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D��C��B����A
تقديم

�>?� �(@�"�AB� 9�>CB *� ,9�EF�AB� ! ;�G �� *�) H:"B�� �@AEB I�J�' ��
�KL *� M�N �� �@�&%KL �OP� ��� ,!� �P� *� QR( !�( R �� ��S�� ,!� M,�

 T��>U �� ��S�� ,!� V�G R 9�W�!�:';� 9��%X
�{� �`��_��� �̂ �]��\��[��Z��Y��X��W��V��U��Tz)آل عمران :

102(.�{�F��E��D��C��B��A���������P��O��N��M��L����K��J��I��H��G
��_��^��]\��[��Z��YX����W���V��U��T��S��RQz)النساء.(�{��v��u

��¨��§��¦��¥¤����£��¢��¡������~��}��|��{��z��y��x��w
�� �̄�®��¬���«��ª���©z)71-70: األحزاب(.

ت، محمدترين سخن، كالم خداست و بهترين هدايت هدايصادقانه: و اما بعد

اي در دين بدعت است و هر ، و بدترين امور محدثات آن است و هر امر تازه�

.گمراهي است و هر گمراهي در آتش استبدعتي

�����W��V}�: فرمايدخداوند متعال مي � �U��T��S��R��Q��P��O��N
��c��b��a��`��_��� �̂���]��\��[��Z��Y��Xz)2: هلجمعا(.

معيت درس نخوانده رسولي از خودشان او كسي است كه در ميان ج«

كند، و به آنها كتاب خواند، آنها را تزكيه ميبرانگيخت كه آياتش را بر آنها مي

.»آموزد، هرچند پيش از آن در گمراهي آشكاري بودندو حكمت مي) قرآن(

خداوند متعال رسول خود را در يك فاصله زماني از پيامبران فرستاد كه در آن 

گمراهي و عبادت غير خدا همگاني شده بود، و ظلم و بداخالقي دوره شرك و 

حاكم بود، و فحشا و پليدي شيوع پيدا كرده بود، تا جائيكه خداوند بر تمام اهل 
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زمين از عرب و عجم خشم گرفته بود مگر بقاياي اهل كتابي كه هنوز به آنچه 

.سبيده بودندانه به آن چانبيا و مرسلين آورده بودند پايبند بودند و مصرّ

با نور و هدايتي از جانب خداوند رحمن و رحيم و شفاي دلها �خدارسول

و ،آمد، و كساني را كه ايمان آوردند و جواب او را لبيك گفتند از ظلمات به نور

از ستم اديان و عادات و تقليدهاي ناپسند به سوي عدل اسالم و ايمان خارج 

و كرم و فضلش و سپس به سبب قيام ساخت، و طولي نكشيد كه به سبب منت 

اش و اداي واجبي كه بر عهده داشت در تبليغ به انجام وظيفه�اهللارسول

رسالت و اداي امانتي كه خداوند بر عهده او گذاشته بود، و به سبب دريافت و 

استقبال از روي صدق و اخالص صحابه بزرگوار از هدايت و نوري كه برايشان 

سبب حمل امانتشان و اداي رسالتي كه بر عهده داشتند زمين آورده بود و سپس به

: فرمود�پر از نور الهي شد تا آنكه خداوند متعال اندكي قبل از وفات مصطفي

: يعني» اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي و رضيت لكم اإلسالم دينا«

ا نازل كردم و دين امروز دينتان را برايتان تكميل نمودم و نعمتهايم را بر شم«

.»اسالم را براي شما پسنديدم

كند و اين منتي بود از جانب خداوند متعال، و خود اين منت را اعالم مي

دهد كه او بر بندگان مؤمنش منت نهاده است با كامل كردن دين و گواهي مي

ها به عنوان منهج و آيين در دهد به اينكه اسالم را براي آنشريعت، و خبر مي

دهد كه واجب اش شهادت ميدگيشان پسنديده است، و براي رسول و برگزيدهزن

خواسته به انجام رسانده اش را با بهترين وجه و آنگونه كه خود از او ميو وظيفه

را ياري �است، و نيز متضمن شهادت براي صحابه بزرگواري است كه رسول

ل كردند، و در راه گسترش و ها داده شده بود حمدادند، و مسئوليتي را كه به آن

.نقل آن به مابعدانشان تمام جان و مال خود را ايثار كردند

نشيني با ها را برگزيد و براي همقومي هستند كه خداوند آن�صحابه

پيامبرش و حمل دينش انتخاب كرد، و آنها نيز پيام خدا را محكم و از روي صدق 
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را صادقانه و خالصانه اظهار داشتند به خدا و رسولشدوستىو امانت گرفتند، و 

ارزاني داشتند، تا جائيكه خداوند در ������و جان و مال خود را در راه اعالي 

دهد به فضل و برتري آنان، و اينكه آنان در عهدي كه با آيات بسياري شهادت مي

ه خداي خود بستند صادق بودند و تغيير و تبديلي در آنان رخ نداد چه آنهايي ك

.جان باختند و چه آنهايي كه باقي ماندند

چگونه چنين نيست در حالي كه ترك خانواده و وطن كردند و از زن و 

فرزندان خود جدا شدند و براي جهاد در راه خدا و طلب رضايت خدا و به دست 

ها را آوردن اجر و ثوابي كه نزد اوست خارج شدند، به همين خاطر خداوند آن

ر تالش آنان كه در سالهاي معدود دولت اسالم و برافراشتگي تصديق فرمود و د

هاي عظيم و پادشاهان ستمگر، و واردپرچم ايمان، و به زانو در آوردن دولت

ها و با سنت و توفيق خود آن. شدن فوج فوج مردم در دين خدا، بركت قرار داد

ا از ظلمات به نور ها ررا در زمين تمكين داد و بر بندگانش جانشين قرار داد تا آن

.خارج سازند

اين امر و اين نتايج و پيروزيها كينه اولياي شيطان را برانگيخت، در نتيجه 

بافي براي اين دين و پيروانش، و تمام توان خود گري و نقشهشروع كردند به حليه

را صرف كردند و از هيچ تالشي براي ضربه زدن به اسالم و مسلمانان دريغ 

تر از زار و وسايل خود را دو چندان كردند، اما سودمندتر و پرفايدهنورزيدند و اب

هاي فساد از داخل و جدايي امت و تظاهر به اسالم آوردن و سپس حمل پرچم

.كردن وحدت و يكپارچگي نيافتندپاره

زدن و ضربه زدن به و از جمله بزرگترين اين روشهاي شيطاني همان افترا

ه دين از لحاظ امانت و اخالص و حسن اداي وظيفه بزرگان امت و حامالن اولي

راه ضربه زدن به محمول است كه همان دين و ،بود، چون ضربه زدن به حامل

و رفع �و حجت آنان در ترويج باطلشان حب آل بيت. اسالم و ايمان است

ها و برگردانيدن حقوق شرعيشان از جمله وصايت و واليت و چيزهاي ظلم از آن
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.برندكه خود گمان ميديگري است

هاي فراواني در امت اسالمي به راه انداختند، و هاي عظيم و آشوبچه فتنه

خشم خود را بر سر اسالم و مسلمانان ريختند به نحوي كه گروه زيادي از امت را 

و حقوقشان سود �به باطل خود كشاندند و از احساساتشان نسبت به آل بيت

�ها شايع شده است كه بزرگان صحابهسياري از آنبردند تا جائيكه در ميان ب
يك امر بزرگ ديني را كتمان كردند و در كالم خود و رسولش و وصيت او 

كند بر عدم صدقشان در دين و عدم تحريف ايجاد كردند، امري كه داللت مي

گر و محارب خدا و ها مرتد و كافر و بدعتها در اسالم، بنابراين آندخول آن

.ستندرسولش ه

تمام اينها و چند برابر بيشتر از اينها را نيز گمان بردند در مورد كساني كه خدا و 

بينيم كه در به همين خاطر مي. اندرسولش نسبت به صدق و ايمانشان گواهي داده

طول قرون، هرگاه مصيبت و بدبختي دامنگير اسالم و مسلمانان شده، خوشحال 

حق برافراشته شده است افسرده و ناراحت شوند و هرگاه پرچم سنت و دينمي

گيرند، يا را جشن مي�شوند، به عنوان مثال روز كشته شدن عمر بن خطابمي

دقت كن در آنچه كه دشمن خدا و رسول و دشمن مؤمنان ياسين بن احمد صاحب 

اين قسمتي از اخبار و «: گويددر شرح شكافتن سينه عمر مي) الدررعقد(در كتابش 

عجيب و غريب در مورد وفات آن پست فرومايه، و دروغگوي گناهكار عمر روايات

.»بن خطاب است كه لعنت و عذاب خدا بر او باد تا روز قيامت

و اين شخص كه خداوند رويش را سياه گرداند فصلي را در كتابش به هم 

جا كه وجوب شور و شوق و بافته است در بيان فضل روز كشته شدن عمر آن

دماني در آن روز و نذر انواع غذاها و پوشيدن لباسهاي گرانقيمت و زيبا اظهار شا

.كندرا بيان مي

در بيان -37/119(» بحاراألنوار«و در آنچه كه محمدباقر مجلسي در كتابش 

هنگامي : از جعفر صادق روايت است كه گفت«: گويد، دقت كنمي) اخبار غدير
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روز غديرخم بلند كرد، هفت نفر از اميرالمؤمنين علي را در�خداكه رسول

منافقان در مقابل ايشان بودند، كه عبارت بودند از ابوبكر و عمر و عبدالرحمن بن 

بن هابوحذيفه و مغيرعوف، و سعد بن ابي وقاص و ابوعبيده، و سالم برده 

.»...شعبه

در وصف ) 127-123ص (» األسراركشف«و بنگر امامشان خميني در كتابش 

.»طلبان داوطلبمشتي از فرصت... «: گويده ميصحابه چ

با كشمكش به ) پيامبر(يك مشت آدم شناخته شده كه بعد از وفات او «: و نيز

.»خاطر رياست و حكومت به پا خواستند

ما با شيخين ـ يعني ابوبكر و عمر ـ كاري نداريم و با «: و همچنين

به احكام الهي، و آنچه كه از هايي كه با قرآن كردند، از جمله استهزاء مخالفت

و �جانب آن دو حالل يا حرام شد، و ظلمي كه در حق فاطمه دختر پيامبر

.»...اوالد او كردند

سخنان ابن خطاب مبني بر دروغ و سرچشمه گرفته از : گويددر جاي ديگر مي

.»...اعمال كفر و زندقه است

امامان سلف اين امت و اينان همچنان بر اعتقاد پليد و بدخواهيشان نسبت به

.كنندپافشاري مي�اهللاصحابه بزرگوار رسول

بودن اين عقايد، و رد سخنان و تبليغاتي كه و اين كتاب دليلي است بر مستمر

كنند كه آن عقايد مربوط به رافضيان ديروز بود، و در اين زمان و روزگار، ادعا مي

.امت براساس وحدت و اتحاد است

و پژواكي است در مورد كساني كه شعارهاي رنگين، چشمان اين كتاب فرياد

هايي كه در غفلت و سادگي ها را از ديدن حقايق واضح كور كرده است، و آنآن

هوشي خود سرگردانند، باشد هايي كه در خواب و بيخورند، و آنخود غوطه مي

حدت و كه از اين غفلت بيدار شوند، و از مستيشان در پشت شعارهاي دروغين و

.جمع كردن امت هوشيار شوند
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و ادامه تالش علماي اهل . اين كتاب تداوم زنجيره نبرد بين حق و باطل است

سنت است در به پاداشتن امر واجب دفاع از دين خدا و دفاع از ائمه سرشناس 

بخصوص از بزرگان سلف، و نيز بيانگر تصويري روشن و واضح است از 

.آن را براي دينش در نظر گرفته استتصويرهايي كه خداوند متعال 

اند از همان زمان كه رافضي در امت به علما اين امر واجب را به پا داشته

؛ و در برخورد با �وجود آمد و شروع كرد به دشنام دادن اصحاب گرامي

احترامي به اصحاب كنند به دشنام دادن و توهين و بيگمراهاني كه اقدام مي

اند كه مقابله كردن و علماي بزرگ بيان كرده. اندكوشيده، پيوسته �خدارسول

ها و پرهيز با بدعتگران و هواپرستان، و پرده برداشتن از گمراهي و گمان باطل آن

هاي ها، از جمله بزرگترين اصول دين و ايمان و از بزرگترين شيوهامت از آن

.جهاد در راه خداست

است نسبت به صحابه داشته باشيم در بيان اعتقادي كه واجب :امام احمد 

.))1	< [���Y� ����;\) ]^_�� ,�O�'� ��W�O�PL� Z [�%���� ,�@'� �R�� ,�)�Y: گويدمي
آنان سنت است، و دعا براي آنان عبادت است، و پيروي دوست داشتن(: يعني

).ها فضيلت استها وسيله است، و عمل به آراي فقهي آناز آن

را دوست داريم و در �خداما اصحاب رسول(: ويدگمي:امام طحاوي 

كنيم، و دشمن كسي هستيم كه با آنها ها كوتاهي نميبه هر يك از آنمحبت

ها نام كند، و ما جز به نيكي از آنآنها را ياد مي،كند و به بديدشمني مي

ر و ها دين و ايمان و احسان، و بغض داشتن نسبت به آنها كفبريم، و حب آننمي

.)2()نفاق و طغيان است

اگر شخصي را ديدي كه يكي از اصحاب پيامبر(: گويدمي:ابوزرعه رازي 


���
����������������������

������������� �!"#�$%&��'(��)*������
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�خداد بدان كه زنديق است، بدين خاطر كه رسولكاهاز منزلتش ميرا �
بودند كه قرآن و سنت را به �و قرآن نزد ما حق است، و اين اصحاب پيامبر

تا كتاب و سنت را توهين كنندند به گواهان ما خواهما منتقل كردند، اينان مي

.)1()بنابراين زنديق هستند. استتراوليتوهين به آنهاباطل بشمارند، و 

تمام صحابه يك ويژگي خاص دارند، و آن اينست (: گويدمي:و ابن صالح 

شود، بلكه اين يك مسأله تمام شده ها سؤال نميكه از عدالت هيچ يك از آن

ا نص صريح كتاب و سنت و نيز اجماع افراد قابل اعتماد در امت است چون ب

.)2()ها ثابت شده استعدالت آن

اين گزيده اقوال برخي از علماي امت است در آنچه كه بر امت واجب است 

ها ظن داشته باشند، و از نصوص كتاب و سنت و اقوال پيشوايان امت نسبت به آن

به عدم توهين و �ي پيغمبر هدايت و رحمتاند، و از طرفچنين استنباط كرده

.ها تصريح كرده استدشنام آن

اند روايت كرده�خدااز ابوسعيد خدري از رسول)بخاري ومسلم(شيخين

(����W� Q�� :� 9� ]��:L ,abEB	R ,��C`� �:Q�A	�R��C`� �:Q�A: كه فرمود
!E�cB R� ��W� �� d;,� �� T��H �W� �e� fEB�	�

ياران مرا دشنام ندهيد، ياران مرا دشنام ندهيد، قسم به كسي كه جانم در : يعني

دست اوست اگر يكي از شما به اندازه كوه أحد طال انفاق كند به اندازه يك مد 

.بردهم ثواب نميها و حتي نصف آنانفاق آن

�خدااز رسول�احمد و ترمذي و غيره از حديث عبداهللا بن مغفل
�+�:اند كه فرمودكردهروايت  ��� ��,-��.�)*� /�012� 34�5678� 9:�;�<� �

=�=<�3>=?,@AB==<� 3>CB*,�;��� �3>=?,�� �3>CB*,�D�E(� �"<�34�E(�;��;�� �


���
�F��1���3�#�G<��F�HI���������J��B*�K!LMNO�

�������$P.�;*��Q��"��NR�
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D�E(E(��"<SE(�;����G��)8��TU�=8���S 5MVF�',�WXY!<���	)1(.
ها را به دل ندر مورد اصحاب من مراقب باشيد و بعد از من كينه آ: يعني

ها ها را دوست بدارد دوستي مرا موجب شده و هر كه با آننگيريد، هر كس آن

ها را بيازارد مرا آزرده دشمني ورزد دشمني مرا موجب شده است، و هر كه آن

است و هر كه مرا بيازارد خدا را آزرده است، و هر كه خدا را بيازارد نزديك است 

.كه خدا او را بگيرد

	�R �>U ��C`� �:Q�A: گويدمي�خاطر است كه عبداهللا بن عمربه همين
�@' g");� ���W� �,��% �� h^ �%�' ��W� i� >OL	)2(.ياران محمد: يعني� ،

از عبادت چهل سال هر يك از ،را دشنام ندهيد چرا كه مقام يك ساعت از آنان

.شما برتر است

� %<� ���W� %<�: و در روايتي ديگر� h^9�	)3( بهتر است از عمل تمام عمر

.هر يك از شما

 R	U ��C`� �:�A<��: كند كه گفتروايت مي�و مجاهد از ابن عباس
����L ,jR� ��� �Y *� Q��:k�l� �:O�F�' �m� �O"� :� �Z ;�EF�'	)4(ياران : يعني

خواهند ها با همدانست آنرا دشنام ندهيد چرا كه خداوند با اينكه مي�محمد

.ها داده استجنگيد و دچار فتنه خواهند شد، دستور به استغفار براي آن

���� (��R: گويدمي�و عائشه��>U ��C`_ ;�EF�'�����:Q�AL	)5(يعني :


������,�����
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.ولي دشنامشان دادند،امر شدند�به استغفار براي اصحاب محمد

ها عمل به آنبا جهش از اين نصوص و نصوص ديگر و اقوال امامان عالم، و

ها به عنوان يك منهج و عقيده، و در ادامه تالش علماي امت در و پيروي از آن

ها به مسير مباركشان در دفاع از دين خدا و اظهار شعاير ديني، و بيان عشق آن

و تقرب به خدا در آن �اهللاخدا و رسولش، و اعالن محبتشان به صحابه رسول

عبداهللا بن عبدالعزيز (ها، برادرمان جناب شيخ آنمحبت و دفاع از كيان و حريم 

به اين تالش و جهد مبارك اقدام نموده است، و در دفاع از ) بن علي الناصر

با يك اسلوب علمي محكم و بحث استقرايي دقيق هابوهريرصحابي گرانقدر

و كنندتوزان به او وارد ميدست به نگارش زده است، و تمام انتقادهايي را كه كينه

آنچه را كه در افترازدن به او از لحاظ راستي و اخالص و اسالم و ايمانش به آن 

كنند، دنبال كرده است، كه در كل نشانگر پژوهش و تحقيق و تصفيه اعتماد مي

ها و اضافات و تحريف و ادعاهاي واهي است، و پرده از نفاق و دين از بدعت

.ه استها نسبت به اسالم و مسلمين برداشتكينه آن

كند و پرده از توزان را دنبال ميمؤلف كه خداوند او را حفظ كند اين كينه

كند، دارد، و حقيقت را آشكار، و دروغ و تحريف آنان را بيان ميگمراهيشان برمي

ها نسبت به بزرگان امت را در نهايت ادب، و اخالق واال و و افترا و بهتان آن

بندي كلمات مش در دعوت و اصالح و جمعنرمي در قول و بيان و حكمت و نر

و مجادله نيكو، پاسخ داده است؛ عليرغم اينكه نسبت به پليدي اسلوبشان و گفتار 

و الفاظ ناپسندشان و پستي دروغ و نيرنگ و مكرشان در مبارزه بر عليه دين و 

.مؤمنان و رجال نخستين كامالً واقف است

سنت و از روي منهج سلف امت و دليل آن اينست كه ايشان در مكتب قرآن و

ها و تأليفاتشان ادب آموخته است، علماي بزرگوارش در خدمت اسلوبها و نوشته

نرمترين و : توصيف كرده است:اإلسالم ها را آنگونه ديده است كه شيخو آن

عادلترين مردم در احكام، و اسماء و اوصاف هستند، و نرمترين و مهربانترين براي 
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.ها نسبت به يكديگرهبعضي از فرق

كرده رههاي ابوهرياند كه غالب انتقاداتي كه عبدالحسين از روايتايشان ثابت كرده

به زعم (ها با اضافاتي، از امامان معصومشان است، عين آن روايات و يا شبيه آن

ها مقبول است روايت شده است، و در كتابها و اصول ، و با سندهايي كه نزد آن)هاآن

ها را همراه با سند و مرجع استخراج كرده و سپس با ها مدون است، آناعتماد آنقابل 

را مورد انتقاد قرار داده است مقايسه كرده هآنچه كه عبدالحسين به خاطر آن ابوهرير

.است، و حكم و قضاوت را به عاقالن و خردمندان واگذار كرده است

كه در مقايسه �ه ابوهريرزو سپس پرداخته است به اين انتقاد عبدالحسين ا

با روايات خلفاي راشدين روايت بسيار دارد، ايشان از طريق آمار و ارقام و با 

بررسي و استقراء در كتب و مراجع و اصولشان ثابت كرده است كه بعضي از 

ها، تعداد روايات و نقلهايشان چند برابر بيشتر از روايات امامان و راويان آن

.استهابوهرير

و هرا آورده است كه از وهب بن منب�هابوهريرنتقاد اين شخص شيعه بر و ا

كعب األحبار حديث روايت كرده است، كه به گمان او اين دو نفر از اهل كتابي 

ها به منظور فاسد ساختن اسالم بودند كه با روايات اسرائيلي و خرافات و بدعت

زند؛ البته چنين چيزي عجيبمسلمان شدند، و به اسالم و ايمان آن دو طعنه مي

نيست چرا كه او به بزرگان امت و كتاب خداوند متعال طعنه زده است، به گمان 

شيخ در . نسبت داده است�ن دو بسيار روايت كرده و به پيامبراز آهاو ابوهرير

جواب اين شخص شيعه اسامي كساني از امامان خودش را نام برده كه معتقد به 

ها هاست و معتقد است كه آنناخت كامل احوال قلوب آنعصمت و امانت و ش

دهند، و روايات آن ائمه بين راست و دروغ و بين مؤمن و منافق را تشخيص مي

األحبار و وهب بن منبه براي او رو كرده است، و اينكه تعداد اين را از كعب

.است�ه ابوهريرروايات و دور بودنشان از عقل و علم بسيار بيشتر از روايات 

و مؤلف كه خداوند قلم و زبانش را ياري دهد با اتهام اين شخص شيعي بر 
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شخصي است كه بسيار هابوهرير«: برخورد كرده است كه گفته استهعليه ابوهرير

اي كه در هنگام سخن مشتاق و متمايل به سخنان عجيب و غريب است، به گونه

چيزهايي غيرعادي و محال را شود وبيني كه سرمست مياز قوانين غيرطبيعي مي

.»كندذكر مي

ها ها و اصول و مراجع قابل اعتماد آنكند به مطالبي كه از كتابايشان اشاره مي

استخراج كرده است كه از جنس غرايب و عجايب و خوارق و محاالت است، اما 

ها قطعي چون از امامان معصوم و مورد اطمينانشان نقل شده است در نزد آن

در حالي كه از نظر عدد و مضمون و عجيبي و دور از عقل بودن تفوق دارد است، 

.را بدان متهم كرده است�هابوهريربر آنچه كه

و در كتابش براي اتمام فايده و فصاحت هر چه بيشتر فصلي را منعقد كرده 

هاي رافضه را در اعتقادات و عبادات، و رسوم و اعمال و است كه در آن رسوايي

كند و آن را در يك فصل عظيم در نهايت اهميت و بيان تأليف بررسي مياخالق 

ها، و و در مناقشه خصم و رد ديدگاهشان، و شكافتن سپر بر سر آن. كرده است

اي كه با آن اصحاب واال مقام و اهل سنت هدايت يافته را ها با پيمانهسنجيدن آن

.سنجند، ماهرانه و عالي كار كرده استمي

نشيند، فصل اموري را ذكر كرده است كه از آن عرق شرم بر پيشاني ميدر اين 

شود اگر در قلب ايمان و اسالم ها در سينه حبس ميمانند، و نفسها باز ميو عقل

هايي معتقد آري، وگرنه چگونه به خرافات و اسطوره. و كمي حيا و عقل باشد

و چگونه به ترهات جويد؟شوند كه حتي عقل كودكان هم از آن دوري ميمي

گشايند؟ و چگونه اكاذيب را بزرگ اشان را براي آن ميآورند و سينهايمان مي

كنند؟ بلكه شمارند؟ و چگونه خياالت و اوهام را تصديق ميكنند و مقدس ميمي

كنند ولي بين چيزهاي مشابه چگونه متناقضات و متعارضات را با هم جمع مي

افكنند؟جدايي مي

تواند ا را خواننده گرامي و جوينده راستين حقيقت در اثناي اين كتاب ميتمام اينه
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شود كه چه كه از قديم در ميان رافضيون قبول شده است ثابت ميبيابد و از البالي آن

.انددين آنان جايگاه خرافات است و موجب شرمساري عقل شده

را كاهش اي را كه محقق از شيخ طوسي آورده است اين سختيشايد جمله

بسياري «: گويدطوسي مي. بدهد و به شناخت پنهانيهاي رافضيان بيشتر كمك كند

اند، ولي با اين وجود از مصنفان اصحاب ما مذاهب فاسد را اختيار كرده

.»كتابهايشان قابل اعتماد است

اين سخن داراي اهميت فراواني است چرا كه گوينده آن نزد شيعه جايگاه 

است، و صاحب دو كتاب از هالطائفبه طور مطلق ملقب به شيخوااليي دارد، او 

ها و اجماعشان مدار دين و مجموع چهار كتابي است كه به گواهي علماي آن

.)1(چرخدمذهب در عقايد و احكام حول آن مي

اش با عبدالحسين قلمش متوجه شخص دروغگو و بسيار و در پايان مناقشه

د، شخصي كه اركان بنيانش فرو ريخت وقتي كه شوافتراجويي به اسم ابوريه مي

در دفاع از بدعت و اهل آن شروع به نگارش كرد و سعي در كسب محبت و 

اي ظالمانه براي اصالح مذهب عطاي آن كرد و در تحقق آن هدف به شيوه

پرداخته است، از جمله �اهللاگيري از اصحاب رسولاربابانش به خرده

ابوريه ستايش او توسط شيعه است كه در كتابها و ها براي بزرگترين رسوايي

تأليفاتشان به زبان عربي و فارسي وجود دارد، چون ضرورتاً براي هر عاقلي 

اما ابوريه همچنان . كنندبديهي است كه اهل باطل هرگز اهل حق را ستايش نمي

ه بالد و آن را به عنوان نشان افتخاري ببه ثناي خود از جانب شيعه به خود مي

اما در واقع ثنا و ستايش مخالف پستي و خواري است و ذم و بهتان . زندسينه مي

آيا محققي ديده است كه . و توهين او نشان افتخار و شرف و ثناي واقعي است


���e�� ��8U�=#� [�7�� U�>f� g� [�7�� �G�!��� G<���Q!"H���  hi9� ;�� 	� [�7�� �� �G�\� QFY*�*� ;*���KF5j
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شيعه مدح و ثنايي در حق ابوبكر صديق و يا عمر فاروق يا ساير صحابه گرامي 

دعتگران و هواپرستان ائمه قديم يا تواند بيابد كه بداشته باشد؟ يا در جايي مي

ها و جديد اهل سنت را مدح كرده باشند؟ اما ابوريه به سهم عظيمي از ثناي كتاب

ها علماي شيعه دست يافته است، پس ثناي شيعه مباركت باد اي ابوريه كه آن

اند، و حب آنان در زندگي و بعد از مرگ بشارتت باد، چرا كه دوستدار تو شده

.كسي برانگيخته خواهد شد كه دوستدار اوستانسان با 

و چيزهاي جديدي را �ه ابوهريراين دروغگوي كذاب امور و احاديثي را بر

گويد كند، ولي در واقع هذيان ميكه در بعضي از اين احاديث آمده است انكار مي

و آنچه را كه شيطان آن هنگام كه او را دچار ديوانگي ساخته و بر او امال كرده 

اش براي او تحرير كند و نيز آن چيزهايي را كه اربابان شيعهست تكرار ميا

اند، اما خدا رويش را سياه گرداند كمترين حيا و بيشترين قباحت را در الفاظ كرده

.و كالمش به كار برده است

اش از از زيركي كعب األحبار و سوء استفاده(: گويدمثالً در يكي از جاها مي

ت آمده است كه هر آنچه را از خرافات و اساطير به دسهابوهريرلت سادگي و غف

...)كرده استخواست در دين اسالم بپراكند به او تلقين ميكه مي

اي جواب او را داده است به شيوه) خداوند پاداشش را به نيكي بدهد(محقق 

كنندهكه براي هر كسي كه داراي قلب باشد و گوش فرا دهد و گواه باشد قانع

.استاست، و در عين حال ادب واالي اسالمي و نهايت نرمش را به كار برده

شود كه بيانگر حلقه اي ميزند و متوجه تيجاني اجير شدهو در پايان دور مي

اش در ضربه زدن به جديدي در زنجيره دروغ و تزوير براي ارضاي اربابان شيعه

است به كسي كه سرسختانه اين دين بزرگ است، و اين شخص ناچيز چقدر شبيه 

كوبد تا آن را سست كند يا با دست و خود را به صخره بزرگ و محكمي مي

كند تا آرامش آسمان را به هم بزند، يا به سگ پايش غبار و خاكستر بلند مي

خواهد مسير نور و هدايت را متوقف سازد، ماند كه مياي ميكنندهضعيف پارس
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و اين مسكين در نهايت به گمان . ن ايجاد كنديا مانعي در راه حركت حق مبي

خود هدايت يافته و حق را شناخته است، ولي واقعيت اين است كه او از حال 

تصوف و خرافه به پليديهاي رفض و كفر منتقل شده است، پس اي تيجاني به 

خود بيا و قدر خود را بدان و براي رشد خود چيزي اندوخته كن، و اگر واقعاً 

يقتي، دوباره در طرق هدايت و اصول رستگاري تحقيق و نظر كن، و جوينده حق

هاي حق و هدايت را كه با نور شايد در اين كتاب اميدي تازه بيابي، و روشنايي

.وحي و احترام ذاتي عقل متجلي است پيدا كني

داران، و بلندكنندگان خاكستر و غبار از در پايان كاروان شاخ زنان از سم

هاي گنديده هرگز تمام  كنندگان از صاحبان حنجرهتوزان، و پارسهبيماران و كين

ولي . شود، اين سنت خداست مادامي كه شيطان و حزب او باشدو متوقف نمي

ها و همچنين از سنت خدا و رحمت او بر بندگانش است كه در طول دوران

تعداد و روزگاران مرداني آگاه و عالم آماده و مقدر گرداند، و عليرغم اندكي 

كنند، و تظاهر فريبكاران و دهد، از دين خدا دفاع ميها را ياري ميتجهيزاتشان آن

هاي هاي حق و شمشيرهاي سنت و قلمكنند، با نيزهادعاهاي باطالن را آشكار مي

برند، و در امت كنند و باطل را دفع و اهل آن را از بين ميهدايتگر حمله مي

دهند را كه شعارهاي بدعتگران و هواپرستان سر ميكشتار ابليس و فريبكاراني 

گردانند، و ظهور حق در برابر سپاهيان باطل و هولناك عجيب نيست، چرا زنده مي

برد هر چند صاحبان و باطل را تاريكي و ظلمت باال مي،كه حق را نور وحي قرآن

����nO)� f?� �( �o ��: آن، آن را زينت بدهند، و همانطور كه گفته شده است
nOp	حق روشن است و باطل الكن.

