھا حالتترین پس ھر امامی در خالص
معلومات را در ھر زمان و ھر حالتی دارد، پس ھر گاه بخواھد علم چیزی را 
به دست آورد، از طریق آن نیروی آسمانی الھام برانگیز، بالفاصله و بدون 

-ای و بدون آموزش از جانب معلمی، آن را به دست میچیدن ھرگونه مقدمه
ی صاف دیده ھا در یک آینهدنیآورد، و ھمانگونه که تمامی اشیاء و دی

گاھیشوند، تمامی  می  .»یابند...در درون او تجلی می ھا آ
-ھا در این زمینه بسیار گمراه ترند، ھمانطور که یکی از موثقاما رافضی

محمدبن یعقوب کلینی ـ در اصول کافی (جلد، ص ھا  آن نیترین محدث
ھر چه را که « روایت کرده است که: ÷، چاپ چھارم) از أبو عبدالله۱۹۶
تایید نموده، تو نیز از آن پیروی کن، و از ھر چه که نھی نموده، تو  ÷علی

 ».نیز اصًال انجام نده
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روایت  ÷) از ابو عبدالله۱۹۷، ص ۱و کلینی در اصول کافی (ج 
تائید نموده و  ÷نماید که: ای سلیمان! ھر آنچه را که امیرالمومنین می

داد، و از ھر آنچه که نھی نموده، باید از انجام انجام داده، باید آن را انجام 
اند که: ھمانا من فرموده آن خودداری نمود... و گفته که امیرالمومنین

باشم و من ی میان بھشت و جھنم میاز طرف خداوند تقسیم کننده
ی بزرگ میان حق و باطلم، و من صاحب ھستم، و تمام مالئکه و جداکننده

چنین  صاند ھمانگونه که برای پیامبر اکرمر نمودهجبرئیل بدین امر اقرا
 .»اقراری نمودند...

و نیز یکی از شیوخ اھل تشیع به نام محمدبن نعمان ـ ملقب به المفید ـ 
ی این روایات این است که روایاتی را در این زمینه نقل نموده که برگزیده

به مناجات پرداخته و گفتگو نموده است. پناه بر خدا. از تمام  یخداوند با عل
دارای ھا  آن شود که در نظر اھل تشیع، اماماناین روایات برای ما روشن می

اند که نشان حق تشریع ھستند و روایاتی را به این امامان منسوب نموده
در ھا  نآ به خاطر عصمتی که دارند، روایات منقول ازھا  آن دھد امامانمی

 باشد و دارای چنان جایگاھی است.حکم متن قرآن و سنت می
شود که اھل ی اھل تشیع برای ما معلوم میبنابراین بر اساس این عقیده

 فرماید:باشند که میند عزوجل میی خداوتشیع کامًال بر ضد این گفته

﴿ ِ �َْمْمُت َعلَيُْ�ْم ن
َ
ْ�َملُْت لَُ�ْم دِيَنُ�ْم َو�

َ
ْعَمِ� َورَِضيُت لَُ�ُم اْ�َوَْم أ

 .]۳[المائدة:  ﴾اْ�ِْسَ�َم دِيًنا
ن یردم و دکامل نمودم و نعمتم را بر شما تمام کنم را بر شما یامروز د«

 .»دمین برای شما برگزیاسالم را به عنوان د
این نیروی قدسی و آسمانی که امامان را دارای ویژگی و استعداد آمادگی 

گاھیجھت اخذ معلومات و  کند، چیزی نیست جز ی فراوان دیگر میھا آ
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ن عقالنیت شیعی به صورت یک عقالنیت تعصبی و خرافی یدروغ یھا ساخته
و بی ارزش، چرا که بر اساس نص قرآن، احکام دین کامًال در متن قرآن 
تکمیل شده است، پس ھر کس ادعا بکند که احکامی در دین اسالم باقی 

آید و احکام س از اتمام نزول قرآن، کسی میمانده است که چندین سال پ
آورد، چنانچه دیدگاه اھل تشیع در قبال امامانشان جدیدی را با خود می

چنین است، باید گفت که چنین ادعایی کامًال با ماھیت اسالم منافات دارد 
 و در تضاد کامل با اعتقادات مسلمانان است.

 باشد:به دو لحاظ باطل می اما ادعایی که در مورد عصمت امامان دارند،
شود، چرا که بر ی تطھیر کامًال باطل میدلیل اول: این ادعا توسط آیه

گیرند اگر قرار اساس این آیه، تمامی ھمسران پیامبر جزء معصومین قرار می
 بر وجود معصوم باشد.

و اگر دلیل خود را در حدیث کساء قرار بدھند، جواب ما این است که: در 
شوند، معصوم شامل افراد کساء می ۱۲این حدیث، تنھا سه نفر از واقع طبق 

معصوم در چنین معصومیتی  ۱۲ی و دلیل اھل تشیع برای شمولیت بقیه
چیست؟ و چه چیزی مانع شده که آل جعفر و آل عقیل و آل عباس جزء 

 اصحاب کساء قرار نگیرند؟
اند، در و بر اساس این حدیث اصحاب کساء را که معصوم اعالم شده

دھند؟ و معصوم تعمیم می ۱۲شود، چگونه به سایر نفر منحصر می ۵ھمین 
چرا اصحاب کساء و معصومین شامل امامان زیدیه نشده است؟ و یا چرا 

اند، فرقه ۷۰ھای اھل تشیع که متجاوز از شامل اسماعیلی و یا سایر فرقه
نفر  ۵مل این نشده است؟ و آیا اھل تشیع دلیلی دارند بر اینکه تنھا شا

 ۱۲باشد و باقی ) میشعلی، فاطمه، حسن و حسین، ص(حضرت محمد
گیرند؟ و در حقیقت جواب معصوم جزو معصومین اصحاب کساء قرار نمی
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اند بدھند و تا فرا رسیدن قیامت نیز نخواھند توانست این سوال را نتوانسته
 که جواب دھند.

ود عصمت برای آنان دلیل دوم: حقیقت وجودی امامان، خود نافی وج
یعنی ھا  آن ی یکی از افراد مورد اعتماداست، و ما در این زمینه به گفته

، ۱کنیم که در کتاب اصول کافی (جلد محمدبن یعقوب کلینی استناد می
کند که ـ یعنی روایت می ÷بن أعین از ابو جعفر) با استناد به زراره۶۵ص 

و جعفر سوالی پرسیدم، و او جواب مرا کند که ـ : یکبار از ابزراره روایت می
داد، سپس مردی آمد  ھمان سوال را أبو جعفر پرسید، و او جوابی بر خالف 
جواب من به او داد، و مرد دیگری آمد و ھمان سوال را از او پرسید و أبو 

که به من و آن مرد دیگر داد، به  یجعفر این بار نیز جوابی مخالف آن جواب
دو نفر از  صن دو مرد رفتند، گفتم: ای فرزند رسول خدااو داد، وقتی که آ

اھل عراق و از پیروان شما به نزد شما آمدند و سوالی از شما پرسیدند، اما 
جوابی دادید که مخالف ھم بود. أبو جعفر در جواب ھا  آن شما به ھر کدام از

 .»و شماھا  آن ا بھتر است و ھم برایگفت که: ای زراره! این ھم برای م
) با سند از منصوربن حازم ۶۵ـ ص  ۱و در جایی دیگر در اصول کافی (ج 

گفتم: چرا ھنگامی من سوالی از تو  ÷کند که: به أبو عبداللهروایت می
پرسد، جوابی غیر از پرسم و شخص دیگری نیز ھمان سوال را از تو میمی

ا جواب دھی؟ و أبو عبدالله گفته که: مای، به او میآنچه که به من داده
 دھیم.مردم را کم و زیاد می

از  یکیق، یبه دو طر یتی) روا۲۰۸و  ۲۰۷، ص ۶و در فروع کافی (ج 
دم أبو یابان بن تغلب و دیگری از حبلی نقل شده که روایت این است، شن

ه کشد  می فتوا داده ،هیام یه در زمان بنکگفت  می د : پدرمیگو می عبدالله
 یین فتوایه چنیبه خاطر تقھا  آن اما ،ن حالل استیگوشت باز و شاھ

 ه حرام است. کم یگو می نم وک نمی هیمن تق ی، ولاند هداد
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گویم که: این روایت چه تناسبی با روایت کلینی در من در جواب می
) دارد که از خود امام باقر که این امر را در ۳۷۳، ص ۲اصول کافی (ج 

اند فرموده صکه رسول خدا کندکند، روایت میھا حالل میی امویدوره
ھر کسی که برای راضی کردن حاکمی فتوای مخالف شرع الله بدھد، «که: 

 »شود.به درستی که آن کس از دین خدا خارج می
جز بر «روایت شده که:  ÷شیعه یک روایت دیگر دارند که از أبو عبدالله

و » مکن. روی زمین و یا آنچه که از زمین روئیده به جز پنبه و کتان، سجده
بینیم که از حسین بن علی بن کیسان روایت شده که در جایی دیگر می

ای به أبو الحسن ثالث نوشتم و در آن نامه در مورد سجده بر گوید: نامهمی
ی تقیه یا ضرورت سوال نمودم و او در جواب ھا حالتپنبه یا کتان بجز در 

 نوشت که این امر جایز است.
گویم که: شیعه ھر دو روایت را قبول روایت میو من در برابر این دو 

دارد، در حالی که امروزه در مذھب اھل تشیع سجده بر روی پنبه یا کتان 
جایز نیست در حالی که در روایت دوم این امر مباح اعالم شده است و این 

سجده «گوید: بر دو صورت نقل شده است. و نیز از صادق روایت شده که می
و از یاسر خادم » جب است و در غیر این حالت، سنت است.بر روی زمین وا

از کنار من عبور کرد و  ÷اند که: یاسر گفته یکبار أبو الحسینروایت نموده
خواندم و بر آن سجده رفتم. پس أبو الحسین به من من بر روی طبر نماز می

 .»کنی، مگر آن از گیاھان زمین نیست؟چرا بر روی آن سجده نمی«گفت: 
ھا و امور بینیم که مذھب اھل تشیع کامًال بر خرافات و تناقضات و دروغمی

 ھایی بر علیه اسالم و مسلمانان بنا شده است.باطل و ھوی و ھوس و حیله
این است معصومیت امامانشان که اھل سنت را به اعتقاد بدان فرا 

ما اعتراف کنند. و اھا  آن خواھند که به مذھبخوانند و از اھل سنت می
و  ۸۷، ص ۷کلینی که بسیار نزد آنان مورد اعتماد است در فروع کافی (ج 



 ٧   ها و اهل سنت نزد رافضی صسنت رسول الله

در  ÷کند که: از أبو عبدالله) با سند، از عبدالله بن محرز روایت می۸۸
میرد و دختری بعد از کند برای من و آنگاه میمورد مردی که وصیت می

صف آن را ن«ماند، سوال نمودم، و او در جواب گفت که: خودش بر جای می
ی باقیمانده را برای موالی بگذارد. یکبار دیگر نزد او دخترش بده و نیمه

و نصیبی از این ارث  اند که موالی ھیچ بھرهرفتم و او گفت که یاران ما گفته
ندارند و من تنھا به خاطر تقیه نسبت به تو چنین چیزی را گفتم و او گفته 

ه تو  برای کدم یه فقط ترسکبل ،نمودمتو را نی  هیمن تق ،ه: نه به خدا قسمک
مانده را به یگرفتن آن نصف مواخذه نشوی و اگر ترسی نداری، آن نصف باق

ص  ۷( ج  یافکو در فروع  .»بده، و خداوند از تو خواھد گذشت دخترش
 ن داستان نقل شده است.یه ھمیشب یبن محرز، داستان ةق سلمی) از طر۸۶

، چاپ سال ۵۲در فرق الشیعه (ص أبو محمد حسن بن موسی نوبختی 
در مورد  ÷کند که: عمربن رباح از جعفر) از عمربن رباح روایت می۱۹۳۱
ای سوالی پرسید، و او جواب او را داد. سپس  نزد او آمد و دوباره این مسأله

سوال را از او پرسید ولی این بار جوابی بر خالف جواب قبلی به او داد، پس 
بر خالف جوابی است که سال گذشته در جواب این  به أبو جعفر گفت: این

مسأله به من دادی. و أبو جعفر گفت که: جواب ما در سال گذشته به خاطر 
تقیه اینگونه بود. پس عمربن رباح در مورد صداقت أبو جعفر و امامت او 
مشکوک شد و با یکی از یاران أبو جعفر به نام محمدبن قیس روبرو شد و به 

ای سوال نمودم، و او جوابی به من ز أبو جعفر در مورد مسألهاو گفت: من ا
داد که سال بعد در قبال ھمین مسأله جواب دیگری به من داد که بر خالف 
جواب سال پیش بود و وقتی من به او گفتم چرا چنین کردی؟ گفت که من 
این کار را به خاطر تقیه انجام دادم. در حالیکه خداوند شاھد است که من 

ی پیروی گامی که نزد او آمدم و این سوال را از او پرسیدم، کامًال آمادهھن
بینم نمودن از فتوای او بودم و اینکه حتمًا فتوای او را به کار بندم، اما می
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گوید که به خاطر تقیه آن را به تو گفتم و این حال و وضع که او به من می
که تو از او سوال  من است. پس محمدبن قیس به او گفت: شاید ھنگامی

ی آن ای کسی بوده که او تقیهای، در مجلسی که تو حضور داشتهنموده
شخص را نموده است. اما او گفت که: در ھیچ کدام از دو باری که نزد او 

بود   یارکرفتم کسی غیر از من نزد او نبود اما ھر بار جوابش از روی پنھان 
ا جوابی مثل آن را به من بدھد، و او جواب سال قبلش را حفظ نکرده بود ت

ن فتوای پس او از امامت خارج گشته است. و گفت که: کسی که برای م
 .)باطل بدھد، امام من نیست

رسیم که عصمت ھر کس جز از طریق این مناقشه به این نتیجه می
مان پیامبران امری باطل است و در این امت کسی غیر از پیامبر برگزیده

عصمت او گواھی داده، معصوم نیست و گواھی قرآن  که قرآن بر صمحمد
 ماید:فر ه میبر او در این آیه است ک

 .]٤-٣النجم: [ ﴾٤إِْن ُهَو إِ�َّ وَْ�ٌ يُوَ�  ٣َوَما َ�نِْطُق َعِن الَْهَوى﴿
گوید چیزی گوید و آنچه که میپیامبر از روی ھوا و ھوس سخن نمی«

 ».ای که بر او نازل شدهنیست جز وحی
گمراه گشته و دیگران را و ھر کس چیزی غیر از این را ادعا نماید، ھمانا 

نماید و چیزی را که در اسالم وجود ندارد در آن داخل نموده  گمراه می
 است.



 
 کتب احادیث شیعه

ی حدیث و فقه دارای کتب مھمی ھستند که در زمینه اھل تشیع
 عبارتند از:

 ) الکافی، تالیف محمدبن یعقوب الکلینی۱(
اولین کتاب از «گوید که: محمد صادق الصدر در مورد این کتاب می

ای است که تألیف شده است و مؤلف آن، محمد بن  ی چھارگانهھا کتاب
-م امامیه در زمان خود مییعقوب بن اسحاق الکلینی، معتمدترین عال

 ».باشد...
 ÷اند که الکافی را بر مھدیو روایت نموده«... گوید: و در ادامه می

در مورد آن گفته که این کتاب برای پیروان ما  ÷عرضه نمودند، و مھدی
 .»کند...کفایت می

این کتاب او در نظر «... گوید: سپس به مدح این کتاب پرداخته و می
مدترین کتاب است در میان کتب چھارگانه، چرا که به ذکر اھل تشیع معت
ی سندھا بین او و معصومی که از او روایت شده پرداخته است تمامی سلسله

 .»بی در میان دیگر کتب نظیری نداردو چنین کتا
ی چھارگانه) ھا کتابو عبدالحسین شرف الموسوی در مورد کتب اربعه (

از: الکافی ـ التھذیب ـ اإلستبصار ـ و من آن چھار کتاب عبارتند «گوید: می
یی ھستند سرشار از احادیث ھا کتابه، و این چھار کتاب، یال یحضره الفق

ھا  آن اند و الکافی در میانمتواتر و از لحاظ صحت مضامین کامًال تائید شده
 »تر و بزرگتر و بھتر و مورد اعتمادترین است.قدیمی
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 ) من ال یحضره الفقیه۲(
این کتاب، شیخ أبو جعفر الصدوق محمدبن علی بن الحسین بن صاحب 

باشد، و محمد صادق ھـ.ق می ۱۳۸۱قمی ـ متوفی سال ی  موسی بن بابویه
این کتاب دومین منبع اھل تشیع است، سپس «الصدر در مورد آن گفته که: 

شیخ ما الصدوق در زمان «... پردازد که: اینگونه به ثنای مؤلف آن می
جایگاه رفیعی دست یافت که ھیچ کس غیر از او بدان مقام خویش به 

دست یافته است، تا » الصدوق«نرسیده، و او اولین کسی است که به لقب 
شد، این لقب فورًا به اینکه این لقب مختص او شد و ھر گاه اسم او برده می

کرد و او این لقب را به خاطر شدت اثبات گرائیش در روایت ذھن خطور می
 .»ظ و ضبط دقیق آن به دست آورده است...و حف

 ) التهذیب۳(
به نام محمدبن حسن بن علی الطوسی ـ ھا  آن صاحب این کتاب، شیخ

باشد باشد و این کتاب، سومین منبع اھل تشیع میھـ می ۴۶۰متوفی سال 
این کتاب برای یک فقیه در مورد ھر چه از روایات «... اند: که در آن گفته
ن ید او را از اتوان نمی یتابکچ یند و ھک می تیفاکارد، او را احکام وجود د

 .»ندکاز ین یتاب بک

 ) االستبصار۴(
 .ھاست آناین کتاب نیز نوشته طوسی است و چھارمین کتاب 

که  یزیچ«و در مورد کتب اربعه، سید محمد صادق الصدر گفته که: 
ه اھل تشیع ھمگی کن است یا ،ردید مد نظر قرار گیباشد و با می ان توجهیشا

باشند و قائل به اند که کتب اربعه کامًال موثق و معتبر میبر این عقیده
را بر » صحاح«باشند، با این وجود نام  صحت تمامی روایات موجود در آن می

اند، اند آنچنان که برادران اھل سنتشان چنین کردهیشان نگذاشتهھا کتاب



 ١١    کتب احادیث شیعه

به اصطالح اھل حدیث عبارت  چرا که صحیح در نظر اھل تشیع با توجه
معتقدند به امامان باشند و ھا  آن ی رجال حدیثی که ھمهاست از سلسله

عادل باشند و بدین لحاظ برای ما ممکن نیست که از کتب اربعه با عنوان 
ھم حدیث صحیح است و ھم حسن و ھم ھا  آن صحاح یاد کنیم، چرا که در

 موثق.
 کنیم که:ظه میھای این شیعه، مالحبر اساس گفته

در نظر اھل تشیع کامًال از احادیث ضعیف و موضوع  ھا کتاباین  )۱
ی بر اساس گفتهھا  آن باشند، چرا که احادیث موجود درخالی می

شوند که عبارتند از: صحیح و حسن و صدر به سه دسته تقسیم می
 موثق.

اھل تشیع کامًال پیرو ھوا و ھوس و گرایشاتی پلید ھستند. اگر  )۲
ثی را ببینند که صحیح باشد و راوی آن امامیه باشد، اما مخالف حدی

کنند و اگر باشد، آن حدیث ر حمل بر تقیه میھا  آن با ھوی و ھوس
-حدیثی را ببینند که موثق است اما مخالف مذھب آنان است، می

باشد، ولی اگر آن ی مردم میگویند راوی این حدیث از میان عامه
فق ھوی و ھوس آنان باشد، آن حدیث را حدیث موثق باشد و موا

 کنند.قبول می
ترین و بھترین ترین و مطمئنگویند موثقای که میھمانا کتاب کافی )۳

کتاب آنان است، پر است از روایاتی که مؤید وقوع تحریف در قرآن 
 ھستند و نیز روایاتی که در مورد امامان به غلو پرداخته است.

کمتر از ھا  آن گری ھستند که اھمیتی دیھا کتاباھل تشیع دارای 
 کتب اربعه نیست، از جمله:

عیون األخبار ـ معانی األخبار ـ إکمال الدین ـ الخصال ـ األمالی ـ 
 ھا کتابالتوحید ـ ثواب األعمال ـ عقاب األعمال ـ علل الشرایع. تمامی این 
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ت است. بصائر الدرجا» من ال یحضره الفقیه«صاحب کتاب » الصدوق«از آن 
ھا  این از محمدبن حسن الصفار ـ اإلرشاد ـ اإلختصاص ـ أوائل المقاالت، که

به نام محمدبن محمدبن نعمان، ملقب به ھا  آن نیز نوشته یکی از بزرگان
 المفید است.