��B}�:چگونه چنين نيست در حالي كه خداوند خود وعده داده و فرموده است
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_�^z)ان خود خواهند نور خدا را با دهآنها مى«.)33-32: هالتوب

خواهد كه نور خود را كامل كند، هر چند ولى خدا جز اين نمى؛خاموش كنند

او كسى است كه رسولش را با هدايت و آيين حق فرستاد، ! كافران ناخشنود باشند

.»ها غالب گرداند، هر چند مشركان كراهت داشته باشندتا آن را بر همه آيين

�}�: فرمايدو مي �p��o�� � nm��l��k��j��i��s��r���qz)اإلسراء :

.»!يقينا باطل نابود شدنى است؛حق آمد، و باطل نابود شد: و بگو«.)81

��n��m}: فرمايدو مي �l� �k�j� �i� �h� �gz)ما خود «.)9: الحجر

.»كنيمقرآن را نازل كرديم و خود نيز آن را حفظ مي

.)38: الحج(��ÕÔ��Ó��Ò��Ñ���Ð��Ïz}�:فرمايدو مي

.»كندكساني كه ايمان آوردند دفاع ميخداوند از «

از خداوند متعال خواستارم كه من و برادر محقق صاحب اين اثر ارزشمند را از 

ها خشنود ها را براي هدايت مقدر كرده و از آنجمله كساني قرار دهد كه آن

گشته است، و وعده خويش را در حفظ كتابش، و در دفاع از كساني كه ايمان 

.در اظهار دينش و محافظت از نور و هدايت خود، محقق سازداند و آورده

از خداوند عزوجل مسألت دارم كه بنده و ايشان را از زمره گروه و ياران خود، 

روان صحابه بزرگوار قرار دهد، و از من و ياران دينش و پيروان رسولش و دنباله

مان قرار نيكي اعمالو ايشان اعمال صالح را قبول فرمايد و اين تالش را در ترازو

ما را به خود نزديك سازد دهد، و از خداوند چيزي را اميد داريم كه به وسيله آن

هاست، زيرا محبت صحابه و دفاع از آنمحبتو با آن به او متوسل شويم و آن 

.خدا و محبت به رسولش و دينش استصحابه فرعي از محبت به 

q.�q#�������^���!=r�3�]��Q�(�
هـ1419عبداهللا بن اسماعيل       رجب /د
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مولفمقدمه
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ما با تظاهر به حمايت از قرآن و به اينكه قرآن دشمنان اسالم و سنت در عصر

براي ما كافي است و با ادعاي تمسك به احاديث صحيح زبان اعتراض و طعنه به 

ند تا مردم در مورد صداقت ابوهريره و صحت كوشاند و ميابوهريره را گشوده

اما اينها اولين كساني نيستند كه به مخالفت و . روايات او دچار ترديد شوند

اند بلكه آنها در اين راه از برخاسته�دشمني با سنت و حديث پيامبر

كنند، ولي خداوند با وجود توطئه و مكر دشمنان دين هواپرستان گذشته پيروي مي

آنچه دشمنان معاصر زمزمه . ز و سربلند نموده استسنت و حديث را پيروهمواره

اند به هم نزديك و داراي ريشة واحدي است اما كنند با آنچه گذشتگان گفتهمي

ها هر دو گروه فرق واضحي دارد و آن اينكه هواپرستان گذشته و گوييياوه

اند اما هواپرستان هبودمنحرفان و ملحدان آن زمان داراي علم و درايت و آگاهي 

معاصر نماد جهالت و جسارت هستند و از سخنانشان به وضوح پيداست كه آنها 

كنند آورند و اداي آنها را درآورده و از آنها تقليد ميسخنان ديگران را به زبان مي

دانند و به آنها هند، و خود را از اهل حق برتر ميديولي تقليد را خوب انجام نم

هاي متعددي را در پيش دارند و براي رسيدن به اين هدف روشا ميتوهين رو

: ها عبارتند ازاند كه بارزترين اين روشگرفته
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و ادعاي ! متهم كردن بزرگترين ناقالن دين و سنت و حافظان حديث به كفر- أ

كافر هستند، و روايات معتبرشان به �يافتگان مكتب محمداينكه تربيت

احقاق «عالمة آنها تستري در كتابش . را بيان كرده استصراحت اين عقيده

گونه كه موسي براي هدايت آمد و مردمان زيادي از همان: گويدمي» !!الحق

اسرائيل را هدايت كرد و آنگاه در دوران حيات او همه مرتد شدند و كسي جز بني

را آمد و مردمان زيادي�هارون بر ايمانش باقي نماند، همين گونه محمد

... . همه به عقب برگشتند و مرتد شدند�هدايت كرد ولي بعد از وفات ايشان

: سرايدگويم شاعر چه زيبا ميمي
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را ناسزا �به روافض گرايش پيدا مكن چون آنها بدون دليل اصحاب پيامبر

. اندگفته
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فرض است آنها با اصحاب پيامبر�با آن كه دوست داشتن اصحاب محمد

. لعنت خدا بر دشمنان اصحاب باد. انددشمني ورزيده�
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تا قيامت اين سنت است و �دوست داشتن اصحاب و خويشاوندان پيامبر

. محبت در دل ماست
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از عذاب الهي بهراس و به پاداش او اميدوار باش چنان كه گويا دو قلب داشته 

. باشي

�است بنابراين بعد از ابوهريره�هدف آنها دشمني با اصحاب پيامبر

و ناقالن سنت او به امت اسالمي �مبرزدن به ديگر اصحاب پيانوبت طعنه

اند كه آنان رسد آنها بزرگترين ناقالن سنت و ائمه و حافظان آن را متهم كردهمي
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كافرند، و �يافتگان مكتب محمدو طبق عقيده آنها تربيت!! اندكافر بوده

. روايات معتبر آنها اين عقيده را به صراحت بيان كرده است

�فراگرفتن حديث پيامبر: گوينداي آنها اين است كه ميهو يكي ديگر از روش
.)1(جز از طريق اهل بيت درست نيست، و منظور آنها از اهل بيت دوازده امام آنهاست

اماميه (: گويدمي) 79اصل الشيعه، ص (و شيخ آنها كاشف الغطاء در كتابش 
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اند يعني ردهدانند كه اهل بيت از جد خود روايت كفقط احاديثي را معتبر مي

العابدين و او از حسين و او احاديثي كه صادق از پدرش باقر و او از پدرش زين

روايت كرده است، اما احاديثي كه �از پدرش اميرالمؤمنين و او از رسول خدا

بن حطان بن جندب و مروان بن حكم و عمرانافرادي همانند ابوهريره و سمره

اند، نزد اماميه اندازه پشيزي روايت كردهخارجي و عمروبن عاص و امثالشان 

). ارزش و اعتبار ندارند

كيشانش او را الدين موسوي كه همبنابراين يكي از آنها كه به نام عبدالحسين شرف

طعنه زده �گويند كتابي تأليف كرده و در آن به ابوهريرهمي!! اهللا العظميآيت

اينگونه اين صحابي بزرگوار را بدنام كند، ها و اعتراضاتي ذكر كرده تا و دروغ)1(است

تأليف » ابوهريره شيخ المغيره«هاي بعد از آن از شكم اين كتاب دو كتاب ديگر به نام

اند، و اين مؤلف شيوه استادش را در پيش گرفته اما بيشتر از او محمد ابوريه كشيده

د از تأليف اين راه انحراف را در پيش گرفته و از حقيقت فاصله گرفته است، و بع

.)2(درنگ آن را خريدند و توزيع كردندكتاب يهوديان و شيعه بي

و اما مؤلف ديگر محمد سماوي تيجاني است او يكي از افراد بارز باطنيه و 

اند اطالع باشد، اگر خواننده گرامي از همه آنچه اينها عليه امت نوشتهصوفيه مي

هاي مسموم آمده و از اينكه قلمپيش �يابد از باليي كه براي امت محمدي

دهند متأسف خواهد شد و از حسرت و علماي سوء نفاق را بين امت گسترش مي

ناراحتي از پاي درخواهد آمد، اينها در حقيقت دعوتگران به سوي تفرقه هستند 

اي راحت كنند و اينگونه اسالم لقمهها تقسيم ميها و دستهكه امت را به گروه

خواهد بود، بنابراين برخود الزم ديدم تا به شبهات اينها و براي هر دشمني 
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هايشان پاسخ دهم، و وجه مشترك همه اينها را بيان گوييها و ياوهپردازيدروغ

صه الخ. كنم و با توكل به خدا و به توفيق او حق را با دليل و برهان ارائه دهم

اين كارشان نيست بلكه�مطلب اينكه هدف آنها طعنه زدن به ابوهريره

خواهند اين اي براي از بين بردن اسالم است و اين فرومايگان از آنجا كه ميمقدمه

شريعت و آيين پاك را از ميان بردارند و با آن مخالفت نمايند به حامالن و ناقالن 

آنان بهترين خليفه . زنندآن كه تنها راه و وسيله رسيدن ما به اسالم است طعنه مي

نمايند و با گويند و در دل خود دشمني با دين را پنهان ميا ميرا فحش و ناسز

اند، آنان تنها در مورد ابوهريرهاسالم را هدف قرار داده،اين وسيله شيطاني زشت

�اند بلكه در برابر همه اصحاب پيامبراي را در پيش نگرفتهچنين شيوه�
�بكر و عمر و عثماناند و همه را كه در رأس آنها ابوموضعي خصمانه گرفته

بر گردن �ابوهريره. دهندشمارند و مورد مذمت قرار ميقرار دارند كافر مي

مسلمين حق دارد كه از او دفاع كنند چون دفاع از ابوهريره يعني دفاع از سنت 

. گرايان و مفسدانو حمايت آن از طعنه باطل�پيامبر

ام پرده از اتهاماتي كه به آوردهاميدوارم آنچه در اين كتاب به رشته تحرير در

را درهم �باور باطل دشمنان ابوهريره،اين صحابي بزرگوار زده شده بردارد

��}�و حقيقت آنها و دروغشان را آشكار سازد، ،بشكند �̀ �_� �~�� �}� � �|
��fe��d��c��b��az)شوند، از مى) و گمراه(تا آنها كه هالك «.)42: األنفال

، از روى ) يابندو هدايت مى(شوند و آنها كه زنده مى؛روى اتمام حجت باشد

.»دليل روشن باشد

اند بلكه آنها اي نگفتهگذاران چيز تازهناگفته نماند كه هواپرستان و بدعت

ها و اعتراضات نياكانشان را زنده نمايند و آن را زرق و برقي نو اند تا طعنهكوشيده

. بيافزايندداده و پيرايش كنند و مقداري به آن

و براي دين و ائمه �بنابراين با انگيزه خيرخواهي براي خدا و پيامبرش
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گرايان و دفاع مسلمين و عموم مردم و دفاع از حق و پاسخگويي به اتهامات باطل

: اماز مؤمنان اقدام به نوشتن اين كتاب نمودم و آن را در دو باب قرار داده

: باب اول كه داراي دو فصل است

. امبه بررسي جوانب مختلف زندگي ابوهريره پرداخته: در فصل اول

ام و در آن فعاليت علمي پرداخته�به زندگي علمي ابوهريره: و در فصل دوم

آموخت و گرفت و به ديگران ميهايي كه او حديث را فراميو روش�ابوهريره

. اماز او را بيان كردهو صحابه و تابعين �جايگاه علمي او و ستايش خدا و پيامبر

. باب دوم كه داراي سه فصل است

الدين موسوي به شخصيت ابوهريره وارد هايي كه عبدالحسين شرفطعنه: فصل اول

. امام و به آن پاسخ گفتهكرده و شبهاتي كه در مورد احاديث او ذكر كرده را بيان كرده

يه به ابوهريره زده است هايي كه ابوردر اين فصل به شبهات و طعنه: فصل دوم

. امجواب داده

ارائه داده را ذكر �در فصل سوم به شبهاتي كه تيجاني در مورد سنت نبوي

. امكرده و به آن پاسخ داده

پسند نمايم كه ما را به سوي آنچه دوست دارد و مياز خداوند مسئلت مي

پ كتاب مرا ياري توفيق دهد، و همچنين از همه برادراني كه در مورد تهيه و چا

. كنماند تشكر ميكرده

� �B�:%, �^q��>?� �� gr�"�� �; *s`s% *��>U����_� �	�^ [���B
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باب اول

فصل اول 

نام و كنيه ابوهريره

بن دوس بن فهم بن غنم ز فرزندان ثعلبه بن سليماو عبدالرحمن بن صخر ا

بن عدنان بن عبداهللا بن زهران بن كعب بن حارث يماني است، كه از قبيلة دوس

سنوءه بن ازد است، ازد از بزرگترين و و او بن عبداهللا بن مالك بن نصر بن كعب

ن كهالن هاي عرب است، كه به ازد بن غوث بن نبت بن مالك بترين قبيلهمعروف

.)1(هاي قحطاني منسوب استاز عرب

علما اين است كه اسم ابوهريره در دوران جاهليت عبد شمس بوده حقول راج

ناميد چون جايز » عبدالرحمان«او را �وقتي او مسلمان شد پيامبر خدا. است

نيست كه انسان را اينگونه نامگذاري كنند كه عبد فالن يا عبد فالن چيز، چون 

.)2(قط عبد و بنده خداست، بنابراين بايد عبداهللا يا عبدالرحمان ناميده شودانسان ف
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اش بر شد و كنيهاش معروف است و با آن شناخته ميبه كنيه�ابوهريره

حاكم از ابوهريره. اسمش غالب آمده و تقريباً اسم او به فراموشي سپرده شده بود

بردم، روزي را به چرا مياممن گوسفندان خانواده: روايت كرده كه گفت�
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هاي گربه وحشي را ديدم و آنها را در آستين گرفته و با خود به خانه آوردم بچه

اي عبدشمس اينها چه : وقتي آنها صداي گربه را از آغوش من شنيدند، گفتند

پس تو ابوهريره : ام، گفتندهايي هستند كه آنها را پيدا كردهبچه گربه: هستند؟ گفتم

.)1(از آن اين اسم بر من ماندهستي بعد 

ام را گوسفندان خانواده: كند كه گفتو ترمذي از ابوهريره روايت مي

گذاشتم و روزها ها آن را كنار درخت ميچراندم، گربة كوچكي داشتم، كه شبمي

كردم، بنابراين آنها كنيه مرا ابوهريره بردم و با آن بازي ميآن را با خود مي

.)2(گذاشتند

زد و مردم مرا ابوهريره مرا اباهر صدا مي�پيامبر: گويدوهريره ميو اب

.)3(نامندمي

تر است از آن كه مرا اگر مرا اباهر بگوييد برايم پسنديده: گفتو بنابراين مي

.)4(ابوهريره بگوييد

:ردن ابوهريرهاسالم آو
ابوهريره در سال هفتم هجري در فاصله خيبر و حديبيه در سي سالگي 

از خيبر به مدينه و در صفّه اقامت گزيد �مسلمان شد، او سپس همراه پيامبر

رفت ابوهريره هم همراه او مي�بود و هر كجا پيامبر�او همواره با پيامبر

.)5(كردصرف مي�رفت، و اغلب غذا را با پيامبربه آنجا مي


�����TU�7�¡��Z&aN�7���«7ï�UJ�G=4E���b]�� J1��bF��U��U�'(�¥!�.���]��*�Q7X�J�'�!*��U�'(�TU
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:قوت حافظه

ها و كارهاي از بسياري گفته�ابوهريره بر اثر همراهي هميشگي با پيامبر-

دانستند، زماني كه ابوهريره اطالع يافته بود كه ديگران آن را نمي�پيامبر

درميان �مسلمان شد حافظة خوبي نداشت از اين رو اين مشكل را با پيامبر

وشاك يا جامهپرا پهن كن و او )چادر(پوشاك: به او فرمود�گذاشت، پيامبر

ات بچسبان، آن را جمع كن و به سينه: امبر به او گفترا پهن كرد، سپس پي

اين . كردابوهريره چنين كرد و از آن به بعد ديگر هيچ حديثي را فراموش نمي

نعيم يعلي و ابيداستان را ائمه حديث مانند بخاري و مسلم و احمد و نسائي ابي

. اندذكر كرده
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فصل دوم

از ابوهريرهو علما صحابهو �ستايش خدا و پيامبر

را ستوده است كه نشانگر فضيلت �خداوند در آيات زيادي اصحاب پيامبر

و عدالت آنهاست، در برخي از اين آيات فردي از اصحاب مورد ستايش قرار 

اي از اين آيات اصحابي كه در حادثه يا موضوع خاصي حضور گرفته و در پاره

كساني كه زير درخت در حديبيه با اند، چنان كه خداوند از اند ستوده شدهداشته

بيعت نمودند اعالم رضايت كرده است، و بعضي از آيات در مورد �پيامبر

نيز براي �شوند، و پيامبراند و شامل هر صحابي ميهمه اصحاب نازل شده

اصحاب طلب آمرزش نموده و فضيلت و عدالت آنها را بيان داشته است و در 

يا گروهي خاصي از آنها دعا و طلب آمرزش بعضي مورد براي افراد خاصي

. نموده و يا فضيلت و درستكاري آنها را بيان نموده است

سوره فتح است كه 29از جمله آياتي كه شامل همه اصحاب است آيه 

��K��J}�: فرمايدمي � � � � �I��H� �G��F��E�� DC� �B��Az)29: الفتح(.

و ند در برابر كافران تند محمد فرستادة خدا است، و كساني كه با او هست«

.»سرسخت و نسبت به يكديگر مهربان و دلسوزند

©����ª»��}�: باشدو از جمله آياتي كه در آخر نازل شده است اين آيه مي
��¹� � �̧ �¶� �µ��´�� � �³� �²��±��°��¯��®�� �¬

Ç��Æ��Å��Ä���Ã��ÂÁ���À��¿�����¾���½��¼��»��ºz)هالتوب :

را شامل حال پيامبر و مهاجران و انصار، كه مسلما خداوند رحمت خود«.)117

بعد از آنكه ؛از او پيروى كردند، نمود) در جنگ تبوك(در زمان عسرت و شدت 

و از ميدان جنگ (نزديك بود دلهاى گروهى از آنها، از حق منحرف شود 

سپس خدا توبه آنها را پذيرفت، كه او نسبت به آنان مهربان و رحيم ؛)بازگردند
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.»است

است كه پاداش صحابي بودن به او �ابوهريره يكي از اصحاب پيامبرپس

رسد و همان عدالتي كه قرآن براي اصحاب بيان داشته است شامل او نيز مي

را �و او افتخار پذيرفتن دعوت و هجرت كردن به سوي خدا و پيامبر. شودمي

�پيامبرداراست چون او قبل از فتح مكه هجرت نمود، و همچنين زير پرچم
جهاد كرد و پاداش جهاد را نيز دريافته است و همچنين به خاطر حفظ حديث 

. و رساندن آن به ديگران مستحق پاداش است�پيامبر

در دست اوست از �سوگند به كسي كه جان محمد: فرمود�و پيامبر

دانستم كه تو اولين كسي از امت منآنجا كه به شدت به علم عالقمند هستي مي

.)1(پرسيهستي كه مرا در مورد آن مي

از آنجا كه به شدت به يادگيري حديث عالقمند : و در روايتي ديگر آمده است

.)2(كنددانستم كه كسي قبل از تو دربارة اين حديث از من سؤال نميهستي مي

ابوهريره : فرمود�پيامبر: روايت است كه گفت�سعيد خدريو از ابي

.)3(نش استظرفي از علم و دا

خواهيم كه ما از خدا دانشي مي!پيامبر خدااىما گفتيم : گويدبن ثابت ميزيد

.)4(در اين زمينه جوان دوسي از شما پيشي گرفته است: فراموش نشود، فرمود

اي را پرسيد، ابن عباس به ابوهريرهآمد و از او مسئله�مردي نزد ابن عباس

.)5(بده كه مسئله مشكلي برايت پيش آمدهاي ابوهريره به او فتوا : گفت�

ابوهريره از همه كساني كه در روزگار او حديث روايت : گويدشافعي مي


��������������&Z�a���
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.)1(تري داشته استاند حافظه قويكرده

اند، و حدود هشتصد نفر از علما از او حديث روايت كرده: گويدو بخاري مي

تري كردند حافظة قوياو در روزگار خودش از همه كساني كه حديث روايت مي

.)2(داشته است

ابوهريره دوسي �امام فقيه مجتهد حافظ و همراه پيامبر: گويدو ذهبي مي

.)3(حفاظو سروريماني سيد

�در حفظ احاديثي كه از پيامبر�ابوهريره: گويدو در جايي ديگر مي
.)4(شنيده بود و در روايت آن با همان كلمات در رأس همه قرار داشت

حافظة بسيار قوي داشت و سراغ نداريم كه �ابوهريره: گويدهمچنين ميو

.)5(در حديثي اشتباه كرده باشد

او در علم قرآن و سنت و در فقه در رأس همه قرار : گويدو همچنين مي

.)6(دارد

توان فردي يافت كه حافظه و دانش فراواني همچون كجا مي: گويدو مي

.)7(داشته باشد�ابوهريره

:انداصحابي كه از ابوهريره روايت كرده
بن عباس و ابوهريره از بسياري از صحابه من جمله ابوبكر و عمر و فضل
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و اما اصحابي كه از . استحديث روايت كرده�بن زيد و عايشهاسامه

اند برخي از آنها عبارتند از ابن عباس و ابن عمر و ابوهريره حديث روايت كرده

. �بن عبداهللا انصاري و ابوايوب انصاريك و وائله بن اسقع و جابرانس بن مال

:اندتابعيني كه از او حديث روايت كرده
بن بن زبير، قبيصهبن مسيب و عبداهللا بن ثعلبه، عروهاز تابعين دامادش سعيد

غر، سليمان بن يسار، عراك بن مالك، سالم بن عبداهللا بن عمر، ذويب، سلمان ا

بن سيرين، عطاء بن ابيمه و حميد پسران عبدالرحمن بن عوف، محمدابوسل

اري اند، و چنان كه بخز او روايت كردهو بسياري ديگر ا�بن يساررباح، عطاء

. اندگويد هشتصد نفر از علما و فقها از او روايت كردهمي

:احاديثي كه از او روايت شده استتعداد
ان مسانيد و صحاح و سنن و معاجم و همه حفاظ حديث و گردآورندگ

هاي معتبر حديث اند، و هيچ كتابي از كتاباحاديث او را ذكر كرده،مصنفات

ذكر شده �نيست مگر آن كه در آن احاديثي از اين صحابي بزرگوار ابوهريره

. است

هاي فقه از قبيل اعتقادات و عبادات و معامالت و جهاد و و در همه زمينه

و ... سير و طالق و نكاح و ادب و دعوات و رقايق و ذكر و تسبيح مناقب و تف

. غيره از او حديث روايت شده است

حديث از او روايت كرده است كه ) 3848(امام احمد بن حنبل در مسند خود 

بسياري از آنان  تكراري هستند و همچنين مفاهيم بسياري تكراري است اما 

. كندكلمات آن فرق مي

حديث از او ) 5374(در سند خودش ) هـ276-201(بن مخلد يو امام بق

. روايت كرده است
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حديث از او ) 2218(گانة حديث و امام مالك در موطا هاي ششكتابؤلفينم

حديث در صحيحين روايت شده ) 609(و از اين تعداد حديث . اندروايت كرده

حديث را ) 93(ارند و حديث اتفاق د) 326(است كه امام بخاري و امام مسلم در 

حديث از ابوهريره ) 190(روايت كرده و مسلم نيز فقط امام بخاري به تنهايي

.)1(روايت كرده كه در بخاري ذكر نشده است

:حديث روايت شده استترين طرقي كه از آن طريق از ابوهريرهصحيح
ثي ترين اسنادي كه از ابوهريره روايت شده احادياز ديدگاه بخاري صحيح

.)2(زناد از اعرج و او از ابوهريره روايت كرده استاست كه ابي

شود ترين احاديثي كه به ابوهريره نسبت داده ميو از نظر امام احمد صحيح

بن بن سيرين از او روايت كرده است، و بعد از محمداحاديثي است كه محمد

. ح هستندبن مسيب از ابوهريره روايت كرده صحيسيرين احاديثي كه سعيد

ترين طرق احاديث روايت شده از اما از ديدگاه امام علي مديني صحيح

ابن مسيب، ابوسلمه، اعرج، ابوصالح، ابن سيرين و : ابوهريره شش تا هستند

.)3(طاوس

اند را احاديثي ترين احاديثي كه از ابوهريره روايت شدهو ابن معين هم صحيح

گويد از ابن معين پرسيدم كه ابوداود مياند، داند كه شش نفر روايت كردهمي

روايات ابن مسيب : روايات چه كساني از ابوهريره درست است؟ ابن معين گفت

، او در چهار تا با ابن مديني )4(و ابوصالح و ابن سيرين و مقبري و اعرج و ابورافع

مديني توافق دارد اما اباسلمه و طاوس  را مستثني قرار داده و به جاي آن دو 
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. رافع را گذاشته استابوو مقبري 

ترين اسناد و طرقي كه از آن از احمد محمد شاكر بررسي كرده و صحيح

تر از همه دانسته كه ابوهريره روايت شده را بيان كرده است، او رواياتي را صحيح

زهري ازبن عيينه و معمر و ااند يعني از مالك از طرق اين شش نفر روايت شده

و زناد او از ابوهريره روايت كرده باشد، و مالك كه از ابيكه از سعيدبن مسيب و

بن زيد از او از اعرج و او از ابوهريره روايت كرده باشد، و رواياتي كه حماد

بن سيرين و او از ابوهريره روايت كند، و روايات معمر از ايوب و او از محمد

سلمه و او از ابوهريره بيكثير از اهمام بن منبه از ابوهريره، و آنچه يحيي بن ابي

حكيم از عبيده بن سفيان الحضرمي و و احاديثي كه اسماعيل بن ابي،روايت كرده

.)1(او از ابوهره روايت كرده است

:زياد روايت كرده است�را ابوهريره چ
كرد و ابوهريره داليل اين را كه چرا او زياد حديث روايت كرده است بيان مي

كند، و حال حديث روايت مي�يد ابوهريره زياد از پيامبرگويشما مي: گفتمي

چرا مهاجرين اين احاديث را از : گويندآن كه ميعاد حضور پيش خداست، و مي

هاي خود كنند، بايد بگويم كه دوستان مهاجر من با زمينروايت نمي�پيامبر

را سير مشغول بودند و من فردي فقير و مستمند بودم كه براي آن كه شكم خود

كردم، و در زياد همنشيني مي�بودم، و با پيامبر�كنم همواره همراه پيامبر

بودم، و آنها فراموش �اوقاتي كه مهاجرين حضور نداشتند من در كنار پيامبر

چه كسي : به ما گفت�سپردم، و روزي پيامبركردند و من به خاطر ميمي

ر آن بريزم و سپس آن را جمع كند تا كند تا احاديث خود را دلباسش را پهن مي

برايم حديث �شنود فراموش نكند، آنگاه پيامبرهيچگاه آنچه را از من مي
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را جمع كردم، سوگند به خدا من هيچ حديثي را كه از )لباسم(گفت و من چادرم

. كردمشنيدم فراموش نمياو مي

بود من ا نميسوگند به خدا اگر اين آيه در كتاب خد: گفتمي�ابوهريره

��p}�: كردكردم و آنگاه اين آيه را تالوت ميهيچ حديثي را براي شما بيان نمي
��¢��¡���~��}��|���{��z��y��x��w��v��u��t��s��r���q

��¦���¥��¤��£z)159: هالبقر(.