یی دارند که ھا کتابھا، طوسی و  آن ی خ فرقهاألخبار از شی المجالس و
از محسن فیض » الوافی«کتاب باشد، مانند ی کتب اربعه میدر برگیرنده

 کتاب را در خود دارد. ۴کاشانی که ھر 
و سائل الشیعه إلی تحصیل مسائل الشیعه از محمدبن حسن حر عاملی 

باشد. مستدرک الوسائل از ی دیگری میھا کتابکه شامل کتب اربعه و 

اثبات حتريف  فصل اخلطاب يف«محمد تقی نوری طبرسی، صاحب کتاب 

 .»بكتاب رب األربا



 
 جرح و تعدیل در نزد تشیع

ی یی دارند که در برگیرندهھا کتابی این علم، اھل تشیع در زمینه
باشد، ولی باید در نظر داشت که اھل تشیع در میھا  آن ی راویانزندگینامه

مایه و کم سواد ھستند، بلکه بسیار کممقایسه با اھل سنت در این زمینه 
 را با اھل سنت مقایسه کرد.ھا  آن اصًال کمتر از آن ھستند که بشود

 ی شیعه در جرح و تعدیلها کتابمهمترین 
 یشان در این زمینه:ھا کتابو اما مھمترین 

 ، الکشی»الرجال«کتاب  )۱(

بن  محمد و عمرـ أبوھا  آن یکی از مورد اعتماد ترین و بزرگوارترین افراد
باشد می» رجال الکشی«که این کتاب مشھور به ،-الکشی بن عبدالعزیز عمر

ای بلکه گزیده ،اصل کتاب نیست ،باشدو آنچه که از این کتاب در دست می
اختیار «است از آن که توسط طوسی گزینش شده و او اسم این کتاب را 

 قرار داده است.» الرجال ةمعرف
در ھا  آن ترین کتاباین کتاب مھمترین و قدیمی ھا،و طبق تمام این

باشد و بیشتر کتاب اختصاص به این علم ناقص و می و تعدیل ی جرحزمینه
ی اعتماد گوید که: این کتاب، مایهدارد و مؤلف آن میھا  آن لرزان در نزد

 یک چشم بینا و اعتمادگر به اخبار و رجال است.

 ، نجاشی»الرجال«) کتاب ۲(
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از مورد اعتمادترین افراد نزد آنان ـ احمدبن محمدبن علی  از یکی
تاب در ھنگام کن یباشد، و امی» رجال النجاشی«نجاشی ـ که مشھور به 

 دارد. یتب، برترکر یبروز اختالف، بر سا

 طوسی، »الرجال«) کتاب ۳(

از شیخ بزرگ آنان محمدبن حسن طوسی، که این کتاب مشھور به 
 د.باشمی» رجال الطوسی«

 ، طوسی»الفھرست) «۴(

 از آن طوسی است. این کتاب نیز
 و نیز دو کتاب مھم در این زمینه وجود دارد که عبارتند از:

 (اول) الرجال از أبو جعفر أحمدبن أبو عبدالله البرقی.
(دوم) الضعفاء از احمدبن حسین بن عبیدالله الغضائری و این کتاب، 

دھد و نان را در قفس اتھام قرار میاکثریت افراد مورد اطمینان و موثق آ
گویی چسپاند و یکبار تھمت جعل و نیز مبالغهتھمت دروغ میھا  آن یکبار به

زد و این باعث شد که در نسبت دادن این کتاب به غضائری میھا  آن را به
دچار شک شوند، با این وجود: ھر گاه دوست داشته باشند کسی را موثق 

پندارند و ھر گاه تھمت و اتھام را بر ورد اطمینان میبدانند، او را موثق و م
 کنند.کسی روا ندارند، تھمت زدن بر او را رد می

 شود:در نظر آنان حدیث به چھار قسمت تقسیم می
صحیح: حدیثی است که سند آن از طریق نقل شدن توسط یک نفر  )۱

 ھا گروهعادل امامیه در یک سلسله از روایان عادل امامیه در تمامی 
 شود.در نھایت به یک معصوم منتھی می

حسن: حدیثی است که سند آن از طریق نقل شدن توسط یک نفر  )۲
 شود.ای مقبول و شایسته در نھایت به یک معصوم منتھی میامامیه
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 مورد است: ۳ی موثق بودن و حسن بودن نزد اھل تشیع در نشانه
 متن توسط یکی از معصومین روایت شده باشد. )۱

شان مثل برقی، ابن قولویه، متن توسط یکی از عالمان قدیمی (ب)
 الکشی، الصدوق، مفید، نجاشی و افرادی از این دسته روایت شده باشد.

الدین و ابن (ج) یکی از عالمان و بزرگان متأخرشان مانند شیخ منتجب
 شھر آشوب، متن آن را تائید نموده باشند.

 گذشتگان. (د) اجماع بر صحت این حدیث از جانب
ی مامقانی، این حدیث، حدیثی است که سند موثق: طبق گفته )۲

نسبت دادن این حدیث به یک معصوم از طریق یک نفر فرد مورد 
اش به خاطر منتسب بودن به اعتماد است که با وجود فساد عقیده

ی امامیه، در یک سلسله از افراد عادل ھای مخالف فرقهیکی از فرقه
 یت قرار گرفته است.یه در این رواامام

ضعیف: حدیثی است که تمامی شروط سابق جھت صحت حدیث را  )۳
ی راویان آن، یک نفر انسان فاسق یا در بر ندارد و میان سلسله

 ی حدیث وجود دارد.کنندهالھویه و یا دروغگو و جعلمجھول
پردازیم. اھل و اما دوباره به بررسی کتب رجال در نزد اھل تشیع می

ی ھا کتابباشند که این یی در مورد رجال حدیث میھا کتاب تشیع صاحب
از » تنقیح المقال«ی کتب رجال قدیمی است، مثل کتاب جدید در برگیرنده

ی ترین کتاب رجال جدید در زمینهشیخ عبدالله المامقانی، که کامل
الدین المقھبانی، از مولی زکی» مجمع الرجال«باشد و کتاب ھا میزندگینامه

 باشد.شامل کتب اربعه و کتاب الضعفاء غضائری میکه 
از » جامع الرواه«از محمد تقی تستری، و » قاموس الرجال«و کتاب 

 از أبو القاسم الخوئی.» معجم رجال الحدیث«محمد علی اردبیلی، و 
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ھا در ھای مداوم، برای من ثابت شد که رافضیھا و کنکاشبعد از بررسی
منتسب به اسالم ھستند، و حتی عالمان متأخر ی واقع دروغگوترین فرقه

ه به کھا  آن یھا کتاباند. یکی از شیعه نیز این حقیقت را گوشزد نموده

است که تألیف  »نقض الصواعق املحرقه«دستم رسیده است، عنوان آن 

 صاز رسول خدا«باشد. این مؤلف گفته که امیرمحمد کاظم قزوینی می
ر آن حدیث خطاب به حسین گفته است: این حدیثی به تواتر نقل شده که د

ھا، قائم  گانه که نھمین آنھای نه امام است و فرزند امام و پدر امام
 ....»ھاست آن

از چاپ دوم  ۱۵۴ی و بعد از اینکه تمام حدیث را نقل نموده، در صفحه
از کتاب منھاجش در جلد  ۲۱۰ی ابن تیمیه در صفحه«این کتاب گفته که: 

 .»به صحت و تواتر این حدیث اعتراف نموده است...چھارم آن، 
ھا و افتراھائیست که گوئیم که: این گفته، یکی از بزرگترین دروغو ما می

بر خدا و رسولش نسبت داده شده است. ابن تیمیه نه تنھا اعتراف به صحت 
این حدیث ننموده، بلکه حکم جعلی بودن آن را نیز صادر نموده است و در 

دروغی است که بر پیامبر نسبت داده شده است. در کتاب  حقیقت سخن
طریق، این حدیث مردود گشته است.  ۱۲، به ۲۱۰، ص ۴منھاج السنه ج 

آنجایی که ابن مطھر که یک رافضی است، به گمان خود تصور کرده که این 
ھای مسلمانان نیز از سلف تا به خلف نقل  حدیث حتی در دورترین سرزمین

اھل سنت و عالمان «اینگونه جواب او را داده که:  /یمیهشده است، ابن ت
دانند که تمامی این سخنان، باشند و ھمه میآن چندین برابر اھل تشیع می

اند و ھیچ شکی در نسبت این ھایی است که به پیامبر نسبت داده شدهدروغ
ن دروغی، دروغ به پیامبر نیست و اھل تشیع به خاطر چنین نسبت داد

 .»اندت واقع شدهمورد لعن
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این است حکم ابن تیمیه نسبت به این حدیث دروغی که به پیامبر 
اند، پس آن اعترافی که این رافضی آن را نسبت به ابن تیمیه نسبت داده

 ادعا نموده، کجاست؟

 شستن پا در وضو
دروغگویی و گمراھی و کتمان اھل تشیع چه بسا بیشتر از آن باشد که 

 »الوضوء املسح علی األرجل أو غسلها يف«ای با عنوان به شمارش آید. رساله
از عبدالحسین شرف موسوی رافضی به دستم رسید که نویسنده در آن 
تالش بر فریبکاری و گمراه نمودن و سرپوش نھادن بر حقیقت داشته است. 

از این کتاب، به نقل روایتی از ابن ماجه پرداخته است که از  ۱۲ی در صفحه
دیدم که علی وضو «حاق از أبوحیه روایت شده است که گفته: طریق أبو اس

گیرد، و دو پایش را تا مچ پا شست، و سپس گفت: خواستم طھارت و می
ی سندی و رافضی گفته» را به شما نشان داده باشم... صپاکی نبی اکرم

ھایی که قائل به این یک جواب ردی است بر شیعه«کند که گفته: را نقل می
باشند در حالیکه طبق این روایت، علی پاھایش را شسته می مسح پاھا

این دقیقًا عین کالم اوست که «دھد که: سپس رافضی ادامه می» است.
انشاءالله خداوند او را ببخشاید و امام ابن ماجه و سایر جمھور علماء بر 
مردود بودن این حدیث به خاطر مردود بودن سند آن از چند جھت مورد 

 اند که عبارتند از:ر دادهتائید قرا
عدم مشروعیت راوی این حدیث از آنجاست که او یک فرد ناشناخته  )۱

-ھا در مورد او میکتاب میزانش در قسمت کنیهاست، و ذھبی در 
 است... یگوید که فرد ناشناخته و مجھول

این حدیث را تنھا أبو اسحاق روایت نموده که او نیز فرد پیر و  )۲
 .»شده...دچار اشتباه میفراموشکاری بوده و 
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 و اما در حقیقت و صحت آن:
گرفت، دستھایش علی را دیدم که وضو می«أبو حیه گفته است که:  )۱

را خوب شست تا تمییز شدند و آنگاه مضمضه نمود و سه بار 
استنشاق نمود و صورتش و دستانش را تا آرنج سه بار شست و یکبار 

این حدیث را » چ شست.سرش را مسح کشید و سپس پاھایش را تا م
ترمذی از ھناد و قتیبه روایت کرده که آن دو نیز از أحوص و او نیز 

ع بن نافع و عمرو بن یالربة) و ابو داود و ابو توب۳۷-۱( از أبو اسحاق
-۱( اند ت نمودهیز از أبو اسحاق روایاو نعون، ھر سه از أبو أحوص و 

) و ۷۰-۱نموده است (ت یبه روایث را از قتین حدیا ی) و نسائ۳۴
ا از أبو زائده از پدر أبو زائده یرکی بن زیحیز از محمد بن آدم از ین

ت نموده است. و حافظ گفته یز از أبو اسحاق روایت نموده و نیروا
ن صورت گفته: سپس یه به اکت نموده یث را رواین حدیز ایه بزاز نک

 دیلجص اید. تلخیاستنشاق نمود و با دست چپش سه بار آب پاش
)۱-۹۰.( 
 .یمذتر( ح دانسته است.یث را صحین حدیر سند اکخ احمد شایو ش

 ر).کق احمد شایتحق
در مورد  ÷کند که: شنیده است که از علیزربن حبیش روایت می )۲

چگونگی وضو گرفتن رسول خدا سوال کردند، و او نیز حدیث 
را نقل نموده که به لحاظ الفاظ  ÷چگونگی وضو گرفتن علی

باشد به حدیث قبلی، جز اینکه در این حدیث در نزدیک میبسیار 
گوید، سپس پای راستش را سه بار آخر آن پس از مسح سر می

شست و پای چپش را سه بار شست. این حدیث را أبو داود از عثمان  
بن أبی شیبه از أبو نعیم ربیعه کنانی و او نیز از منھال بن عمرو، نقل 
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-که: من دلیلی برای این حدیث نمی نموده است. ابن قطان گفته
 .)۴۳ـ ۱بینم. (عون المعبود 

اند که علی از عبد خیر روایت شده که در مورد علی روایت کرده )۳
ظرف آبی به ھمراه یک تشت آورد، و بر روی دستانش آب ریختند و 
او دستانش را سه بار شست و مضم ضه کرد و آنگاه کف دستانش را 

و صورتش را سه بار شست و دست  باز کرد و کمی آب برداشت
راستش و سپس چپش را سه بار شست، سپس سرش را یک بار 
مسح کشید و پای راستش را و پای چپش را سه بار شست. این 

ی ) نقل نموده که سلسله۴۲ـ ۱حدیث را أبو داود در باب طھارت (
ده راویان آن عبارتند از مسدد از أبو عرانه از حلوانی از ابن علی از زائ

از خالدبن علقمه از علقمه و از محمدبن المثنی ھا  آن که ھر دوی
) از محمدبن جعفر از شعبه از خالدبن عرفطه از عرفطه، اما ۴۰ـ ۱(

أبو داود روایت شعبه از مالک بن عرفطه را یک توھم دانسته است و 
گفته که آن در حقیقت مالک بن علقمه است، اما احمد شاکر در 

ن ترمذی نوشته، این امر را رد نموده است و گفته تعلیقی که بر سن
دو روایت جدا ھستند، و ترمذی این روایت را از قتیبه و ھا  آن که

ھناد روایت نموده که آن دو نیز از أبو أحوص و او ھم از أبو إسحاق از 
به از ی)، و نسائی این حدیث را از قت۳۵ـ ۱اند (عبدخیر روایت نموده

) و بزار و ابن ۶۸ـ ۱علقمه روایت نموده است ( أبو عوانه از خالدبن
اند، و شیخ عبدالقادر األرناؤوط حبان نیز این حدیث را روایت نموده

)، و ۱۵۴ـ ۷ح است. (جامع األصول یگفته که حدیث، حدیثی صح
األعظمی در تعلیقی که بر ابن خزیمه نوشته، گفته که سند این 

 .)۷۶ـ ۱باشد. (حدیث صحیح می
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یبه گفته که وکیع روایتی را از سفیان و او نیز از أبو ابن ابی ش )۴
اسحاق و از حارث و از علی آورده است که علی پاھایش را تا مچ پا 

 شست.
شویم که چگونه و به این ترتیب ما متوجه میزان خباثت این رافضی می

کند روایت علی را در مورد وصف وضوی پیامبر که به صورت سعی می
 رد کند.شستن پاھا بوده، 

و البته چیزی که یقین ما را نسبت به اثبات این روایت از علی ازدیاد 
اند، به بخشد این است که خود اھل تشیع نیز این حدیث را روایت نمودهمی

 ،)۲۸۳طور نمونه، أبو اسحاق إبراھیم بن محمد الفقی الکوفی (وفات درسال 
که یکی از مورد اعتمادترین روایان حدیث نزد اھل تشیع است، این حدیث را 

ای به محمدبن ابوبکر و نامه ÷روایت نموده که علی» عبابه«با سند از 
ی وضو: ھمانا اھل مصر نوشت که در متن آن آمده بود... (و اما درباره

کن و  وضوجزو نماز است، پس دستانت را سه بار بشور، و سه بار مضمضه
سه بار استنشاق کن، و صورتت را سه بار بشور و سپس سه بار دست راستت 

به ھمین روش  صدیدم که پیامبرو سه بار دست چپت را بشور، من می
-و به این ترتیب می .)و به درستی که وضو نصف ایمان استگرفت وضو می

 داده است.اینگونه وضو را به پیروانش تعلیم می ÷بینیم که علی
ھای شیعه ـ روایتی أبو جعفر محدبن حسن طوسی ـ شیخ یکی از فرقهو 

گوید: علی گفته که نشسته بودم و آورد که میبا سند می ÷را از علی
گرفتم, که ھمینکه شروع کردم به وضو گرفتن، پیامبر داشتم وضو می

ن و کاز راه رسید، و به من گفت: سه بار مضمضه و استنشاق ب صخدا
ا بشور و سه بار صورتت را بشور، و سپس فرمود: البته انجام ھر ت ریھا دندان

گفته که دو بار دستانم  ÷دوبار نیز کافی است. سپس علیھا  این کدام از
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را تا آرنج شستم و دو بار سرم را مسح کشیدم، که پیامبر فرمود: یکبار مسح 
: ای به من گفت صگوید: آنگاه پایم را شستم، که پیامبرسر کافیست و می

 نرود.ھا  آن نیعلی! بین انگشتان دستت را خوب بشور تا آتش جھنم ب
چنین روایتی را از علی، نه أبو حیه و نه أبو اسحاق و أبو األحوص و 

-زھیربن معاویه با آن آشنایی ندارند، پس چگونه این آدم زاھد دروغگو می
چنین  خواھد این حدیث را بر روایت أبو حیه ترجیح دھد، و چگونه دچار

 توھمی شده است.
 ÷سپس ابن سکن و افراد دیگری بر صحیح بودن این حدیث از علی

 اند.تأکید نموده
محمدبن یعقوب کلینی ـ یکی از مورد اعتمادترین محدثین شیعه ـ 

ھر گاه اشتباھی «نماید که: نقل می ÷حدیثی را با سند از أبو عبدالله
ساعدت را قبل از صورتت شستی، دوباره از اول صورتت را بشور و آنگاه ساق 
دست را بعد از صورتت، و یا اگر ابتدا ساق دست چپت را پیش از ساق دست 
راستت شستی، سپس از نو اول ساق دست راستت را بشور و سپس ساق 

را شستی و آنگاه سرت را مسح دست چپت را، و یا اگر اشتباھی اول پایت 
 .»را مسح بکش و آنگاه پایت را بشورکشیدی، ابتدا از نو سرت 

 ÷باشد، از أبو عبداللهھای تشیع میطوسی که از بزرگان یکی از فرقه
گیرد اما پاھایش را در مورد مردی که کامل وضو می«کند که: روایت می
 ار باعث پاداش اوکت که: آن برد، او گفته اسشوید و در آب فرو میکامل می

 ردن.کشستن است نه مسح  ،فرو بردن در اب» شود. می
عشریه، احادیثی را در ی اثنیو شیخ آلوسی بغدادی در مختصر تحفه

ت یآورد که توسط خود اھل تشیع روامورد شستن پاھا به عنوان دلیل می
ه است چه وقت شیعه چنین چیزی را روایت نمود«نموده است و گفته که: 
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و کجا چنین روایتی شده است و در چه کتابی نوشته شده و چه کسانی آن 
 .»اند...را روایت نموده

 علمای شیعه و عدم امانت ھمین امر دلیل محکمی برای دروغگو بودن
در مورد ھا  آن و منابع مختلفی از ھا کتابباشد، چون دیدیم که در  میھا  آن

 شستن پاھا، احادیثی نقل شده است.
و این امام موسی کاظم است که مفیدبن علی یقطین در مورد او روایت 

قربانت «ای که به موسی کاظم نوشته است، گفته: نموده است که در نامه
اند، پس اگر خودت گردم، یاران ما در مورد مسح پاھا دچار اختالف گشته

چیست تا  ای برایم بنویس تا بدانیم نظر تو در این مورددانی، نامهصالح می
شاءالله. پس أبو الحسن موسی کاظم ھمانطور ما نیز آن را انجام دھیم إن

برای من نوشت که: من به یاد ندارم که در مورد وضو اختالفی وجود داشته 
کنم این است که سه بار مضمضه باشد، و آنچه که من تو را به آن امر می

ویی و در میان ریشت کنی و سه بار استنشاق نمایی و سه بار صورتت را بش
ھا بشوری و تمام سرت را دست بیندازی و دستانت را از انگشتان تا آرنج

 ھای گوشت را مسح بکشی و پاھایت را تا مچ پاھا بشویی.مسح بکشی و الله
ولی یکی از راویانشان یعنی خود مفید، شرحی بر این روایت نوشته که 

 ست.امام این کار را به خاطر تقیه انجام داده ا
در مورد  ÷عیاش از علی بن أبی حمزه روایت نموده که: از أبو ابراھیم

 فرماید:ی خداوند که میاین گفته

يِْديَُ�ْم ﴿
َ
َ�ةِ فَاْغِسلُوا وُُجوَهُ�ْم َو� ِيَن آَمُنوا إَِذا ُ�ْمُتْم إَِ� الصَّ َها ا�َّ ُّ�

َ
يَا �

رُْجلَُ�ْم إَِ� الَْكْعَبْ�ِ إَِ� الَْمَرافِِق َواْمَسُحوا بُِرُءوِسُ�ْم 
َ
 .]٦المائدة: [ ﴾َوأ

» صدق الله. [خداوند راست گفته است.]«سوال نمودم، و او نیز گفت: 
و او گفت: دو بار دوبار. » فدایت شوم، چگونه وضو بگیرم؟«پس من گفتم: 



 ٢٣    جرح و تعدیل در نزد تشیع

[دو بار شستن ھر عضو]. گفتم: مسح چطور؟ گفت: یکبار. [یکبار مسح 
بار با آب؟ گفت: بله. گفتم: فدایت شوم،  یکگفتم  کشیدن سر و گوش] و
  .»را بشورھا  آن پس پاھا چطور؟ گفت:

 اندو اما اھل سنت، شستن پاھا را به تواتر نقل نموده

این حدیث را عثمان بن عفان، عبدالله بن زید، عبدالله بن عباس، 
معدیکرب، زبیر، القیسی، أبو ھریره، عبدالله بن عمر، براءبن عازب، مقدادبن 

طلحه، سعد، أبو رافع، أنس بن مالک، وائله بن حجر، جابربن عبدالله، عبدالله 
بن أنیس، أبو بکره، أبو إمامه، ربیع بنت معوذ، کعب بن مره، عبدالله بن 
صنابحی، عبدالله بن عمر، عایشه، معاویه، عبدالله بن عبسه، و علی بن ابی 

ند روایت علی را نفی کنند، این حدیث اھا سعی داشتهطالب که این رافضی
 اند.را روایت نموده

یی که در مورد کیفیت ھا روایت«تعالی گفته است:  /بن حجرا حافظ
باشد و روشنگر امر خداوند که به صورت شستن پاھا می صوضوی پیامبر

  .»د، به صورت متواتر روایت شده استاست، وجود دار
سنت پیامبر در وضو که به صورت «که: و عالمه ابن أبی العز گفته است 

باشد، به صورت متواتر روایت شده است و این ھا و شستن پاھا میمسح کفش
اند. با آن سنت مخالفت کنند، اما ھا خواستهدر حالی است که رافضی

اند و یا نقل نموده صکسانی که وضو را به صورت قول و فعل از پیامبر
-ی او وضو گرفتهاند و به شیوهر فرا گرفتهکسانی که وضو را از شخص پیامب

ھا  آن را دیده است و آن را تائید نموده است وھا  آن اند و پیامبر نیز وضوی
اند، و تعداد این افراد نیز بیشتر از تعداد نیز آن را به آیندگان منتقل نموده

ھا اند، که در نتیجه باید به این رافضیکسانی است که لفظ آیه را نقل نموده
اند و وضو را گفته شود که تمامی مسلمانان طبق روش پیامبر وضو گرفته
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اند و اینطور نبوده که خودشان از زمان جاھلیت با چنین تنھا از او فرا گرفته
عملی آشنا بوده باشند، و تعداد کسانی که وضو گرفتن پیامبر را مشاھده 

داند و نیز خداوند می را تنھاھا  آن باشند و تعداداند بی شمار مینموده
 .»باشدکند بسیار زیاد میبیان می احادیثی که شستن پاھا را در وضو

 و ابن کثیر نیز متواتر بودن این روایات را تایید نموده است.
ھا در فرا خواندن به سوی ھای رافضیروشھا  این و چنانچه دیدیم،

بود، البته چیزی مذھبشان و قبوالندن آن از طریق دروغ و گمراھی و فریب 
نمود، سکوت علمای را بیشتر بر ادامه دادن این روش تشویق میھا  آن که

اھل سنت و عدم توجه به جانب دفاعی از اسالم درست و خالی از ھر گونه 
بدعت و خرافه بود که منظور از آن بدعت و خرافات، پیگیری و دنبال نمودن 

اند، که در اسالم نفوذ نمودهی ھای گمراھی است که به اسم، در بدنهفرقه
که ما به بررسی بخش مھمی از ھا،  فرقه ای است ی تمامی این فرقهمقدمه
 پردازیم.می رجال



 
 شیعه رجالترین  مهم

 بن أعین ـ زراره۱
ھای او متفق بودن و صحت گفتهتمامی اھل تشیع بر مورد اعتماد 

ی حدیثشان بسیار زیاد ھا کتابالقولند، و روایاتی که از زراره نقل شده، در 
ی احکام شرعی و اصول دین و فقه و باشد که احادیث او نیز در زمینهمی

باشد، و در نزد راویان بزرگ و محدثین و آداب و مواعظ و امور دیگر دین می
 ۷باشد. أبوالقاسم خوئی در معجم رجال الحدیث (ج فقھا کامًال مقبول می

شود که ھنگام اسناد روایات برای ما معلوم می«) گفته است که: ۲۴۹ص 
-اند، به ھزار و ھفتادو چھار مورد میتعداد روایاتی که توسط زراره نقل شده

نقل نموده است، به ھزار و دویست و  ÷رسد. شمار روایاتی که از أبو جعفر
، ھشتاد و ÷و پسرش عبدالله ÷رسد . از أبو عبداللهمورد میسی و شش 

دو مورد را نقل نموده است و از صادق؛ نیز حدود چھارصدو چھل و نه مورد 
 را نقل نموده است.

ی منظور از این مقدار از روایات، روایاتی است که تنھا در کتب اربعه
ان و فرزندان او حدیث آمده است و أبو جعفر طوسی در مورد زراره و برادر

آنھا صاحب روایات فراوان و اصول و تألیفات زیادی ھستند... و «گفته است: 
ه کتاب استطاعت خود زراره صاحب تصنیفات و تألیفات مھمی است از جمل

 .»و جبر و عھود
زراره بن أعین شیخ و بزرگ «ستاید که: و نجاشی نیز زراره را اینگونه می

یک تر بود و بسیار جلوتر و پیشھا  آن یو از ھمهیاران ما در زمان خود بود 
 .»شناس و فقیه و متکلم بودقرآن



 رجال شیعه در ترازوی قضاوت   ٢٦

 

برقی، زراره را جزء یاران امام باقر و امام صادق و امام «گویم که: من می
ی او را از کاظم، ذکر نکرده است، و ھا روایتشمارد، اما خوئی کاظم می

باشد، و ا در کتب اربعه موجود میی او از امام باقر و امام صادق، تنھھا روایت
 .»آوردان چھارگانه به حساب مییغگوابن داود حلی او را جزو درو

طبق اسناد اھل تشیع، جد این روای متھعد، یک راھب بوده که در 
سرزمین روم بوده است که أبو جعفر طوسی ملقب به شیخ طایفه در مورد او 

اش أباالحسن و ملقب به زراره باشد و کنیهاسمش عبدربه می«گوید که: می
ی رومی بود که از آن یکی از مردان بنی باشد. أعین بن سنسن یک بردهمی

شیبان بود، که پس از آنکه قرآن را آموخت، او آزادش نمود و از أعین 
خواست که در نسب خود را به او منتسب کند، اما أعین از انجام این کار 

بر ھمان نسبت جدم سنسن که راھبی خودداری نمود و گفت: بگذارید که 
ی دیگری دارد به نام أبا علی،  فرزندانی در دیار روم بود، بمانم. زراره کنیه

 .»ھای حسن و حسین و...دارد به نام
کند، گویم: الزم است آنچه را که الکشی در مورد زراره نقل میمی

د: چه موقع گوید امام صادق از یکی از پیروانش پرسیفراموش نکنیم که می
ای؟ آن شخص گفت: مدت زیادی است که ندیدمش. امام با زراره بوده

صادق گفت: مھم نیست و اگر مریض شد به عیادتش نرو و اگر ُمرد، بر 
ن، آن مرد با تعجب پرسید: منظورتان کع نییاش حاضر نشو و او را تشجنازه

ز یھود و زراره است؟ امام صادق گفت: بله منظورم زراره است. زراره ا
نصاری شّرش بیشتر است، و نیز شر او از کسی که متعھد به تثلیث است، 

گویم: وقتی که در اعتقادات اھل تشیع، از طریق و من می».  بیشتر است
شود، پس دیگر چه مشکلی تقیه و کتمان، ھر چیزی برای آنان مباح می

وی در ی عبدالحسین شرف موسوجود دارد؟ و من چنین امری را در گفته
ی األعلمی) به وضوح چاپ مؤسسه ۳۱۳ص  ۱۱۰کتاب مراجعات (المراجعه 
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از میان گذشتگان ما ھیچ کدام به چیزی که «گوید: بینیم که میمی
اند، ھمانطور دھند، بر نخوردهبن حکم بدو نسبت میدشمنانی ھمانند ھشام

و محمدبن ھایی که به زراره بن أعین، ام از تھمتکه من نیز چیزی نیافته
دھند با وجودی که خود من نسبت میھا  این مسلم و مؤمن الطاق و امثال

ام، به این ھا نمودهنیز تمام نیروی خود را بر سر جستجو یافتن این تھمت
دھند، چیزی نسبت میھا  آن ھایی که بهنتیجه رسیدم که تمامی این تھمت

ی دارد در دروغ ببینید این شیعه چه جرأت». جز دشمنی و عداوت نیست
ی جرح و تعدیل ترین مردان آنان در زمینهگفتن، در حالیکه او یکی از اصلی

و کشف انساب است . أبو عمر و الکشی با سند از زیادبن أبی حالل روایت 
گفتم: زراره در مورد استطاعت و  ÷کند که زیاد گفته: به أبو عبداللهمی

ه ما نیز روایت او را از تو، قبول توانایی بر سفر حج از تو روایتی نموده ک
نمودیم و تصدیقش نمودیم، و من دوست دارم که آن را بر تو بازگو کنم تا از 
 آن مطلع شوی. و او گفت: بگو و من گفتم: ظاھرًا او از تو در مورد این آیه:

ِ َ�َ ا�َّاِس ِحجُّ اْ�َيِْت َمِن اْسَتَطاَع إَِ�ْهِ َسبِيً� ﴿ ت يالب« .]۹۷مران: [آل ع ﴾َوِ�َّ

ن استطاع ال ای: منظور ھر کسی است سوال نموده است و تو گفته »الً يه سبيمَ
ی سفر داشته باشد . او پرسیده که: یعنی ھر کسی که ثروت کافی و توشه

ی سفر و ثروت کافی داشته باشد، برای سفر حج توانا باشد و ھر چند توشه
بله. أبو عبدالله با شنیدن این سخنان ای: که به حج نرفته باشد؟ و تو گفته

ام. گفت: او اینگونه از من سوال نپرسیده و من نیز اینطور به او جواب نداده
به خدا او بر من دروغ گفته، به خدا او بر من دروغ گفته، به خدا او بر من 
دروغ گفته، خداوند زراره را لعنت کند، خداوند زراره را لعنت کند، خداوند 

لعنت کند، او از من پرسید ھر کسی که صاحب مال و توشه باشد،  زراره را
برای سفر حج آماده است و توانایی دارد؟ و من گفتم: سفر حج بر چنین 
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تواند به حج برود؟ و کسی واجب است و زراره پرسید: پس چنین کسی می
 من گفتم: نه، مگر زمانی که به او اجازه داده شود و من (زیاد) گفتم: این را

گوید: به کوفه رفتم و به زراره بگویم؟ و أبو عبدالله گفت: بله. آنگاه زیاد می
-زراره را دیدم و آنچه را که أبو عبدالله در مورد او گفته بود، به غیر از لعنت

داند به من این ھای او، به زراره گفتم، و زراره گفت: او از جایی که نمی
گاھیتوانایی را داده است و این رفیق شما ھ ی مفھوم زمینه ای دریچ آ

 .»سخنان مردم ندارد
خواھی کند، و حرف خود را گویم که: زراره به جای اینکه معذرتمن می

دانسته، به او توجیه کند، اصرار داشته بر اینکه این امام از جایی که نمی
چ ین امام ھیه در نظر زراره، ایکفتوای استطاعت حج را داده است، در حال

گاھ مفھوم سخنان مردم ندارد. از طریق این روایت معلوم  ی نهیدر زم یا یآ
ھا، گوید و در کنار اینشود که زراره جزء کسانی است که عمدًا دروغ میمی

شویم که در مورد با این روایت عبدالحسین شرف الموسوی غافلگیر می
با «د: گوی ) می۳۱۰ای از افراد شبیه او، در کتاب مراجعات (ص زراره  دسته

ھای بینیم که دشمنان اھل بیت، این افراد متھم به دروغاین وجود می
گویم: ای مؤلف گرامی، پس چه داری بگویی در مورد و من می» اند.آشکاری

کسی که او را متھم به دروغ کرده و سه بار او را لعنت نموده است در این 
دھید کسی نیست روایت، آیا آن کس که شما این دروغ را به او نسبت می

 .جز امام صادق؟!
کند که: بن کروین روایت میروایت شده که: الکشی با سندش از مسمع

گفت: خداوند برید و زراره را لعنت کند و شنیدم که می ÷از أبو عبدالله
باشد که من گفتم: برید ھمان أبوالقاسم بریدبن معاویه العجلی می

با ھمان چاپ، دفاع نموده  ۳۱۰عبدالحسین از او در کتاب مراجعاتش ص 
 است.
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در مورد دروغ سازی زراره و اصرار او بر نسبت دادن آن به امام صادق، 
روایت شده که: الکشی با سند از محمدبن عمر روایت نموده که: نزد أبو 

آمدی، او چگونه رفتم و او پرسید: ھنگامی که از نزد زراره می ÷عبدالله
من با او بودم، نماز عصر را تا ھنگام غروب  بود؟ و من گفتم: تا زمانی که

خواند و أبو عبدالله گفت که: از طرف من به او بگو که: نمازت را طبق نمی
ن یو خشمگ یھای یاران من بخوان و ھمانا من از دست او عصبانزمان

دانم ھستم. من نیز این را به زراره گفتم، و او گفت: به خداوند قسم من نمی
ای، ولی او ترک چیزی را به من امر نموده که من روغ نبستهکه تو بر او د

 دوست ندارم آن را ترک کنم.
ولی او نھی چیزی را به من امر نموده که «اش نگاه کنید، به این گفته

یعنی منظور او این است که آن » من دوست ندارم آن عمل را ترک کنم.
روب نخواند، امام صادق کسی که به او امر نموده که نماز عصر را تا ھنگام غ

کند که او بوده است، و در حالی که عبدالحسین شرف موسوی ادعا می
کامًال جستجو و کنکاوش نموده که روایتی بیابد و نیافته است. پس در برابر 

 .گوید؟یی که بعدًا خواھد آمد، چه میھا روایتاین روایتی که نقل شد و 
م محمدبن یعقوب کلینی از زراره با به ناھا  آن یکی از افراد مورد اعتماد

کند که: از ابو جعفر در مورد جد، پرسیدم و او گفت که: به جز سند نقل می
یابم که در مورد آن سخن گفته باشد. گفتم: کسی را نمی ÷امیرالمومنین

در مورد او چه گفته است؟ گفت: فردا  ÷خدا خیرت دھد، امیرالمومنین
خوانم. گفتم: خدا اش را برایت مینوشته ش از آنکه از پیش من بروی،یپ

تر است از خیرت دھد، آن را برایم بگو چرا که سخن گفتنت، برای من خوش
اینکه آن را به صورت نوشته برایم بخوانی. دوباره به من گفت که: گوش کن 

 گویم، فردا پیش از آنکه از پیش من بروی، آن را به صورت نوشتهچه می
ن نیز از فردا بعد از ظھر پیش او رفتم و زمان آن، ساعتی خوانم. مت مییبرا
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کردیم، و من دوست نداشتم از او بود بین ظھر و عصر که با ھم خلوت می
ترسیدم به خاطر تقیه چیزی بپرسم مگر زمانی که تنھا بودیم، چرا که می

نسبت به کسانی که در آنجا ھستند، فتوایش را بر اساس تقیه از آنان بدھد. 
 نمود و به او گفت: ÷تی که نزد او رفتم، رو به پسرش جعفروق

ی فرائض را برای زراره بخوان، و سپس خودش بلند شد که صحیفه«
ی مثل ران بخوابد. پس فقط من و جعفر در خانه ماندیم، و جعفر صحیفه

خوانم مگر اینکه به من قول شتر را آورد که بخواند. گفت: این را برایت نمی
خوانم تا زمانی که خودم به تو اجازه ر مورد آنچه که برای تو میبدھی که د

ام، به کسی چیزی نگویی، و او نگفت که تا زمانی که پدرم به تو اجازه نداده
گیری در نداده است و من گفتم: خدا خیرت دھد، چرا بر من سخت می

آن حالی که پدرت چنین دستوری به تو نداده است؟ و او به من گفت: تو به 
گویم, و من گفتم: ھایی که خودم به تو میکنی مگر بر آن قسمتنگاه نمی

گاه و دانا نسبت به فرایض و وصیت ھا  ھستی باشد، و در حقیقت تو مردی آ
مانم  به کنی، من مدتی منتظر میفھمی و بررسی میرا خوب میھا  آن و

شود عرضه میگردم که بر من ھا میھا و وصیتدنبال چیزی از این فرضیه
 ای از صحیفهآیم. ھنگامی که گوشهی آن بر نمیتا آن را بدانم، پس از عھده

را به من نشان داد، دیدم که کتابی قطور است که از آن پیداست که از 
ھاست  من آن را نگاه کردم و دیدم پر است ی قدیمی و اولین نوشتهھا کتاب

ای که ھیچ اختالفی در پسندیدهاز اختالف در روابط و امر به امور نیکو و 
ی آن را خواندم تا اینکه در آخر آن میان مردم بر سر آن نیست. من ھمه

متوجه خباثت درون و کمی نیرویم در حفظ و بیماری نظرم شدم و گفتم 
من این بخش را تا آخر آن خواندم سپس کتاب را بستم و نزد او بردم، و 

ی فرائض را گفت: صحیفه را دیدم، به من ÷ھنگامی که أبو جعفر
خواندی؟ گفتم: بله، گفت: نظرت در مورد آن چه بود؟ گفتم: آنچه که مردم 
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در آن اختالف دارند، چیز زیادی نیست و او گفت: ای زراره! آنچه را که 
است که با خط علی؛  صھای پیامبردیدی، در حقیقت تمام آن، گفته

من وسوسه افکند که: چه  نوشته شده است. در این ھنگام شیطان در درون
است که آن  صھای پیامبرھا واقعًا گفتهکسی مطمئن است که این نوشته

 .»امال نموده و با خط او نوشته شده است... ÷را به علی
 شود:از این روایت برای ما سه امر مھم معلوم می

ھا، از طریق  اول: دشمنی زراره با امامانش و عدم پیروی از دستورات آن
گیری در چرا بر من سخت می«ی او به امام صادق که: به این گفتهتوجه 

 .»حالی که پدرت چنین دستوری به تو نداده است؟
دوم: اعتراف زراره به خباثت درونش و کم توانیش در حفظ و بیماری 

اندازد که در می ÷ی امام علینظرش، که این امر ما را به یاد این گفته
شما ھمگی از طریق دین «ینیان او فرمود: مورد گذشتگان زراره و پیش

ت مگر اید، و ھیچ چیزی شما را پراکنده نساخخداوند با ھم برادر شده
 .»خباثت درونی و بدی وجودتان

باشد و شیعه ن آدم موجود مییروان این گروه از پیاین صفت در میان اول
اوند به اند، مگر کسی که خدنیز نسل اندر نسل چنین صفتی را به ارث برده

 او رحم نموده باشد.
و نیز  ھا انسانسوم: این صحیفه شامل اختالفاتی است در مورد روابط 

ھمه ھا  این امر به امور نیکو... بلکه اختالفاتی که ھیچ شکی در آن نیست و
دانم چرا امام صادق اصرار شود و من نمی می ارکشدن تر  موجب خراب

ای مردم بازگو نشود آن ھم در زمانی که داشته که این امر پوشیده بماند و بر
بینیم این امور جزء امور آشکاری است که خداوند بر کتمان آن تھدید می

دید تھدید نموده نموده که ھر کس که آن را پوشیده بدارد، او را به عذابی ش
 است در این آیه:
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نَْزْ�َا ِمَن اْ�َّيَِناِت َوا﴿
َ
ِيَن يَْ�ُتُموَن َما � لُْهَدى ِمْن َ�ْعِد َما بَيَّنَّاهُ إِنَّ ا�َّ

ِعُنونَ  ُ َوَ�لَْعُنُهُم ال�َّ ولَ�َِك يَلَْعُنُهُم ا�َّ
ُ
 .]۱۵۹لبقرة: [ا ﴾١٥٩لِلنَّاِس ِ� الِْكَتاِب  أ

ه کم، پس از آنیا ردهکه نازل کتی را یھای روشن و ھدا ه نشانهکسانی ک«
دارند،  ده مییپوش م،یا ] روشن ساخته تاب [آسمانیکآن را برای مردم در 

نندگان [از مردم و کند و لعنت ک ه خداوند آنان را لعنت میکنانند یا
 .»نندک ز] آنان را لعنت مییفرشتگان ن

و امام صادق نیز در نظر اھل سنت بسیار با تقواتر و درستکارتر و 
باشد که امکان کتمان این امور روشنگرانه را که پیامبر پرھیزگارتر از آن می

شود که تمام این امال نموده است از او انتظار برود، پس معلوم می ی؛بر عل
سخنان چیزی نیست جز سخنان دروغی از زراره که امام صادق بیشتر آن را 

 برایش اثبات نموده بود. 
کند که: أبو روایت شده که الکشی از عبدالرحمن القصیر روایت می

بگو که این ھا  آن ید بیا و بهبه من گفته است که: نزد زراره و بر ÷عبدالله
 صدانید که رسول خدااید، مگر نمیچه بدعتی است که به وجود آورده

-فرموده است: ھر بدعتی گمراھی است. و من گفتم: من از آن دو نفر می
ترسم، لیث مرادی را با من بفرست و آنگاه ما دو نفر نزد زراره رفتیم و آنچه 