ايم، بعد از آنكه در كسانى كه داليل روشن، و وسيله هدايتى را كه نازل كرده«

و همه ؛كندبيان نموديم، كتمان كنند، خدا آنها را لعنت مىكتاب براى مردم 

.»كنندكنندگان نيز، آنها را لعن مىلعن

مردم را به نشر و گسترش علم و دروغ نسبت ندادن به پيامبر خدا�ابوهريره

هر «: كرد كه فرمودروايت مي�داد، او در اين مورد از پيامبردعوت مي�

ده شد و آن را پنهان كرد روز قيامت لگامي از آتش بر كس از علم و دانشي پرسي

. »دهان او زده خواهد شد

هر كس از روي عمد بر «: كرد كه فرمودروايت مي�و همچنين از پيامبر

. »من دروغ بندد خودش را براي آتش جهنم آماده كند

�دادند كه ابوهريره احاديث زيادي از پيامبرشهادت مي�اصحاب پيامبر
ها هر نوع ترديد و گمان در مورد كثرت نيده و فراگرفته است، و اين شهادتش

حديث �كند، و حتي برخي از اصحاب از ابوهريرهاحاديث او، را دفع مي

اند، از آن حديث شنيده و آنها نشنيده�اند چون ابوهريره از پيامبرروايت كرده

- اي ابامحمد آيا اين يمني: تجمله اينكه مردي پيش طلحه بن عبيداهللا آمد و گف

تر است؟ ما احاديثي از او آگاه�از شما به حديث پيامبر خدا-يعني ابوهريره

دهد نسبت مي�شنويم، يا اينكه او چيزهايي به پيامبرشنويم كه از شما نميمي

ايم اما در مورد اينكه او احاديثي شنيده كه ما نشنيده: كه نگفته است؟ طلحه گفت
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نيست، چون ما خانه و گوسفند و كار داشتيم و صبح و شام پيش پيامبرشكي

بود و دستش در دست �آمديم، و او مستمند و مهمان خانه پيامبرمي�

ايم، و كسي بود پس ما شك نداريم كه او احاديثي شنيده كه ما نشنيده�پيامبر

و نيست، و در احاديثي روايت كند كه نگفته است خيري در ا�كه از پيامبر

ايم اما او حفظ كرد و ما ما هم مثل او اين احاديث را شنيده: روايتي ديگر گفت

. فراموش كرديم

از ابوايوب انصاري شنيدم : كند كه گفتاشعث بن سليم از پدرش روايت مي

�تو همراه و يار پيامبر: كرد، به او گفتندكه از ابوهريره حديث روايت مي
ابوهريره : كني؟ ابوايوب گفتاو را از ابوهريره روايت ميهستي و آنگاه حديث

را از او روايت كنم �ايم، و اينكه حديث پيامبرچيزهايي شنيده كه ما نشنيده

يعني چيزي را كه از - روايت كنم�تر است از آن كه از خود پيامبرپسنديده

. ام از او روايت كنماو نشنيده

سؤال كند اين �كرد از پيامبرجرأت مي�ريرهطرفي از آن جا كه ابوهو از

امر فرصت را براي او مهيا كرد تا بسياري چيزها را بداند كه يارانش از آن خبر 

را از آن �درنگ پيامبرآيد بينداشتند، هر اشكالي براي ابوهريره پيش مي

�هابوهرير: گويدبن كعب ميكرد، ابيپرسيد، در حالي كه ديگران چنين نميمي

را از آن �پرسيد كه ما ايشانرا از چيزهايي مي�كرد و پيامبرجرأت مي

. پرسيديمنمي

پرسيد و تر از او اسالم آورده بودند ميو همچنين ابوهريره از اصحابي كه پيش

و بعد از �كرد، بلكه ابوهريره در زمان حيات پيامبردر طلب علم درنگ نمي

. ال علم و دانش بودهمواره به دنب�وفات پيامبر

كسي كه خداوند برايش «: كند كه فرمودروايت مي�و ابوهريره از پيامبر

. »گرداندارادة خير داشته باشد او را در دين فقيه و آگاه مي

كرد و در اين داشت و براي آن تالش مياز اين رو ابوهريره خير را دوست مي
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بود تا از پيامبر�او همراه پيامبراد، و ديراه درنگ و تاخير از خود نشان نم

.)1(سخني بياموزد و پندي بگيرد�

:�بيماري و وفات ابوهريره
بر جسد من خيمه برنيافراشيد و : فرارسيد گفت�وقتي زمان مرگ ابوهريره

ام آتش روشن نكنيد و خيلي زود مرا به سوي قبر ببريد، چون از به دنبال جنازه

را روي تابوت - يا مؤمن- هر گاه مرد صالح: گفتيام كه مشنيده�پيامبر

را روي -يا فاسق- مرا به سوي قبر ببريد، و هر گاه مرد كافر: گويدبگذارند مي

بريد؟ واي بر من مرا به كجا مي: گويدتابوت بگذارند مي

المؤمنين عايشه نيز درگذشت و در همين سال ام)هـ58(در سال �ابوهريره

.فروبستچشم از جهان
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فصل دوم

و �رد بر شبهات اهل بدعت و مخالفان كه پيرامون ابوهريره
كننداحاديث او ارائه مي

اين بود ابوهريره كه در صفحات گذشته او را شناختيم، دوران پيش از اسالم 

را بيان كرديم، او همراه و �بعد از اسالمش و هجرت و همراهي او با پيامبر

همراه بود و �و شاگرد كوشاي ايشان بود همواره با پيامبر�يار امين پيامبر

شريك بود، به سنت مطهر پايبند بود و در �ها رسول خداها و شاديدر غم

... . جواني و پيري پرهيزگاري و تقوا نشان بارز او بود 

اش و مقام او در و همچنين به جايگاه علمي، و كثرت حديث او و قوه حافظه

. ب و يارانش و ستايش علما از او، به همه اينها پي برديمميان اصحا

هاي دقيق تاريخ او را ها و بررسياي كه در طي كاوشاين بود ابوهريره

توزان و شناسيم و تاريخ اينگونه او را به ما معرفي كرده است، اما برخي كينهمي

د از اين رو اميال كوردالن دوست ندارند ابوهريره را در چنين جايگاه وااليي ببينن

و هواي نفس آنها را بر آن داشته است تا سيماي غير واقعي از اين صحابي 

از �گويند كه هدف ابوهريرهبزرگوار ترسيم كنند و بنمايانند، بنابراين آنها مي

سير كردن شكمش بوده است و آنها امانتداري ابوهريره را �همراهي پيامبر

سازي و احاديث اكاري و حفظ او را دروغخيانت و كرم و سخاوت او را ري

دانند، و آنها به روايت كرده است دروغ و افترا مي�فراواني را كه او از پيامبر

زنند و تواضع او را ذلت و خواري اش طعنه ميابوهريره به خاطر فقر و تنگدستي

منكر او كنند و امر به معروف و نهي ازگويي تعبير ميدانند و شوخي او را ياوهمي

ها گويند او با دوري از فتنهكنند، و ميفريبي قلمداد ميرا نوعي توطئه براي عوام

خواست گروهي ديگر تشكيل دهد، و هر جا كه ابوهريره سخني در واقع مي
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طلبي چنين گفته است، و خالصه اينكه گويند به خاطر فرصتگفته است ميمي

ها بوسيله گويند امويدانند و ميها مييآنها ابوهريره را ساخته و پرداخته امو

خواستند به اهداف سياسي خود دست يابند، از اين رو ابوهريره به ابوهريره مي

!! دادنسبت مي�گفت و به ناحق سخناني را به پيامبرخدادروغ حديث مي

ها و شبهاتي كه اين كوردالن ذكر هاي و تهمتگوييدر صفحات آينده ياوه

دهيم، از شبهاتي كه عبدالحسين در كتابش شود و به آن پاسخ ميان ميكنند بيمي

. دهيمكنيم و پاسخ آن شبهات را ميابوهريره ذكر كرده آغاز مي
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فصل اول

الدين موسويعبدالحسين شرفهايپاسخ به تهمت

اين بررسي زندگي : گويدمي5، ص »ابوهريره«عبدالحسين در مقدمه كتابش 

احاديث زيادي روايت كرد و در روايت �كه از پيامبريك صحابي است

حديث افراط نموده است، و در صحاح اهل سنت و در همه مسانيدشان احاديث 

ما را بر آن داشت تا علت ،اند، و اين كثرت روايتاو را بيش از حد روايت كرده

ي ما و منبع اين كار را بررسي كنيم چون كه اين روايات با زندگي ديني و عقل

بود ما به بررسي و اسباب اين ارتباط مستقيم دارد و اگر هم چنين چيزي نمي

داديم و نيازي نبود كه به اين پرداختيم و آن را مورد بررسي قرار نميروايات نمي

. احاديث و راوي آن توجه كنيم

اما چه كنيم كه فقهاي اين گروه بزرگ و متكلمين آنها در بسياري از احكام 

اند، در فروع و اصول آن بدون فكر و انديشه به اين احاديث استدالل كردهدين و 

انگيز باشد چون كه آنها معتقدند همه در حقيقت نبايد اين كار اهل سنت شگفت

اند، ولي از آن جا كه چنين اصلي دليلي ندارد چنان كه در جايش اصحاب عادل

هايش اينكه اين فرد و روايتاي نداشتيم جز توضيح داده شده است بنابراين چاره

را از نظر كمي و كيفي مورد بررسي قرار دهيم تا در مورد احاديثي كه متعلق به 

. احكام فرعي و اصلي الهي است و او روايت كرده آگاه باشيم

و احاديث او را مورد بررسي ) ابوهريره(بنابراين به ناچار زندگي اين صحابي 

حد بررسي و كاوش نمودم و بعد از تالش و و اينجانب بيش از. قرار داديم

. امبررسي حقيقت را در قالب اين كتاب ارائه داده

تاريخ زندگي ابوهريره و تحليل وضعيت رواني او را در اين كتاب به شما 

داريم، و همه ابعاد شخصيتي او و ماهيت و حقيقت او را كامالً در اين عرضه مي
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.  او را بشناسيددهيم تا شما كامالًكتاب ارائه مي

و وقتي در احاديث ابوهريره دقت نموديم و از نظر كمي و كيفي آن را زير 

. اي جز اعتراض بر همه احاديث او نداشتيمبين گذاشتيم به خدا سوگند چارهذره

طرفانه به اين همه احاديثي كه ابوهريره روايت كرده  كه و هر كس آزاد و بي

ي كه خلفاي اربعه و امهات المؤمنين و همه زنان و تعداد آن از مجموع احاديث

و . پذيرداند بيشتر است نگاه كند، هرگز آن را نميمردان هاشمي روايت كرده

بود �سوادي كه بعدها مسلمان شد و مدت كمي همراه پيامبرچگونه فرد بي

و �تواند تعدادي از احاديث را به خاطر بسپارد كه خويشاوندان پيامبرمي

و ما اگر با مقياس علمي و فنّي به . اندلمانان پيشگام آن تعداد را حفظ نكردهمس

بينيم كه معيارهاي علمي آنچه را كه اين راوي افراطي روايت قضيه نگاه كنيم مي

هاي و سنت بسي برتر از آن است كه علف. كرده تا حد زيادي قبول ندارند

اي و هاي حرفهة آن وجدانخارداري را به آغوش بگيرد كه ابوهريره بوسيل

تخصصي را دچار عذاب كرده است و پس سنت باالتر از آن است كه با چنين 

گذارد سيماي پاكش آلوده گردد و به رواياتي كه معيارهاي علمي را زير پا مي

... . و امتش توهين شود�پيامبر

آري صحابي بودن فضيلت بزرگي است اما اصحاب معصوم نيستند و در ميان

اند كه اين دسته علما و آنها افرادي عادل و دستكار و اوليا و برگزيده و صادق

روند، و از طرفي در ميان اصحاب افرادي بزرگان اصحاب به شمار مي

اند كه قرآن به صراحت اين مطلب را بيان الحال و منافق و جنايتكار بودهلمجهو

�)d��c��b)1}�: گويدكند و ميمي �i� �h��g� �f�� em��l� � � kjz
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تو آنها را . ، گروهى سخت به نفاق پاى بندند)نيز(و از اهل مدينه «.)101: هالتوب(

.»شناسى، ولى ما آنها را مى شناسيمنمى

بنابراين افراد عادل اصحاب حجت هستند و در مورد كساني كه وضعيت و 

نايتكار كنيم، و آن دسته از اصحاب كه جاند تحقيق مياي داشتهحالت ناشناخته

اين است نظريه ما در مورد . اند ارزشي ندارند و حديثشان هم ارزشي نداردبوده

و قرآن و سنت همين . راويان حديث چه صحابي باشند و چه غير از صحابي

اند اگر هم لفظ كردهكند، از اين رو آنان كه حديث جعل مينظريه را تأييد مي

يم گذشت و مخدوش بودن عدالت آنها صحابي بر آن اطالق شود ما از آنها نخواه

و بندگان خدا �كنيم، چون اگر از آنها بگذريم به خدا و پيامبرشرا بيان مي

و �ايم، و علما و بزرگان و صديقان و صالحان اصحاب پيامبرخيانت كرده

عترت او كه آن را به منزله كتاب قرار داده و آن را الگويي براي خردمندان قرار 

. راي ما كافي هستندداده است ب

بنابراين گرچه ما در مقدمات قضيه اختالف داريم در نتيجه آن متفق هستيم به اين 

بن جندب و مغيره و معاويه و از ابوهريره و سمره) اهل سنت(صورت كه جمهور 

گويند چون آنها دانند و ميگذرند و آنها را عادل ميابن عاص و مروان و امثالشان مي

آنها را عادل �هستند بايد به خاطر تقديس پيامبر�حاب پيامبراز زمره اص

و سنت او  انتقاد �و ما از اينها به خاطر تقديس و پاك كردن دامن پيامبر. دانست

. داندكنيم و هر فرد آزادي فرق حقيقت و تقديس و تعظيم را مييم

كند كه ميروايت �و بديهي است كه با تكذيب هر كسي كه چيزي از پيامبر

گيرد و منطق علمي بيشتر مورد تعظيم و تقديس قرار مي�باورنكردني است پيامبر

از پرچمداران علم و شريعت خواسته و از دروغ گفتن بر او برحذر �كه پيامبر

. داشته و به جهنم تهديد كرده است، با چنين تكذيبي بيشتر سازگاري دارد

=b]�� �X�'�!*�b�]���'(1\�UJ�[��.��b���#�JUY��UJ��J�Fe��Ylr��
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دهم تا سنت خالصانه ارائه مي-بوهريرها-من اين پژوهش را در قالب كتابم

بزرگ و فرزانه �را مورد پااليش قرار دهم و همچنين دامان پيامبر�پيامبر

. ها پاك كنمرا از دروغ

:پاسخ به عبدالحسين
گويد كه ابوهريره بيش از حد حديث روايت كرده و افراط نموده، اينكه او مي

و او كسي بود كه بعد از وفات سران و دروغ است، ابوهريره حافظ حديث بود 

داد و بعد از آن كه مفتي امت بود كه به آنها فتوا مي،�بزرگان اصحاب پيامبر

اصحاب به كشورهاي ديگر رفتند كه به مردم آن مناطق دين بياموزند ابوهريره به 

همراه كساني ديگر از اصحاب كه در مدينه مانده بودند مرجع ديني مسلمين بود، 

مطالبي كه بعداً بيان خواهد شد مفصالً به اين اعتراض و تهمت عبدالحسين در

پاسخ خواهيم داد، اما بايد در اينجا اشاره كنيم كه ابوهريره در روايت حديث 

و او . شدديگر علماي صحابه بود كه از او استفتاء مياز افراط نكرده است بلكه او 

داد، پس او نه در دوران او جواب ميپرسيدند و داد و از او سؤال ميفتوا مي

خلفاي راشدين و نه بعد از آنها افراط نكرده است، بلكه مسلمين به او اعتماد 

اش قرار دانستند از اين رو او را در جايگاه شايستهداشتند و جايگاه او را مي

كردند تا به هاي طوالني را طي ميدادند، و چه بسيار افرادي بودند كه مسافتمي

يدار ابوهريره بيايند و چه بسيار كساني از خود مدينه بودند كه براي پرسيدن د

. آمدندمي�رفتند و نزد ابوهريرهاي يا حديثي پيش بزرگان اصحاب نميمسئله

پس ابوهريره از پيش خود حديث زياد نگفته است، بلكه مردم به حفظ او اعتماد 

ش او بهره ببرند، پس ابوهريره چه گناهي كوشيدند تا از چشمه دانداشتند بنابراين مي

بن عبيداهللا و زبير و ديگران به علم و كرده است، و حال آن كه ابن عمر و طلحه

گويد اند، و آنگاه كه مردم فكر كردند كه او زياد حديث ميحفظ او شهادت داده

. اند چه گناهي دارمام و آنها فراموش كردهاگر من حفظ كرده: خودش گفت
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به نقل از ��Qo�#J[�ë7*+@*�]��(����ê�wë=)18/13البحار، (منابع شيعه در

احاديث زيادي از تو : گفت�كه ابوهريره به پيامبر: الخرائج آمده است

: گويدرا پهن كن، ابوهريره ميلباست: كنم، پيامبر فرمودشنوم و فراموش ميمي

را لباست: آن گذاشت و گفتدستش را در �را پهن كردم آنگاه پيامبرلباسم

. كردمجمع كن و من آن را جمع كردم از آن به بعد من فراموش نمي

دعا كرده كه خداوند به او حافظه قوي �براي ابوهريره�اگر پيامبرخدا

!بدهد ابوهريره چه گناهي كرده است؟

براي علي دعا كرد كه خداوند به او فهم و �كه پيامبرخدا: گويدمؤلف مي

. فظه بدهد، از آن پس حتي آيه را از كتاب خدا را فراموش نكردحا

هزار باب به او �آمده است كه پيامبر93باب 40/139در بحاراالنوار، 

من هر گاه : كند كه گفتروايت مي�قيس از اميرالمؤمنينبن سليم !! آموخت

دش به من كردم خوداد، و اگر سؤال نميپرسيدم مرا جواب ميمي�از پيامبر

اي در هيچ جايي نه در شب نه در روز نه در آسمان و نه گفت، پس هيچ آيهمي

در زمين و نه در دنيا و نه در آخرت و نه در بهشت و نه در جهنم و نه در دامنه و 

آن �نه بر كوه و نه در تاريكي و نه در روشنايي نازل نشده مگر آن كه پيامبر

ام، امالء كرده است و من آن را با دست خود نوشتهرا برايم خوانده است و به من 

و تفسير آن و محكم و متشابه و عام و خاص آن را به من آموخته است، و به من 

آموخته كه آيه در كجا و چگونه و در مورد چه كساني نازل شده است، پيامبر

برايم دعا كرد كه خداوند به من فهم و حافظه بدهد، بنابراين هيچ آيه از�

. ام كه در كجا نازل شده استو فراموش نكرده،امكتاب خدا را فراموش نكرده

دعا كرده است كه خداوند به او حافظه بدهد علي �براي علي�اگر پيامبر

به او هزار باب يا �ها پيامبرو اگر طبق ادعاي شيعه! چه گناهي كرده است؟

! هزار كلمه آموخته است او چه گناهي دارد؟

�پيامبر خدا: فرمود�علي: كند كه گفتجعفر روايت ميي از ابيثمال
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و در روايتي !! شودهزار باب به من آموخت كه از هر بابي هزار باب گشوده مي

هزار كلمه به علي آموخت كه از هر كلمه هزار �ديگر آمده است، پيامبر خدا

.)1(شودكلمه ديگر گشوده مي

1���}�و محمدمهدي در كتاب خود �� c��û�,m��[��.�01��� ���	 ،1/244

شود و نزديك شويد زيرا علم پخش مي: گفت�كند كه اميرالمؤمنيننقل مي

اين شكم از غذا پر نشده : گفتو مي!! كشيدجوشد، و شكمش را دست ميمي

. »!! ...بلكه از علم و دانش پر شده است

بن السائب محمدبندر شرح حال هشام400-2/399و نجاشي در رجال، 

او به فضل و علم معروف و در مذهب ما تخصص داشت و حديث : گويدمي

به مشكل و بيماري بزرگي گرفتار شدم علم و دانش : گويدمشهوري دارد كه مي

آمدم و نشستم او در يك �بن محمدخود را فراموش كردم آنگاه نزد جعفر

... . به من بازگشتكاسه علم را به خورد من داد آنگاه علم و دانشم

آيا با توجه به چنين رواياتي عجيب نيست كه مؤلف به كثرت احاديث 

!! هريره و دانش او اعتراض كند؟ابي

سپس عجيب اين است كه در قرن بيستم كسي به چنين اعتراضي لب 

ها چندين ها تعجب دارد؟ عرب، آيا قوه حافظه انسان و بخصوص عرب!!بگشايد

آنها قرآن كريم و حديث و اشعار . ريره حفظ كرده بود حفظ داشتندبرابر آنچه ابوه

گويد؟ در مورد اينكه ابوبكر در مورد اينها چه مي) امين(را از حفظ داشتند، مؤلف 

گويد؟ظ داشت چه ميها را از حفهاي عربنسب

گويد؟ ها را از حفظ داشت چه مياشعار عرب�در مورد اينكه عايشه 

ها و اشعار و ادان در مورد حماد كه از همه مردم تاريخ عربو اين جاهل و ن

گويد گويد؟ و چه ميدانست چه ميهايشان را بيشتر مياخبار و نسب و لغت


�����U��=��RaZ������������



از بهتان����دليل و برهان در تبرئه ابوهريره 
٥٣

وقتي كه آگاه شود كه او براي هر حرفي از حروف الفبا صد قصيده بزرگ از 

م؟ سرود عالوه بر اشعار مقطعات و اشعار دوران اسالاشعار زمان جاهليت مي

گويد آقاي عبدالحسين در مورد حافظه امام بخاري، او صد هزار حديث چه مي

و او كتابش را از ميان ،هزار حديث غيرصحيحصحيح از حفظ داشت، و دويست

. آوري كردششصد هزار حديث جمع

گويد درباره حفظ ابن عقده كه يكصد و بيست هزار حديث از حفظ چه مي

!! داشت

در تحقيق سند حديث 415الواليه، ص گاني در كتابش انواراهللا گلپايآيت

از جماعتي شنيدم كه از او حكايت : گويدشيخ طوسي مي(: گويدشريف مي

يكصد و بيست هزار حديث را همراه با سندهاي آن حفظ : كردند كه او گفتمي

.)1()!!و سيصد هزار حديث را به خاطر دارم!! دارم

اي از صفحات كتابش دروغ ه در هر صفحهمشكل عبدالحسين اين است ك

كند كه ابوهريره بيش از حد حديث روايت دهد، او ادعا ميگويد و فريب ميمي

زند كه ائمه او كه آنها كند يا خودش را به فراموشي ميكرده است، اما فراموش مي

معتقد به عصمتشان هستند و راويان آنها از ائمه چندين برابر ابوهريره حديث 

هاي چهارگانه يا اصول باند و كتااند و در روايت حديث افراط كردهايت كردهرو

. انداشان افراط كردهچهارگانه

عالوه بر فصل گذشته كه مجلسي در بحاراالنوار آورده كه در آن از صفحه 

كنند كه به همين مقدار از حديث ذكر كرده است آنها ادعا مي200تا ص 127

.ه استشان روايت شدائمه

:افراط راويان شيعه
عالم معروف شيعه ابوالعباس نجاشي در كتاب رجال خود كه معروف به رجال 
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بن تغلب سي هزار حديث از امام جعفر صادق گويد كه ابانباشد مينجاشي مي

، و مؤلف كتاب ابوهريره در كتاب دروغين خود المراجعات )1(روايت كرده است

.)2(اين مطلب را نقل كرده است

يكي از آنها فقيه محدث و مفسر (: گويدعبدالحسين در  كتاب المراجعات مي

ابان بن تغلب رباح جريري است، او از ابوسعيد دان معروف و اصولي لغت

ترين افراد بود، ائمه ثالثه را مالقات نمود و از آنها علوم و احاديث فراواني ثقه

!! ر حديث روايت كرده استروايت نمود، و او فقط از امام صادق سي هزا

چنان كه ميرزا محمد در كتابش منتهي المقال در شرح حال ابان گفته «

.)3(»...است

صادق به ابان بن عثمان گفت كه ابان بن تغلب از من (: گويدو عبدالحسين مي

.)4()شما آن احاديث را از من روايت كنيد!! سي هزار حديث روايت كرده است

. اندان ثقه آنها چندين برابر اين تعداد روايت كردهو بلكه بيشتر راوي

�>Uw�); �) �OA� �گويد كه امام باشد ميكه يكي از راويان مهم شيعه مي:(

و از صادق شانزده هزار حديث فراگرفته !! باقر را در مورد سي هزار حديث پرسيد

.)5(!!است

xE"# ��y� �از حد حـديث روايـت   يكي از راويان افراطي شيعه كه بيش:#�(�(

كرده است جابربن يزيد جعفي است، از بس كه احاديث فراواني از معصومين در دل 

!! كردرفت و احاديث معصومين را آنجا دفن ميشد و به قبرستان مياو بود ديوانه مي

هفتاد هزار حديث �ابوجعفر: كند كه گفتكشي از جابر جعفي روايت مي
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ام و نخواهم گفت، جابر ه هيچ كس اين احاديث را نگفتهكه ب!! براي من بيان كرد

فدايت شوم با در ميان گذاشتن اسرار خود بار : گفتم�گويد به ابوجعفرمي

!! كه من براي هيچ كسي آن را بيان نخواهم كرد!! ايسنگيني بر دوش من گذاشته

گاه اي جابر هر: ابوجعفر گفت!! شومآيد و ديوانه ميگاهي دلم به جوش مي

چنين شدي به قبرستان برو و گودالي بكن و سرت را پايين بياور و در آن قرار 

.)1(بن علي چنين حديث براي من گفت و فالن گفتبده و سپس بگو محمد

دانم كه پنجاه هزار حديث مي: كند كه گفتو كشي از جابر جعفي روايت مي

.)2(هيچ كس آن را از من نشنيده است

از باقر !! كه او هفتاد هزار حديث«: گويدتمه الوسائل ميو حر عاملي در خا

، !!روايت كرده است و يكصد و چهل هزار حديث در مجموع روايت كرده است

.)3(و هيچ كسي از جابر بيشتر از ائمه حديث روايت نكرده است

اند هاي افراطي كه بيش از حد حديث روايت كردهو عبدالحسين از اين راوي

اش المراجعات نام برده و از آنها دفاع كرده و آنان را ستوده گيدر كتاب ساخت

. است

! است؟پس اي عقال در حقيقت چه كسي در روايت حديث افراط كرده

ابوهريره يا روايان شيعه؟

و اما اينكه او در كتابش گفته است كه صحاح و ساير مسانيد اهل سنت بيش 

، اين سخن او ستم و ظلم است و ما با انداز حد احاديث ابوهريره را روايت كرده

پذيرد و اين ادعا دروغي او موافق نيستيم و هيچ انسان منصفي اين گفته او را نمي

واضح و آشكار است، چون در حقيقت افراط در روايت حديث كاري است كه در 
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! صحاح شيعه انجام گرفته است چنان كه خود عبدالحسين به اين امر اعتراف دارد

هاي حديث و بهترين كتاب(: گويدكتاب دروغين خود المراجعات مياو در 

باشند كه در اصول و فروع از گذشته تا كنون مرجع اماميه هاي چهارگانه ميكتاب

الكافي، التهذيب، االستبصار ومن ال(: ها عبارتند ازروند، و اين كتاببه شمار مي

اند و قطعاً صحيح وايت شدهها به تواتر ريحضره الفقيه، و احاديث اين كتاب

باشد كه در ترين اين چهار كتاب ميهستند، و كافي بزرگترين و بهترين و صحيح

نه حديث روايت شده است، كه تعداد احاديث آن آن شانزده هزار و صد و نود و

باشد، چنان كه شهيد در از همه احاديثي كه در صحاح سته روايت شده بيشتر مي

.)1()اندگان اين مطلب را بيان كردهالذكري و ديگر بزر

تعداد احاديث كافي از همه احاديثي كه در صحاح سته (: گويدبنگريد كه او مي

)! روايت شده بيشتر است

هاي باند يا كتاهاي شيعه در روايت حديث افراط كردهپس اي عقال كتاب

! اهل سنت؟

رسي قرار گرفته هاي اهل سنت روايت شده مورد برهر حديثي كه در كتاب

اش نيز مورد است و در آن تحقيق شده و زندگي راوي و رفتار و قوت حافظه

و حديث هيچ كسي پذيرفته نيست مگر بعد از آن كه به . بررسي قرار گرفته است

اند، و همه راويان و همه متون احاديث مورد نقد و عدالت او يقين پيدا كرده

سنت روايت را به قرآن و سنت عرضه اند، و علماي اهلبررسي قرار گرفته

كردند تا به صحت حديث دقيقاً پي ببرند، و بعضي از علماي اهل سنت مي

كردند و مورد بررسي و مقايسه قرار آوري مياحاديث متضاد با يكديگر را جمع

دادند تا حقيقت و راه درست مشخص شود، بنابراين صحاح بر اساس مي

اند كه سند و متن هر حديث مورد بررسي قرار دهمعيارهاي دقيق علمي نوشته ش
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هاي حديث شيعه چنين كاري نشده گرفته است در صورتي كه در مورد كتاب

���(��!است، استاد عبداهللا فياض در كتابش  ê�e�z9����#Å���¡گويدمي� :

هاي افراطي گذشته و قرار سازي توسط شيعهرسد كه حديثچنين به نظر مي(

در سال ()1(بن سعيدهاي معتدل با كشته شدن مغيرههاي شيعهر كتابدادن آن د

شده و در آغاز قرن سوم هجري اين كار نيز انجام مي... پايان نيافته است )هـ119

است كه از طرفي نشانگر عمق حركت افراطي و از طرفي ديگر نشانه ادامه آن 

...). باشدمي

سته است بگويم كه هيچ پااليش و شاي(: گويدو استاد عبداهللا فياض مي

هاي حديث شيعه صورت نگرفته است به آن صورتي بسازي فراگيري در كتاپاك

هاي آنان صحاح اند كه به دنبال تحقيقات و تالشمحدثين اهل سنت انجام داده

هاي سازي و تحقيق در كتابسته معروف پديد آمدند و به علت نبود كار پاك

: هاي حديث شيعه باقي مانده استكتابحديث شيعه دو چيز در

.حاديث ضعيف در كنار احاديث معتبرباقي ماندن ا: اول

هاي حديث هاي افراطي در برخي از كتابسرايت و ورود احاديث شيعه: دوم

شيعه، با اينكه ائمه شيعه و علمايشان به اين خطر آگاه بودند و تالش كردند كه آن 

هاي حديث سازي فراگيري در كتابآن جا كه پاكرا در نطفه خفه كنند اما از

.)2(شيعه انجام نشده است آنها موفق به انجام اين كار نشدند

هاي خود را هاي حديث اهل سنت است كه آنها كتابو اين بر خالف كتاب

اند و مجموعه بزرگي در مورد احاديث سازي نمودهاز احاديث دروغين پاك

هـ543اند، چنان كه حافظ جوزجاني متوفاي سال هموضوع و دروغين تأليف كرد
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نام گذاشت، » �9*��!_«اولين كتاب درباره احاديث موضوع تأليف نمود و آن را 

كتابي به نام الموضوعات هـ597سپس بعد از او حافظ ابن جوزي متوفاي سال 

ن دو رساله در ايهـ650تأليف كرد و سپس بعد از او صاغاني لغوي متوفاي سال 

در اين مورد هـ910مورد به رشته تحرير درآورد، و بعد از او سيوطي متوفاي 


هايي نوشت به نامهاي كتاب�� �w!zY���� �ê�)F�=��� bI����P��²#Y�l¡���
�ê�=")7�� (بن علي شامي صاحب السيره متوفاي سال بن يوسفسپس محمد

ث الموضوعه تأليف كرد، و كتابي به نام الفوائد المجموعه في بيان االحاديهـ942

در اين مورد كتابي به نام هـ963بن عراق متوفاي سال بن محمدسپس علي


)F°��� QFw�8�#Y<1¡��k�� ;#)!�¦��� U�=M�#Y0Y¡���و بعد از او . تأليف كرد

را نوشت، سپس مالعلي �¡1�58ûê�#Y0Yهـ986بن طاهر هندي متوفاي محمد

. را تأليف كرد�¡1�58ûê�#Y0Yكتاب ـه1014قاري متوفاي سال 

كتاب الدرر المصنوعات هـ1188و بعد از او شيخ سفاريني حنبلي متوفاي سال 

في االحاديث الموضوعات را تأليف كرد و بعد از او قاضي شوكاني متوفاي سال 

��¡Y�ë#كتابي به نام هـ1250 �o�YH���#Y0Y¡�� íFJ�?9�� G<� نوشت و ابي �

\!_��v!<�ñY0Y¡��³�³���9كتابي به نام هـ1305بن خليل متوفاي محمدالمحاسن 
,�Q��_.,*��VñY0Y��Q�.	هـ1325البشير ظافر ازهري متوفاي و محمد. نوشت

. 	�¡Y0Y¡��íFJ�?9��;��Å���¡��1F5ô��!]�G�#Å�]1#�كتابي دارد به نام 
ع و دروغين در آن هايي وجود دارد كه احاديث موضوبو همچنين كتا

�#;�تأليف مقدسي، و كتاب 	�1�57��ûاست مثل كتاب آوري شدهجمع G�B¡�
[�7I����´Hsو همچنين او كتابي هـ543بن بدر موصلي متوفاي تأليف عمر�

���û("!��دارد به نام !�l���+«���ê�#Y0Y¡�i�	.
اند از آن جمله ان شدههاي وجود دارد كه در آن احاديث موضوع زياد بيو كتاب
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از صاحب قاموس و توان به تخريج احاديث االحياء تأليف عراقي و مختصر آنمي

����s���.�"¡�+k�1o�����íFJ�?û��]k��G�#	تأليف سخاوي اشاره كرد .

هايي در مورد كه در آن بحث» المنار«اي دارد به نام و حافظ ابن قيم رساله

و در عصر حاضر عالمه معاصر شيخ . ن بيان شده استحديث موضوع و امثال آ

�[����كتاب بزرگي در چند جلد در اين مورد تأليف كرده و آن را :آلباني 
k�#Y0Y¡��íFJ�?��	������]�k���!�l���íFJ�?	ناميده است .

اند، هاي حديث شيعه كه در معرض چنين تحقيقي قرار نگرفتهببه خالف كتا

احاديث موضوع و دروغين زيادي جاي داده شده ،يث صحيحو در كنار احاد

است و بلكه تا به امروز شيعيان كتاب مفصلي در شناخت احاديث موضوع تأليف 

الخطاب احاديث زيادي ساخته و در اند با اينكه افرادي چون مغيره و ابينكرده

را از اهل بيت كنند كه اين احاديث اند كه شيعيان ادعا ميرديف احاديثي قرار داده

و اگر كسي نگاهي كوتاه بر كتاب الكافي بيندازد ديگر نيازي به ... اند فراگرفته

خورد همانند و احاديث دروغين زيادي در آن به چشم مي... توضيح نيست 

شود در مورد اينكه قرآن تحريف مياحاديثي كه به دروغ به اهل بيت نسبت داده

دانند و يا به آنها وحي علم غيب مي،د ائمهگويشده است يا احاديثي كه مي

و ديگر احاديث دروغيني كه ... دانند كه چه زماني خواهند مرد شود و آنها ميمي

و از طرفي از شيعه بايد پرسيد كه آيا كليني صاحب كتاب ... است ذكر شده

نگفته رود، آيا مگر كليني در كتابش توز به شمار نميهاي كينهالكافي از افراطي

گويد كه قرآن تحريف شده است و در كتاب الحجه كافي است كه امام صادق مي

فصلي قرار داده و دهها حديث از زبان صادق روايت كرده كه فالن آيه اين طور 

. نازل نشده بلكه اين طور نازل شده است

به همين خاطر، اين شيعيان حتي يك كتاب در مورد احاديث موضوع تأليف 

پاشد چون اگر آنها اين كار را بكنند مذهب عبدالحسين از هم فرومياندنكرده

!! چون مذهب او برپايه احاديث موضوع و دروغين استوار است
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�+�ها هاشم در كتابش شيخ شيعه ê�#Y0Y¡�µ�k��� U�}U�=M	 253، ص

هاي حديث همچون الكافي و الوافي و اگر احاديث موجود در مجموعه(: گويدمي

ها و دشمنان ائمه از هر دري وارد را بررسي كنيم خواهيم ديد كه افراطيغيره

اند تا احاديث ائمه را خراب و فاسد كنند و آنها را بدنام نمايند و همچنين به شده

هاي خود را به آن بپاشند چون كه قرآن تنها كالمي اند تا سمقرآن روي آورده

آنها صدها آيه را به دلخواه خود است كه مفاهيم آن گسترده است از اين رو 

اند تا اينگونه مردم را اند و به دروغ اين چيزها را به ائمه نسبت دادهتفسير كرده

حمزه بن ابيبن حسان و عمويش عبدالرحمن بن كثير و عليگمراه كنند، و علي

اند كه همه آنها دروغ و تحريف و هايي در تفسير تأليف كردهبطائني كتاب

).اشدباست كه با اسلوب قرآن و بالغت و اهداف آن هماهنگ نميگمراهي

اي و همه مسلمين را متهم گوييم تو از راه به دررفتهبنابراين به عبدالحسين مي

اند در حالي كه در حقيقت تو اي كه آنها ارزش و جايگاه صحاح را ندانستهكرده

حقيقت را ) عبدالحسين(اما نويسنده ! ايارزش واقعي صحاح خودت را ندانسته

هاي معتبرشان دچار گويد تا مسلمين را در مورد كتابدر مورد صحاح خود نمي

گويد قبول كنيم و ديدگاه او را خواهد تا آنچه را كه ميترديد كند و او از ما مي

اما ما خوانندگان شناختي از مذهب او نداريم از اين رو تا وقتي مذهب ،بپذيريم

كنيم و و منصفانه مورد بررسي قرار ندهيم در مورد او قضاوت نميطرفانهاو را بي

بعد از بررسي مذهبش در چهارچوب مذهبي كه دارد او را مورد ارزيابي قرار 

هاي او قرار بگيريم چنين ها و هواپرستيپردازيدهيم، اما اينكه ما بازيچه خيالمي

آقاي عبدالحسين به جاي چيزي برخالف شيوه علمي است، بنابراين بهتر بود كه 

اينكه بگويد كه صحاح و مسانيد بايد از احاديث ابوهريره پاك گردند به 

پرداخت و و خاصتاً هاي حديث مذهب خودش ميسازي و پااليش كتابپاك

گويند قرآن تحريف شده و كتاب الكافي را از كفرياتي همچون احاديثي كه مي

دهند و عفت امهات المؤمنين را ار ميرا كافر قر�احاديثي كه اصحاب پيامبر
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. كردبرند پاك ميبرند و احاديثي كه ائمه را تا حد خدا باال ميزير سؤال مي

و به جاي اين ادعا كه �و بهتر بود او به جاي مخالفت با خدا و پيامبرش

باشد پااليشي در هاي چهارگانه ميترين و بهترين و بزرگترين كتابالكافي قديمي

اند كه ظهور صحاح سته داد، چون اهل سنت اين كار را كردههايش انجام ميكتاب

. باشدسازي آنها مينتيجه پژوهش و تحقيق و پاك

هايي مسموم كه امت را متفرق و بهتر بود عبدالحسين به جاي تأليف كتاب

كه در حقيقت بايد اسم 	����pYlH���+k��ò!�V8¡<��همچون كتاب )1(كندمي

��¡<��آن pYlH���+k��b!7¦8��	)2(هاي حديث سازي كتاببود، كار پاكمي
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. دادشيعه را انجام مي

و بهتر بود عبدالحسين به جاي جستجو و عيبجويي از صحابيي كه امت بر 

اند زندگي به عدالت و معتمد بودن او اجماع كرده�اساس تأييد خدا و پيامبر

كرد، نوري طبرسي كه كتابي در مورد اثبات مياستادش نوري طبرسي را بررسي 

�+�تحريف قرآن تأليف كرده و آن را  [�Lù�� _l<���[U� [�7�� òF1ô� ê�=}
[�*U9�	)1( روايت از روايات 1800ناميده است، و او در اين كتابش حدود

. گويند قرآن تحريف شده استخودشان آورده كه مي

كرد و به جاي كافر قرار قلمفرسايي مي)2(بنابراين بهتر بود او در رد استادش

. داد چون خدا چنين كسي را كافر شمرده استدادن ابوهريره او را كافر قرار مي

:در ترازوراويان شيعيان
برد كه افرادي جاهل هاي شيعه امام صادق از اين رنج ميطبق تصريح كتاب

كردند و به امام صادق رفتند و احاديث دروغيني روايت ميآمدند و مينزد او مي

دادند و آنها براي آن كه از مردم پول بگيرند و نان به دست بياورند نسبت مي

! دادنداحاديثي دروغين را به امام نسبت مي

گويند كه چهار ها ميكنيم كه شيعهو از اينجا ما اين خطر بزرگ را درك مي

از علماي شيعه بدون اند و برخي هزار راوي از امام صادق حديث روايت كرده

اند و روايات استثناء همه اين چهار هزار راوي را ثقه و مورد اعتماد دانسته

=Hl��� �ã�FJb]�� J1��'�!*�[��.��JUY��UJ�Qr���
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اند در حالي كه ابوعبداهللا از اينكه افراد زيادي به دروغ به دروغگويان را پذيرفته

گفت كه از همه كساني كه ادعاي تشيع برد و ميسازند رنج مينام او حديث مي

! ه نفر شيعه واقعي او هستندكنند فقط هفدمي

xO� % z:%: برخي از راويان شيعه شرابخوار بودند همانند عوف عقيلي، كشي

عقيلـي از يـاران   : كند كه گفـت از فرات بن احنف روايت مي) 90ص (در رجال، 

اميرالمؤمنين بود او شرابخوار بود اما حديث را همان طـور كـه شـنيده بـود بيـان      

!! كردمي

گفته است يا بعد از آن كه به هوش يا او در حالت مستي حديث ميدانم آنمي

!! آمده استمي

�>Ux)� �نوشيد و گنـاه انجـام   يكي ديگر از راويان شيعه كه شراب مي:%��,(

صـحاب  أالجـامع لـرواه و  «عباد بود، محمدمهـدي در كتـابش   بن ابيداد محمدمي

نـوعي  (عبـاد بـه خـوردن نبيـذ     ابـي ابن : گويدمي) 500ش، 2/31(، »االمام الرضا

!! و گوش دادن به موسيقي معروف بود) شراب

M+{) �) |EW: ،يكي از راويان شيعه حفص بن بختري است نجاشي در رجال

و �عبـداهللا از ابـي !! او از اهـل كوفـه و ثقـه اسـت    : گويـد مي) 342، ش 1/324(

بـازي او را طعـن   حديث روايت كرده است اما بـه خـاطر شـطرنج   ... �ابالحسن

!! اندزده

,�}xA�% �بن عيسي است كه عمرش بـه شصـت   يكي از راويان شيعه حماد: (

خواند و چيزي از احكـام نمـاز را   سال رسيده بود و هنوز صحيح و درست نماز نمي

! دانستنمي

يكي : گويدمي)  ،)1/311-317	��H\�Y��!�]�UJ��!�!�ôرياض محمد در كتاب 

بن عيسي جهني بصري بود او در اصل كوفي و حماد�م صادقاز ياران اما

در كتاب الوسائل الصحيحه المشهوره در : گويدمي317و در صفحه !! ... ثقه است
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اي حماد آيا نماز خواندن را : روزي به من گفت�اباعبداهللا: گويدباب نماز مي

حفظ هستم، من كتاب حريز در مورد نماز را: گفتم: گويدمي! دانيخوب مي

بلند شو نماز بخوان سپس من بلند شدم و پيش او رو به قبله ايستادم و : فرمود

حماد تو نماز را درست : نماز را شروع كردم و ركوع و سجده كردم، فرمود

خواني چقدر زشت است كه سن شما به شصت يا هفتاد سال رسيده و هنوز نمي

فدايت : س حقارت كردم و گفتماحسا: حماد گفت. خوانييك نماز را درست نمي

رو به قبله ايستاد �شوم به من ياد بده كه چگونه نماز بخوانم، آنگاه ابوعبداهللا

. اي حماد اينگونه نماز بخوان: و دو ركعت نماز خواند و گفت... 

;�@�, �) ~)�k x�&k 9y}:)�:  يكي از راويان شيعه ابوحمزه ثمالي ثابت بن دينـار

! وار بوداست كه او شرابخ

من و عامر: كند كه گفتالخطاب روايت ميبن حسن بن ابيكشي از محمد

بن زائده بر باب الفيل نشسته بوديم كه ناگهان بن عبداهللا بن جذاعه ازدي و حجر

اي عامر تو : بن عبداهللا گفتابوحمزه ثمالي ثابت بن دينار پيش ما آمد و به عامر

) شراب(اي كه ابوحمزه نبيذ اي و گفتههاباعبداهللا را عليه من تحريك كرد

!!!نوشدمي

من اباعبداهللا را عليه تو تحريك نكردم بلكه او را در مورد : عامر به او گفت

هر چيزي كه انسان را مست كند حرام : كننده پرسيدم او گفتچيزهاي مست

كه ابوحمزه : گويدالخطاب مينوشد، ابن ابياباحمزه شراب مي: است، و گفت

! نمايمكنم و توبه مياز خدا طلب آمرزش مي: فتگ

نوشيد و به آن متهم ابوحمزه شراب مي: و علي بن حسين بن فضال گفت

.)1(بود

xO%x)� �)x@���) 9y}:او اموال امام معصـوم  ،حمزه بوديكي از راويان شيعه ابي
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عه بـه  هـاي رجـال شـي   اين چيزي است كـه در كتـاب  . دزديدها را ميو خمس شيعه

، 	�H\�Y���»]�UJ��»�!�ô!«�رياض محمد شـيعه، در كتـابش   . صراحت بيان شده است
هـاي معلـون   گويد كـه او از واقفـي  حمزه ميبن ابيدر شرح حال علي1/418-428

. بود... دروغگو و 

: كند كه گفتروايت ميزصدوق از حسن بن علي خزا: گويدمي420و در ص 

حمزه با ما همراه بود و او مقداري پول و كاال همراه ابيبن ما به مكه رفتيم و علي

يعني - �اينها متعلق به بنده صالح: اينها چه هستند؟ گفت: ما گفتيم!! خود داشت

. ببرم�هستند و مرا فرمان داده تا آنها به نزد فرزندش علي- امام

را اين�بن جعفرحمزه بعد از وفات موسيبن ابيعلي: گويدصدوق مي

!! نداد�انكار كرد و آن اموالي كه در دستش بود را به امام رضا

بلكه !! دزديدها و اموال معصوم را ميتنها ابوالبطائني نبود كه خمس شيعه

دارند خمس بسياري از راويان شيعه كه ادعاي محبت ائمه و شيعه بودن آنها را مي

و شيخ در كتاب الغيبه : ويدگمي422و در صفحه ! دزديدندو اموال ائمه را مي

اند اولين كساني كه عقيده وقف را اظهار كردند راويان ثقه روايت كرده: گويدمي

عثمان بن عيسي رواسي بودند كه به مال ،بن مروان قنديحمزه و زيادبن ابيعلي

دنيا چشم طمع دوختند و با اموالي كه دزديده بودند افرادي را چون حمزه بن 

.)1(المكاري و كرام خثعمي و امثالشان را به طرف خود منحرف كردنديزيع و ابن 
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و 423در ص . و همچنين آمده كه او فردي ملعون و دروغگو و جهنمي است

كشي روايات زيادي در مذمت او روايت كرده است كه از : آمده است429و 424

محمد و بن بن موسي و او از داودآن جمله يكي اين است كه حمدوه از حسن

: اباالحسن با صداي بلند به من گفت: بن محمد روايت كرده كه گفتاو از احمد

وفات نمود مردم كوشيدند تا نور �وقتي پيامبر: اي احمد گفتم لبيك، گفت

خدا را خاموش كنند اما خداوند نور خويش را بوسيلة اميرالمؤمنين كامل و 

لي بن حمزه و يارانش وفات يافت ع�وقتي ابوالحسن. فروزان گرداند

. كوشيدند تا نور خدا را خاموش كنند اما خداوند نور خويش را كامل گرداند

بن حسن بن فضال ابوالحسن علي: و در الكشي آمده است كه ابن مسعود گفت

. حمزه دروغگو و متهم استبن ابيعلي: گفت

كه بن حسين شنيدماز علي: گويد ابن مسعود گفتو در جايي ديگر مي

دانم كه حتي و من جايز نمي... حمزه دروغگو و ملعون است ابن ابي: گفتمي

. يك حديث از او روايت كنم

. حمزه مرد بدي استبن ابيعلي: گويدمي423و در ص 

وحيد در مورد توضيحي كه درباره بطائني گفته : آمده است427و در ص 

اطر مذهب فاسدش مورد حمزه به خابي: گفتمي:جد من : گويداست مي

!!دانطعن قرار گرفته است، و مشايخ ثقه ما از او حديث روايت كرده

فساد مذهب و عقيده به خاطر اين است كه او از واقفه :گويممي) مؤلف(من 
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چون آنها امامت دوازده امام را قبول )1(است و واقفه از ديدگاه اماميه كافرند

.)2(ندارند

حمزه راهنماي علي بن ابي: آمده استءم العلماو در معال423و در ص 

. بصير واقفي استابي

اند، دليلش اين است كه اگر آنها اما اينكه چرا شيعه اين راوي را ثقه قرار داده

ها و چون واقفي!! پاشداين راوي را قبول نداشته باشند مذهب اماميه از هم فرومي

!! كنندكه به امامت ائمه تصريح مياندغيره هستند كه رواياتي را روايت كرده

هاي رجال شيعه دقت كنيد خواهيد ديد كه كساني خواننده عزيز اگر در كتاب

ها هستند كه منسب به اند افرادي همانند اين راويكه اساس عقيده امامت را نهاده

ها از فطحيه و واقفه و و بيشتر اين راوي)3(باشندچنين مذاهب فاسدي مي

باشند چنان ها هستند كه بيش از صد فرقه ميو ديگر فرقه... اسماعيليه ناووسيه و

.)4(... اند كه خود شيعه اين را به صراحت بيان كرده

;:E"� x)� �يكي از راويان شيعه عبداهللا بن يعفـور اسـت كـه شـراب     :%���* (

!! و همانند نياكانش به شرابخواري معتاد بود!! نوشيدمي

يعفور شيعه در جرح و تعديل از ابن مسكان و او از ابن ابيكشي عالم مهم 

گرفت شد و درد شدت ميهر گاه به اين دردها مبتال مي: كند كه گفتروايت مي

عبداهللا رفت و به او خبر داد گرفت، و نزد ابينوشيد و آرام مييك جرعه نبيذ مي
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گيرد، ام مينوشد آركه به چنين دردي مبتالست و وقتي يك جرعه نبيذ مي

اش نزد ننوش، وقتي به كوفه بازگشت درد به او حمله كرد خانواده: اباعبداهللا گفت

او آمدند و اصرار كردند كه بنوشد تا اينكه او نوشيد و وقتي كه نوشيد دردش آرام 

گرفت، سپس دوباره پيش اباعبداهللا رفت و به او گفت كه درد دوباره مرا گرفته و 

يعفور ننوش زيرا آن حرام است اي ابن ابي: اعبداهللا به او گفتام، ابشراب نوشيده

و نااميد شود درد از كند و اگر از تو شيطان است كه تو را وادار به نوشيدن آن مي

.رودبين مي

=�y) 9���گويـد  عقيقـي مـي  ،يكي از راويان شـيعه ابـوهريره بـزاز اسـت    :�(:

بزاز باد، به او گفتند كه ابوهريره گفت كه رحمت خدا بر ابوهريره �ابوعبداهللا

آيا مگـر بـراي خـدا مشـكل اسـت كـه       : نوشيده است، آنگاه او گفتبزاز نبيذ مي

.)1(!دوستدار علي را ببخشد و از نگاه نبيذ خوردن و شرابخواري او گذشت نمايد

Mh} ��':   و يكي از راويان ثقه و مورد اعتمادشان شاعرشان اسـت كـه او را

دهند او سيد حميري است كـه از نوشـيدن شـراب بـاكي     لقب ميشاعر اهل بيت

وقتي سيد حميري مريض بود : بن نعمان روايت است كه گفتاز محمد!!! نداشت

هايش سبز و صورتش سياه شـده اسـت، نـزد    در كوفه نزد او آمدم ديدم كه چشم

الي از فدايت شوم در ح: امام صادق كه در آن روز در كوفه بود آمدم و به او گفتم

امـام  . آيم كـه او در بـدترين حالـت قـرار داشـت     حميري ميپيش سيد بن محمد

و مـا هـم همـراه او حركـت     . صادق دستور داد اسبش را زين كردند و سوار شـد 

كرديم تا اينكه پيش حميري آمديم، گروهي از مردم اطراف او نشسته بودند و بـه  

سـيد  ! اي سـيد : و گفـت او چشم دوخته بودند، امام صادق باالي سرش نشسـت  

توانسـت حرفـي بزنـد امـام     كرد امـا نمـي  هايش را باز كرد و به امام نگاه ميچشم