او گفتیم، و زراره گفت: به خدا قسم که او  را که أبو عبدالله گفته بود، به
ما گفت  ندانسته به من نیرو و توانایی داده است و برید نیز در برابر این پیام

 .»ظر و دیدگاه خود منصرف نخواھم شدگاه از نکه: به خدا قسم ھیچ
در  ÷ی اھل بیتآل أعین بزرگترین طایفه«گوید: سید بحرالعلوم می

  .»کوفه است
گویم که: امام صادق از آل أعین تبّری جسته است، و این أبو عمر من می

بن در علم جرح و تعدیل، است که از حنانھا  آن و الکشی، مورد اعتمادترین
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یک بار من با مردی بودم که «کند که گفته است: سریر با سند نقل می
در مورد آنچه که یھود و نصاری و مجوس که  ÷خواستیم از أبو عبدالله

گویند، ھمان چیزی اند آنچه که اینان میشرک ھستند سوال کنیم که گفتهم
خواھد که حنان گفت، أبو عبدالله به من گفت: ھمانا است که خدا می

ھای آل أعین در دین من نیست و در دین پدران من نیز مسائل و گفته
من ھیچ سوالی غیر از این  گوید که من نیز گفتم:نیست. و حنان می

 .»منداشت
ی دین یھود و نصاری و مشرکین سوال یعنی کسی که بخواھد در زمینه

ھا،  بپرسد، باید از آل أعین بپرسد، اما بعد از تبّری جستن امام صادق از آن
 .به حساب آورد؟ شی اھل بیتتوان آنان را شیعهچگونه می

ده و با سند از اسماعیل بن عبدالخالق و او نیز از أبو عبدالله روایت نمو
به خدا «که: نزد او در مورد بنو أعین سخن گفتند، و او (أبو عبدالله) گفت: 

 .»روز باشندیشه برنده و پیند که ھمخواھقسم بنو أعین می
رفتیم و به سوی سرزمین فارس می«کند: و با سند از حریز نقل می

محمد الحلبی نیز ھمراه ما به سوی مکه حرکت کرد، ھنگامی که ھمه با ھم 
حال حرکت بودیم، از الحلبی خواستم که چیزی بگوید، و به او گفتم:  در

چیز جالبی را برای ما بگو. گفت: باشد چیزی را که برایت نا خوشایند است 
گفتم: نظرت در مورد استطاعت و توانایی  ÷گویم. به أبو عبداللهبرایت می

د و من چیست؟ و او گفت که: چنین چیزی در دین من و پدرانم وجود ندار
روم اکنون دلم خنک شد. به خدا قسم نه به عیادت مریضشان میگفتم: ھم

دھم میھا  آن کنم، و نه زکات مالم را بهیشان را تشیع میی مردهو نه جنازه
در حالی که نشسته بود، خود را راست نمود و به من گفت:  ÷و أبو عبدالله

ھا  آن گفت: ÷چه گفتی؟ و من سخنم را برای او تکرار نمودم و أبو عبدالله
ی آنان حرام نموده است و من قومی ھستند که خداوند آتش را بر چھره
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گویند اصًال جزء گفتم: فدایت شوم، پس چطور تو به من گفتی آنچه آنان می
من و پدرانم نیست؟ و او گفت که منظور من از این حرف، سخنان دین 

 ».زراره و امثال او بوده است
ی متواتر بوده که سید محمود حسین مظفر را مجبور ھا روایتوجود این 

خواھد که خطری را پس امام از طریق این سخنان می«... کرده که بگوید: 
آیند که پر از به وجود میاز خود دفع کند، و از ھمین جاست که احادیثی 

 .»باشند... می تھمت
گفتم: پس چگونه  ÷به أبو عبدالله«و از حلبی با سند نقل نموده که: 

گویند اصًال جزء دین من و پدرانم نیست؟ و تو به من گفتی که آنچه آنان می
 .»سخنان زراره و امثال او بوده استاو  گفت: منظور من از این حرف، 

ھشام بن ابراھیم ختلی روایت نموده که: أبو الحسن و با سند از 
گوئید و ی استطاعت و توانایی چه میبه من گفت که: درباره ÷خراسانی

توانید بعد از یونس چیزی بگویید، در حالی که او بر اساس روش و چطور می
مذھب زراره عمل نمود در حالی که مذھب زراره خطاست؟ و من گفتم: نه، 

ولی پدرم و مادرم به فدایت، من در مورد استطاعت و توانایی اینطور نیست، 
ه مقدر شده و ما کاست  یزیزراره تنھا در مورد چی  ام و گفتهچیزی نگفته

ست و ین پدران شما نین جزو دیم و ایو دور ھست یبر یزین چیاز چن
م و جزو یھست یز برین نین به صورت جبر است و ما از ایه اک اند هگفت یبرخ

 ست. یپدران شما ن نید
را بر ھا  آن گویم: حاصل این روایت این است که امام معصومو من می

ه است. و ما از خدا طلب ردکاند وادار به اقرار و اعتراف چیزی که گفته
 م.ینک یت میعاف

بودیم که  ÷ما نزد أبو عبدالله«سر روایت کرده که: یالکشی با سند از م
 یما در آن بودیم، عبور کرد و آن جاریه قمقمه ا ای کهای از کنار خانهجاریه
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 ÷گوید که أبو عبداللهدر گردن داشت که آن را شکسته بود و آنگاه می
ن گفت: گناه من چیست، خداوند قلب زراره را شکسته است، ھمانطور که ای

 .»جاریه این قمقمه را شکسته است
الحسین گویم: گناه اھل سنت چیست اگر خداوند قلب عبدو من می

موسوی و فرزندانش را شکسته است و اصرار دارند که آن کسی را که 
 خداوند قلبش را شکسته است، بگیرند.

کند که: شبی در منزلگاھی و الکشی با سند از عمار ساباطی روایت می
در مسیر مکه اطراق نمودم، که ناگھان مردی را در حال نماز خواندن دیدم 

ای دعا در نماز خواندن ندیده بودم، و به گونهکه پیشتر کسی را مانند او 
نمود که قبًال ندیده بودم ھیچ کسی مانند او دعا کند، وقتی که او را نگاه 
کردم، نشناختمش، ھنگامی که نزد أبو عبدالله نشسته بودیم، مردی وارد 
شد، و وقتی که أبو عبدالله به این مرد نگاه کرد، گفت: چه زشت است برای 

اند و او در این پناه دادن خیانت ه خاطر حرمت او به او پناه دادهمردی که ب
گفت: ای عمار!  ÷بکند و او گفته که: آن مرد رو به ما نمود و أبو عبدالله

شناسی؟ گفتم: نه به خدا، به جز اینکه من یک بار شبی در  آیا این مرد را می
خواند که نماز می ایمنزلگاھی اطراق نمودم، و این مرد را دیدم که به گونه

کرد که ھیچ تا کنون کسی مانند او نماز نخوانده بود و به صورتی دعا می
کس مثل او دعا نکرده بود، و أبو عبدالله به من گفت: این مرد، زراره بن 
أعین است، به خدا قسم او از کسانی است که خداوند بزرگ در کتابش در 

 مورد آنان گفته که:

 .]٢٣الفرقان: [ ﴾٢٣ا َعِملُوا ِمْن َ�َمٍل فََجَعلَْناهُ َهَباًء َمنُْثوًراَوقَِدْمَنا إَِ� مَ ﴿
] غبار بر  م. سپس آن را [چونیپرداز اند، می ردهکه کاری کو به ھر گونه «

  .»میباد رفته گرداند



 رجال شیعه در ترازوی قضاوت   ٣٦

 

این روایت دال بر عدم امانت زراره و خیانت او و ریا ورزیدنش در نمازش 
باشد، و نیز روایات این پراکنده قرار داده می ککه خداوند آن را گرد وخا

مرد و سایر دروغگویان جعل کننده مثل جابر جعفی و ھشام بن حکم، 
خواھد از ی مذھب اھل بیت است که شیعه از ما میھمگی تشکیل دھنده

روایت در  ۲۰۹۴آن پیروی کنیم. بله، از طریق ھمین مرد (زراره) به تنھایی 
روز به ن وجود دارد، سپس داعیان مذھب تشیع شبانهی آنای اربعهھا کتاب

خوانند که آیند و ما را به سوی مذھب اھل بیتی فرا میھای ما میسرزمین
ھا  آن صاحب آن ھستند و ھر گاه به ،این افراد ساحر و جادوگر و ساحر

گویی که: شما دینتان را از روایانی که مشھور به دروغ  جعل و فریب  می
اید، مثل معصومیت اید، و عقاید فاسدی را در دین وارد نمودهگرفتهھستند، 

با  یکیگانه، و اینکه منکرات و گناھان کبیره را مثل تجویز نزدامامان دوازده
اید، آنان در جواب تنھا دلیلشان ذکر فضایل زن از عقب و دبر او مباح شمرده

که مودت و دوستی اھل بیت است در حالی که کامًال به این قضیه جاھلند 
اھل بیت و عشق به فضایل آنان از ضروریات مذھب اھل سنت است، پس 

جویند که جای ھیچ نزاعی و آنان در احتجاج خود از دلیلی سود می
 اختالفی در آن نیست.

گفت: شنیدم که زراره می«الکشی با سند از أبو مسکان روایت کرده که: 
فر در مورد او باید بگویم که در دلم خداوند به أبو جعفر رحم کند و اما جع

نسبت به او توجه داشتم.  و من به او گفتم: چه چیزی باعث شد که زراره 
چنین چیزی بگوید؟ گفت: آنچه که زراره را بر آن داشت تا چنین سخنی 

 وذلت را به او وارد نموده است. یبگوید این بود که أبو عبدالله خوار
الحشام و یعقوب أحمر با سند  ةو أسامو از عیسی بن أبی منصور و أب

نشسته بودیم که زراره وارد شد  ÷روایت شده که گفتند: ما نزد أبو عبدالله
و گفت: حکم بن أبی عیینه از پدرت نقل کرده که گفت: نماز مغرب را در ھر 
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به او گفت: من در  آن  ÷جایی به غیر مزدلفه بخوان. پس أبو عبدالله
پدرم اصًال چنین چیزی نگفته است. حکم بر پدر  ام، اماخوب دقت نموده

گویند که زراره در حالی که داشت بیرون من دروغ بسته است. سپس می
 کنم حکم بر پدرش دروغ بسته باشد.گفت که: فکر نمیرفت، میمی

بن سالم روایت نموده است که گفت: زراره بن أعین به و با سند از ھشام
بینی. ھشام ن به غیر از جعفر، کسی را نمیآ یھا تو بر شاخه«من گفت: 

گفت: ھنگامی که أبو عبدالله وفات نمود، نزد زراره آمدم و به او گفتم: آن 
حرفی را که به من زدی به یاد بیاور، و خودم سخنش را به یادش آوردم در 

ترسیدم که آن را نفی کند. او گفت: به خدا قسم که من آن حالی که می
 .»اماس نظر خودم نگفتهرا جز بر اسسخن 

ننموده و جستجو را کامل انجام  یعبدالحسین شرف به گمان خود سست
یقت علمای داده و ھیچ چیزی که زراره را متھم کند نیافته است، و به حق

گویند دروغ و کذب در میان مذھب اھل اند که می جرح و تعدیل راست گفته
گفته  /ند. امام شافعیتشیع پراکنده گشته و به حقیقت آنان دروغگوی

در میان کسانی که پیرو ھوی و ھوس خود ھستند ھیچ قومی و «است: 
 .»ھا دروغگوتر باشندم که از رافضیاای را نیافتهدسته

ر از یمردمی را دیدم که به غ«و سلیمان بن مھران أعمش گفته که: 
 (مقصودش شیعیان است)» گفتند. نمی ھا آن به یزیان، چیدروغگو

وایت مکن، رھا  آن سخن مگو و ازھا  آن با«گفته است:  /مالک و امام
 .»دروغگویندھا  آن چرا که

ھر کسی که چیز نو و جدیدی بیاورد، «و یزیدبن ھارون گفته است: 
 .»ھا، چرا که آنان دروغگویندرافضیشود به غیر از نوشته می

، به بینیم که کتمان و پوشانیدن دینشان از ضروریات مذھبشان استمی
ھمین خاطر کار و امر آنان بر بسیاری از مردم پوشیده است. این محمدبن 
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باشد ی دین مییعقوب کلینی ـ یکی از مورد اعتمادترین افراد آنان در زمینه
) با سند از عبداألعلی روایت نموده ۲۲۲ص  ۲که در کتابش اصول کافی (ج 

امری بخواھیم نظر  ھر گاه در مورد«گوید: می ÷شنیدم أبو عبدالله«که: 
بدھیم، در احتمال آن تنھا تصدیق و قبول آن نیست، بلکه در احتمال امر ما، 

تسامح داشته باش و ھا  آن پوشانیدن و کتمان آن از غیر اھل آن است، پس با
کند ای رحم نماید که محبت مردم را جلب میخداوند به بنده«بگو: ھا  آن به

گویند و آنچه را که سخن میھا  آن دانند باو تنھا در مورد چیزھایی که می
این روایت را یکی از افراد مورد اعتماد » پوشانند.میھا  آن کنند، ازانکار می

چاپ تھران نیز نقل نموده  ۳۳آنان به نام کاتب نعمانی در کتاب الغیبه ص 
 است.

) با سند از سلیمان بن خالد نقل شده که ۲۲۲ص  ۲و در اصول کافی (ج 
گفته که: ای سلیمان! شما دارای دینی ھستید که ھر  ÷: أبو عبداللهگفته

کس آن را کتمان بکند، عزیز گشته است و خداوند او را عزیز گردانیده است، 
 .»گرداندفاش کند، خداوند ذلیلش میو ھر کس که آن را 

بینید که شیعه ھیچ ابایی از دروغگویی ندارند، ھمچنان که پس می
آورند و با او  می و را  یکی از خادمان مذھب امامیه به شمارعبدالحسین که ا

ه بر خالف کآورند  می را بر زبان یزیدشمنی دارند، چنین بوده است، و چ
ذب و کل آنان دچار ین دلیباشد، به ھم می ه در دلشانکاست  یزیآن چ

 ده دارند.یسرشار از فساد عق یو درون اند هنفاق شد
گویند، ھمه عالم و افرادی بزرگوار می تمامی این کسانی که دروغ

و » تقوی«است نه از » تقیه«ی آن از که ریشه» تقی«ھستند، از جمله 
 معنای آن این است که خالف آنچه که در درون وجود دارد، بروز دھیم.
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در کتاب الکافی، یک باب کامل به آن اختصاص داده شده که تمامی آن 
آن را ترک نماید و ترغیب و تشویق شامل تھدید و ترھیب برای کسی که 

 برای کسی که ھمیشه تقیه بورزد و ھمواره بر آن ثبات داشته باشد.
ی فاسد و خبیث را توصیف نموده و به و بھترین کسی که این عقیده

باشد که در مسلمانان در مورد آن ھشدا داده، است محب الدین الخطیب می
اولین مانعی که در «گفته است: چاپ الدار السلفیه)  ۹خطوط عریضه (ص 

راه یک گفتگوی صادقانه میان ما و اھل تشیع وجود دارد، ھمان چیزیست 
-ی دینی مینامند، و تقیه در میان آنان شامل یک عقیدهکه آن را تقیه می

باشد که موجب تظاھر نمودن به چیزی کامًال خالف آنچه که در درونشان 
ھر انسان سلیم القلبی از ما به خاطر شود، به ھمین خاطر وجود دارد می

چنین تظاھری که از سر اشتیاق آنان جھت تفاھم و نزدیکی با ما بوده است، 
چنین چیزی را ھا  آن کنند و البتهبه راحتی فریب خورده و آن را باور می

در ھا  آن شوند تا طرف مقابلخواھند و بدان راضی میتنھا به خاطر این می
د بماند و ھیچ شکافی در آن پدید نیاید و آب از آب تکان عزلت و تنھایی خو

ی فراوانی در این زمینه وجود دارد. به طور مثال ھا مثالو البته » نخورد...
» امیرالمومنین«بینیم که شیخ محمد جواد الشری الشیعی در کتاب می

ی اھل سنت و مذھب گوید که تمامی پیروان مذاھب چھارگانهصریحًا می
ھم ھا  این یکنند، ھمهکه عبادت می یع و تمامی افراد صالحاھل تشی

ی باشد، البته ھمهنمازشان و ھم روزه و تمامی عبادتشان کامًال صحیح می
-ھا به خاطر منحرف نمودن و فریب اذھان علمای اھل سنت میاین گفته

ی یشان که اجازهھا کتاببینیم که در آن دسته از باشد، در حالی که می
بینیم که ماند، میار آن نیست و تنھا نزد علما و افراد خبیثشان باقی میانتش

صریحًا اشاره شده به اینکه قرار دادن دست راست بر دست چپ در نماز و یا 
کند، با وجود اینکه انجام این دو امر از گفتن آمین، نماز را باطل می
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روریات به اثبات رسیده است، پس ببین و تعجب کن. و از ض صپیامبر
گانه باشد که ھر کسی منکر وجود یکی از امامان دوازدهاین میھا  آن مذھب

باشد که نه توحید او و نه ایمان او به خدا و شود، یک انسان کافر و گمراه می
مالئکه و پیامبران خدا و روز آخرت و نه نماز و روزه و حج و زکات او، ھیچ 

کند و تمامی این امور باد ھواست و تواند او را شفاعت نمیھا  این کدام از
حتی سرنوشت کسی نیز که اعتقادی به عصمت این امامان نداشته باشد، 
دوباره به ھمین گونه است و اھل تشیع ھیچ اختالفی بر سر این قضیه 

آیند، اھل سنت را دچار این ندارند، اما ھنگامی که به میان اھل سنت می
با اھل سنت نه در اصول بلکه تنھا در  کنند که اختالف ماتوھم و گمان می

آیند، و تمامی این چرندیات را تنھا جزئیاتی است که چندان به حساب نمی
آورند تا افراد صاحب غیرت و تعصب اھل سنت، از از بابت این بر زبان می

از اینکه کسی به  ،سخنان آنان به خشم نیایند و ھرگاه احساس امنیت کردند
شروع ھا  آن پردازد, و می شانیھا نمودن نقشه یدن و خنثیوبکدرھم 

کنند به پاشیدن سموم و نشر چرندیاتشان، و از طریق احادیث ضعیف  می
پردازند و جعلی موجود در منابع اھل سنت به ترویج سخنان باطل خود می

باشند، اما سخنان منکر کنند که این احادیث کامًال مورد قبول میگمان می
اند، از طریق مکر و که تمامی منابعشان را با آن پر نمودهو غیر واقعیتشان 

ھای ھایشان سعی در ابعاد و پوشانیدن و پنھان نمودن گفتهحیله و خدعه
کنند، چرا که اگر میھا  آن خود البته بر حسب نوع ناقد و محقق در مذھب

 این دسته از اعتقاداتشان نزد عوام و مردم عادی قرار گیرد، ھمین امر جھت
بینیم که یکی از ران ساختن مذھبشان کافی است، به طور نمونه مییو

علمای مشھور آنان و مرجع و رکن اإلسالم نزد آنان یعنی محمدبن محمدبن 
ھـ ـ که اھل تشیع در مورد او  ۴۱۳نعمان ملقب به المفید ـ وفات سال 

تمامی  باشد وبزرگترین عالم اھل تشیع و رئیس و استاد آنان می«گویند:  می
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اند و فضل و بزرگی او بسیار اند، از او سود جستهکسانی که بعد از او آمده
ترین و بیشتر از آن است که در فقه و کالم و روایت به وصف آید، و موثق

ی امامیه با او ترین فرد زمان خود بوده است و در عصر او ریاست فرقهعالم
از طریق امامان  ھا روایتتمامی «گوید که:  ، چنین شخصی می»بوده است.
به ما رسیده است در مورد اختالف در قرآن و حذف و  صآل محمد

، پس چنین »اند...ھایی که برخی از ظالمین در آن پدید آوردهنقصان
سخنان باطل و آشکاری را حتمًا باید پنھان نمود، و خداوند به اھل تشیع 

پردازند، پنھان آن می رحم نماید که این سخنان را از کسانی که به انکار
گویند که بدان سخنان شناخت دارند، کنند و تنھا آن را برای کسانی میمی

و این دقیقًا معنی ھمان روایت سابق است که آن را مورد اشاره قرار دادیم 
 خواھیم ما را در اتمام و نشر آن یاری دھد.که از خداوند می

باور در میان اھل سنت به دل و زود بینیم که افراد سادهو البته می
اند که اند و اھل تشیع این افراد را اینگونه فریب دادهراحتی فریب خورده

باشند و اھل تشیع حسابی ی شاذ و نادر میھا روایت، یک سری ھا این روایت
کنند و اھل سنت با حسن نیت با این روایات برای این دسته روایات باز نمی

نند که تنھا ھمین مقدار کم از این نوع روایات کشوند و تصور میمواجه می
وجود دارد و دیگر زحمت بحث و بررسی در میان آثار به جا مانده از این 

باشد را به رس ناقدان میموضوع مھم را در میان منابع آنان که دور از دست
 دھند. خود نمی

ه باشند و نیز بمن به عالمان بزرگوار اھل سنت که عضو دارالتقریب می
گویم: الزم است که ھنگام جستجو و بررسی محققین و دانش پژوھان می

ھای این مذھب را در میان منابع و مصادر آنان به دقت این مذھب، بازمانده
ھایی که در میان مردم مورد توجه و بررسی قرار دھید، و نسبت به رساله

مورد این  ھا دروجود دارد، فریب نخورید و تنھا از طریق اصل این رساله
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ھای ی تحقیق و بحث و بررسیمذھب قضاوت کنید و شما باید به وسیله
خود، این مذھب را مورد قضاوت قرار دھید، چرا که اینان روش تقیه و 

اند، و ھمانا خداوند اھل سنت را از کتمان را برای اعتقادات خود برگزیده
 دروغ و نفاق و بد طینتی مصون و معصوم داشته است.