حقيقـت را بگـو خداونـد    ! اي سـيد : هايش را تكان داد و بـه او گفـت  صادق لب


�����G�!*JU��û��1���c��z�ZR����TU�7�¡����aZ�`���$&���U�w¡��[�Y*���F�Q=]�	��



از بهتان����دليل و برهان در تبرئه ابوهريره 
٦٩

كند كه بـه  نمايد و تو را وارد بهشتي ميكند و بر تو رحم ميبيماري تو را دور مي

.)1(داده استاولياي خود وعده آن را 

و همچنين از امام صادق روايت شده است كه بعد از وفات سيد حميري نزد 

او : امام صادق از سيد يادي شد آنگاه امام گفت رحمت خدا بر او باد، به او گفتند

! نوشيدنبيذ مي

من : سپس فردي به او گفت! رحمت خدا بر او باد: دوباره گفت�امام

منظورت شراب : امام صادق گفت! نوشيدميقستارخودم او را ديدم كه نبيذ 

رحمت خدا بر او باد، چه اشكال دارد كه : فرمود�امام! بله: است؟ گفتم

.)2(... خداوند جرم شرابخواري يكي از دوستداران علي را بيامرزد

اين شرابخوار مست در حال مستي مرده است، اما با وجود آن از اهل بهشت 

و احمد امين ! راي شيعه حرام است مگر مدت كوتاهياست، چون آتش جهنم ب

راست گفته است، و اينك بعضي از اشعار اين شرابخوار مست را براي خواننده 

: دارممحترم بيان مي

� 'Y�#�w��� [5�,�/�!�#� '9@ë�Fê��4� ;�� Q=^
. گوينددهد دروغ ميبرند كه علي دوستدارش را نجات نميآنان كه گمان مي

�� �\-U� b�MJz�'�#� ���H#¾m�]� ;#� Q�!¿�À
. به پروردگارم سوگند كه وارد بهشت برين شدم و خداوند گناهم را بخشيد

� �Y!��� ��°*�<,Á#� x�!���Á#� �Y�Y87?�êv¡�� G
. پس اي دوستداران علي امروز شما را مژده باد و علي را تا دم مرگ دوست بداريد
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. سپس بعد از او فرزندانش را يكي پس از ديگري دوست بداريد

و خاجوئي نيز بعضي از اشعار اين شرابخوار مست را ذكر كرده است كه از آن 

: توان به اشعار ذيل اشاره كردجمله مي

,� K?¾�� ;�� ê��� ;�, J�� _4W�CF� êY¡�� ���� �°=��*�  �"�8
. بيني كه به هنگام مرگ خندان هستندميرند ميستداران او وقتي ميدو

YÂ� ê��� ;��: £��#� ;��  t2� Q�� ó!�<�� £9Ñ�W���� U����
��

. و هر كس دشمنان او را دوست داشته باشد وقتي بميرد راهش به سوي جهنم است

�واليت علياينها همه از ديدگاه شيعه ثقه هستند چون آنها به گفته شيعه به 

دانند چون آنان به اين واليت باور ، و از طرفي اصحاب را كافر مي)2(ايمان دارند

!! ايداند، آيا تا كنون چنين مذهب و مسلك و چنين ديني را ديدهنداشته

و اين فصل را با بيان اينكه دروغگويان و سازندگان احاديث جعلي كساني 

. رسانيماند به پايان مير ائمه روايت كردههستند كه از باقر و صادق و رضا و ديگ

كند كه بن سعيد از يونس روايت ميدر شرح حال مغيره195كشي در ص 

به عراق آمدم و تعداد اندكي از ياران ابي جعفر را در آنجا يافتم و حال آن : گفت

هاي عبداهللا زياد و فراوان بودند من احاديث آنها را فراگرفتم و كتابكه ياران ابي

ها را به ابي الحسن الرضا عرضه كردم، او به آنان را با خود بردم و بعداً آن نوشته

عبداهللا نيستند و به من احاديث زيادي اعتراض كرد و گفت اينها از سخنان ابي

عبداهللا دروغ نسبت داده است و الخطاب باد او به ابيلعنت خدا بر ابي: گفت

هاي ياران سازند و در كتابحاديث را ميالخطاب اين اهمچنين ياران ابي

دهند، پس هر چيزي كه بر خالف قرآن بود و آن را به ما نسبت عبداهللا قرار ميابي

. دادند آن را قبول نكنيد
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گويد از اباعبداهللا شنيدم كند كه او مياز هشام روايت مي196و كشي در ص 

هاي ياران و داد و در نوشتهبن سعيد به پدرم دروغ نسبت ميمغيره«: گفتكه مي

داد و سپس كرد و آن را به پدرم نسبت ميشاگردان پدرم كفر و انحراف وارد مي

خواست تا آن را در اذهان شيعه جاي بدهند، داد و از آنها ميآن را به يارانش مي

شود بدانيد كه آن هاي شاگردان پدرم مشاهده ميپس هر نوع افراطي كه در نوشته

. »هايشان جاي داده استبن سعيد در نوشتههرا مغير

بن سعيد كه مغيره: گويدمي1/174تنقيح المقال، «مامقاني در مقدمة كتاب 

! »امنزديك به صد هزار حديث در ميان احاديث شما جاي داده: گفت

بن سعيد احاديث كافرانه و باطل را آري اين است مذهب اهل بيت كه مغيره

مانند روايتي كه در الكافي و تفسير قمي و تفسير -دهدن جاي ميسازد و در آمي

گويد كه آيد و مياما عبدالحسين موسوي مي- عياشي و بحاراالنوار آمده است

!!! انداينها رواياتي هستند كه شاگردان و ياران ثقه و معتمد ائمه آن را نقل كرده

شته باشيم كه عبدالحسين در جا دارد كه ما نگاهي سريع و گذرا بر رواياتي دا

آنها را ستوده است، و شما برادر خواننده، گفته جعفر صادق » المراجعات«كتابش 

ما اهل بيت، صادق و راستگو هستيم اما : گويدرا به ياد داشته باشد كه مي

دهند و با دروغ نسبت دادن به ما از دروغگوياني هستند كه به ما دروغ نسبت مي

. ندافتچشم مردم مي

g%� �اند كه اين مرد فـردي ثقـه و مـورد اعتمـاد     شيعيان اجماع كرده:=;�;9 (

چنان كه ! انداست و روايات او صحيح هستند، اما اهل بيت اين فرد را لعنت كرده

اما با وجود اين عبدالحسين در كتاب دروغينش . )1(طوسي در الفهرست گفته است

قهرماناني هستند كه : گويدرده است او ميالمراجعات او را چنين ستود و تمجيد ك

اند تا در خـدمت بـاقر و صـادق   اند و بلكه موفق شدهالعابدين را درنيافتهامام زين
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بن معاويه عجلي و ابوبصير ليـث بـن   باشند، از جمله از افراد ابوالقاسم بريد�

... مراد بختري مرادي و ابوالحسن زراره بن أعين و ابوجعفر محمدبن مسلم است

اما اين چهار نفر به مقامي واال نايل آمدند و از مقربان بودند و امام صادق در مورد 

تنهـا كسـاني كـه    : اينها امين خدا در حالل و حرام هستند و گفـت : گويداينها مي

بـن  دارند زراره و ابوبصير ليـث و محمـد  همواره ياد و خاطره ما را زنده نگاه مي

اينهـا حافظـان ديـن و امـين پـدرم هسـتند و       : تسپس گفـ ،مسلم و بريد هستند

پيشكسوتان و پيشگامان به سوي مـا در دنيـا هسـتند و در آخـرت بـه سـوي مـا        

سپس اين چهار نفر را نام بـرد و  . فروتنان را به بهشت مژده بده: و گفت،پيشتازند

پدرم در حالل و حرام به آنها اطمينان داشـت و آنهـا ظـرف    : (در مورد آنها گفت

او بودند و همچنين امروز آنهـا رازدار مـن هسـتند و يـاران حقيقـي پـدرم       دانش

باشند خداوند بوسيله اينها هر بـدعتي را دور  باشند و آنها ستارگان شيعيانم ميمي

ها را از اين ديـن دور  گرايان و تأويل افراطيهاي باطلپردازيكند و اينان دروغمي

و شرافت و كرامـت و واليـت اينهـا را    كنند، و ديگر سخنان خوبي كه فضيلتمي

توان آن را بيان و توصيف كرد، اما با وجود آن دشـمنان اهـل   دارد كه نميبيان مي

اما اين اتهامات به مقام شامخ و جايگاه واالي آنها پيش !! اندبيت آنها را متهم كرده

ر چنان كه دشـمنان پيـامبران هـر چـه د    ! كندعيبي وارد نمي�خدا و پيامبرش

رفت و آيـين  گفتند تأثيري نداشت و روز به روز مقام انبياء باالتر ميمورد آنها مي

.)1(يافتپيامبران روز به روز نزد اهل حق و خردمندان گسترش مي

بن مسلم و ما آنچه كه به زراره بن أعين و محمد(: گويدو اين مؤلف مي

ايم و ديديم كه هر ردهمؤمن الطاق و امثالشان نسبت داده شده است را بررسي ك

.)2()اند جز دروغ و دشمني و تهمت چيزي نبوده استآنچه به اينها نسبت داده
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رواياتي كه (: گويددر حاشيه مي20/196محشي در خاتمه الوسائل در ص

شوند در بخشي از اين كشي در مورد زراره گفته است به دو نوع تقسيم مي

ته است و به جايگاه واالي او و مقام بزرگ ها زراره مورد ستايش قرار گرفروايت

او نزد امام صادق و پدرش و مقدم بودن او بر ديگران در علم و معرفت و حفظ 

و در ،احاديث اهل بيت و محافظت احاديث از اينكه تلف شوند اشاره شده است

ها برعكس او مورد نكوهش قرار گرفته و در اين برخي ديگر از اين روايت

شده كه او مردي دروغگو و رياكار بود كه احاديث دروغين روايات بيان

). ساخته استمي

حقيقت اين است كه ما وقتي احاديثي كه اين فرد را ): مؤلف(گويم من مي

اند را مورد بررسي اند و احاديث كه او را مورد عيبجويي قرار دادهستايش كرده

و و رياكار بوده و حديث جعل قرار داديم به اين نتيجه رسيديم كه اين مرد دروغگ

داده است و نسبت به ائمه كرده است و او سخنان دروغيني را به ائمه نسبت ميمي

كرده است و ادبي ميكرده است بخصوص نسبت به امام صادق بياسائه ادب مي

اما احاديثي كه اين مرد را . روايت شده كه او به ريش امام صادق گوزيده است

ضعيف هستند و به فرض اگر صحيح باشند بر فضيلت او است ستايش كرده

بر تعديل ،كنند چون هر گاه جرح و تعديل جمع شدند جرح مفصلداللت نمي

: مقدم است، و شايد امام آنچه در مورد او گفته است از روي تقيه گفته است

و 234و در ص 7/230در » معجم رجال الحديث«متأخرين شيعه مانند مؤلف 

و ،اند را ثقه قرار دهدكوشند تا اين راوي كه ائمه او را لعنت كردهه ميبيهود238

: اند سه نوع هستندرواياتي كه زراره را مذمت كرده: گفته است

نمايند كه زراره در امامت امام كاظم شك رواياتي كه بر اين داللت مي: نوع اول

د را به مدينه داشته است چون وقتي امام صادق وفات يافت زراره پسرش عبي

. فرستاد تا قضيه امامت را بررسي كند

كنند كه از زراره كارهايي سرزده رواياتي هستند كه بر اين داللت مي: نوع دوم
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!! است كه با ايمان منافات دارد

. اندرواياتي كه ائمه در آن زراه را مذمت كرده: نوع سوم

اند و اين روايات را آمدهكنم كه در مذمت زراره و اينك رواياتي را بيان مي

. الكشي در رجال بيان كرده است

:كندهاي زراره را بيان ميجعفر صادق رسوايي
گويد كه جبرئيل بن احمد فاريابي گفت كه عبيدي بن مسعود ميمحمد

كند و او از ابن مسكان بن عيسي از يونس بن عبدالرحمن روايت ميمحمد

رحمت خدا بر اباجعفر باد، : گفتشنيدم كه مياز زراره : كند كه گفتروايت مي

زراره چرا چنين : اما در مورد جعفر در دلم نسبت به او چيزي هست، به او گفتم

.)1(هاي زراره پرده برداشتچون اباعبداهللا از رسوايي: گفت: هستى

:دهدزراره از طرف خودش در مورد حالل و حرام فتوا مي
جبرئيل : بن مسعود گفتاست كه محمدآمده 257ح، 156در الكشي ص 

كرد و او از ابن مسكان روايت كرد كه بن احمد گفت عبيدي از يونس روايت مي

پيش زراره در مورد چيزي از امور حالل و حرام گفتگو كرديم او از طرف : گفت

گويي يا طبق روايتي خودش چيزي گفت، به او گفتم آيا از طرف خودت مي

از رأي و دانم و آيا مگر چنين نيست كه بعضي ن ميگفت م! گوييچنين مي

. دنظرها از روايت بهتر هستن

:بنددزراره بر صادق دروغ مي
آمده است ابوصالح خلف بن حماد بن ضحاك گفت 258ح، 157در ص 

عمير از هشام بن سالم روايت كرد كه او گفت ابوسعيد آدمي گفت كه ابن ابي
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ي ابوعبداهللا وفات يافت نزد او آمدم و به او گفتم زراره بن أعين به من گفت وقت

آوري؟ و حديث را براي او گفتم و فالن حديث را كه به من گفتي به ياد مي

ترسيدم كه انكار كند، آنگاه گفت سوگند به خدا آن حديث را از طرف خود مي

. درست كرده بودم

:مامت توقف كرده بودزراره در مورد قضيه ا
آمده است كه محمدبن مسعود گفت كه عبداهللا بن 260ح، 157و در ص 

محمد خالد طيالسي به ما گفت كه حسن بن علي الوشاء به روايت از محمدبن 

از : ابوجعفر به من گفت: كرد كه گفتحمران به ما گفت و او از زراره روايت مي

گند به فدايت شوم سو: گفتم: گويداسرائيل روايت كن اشكالي ندارد، زراره ميبني

تري از آنچه در روايات آنها آمده به خدا كه در احاديث شيعه چيزهاي عجيب

. خوردچشم مي

اي درنگ كردم و چيزي لحظه: گويدفرمود آنها چه هستند اي زراره؟ زراره مي

آن را باور كن زيرا : بله فرمود: باشد؟ گفتمشايد منظورت غيبت مي: نگفتم، فرمود

.حق است

كند كه زراره داراي ضعف بوده است و از ر اين داللت ميحديث مذكور ب

روي تقيه سخن امام را پذيرفته است، و تعداد زيادي از روايات دال بر اين مطلب 

دارند كه او در قضيه امامت تا دم مرگ توقف كرده بود و حديث هستند و بيان مي

م زمانش را هر كس بميرد در حالي كه اما«معروف شيعه بر او منطبق است كه 

. »نشناسد به مرگ جاهليت مرده است

:كندراره در علم امام صادق شك ميز
بن مسعود به من گفت كه آمده است كه محمد261ح، 158در الكشي، ص 

محمدبن عيسي از يونس و او از ابن مسكان روايت : جبرئيل بن احمد گفت
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تر از آنچه بود فكر لمجعفر را عا: گفتاز زراره شنيدم كه مي: كرد كه گفتمي

كردم، و او از اباعبداهللا در مورد فردي از ياران ما كه خودش را از طلبكارانش مي

مردي از اصحاب ما از طلبكارانش خودش را پنهان : كند پرسيد و گفتپنهان مي

كرد، پس او بايد صبر كند تا به همراه مهدي بيرون بيايد و اگر نه بايد با مي

تا : زراره گفت،شاءاهللا چنين خواهد بودكند، ابوعبداهللا گفت انطلبكارانش آشتي

تا دو سال؟ : زراره گفت،شاءاهللاخواهد شد ان: يك سال؟ ابوعبداهللا گفت

شاءاهللا خواهد شد، آنگاه زراره بيرون رفت و باورش اين بود ان: ابوعبداهللا گفت

جعفر را : بنابراين گفتاما چنين نشد ،كه تا دو سال ديگر قائم ظهور خواهد كرد

. شناختمبهتر از آنچه هست مي

:كندزراره صادق را تكذيب مي
بن بن مسعود روايت شده كه گفت فضلاز محمد262ح، 158و در ص 

بن عبدالحميد و او از عمير و او از ابراهيمشاذان به او نوشت كه او از ابن ابي

: اندعقوب احمر شنيده است كه گفتهاسامه شحام و يمنصور و ابيبن ابيعيسي

بن عيينه از حكَم: نشسته بوديم آنگاه زراره نزد او آمد و گفت�عبداهللانزد ابي

نماز مغرب را نرسيده به مزدلفه بخوان : كند كه او فرموده استپدرت روايت مي

فته هرگز پدرم چنين چيزي نگ،اممن در اين مورد فكر كرده: ابوعبداهللا به او گفت

گويد زراره از پيش او بيرون دهد، مياست و حكَم سخن دروغ به پدرم نسبت مي

. به نظر من حكم به پدر او دروغ نسبت نداده است: گفترفت در حالي كه مي

ما اهل : راست گفته است وقتي كه گفت�جعفر صادق) مؤلف(گويم مي

د و به خاطر اين از دهنبيت صادق هستيم و دروغگوياني به ما دروغ نسبت مي

. و يكي از آنها همين راوي است. افتندچشم مردم مي

:مخالفت زراره با صادق
: كند كه گفتاز هشام بن ابراهيم ختلي روايت مي145الكشي در ص 
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گوييد يونس در در مورد استطاعت حج چه مي: ابوالحسن خراساني به من گفت

آن كه مذهب زراره اشتباه است، گفتم اين مورد مذهب زراره را قبول دارد و حال 

گويد ما نه، ولي پدر و مادرم فدايت باد آنچه زراره در مورد استطاعت حج مي

گوييد؟ قبول نداريم زيرا گفته او از دين پدرانت نيست، گفت پس شما چه مي

�¤��¥}�عبداهللا در موردابي: گفتم �£��¢� �¡���~� �}� �|z) آل

: استطاعت و توانايي رفتن به حج چيست؟ فرمودشد كه پرسيده .)97: عمران

عبداهللا را قبول مالي داشته باشد، پس ما گفته ابييعني تندرست باشيد و توانايي

. گفت ابوعبداهللا راست گفته است و حق همين است،داريم

نجاشي در كتاب رجال خود و طوسي نيز به اين اشاره ) مؤلف(گويم مي

.)1(مورد استطاعت و جبر دارداند كه او كتابي دركرده

ما اهل بيت راستگو هستيم و : و جعفر صادق راست گفته است وقتي كه فرمود

. افتنددهند و به خاطر اين كار از چشم مردم ميافرادي به دروغ چيزهايي به ما نسبت مي

:كندادق سه بار زراره را لعنت ميص
قولويه به من گفت كه آمده است كه ابوجعفر محمدبن 147در الكشي ص 

كند كه الل روايت ميحمحمدبن قاسم ابوعبداهللا معروف به ماجيلويه از زيادبن ابي

عبداهللا گفتم زراره در مورد استطاعت از تو مطلبي روايت كرده است گفت به ابي

و ما قبول كرديم و او را تصديق نموديم اما دوست داشتم آن روايت را به تو 

|��{��}�كند كه تو را در موردگفتم زراره ادعا مي! آن را بگو: فرمود،عرضه كنم
¥��¤��£��¢��¡���~z)اي پرسيده است و تو گفته.)97: آل عمران

هر كس توشه و سواري داشته باشد توانايي حج را دارد گرچه حج نكرده باشد؟ 

ام گفتهاو مرا اينگونه نپرسيده است و من هم اين طور ن: اي بله، گفتو تو فرموده
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لعنت خدا بر ،سوگند به خدا كه بر من دروغ بسته است، لعنت خدا بر زراره باد

هر كس توشه و سواري داشته : لعنت خدا بر زراره باد، او به من گفت،زراره باد

مگر آن كه به او اجازه ،باشد توانايي حج را دارد؟ پس او توانايي دارد؟ گفتم نه

بله به او : كنم گفتس من زراره را از اين باخبر ميرفتن به حج داده شود، گفتم پ

گويد به كوفه آمدم و زراره را ديدم و آنچه ابوعبداهللا گفته بود به بگو، زياد مي

: اطالع او رساندم و نگفتم كه ابوعبداهللا او را لعنت كرده است، آنگاه زراره گفت

. فهمدمردم را نميدانست و اين آقاي شما سخن او مرا مستطيع قرار داد و نمي

داند، و امام كند كه امام نميپس به جاي آن كه زراره معذرت بخواهد اصرار مي

او دوستداران زراره ... فهمد بصيرت و بينش ندارد و به گفتة او سخن مردم را نمي

پذيرند و سخنان امامشان كه از جز باال بردن مقام و جايگاه زراره چيزي را نمي

زنند و او را وم است و برايشان حجت است را به ديوار ميديدگاه آنها معص

كنند در حالي كه امام معصوم را كنند و آنها زراره را تصديق ميتكذيب مي

اند كه با اينكه در حديث صحيحي از معصوم روايت كرده! نمايندتكذيب مي

{��|�}�:حفص كناسي از اباعبداهللا در مورد اين آيه پرسيد: يحيي خثعمي گفت
¡� ���~¥� �¤� �£� �¢z .)يعني هر كس : فرمود.)97: عمرانآل

تندرست باشد و داراي توشه و سواري باشد و راه برايش آزاد باشد پس او 

توانايي رفتن به حج را دارد، آنگاه حفص كناسي به او گفت اگر تندرست باشد و 

باشد آيا او از راه برايش آزاد باشد و توشه و سواري داشته باشد و به حج نرفته 

.)1(بله: كساني است كه توانايي رفتن به حج را دارد؟ فرمود

از محمدبن مسعود روايت شده كه گفت 236ح، 2/148و در رجال الكشي، 

. جبرئيل بن احمد گفت

بن ابان و محمدبن عيسي بن عبيد و او از يونس بن عبدالرحمن و او از عمر
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كه گفت ابوعبداهللا به من گفت نزد زراره و او از عبدالرحيم القصير روايت نمود

دانيد ايد؟ آيا شما نميبريد برو و به آنها بگو اين چه بدعتي است كه ايجاد كرده

فرموده است هر بدعتي گمراهي است؟ به او گفتم كه من از آن دو �كه پيامبر

يم و آنگاه ما پيش زراره آمد! ترسم بنابراين ليث مرادي را همراه من بفرستمي

آنچه ابوعبداهللا گفته بود به او گفتيم، زراره گفت سوگند به خدا كه به من 

و بريد گفت نه سوگند به خدا هرگز ،استطاعت را داده است بدون آن كه بفهمد

. گردماز نظر خود برنمي

آمده است كه از محمدبن مسعود روايت است كه 243ح، 150و در ص 

ت كرد كه گفت به سوي فارس حركت كردم گفت محمدبن عيسي از حريز رواي

، و محمد حلبي هم همراه ما به سوي مكه حركت كرد و تا مدتي همراه بوديم

م كه دوست هدمىگفت بله من چيزي را به تو ارائه گفتم چيزى به ما بگو، 

گويي؟ گفت از دين نداري، من به ابوعبداهللا گفتم كه در مورد استطاعت چه مي

، گفتم اينك راحت شدم سوگند به خدا كه هيچگاه بيماران من و پدرانم نيست

اشان شركت نخواهم كرد و چيزي از آنها را عيادت نخواهم كرد و در تشيع جنازه

زكات مال خود را به آنها نخواهم داد، گفت آنگاه ابوعبداهللا راست نشست و به 

هللا گفت پدرم چه گفتي؟ من سخنم را دوباره تكرار كردم، آنگاه ابوعبدا: من گفت

ايشان قومي هستند كه خداوند آتش دوزخ را براي آنها حرام كرده است، : گفتمي

: فدايت شوم پس چگونه به من گفتي كه از دين من و پدرانم نيست؟ گفت: گفتم

. منظورم زراره و اشباه اوست

بن بن نصير روايت شده كه گفت محمداز محمد231ح، 146و در ص 

بصير ز حفص مؤذن علي بن يقطين ملقب به ابامحمد و او از ابيعيسي به روايت ا

�}�:كرد كه گفت به ابوعبداهللا گفتمروايت مي �F��� �E��D��C��B��Az
خداوند مرا و تو را از آن ظلم نجات دهد آن : يعني چه، فرمود.)82: األنعام(

. اندچيزي است كه زراره و يارانش و ابوحنيفه و يارانش در پيش گرفته
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:ميردزراره در حالت سرگرداني مي

از محمدبن مسعود روايت شده كه گفت جبرئيل بن 7/241در معجم الرجال 

احمد به روايت از عبيدي و او به روايت از يونس و او از هارون بن خارجه 

گفت زراره در حالت شنيدم كه مي�كند كه گفت از ابوعبداهللاروايت مي

. ميردسرگرداني مي

:اره به امام صادق اعتماد نداردزر
بن آمده كه حمدويه به روايت از محمد247ح، 152در رجال الكشي ص 

عمير و او از هشام بن سالم و او از محمدبن حمران و او از عيسي و او از ابن ابي

عبداهللا آمدم و زراره در حالي كه از نزد ابي: كند كه گفتيح روايت ميبوليد بن ص

آمد با من روبرو شد، ابوعبداهللا به من گفت اي وليد آيا از داهللا ميعبپيش ابي

پرسد، منظورش كني كه در مورد كارهاي ايشان از من ميزراره تعجب نمي

: و آنگاه از من روايت كند؟ سپس گفت!! خواهد به او بگويم نهچيست؟ آيا مي

آبشان را بنوشد و گفتند هر كس غذاي آنها را بخورد و اي وليد از كي شيعه مي

. اندپرسيدهدر سايه آنها استراحت كند و از كي شيعيان در مورد چنين چيزهايي مي

:زراره و خبرچيني عليه امام صادق
محمدبن سالم از عيسي و او : گويدآمده كه حمدويه بن نصير مي140در ص 

بوجعفر را در ا: كند كه گفتاز وشا و او از هشام بن سالم و او از زراره روايت مي

: گويد صادق فرموداشكالي ندارد، هشام مي: مورد حقوق عمال پرسيدم؟ گفت

دهد خواست به هشام خبر دهد كه من آنچه پادشاه به عمال خود ميزراره مي

. حرام است

:كندامام صادق زراره و آل أعين را مذمت مي
ن احمد از آمده كه محمدبن مسعود گفت كه جبرئيل ب238، ح 149در ص 
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عبداهللا بن عيسي و او از يونس و او از اسماعيل بن عبدالخالق و او از ابيمحمد

از فرزندان أعين نزد صادق ياد شد، فرمود فرزندان أعين : كند كه گفتروايت مي

.به دنبال برتري و زورگيري هستند

آمده كه حمدويه گفت ايوب از حنان بن سدير روايت 250، ح 153و در ص 

اند از اباعبداهللا در مورد آنچه يهوديان و نصاري و مشركين گفته: كند كه گفتمي

اين از مسائل آل أعين : پرسيدم كه آيا سخن آنها از نظر او درست است فرمود

. است و از دين من و پدرانم نيست

كه امام صادق فرمود ذكر شدپيشتر رواياتي در مورد مسئله استطاعت حج 

ين مورد گفته است از دين من و پدرانم نيست و بلكه زراره سخن آنچه زراره در ا

هاي زراره پرده برداشت و او را رسوا را تحريف كرده است، و امام صادق از دروغ

. كرد و سه بار او را لعنت كرد

:گويد قرآن تحريف شده استراره ميز
ز پدرش آمده كه محمدبن عبداهللا بن زراره به روايت ا254، ح 155و در ص 