گردیم که تعصب چشمانش را ی آن رافضی کذاب باز میه به مسألهدوبار
 گوییم:کور نموده و کینه و حسد قلبش را به تمامی فرا گرفته بود، و می

چاپ مشھد)، و کتاب تنقیح المقال  ۱۴۹در کتاب الرجال از الکشی (ص 
چاپ نجف) با سند از لیث راوی گفته است که: از أبو  ۴۴۳ص  ۱(ج 

 .»میرد مگر در حالت سرگردانیه نمیزرار«گفت:  نیدم که میش ÷عبدالله
و مامقانی در تنقیح المقال از قول  ۱۵۹الکشی در کتاب الرجال ص 

در مورد تشھد پرسیدم، و او گفت:  ÷از أبو عبدالله«گوید که: زراره می

است. و گفتم: تحیات و  أشهد أن ال إله إال اهللا وأشهد أن حممداً عبده ورسوله
صلوات چیست؟ گفت: تحیات و صلوات است. ھنگامی که بیرون آمدم، 
گفتم: اگر فردا او را ببینم دوباره این را از او خواھم پرسید. پس فردای آن 
روز دوباره در مورد تشھد از او سوال نمودم، و او دوباره به ھمان صورت به 

چیست؟ گفت: تحیات و صلوات من جواب داد و گفتم: تحیات و صلوات 
و گفتم: ھیچگاه است. ھنگامی که بیرون آمدم، در ریشش تف انداختم 

 .»رستگار نخواھد شد
) نگاه ۳۱۰ی این رافضی کذاب در کتاب مراجعاتش (ص حال به گفته

در آنجا جوانان قھرمانی بودند که در «گوید: کنید و تعجب کنید که می
ند، اما افتخار ھم عصری با باقرین صادقین را العابدین نبودزمان امام زین

ر االصغر لیث یداشتند، از جمله أبو القاسم بریدبن معاویه العجلی، و أبو بص
بن البختری المرادی و أبو الحسن زراره بن أعین... این افراد به مقام بلند و 

 .»برتر رسیدند...
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نموده و او را  دانی که امام صادق زراره را لعنتگویم که: تو میمن می
را بر او وارد نموده، پس زراره دیگر به  یمتھم به دروغ نموده و ذلت و خوار

اش که او ردن به امامش با این گفتهکن یچه چیزی رستگار شده؟ با توھ
گاھی ی تف انداختن در ای نسبت به کالم رجال ندارد یا به وسیلهھیچ آ

 ریش امامش؟!!
 دھیم. یرا نیز بعدًا مورد بررسی قرار م و اما لیث بن البختری المرادی

چاپ دارالمعرفه) گفته  ۶۹ص  ۲در میزان االعتدال (ج  /ذھبیامام 
از سعیدبن منصور و او نیز از ابن  ةأبو یحیی بن أبو مسر«... است که: 

المسالک نقل نموده که: حج نمودم، و زراره بن أعین را در قادسیه دیدم و 
م. نیازش را بسیار بزرگ جلوه داد و گفتم: نیازت او گفت: من درخواستی دار

چیست؟ گفت: ھر گاه که جعفربن محمد را دیدی، سالم من را به او برسان 
آیا بھشتی ھستم یا جھنمی؟ من چنین  :رده که به من بگویدکو فراموش 

داند و ھمچنان اصرار نمود تا چیزی را انکار نمودم و او گفت: او این را می
وقتی که جعفربن محمد را دیدم، این را به او گفتم، و ایشان به  قبول نمودم.

من گفت: او جھنمی است. من مشکوک شدم که چگونه امکان دارد جعفر 
این را بداند و به او گفتم: از کجا چنین چیزی را دانستی؟ و او گفت: کسی 

 که ادعای وجود چنین علمی را از من بنماید، به درستی که جھنمی است.
امی که برگشتم، زراره من را دید و من به او گفتم که او گفته تو ھنگ

باشد. گفتم: جراب ی او جراب النوره میجھنمی ھستی. او گفت: این گفته
 .»: با تقیه با تو رفتار نموده استالنوره چیست؟ گفت

چه بس که عبدالحسین شرف خواسته است از طریق این روایت از زراره 
اید، پس این روایت را از جمله چیزھایی به حساب آورده دفاع و پشتیبانی نم

است که از سوی دشمنان، یعنی اھل سنت به زراره نسبت داده شده است، 
به ھمین خاطر راویان شیعه و نوابغ آنان از طریق کشف حقیقت این مرد به 
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اثبات صحت این روایت پرداخته است. امید است که خداوند از این طریق 
 از تھمت مبرا کند و آنان را از دروغ محفوظ بدارد.اھل سنت را 

 ـ علی بن ابراهیم القمی۲
ھـ)، گفته  ۱۳۹۹چاپ سال  ۴۷ص  ۱فیض کاشانی در تفسیر الصافی (ج 

 است که:
شود چرا که او بر این عقیده ی کلینی موجب رستگاری او نمیعقیده«

یاتی را به است که قرآن دچار نقصان و تحریف شده است، زیرا که او روا
ه در آن کن نداشته یاز ا ییھمین مضمون در کتابش الکافی آورده است و ابا

د و نیز او خود در  اول کتابش گفته است که او خود نسبت به ین بنمایتوھ
آنچه که در این زمینه نقل نموده، کامًال اطمینان کامل دارد، و ھمچنین 

 ».چنین نظریاتی... استادش علی بن ابراھیم قمی، تفسیرش پر است از
 ۱۱۱ص  ۳در میزان اإلعتدال (ج  /گویم: حافظ الذھبیمن نیز می

علی بن إبراھیم «چاپ بیروت) به این مرد و تفسیرش اشاره نموده و گفته: 
 .»ھاأبو الحسن محمدی رافضی، تفسیری دارد سرشار از مصیبت

لد بود، ج ۲ھا را که شامل و من این تفسیر خبیثانه و سرشار از مصیبت
 ۱۳۸۷دیدم و این تفسیر چاپ نجف بود و یک بار دیگر در بیروت در سال 

 ھـ چاپ شده بود.
) ۱۰ھا که در تفسیر او آمده، این است که در (ص ی این مصیبتاز جمله

آنچه که بر خالف آن چیزی بوده که خداوند «... است:  اش گفتهدر مقدمه

ْخرَِجْت لِلنَّاِس ﴿ نازل نموده، این است که گفته است:
ُ
ٍة أ مَّ

ُ
ُكنُْتْم َخْ�َ أ

 ِ ُمُروَن بِالَْمْعُروِف َوَ�نَْهْوَن َعِن الُْمنَْكرِ َوتُْؤِمُنوَن بِا�َّ
ْ
پس  .]۱۱۰[آل عمران:  ﴾تَأ

به قاری این آیه گفته که: بھترین امتی بودند که آمدند تا  ÷أبو عبدالله
کشد و به قتل برسانند، و امیر مؤمنان حسن و حسین و حسین بن علی را ب
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به او گفته شده که ای فرزند رسول خدا، این آیه به چه صورت نازل شده 

 »كنتم خري أئمه أخرجت للناس«است و او گفته که: به این صورت نازل شده 
 .»اید.][شما بھترین امامانی ھستید که برای مردم آمده

چیزھایی که تحریف از جمله «گفته است:  ۱۰ی و نیز دوباره در صفحه

[خداوند  »لكن اهللا ليشهد بام أنزل اهللا إليک يف عيل«ی خداست: شده، این گفته
دھد به آنچه که بر تو در مورد علی نازل شده است.] و نیز این شھادت می

يا أهيا الرسول بلغ ما أنزل إليک من ربک فی علی، فان مل تفعل فام «اش که: گفته

بر، آنچه را که از سوی پروردگات در مورد علی بر تو [ای پیام .»بلغت رسالته
 نازل شده، ابالغ کن که اگر این کار را نکنی، رسالت خدا را ابالغ نکرده ای].

إن الذين كفروا ظلموا آل حممد حقهم مل يكن اهللا «ی دیگر که: و این گفته

 .»ليغفر هلم و مثله كثري نذكره
ظلم نمودند، خداوند آنان را [کسانی که کفر ورزیدند و بر آل محمد 

را ذکر خواھیم ھا  آن است که ی فراوانی در این زمینهھا مثالبخشاید، و نمی
  .]نمود

ی عبدالحسین شرف است ی او بر خالف این گفتهگویم که گفتهمن می
 گوید:که می

اولین چیزی که در برابر امیرالمومنین بوده، کتاب خداوند عزوجل «... 
پس او قرآن را طبق نزول مرتب نموده است و به تمام آن اشاره بوده است... 

 ].۳۰۵[المراجعات ص » نموده است...
 گویم که: این سخن عبدالحسین کامًال پیچیده است، و سخن شیخمی

حاج میرزا حسن حائری أحقاقی، کالم او را کامًال برای ما روشن ھا  آن

چاپ سال  ۹۸ص  »ملجيبالدين بني السائل وا«نماید، که در کتابش  می
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چنان که «ھـ در کویت، آمده که ھنگامی که از او سوال شده که:  ۱۳۹۴
معلوم است قرآن کریم به صورت آیات جداگانه بر پیامبر نازل شده است، پس 

اند و چه کسی اولین به ھای مجزایی جمع شدهچگونه این آیات در سوره
خوانیم، که امروز آن را می آوری قرآن پرداخته است و آیا این قرآنیجمع

نازل شده، در بر گرفته است یا  صتمامی آیاتی را که بر رسول اکرم محمد
اینکه این قرآن امروزی دارای زیادت و یا نقصان است، و مصحف فاطمه 

 .»علیھا السالم چه شده است؟
بله، این قرآن از سوی خداوند «و حائری چنین جواب داده است که: 

سال یعنی از  ۲۳بر پیامبرش محمدبن عبدالله در عرض  تبارک و تعالی
آوری ابتدای بعثت تا زمان وفاتش نازل شده است، و اولین کسی که به جمع

قرآن پرداخت و آن را به صورت کتابی درآورد، امیرالمومنین علی بن أبی 
بود که این کتاب از امامی به امامی دیگر در میان امامان معصوم  ÷طالب

سید، و وقتی که امام مھدی ظھور بکند، آن کتاب را دوباره به میان به ارث ر
-ما خواھد آورد، و بعد از امیرالمؤمنان، عثمان در زمان خالفتش به جمع

آوری قرآن پرداخت، و اکنون این قرآنی که در دست ماست، ھمان قرآنی 
 شته شده بود،است که عثمان از طریق آنچه که اصحاب از حفظ بودند یا نو

 .»آوری نموده استجمع
دقت کنید: این رافضی نگفته که این مصحفی که علی آن را جمع نموده 

آوری نموده است، بلکه در ضمن است ھمان است که عثمان آن را جمع
شود که مصحف علی چیزی غیر از مصحف سخنانش این قضیه برداشت می

اما آنچه که  عثمان است، و مصحف علی در میان امامان به ارث رسیده است
اکنون در دست ماست، مصحف عثمان است، و مصحف علی با ظھور حجت 

 غایب امام مھدی موعود دوباره برای ما به ظھور خواھد رسید.
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آوری نموده است ھمان است که عثمان اگر که آنچه علی جمع
گوید: این قرآن از امامی به آوری نموده است، دیگر چرا حائری می جمع

ث رسیده است؟ و آیا این قرآن برای تمامی مردم نازل شده یا امامی به ار
واقعًا امام است ھا  آن تنھا به خاطر این نازل شده تا امامان حائری، که اولین

  .باشد، در میانشان به ارث برسد؟!!!یک خرافه میھا  آن و آخرین
و این قرآن که قرار است بر ما ظاھر شود، چه چیز جدیدی در آن 

آن را  سد باشد در حالی که دقیقًا ھمین قرآنی است که عثمانتوان می
 آوری نموده است؟جمع

بله، این یک تھمت پنھان است و ھر چند که ما آن را یک امر ظاھری 
تواند این قضیه را بفھمد. علمای بدانیم و یک انسان عاقل به راحتی می

و خبیث نیستند چرا  شیعه نیز اصًال قادر به بر زبان آوردن این اعتقاد گمراه
آنھا دارای دینی ھستند که ھر کس آن را کتمان کند، خداوند به او «که 

و » کند.بخشد و ھر کس آن را فاش کند، خداوند او را ذلیل میعزت می
یعنی کلینی روایت ھا  آن چنین چیزی را یکی از مورد اعتمادترین راویان

ق سلیمان بن خال این از طری ۲۲۲ص  ۲نموده است که در اصول کافی ج 
روایت را آورده است، و نیز بر اساس سخنان شیخ مفید، روایاتی که در 

باشد و باشد، بسیار زیاد میی تھمت زدن به قرآن نزد آنان موجود میزمینه
بر اساس سخنان سید نعمت الله جزائری، این روایات، روایاتی متواتر و تائید 

چاپ ایران گفته  ۳۵۷ص  ۲ر نعمانیه ج شده ھستند، و این سخن را در أنوا
و وجود  یالھ یق وحیث از طرین حدیه متواتر بودن اکنیسوم ا« است که:

ن آن را نازل نموده، موجب به وجود آمدن یه روح األمکث یامل حدک
ف شده یه قرآن دچار تحرکنند ک می ه صراحتًا اعالمکمتواتر گشته  ییخبرھا

اران ی ،ھا نینار اکو در  یو اعراب گذار است ھم به لحاظ لفظ و ھم مضمون
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را ھا  آن و اند هنمودد کیتدھا  آن باد، بر صحت یراضھا  آن ه خداوند ازکز یما ن
 .»اند... ق نمودهیتصد

مدرس تبریزی در ریحانه األدب در مورد سید نعمه الله جزائری که نزد 
او از «است:  آنان بسیار قابل احترام و با ارزش و مورد اعتماد است، گفته

شناسی بزرگوار و محققی ی امامیه است و حدیثبزرگترین افراد متأخر فرقه
ی فقه و تفسیر و فنون ادبی و علوم زبان باشد که در زمینهبلند مرتبه می

ھا معلومات فراوانی دارد دست است و در این زمینهعربی بسیار ماھر و چیره
شم بحرانی و مه مجلی و سید ھاباشد و شاگرد عالی عصر خود میو یگانه

 .»فیض کاشانی بوده است
سید نعمه الله بن عبدالله «حر عاملی در أمل األمل گفته است که: 

 .»ل و محقق بزرگوار و گرانقدری استجزائری یک دانشمند فاض
او یکی از بزرگترین علمای «خوانساری در روضات الجنات گفته است: 

ی عصر خود در دست بود، و یگانهچیره عصر حاضر بود و واالترین فاضل
-ھای مداوم و تالشی عربی و ادبیات و فقه و حدیث بود و با تحقیقزمینه

ھای ربانی به دست آورد و ھیچ ھای فراوانی از شناختھای پیگیر خود بھره
ی مطالعات فراوان در تمامی علوم شناخته نشده کس ھمانند او در زمینه

 .»است...
او آقای بزرگوار و «ی در الکنی و األلقاب گفته است: سید عیاش قم

ی زبان عربی و ی دوران خود در زمینهمحدثی شریف و واالست، و یگانه
باشد. او عالمی بزرگوار و دانشمندی واال ادبیات و فقه و حدیث و تفسیر می

 .»رای تألیفات فراوانی استباشد که داو محققی دقیق می
آقای بزرگ و ستون مورد «شیخ أسدالله کاظمی در مقابس گفته است: 

اعمتاد و فقیه بلند مرتبه و محدث واال و محقق کوشا و دقیق و بزرگوار و کم 
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باشد و دارای مقام و جایگاھی باشد، و بسیار دانا و صاحب فضل مینظیر می
 .»باشد...بزرگ است و از نوادگان امامان معصوم می

ھای کوچکی بود از آنچه که در مورد این دانشمندی که خشھا باین
معتمد به صحت و درستی و تواتر روایاتی است که کتاب خدا را مورد تھمت 
قرار داده بودند، گفته شده بود، و البته عبدالحسین شرف و حائری و 

به ھا  آن اند، اما اعتقادای اشاره نمودهسایرین نیز به چنین اعتقاد خبیثانه
قیه و کتمان مانع از این شده است تا به صراحت به چنین اعتقادی اشاره ت

کنند و دروغ و تظاھر، آنان را بر آن داشته تا چیزی خالف آنچه که در 
 درونشان است را آشکار کنند و بر زبان آورند.

بریم که در اینجا کالممان را با اشاره به علی بن ابراھیم به پایان می
را در الکافی از او نقل نموده  ھا روایتینی بیشترین محمدبن یعقوب کل

ذکر نموده  ۳۰۲ص  ۴است، این قضیه را آغا بزرگ تھرانی در الذریعه ج 
است و شیعه نیز کامًال تفسیر علی بن ابراھیم را قبول دارند و آغا بزرگ 

ای که بر آن نوشته است گفته است که تھرانی در مورد این تفسیر در مقدمه
باشد و یک کتاب دینی جاویدان و به سیر یک اثر نفیس و با ارزش میاین تف

 باشد.جا مانده از امام باقر و امام صادق می

 ـ سلیم بن قیس الهاللی۳
در میان تمامی اھل تشیع ھیچ کس نیست که «عبدالحسین گفته است: 

مستقیمًا به نقل علم و روایات از امامان پرداخته باشد به غیر از سلیم بن 
ی اصلی است که ھمواره اصحاب ھا کتابقیس الھاللی و کتاب او یکی از 

ند و او محدثین حامل احادیث اھل بیت به روایت از این کتاب پرداخته علم
باشد که بسیار بر استناد کتاب او یکی از منابع و مراجع مھم اھل تشیع می

 به نقل از روضات الجنات.] ۳۰۷[المراجعات ص » شود...به آن تکیه می
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نموده  یو پرده در یگویم: ای دجال دروغگوی کذاب تو گستاخمن می
ا، بسیار چرا که سلیم بن قیس و کتابش در نظر افرادی از میان خود شم یا

مورد اتھام است، به طور نمونه سید ھاشم معروف به حسینی بر روایتی که 
برای عدم صحت این «به سند از سلیم بن قیس روایت شده، نوشته است: 

ی سلیم بن قیس است و او یکی از ھا روایتروایت ھمین بس است که از 
 .»ترین افراد به دروغ است...شبھه دار ترین و مورد اتھام

گروھی به این کتاب اطمینان دارند و «در کتابی دیگر گفته است: و 
دانند، دانند و گروھی دیگر کتاب او را ضعیف میکامًال آن را موثق می

کنند که آن کتابی که معروف به کتاب سلیم بن گروھی از محدثین ادعا می
 باشد و در مورد او و کتابش بسیار سخنقیس است، کتابی کامًال جعلی می

باشند و یا اینکه نفر می ۱۳اند، و در کتاب او آمده که امامان معصوم گفته
 سال سن داشته است، ۶۰محمدبن ابوبکر در ھنگام مرگ پدرش که حدود 

 .»به نصیحت کردن پدرش پرداخته است
و حر عاملی گفته است که تعدادی از علما رأی بر جعلی بودن کتاب 

ین دلیل کافیست تا کتابی را که در نظر اند و تنھا ھمسلیم بن قیس داده
 ی مرجع آنان است از اعتبار بیندازد. ھا کتابترین آنان یکی از اصلی

کند این است و دلیل دوم که بی اعتبار بودن کتاب بن قیس را اثبات می
که به غیر از أبان بن أبی عیاش، ھیچ کس به روایت از سلیم بن قیس 

عیاش کسی است که که ھمه بر ضعیف بودن  نپرداخته است، و أبان بن أبی
 ۱و نامعتبر بودن او متفق القولند. محمدبن علی أردبیلی در جامع الرواه (ج 

باشد که ھیچ او یکی از تابعین ضعیف می«) در مورد او گفته است: ۹ص 
یم بن قیس را به او نسبت شود و یاران ما جعل کتاب سلتوجھی به او نمی

 .»دھندمی
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در مورد او » چاپ تھران ۴۱۴الرجال ص «ود حلی در کتاب و ابن دا
 او به لحاظ حدیث بسیار ضعیف است و جعل کتاب سلیم«گفته است که: 

 .»بن قیس به او نسبت داده شده است
الرجال ص «ی سلیم بن قیس، ابن داود در کتاب و در مورد زندگینامه

او نسبت داده  یک کتاب مشھور به«به نقل از غضائری گفته است: » ۴۶۰
شده است ولی این کتاب کامًال جعلی است چرا که او در آن کتاب گفته 
 است که محمدبن أبوبکر در ھنگام مرگ پدرش به نصیحت او پرداخته است. 