الحسن برايش خبر بياورد و قبل از آن زراره پسرش عبيد را فرستاد تا از ابي: گفت

كه عبيد پيش او بازگردد مرگ زراره فرارسيد آنگاه او قرآن را گرفت و باالي 

بن محمد كسي است كه اسم او در قرآن به سرش برد و گفت امام بعد از جعفر

ين ائمه را بر بندگانش واجب قرار داده صراحت بيان شده و خداوند اطاعت از ا

گويد ابوالحسن را از اين گفته زراره خبر كردند او است من به اين ايمان دارم، مي

. سوگند به خدا كه زراره به سوي خدا هجرت كرده است: گفت

ابن بابويه از محمدبن عبداهللا بن زراره و او از پدرش 80الدين، ص و در كمال

وقتي زراره پسرش عبيد را به مدينه فرستاد، وقتي : گفتكند كهروايت مي

هر كس كه در اين قرآن امامت او : اش سخت شد قرآن را گرفت و گفتمريضي

. اثبات شده او امام من است

���)xO�% !���"� �گويـد او يكـي از   مـي 146-20/145العاملي در وسائل، :(
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جايگاه وااليي داشته است، عالمه هاي برجسته و ثقه و فقيه است و نزد ائمهچهره

اند و الكشي او را از اصحاب اجماع شمرده اسـت،  نجاشي در مورد او چنين گفته

. و او را ستوده است و او همانند زراره مورد مذمت هم قرار گرفته است

كنند در حالي كه آنها در ستايش و تمجيد اين مرد مبالغه مي) مؤلف(گويم مي

از مسمع 237ح، 148الكشي در، ص ! ومين لعنت شده استاين مرد توسط معص

لعنت خدا : گفتكند كه گفت از ابوعبداهللا شنيدم كه ميسيار روايت ميكردين ابي

. بر بريد باد و لعنت خدا بر زراره باد

hc):)� M,��� M+{) ���:   و از راويان شيعه ابوبصير است كه هماننـد سـلف

ابوبصـير و  : ب بن معاويـه روايـت اسـت كـه گفـت     از كلي! نوشيدخود شراب مي

كردنـد، مـن ايـن قضـيه را بـا      نوشيدند و با آب تأثير آن را كم مييارانش نبيذ مي

كننـده و  چگونـه آب چيـز مسـت   : در ميان گذاشتم او به من گفت�ابوعبداهللا

كند، به آنها بگو كه به هيچ وجه از آن ننوشند، گفتم كه آنهـا  مسكري را حالل مي

چگونـه آل  : گويند كه امام رضا اين را براي آنها حالل قرار داده اسـت، گفـت  مي

دهند و خودشان هرگز از كننده را حالل قرار ميمسكر و شراب مست�محمد

گردهم آمديم، و ابوبصير به او �عبداهللاند، آنگاه همه ما نزد ابينوشيدهآن نمي

باور كـن اي ابامحمـد كـه    : فرمود�مايم اماما در مورد فالن قضيه آمده: گفت

.)1(كند پس به هيچ عنوان از آن ننوشيدكننده را حالل نميآب چيز مست

اند در صورتي كه شيعيان به اجماع اين مرد را ثقه قرار داده) مؤلف(گويم مي

اردبيلي . او وضعيتي همانند زراره دارد و مورد انتقاد و مذمت قرار گرفته است

از او ناراحت و رنجور بود و ياران �ابوعبداهللا: ري گفتگويد غضائمي

ابوعبداهللا در مورد ابوبصير با همديگر اختالف داشتند، اما به نظر من دين او زير 

نزد من ثقه !! سؤال قرار گرفته است و او در دينش مورد طعن قرار گرفته است
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يحي كه اول بيان كنم و او به دليل حديث صحو من روايت او را قبول مي!! است

.)1(!!كرديم از اماميه ما است و قول ابن غضائري موجب طعن نيست

هاي سخت كه معصوم به اين مرد زده است شيعه از او دفاع با وجود اين طعنه

اي از آنچه ائمه در حق پاره«: انداند و گفتهبراي او تراشيدهاند و عذرهاي پوچيكرده

.)2(»...ايممعاويه عجلي بيان نمودهبن ر شرح حال بريد اند را داو و امثال او گفته

در اسناد روايات زيادي كه به دو هزار و دويست و (: گويدو جعفر سبحاني مي

رسند ابوبصير ذكر شده است، اما در مورد اينكه منظور هفتاد و پنج روايت مي

ه اين كنيه كدام ابوبصير است اختالف شده است چنان كه در مورد تعداد افرادي ك

و ،گويند اين كنيه دو نفرشود اختالف شده است، بعضي ميبر آنها اطالق مي

گويند كنيه سه نفر و تعداد زيادي باورشان اين است كه كنيه چهار نفر بعضي مي

.)3()اندبوده است و بعضي بيشتر از اين را گفته

ت چنان كه ولي مشهور اين است كه ابوبصير كنيه مشترك چهار نفر بوده اس

اند و عالمه مامقاني گفته است ابوبصير كنيه چهار ابن داود و تفرشي همين را گفته

: نفر است كه عبارتند از

عبداهللا - 4القاسم يحيي بن ابي- 3يوسف بن حارث بتري -2ليث بختري -1

.)4(بن محمد اسدي

د، و و اين چهار نفر چنان كه در معجم رجال الحديث آمده همه ثقه نيستن

اند كه كنيه ابوبصير بين افراد ثقه و غيرثقه مشترك است بنابراين بعضي گفته

.)5(شودبسياري از روايات از حجيت ساقط مي
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ليث بختري مرادي : گويدبصير بختري مرادي مينجاشي در شرح حال ابي

پس بنابراين نجاشي در . اند كه او ابوبصير اصغر استمعروف به ابومحمد و گفته

. جال خود او را ثقه قرار نداده استر

چنان كه طوسي او را ثقه قرار نداده و او را به فراموشي سپرده است بنابراين 

.)1(!اندشيخ و نجاشي او را فراموش كرده: گويدتستري مي

اش ابامحمد است، ابوعبداهللا ليث بختري مرادي ابوبصير كنيه: گويدو ابن غضائري مي

و يارانش در مورد او اختالف دارند و از ديدگاه من ديانت او مورد از او ناراحت بود 

.)2(طعن و عيبجويي قرار گرفته است نه حديث او بنابراين نزد من ثقه است

ابي عبداهللا كند كه گفت ابوبصير دم درِالناب روايت ميالكشي از حماد

اي اگر كاسه: و گفتنشست تا اجازه ورود بگيرد، اما به او اجازه داده نشد، آنگاه ا

داد، آنگاه سگي آمده و به روي ابوبصير ادرار همراه ما بود به ما اجازه ورود مي

اين سگي است كه به روي تو : كرد، او گفت واي اين چيست؟ همنشين او گفت

.)3(كندادرار مي

يعفور بن عثمان روايت شده كه گفت من و ابن ابيو در روايتي ديگر از حماد

يگر به سوي حيره يا جايي ديگر رفتيم و با همديگر از دنيا بحث كرديم و فردي د

اما اگر آقاي شما دنيا را به دست بياورد آن را بر همه : آنگاه ابوبصير مرادي گفت

چيز ترجيح خواهد داد، آنگاه سگي آمد و خواست به او حمله كند من رفتم تا 

ار آنگاه سگ آمد و روي سگ را بگذ: يعفور به من گفتسگ را دور كنم، ابي

.)4(گوش او ادرار كرد
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بود به ما اي همراه ما ميبصير را كه گفت اگر كاسهعبدالحسين اين گفته ابي

. كندداد را چگونه تفسير مياجازه ورود مي

كرده است؟ و آيا اين عبدالحسين ابي بصير اينگونه خدمت امام صادق را مي

كند كه گفت نزد مردم عفور روايت مياز ابي ي285ح، 169الكشي در ص 

ما يك گروه بوديم و ابوبصير هم !! رفتيم تا پولي به دست بياوريم و به حج برويم

همراه ما بود به او گفتم اي ابابصير از خدا بترس و با مال خودت حج كن چون 

افتاد تمام ابوبصير گفت ساكت باش اگر دنيا پيش آقايت مي! تو اموال زيادي داري

. كردن را در چادرش جمع ميآ

و معلوم است كه منظور از آقا و صاحب امام معصوم است چنان كه محشي 

.)1(اندالكشي و هاشم معروف آن را همين طور تفسير كرده

كند و با وجود آن كه اموال ابي بصير با وجود آن كه به امام صادق حمله مي

هاي او را رود، اما حسادت چشمخواهد با اموال ديگران به حج بزيادي دارد مي

افتاد همه آن را برد كه اگر دنيا به دست امام صادق ميكور كرده است و گمان مي

اش باز آمد، هرگز او بازنيامد كرد، اما آيا ابوبصير از گمراهيبراي خودش جمع مي

و داد، زد و او را مورد تمسخر قرار ميبلكه او بيش از پيش به امام صادق طعنه مي

. داندگفت امام صادق علم و دانش ندارد و مسائل شرعي را نميمي

بصير روايت از شعيب عقرقوفي و او از ابي292ح، 172-171الكشي در ص 

اباعبداهللا را در مورد زني كه شوهر داشته و ازدواج كرده است : كند كه گفتمي

ده كه زن شوهر آن زن را بايد سنگسار شود و به مرد چون نپرسي: پرسيد؟ گفت

الحسن آمدم و به او گفتم زن نزد ابي: دارد يا نه صد شالق زده شود، شعيب گفت

شوهرداري ازدواج كرده است؟ فرمود زن بايد سنگسار شود و مرد مجازاتي 

ندارد، آنگاه ابابصير را ديدم و به او گفتم ابالحسن را در مورد زني پرسيدم كه 
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زن بايد سنگسار شود و مرد مجازاتي : او گفتشوهر داشته و ازدواج كرده است 

كنم كه خرد و اش كشيد و گفت گمان نميگويد ابابصير دستي بر سينهندارد، مي

! دانش صاحب ما به كمال رسيده است

از اين دو حديث به خدا پناه (: گويدنويس مجمع الرجال در حاشيه ميحاشيه

)!! بريممي

. ذيب و االستبصار روايت كرده استو اين روايت را طوسي نيز در ته

شيخ اين روايت را با سند معتبر با اختالف : گويدو صاحب معجم الرجال مي

. اندكي در متن روايت كرده است

عمير و او از شعيب روايت كرده كه ابن ابياحمد بن محمد ازو همچنين 

آن دو را : گفت از ابالحسن در مورد زن شوهرداري كه ازدواج كرده پرسيدم گفت

چرا بايد شالق : بايد از هم جدا كرد، گفتم آيا شوهر بايد شالق زده شود؟ گفت

آنگاه از پيش او بيرون رفتم و ابوبصير را در اطراف ميزاب ديدم و او را ! زده شود

كنار : من كجا هستم؟ گفتم: از مسئله و جواب آن آگاه كردم، او به من گفت

د و گفت به پروردگار اين خانه يا پروردگار اين ميزاب، پس او دستش را بلند كر

گفت علي در مورد مردي كه با زن خورم كه از جعفر شنيدم كه ميكعبه قسم مي

شوهرداري ازدواج كرده بود چنين قضاوت كرد كه زن را سنگسار كرد و مرد را 

اي سرت را با دانستم كه دانسته اين كار را كردهاگر مي: شالق زد، سپس گفت

ترسم اين است كه او تنها چيزي كه از آن مي: شكافتم، سپس گفتنگ ميس

.)1(!دانسته باشد

اند و امام هاي ابوبصير را توجيه كرده و از او به دفاع برخاستهآنها كارها و گفته

گويند كه اين روايت دليلي براي مذمت و مي!! زنندمعصوم خود را طعنه مي

اي كه برايش پيش ههاين است كه او به خاطر شببصير نيست بلكه نهايت امرابي
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برد كه حكم و قضاوت امام دانست و گمان ميآمده بود علم و دانش امام را نمي

با قضاوت نياكانش مخالف است و دليلي نيست كه ابوبصير تا آخر چنين بوده 

و يكي از!!! شوداست و اگر هم چنين بوده باشد بر ثقه بودنش اشكالي وارد نمي

گويند او از روي دهند اين است كه ميتوجيهاتي كه براي گفته ابوبصير ارائه مي

كنند كه ابوبصير به علم و عجيب اينجاست كه ادعا مي! گفته استتقيه چنين مي

امام پي نبرده بود، در صورتي كه ابوبصير به پروردگار كعبه قسم خورد كه از 

كه با زني شوهردار ازدواج كرده بود علي در مورد مردي : گفتجعفر شنيد كه مي

اگر : چنين قضاوت كرد كه زن را سنگسار كرد و مرد را شالق زد، سپس گفت

تنها : شكافتم، و گفتگويي سرت را با سنگ ميداني و چنين ميدانستم كه ميمي

دانم چگونه ادعا نمي!! ترسم اين است كه او دانسته باشدچيزي كه از آن مي

ابوبصير اصرار !! گفته استها را از روي تقيه ميوبصير اين روايتكنند كه ابمي

كند تا ادعا علم و دانش نداشته است و به امام حمله مي! ورزد كه امام معصوممي

كند كه امام از روي تقيه چنين گفته است، بدون ترديد كه چنين پاسخي نهايت 

كه ابوبصير ابالحسن را شود و از اين روايت معلوم مي. ارزشي استپوچي و بي

دهد، پس آيا يكي از انگارد و يا اينكه به امام صادق دروغ نسبت ميدروغگو مي

!! گويد؟گويد يا اينكه ابوبصير دروغ مياين دو امام دروغ مي

گمان : خواهيم كه براي ما توضيح دهد كه گفته ابوبصير كه گفتاز مؤلف مي

!! ست، يعني چه؟برم علم و دانش صاحب شما كامل نيمي

نزد : از شعيب عقرقوفي روايت شده كه گفت16/287در وسائل الشيعه، 

اباعبداهللا بودم ابوبصير و مردماني از كوهستان نيز آنجا حضور داشتند و از 

پرسيدند، اباعبداهللا كنند مياباعبداهللا در مورد حكم حيواناتي كه اهل كتاب ذبح مي

��r��q��p}�: فرمايدخداوند در كتاب خود ميايد كهبه آنها گفت شما شنيده
��w��v����u����t����sz)121: األنعام(.
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كنند حيواناتي را كه اهل كتاب ذبح مي: گفتند دوست داريم به ما بگويي، گفت

در گردن من، من از ابوعبداهللا و پدرش : نخوريد، وقتي بيرون رفتيم ابوبصير گفت

كتاب را بخوريد آنگاه ما دوباره پيش ابوعبداهللا گفتند ذبائح اهلام كه ميشنيده

پدر و مادرم فدايت : از او بپرس و من به او گفتم: آمديم و ابوبصير به من گفت

آيا مگر صبح پيش ما نبودي و : گويي؟ گفتباد در مورد ذبيحة اهل كتاب چه مي

. بله، فرمود پس آن را نخور: نشنيدي؟ گفتم

هذيب ذكر كرده و در ادامه آن گفته كه ابوبصير اين روايت را طوسي در الت

دوباره او را بپرس و من پرسيدم و امام : آن را بخور و سپس به من گفت: گفت

در گردن من است آن : همان سخن اول را به من گفت، و باز ابوبصير به من گفت

او را بپرس گفتم دوبار او را پرسيدم ديگر از او : را بخوريد و به من گفت

. پرسمنمي

كند تا امام فتواي خود را پس بگيرد، اما با ابوبصير اصرار مي) مؤلف(گويم مي

وجود اصرار ابوبصير و سؤال مجدد از امام صادق، امام صادق هر بار كه او 

اي فايدههاي بيدهد اما با وجود اين شيعيان تالشپرسد به عدم جواز فتوا ميمي

ند و اثبات نمايند كه سخن و نظر ابوبصير درست اند تا از ابوبصير دفاع كنكرده

و از ! دهنداست، آري آنها سخن امامي را كه معتقدند معصوم است اشتباه قرار مي

طرفي با تمام قدرت و توان خود از اين راوي كه مورد طعنه قرار گرفته است به 

.)1(بصير بايد بر تقيه حمل شوداند روايت ابياند و گفتهدفاع برخاسته

!! گويدگويند ابوبصير صادق و راستگوست و امام صادق دروغ مييعني آنها مي

. آمدابوبصير در حالت جنابت نزد ائمه معصومين مي

از آن جمله اينكه ابوبصير در حالي كه جنب : گويدسيد احمد در التحرير مي

! بود نزد امام آمد و آنگاه امام او را از اين كار نهي كرد
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ابابصير مرادي را ديدم به او گفتم كجا : روايت شده كه گفتو از بكير 

آيم گفتم من همراه تو مي. خواهم پيش مواليت بروممي: خواهي بروي؟ گفتمي

آنگاه با هم رفتيم و بر امام وارد شديم آنگاه امام نگاهش را به سوي ابوبصير تيز 

: گفت! شويان ميكرد و گفت آيا به اين صورت كه جنب هستي وارد خانه پيامبر

از خدا طلب آمرزش : برم و گفتاز خشم خدا و از خشم تو به خدا پناه مي

.)1(كنم و تكرار نخواهم كردمي

گويد بعضي از راويان شيعه كساني به حق كه دهلوي راست گفته وقتي كه مي

رانده است اما با وجود اند كه جعفر صادق آنها را از مجلس خود بيرون ميبوده

. كنندشيعيان روايات آنها را قبول مياين 

�8�?� �) i��هشام بن حكم كسي اسـت كـه نظريـه امامـت و وصـايت و      :

. باشد و او براي آن اصول و ضوابطي مقرر كردعصمت ساخته و پرداخته او مي

او كسي است كه در مورد امامت سخن را (: گويدعاملي در الوسائل مي

.)2()شكافت و مذهب را پيرايش كرد
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كنند و عبدالحسين در شيعيان از اين فرد كه قايل به جسم بودن خدا بود دفاع مي

آنان كه در پي خاموش كردن نور خدا هستند به علت (: گويدالمراجعات مي

اند اما ما حسادت و دشمني با اهل بيت او را به تجسيم و ديگر چيزها متهم كرده

هاي او نزد ماست و او در دفاع از تهدانيم و حاالت و گفمذهب او را بهتر مي

هايي تأليف كرده است، پس اقوال او از ما پنهان نيست چون كه او مذهب ما كتاب

از سلف ماست و ديگران از او خبر ندارند چون مذهبشان با مذهب او فرق 

.)1()كندمي

اند گذشتگان ما چيزي از آنچه مخالفان به او نسبت داده(: گويدو همچنين مي

اند، و همچنين از آنچه به زراره بن أعين و محمدبن مسلم و مؤمن در او نيافته

ايم با اينكه نهايت تالش خود را در مورد اند چيزي نديدهنسبت داده! الطاق

ايم در حقيقت اينها چيزي جز تهمت و دشمني بررسي اين اتهامات مبذول داشته

ضل و برتري شايسته است كه چنين و آيا فردي چون هشام با آن همه ف... نيستند 

پراكني اما دشمنان شايعه،خرافاتي به او نسبت داده شود؟ هرگز او شايسته نيست

.)2(...)دارند زنند و اينگونه بر اهل بيت ستم روا ميكنند و تهمت ميمي

كند نهايت در رد اينها و بخصوص اين مؤلف كه ادعا مي) مؤلف(گويم مي

شود بررسي چيزهايي كه به هشام و امثال او نسبت داده ميتالش را در مورد 

احاديثي در الكافي روايت شده است، همان كافي كه !! مبذول داشته است
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يعني -هابهترين كتاب: گويددر مورد آن مي390عبدالحسين در المراجعات، ص 

مرجع هاي چهارگانه هستند كه از ديرباز تا كنون هموارهكتاب- از چهار اصول

الكافي و التهذيب و (: اند و اين چهار كتاب عبارتند ازشيعه در اصول و فروع بوده

ها متواترند و صحت و درستي االستبصار و من اليحضره الفقيه، و اين كتاب

ترين اين مضامين آن قطعي است، و الكافي بزرگترين و بهترين و درست

...). هاست كتاب

كه طبق ادعاي عبدالحسين صحت مضامين آن پس اينك ما احاديث كافي را 

كنند كه كنيم تا دليلي عليه او و امثال او باشند كه ادعا ميقعطي است ذكر مي

و همچنين تا دليلي باشد ... اند نهايت تالش را در تحقيق و پژوهش مبذول داشته

معتقد كه همه بر ثقه بودن و باال بردن مقام اين فرد: كنندعليه كساني كه ادعا مي

اند و در اند اما اهل سنت به او طعنه زدهبه جسم بودن خدا نزد ائمه اتفاق كرده

!اندروايات او به خاطر معتقد بودنش به جسم بودن خدا شك كرده

بن است در كافي خود از علي!! االسالمها ملقب به ثقهكليني كه نزد شيعه

گفتم از هشام بن حكم شنيدم كه عبداهللا به ابي: كند كه گفتحمزه روايت ميابي

كرد كه خداوند جسم است، جاودان و نور است، و شناخت او از شما روايت مي

پاك است : كند، آنگاه او گفتضرورتي است كه به هر كس كه بخواهد اعطاء مي

داند كه او چگونه است، و هيچ چيزي مانند او نيست خداوندي كه هيچ كس نمي

ها او شود و چشمورزد و احساس و درك نميادت نميحس،و او شنواي بيناست

كند و جسم و صورت نيست و يابند و هيچ چيزي او را احاطه نميرا درنمي

.)1(گيري كردتوان او را مشخص و اندازهنمي

اند و اصحاب مقاالت و فرق به آنچه اين مجسم به آن باور داشته اشاره كرده

برد كه معبود او جسمي است بن حكم گمان ميهشام (: گويدبغدادي در الفرق مي
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باشد و طولش به اندازه كه حد و اندازه دارد و دراز و عريض است و عميق مي

.)1()باشدعرضش مي

هايش ابوهذيل در يكي از كتاب(: گويندو بغدادي و اشعري در مقاالت خود مي

رود است كه ميكه پروردگارش جسم متحركي: بن حكم به او گفتگويد كه هشاممي

ايستد و گاهي كند و گاهي ميمينكند و گاهي حركت آيد و گاهي حركت ميو مي

گويد آنگاه به كوه ابي قبيس اشاره كردم و به اومي- شودنشيند و گاهي بلند ميمي

.)2()او از اين كوه بزرگتر است: اين كوه بزرگتر است يا خداي تو؟ گفت: گفتم

: كرد كه گفتابن راوندي از هشام حكايت مي(: گويندشهرستاني و اشعري مي

بود خداي او با اجسام از جهات زيادي مشابهت دارد و اگر اين مشابهت نمي

.)3()كردنداجسام بر او داللت نمي

كند كه خداوند جسمي و اما قول هشام كه از اباعبداهللا امام صادق روايت مي

اند از ب مقاالت به آن اشاره كردهنوراني و هميشگي است چيزي است كه اصحا

برد كه خدا نور و او گمان مي(: اندآن جمله اشعري و اسفرايني و بغدادي گفته

درخشد و اي دارد و مانند گوهر درخشاني است كه ميدرخشاني است و اندازه

.)4()چون صدفي از هر طرف گرد است

ملقب به صدوق است از محمدبن ها كليني در الكافي و ابن بابويه قمي كه نزد شيعه

گفته هشام جواليقي را براي اباابراهيم بيان كردم و : كند كه گفتحكيم روايت مي

گويد خدا جسم است را براي او تعريف كردم همچنين گفته هشام بن حكم كه مي

تر از سخن كسي خداوند شبيه هيچ چيزي نيست و چه سخني زشت: آنگاه او گفت

گويد او صورت مشخصي با اين ريننده اشياء جسم است يا ميگويد آفاست كه مي
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.)1(گويد اعضايي دارد، خداوند پاك است از اين چيزهايا مي،اندازه دارد

و قمي كه نزد آنها ملقب به ،است» ثقه االسالم«و كليني كه نزد آنها ملقب به 

دعا اند كه هشام بن حكم اصدوق است از حسن موسي بن جعفر روايت كرده

كند كه خدا جسمي است كه هيچ چيزي مانند او نيست، دانا و شنوا و بينا و مي

گويد و كالم و قدرت و علم هيچ يك از آن مخلوق نيست، تواناست، سخن مي

داند كه جسم محدود است و كالم غير خداوند او را نابود كند آيا نمي: آنگاه گفت

اي برم، خداوند جسم نيست و اندازهبه خدا پناه مياز متكلم است از اين گفته

شود بدون آن كه سخن ندارد و همه مخلوقات با اراده و خواست او انجام مي

.)2(بگويد يا دچار دودلي شود و يا با زبان بگويد

اند، اند به اين اشاره كردهها و عقايد كتاب نوشتهنويسندگاني كه در مورد فرقه

خداوند : گويدهب هشام اين است كه او ميو مذ(: گويدچنان كه شهرستاني مي

داند اما اين علم و آيند ميهمواره دانا بوده است و چيزها را بعد از آن كه پديد مي

توان گفت كه قديم است يا تازه پديد آمده است چون دانستن دانستن او را نمي

و در مورد قدرت و حيات ... توان توصيف كرد صفت است و صفت را نمي

گويد كه صفت قدرت و حيات حادث هستند و گويد ولي نميديگر ميچيزي 

شوند و خواست او حركتي است و نه چيزها با خواست او انجام مي: گويدمي

.)3()خود خداست و نه غير از اوست

روايت شده كه هشام در ضمن گمراهي در توحيد در : گويدو بغدادي مي

او در مورد قدرت و شنوايي و ... ست صفات خدا هم به انحراف و گمراهي رفته ا

گويد كه اينها نه قديم هستند و نه حادث چون بينايي و حيات و ارادة خداوند مي
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اگر بگوييم خداوند كارهاي بندگان را : گويدتوان توصيف كرد، و ميصفت را نمي

ها داند پس درست نيست كه بگوييم انسانپيش از آن كه آن را انجام بدهند مي

.)1(ر هستند و مكلف كردن آنها هم درست نيستمختا

الحسن براي ابي: كنند كه گفتو كليني و قمي از محمدبن حكيم روايت مي

و همچنين گفته گويد را بيان كردم گفته هشام جواليقي و آنچه در مورد جوان مي

هيچ چيزي شبيه خداوند : هشام بن حكم را براي او حكايت نمودم آنگاه او گفت

.)2(نيستعزوجل

الحسن نامه به ابي: كنند كه گفتو كليني و قمي از محمدبن الفرج روايت مي

نوشتم و او را در مورد آنچه هشام بن حكم در مورد جسم بودن خدا و آنچه هشام 

از شيطان به خدا : گويد پرسيدم، او در پاسخ من نوشتدر مورد صورت الهي مي

اند درست كن، و آنچه هر دو هشام گفتهپناه ببر و حيرت فرد حيران را رها 

.)3(نيست

بن محمداباالحسن علي: كند كه گفتدلف روايت ميو صدوق از صقر بن ابي

من همان سخن : بن علي بن موسي الرضا را در مورد توحيد پرسيدم و به او گفتم

شما با قول : خشمگين شد و گفت�گويم، آنگاه اوهشام بن حكم را مي

ار داريد، هر كس ادعا كند كه خدا جسم است او از ما نيست و ما در هشام چه ك

دلف جسم محدث و پديد آورده شده دنيا و آخرت از او بيزار هستيم، اي ابن ابي

.)4(است و خداوند پديدآورندة آن است

: گويددار عبدالحسين نگاه كنيد كه ميو اينك خواننده عزيز شما به دروغ شاخ

هشام با آن همه فضل و برتري شايسته است كه چنين خرافاتي و آيا فردي چون(
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كنند و پراكني مياما دشمنان شايعه،به او نسبت داده شود؟ هرگز او شايسته نيست

...)!دارندزنند و اينگونه بر اهل بيت ستم روا ميتهمت مي

اند افرادي همچون هشام بنبيشتر راويان شيعه معتقد به جسم بودن خدا بوده

حكم و هشام بن سالم و يونس بن عبدالرحمن و شيطان الطاق كه نزد آنها ملقب 

به مؤمن الطاق است، تا جايي كه يكي از شيعيان از شيخ آنها مفيد پرسيد و او 

اند كنند كه اسالف ما همه مشبهه بودهشنوم كه ادعا ميهميشه از معتزله مي(: گفت

بينيم ، و بعضي از اهل حديث را مي)1(اندهداديعني خداوند را به اجسام تشبيه مي

گويند نفي تشبيه را ما از معتزله كه با آنها در اين مورد توافق دارند و مي

.)2()ايمگرفته

بينيم كه آنها معصومين خود را در مورد توحيد صحيح زياد بنابراين مي

آن را » حيدالتو«پرسيدند، و روايات در اين مورد زياد است كه قمي در كتابش مي

.)3(توانيد به آن مراجعه كنيدذكر كرده است مي

گويند صحت مضامين كتاب الكافي اينها روايات الكافي بودند كه شيعه مي

هاي در بيان كتاب: گويدقطعي است، و عاملي در الوسائل در الفائده الرابعه مي

ه است و از آن نقل شد-يعني كتاب الوسائل- معتمدي كه احاديث اين كتاب

ها اند كه يكي از اين كتابها و ديگران به صحت آن گواهي دادهمؤلفان اين كتاب
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.)1(الكافي است