باشند، و امام می ۱۳و نیز گفته است که امامان معصوم به ھمراه زید 
ه غیر از أبان بن سندھای مورد استناد او بسیار مختلف و متفاوت است و ب

عیاش کسی دیگر از او حدیث روایت ننموده است، و در کتاب او منکرات 
 .»کنم که تمامی این کتاب جعلی استآشکاری وجود دارد و من تصور می

ھا، اھل تشیع نیز خود در این (مولف): عالوه بر تمامی این گویمو من می
اند، و علوی حسنی در اند و آن را دچار تحریف نمودهکتاب دست برده

ھای موجود تفاوت در نسخه«گفته است:  ۱۱ی ی کتاب او در صفحهمقدمه
ھای آن در مقدار و تعداد احادیث موجود در این کتاب است، یکی از نسخه

باشد، تنھا نصف این کتاب  می ھای نجفاین کتاب که در یکی از کتابخانه
ی این کتاب است و نسخه ی دیگر ھم ھست که بیشتر ازاست، و یا نسخه

تر بسیار کامل /ی محمد حرتر است، و نسخهبسیار کامل /عالمه نوری
پس این اصلی از اصول مورد اعتماد » ام.ھایی است که دیدهاز نسخه

کنند که کامًال جعلی ھای خودتان اعتراف میھا و ستونشماست که پایه
ی که آن مذھب اھل بیت ھایاست، پس آیا به سوی این امور باطل و دروغ

 .خوانید؟!!نامند، اھل سنت را فرا میمی

 ـ هشام بن حکم۴
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دانند مخصوصًا وقتی که شیعه اصًال دروغ و گمراه نمودن را حرام نمی
قصد نصرت و یاری مذھبشان را داشته باشند. مثًال عبدالحسین در دفاعش 

دن زراره از ھشام بن حکم دروغ گفته است ھمانطور که در محکوم نمو
ھای بسیاری ساخته است. این رافضی دوازده امامی در زندگینامه این دروغ

(یعنی معتقد به جسم داشتن برای خداوند) یعنی ھشام  شخص مجسم گرا
م است و او و افراد یو تجس ییاو متھم به جسم گرا«بن حکم گفته است: 

 ت و دشمنی بااند که نور خدا را به خاطر حسادت به اھل بیمثل او خواسته
گاھترین افراد به روش او ھستیم ھا  آن از چراغ نور الھی خاموش کنند و ما آ

ھای او پیش روی ماست، و او دارای تألیفات فراوانی و تمامی احوال و گفته
ایم اما جایز در جھت یاری مذھب ماست که تا کنون به آن اشاره نکرده

او از اسالف ماست و از دست  ھای او بر ما پوشیده بماند ونیست که گفته
[المراجعات ص  .»مل رفته است و برای کسی غیر از ما نیامده است...

۳۱۲[ 
ھیچ کس از گذشتگان ما بر چیزی که «گوید: و در جای دیگری می

 ]۳۱۳[مراجعات ص » اند...، دست نیافتهاند هدشمنان به او نسبت داد
پناھگاھی است برای شما  و کتمان به عنوان ی تقیهگویم: عقیدهمن می

شود و ھر گاه که دالیلتان برای اثبات که ھر گاه امورتان افتضاح آشکار می
سخنانتان کم است به آن پناه برید، و این یکی از مورد اعتمادترین علمای 

ی حدیث است یعنی محمدبن یعقوب کلینی است که در شیعه در زمینه
عبدالرحمن حمانی روایت  با سند از حسن بن ۱۰۶ص  ۱اصول کافی ج 

گفتم: به گمان ھشام بن  ÷به أبو الحسن موسی بن جعفر«نموده که: 
حکم خداوند یک جسم بی مانند است که علیم و سمیع و بصیر و قادر و 
ناطق است، و کالم و قدرت و علم ھمه در یک مجرای واحد جریان دارند که 

گفت:  ÷سی بن جعفرھیچ آثاری از آنان مشھود نیست. پس أبو الحسن مو
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خداوند او را نابود کند، اما بدان که جسم محدود است و کالم چیزی غیر از 
متکلم است. پناه بر خدا، من در پیشگاه خدا خود را از چنین سخنی تبرئه 

کنم، خداوند ھیچ جسمی ندارد و در ھیچ چیزی به تصویر در نیامده می
 .»است...
چاپ بیروت، و  ۱۰۰ر التوحید ص گویم که: صدوق این روایت را دمی

 اند.روایت نموده ۱۵۵ص  ۲طبرسی در االحتجاج ج 
 جرأت این رافضی را در این ھمه دروغ ببینید.

از علی بن حمزه روایت نموده است  ۱۰۴ص  ۱کلینی در اصول کافی ج 
گفتم که از ھشام بن حکم شنیدم که از قول شما  ÷به أبو عبدالله«که: 

ن نورانی است که شناخت او یک یداوند یک جسم آتشروایت نموده که خ
امر ضروری است و ھر کسی که خداوند بر او منت نھاده باشد، به چنین 

گفت: پاک و منزه  ÷معرفت و شناختی دست خواھد یافت. أبو عبدالله
داند چگونه است و ھیچ چیزی مانند او است آن کس که ھیچ کس نمی

گویم که: شیخ صدوق در التوحید در  می »یست و او سمیع و بصیر است...ن
 آن را روایت نموده است. ۹۸ص 

گویی در این باره، آیا کلینی و صدوق و طبرسی ھمان ای دشمن چه می
کسانی نیستند که تجسیم و به صورت کشیدن را در مورد کسی که با 
تألیفاتش مذھب شما را از دست دشمنان اھل بیت نجات داده و یا اینکه از 

 .اند؟!!!باشد، به ثبت رساندهان آنان میپیرو
با سند از محمدبن فرج رخمی نقل  ۱۰۵ص  ۱کلینی در اصول کافی ج 

در مورد ھشام بن حکم درباره تجسیم نوشتم،  به أبو الحسن«نموده که: 
پرسم. و او به و در مورد ھشام بن سالم در مورد تصویر نمودن از تو سوال می

تگان را به حال خود بگذار و از شر شیطان به من نوشت: سرگشتگی سرگش
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د اصًال گفتار مورد گوینمی ١خداوند پناه ببر و آنچه را که این دو ھاشم
 .»اعتنایی نیست
این  ۲۲۸و در أمالیه ص  ۹۷گویم که: صدوق در التوحید ص و من می

روایت را نقل نموده است، خداوند این رافضی را رو سیاه گرداند که تا چه 
 ازه بر دروغ و بھتان جسور است.اند

ی ھشام بن سالم گفته«و از محمدبن حکیم روایت شده که گفته: 
ی ھشام بن حکم وصف نمودم، و این گفته ÷جوالیقی را برای أبو ابراھیم

گفت:  گوید خداوند به صورت جسم است، برای او گفتم و اورا نیز که می
 .»خداوند شبیه ھیچ چیزی نیست

که: به این ترتیب خداوند سبحان و بلند مرتبه ذمه اھل گویم من می
کند آن زمان که حکم تجسیم و به جسم تصور نمودن را سنت را تبرئه می

بر ھشام بن حکم ثابت نمودند، خداوند شیخ اإلسالم ابن تیمیه را رحمت 
اولین کسی که در «) گفت: ۱۶ص  ۱کند آنگاه که در منھاج السنه (ج 

اخته شده باشد که گفته باشد خداوند جسم است، ھشام بن اسالم بر این شن
 .»حکم بوده است...

زن، که این است حال و روز رجال و گذشتگانتان ای دروغگویان تھمت
حدیث روایت ھا  آن باشند و امامانی که ازکامًال افرادی زندیق و کافر می

امان بعد از شما اند، اینان پس از امرا لعنت و نفرین کردهھا  آن اند،نموده
 اند.اند و در دفاع از آنان به دروغ گفتن در مورد آنان پناه بردهآمده

از طریق  ۹۹و صدوق در التوحید  ۱۰۶ص  ۱کلینی در اصول کافی ج 
وارد شدم و  ÷بر أبو عبدالله«اند که گفته: یونس بن ظبیان روایت نموده

گویم طور خالصه میگفتم: ھشام بن حکم سخن گفته است، اما من تنھا به 

                                           
 .ھشام بن حکم و ھشام بن سالم -١
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اند، شی ۲باشد، چرا که اشیاء که در نظر او و به گمان او خداوند جسم می
جسم و فعل، جسم جایز نیست که صانع و  سازنده باشد به معنای فعل، ولی 

وای بر او. «گفت:  ÷جایز است که به معنای فاعل باشد. پس أبو عبدالله
و تصویر نیز  است و صورتداند که جسم محدود و متناھی مگر او نمی

 .»محدود و متناھی است
گفتم: «روایت شده که گفته:  ÷و از أبو علی بن راشد از أبو جعفر ثانی

فدایت شوم، یاران ما در مورد اینکه پشت سر ھشام بن حکم نماز بخوانیم، 
اند، پس گفت: ای أبو علی، در این مورد از علی بن حدید دچار اختالف شده

م: سخن او را قبول کنم؟ گفت: بله. پس علی بن حدید را سوال کن. گفت
 .»بن حکم نماز بخوانیم؟ گفت: نه دیدم و به او گفتم: آیا ما پشت سر ھشام

ه کارانش یی گمراھی ھشام بن حکم و عالوه بر این سخنان در زمینه
ه توسط کن مرد یاران ایه کم یرس ین مسأله میمل او بودند، ما به ااکرو یپ

م روایت شده است، نماز خواندن پشت سر آنان مذمت کاز ھشام بن حآنان 
کنید از که نماز شده است، پس شما ای دروغگویان از کسانی روایت می

خواندن پشت سر آنان نھی شده است بلکه این تھذیب کننده و حامی مذھب 
شما کسی است که در قتل امام موسی بن علی الرضا که خداوند از او و 

راضی باشد، موثر بوده است. الکشی با سند از احمدبن محمد و او پدرانش 
 روایت نموده که: ÷نیز از أبو الحسن الرضا

و حتی امام معصوم او ـ البته معصوم از نظر شما ـ او را از سخن گفتن 
کند، او از فرمان او پیروی نکرده است. الکشی با سند از اسماعیل نھی می

عبدالرحمن بن الحجاج روایت نموده که گفته: بن زیاد الواسطی و او از 
ای به دست ھشام بن حکم رسیده  نامه ÷شنیدم که از جانب أبو الحسن«

بود، و او گفت که: ھیچ حرفی نزن. ھمانا من مأمورم که به تو دستور دھم 
تواند حرف بزند که ھیچ حرفی نزنی و او گفت که: چطور است که ھشام می
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بزنم؟ گفت: من مأمورم که به تو دستور دھم که توانم حرف اما من نمی
حرف نزنی و من حامل این پیغامم به سوی تو. أبو یحیی گفت: ھشام بن 
حکم تا یک ماه از سخن خودداری نمود، اما پس از آن دوباره شروع به 
سخن گفتن نمود. عبدالرحمن بن حجاج نزد او آمد و به او گفت: سبحان 

زدی در حالی که از آن نھی شده بودی! گفت:  الله یا أبا محمد! تو حرف
 شود.کسی مثل من از سخن گفتن نھی نمی

گویم: امامش از او خواسته است که سکوت کند تا او یعنی امامش من می
کشته نشود، اما چرا ھشام اصًال سکوت نکرده مگر بعد از آنکه امامش با آن 

 .؟؟؟چیزی مواجه شد که پروردگارش از آن نھی نموده بود
ی شیخ االسالم بن ھای علمای اھل سنت در مورد او به گفتهاز گفته

تیمیه اشاره کردیم که گفته بود: ھشام بن حکم اولین کسی بوده که در 
 میان مسلمانان، گفته است خداوند به صورت جسم است.

 گوید:حافظ ابن حجر عسقالنی در مورد او می
ه بوده و ساکن بغداد، و او ھشام بن حکم أبو محمد شیبانی اھل کوف«

م و ھا و از افراد مشھور آنان مییکی از بزرگان رافضی باشد. او یک مجسِّ
تصویرگرا و تجسیم کننده بوده است. به گمان او، طول جسم پروردگارش 

باشد، و دوباره به گمان او علم  ھفت وجب ـ البته با وجب پروردگارش می
را ابن حزم گفته است، و ابن قتیبه در  باشد. این قضیهپروردگارش جدید می

مختلف الحدیث گفته که: او از غلو کنندگان و دروغگویان بوده است و از 
ن به جبر شدید بوده است، و امور محالی را که ھیچ عاقلی در بطالن و یقائل

لبه سکونت داشته است و به کنفی آن تردید ندارد، جایز شمرده است. او در 
سته است. محمدبن اسحاق ندیم گفته که او نسبت به یحیی بن خالد پیو

 .»ورزی کامًال آشنا بوده است و تألیفات فراوانی دارد...ھنر سخن
 ابن طاھر بغدادی گفته است:
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به گمان ھشام بن حکم، معبود و پروردگارش یک جسم محدود «
متناھی که دارای طول و عرض است و عمق دارد و طولش برابر عرضش و 

ر عمق و ارتفاعش است و ھمچنین گفته که: میزان طولش بیشتر از نیز براب
میزان عرضش نیست و نیز به گمان او، خداوندش یک نور درخشان است که 

ای صیقل داده شده و صاف و ھمچون یک مروارید ھمچون یک قالب نقره
درخشد و نیز گمان کرده که خداوند دارای رنگ و کامًال ِگرد و مدّور می

و و جسم است و رنگش ھمان طعمش است و طعمش ھمان بویش طعم و ب
و بویش ھمان جسمش است و البته این رنگ و طعم را چیزی غیر از وجود 

داند، بلکه در نظر او، خداوند ھمان رنگ و طعم است. سپس خداوند نمی
گفته که: ابتدا خداوند بود و مکان نبود، سپس خداوند مکان را آفرید تا در 

ند، پس مکانش را با حرکتش به حرکت درآورد، پس در آن به آن حرکت ک
ھا از قول ھشام ش اوست و بعضیت درآمد، و مکان او ھمان عرکحر
گویند که در مورد پروردگارش گفته است که خداوند ھفت وجب است،  می

البته با وجب خودش، گویی که ھشام خدا را با انسان مقایسه نموده، چرا که 
 ی دست خودش ھفت وجب است.ور معمول با اندازهھر انسانی به ط

یش گفته که او در مکه در کنار کوه أبو ھا کتابأبو ھذیل در تعدادی از 
قبیس با ھشام بن حکم دیدار نمود و از او پرسیده که: کدام یک بزرگتر است 
پروردگار تو یا کوه ھشام به کوه اشاره نموده که پروردگار او بر این کوه باال 

وه از پروردگار او بزرگتر است و ابن راوندی در یکی از کن یو ارفت 
کند که ھشام گفته که: بین خداوند و بین اجسام یش روایت میھا کتاب

ھا نبود، وجود محسوس از بعضی جھات تشابه وجود دارد و اگر این تشابه
ھایش از  نمود. جاحظ نیز در تعدادی از کتباین اجسام بر او داللت نمی

ن ھشام نقل کرده که: خداوند آنچه را که در زیر زمین است توسط شعاع زبا
داند و نیز رود، میآید و در عمق زمین فرو مینوری که از وجود او می
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اند که اگر تماس نور او با اجسام پشت پرده و مخفی نبود، خداوند  گفته
سی وراق نداشت و أبو عیھا  آن دید و ھیچ علمی نسبت بهرا نمیھا  آن پشت

اند که در کتابش نقل نموده که تعدادی از یاران ھشام بن حکم به او گفته
ادتر و برتر یتماس با عرش خود است و آواز عرش ز خداوند عزوجل در حالت

نبوده و روایت شده که ھشام عالوه بر ضاللت و گمراھیش در توحید، در 
وند ھمچنان و . او گفته که خداات خدا نیز دچار گمراھی بوده استصف

ه خداوند بعد کھمیشه دارای علم بوده است نسبت به اشیاء و او تصور کرده 
علم به دست آورده ھا  آن از اینکه نسبت به اشیاء علمی نداشته، نسبت به

است، و علم نیز یک صفت است که نه تمام آن و نه چیزی غیر از آن و نه 
ت و گفته که به علم خداوند قسمتی از آن، اصًال مربوط به وجود خداوند نیس

نباید گفت قدیم یا جدید، چرا که علم یک صفت است و به گمان او صفت 
 قابل وصف نیست.

ھا  این ی خدا گفته کهو در مورد قدرت خدا و سمع و بصر و حیات و اراده
شود و در مورد این صفات اند و نه جدید، چرا که صفت وصف نمینه قدیم

ربوط به وجود خدا است و نه مربوط به غیر خدا و نیز نه مھا  این گفته که:
گاه باشد، ھمانا این معلومات  گفته که: اگر او ھمچنان نسبت به معلومات آ
ازلی ھستند، چرا که درست نیست او عالم باشد مگر به معلومی که موجود 

کند. و نیز گفته که: اگر خداوند است، گویی که او علم به معدوم را نفی می
گاه باشد، دیگر  نسبت به اعمال بندگانش پیش از وقوع فعل از جانب آنان آ

گوید که: آن اختیار و تکلیف بندگانش صحیح نیست ھشام در مورد قرآن می
گوید که آن غیر مخلوق است چرا که آن نه خالق است و نه مخلوق و نمی

صفت است و در نظر او صفت قابل وصف نیست و ھشام عصیان و نافرمانی 
داند در حالی که قائل به عصمت امامان از گناه ا از سوی انبیا جایز میر

 است.
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در گرفتن فدیه از اسیران جنگ بدر  صو گمان کرده که رسول اکرم
عصیان پروردگارش را نموده است. اما خداوند او را بخشیده و اینگونه از 

 »تأخر اهللا ما تقدم من ذنبک وما كليغفر ل«بخشش خود تعبیر نموده که: 
ی تو را بخشیده است.] و او به این ترتیب [خداوند گناھان گذشته و آینده

 بین پیامبر و امام فرق نھاده است.
و این فرق این است که پیامبر ھر گاه مرتکب عصیان شود، توسط وحی 

گاه و متوجه می شود، اما از آنجا که امام بر او وحی نازل نسبت به خطایش آ
است که معصوم از گناه باشد. ھشام دارای مذھب امامیه شود، پس الزم نمی

دانست. ھمچنین قائل به نفی بود و البته معصیت را برای پیامبران جایز می
شود، از نھایت جسم بود و نیز نظام ابطال جزء که اجزای آن تجزیه نمی

کند که گفته اجسام در ھمدیگر داخل اعتقادات اوست. زرقان از او نقل می
گاه واحد یند ھمچنانکه تداخل دو جسم لطیف را در یک محل و جاشومی

دانند و زرقان دوباره از او نقل نموده که: انسان دو جزء است، بدن جایز می
و روح. بدن مرده است و روح حساس و درک کننده و فاعل است و نوری از 

ھا و نورھاست و ھشام درمورد زلزله گفته که: زمین مرکب از طبیعت
دارند. ھر گاه یکی از این ھای مختلف است که ھمدیگر را نگه میتسرش

-کند و این زلزله میھا ضعیف شود، طبیعت دیگری بر آن غلبه میطبیعت
شود. پس ھر گاه طبیعت ضعیف شود، این موجب نقصان است و زرقان در 
جای دیگری نقل نموده که ھشام راه رفتن بر آب را برای غیر پیامبران جایز 

یر را برای غ ھای معجزهمرده است در حالی که خود او ظھور نشانهش
 .»دانسته استپیامبران جایز نمی

ن قسمت یھای عالمان اھل سنت بود و ما بحث و تحقیق در اھا گفته این
بریم که ھشام بن حکم از شاگردان أبو شاکر را با این سخن به پایان می
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است، پس با این دالیل مدافعین ھشام الدیصانی بوده که یک زندیق بوده 
 شوند.دچار شکست و نا امیدی می

 بن یزید جعفی ـ جابر۵
ی شیعه را ھا روایتکه ی دروغگو بوده کنندهجابر از جمله کذابین جعل

ند و حر عاملی در مورد او ک می نیی جابربن یزید جعفی تأمھا روایتھمین 
ئری بوده و بجز او علمای دیگر او فرد مورد اعتماد ابن غضا«گوید که: می

دانند اما بھتر آن است که غیر او علما او را به جھت حدیث بسیار ضعیف می
 .»به عنوان یک فرد مورد اعتماد قرار داده شود...

) ۷۵ص  ۱۳شماره  ۱۶گفتم: عبدالحسین در کتاب مراجعات (المراجعه 
را نقل نموده،  از جابر دفاع نموده است و گفته که جابر ھفت ھزار حدیث

البته در روایتی گفته شده که پنج ھزار حدیث را نقل نموده است، که ھیچ 
یک از این مقدار حدیث ولو یک حدیث را جابر بر زبان نرانده است و 
عبدالحسین نیز تنھا به لحاظ مقدار زیاد روایاتش از او دفاع نموده است. حر 

روایت نموده  ÷ث را از باقرجابر ھفت ھزار حدی«... عاملی گفته است که: 
است و صدو چھل ھزار حدیث دیگر را نیز روایت نموده است و ظاھرًا ھیچ 

این مقدار  ÷ی جابر به طریق مستقیم و بی واسطه از امامانکس به اندازه
زیاد حدیث را روایت ننموده است، پس به ھمین دلیل جابر دارای منزلت 

-ی خود امامان که میکه طبق گفته بسیار واالئیست نزد این امامان، چرا
دان گویند، ما باید قدر و منزلت مردان را نزد آنان طبق میزان روایت این مر

 .»از آنان بدانیم و تشخیص دھیم
ی حر عاملی نقل شد که در مورد جابر از قول تر گفتهگویم: پیشمن می

مای شیعه الکشی آمده بود که جابر مورد مذمت واقع شده و نیز بعضی از عل
کنم که جابر آدم دانند و من اینجا اضافه میاو را به لحاظ حدیث ضعیف می
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دروغگویی است. الکشی با سند صحیح از زراره بن أعین که بسیار مورد 
از أبو «اعتماد و نزد آنان موثق است، روایت نموده که زراره گفته که: 

 .»نمودمروایت شده توسط جابر سوال  در مورد أحادیث ÷عبدالله
ام و تنھا یک بار او گفت: من به غیر از یک بار، دیگر او را نزد پدرم ندیده

 .»ستھم نزد من آمده ا
گویم: پس تکلیف ھفت ھزار حدیث از امامی که تنھا یک بار نزد من می

شود؟ و نیز تکلیف او رفته و این احادیث را زراره از او نقل نموده، چه می
 .شود؟!!باقیمانده چه میصدوچھل ھزار حدیث 

کنم که گفته: اضافه میھا  این ی سید ھاشم معروف را نیز برو گفته
و نیز » آید.جابر جعفی در میان رجال حدیث جزء متھمین به حساب می«

در سند این روایت، صباح مرنی و جابر جعفی «در جایی دیگر گفته که: 
باشند. و در در حدیث میجای دارند که ھر دو نفر آنان جزء افراد ضعیف 

اند ش گفته شده است و اکثرًا بر این عقیدهیمورد جابر ھم تھمت و ھم ستا
 .»کرده استچیزھا را با ھم قاطی میکه جابر دچار اختالل بوده و بسیاری 
مؤمنان «ی عمر شمر، گفته است که: ھاشم معروف در قسمت زندگینامه

آورند و ی ضعیف به حساب میاو را در میان رجال حدیث به عنوان شخص
 .»دھندی جابر به او نسبت میھا کتابجعل احادیث را در 

ی جابر جعفی داخل نموده و این ھا کتابعمر احادیثی را در «و نیز 
 .»احادیث را به جابر نسبت داده است

گویم که: این نیز ضعف دیگری است که به تنھایی کافیست تا و من می
از اعتبار ساقط کند. پس جواب عبدالحسین و امثال او روایات جابر جعفی را 

ی روایات جابر و امثال خوانند که بر پایهکه به سوی پیروی از مذھبی فرا می
 .او بنا شده، در برابر چنین ضعف بزرگی چیست؟!!
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دانند که و علمای اھل سنت، عدالت چنین مردی را ساقط می

ْهلَِهاوََشِهَد َشاهٌِد مِ ﴿ دروغگوئیش از طریق
َ
و شاھدی از « .]۲۶[یوسف:  ﴾ْن أ

برای ما معلوم و مشخص شد. حافظ ذھبی  ».خانواده آن زن شھادت داد
گوید: من پنجاه ھزار  گفته که: زھیربن معاویه گفته که شنیدم جابر می

ام. را نیز بر زبان نراندهھا  آن حدیث را نزد خود دارم که تا کنون یکی از
 مود و گفت: این جزء آن پنجاه ھزار حدیث بود.سپس حدیثی را روایت ن

-اند که ما در رسالهگفتم: شیعه در مورد او چنین روایتی را نقل نموده
 این روایت را نقل نمودیم.» جویانأبو ھریره و گروه کینه«یمان تحت عنوان 

من پنجاه «سالم ابن أبی مطیع گفته که: جابر جعفی به من گفته که: 
ام. سالم را برای کسی نگفتهھا  آن را نزد خود دارم که ھزار باب از علم

: گوید که من نزد ایوب آمدم و این سخن را برای او گفتم و او گفت که می
 .»اکنون باید گفت که او دروغگوست

ام، کسی گفته که: در میان تمامی کسانی که دیده /هو امام أبو حنیف
ام. ھیچ چیزی دروغگوتر از جابر ندیدهام و کسی را تر از عطا ندیدهرا فاضل

گفتم مگر اینکه او حدیثی را در آن مورد برای من روایت را به او نمی
ه نمود و به گمان خودش چندین و چند ھزار حدیث را نزد خود داشت ک می

 .»آن را بر کسی برمال نساخته بود
گفت:  و ثعلبه گفته که: جابر جعفی را خواستم، لیث بن أبی سلیم به من

اند که: او مردود و پیش او نرو، او دروغگوست. و نسائی و دیگران نیز گفته
 غیر قابل اعتبار است.

شود و قابل احترام ھم و یحیی گفته که: حدیث و سخن او نوشته نمی
 ست.ین

ت یه از جابر رواکدانم  نمی و جابربن عبدالحمید گفته: من جائز و حالل
 مان دارد.یروغگوئیست که به رجعت انم و دوباره گفته که: او دک
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 و عباس دوری گفته که: جابر دروغگوئیست که ھیچ ارزشی ندارد.
گوید: من ھر گاه از و شھاب بن عباد گفته که: شنیدم که أبو األحوص می

 نمودم. می کردم، از خداوند طلب بخشش و خیرکنار جابر جعفی عبور می
ابر جعفی شنیدم که سریع آمدم و سفیان گفته که: یک بار سخنی را از ج

 چرا که ترسیدم به خاطر سخن دروغ و کفرآمیز او، سقف بر ما سقوط کند.
و ابن حیان گفته که: او یک شراب خوار از میان یاران عبدالله بن سبأ 

 بود.
 مان داشته است.یو سفیان گفته که: او به رجعت ا

حمد در مورد او و جوزجانی گفته که: او یک آدم دروغگوست که من از ا
و از آن پس راحت  ١سوال نمودم و او گفت که: عبدالرحمن او را ترک نمود

 شد.
و جابربن یزید جعفی در سرشار نمودن اھل تشیع توسط روایاتی که در 
مورد خداوند عزوجل تھمت وارد نموده، مشارکت داشته است. کلینی در 

جعفی روایت نموده چاپ تھران) با سند از جابر  ۴۱۷ص  ۱اصول کافی (ج 

وان كنتم «: نازل نمود صاین آیه را اینگونه بر محمد  ÷که گفته: جبرئیل

و اگر شما نسبت به « »من مثله ةفأتوا بسور عيل عبدنا يف یريب مما نزلنا عل يف

نازل نمودیم، شک  صیمان محمدآن چیزی که در مورد علی بر بنده
 .»ای مانند آن را بیاوریددارید، پس سوره

) روایت نموده که: از أبو ۴۲۴ص  ۱کافی (ج  اصول و کلینی از او در
جعفر محمد باقر روایت شد که گفته: این آیه به این صورت نازل شده که: 

 .»لكان خرياً هلم عيل لو أهنم فعلوا ما يوعظون به يفو«

                                           
 .متروک دانست یعنی -١
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و اگر آنان نسبت به آنچه که در مورد علی بدان توصیه و نصیحت شده، «
 . »نمودند، ھمانا این برای آنان بھتر بودعمل می

) از طریق جابر جعفی از أبو ۴۱۷ص  ۱و کلینی در جای دیگری (ج 
این آیه را به این صورت بر  ÷روایت نموده که گفته: جبرئیل ÷جعفر

بئس ما أشرتوا به أنفسهم أن يكفروا بام أنزل علی «نازل نموده که:  صمحمد

اند کسانی که ای برای نفس خود انجام دادهعاملهچه بد م« .»بغياً  عيل اهللا يف
 .»نسبت به آنچه که بر علی نازل شده بخواھند سرسختانه کفر بورزند

گویم: اما اینان دارای دینی ھستند که ھر کس آن را کتمان کند من می
دارد و ھر کسی آن را فاش سازد، و بپوشاند، خداوند او را عزیز و گرامی می

ھا نیز در آنچه که ادعای آن را ذلیل خواھد نمود، پس رافضیخداوند او را 
سازند که در واقع در درون آنان گویند و چیزی را ظاھر میدارند دروغ می

 نیست.
) آمده، جابر جعفی از امام ۴۱۲ص  ۱و طبق آنچه که در اصول کافی (ج 

، ÷روایت نموده که: به أبو جعفر گفتم که چرا علی ÷أبو جعفر
ومنین نامیده شده است؟ و او گفت که: خداوند او را بدین نام نامیده امیرالم

آدم من  يمن بن كإذ أخذ ربو«است و در کتابش چنین آمده است که: 

وأن علياً  ت بربكم وحممداً رسويلأنفسهم ألس ظهوركم ذريتهم وأشهدهم عيل

را گرفت و و آنگاه که خداوند از ظھور بنی آدم، فرزندان آنان « »أمري املؤمنني
ی از آنان شھادت گرفت که آیا من پروردگار شما نیستم و آیا محمد فرستاده

  ».من نیست و آیا علی، امیر المؤمنان نیست؟
) آمده، روایت ۲۲۸ص  ۱و جابر جعفی طبق آنچه که در اصول کافی (ج 

گوید: ھر کس ادعا کند که تمامی قرآن می ÷نموده که: شنیدم أبو جعفر
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بن أبی طالب و ی نموده، دروغ گفته است و ھیچ کس جز علیآوررا جمع
ه خداوند نازل نموده، جمع و حفظ و کامامان بعد از او، قرآن را آن طور 

ی رده است. و این روایت چنانکه آشکار است، در برگیرندهکن ینگھدار

ما أدعی أحد أنه مجع القرآن كام أنزل «تھمتی بزرگ نسبت به قرآن است که: 

ھر کس ادعا بکند که قرآن را ھمانگونه که نازل شده، « »كذاباال 
. و این تھمت »آوری نموده، به حقیقت که دروغگویی آشکار است جمع

ن یخوانند و به ا می بزرگی است نسبت به این قرآنی که مسلمانان آن را
ان را  سه عثمان بن عفانک یصورت مرتب و مجّلد وجود دارد و آن ھم قرآن

نموده است و معنی این سخن این است که این قرآن حاضر که آوری جمع
در دست ماست، تمامی این چیزی نیست که نازل شده است و دقیقًا به 

ن تا کت خوب دقت ین روایھمان صورتی نیست که نازل شده است پس در ا
 ۱در اصول کافی (ج  ینیلکت ین روایتو روشن شود و البته ا ین امر برایا

سازد، آنجا که از طریق جابر جعفی از أبو تر میر را واضح) این ام۲۲۸ص 
تواند ادعا کند که تمام قرآن به روایت نموده که: ھیچ کس نمی ÷جعفر

 .»د اوست به غیر از أوصیا و امامانطور کامل و ظاھر و باطن آن نز
و معنی این روایت این است که قرآنی که اکنون در دستان ماست، تمام 

آوری نموده، ه نیست، به دلیل اینکه آن کسی که قرآن را جمعقرآن نازل شد
از أوصیا و معصومین نبوده است. ای صاحب خردان از این سخن پند 

 .بگیرید!!
ما اھل بیت کامًال راستگوییم و ھمواره کسانی «گفته که:  سامام صادق

ما ھایی که در مورد شوند که بر ما دروغ ببندند و با دروغدروغگو پیدا می
 .»کنندنزد مردم از اعتبار ساقط میی ما را گویند، سخن صادقانهمی
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و جابر جعفی نیز یکی از ھمین دروغگویان است که او ھمواره تالشش بر 
ای بوده که ھا را با ھم گرد آورد و او که جزء آن دستهاین بوده که رذیلت

ی یعنی شیعه ان شدن فرج کنیز را مباح دانسته است، و این امر را آنینما
 محمدبن محمدبن نعمان، معروف به المفید از او روایت نموده است.

ندارند، دیگر  شپس اھل تشیعی که ھیچ اعتمادی به روایات اصحاب
جوابشان در مورد آنچه که جابر جعفی و زراره بن أعین و سلیم بن قیس 

 .کنند، چیست؟!!روایت می
ت دعوت یمذھب اھل ب یرا به سو نفھم مردمی  ساده یھا انسانن یا

 یخوانند، ھمان مذھب می آن فرا یه به سوک یتینند و مذھب اھل بک یم
ان آنان  یان است، و مردم عوام در مین دروغگویات ایل از رواکه متشکاست 

ه از کشوند  نمی یخوب یھا خصلت ل وین مذھب متوجه مناقب و فضایدر ا
ن است فھم آنان ینان شده است، ااھل سنت وارد مذھب آ یھا کتابق یطر

يا «ه: کگفته  یبه عل صرمکامبر ایه پکم ینیب ینسبت به مذھبشان، و ما م
! تنھا انسان مؤمن یعل یا« »يلع! ال �بك اال مؤمن و ال يبغضك اال منافق

 .»دینه خواھد ورزکیتو را دوست خواھد داشت و تنھا انسان منافق بر تو 
ه ک ییھا روایته آن دسته از کداند  می عهیش یانسان عام یکا یآ یول

ت ین دارد و آن را به اھل بیقیرا دارد و در مورد آن ھا  آن امًال قبولک
امًال به منظور که ک یمرد ،نیق زراره بن اعیند, ھمه از طرک یمنسوب م
ن را یا یعام یکاند...نه،  دهت شیرده است، رواکش امامش را تف یتمسخر، ر

 داند. ینم
ق یپرستد، از طر می ه از طریق آن خدا راک یه مذھبکداند  می ایو آ

ف شده یه ادعا دارند قرآن دچار تحرکده است یبه او رس یسانکات یروا
 دانند. نمی ن را ھمیاست. بله، ا
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 یمراد صیر لیث بن بختریابو ب -۶
ھا  آن عه و بزرگانیتاب المراجعات، او را جزو رجال شکن در یعبد الحس

ه مفتخر به حضور در محضر امام باقر و امام صادق و خدمت نمودن آنان ک
ن است . یعبدالحس یھا ن طبق گفتهیو البته ا کند میشده است ذکر 

با سند از  یشکابو عمر ال یعنیل، ینه جرح و تعدیعه در زمین عالم شیموثقتر
سوال نمودم  یه: از ابوالحسن در مورد مردکت نموده یعقوب روایب بن یشع

ه که آن زن شوھر دارد، کداند  نمی ند اماک می شوھردار ازدواج یه با زنک
د زن را رجم نمود، اما مرد یست؟ و او گفت : بایچ ین مرد و زنیم چنکح
ن یه از شوھردار بودن زن خبر نداشته است. من اکندارد، چرا  یچ گناھیھ

ه جعفر به من که خدا قسم گفتم: و او گفت: ب یر مرادیمسأله را نزد ابو بص
ه با دستش  یکد شالق زد، و او در حالید رجم شود و مرد را بایه: زن باکگفته 
کنم که این دوست ما ھنوز علمش خواراند، گفت: گمان میاش را میسینه

توان به روشنی فھمید که أبو کامل نشده است. از طریق این روایت می
ده است یا اینکه او امام جعفر را نیز بصیر، امام أبوالحسن را تکذیب نمو

 تکذیب نموده است، و به این ترتیب او را تکذیب و متھم ساخته است.
حال بگوئید که دروغگو کیست؟ آیا یکی از این دو امام معصوم دروغگو 

 .ھستند (پناه بر خدا)، یا أبو بصیر؟!!
د از این گذاریم تا این موضوع را بعی عبدالحسین میما این را به عھده

کنم که این گمان می«ی أبو بصیر برای خود تفسیر کند که گفته: گفته
 .»دوست ما ھنوز علمش کامل نشده است

ما مال «کند که: و ھمچنین الکشی با سند از ابن أبی یعفور روایت می
م تا به حج برویم، و ما گروھی بودیم که أبو بصیر مرادی نیز یرا آورد یفراوان

دھد که: به أبو بصیر گفتم که، تقوای خدا را د. بعد ادامه میدر بین ما بو
پیشه کن و با مال و دارایی خودت حج کن چرا که تو دارایی زیادی داری و 
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أبو بصیر گفت: ساکت شو. اگر تمامی دنیا در دست دوست تو قرار گیرد، 
 .»مامی آن را از آن خود خواھد نمودلباس خود را بر آن خواھد کشید و ت

، طبق تفسیر امام ھاشم معروف، امام معصوم »دوست تو«منظور از  و
 باشد.می

من و ابن أبی «کند که: و الکشی با سند از حمادبن عثمان روایت می
ھای دیگری به راه افتادیم یعفور و شخصی دیگر با ھم به سوی حیره یا مکان

ی گفت: اگر و در آن حین به یاد دنیا و مال آن افتادیم, و أبو بصیر مراد
دوست شما آن را به دست آورد، کامًال تحت تأثیر آن قرار خواھد گرفت. و 

ش یحماد گفته که: أبو بصیر چرت زد و سگی به سویش آمد و خواست به سو
ند و بشاشد و من رفتم تا سگ را از او دور کنم، که ابن یعفور گفت: کادرار 

بر او حمله برد تا اینکه  او را به حال خود بگذار و حماد گفت که: این سگ
 د.یدر گوش او شاش

گویم که: ابن أبی یعفور کامًال نزد شیعه شناخته شده است. او من می
کسی بوده که دور کردن سگ را منع کرده است چرا که در نزر او أبو بصیر 

 ی آن چیزی بوده که سگ بر سر او آورده و حتی بیشتر ازکامًال شایسته
 نیز.ھا  این

ر بر یابو بص«دوباره الکشی با سند از حماد الناب روایت نموده که: و 
درگاه أبو عبدالله نشست و منتظر اجازه شد اما أبو عبدالله به او اجازه نداد. 

داد، و  می با ما بود، به ما اجازه ورود یشکشیه و پیر گفت: اگر ھدیابو بص
أبو بصیر گفت: َاه،  »د.یر شاشیاو آمد و در صورت أبو بص یبه سو یگفت: سگ

ده ینشین او گفت: این سگی است که در صورت تو شاشَاه، این چیست؟ ھم
 است.

ی امام به أبو بصیر را چگونه تفسیر پس صاحب المراجعات این عدم اجازه
 کند؟!!می
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با  یه ایرھداگ«کند که گفته: ی أبو بصیر را چگونه تفسیر میو این گفته
پس آیا این است ھمان خدمتی که أبو » داد. می ورود ی ما بود، به ما اجازه

 .بصیر نزد صادق به آن مفتخر شده بود؟
 .کشد؟!!آیا این دجال از دفاع کردن از چنین انسانی خجالت نمی

 راست گفته وقتی که در مورد أبو بصیر /شاه عبدالعزیز دھلوی
او را از  ان شیعه است که جعفر صادقیگوید: که او جزء آن دسته ازراو می

یشان به او ھا روایتمجلس خود بیرون رانده است، باین وجود اھل تشیع در 
 کنند.اعتماد می

بودم  ÷من نزد أبو عبدالله«و از شعیب عقرقونی روایت شده که گفته: 
و أبو بصیر نیز با ما بود. گروھی از مردم اھل جبل نیز بودند که در مورد 

به آنان گفت:  ÷نمودند. أبو عبداللهمیھای اھل کتاب از او سوال قربانی
گفتند: ما ھا  آن اید.شما آنچه را که خداوند عزوجل در کتابش گفته، شنیده

دوست داریم که تو به ما بگویی دقیق حکم آن چیست؟ پس أبو عبدالله به 
آنان گفت: آن را نخورید. ھنگامی که بیرون رفتیم، أبو بصیر گفت: آن را 

گردن من، من خودم از أبو عبدالله و پدرش شنیدم که ھر بخور. گناه آن بر 
دادند. پس ما ھر دو نزد أبو عبدالله بازگشتیم. دو به خوردن آن دستور می

أبو بصیر به من گفت: از او بپرس. من نیز به او گفتم: فدایت شوم، رای شما 
ھای اھل کتاب چیست؟ و او گفت: آیا تو صبح پیش ما در مورد قربانی

 .»گفتم: بله و او گفت: آن را نخور ی و نشنیدی که چه گفتم؟نبود
ایست که صاحب المراجعات، و این مرد جزء آن دسته از راویان شیعه

خوانندگان را نسبت به صداقت او به دچار خوشبینی کرده است و تو اکنون 
 ای.ترین منابع شیعه به حقیقت این راویان پی بردهاز طریق اعتراف موثق

بیشتر از ھا  آن در میان رجال«گفته که:  /الدین الخطیبد محباستا 
أبو بصیر وجود دارد، از جمله عبدالله بن محمد اسدی و  ی کنیهیک نفر با 
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ی جرح و تعدیل، لیث بن بختری مرادی و علمای اھل تشیع در زمینه
 اند که امام جعفر صادق از أبو بصیر لیث بن بختری بسیار متنفر بوده وگفته

از او خسته گشته است. و البته یاران امام صادق در برابر أبو بصیر دارای 
ھایی اند. ابن غضائی شیعی گفته که: به نظر من تھمتمواضع گوناگونی بوده

ی  که به لیث وارد است در مورد دین او است نه سخنان او، پس به عقیده
به دین او وارد  ھایی کهگویند که: تھمتمن کامًال مورد اعتماد است. می

 .»شودموجب تھمت به سخنان او نمی شده اصالً 
گویم: استاد خطیب با ھاشم معروف حسینی کامًال موافق است آنجا می

ی أبو بصیر ھستند که نفر دارای کنیه ۴که ھاشم معروف گفته است: تنھا 
بو عبارتند از: أبو بصیر عبدالله بن محمد أسدی و أبو بصیر علیاء بن دراع و أ

جزء ھا  این بصیر یحیی بن أبوالقاسم و أبو بصیر لیث بن بختری، و تمامی
أبو بصیر لیث بن بختری است که ھا  آن متھمین ھستند، و البته مھمترین