هشاميه به صراحت خدا را با اجسام و : گويدمي)2(اسفرائيني در التبصير

اند كه به اتفاق همه مسلمين اين كفر است، و هشاميه اصل و چيزهايي تشبيه داده

اند چنان كه يهوديان و آنها عقيده تشبيه را از يهوديان گرفتهريشه تشبيه هستند 

و براي خدا مكان و اندازه و ) ابن اهللاعزيز(فرزند به خدا نسبت دادند و گفتند 

...). نهايت و آمدن اثبات كردند، پاك است خداوند از چنين چيزهايي

قي كه گويد خدا جسم است به هر طرياند از اين فرد كه ميبعضي خواسته

ترين نوع دفاع اين است كه آنها همين احاديثي كه صحت شده دفاع كنند و ساده

اند و اينگونه هر حديثي كه اين مجسم را آن قطعي است را موضوع قرار داده

! رودشود و از بين ميكند تمام ميرسوا مي

گويد دار را مياينجاست كه كسي كه اين سخن مضحك و خندهو عجيب

و آن كتاب معجم الرجال الحديث خوئي !! ابي در علم رجال استصاحب كت

گويند هشام به گمان من همه رواياتي كه مي(: گويدصاحب اين كتاب مي. است

گفته است كه خدا جسم است موضوع و ساختگي هستند، و اين تهمت را به مي

، كه كنداند چنان كه روايت الكشي بر همين داللت ميخاطر حسادت به او زده

رحمت (: را در مورد هشام بن حكم پرسيدم، او گفت�اباالحسن الرضا: گفت

اي بود كه از سوي يارانش مورد اذيت و آزار قرار گرفت خدا بر او باد او بنده

.)3()چون دوستانش به او حسادت داشتند

هاي شما و كتابي ترين كتاباهللا اگر احاديث صحيحسبحان) مؤلف(گويم مي

صحت مضامين آن قطعي است موضوع و دروغ است پس چه د يكنميكه ادعا
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به هر حال نخبگان شيعه ! ماند كه به آن اعتماد كنيد؟كتابي براي شما باقي مي

! كنند كه اين زنديق معتقد به جسم بودن خدا بوده استاعتراف مي

عبداهللا با هشام و يارانش گروه ابي(: گويدالحكايات ميمفيد در كتابش 

.)1()گفتند خدا جسم استمخالفت كردند چون كه هشام و همراهانش مي

گفتم فدايت شوم اصحاب : كند كه گفتجعفر الثاني روايت ميو الكشي از ابي

اي اباعلي از : اند، آيا پشت سر هشام بن حكم نماز بخوانم، گفتما اختالف كرده

بله، آنگاه علي بن :سخن او را بپذيرم، گفت: بن حديد پيروي كن، گفتمعلي

آيا پشت سر پيروان هشام بن حكم نماز : حديد را مالقات كردم و به او گفتم

.)2(نه: بخوانيم؟ گفت

كند كه ابوالحسن گفت نزد هشام و الكشي از عبدالرحمن بن حجاج روايت مي

شوي كه در گويد آيا خوشحال ميابوالحسن به تو مي: بن حكم برو و به او بگو

مسلماني شريك شوي، اگر گفت نه به او بگو پس چرا در ريختن ريختن خون

.)3(ايخون من شريك شده

از او شنيدم كه نامه : كند كه گفتن بن حجاج روايت ميو الكشي از عبدالرحم

گويد و چرا هشام سخن مي: خواند و گفتالحسن را براي هشام بن حكم ميابي

به تو بگويم كه سخن نگويي و من مرا فرمان داد تا: گفت،گويممن سخن نمي

. فرستاده او براي تو هستم

نگفت سپس حرف زد آنگاه هشام تا يك ماه چيزي: ابويحيي گفت

اهللا اي ابامحمد حرف زدي سبحان: ن بن حجاج نزد او آمد و به او گفتعبدالرحم

فردي چون من از حرف زدن نهي : اي، گفتدر حالي كه از حرف زدن نهي شده
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: در سال آينده عبدالرحمن بن حجاج نزد او آمد و گفت: د، ابويحيي گفتشونمي

: شوي كه در ريختن خون مسلماني شريك شوي؟ گفتاي هشام آيا خوشحال مي

شوي اگر سكوت اختيار كني پس چگونه در ريختن خون من شريك مي: گفت. نه

آنچه شوي، اما او ساكت نشد تا آن كهكه خوب است و اگر نه سبب مرگ مي

.)1(اتفاق افتاد و پيش آمد

بن هشام: كند كه گفتو الكشي از جعفربن محمدبن حكيم خثعمي روايت مي

بن حكم و جميل بن دراج و عبدالرحمن بن حجاج و محمدبن سالم و هشام

حمران و سعيدبن غزوان و حدود پانزده نفر از ياران ما جمع شدند و آنها از هشام

بن سالم مناظره كند مورد توحيد و صفت خداوند با هشامبن حكم خواستند تا در

تر است، هشام پذيرفت كه نزد محمدبن تا معلوم شود كه دليل كدام يك قوي

بن حكم اين را پسنديد كه نزد محمدبن هشام سخن عمير سخن بگويد و هشامابي

:آن دو اتفاق افتاد پيش آمد و گفتنبگويد و آنگاه سخن گفتند و آنچه بي

سوگند به خدا كه كفر ورزيدي و : عبدالرحمن بن حجاج به هشام بن حكم گفت

اي واي بر تو كالم پروردگارت را به چوبي تشبيه راه الحاد را در پيش گرفته

الحسن موسي به ابي: گويدمحمدبن حكيم ميزني، جعفربن ميندهي كه با آمي

است كه به او بياموزد كه نامه نوشت و سخنان آنها را حكايت كرد و از او خو

الحسن در همان نامه او سخني كه بايد در مورد صفت خداوند گفت چيست، ابي

اميدوارم بفهمي بدان كه خداوند برتر و باالتر از آن است كه : در جوابش نوشت

كسي به ماهيت و عمق صفت او برسد، پس خدا را به چيزي توصيف كند كه 

. از اين فراتر نرويدخودش را به آن وصف كرده است، و

شاكر زنديق است كه زنديق بودن او طبق روايات و اين زنديق از شاگردان ابي

. گذشته مشخص و معلوم است
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از بعضىمحمد حجال و او به روايت از از ابي497، ش 278الكشي در ص 

رضا ياد عباس را كرد و گفت او از : د كه گفتنكنياران كه از امام رضا روايت مي

است و ابوالحارث از -يعني يونس بن عبدالرحمن- الحارثشاگردان ابي

. شاكر زنديق استشاكر است، و ابيشاگردان هشام است و هشام از شاگردان ابي

شاكر زنديق است و كه هشام از شاگردان ابي: گويدو البرقي در رجال خود مي

.)1(شودميشاكر معتقد به جسم بودن خداست و از ضعفاء شمردهابي

خداي او هفت وجب «گويد و بغدادي در الفرق قول هشام را نقل كرده كه مي

. گويا او خدا را با انسان مقايسه كرده است» باشدهاي خودش مياز وجب

هشام بن حكم رافضي افراطي بود و در : گويدابن قتيبه در مختلف الحديث مي

و چند وجب است و چيزهاي گفت كه قطر و اندازة مشخص داردمورد خدا مي

.)2(ديگري در مورد خداوند گفته است كه بيان آن مشكل است

از ... هشام بن حكم : گويدو ابن حجر در شرح حال او در لسان الميزان مي

هاي بزرگان رافضه بود او معتقد بود كه خدا جسم است و هفت وجب از وجب

.)3(باشدخودش مي

آيد كه اين فرد تا بناگوش غرق در كفر و عقيده از همه اين مطالب چنين برمي

به اين اعتراف كرده » الحكايات«تجسيم بوده است و شيخ شيعه مفيد در كتابش 

�عبداهللاهشام و پيروانش با جسم قرار دادن خدا با ابي«: گويداست و مي
كند كه خداوند جسمي است اما مانند اين اجسام مخالفت كردند و هشام ادعا مي

هاي ست، و روايت شده كه او قول خود را پس گرفته است، و حكايتني

هاي گوناگوني از او شده و جز آنچه ما گفتيم بقيه درست نيستند و روايت
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.»در نفي تشبيه و رد قول هشام روايت شده است�شماري از آل محمدبي

از و او... بن يعقوب ابوالقاسم جعفربن محمدبن قولويه به روايت از محمد

نزد : گفتاز يونس بن ظبيان شنيدم كه مي: كه گفتكند ميابن زياد روايت

گويد، بن حكم در مورد خدا سخن بزرگي ميهشام: عبداهللا آمدم و به او گفتمابي

كند كه خداوند جسمي دارم، او ادعا مياما من چند كلمه آن را به اختصار بيان مي

نوع هستند جسم و فعل جسم، پس درست است نه مانند اجسام، چون چيزها دو

دهنده كار باشد، آنگاه نيست كه صانع به معني كار باشد و بايد به معني انجام

پذير است، و داند كه جسم محدود و پايانآيا نمي! واي بر تو: ابوعبداهللا گفت

تواند كم و زياد شود و هر چيزي كه چنين احتماالتي در آن باشد مخلوق مي

خداوند جسم باشد ميان خالق و مخلوق فرق نخواهد بود، اين قول است؟ اگر

.)1(عبداهللا و دليل او عليه هشام استابي

هاي زيادي كه گويد در اسناد روايتو چنان كه صاحب معجم الرجال مي

.رسد اسم هشام بن حكم ذكر شده استتعداد آن به صد و شصت مورد مي

i��x ���:# ��' �بـن  گويد هشـام مي20/362خاتمه الوسائل، عاملي در :(

. اند و الكشي او را ستوده استسالم گفته است نجاشي و عالمه او را ثقه دانسته

كنند با اينكه خودشان آنها در ثقه قرار دادن اين مرد مبالغه مي) مؤلف(گويم مي

!! باشدياند، و اين مرد داراي عقيدة فاسدي ماو را طعنه زده و خرده گرفتهبه 

هشاميه از آنها هستند و : گويدبغدادي در الفرق و اسفرايني در التبصير مي

بن سالم بن حكم رافضي و پيروان هشامباشند پيروان هشامهشاميه دو گروه مي

جواليقي، و هر دو گروه معتقدند كه خدا جسم است و خدا را با اشياء تشبيه 

: بن حكم گفته استكنند چنان كه هشاميدهند و براي او حد و نهايت اثبات ممي

درخشد، و خدا نوري است كه چون قطعه طاليي يا چون مرواريد سفيدي مي
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خون و دست و پا و بيني و گوش و گويد خدا صورت و گوشت وجواليقي مي

اي داند كه كسي كه درباره خدا چنين عقيدهچشم و دل دارد، و هر فرد عاقلي مي

.)1(نيستداشته باشد مسلمان 

بهتر است از كافي استدالل كنيم كتابي كه عبدالحسين در مراجعات خود 

ترين و صحت مضامين آن قطعي است و الكافي بهترين و صحيح«: گويدمي

.»ترين اين كتابهاستقديمي

آوريم كه به گفتة عبدالحسين صحت مضامين آن بنابراين احاديث كافي را مي

ي عليه او امثال او كه ادعا دارند كه نهايت تالش را قطعي است، و از احاديث كاف

. كنيماستدالل مي! انددر پژوهش و تحقيق مبذول داشته

و قمي ملقب به - باب النهي عن الجسم و الصوره- 1/106كليني در الكافي، 

الحسن قول هشام براي ابي: اند كه گفته استصدوق از محمدبن حكيم روايت كرده

گويد را بيان كردم و همچنين قول هشام مينيكوكاردر مورد جوان جواليقي و آنچه

. هيچ چيزي با خداوند عزوجل شبيه نيست: بن حكم را براي او گفتم، فرمود

از - ، باب النهي عن الجسم و الصوره كتاب التوحيد1/105و همچنين در 

آنچه هشام به ابوالحسن نامه نوشتم و او را از: محمدبن فرج روايت شده كه گفت

گويد و آنچه هشام بن سالم در مورد تصوير بن حكم در مورد جسم بودن خدا مي

حيرت فرد حيران را رها كن و از : گويد پرسيدم، او در جواب من نوشتخدا مي

. اندشيطان به خدا پناه ببر و بدان كه آن طور نيست كه هر دو هشام گفته

كند الملك بن هشام روايت مياز عبد) 503، ش 285- 284ص (و الكشي در 

خواهم از تو چيزي بپرسم پدر و مادرم به ابوالحسن الرضا گفتم مي: كه گفت

بن سالم خواهي از چه بپرسي، گفتم فدايت شوم هشامفدايت باد؟ گفت بپرس مي

كند كه خدا تصويري دارد و آدم همانند خدا آفريده شده است و با اشاره ادعا مي
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كند، و يونس م گفتم چنين چيزهايي را براي خدا اثبات ميبه خودم و موهاي

كند كه خداوند چيزي است نه مانند بن حكم ادعا ميموالي آل يقطين و هشام

كنند كه خداوند جسمي است كه نه مانند اشياء و او از اشياء جداست و ادعا مي

ه را اجسام ثابت و موجود است و از حد ابطال و تشبيه بدر است، كدام گفت

او خواسته كه اثبات كند و اين خدا را به مخلوق تشبيه داده است، : بپذيرم، گفت

بسي باال و برتر است خداوندي كه هيچ شبيه و همتا و نظيري ندارد و او همانند 

بن سالم گفته نگو و آنچه را كه آفريده و مخلوقات نيست، سخني را كه هشام

را بپذير، آنگاه گفتم آيا به كساني كه در اند موالي آل يقطين و همراهانش گفته

. اند زكات بدهيم او با سرش اشاره كرد و گفت نهتوحيد با هشام مخالفت كرده

����S�بـن  محمـدبن علـي  : گويدمي20/337عاملي در خاتمه الوسائل، :����

النعمان االحول مؤمن الطاق ثقه است، داراي دانش و علم فـراوان بـود، عالمـه در    

. د او چنين گفته است و شيخ او را ثقه دانسته و نجاشي او را ستوده استمور

با اينكه اين مرد نزد آنها مورد عيبجويي و طعن قرار گرفته ) مؤلف(گويم مي

كنند، است و با آن كه معتقد به جسم بودن خداست در ثقه قرار دادن او مبالغه مي

دروغين امامت را وضع كرد و اصول و ضوابط نظريه خيالي وكه و او كسي است 

.)1(مذهب آنها را پيرايش و مرتب نمود
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بهتر است از كتاب الكافي استدالل كنيم چون براي عبدالحسين موسوي حجت 

. است

كند كليني در الكافي از ابراهيم بن محمد خزاز و محمدبن حسين روايت مي

حمد، خدا را در صورت الحسن الرضا آمديم و به او گفتيم كه منزد ابي: كه گفتند

بن سالم و صاحب الطاق و ساله داده است و گفتيم كه هشامجواني كامل و سي

اش نور است، آنگاه امام رضا به گويند او تا ناف خالي است و بقيهميثمي مي

اند و تو را يگانه پاكي تو اي خدا آنها تو را نشناخته: سجده افتاد و گفت

اند، پاكي تو اي خدا اگر تو را و را توصيف كردهاند به خاطر اين تندانسته

كردند، پاكي اي توصيف ميشناختند تو را به آنچه خودت خود را وصف كردهمي

بار خدايا . اند تا تو را به غير از خودت تشبيه كنندتو اي خدا چگونه بر آن شده

را به كنم و تو اي وصف نميتو را جز به آنچه خودت خود را به آن وصف كرده

مرا از ادهم تو شايسته هر خوبي هستي، بار خدايهايت تشبيه نميخلق و آفريده

تي است كه نخدا غير از توهما: آنگاه رو به ما كرد و گفت!! قوم ستمگران مگردان

ميانه هستيم كه آن كه مبالغه �ما آل محمد: آيد سپس گفتدر ذهن شما مي

�گيرد، اي محمد، پيامبر خداسبقت نميرسد و كسي از ما نمايد به ما نميمي
وقتي به عظمت پروردگارش نگاه كرد او در شكل جوان كامل و سي ساله بود اي 

.)1(ها باشدمحمد پروردگارم باالتر از آن است كه همانند مخلوق
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اند به اين فرقه كه ها و مذاهب كتاب تأليف كردهي كه در مورد فرقهتمؤلفا

: انداند، بغدادي و اسفرايني و غيره گفتهست اشاره كردهمنسوب به اين شيطان ا

باشند كه ملقب به شيطان الطاق بود، او در اينها پيروان محمدبن نعمان رافضي مي

زمان جعفر صادق بود و بعد از او هم مدتي زندگي كرد و امامت را در فرزندش 

بنابراين او در دانست، موسي قرار داد، و با مرگ موسي امامت را تمام شده مي

مورد امامت بر مذهب قطعيه بود يعني از ديدگاه آنها امامت بر مرگ موسي قطع 

گفت كه خداوند شر را قبل از اتفاق بن حكم ميو او همانند هشام. شده است

داند و در بسياري چيزها با هشام جواليقي هم عقيده بود منجمله اينكه افتادن نمي

.)1(تواند جسم را انجام دهدستند و بنده ميگفت افعال بندگان جسم همي

بن عمر روايت است كه از مفضل: گويدو الكشي در مذمت شيطان الطاق مي

آنگاه ! گفت ابوعبداهللا به من گفت پيش چِشْم چپ برو و به او بگو كه حرف نزند

فت گويد كه حرف نزني گاش رفتم و به او گفتم كه ابوعبداهللا به تو ميمن به خانه

.)2(توانم صبر كنمنمي

كند كه گفت همراه با گروهي از ياران بن عثمان روايت ميو الكشي از فضيل

عبداهللا رفتم وقتي او مرا نشاند گفت صاحب طاق چه كار كرد؟ گفتم ما پيش ابي

كند و سخنان ناشايستي خوب است گفت به من خبر رسيده كه او مجادله مي

تواند با او باز است گفت اگر كسي زيرك باشد ميلهگويد؟ گفتم بله او مجادمي

در اين مورد به من بگو كه امامت در اين : بگويد: چگونه؟ گفت،مجادله كند گفتم

و اگر ،گويد؟ اگر گفت امام چنين گفته است او بر ما دروغ گفته استباره چه مي

مامت آن را گويي كه اگويد به او بگويد چگونه سخني ميگفت امام اينطور نمي

گويند كه اگر من آن را قبول كنم و بپسندم نگفته است، سپس گفت آنها سخني مي
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آيد ما كم گمراه خواهم بود و اگر از آن اظهار بيزاري كنم بر من دشوار و گران مي

هستيم و دشمنان ما زيادند، گفتم فدايت شوم اين سخنت را به او برسانم؟ گفت 

توانند از آن بيرون بيايند، كه به خاطر تعصب نمياندآنها وارد فرايندي شده

عبداهللا او گفت ابي. عبداهللا را به اباجعفر چِشْم چپ رساندمگويد سخن ابيمي

گذارد از آنچه راست گفته است كه پدر و مادرم فدايش باد تنها چيزي كه نمي

.)1(گويم دست بكشم تعصب استمي

الرد علي شيطان «يطان تأليف كرد و آن را بن حكم كتابي در رد اين شو هشام

ناميده، چنان كه شيخ شيعه طوسي در الفهرست و نجاشي در رجال خود از » الطاق

.)2(انداين كتاب نام برده

:اعتراض عبدالحسين به عدالت صحابه
: گويدكند كه دليلي بر عدالت صحابه وجود ندارد و ميعبدالحسين ادعا مي

اند همين است، و حابه و ديگر كساني كه حديث روايت كردهنظر ما در مورد ص(

در ) اهل سنت(دارند، اما جمهور كتاب و سنت به وضوح اين نظريه را بيان مي

اند و از اعتدال بيرون رفته و نامند مبالغه كردهتقديس كساني كه آنها را صحابه مي

). انداز روايت هر نوع صحابي استدالل كرده

پژوهش عبدالحسين در مورد ابوهريره به وضوح روشن ) فمؤل(گويم مي

است، بسيار واضح �كند كه او تا چه اندازه محافظ و مدافع سنت پيامبرمي

را به باد انتقاد و تمسخر �است كه كسي كه اصحاب و شاگردان پيامبر

كند، هرگز چنين كسي پندارد و آنان را متهم ميميگيرد و آنها را دروغگو مي

دست به چنين اقدام �تواند ادعا كند كه به خاطر دفاع از پيامبرينم
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و » اصحاب مرا ناسزا نگوييد«: فرمايدمي�اي زده است، چون پيامبرتبهكارانه

. در مورد اصحاب من رعايت مرا بكنيد: فرمايدمي

خواهيم مسئله عدالت صحابه را از ديدگاه سه گروه يعني اهل از اين رو مي

و معتزله برسي كنيم، و قبل از - مذهب عبدالحسين- شيعه اماميهسنت و 

.يف شودپرداختن به اين موضوع بايد صحابي و جايگاه آن در اسالم تعر

:صحابي و جايگاه او در اسالم
اند كه صحابي كسي است علما و ائمه حديث صحابي را اينگونه تعريف كرده

ده و با ايمان از دنيا رخت بربسته است، و را ديده و به او ايمان آور�كه پيامبر

هر كس كه مرتد شده و در حالت ارتداد مرده است صحابي نيست، و هر كس 

مرتد شده و باز دوباره اسالم آورده است طبق قول راجح او هم صحابي شمرده 

اند صحابي شود، و همچنين منافقاني كه به ظاهر مسلمان و در دل كافر بودهمي

�داوند از نفاق اين دسته از منافقان پرده برداشته است و پيامبرشنيستند، و خ
را از وضعيت آنها آگاه كرده است، و جمهور علما بر اين باورند كه براي به دست 

بوده �آوردن افتخار صحبت نيازي نيست كه فرد تا مدتي طوالني همراه پيامبر

بي بودن شرط نيست، و باشد و همچنين جهاد و انفاق در راه اسالم براي صحا

اند كه بايد فرد تا مدتي طوالني بعضي از علما براي صحابي بودن شرط قرار داده

زندگي كرده باشد و حداقل در يك يا �همراه بوده و با ايشان�با پيامبر

همراه باشد، اما جمهور علما براي صحابي بودن مدت �دو جنگ با پيامبر

ن و همراه او جنگيدن و انفاق را شرط قرار بود�طوالني در كنار پيامبر

همراه بود و سخنان �اند كه هر كس تا مدتي طوالني با پيامبراند، اما گفتهنداده

او را شنيده و همراه او جنگيده و جان و مالش را در راه اسالم فدا كرده است از 

.تر استتر و افضلديگران مقدم

: گويدالفكر مي�6r=حافظ بن حجر در شرح 
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اند و همراه ايشان بوده�واضح است كه كساني كه همواره همراه پيامبر

اند نبوده�اند از آنان كه هميشه همراه پيامبراند يا در كنار او كشته شدهجنگيده

اند برترند، و همچنين از كساني كه اندكي با او ها با او حضور نداشتهو در صحنه

اند برترند گرچه هر دو گروه ن كودكي او را ديدهند يا در دورااههم صحبت بود

اند اگر اند، و كساني كه سخنان او را نشنيدهافتخار صحابي بودن را به دست آورده

از او حديث روايت كنند حديث آنها مرسل است، اما چنين افرادي در ميان 

. شمارنداصحاب معدود و انگشت

��Ê��É��È��Ç��Æ��Å}�: گويدميو خداوند متعال با اشاره به همين مفهوم
��Þ��ÝÜ��Û��Ú��Ù��� Ø×��Ö��Õ��Ô��Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï��ÎÍ���� � �Ì��Ë

â� �á� �à� �ßz)انفاق فتح مكهكسانى كه قبل از پيروزى«.)10: الحديد

آنها ؛يكسان نيستند) با كسانى كه پس از پيروزى انفاق كردند(كردند و جنگيدند 

و ؛انفاق نمودند و جهاد كردندمكهبعد از فتحبلندمقامتر از كسانى هستند كه 

و دهيد آگاه استو خدا به آنچه انجام مى؛خداوند به هر دو وعده نيك داده

.»پاداش آن را به شما خواهد داد

:در مورد اصحاب) اهل سنت(موضع جمهور : اوالً
ا از ديدگاه جمهور علما و محدثين و فقها صحابه همه عادل هستند، يعني آنه

به خاطر قوت ايمان و پرهيزگار و جوانمردي و اخالق وااليي كه دارند عمداً 

دهند، و عادل بودن اصحاب به نسبت نمي�گويند و به پيامبرسخن دروغ نمي

باشند، و هيچ يك از معني اين نيست كه آنها از گناه و خطا و فراموشي معصوم مي

هواپرستان كه تعدادشان هم فقط اهل بدعت و. علماء چنين چيزي نگفته است

دليل اندك است با عدالت صحابه مخالف هستند و از آن جا كه سخنانشان بي

به دليل اينكه �و اصحاب پيامبر. ايشان اعتباري ندارنداست نظر و گفته 



 ���� �� ���	 � ������ ����������������� ��
١٠٨

خداوند در آيات قرآني آنها را ستوده و به ايمان آنها گواهي داده است و آنها را 

. ل هستندعادل قرار داده عاد

: فرمايددارد كه اصحاب پاكيزه و بهترين امت هستند و ميخداوند بيان مي

{��]��\��[��Zz)143: هالبقر(.

.»ايمشما را امتي ميانه قرار دادهو اينگونه «

��VU��T}: فرمايدو مي �S�R� �Q� �P� �O� �N
Y��X���Wz)110: آل عمران(.

ايد به كارهاي خوب ها آفريده شدهشما بهترين امتي هستيد كه به سود انسان«

داريد و به خدا دهيد و از كارهاي زشت و ناپسند باز ميو پسنديده فرمان مي

.»ايمان داريد

هستند، و �ترديدي نيست كه اولين مخاطبان اين دو آيه اصحاب پيامبر

����G}�: فرمايدخداوند مي �F� �E��D��C� �B��A
��M��L��K��J��I��Hz)100: هالتوب(.