زنند و فساد دانند و گروھی به او تھمت میگروھی او را مورد اعتماد می
که گفته: با پول و دھند. از ابن ابی یعفور نقل شده عقیده را به او نسبت می

دارایی خودت به حج برو چرا که تو ثروت فراوانی دارای. اما أبو بصیر به او 
گفته که: خفه شو. قسم به خدا اگر تمامی دنیا به دست دوست تو بیفتد، 

کشد و چیزی از آن را به کسی نخواھد داد و منظور ردای خود را بر آن می
 .»بوده است ÷او امام

 لی ثابت بن دینارـ أبو حمزه ثما۷
و از جمله رجال «... عبدالحسین موسوی در کتاب المراجعات گفته: 

ورترین باشد که جزء معتمدترین و مشھحدیث، أبو حمزه ثمالی بن دینار می
 زین ی ثالثه یعنی امام صادق و امام باقر و امام سلف صالح ماست که از أئمه

 .»العابدین کسب علم نموده است
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گویی که او جزء معتمدترین أسالف ماست. اما اسالف میگویم: تو می
نوشیده است. این محمدبن اند که أبو حمزه شراب میشما ثابت نموده

ترین عالم آنان در جرح ترین و اصولیعمربن عبدالعزیز الکشی است که اصلی
کند باشد که با سند از محمدبن حسین بن أبی خطاب روایت میو تعدیل می

من و عامربن عبدالله بن جذاعه األزدی و حج بن زائده در کنار که گفته: 
ی باب الفیل نشسته بودیم که أبو حمزه ثمالی ثابت بن دینار بر ما دروازه

را بر من  ÷وارد شد، و به عامربن عبدالله گفت: ای عامر! تو أبو عبدالله
نوشد؟ أبو عامر گفت: من أبو من گفتم: أبو حمزه شراب می یشوراند
در  ÷ننمودم. اما از أبو عبدالله یکرا بر تو نشوراندم و تحر ÷عبدالله

مورد مسکرات سوال نمودم و او گفت: ھر مسکری حرام است و أبو عامر 
گوید: أبو حمزه در آن حال نوشد. أبی خطاب میگفته: اما أبو حمزه آن را می

 .»کنممیکنم و نزد او توبه خشش میاکنون از خداوند طلب بگفت که: ھم
الکشی این روایت را از طریق علی بن حسن بن فضال نیز روایت نموده 

د این ھمان شخص مورد اعتماد و سلف شماست که ینکاست. پس آن را رھا 
کند ولی با این وجود نسبت به اعتراف به نوشیدن شراب و مسکرات می

و مورد  آنچه که روایت نموده، اعتماد کامل دارید و او را جزء معتمدترین
 آورید.ترین علمای خود به حساب مییقین

 ھای علمای اھل سنت در باره این شخص:گفته
ی حدیث که ھیچ امام أحمد گفته که: او شخص ضعیفی است در زمینه

 ارزشی ندارد.
 و ابن معین گفته: ھیچ ارزشی ندارد.
 باشد.أبو زرعه گفته: سخنان او سست می

است و سخنانش را نوشته است اما  أبو حاتم گفته: سخنان او سست
 شود.بدانھا استناد نمی
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 جوزانی گفته: سخنانش پوچ و بیھوده است.
 نسائی گفته: اصًال مورد اعتماد نیست.

عمربن حفص بن غیاث گفته: پدرم سخنان أبو حمزه الثمالی را اصًال 
 یش کامالً ھا روایتداد. ابن عدی گفته: ضعف او در مورد استناد قرار نمی
 باشد.تر از دیگران مییش بسیار ضعیفھا روایتمشخص است و او در 

ابن اسعد گفته که: در ھنگام خالفت أبو جعفر فوت نموده و البته بسیار 
 ضعیف بوده است.

 یزیدبن ھارون گفته: او معتقد به رجعت است.
ای را به او داد که و أبو داود گفته که: ابن مبارک نزد او آمد و صحیفه

در آن بود، پس او صحیفه را به کنیزش باز  سبدی  در مورد عثمان حدیث
 ات را روسیاه و زشت گرداند.پس داد و گفت: به او بگو خداوند تو و صحیفه

 باشد.بن سفیان گفته: او ضعیف مییعقوب
البرقانی از دار قطنی نقل نموده که: او کامًال مردود و غیر قابل اعتماد 

 است.
ی نقل اخبار و روایات بسیار دچار توھم و او در زمینهابن حبان گفته: 

خیالپردازی شده تا اینکه در اثر غلو زیادش در مورد شیعه، از حد مورد 
 استناد و احتجاج گرفتن خارج شده است.

ی روایت حدیث و عقیلی و دوالبی و ابن جارود او را جزء ضعفا در زمینه
 اند.به حساب آورده

علمای جرح و تعدیل در مورد أبو حمزه بود که ھمگی او ھای ھا گفته این
ھای او از اعتبار ساقط را در مورد احتجاج قرار دادن و استناد به گفته

ھای دانند. پس آیا نعوذ بالله سخنان اینان را تکذیب کنیم یا اینکه گفته می
 ی او، دروغ و کتمان و گمراه نمودن را برایکسی را تصدیق کنیم که عقیده

 .داند؟!!او مباح می
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پناه بر خدا اگر ما این رافضی را به خاطر تقیه تصدیق کنیم و در دینمان 
 بر او اعتماد کنیم.

 بن علی بن النعمان األحول ـ محمد۸
شناخته شده است، » شیطان الطاق«این مرد نزد علمای اھل سنت با نام 

تماد است در رد و ھشام بن الحکم که نزد آنان (اھل تشیع) بسیار مورد اع

 .»طان الطاقيالرد علی ش«این گمراه کتابی را نوشته با نام 
-و محمدبن یعقوب کلینی که در حدیث بسیار مورد اعتماد شیعه می

کند باشد، با سند از ابراھیم بن محمد الخزار و محمدبن حسین روایت می
دادیم  رفتیم و برای او شرح ÷ما نزد ابو الحسن رضا«اند: که آن دو گفته

پروردگارش را در شکل یک جوان تنومند در حدود  صکه محمد رسول الله
گویند سی سال دیده است و گفتیم که: ھشام بن سالم و صاحب الطاق می

گفت:  ÷که: پروردگار در میان مخفیگاه خود است, سپس امام حسن رضا
و  اندخدایا تو پاک و منزھی، به حقیقت تو را آنچنان که باید نشناخته

خواھند تو را توصیف اند به ھمین خاطر میوحدانیت تو را قبول نکرده
عبدالحسین در المراجعات از این افراد و در رأس آنان مؤمن الطاق  »کنند...

شود، دفاع نموده است و به گمان او، به آنچه که که صاحب الطاق نامیده می
است ببین  افتهدھند، دست نیدشمنان (یعنی اھل سنت) به آنان نسبت می

 جسارت و دروغگویی این آدم تا چه اندازه است.
با گروھی از «الکشی با سند از فضیل بن عثمان روایت کرده که: 

رفتیم. ھنگامی که من را کنار خود نشاند،  ÷یارانمان نزد أبو عبدالله
گفت: چه خبر از صاحب الطاق و کارھایش؟ گفتم: نیکو است و گفت: اما 

کند و در  مورد قدر سخن میراند اند، او جدل میآنطور که به من گفته
ان ینادر در م یکند. گفت: اما اگر او بخواھد، او شخصگفتم: بله، او جدل می
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ملی با او دشمنی داشته باشد و موافق طبع او نباشد. دشمنانش است اگر ع
گوید که: سخن خودت را بگو، آیا این گفتم: به چه صورت است؟ گفت: او می

گوید تو به ما دروغ گفتی و اگر باشد؟ اگر بگوید بله، میسخن امانت می
گویی که امامت بر زبان نیاورده است. گوید: سخنی را میبگوید نه، می

آورند که اگر من آن را قبول کنم و سخنی را بر زبان میھا  آن :سپس گفته
تبرئه کنم، بر ھا  آن ام و اگر خود را ازبه آن راضی شوم، دچار گمراھی شده

من مشقت خواھند گرفت, ما کم ھستیم و دشمنانمان فراوانند. گفتم: 
اند که دچار امری شدهھا  آن فدایت شوم، آیا این امر را به او برسانم؟ گفت:

تواند آنان را از آن بازدارد. گفت: من اصول آن امر را به أبو تنھا تعصب می
بصیر ابالغ نمودم و او گفت: پدر و مادرم به فدایت، تنھا تعصب من را از 

و در آخر امام صادق او را از سخن  .»دارد بازگشت از چنین امری باز می
 بازداشت.

 م.ترسم صبر نداشته باشپس او گفت: می

 ـ هشام بن سالم الجوالیقی۹
ی محمدبن علی بن نعمان األحول در مورد ھشام بن در کتاب زندگینامه

سالم گفته شده که او جزء آن کسانی است که اعتقاد دارد خداوند در میان 
ی ھشام بن حکم نیز در مورد مخفیگاه خودش است و در قسمت زندگینامه

گفته شد. الکشی با سند از  ی این دو ھشام سخناثبات فساد عقیده
 ÷کند که: به أبو الحسن رضاعبدالملک بن ھشام بن حناط روایت می

توانم از تو سوالی بپرسم؟ گفت: ای اھل گفتم: الھی که فدایت شوم، می
جبل سوالت را بپرس. گفتم: خداوند من را فدای تو کند، به گمان ھشام بن 

ر شکل پروردگارش آفریده شده سالم، خداوند دارای شکل است و آدم نیز ب
ن گونه است و به پھلویم و موی سرم اشاره نمودم و ین گونه و ایاست، پس ا
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کنند که خداوند یک یونس موالی آل یقطین و ھشام بن حکم گمان می
اء یء است اما نه مانند سایر اشیاء، و اشیاء از او جدا ھستند و او از اششی

دو، اثبات یک شیء این است که گفته جدا و منقطع است و به گمان آن 
باشد، در مورد خداوند باید گفت که او ھمانند اجسام نیست، شود جسم می

و او یک شیء است اما نه مانند سایر اشیاء، و یک موجود ثابت غیر مفقود و 
جاودان است که از دو حد و مرز بیرون است، یکی مرز ابطال و نابودی و 

. پس کدام یک از این دو گفته را بگویم؟ باشددیگری مرز تشبیه می
گفت: او این اثبات را خواسته است و پروردگارش را تشبیه به  ÷أبوالحسن

آفریدگانش نموده است. اما پروردگار او بسیار بلند مرتبه است. پروردگاری 
که ھیچ شبیه  مانندی ندارد و ھیچ ھمتا و ھمطرازی ندارد و متصف به 

تو آنچه را که ھشام بن سالم گفته، نگو بلکه آنچه را صفات آفریدگان نیست. 
 که موالی آل یقطین و دوست او گفته است، بگو.

 ـ أبو الخطاب محمدبن أبی زینب۱۰
او محمدبن أبی زینب است که در اصل اسم او مقالص أبو الخطاب البراد 

ی دیگر او أبو األجدع األدی است و کنیه او أبو إسماعیل است و نیز کنیه
 الظبیان است.

اند. سید أبوالقاسم خوئی بیشتر اھل تشیع از او حدیث روایت نموده
شیخ در کتاب العمده در کل سخنانش در فصلی که در مورد قرائن و «گفته: 
کند، گفته که: گروھی در ھایی که داللت بر صحت اخبار آحاد مینشانه

بات و یقین مورد احادیثی که أبوالخطاب محمدبن أبی زینب در حالت ث
گیرند و اما آن دسته از احادیثی را که در را به کار میھا  آن روایت نموده،
 .»گذارنددن روایت نموده، به جا میپرتی و قاطی نموحالت حواس
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 -اما ابن غضائری در مورد آنچه که در حالت ثابت و یقین از أبو الخطاب
گوید که: ندارد. لذا می اند، اطمینانروایت نموده -البته در تصور اھل تشیع

محمدبن أبی زینب أبوالخطاب األجدع الزرادومی بنی اسد که خداوند او را «
بینم که آنچه را که یاران لعنت کند، امرش کامًال مشھور بوده است و من می

 .»لت ثبات و یقین برای ما گفته استاند او در حاما ترک نموده
در حالی که  ÷دم که أبو عبداللهاز أبو منصور روایت شده که گفته: شنی

خدایا! أبو خطاب را لعنت کن. «گفت، گفت: در مورد أبوالخطاب سخن می
وابم، در ھمه حالت، ھمانا او مرا در حالت ایستاده و نشسته و درختخ

 .»اوندا! گرمای آھن را به او بچشانترساند. خد می

أوخر «گفت:  ÷و از أبو اسامه نقل شده که گفته: مردی به أبو عبدالله

 صرسول اهللا یل أنزهلا عليه: ان جربئي النجوم . فقال خطابنيتستب یاملغرب حت

 .» سقط القرصنيح
ه ستارگان معلوم شوند. خطابیه که کنینداز تا ایر بی(نماز مغرب را به تأخ

فرقه ای از روافض ھستند میگویند: جبریل آن را بر رسول خدا نازل کردند 
 رد.ھنگامی که ماه سقوط ک

خداوند در قرآن «نقل نموده که گفته:  ÷برید عجلی از أبو عبدالله
ھفت اسم را که در میان قریش وجود داشته نازل نموده که قریش شش 
عدد از آنان را محو نموده و تنھا اسم أبو لھب را باقی گذاشته و من در مورد 

 گوید:ی خداوند عزوجل پرسیدم که میآن فرموده

َياِط�ُ َهْل ﴿ ُل الشَّ نَبُِّئُ�ْم َ�َ َمْن َ�َ�َّ
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بر ھر  ,ندیآ سی فرود میکن بر چه یاطیه شکا شما را خبر دھم یآ«
 . »ندیآ اری فرود میکگناھ  دروغگوی
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صائد نھدی، حارث  ھفت نفرند، مغیره بن سعید، بنان،ھا  آن و او گفت:
 .»، حمزه بن عمار زبیری و أبو خطابشامی، عبدالله بن حارث

 ÷شنیدم أبو عبدالله«کند که گفته: الکشی با سند از مفضل روایت می
جنگد گوید: خداوند لعنت کند أبو خطاب را که کسی که به ھمراه او میمی

کسانی را به خاطر مانند و آن و لعنت کند آن کسانی را که از آنان باقی می
 .»دارد و در قلب او جای دارندت میترحم به آنان دوس

او جزء آن کسانی است که «روایت شده که گفته:  ÷و نیز از أبو عبدالله
ی بد از میان یھود و نصاری و مجوس و مشرکین ھا انساناین امر را برای 

 منتسب نموده است.
کند که ھیچ ابائی دق مین سخن کامًال بر عبدالحسین صیگویم: امن می

کند که ھر منکر و حرامی را حالل از دروغ ندارد و نیز بر امثال او صدق می
 دادند.کردند و آن را به اھل بیت نسبت میمی

 ÷شنیدم أبو عبدالله«و از فضل بن عمر روایت شده که گفته: 
و کذابین گوید: ھر گاه قائم ما، امام زمان، ظھور کند، ابتدا از دروغگویان  می

 .»رساندی آنان را به قتل میو ھمهکند شیعه شروع می
ھای دروغگو گویم: عبدالحسین صاحب المراجعات که جزء شیعهمن می

است، روایت نموده که: کلینی با سند از موسی بن بکر واسطی روایت نموده 
اگر بخواھم پیروانم را مشخص کنم، «که گفته: أبوالحسن ؛ به من گفت: 

ی من باشد، و اگر آنان را یابم که دارای صفات شیعهیک نفر را میتنھا 
ی آنان مرتد ھستند، و اگر بخواھم پاکی آنان بینم که ھمهآزمایش کنم، می

را بسنجم، در میان ھزار نفر آنان، یک نفر را نیز نخواھم یافت، و اگر آنان را 
 ماند.قی میغربال کنم، تنھا کسی که با من بوده و برای من بوده با
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گویند: ما شیعه و اند و میھا تکیه دادهآنان دیر زمانی است که بر تخت
که راست گفتار و راست ی علی کسی است پیرو علی ھستیم. اما شیعه

 .»کردار باشد
ای دروغگویان! این امام شماست که شما را در لیست دروغگویان و 

کند که شما ھمه مرتد و دھد و در مورد شما چنین حکم می کذابین قرار می
دھید. پس آیا گوئید که انجام نمیدروغگو و منافق ھستید و چیزی را می

 .اند؟!!اھل سنت چیزی غیر از این را در مورد شما گفته
 ÷کند که گفته: أبوالحسنالکشی از علی بن یزید شامی روایت می

موده مگر ای را در مورد منافقین نازل ننخداوند سبحان ھیچ آیه«گفته: 
 .»رده استکعه منتسب یه خود را به شکاست  یسانکاینکه آن شخص جزو 

گوئید؟ آیا او نبوده که ای صاحب المراجعات! در مورد معصومتان چه می
است  ÷بر دین دانسته است؟ این امام علی ھا گروهشما را خطرناکترین 

 گوید:که در مورد اسالف شما می
معاویه ھمانند معامله و تعویق دینار به به خدا قسم دوست داشتم که «

کرد که ده نفر از شما را از من بگیرد و مردی از درھم با من رفتار می
خودشان را به من بدھد. ای اھل کوفه! آرزو داشتم که در میان شما بیست 
و سه نفر کر صاحب شنوایی، الل صاحب سخن، و کور صاحب بینایی داشتم 

ای باشند ھنگام دیدار و نه اینکه یاران و برادران هی آزادھا انساننه اینکه 
مورد اعتمادی باشند ھنگام بالیا، من شما را تربیت نمودم. شما شبیه 

گر پراکنده شترانی ھستید که بدون ساربان ھستند. از ھر طرف دی
 .»شوید می

را نیز متھم به  سوقاحت پیروان او تا بدانجا پیش رفته که حتی علی
اند و چه بسا او به دور از دروغ است. امام علی که خداوند  هدروغگویی کرد

اید علی دروغگوست و ام که شما گفتهشنیده«گوید:  از او راضی باشد و می
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گوید. خداوند شما را نابود کند. من نسبت به چه چیزی دروغ دروغ می
ایمان  ام؟ آیا من اول نفر نبودم که به اوام، آیا نسبت به خدا دروغ گفتهگفته

ام؟ آیا من اولین کسی نبودم که آوردم؟ و آیا نسبت به پیامبرش دروغ گفته
 .»او را تصدیق نمودم؟

شما نه دینی دارید که شما را گرد ھم آورد و نه «گوید: می سو نیز علی
تعصبی که از شما حمایت کند. من در میان شما برخاستم و فریاد زدم و 

من را شنیدید و نه امر و دستور من را اطاعت  یشما را صدا زدم، اما نه گفته
ھا آشکار شد، پس توسط شما ھیچ حقی  نمودید، تا اینکه عواقب این بدبختی

 .»ای نخواھم رسید...و خونبھایی گرفته نشد و به ھیچ خواسته
ھای شما رفته است و  یاد مرگ از دل«گوید: و در جای دیگری می

است. پس دنیا نسبت به آخرت بیشتر آرزوھای دروغین در آن جای گرفته 
ھای شما را تسخیر نموده است و زمان حال شما  راند و دلبر شما حکم می

نده برده است و شما به درستی که بر دین خدا به صورت برادرانی یرا به آ
ھای وجودی شما را از ھم جدا نموده ھستید که خباثت درونی و بدی

 .»است...
گوید: ... علی و پیروان او با این قضیه ه میسپس صاحب المراجعات آمد

 .،۳۰۵اند... ص در عصر اول رو به رو بوده
چه کسانی ھستند؟ آیا ھمان کسانی ھا  این گویم: ای دروغگوو من می

نیستند که امام علی را متھم به دروغ نمودند یا اینکه کسانی ھستند که امام 
 .ی وجودی نمود؟ھاآنان را متھم به خباثت درونی  بدی سعلی

مانند و آنان آشکارترین دشمنان تو پس تنھا اھل شام در برابر تو باقی می
ھای  ای نیست جز اینکه بازگردی به سوی صاحبان درونھستند، پس چاره

 خبیث و وجودھای بد.
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ما اھل بیت «گفته:  ÷از ابن سنان روایت شده که گفته: أبو عبدالله
اند و سخن اند که بر ما دروغ بستهراستگویانیم، اما ھمواره دروغگویانی بوده

 صاند. رسول خداراست ما را با دروغ خود نزد مردم از اعتبار ساقط کرده
ای کذاب او را تکذیب نمود.  راستگوترین موجود روی زمین بود که مسیله

بود که خداوند پس از رسولش آفریده بود امیرالمومنین راستگوترین انسانی 
که عبدالله بن سبأ خدا لعنتش کند، او را تکذیب نمود و أبو عبدالله حسین 
بن علی گرفتار مختار شد. سپس أبو عبدالله حارث شامی و بنان نام برد که 
بر علی بن حسین دروغ بستند و او را تکذیب نمودند و از مغیره بن سعید و 

أبو خطاب و معمر  بشار أشعری و حمزه یزیدی و صائد نھدی بزیعا و سری و 
نام برد و گفت: خدا تمامی اینان را لعنت کند.  ھمواره دروغگویی وجود 
داشته که بر ما دروغ ببندد یا انسان سست نظری که در کنار ما بوده است. 

گرمای آھن ھر دروغگویی حفظ و کفایت کند و  یبانیخداوند ما را از پشت
 .»را به آنان بچشاندداغ 
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