پيشگاماني نخستين از مهاجرين و انصار، و كساني كه به نيكي روش آنان را «

در پيش گرفتند و راه ايشان را به خوبي پيمودند خداوند از آنان خشنود است و 

.»ايشان هم از خدا خشنودند

�{� �g��f��e��d��c���b��a��`��_z)خداوند «.)18: الفتح

.»زير درخت با تو بيعت كردنداز مؤمنان راضي گرديد همان دم كه در

�{K��J�������I��H��G��F��E��DC��B��A�z)محمد«.)29: الفتح�
فرستادة خداست، و كساني كه با او هستند در برابر كافران تند و سرسخت و 

.»نسبت به يكديگر مهربان و دلسوزند

©����ª»��¬���®��}�: و يكي از آيات كه در آخر نازل شده است اين است
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�¯��»��º��¹��¸��¶��µ��´��� �³� �²��±��°
���ÇÆ��Å��Ä�� �Ã� � ÂÁ�� �À��¿� �¾�� �½��¼��C��B��A

Dz)مسلما خداوند رحمت خود را شامل حال پيامبر و «.)118-117: هالتوب

از او پيروى ) در جنگ تبوك(مهاجران و انصار، كه در زمان عسرت و شدت 

هى از آنها، از حق منحرف شود بعد از آنكه نزديك بود دلهاى گرو؛كردند، نمود

سپس خدا توبه آنها را پذيرفت، كه او نسبت به آنان ؛)و از ميدان جنگ بازگردند(

تخلف ) از شركت در جنگ تبوك(آن سه نفر كه ) همچنين! (مهربان و رحيم است

.»جستند

منظور از روزگار سخت غزوه تبوك است و كلمه مهاجرين در اين جا شامل 

شود و هيچ يك از مهاجرين از شركت در اين غزوه باز نماند يهمه مهاجرين م

مگر افراد ناتوان و يا كساني كه با وجود عالقه شديد به شركت در جنگ به 

. در مدينه باقي ماندند�دستور پيامبر

در مدينه افرادي هستند كه : وقتي از غزوه تبوك بازگشت فرمود�و پيامبر

... ايد آنها در پاداش با شما شريك هستند طي كردهشما هر آنچه مسير و راهي را

.ر بودندعذوخواستند در جنگ شركت كنند اما مآنها مي

: كند كهو در فتح الباري آمده كه مهلب گفت اين حديث را اين آيه تأييد مي

�{� � � �I��H��G��F��E��D��C��B��Az)افراد ) هرگز(«.)95: النساء

ناراحتى، از جهاد بازنشستند، با مجاهدانى كه در راه باايمانى كه بدون بيمارى و 

.»خدا با مال و جان خود جهاد كردند، يكسان نيستند

در جهاد �نكته بسيار زيبا و به جايي است و بنابراين كسي به دستور پيامبر

و در اين آيه و در آيات . شركت نكرده به طريق اولي داراي فضل و برتري است

انصار را ،و همچنين اين آيه. اندن مورد ستايش قرار گرفتهديگري عموم مهاجري

شود كه شود كه در جنگ تبوك شركت كردند و نيز شامل سه نفري ميشامل مي
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از جنگ بازمانده بودند و افرادي را كه توانايي شركت را نداشتند نيز در 

فري بن مالك كه يكي از سه نو در حديث صحيح آمده است كه كعب. گيردبرمي

رفتم و در ميان وقتي ميان مردم مي: بود كه در جنگ شركت نكرده بودند گفت

ديدم كه هيچ كس در مدينه نمانده به جز پرداختم ميآنها به گشت و گذار مي

افرادي كه منافق بودند و كساني كه به علت ناتواني خداوند آنها را معذور قرار 

.شدمداده بود، به خاطر اين ناراحت مي

آيد اين است كه منافقان همه قبل از واقعه تبوك شناخته شده چه از اين برميآن

بودند و سپس آنها به خاطر آن كه بدون عذر در جنگ شركت نكردند و توبه 

نكردند بيشتر معلوم شدند و سپس سورة براءه نازل شد و آنها را رسوا كرد پس 

اند، اما دقيقاً مشخص بوده�شود كه منافقين همه قبل از وفات پيامبرمعلوم مي

�}�: اينكه خداوند فرموده است � nm��l�� � kj�� �iz)تو آنها را «.)101: هالتوب

.»يم شناسشناسي و ما آنها را مينمي

داند، يعني شايد در ميان كساني كه متهم خداوند دقيق و قطعاً آنها را مي: يعني

: فرمايداند، و خداوند مينبودهاند افرادي بوده كه در حقيقت منافقبه نفاق بوده

{KJ� I� HGz)توانى آنها را از طرز هر چند مى«).30: محمد

.»سخنانشان بشناسى

ها اوصاف گروهي از منافقان به صراحت بيان و در سورة براءه و ديگر سوره

گروهي از آنان را مشخص كرد، پس احتمال دارد كه �شده است و پيامبر

شناسي، همه را به پيامبرتو آنها را نمي) تعلمهمال(فرمود خداوند بعد از آن كه 

. شناساند�

شناخت بعضي را قبل از وفات خويش منافقان را مي�و به هر حال پيامبر

باشند دانست كه منافق هستند و در مورد بعضي گمان داشت كه منافق ميقطعاً مي

نده بود كه متهم به نفاق نباشد و بعضي متهم به نفاق بودند، و هيچ منافقي باقي نما
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و اصالً پيامبر او را نشناخته باشد، و از آن جا كه منافقين اندك و خوار بودند و مردم 

نتوانستند كوچكترين حركتي بكنند، و �از آنها نفرت داشتند در زمان وفات پيامبر

روايت حديثي �توانست از پيامبروقتي آنها اينگونه بودند هيچ يك از آنها نمي

روايت كند بيشتر در معرض اتهام قرار �دانست اگر حديثي از پيامبركند چون مي

نگاران و مؤرخين گيرد و ممكن است برخورد ناخوشايندي با او انجام شود، سيرهمي

حديث روايت �اند كه هيچ يك از آنها از پيامبرگروهي از منافقان را نام برده

اند در ميان اصحاب حديث روايت كرده�ز پيامبرنكرده است، و همه كساني كه ا

. باشندگان ميمعروف و شناخته شده بودند كه از برگزيده

نشينان پرده برداشت و منافقان از ماهيت باديه�و خداوند با وفات پيامبر

شوند و آن دسته شمرده نمي�آنها مرتد شدند، بنابراين آنها از اصحاب پيامبر

. آينداز ارتداد دوباره اسالم آوردند از تابعين به شمار مياز آنان كه بعد

روند و اما در مورد مسلماناني كه در فتح مكه مسلمان شدند مردم به اشتباه مي

گويند چگونه معقول است كه همه آنها يك روزه مؤمن باشند با اينكه آنها مي

ر و شرك خود باقي زماني اسالم آوردند كه مغلوب شدند و ديدند كه اگر بر  كف

اما درست اين است كه اسالم از . بمانند منافع دنيوي خود را از دست خواهند داد

داد و قوت اثرگذاري آن زياد بود و امور همان آغاز مردم را تحت تأثير قرار مي

: ذيل دليلي است بر اين مطلب

�: گفتندگويد كه آنها مياينكه خداوند در مورد آنها مي: اول {¢��¡��£
��©�� �̈��§����¦��¥���¤z)26: فصلت.(

و به هنگام تالوت آن جنجال ؛گوش به اين قرآن فراندهيد: كافران گفتند«

.»!كنيد، شايد پيروز شويد

�¯��°��±���³��²´}: فرمايدو مي �®�� �¬��«z)الفرقان :

ند، اما هنگامى كه عذاب الهى را ببين! رفت كه ما را گمراه سازدبيم آن مى«).42
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.»فهمند چه كسى گمراهتر بوده استبزودى مى

. اين آيات نشانگر آن هستند كه قرآن و اسالم تأثير بسياري قوي داشته است

كردند و هر كس كه به مكه آنها از گوش فرادادن به قرآن جلوگيري مي: دوم

كردند، و آنها با كسي كه نهي مي�شد او را از شنيدن سخنان پيامبروارد مي

اي قرآن بخواند كه مردم بوبكر را پناه داد شرط گذاشتند كه نبايد ابوبكر به گونها

.بشنوند

ترين دليل بر تأثير قرآن است اين است كه گروهي دليل سوم كه روشن: سوم

از فرزندان بزرگان و سران از همان اول اسالم را پذيرفتند و از پدرانشان جدا 

بن أحيحه سعيده عمرو و خالد فرزندان ابيتوان بشدند، كه از جمله آنها مي

بن عاص بن وليد بن مغيره، و ابوحذيفه بن عتبه بن ربيع، و هشامعاص، و وليد

پدران . بن وائل و عبداهللا و ابوجندل فرزندان سهيل بن عمرو و غيره اشاره كرد

تحت اين افراد بزرگان و سران و ثروتمندترين افراد قريش بودند اما فرزندانشان

.دران خود جدا شدندو اسالم را پذيرفتند و از پتأثير قرآن قرار گرفته 

برند از نويسندگان عادت بر اين دارند كه وقتي پيشگامان به اسالم را نام مي

برد كه اينها به خاطر ضعف خود و به برند و خواننده گمان ميافراد ضعيف نام مي

اند، چون آنها تقام از آنها اسالم آوردهعلت نارضايتي از قدرتمندان و گرفتن ان

. رياست و قدرت و ثروتي نداشتند كه مانع از مسلمان شدن آنها شود

اما حقيقت غير از اين است بلكه همه با متأثر شدن از قرآن، و خالصانه 

شدند، و سران و بزرگان تكبر ورزيده و لجاجت كردند و بيشتر مسلمان مي

تأثير اسالم قرار گرفته بودند از سران و اشراف قومشان گرچه به شدت تحت 

پيروي كردند، اما جوانان قاطع و مصممي بودند كه اسالم آوردند و قدرت و 

هايي كه در راه رياست و ثروت خويش را فداي اسالم كردند، و سختي و رنج

را پذيرفتند، و اسالم همچنان بر ديگر مردمان اثر نداسالم با آن مواجه شد

شدند، آنها يكي يكي مسلمانان مي�شت و حتي بعد از هجرت پيامبرگذامي
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ها توانستند با مشركين قاطي شوند و هر يك بعد از صلح حديبيه وقتي مسلمان

داد اسالم به سرعت در ميان مشركين خويشاوند خود را به راحتي دعوت مي

بن عاص و انتشار يافت و در اين مدت از سران و بزرگان خالدبن وليد و عمر

عثمان بن طلعه و ديگران مسلمان شدند، و اسالم همچنان بقيه را تحت تأثير قرار 

. داده بود

توانيم به طور قطع يقين كنيم كه اسالم شرك و خرافات را از وجود و و مي

اذهان همة عقالي قريش قبل از فتح مكه زدوده بود، و تنها چيزي كه در وجود 

اجت محض بود كه آخرين دوران حيات شوم خود را آنها مانده بود عناد و لج

گذراند، وقتي مكه فتح شد عناد از بين رفت و همه اسالم را كه قبل از فتح در مي

وجودشان جوانه زده بود پذيرفتند و با توزيع غنايم حنين و رفتار خوب پيامبر

وقتي �و بعد از وفات پيامبر. با آنها، باقي مانده عناد كامالً از بين رفت�

امر خالفت در ميان قريش استقرار يافت و عرب و عجم همه در برابر آن سر 

تسليم فرود آوردند، محبت اسالم بيش از پيش در دل هر قريشي جاي گرفت، 

چون اسالم هزاران مايل به قلمرو آنها افزوده بود و آنان را پادشاهان دنيا و آخرت 

ترين ن بودند بعد از آن از صادقگرداند، و كساني كه تا روز فتح مكه دشم

بن عمر و عكرمه فرزند ابوجهل و عمويش حارث و مجاهدان بودند، مانند سهيل

. سفيان كه از مجاهدين راستين و مخلص بودندبن ابييزيد

هاشم با يكديگر اميه و بنيدارند كه بنياما آنچه بعضي از نويسندگان بيان مي

قت اين است كه هر دو گروه كامالً اسالم آورده بودند اند، حقيرقابت و كينه داشته

هاشم آن را پذيرفتند همچنين و همان طور كه از آغاز اسالم گروهي از بني

بن عفان و ابوحذيفه بن اميه مانند فرزندان سعيدبن عاص و عثمانگروهي از بني

ميه دير ااسالم آوردند، و همان طور كه بعضي از بني،عتبه در همان آغاز دعوت

هاشم بعدها اسالم را پذيرفتند و همان همچنين برخي از بني،اسالم را قبول كردند

هاشم همچنين برخي از بني،اميه با اسالم دشمني ورزيدندطور كه برخي از بني
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سفيان بن حارث بن مطلب با اسالم دشمني لهب بن عبدالمطلب و ابيمانند ابي

طلب را مورد مذمت و نكوهش قرار داده است كردند، و قرآن ابولهب بن عبدالم

سفيان بن با دختر ابي�اميه را مذمت نكرده است، و پيامبراما فرد معيني از بني

حرب اموي ازدواج كرد و زن هاشمي نداشت، و به يكي از دخترانش شوهري 

ها درآورد، پس فقط اسالم هاشمي داد و سه دختر ديگرش را به ازدواج اموي

يك گرده نبود كه گروه ديگر با آن گروه دشمني كند، بلكه خداوند ميان مربوط به

آنها همدلي و وحدت آورد و همه در پرتو لطف الهي با همديگر برادر شدند و 

داشتند و آن را اسالم همه آنها را جمع كرده بود، و همه اسالم را دوست مي

كوشيد تا از اسالم و دين نمودند و هر يك ميكردند و به آن افتخار ميتعظيم مي

به خالفت هيچ نفرتي ميان بيشتري داشته باشد، و فتح مكه و رسيدن عثمانبهره

ايجاد نكرد، بعد از وفات حضرت عمر قضيه تعيين ) اميههاشم و بنيبني(دو طائفه 

خليفه به شوراي شش نفره واگذار شد كه چهار نفر به نفع علي و عثمان كنار 

به خالفت برگزيده شد، در اين �يت از ميان علي و عثمان، عثمانرفتند و در نها

وقت اوهام و افكار نادرست راه به سوي اذهان مردم باز كرد، و سپس در اواخر 

خالفت عثمان وقتي گروهي از خويشاوندان او به امارت و مقام رسيدند و برخي 

علي آنها را تهديد كردند در اين وقت شايعاتي شد كه از مردم از آنها شكايت مي

كند كه هر گاه به خالفت برسد آنها را عزل خواهد كرد و اموالشان را از مي

دستشان خواهد گرفت و چنين و چنان خواهد كرد، سپس فتنه اتفاق افتاد و 

شدند در اين فتنه دست داشتند تا آن كه برخي از كساني از ياران علي شمرده مي

رفتند و با او بيعت �فاصله به سوي عليكشته شد و قاتالن او بال�عثمان

نمودند و گروهي از آنها در لشكر علي باقي ماندند، هر كس در اين امور فكر كند 

خواهد ديد كه اين عوامل علت اتفاقاتي شدند كه بعداً رخ دادند، بنابراين علت 

چنين شود كه از آن اي تعريف ميحد نبود، و آنچه به گونهگرفتن انتقام، بدر و اُ

هاشم بوده است به طور قطع اميه و بنيآيد كه علت دشمني ديرينة بنيبرمي
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عباس در اين مورد نادرست است، و فقط شاعر فاسقي در زمان حكومت بني

و با اينگونه . خواستندهاشم نميگويي كرده است، و آنها هيچ خوني از بنيزياده

ود علت اختالف معاويه با شود كه جايي براي اين نيست كه گفته شروشن مي

خواست انتقام خويشاوندانش را كه در بدر كشته شده بودند علي اين بود كه او مي

گويند جا و نادرست است و آنان كه چنين مياز او بگيرد، به حق كه اين سخن بي

اگر گفته شود ! خواهند با اين بهانه اسالم معاويه و امثال او را زير سؤال ببرندمي

اند بنابراين بايد اند اما آنها معصوم نبودههاي خوبي بودهاصحاب انسانهر چند

گفت آنها عادل هستند تا وقتي كه از آنها كاري سر زده نباشد كه بر خالف عدالت 

باشد، پس چرا محدثين با اينكه از اصحاب كارهايي سر زده كه عدالت آنها را 

شمارند؟نمايد باز هم آنها عادل ميمخدوش مي

: توان دادپاسخ اين پرسش را به چند صورت مي

كند و به اصحاب نسبت داده شده آنها در آنچه كه عدالت را مخدوش مي: اول

اند كه برخي از اين چيزها اند و به اين نتيجه رسيدهاست فكر نموده و دقت كرده

يا اينكه بر،نيست يا لغزشي است كه فرد صحابي از آن توبه كرده است،ثابت

. اساس يك تأويل اجتهادي آن كار را انجام داده است

اينكه خداوند دروغ بستن بر خدا را كفر قرار داده است، خداوند متعال : دوم

{��~��_��`����l��k��j��ih��g���f��e����d��c��b��a}�: فرمايدمي
on��mz)چه كسى ستمكارتر از آن كس است كه «.)68:العنكبوت

آيا ! حق را پس از آنكه به سراغش آمده تكذيب نمايد؟بر خدا دروغ بسته يا

.»جايگاه كافران در دوزخ نيست

در مورد دين دروغ بستن بر خداست، بنابراين �و دروغ گفتن بر پيامبر

اند، و بعضي به اين برخي از اهل علم به صراحت چنين كاري را كفر قرار داده

و شيخ . ز بزرگترين گناهان كبيره استا�اند كه دروغ بستن بر پيامبراكتفا كرده
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حديث �گفته است كسي كه بدون واسطه از پيامبر:االسالم ابن تيميه 

كند همانند صحابي اگر از روي عمد دروغ بگويد و آن را به پيامبرروايت مي

�نسبت دهد كفر ورزيده است، و در مورد كسي كه با واسطه از پيامبر�
دروغي به او نسبت دهد در مورد كفر ورزيدنش ابن كند اگر حديث روايت مي

شود تا سر زدن كفر و سرزدن لغزشي از يك صحابي سبب نمي. تيميه متردد است

را كفر �گيريم كه بعضي از آنها دروغ بستن بر پيامبر،را از او محتمل دانست

ديگر تر و بدتر از ندانسته باشند اما به هر حال آنها چنين كاري را بسيار زشت

. دانستندها ميلغزش

توان در عدالت آنها اينكه ائمه حديث در مورد افرادي از صحابه كه مي: سوم

روايت �اند كه آن حديث را آنها از پيامبرترديد داشت اين را در نظر داشته

روايت كرده است، و حديث چنين فردي را �اند كه آن صحابي از پيامبركرده

اند و به اضافه آن اند و با روايات ديگر تطبيق دادهداشتهبه كتاب و سنت عرضه 

اند كه سبب شود تا اند و چيزي نيافتهاحوال و اميال چنين كساني را بررسي كرده

اند كه همه آنچه اينها آنها متهم قرار گيرند، بلكه بعد از بررسي و پژوهش يافته

. اندنيست روايت كردهاند ديگر اصحاب نيز كه تهمتي متوجه آنهاروايت كرده

و يا اينكه در شريعت اسالمي نصي آمده كه به معني روايت آنهاست و به 

زنندگان معيط كه طعنهبن عقبه بن ابيدهد، مثالً وليدصحت روايت آنها گواهي مي

گويند او از مهاجرين و انصار نيست و نه از كساني است كه در فتح مكه مي

دستور داد كه پدر �بعد از جنگ بدر وقتي پيامبر: ندگويو مي. اندمسلمان شده

: وليد را به قتل برسانند گفت

كند؟ منظورش فرزندانش بودند، پيامبرها را چه كسي سرپرستي ميپس بچه

گويند وليد كسي است كه و مي. آنان در آتش دوزخ خواهند بود: فرمود�

���S��R}�: هخداوند در مورد او اين آيه را نازل فرموده است ك �Q��P��O
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V��U� �Tz)اگر شخص ! ايداى كسانى كه ايمان آورده«.)6: الحجرات

.»فاسقى خبرى براى شما بياورد، درباره آن تحقيق كنيد

دهد پس قرآن تصريح كرده است كه او فاسق است و بايد در خبري كه او مي

و مردم شهادت گويند در زمان عثمان او امير كوفه بوده است و مي. تحقيق شود

دادند كه او شراب نوشيده است و علي در اين باره با عثمان سخن گفت و آنگاه 

عثمان به علي فرمان داد كه او را شالق بزنند، سپس علي به عبداهللا بن جعفر 

دستور داد كه وليد را شالق بزند و عبداهللا او را شالق زد، و بعضي داستان را 

د در حالي كه مست بود در نماز صبح پيشنماز مردم گويند وليكنند و مياضافه مي

بيشتر هم : شد و نماز صبح را چهار ركعت خواند سپس رو به مردم كرد و گفت

بخوانم؟ وليد برادر مادري عثمان بود، و وقتي عثمان كشته شد وليد اشعاري 

كرد كه در كشتن عثمان همراهي كرده است و در سرود و علي را متهم ميمي

اينها چيزهايي بودند كه در . كردمعاويه را به كشتن علي تحريك مياشعارش

بيني كه صحيح گويند اما اگر سند اين روايات را بررسي كني ميمورد وليد مي

نيستند چون راوي همداني است كه فرد نامعلومي است، و اگر متن روايت را 

تهم كرد، بلكه خورد كه وليد را بتوان مبررسي كني در آن چيزي به چشم نمي

براي وليد دعا كرد، و �قضيه برعكس است، چون در متن ذكر نشده كه پيامبر

اند خداوند بر سر او دست نكشيد، بنابراين برخي گفته�بيان شد كه پيامبر

و دعايش �دانست از اين رو او را از بركت دست پيامبرحالت او را مي

كند كه در ميان آنها و دروغ گفتن اين روايت به وضوح داللت مي. محروم ساخت

.)1(سد قوي و محكمي بوده است�بر پيامبر

به حق كه اين فاجعة بس بزرگي است كه ما همه اصحابي كه در جنگ علي و 

و به ،و احاديث آنها را معتبر ندانيم،اند غير عادل بدانيمشركت داشته�معاويه 


�������QHX�I���U�Yr9��&`�NR��
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.كافر بودن و فاسق بودنشان حكم كنيم
ويي و عدالت آنها و روايت حديث چه ارتباطي با آراي سياسي و راستگ

گرايي اگر كسي يك رهبر ملي را كه در قضيه ملي! اشتباهات سياسي آنها دارد؟

بهترين آزمون را پس داده و با جان و مال و قلم خويش با استعمار مبارزه كرده 

همه فضائل و گرا نبوده است واست، از زمره رهبران حذف كند و بگويد ملي

هاي او را انكار كند و همه سخنان او را به خاطر آن كه رهبر يك حزب بود خوبي

و مرتكب اشتباهاتي شده است و يا به خاطر آن كه با يك رهبر ملي گراي ديگر 

جنگيده است رد نمايد، آيا چنين كاري دست است، اگر تاريخ و انصاف و حق 

يق اولي قضاوت شيعه و خوارج عليه آن داند پس به طراين كار را درست نمي

اند كه در بعضي مواضع سياسي با علي موافق نبوده�دسته از اصحاب پيامبر

درست نيست، شيعه و خوارج به همين بهانه عدالت اصحاب را قبول ندارند و 

گويند كه شايسته افرادي پذيرند و در مورد آنها چيزهايي ميروايات آنها را نمي

داند، ست بلكه آنها همه اصحاب به غير از سه يا پنج نفر را كافر ميعادي هم ني

ئز نيست كه همه كارها و چنان كه در روايات الكشي آمده است، بنابراين اگر جا

پس چگونه جايز است كه اصحاب ،گرا را ناديده گرفتفعاليتهاي يك رهبر ملي

ند دروغگو قرار داد پيشگام بوده�را كه در خدمت اسالم و پيامبر�پيامبر

ها و هايشان را ناديده گرفت، همان اصحابي كه اگر تالشو همه خوبي

بوديم و راه را ها سرگردان ميبود ما در تاريكيهاي آنان نميجانفشاني

.)1(دانستيمنمي

در مطالب گذشته كه در مورد عدالت صحابه ايراد نمودم بارها گفتم كه منافقان 

مشخص بودند و خداوند پرده از حقيقت آنها برداشت و �در زمان پيامبر

مسلمين به حقيقت آنها پي بردند، و همچنين مرتدين كساني هستند كه بعد از 
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مرتد شدند و توبه نكردند و به اسالم بازنگشتند و در حالت �وفات پيامبر

ارتداد مردند، چنين كساني صحابي نيستند و منظور جمهور علما و ائمه كه 

اب همه عادل هستند اين افراد نيستند، و تعريفي كه علما براي صحابي ارائه اصح

كند، و همچنين چند بار تأكيد كردم كه عدالت چيزي اند اين افراد را نفي ميداده

اند اصحاب عادل و كساني كه گفته،و عصمت چيزي ديگر است،ديگر است

اموشي معصومند، و بلكه فقط اند كه آنها از گناه و خطا و فرهستند هرگز نگفته

دروغ �منظور آنها اين است كه عدالت اصحاب يعني آنها عمداً بر پيامبر

بندند، حتي آن كساني از اصحاب كه حد بر آنها اجرا شده يا مرتكب گناهي نمي

ها دستشان آلوده شده است هرگز ها و جنگاند يا به فتنهاند و توبه كردهشده

دروغ نسبت دهند، و بايد دانست كه آن �ه عمداً به پيامبراند كاينگونه نبوده

اند تعداد بسيار اند و مجازات گرديدهدسته از صحابه كه مرتكب گناهي شده

اندكي هستند كه شايسته نيست كه هزاران فرد از اصحاب را كه بر صراط مستقيم 

ا مقايسه كرد و از اند را با آنهكردهاند و از گناهان صغيره و كبيره دوري ميبوده

زمره آنها دانست، و تاريخ بهترين گواه بر درستكاري و عدالت و تقواي اصحاب 

زنندگان به عدالت اصحاب آنها را گيران و طعنهو اين كساني كه خرده. است

اند، افرادي از اينها اصالً حديث دستاويزي براي طعنه زدن به اصحاب قرار داده

م يك حديث يا دو يا سه حديث بيشتر روايت نكرده اند و بعضي هروايت نكرده

هايشان معلوم و مشخص است، و هيچ چيزي از اصول و فروع است كه روايت

كند كه آنچه دين مبتني بر روايات آنها نيست، و اين امر يك پژوهشگر را قانع مي

اند درست است، مثالً بسربن ارطاه كه جمهور علما در مورد عدالت اصحاب گفته

ر صحابي بودن او اختالف است فقط يك حديث در مورد اينكه در سفر دست د

و حديثي ديگر در ،داود آمده استشود روايت كرده كه در سنن ابيدزد قطع نمي

مورد دعا روايت كرده است، پس اين بهترين دليل بر صحت گفته جمهور علما و 

. ائمه است
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شنيده است كه پيامبر)  ةارطان يعني بسر ب(در صحيح ابن حبان آمده است او 

بار خدايا عاقبت ما را در همه كارها نيك بگردان و ما را از رسوايي «: فرمود�

. »دنيا و آخرت نجات بده

كند گوييم او عادل است منظور ما اين است كه در روايتي كه ميما وقتي مي

او از معاويه اينها ها و حمايت ها و فتنهگويد، اما وارد شدن او در جنگت ميراس

اند كه اين فتنهاي رخ دادهو همه اين اتفاقات در زمان فتنه-امور اجتهادي هستند

و آغشته شدن به اين فتنه در عدالت -عاقالن و دانايان را حيران كرده است

كند و خداوند ما و آنها را بيامرزد، و خدا بيامرزد كسي را كه گفته نقصي وارد نمي

هايي بوده كه خداوند شمشيرهاي ما را از آغشته شدن به آن ا خوناينه«است 

هاي خود را از آغشته شدن به آن مصون و پاك گردانده است پس ما بايد زبان

.)1(»پاك بداريم

:�موقف شيعه در برابر اصحاب پيامبر: دوم
ا ههترين نظريميانه�كند كه نظريه آنها در مورد اصحابعبدالحسين ادعا مي

نظر و ديدگاه ما اماميه در مورد اصحاب : (گويدمي200است، او در ص 

هاي موسي جاراهللا ما ها است، در پاسخهها و ديدگاهترين نظريترين و ميانهمعتدل

ايم و در فصل مخصوصي را به بيان ديدگاه خود در اين مورد اختصاص داده

توانند به ان و محققان ميايم، پژوهشگرفصلي ديگر در اين مورد هم بحث كرده

). آن مراجعه كنند

ابوبكر و (خين يو همچنين عبدالحسين از روي تقيه ناسزا گفتن شيعه به ش

قضيه در دو مطلب : گويدو ديگر اصحاب را انكار كرده است، او مي) عمر

شود ؟ يا اينكه آيا به صحابه دشنام و ناسزا  گفته مي: شود، مطلب اولخالصه مي
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شود شود؟و دوم اينكه آيا كسي كه به اصحاب ناسزا بگويد كافر ميفته نمياينكه گ

فايده شود، به نظر من بحث در اين موضع بيهوده و بييا كافر نمي)!! العياذباهللا(

به پاك بودن دامن شيعيان از اين چيز ) اهل سنت(است، چون هر كار كنيم طرف 

پذيرد و هر نمي)1(اي او قسم بخوريمشود، حتي اگر به پروردگار كعبه برقانع نمي

كنند، و اماميه هر چه كند كه شيعه اين كار را نميدليلي برايش بياوريم قبول نمي

بگويند كسي گوش شنوا ندارد كه سخنانشان را بشنود، بنابراين بهتر است در اين 

��Ä9��ûY\�9*��)2(موضوع اصالً بحثي نشود�pY?�9�()3(.

براي آن كه حقيقت در اين مورد روشن شود اول آنچه آنها ) مؤلف(گويم مي

كنيم و سپس آنچه به ائمه معصومين خود در اين اند را بيان ميدر مورد خلفا گفته

شنويم و سپس رأي و نظريه كنند را ميدهند و از آنها روايت ميمورد نسبت مي

شود كه همان ميو آنگاه مشخص . خود اين مؤلف در مورد خلفا را خواهيم گفت

كند ديدگاه و نظريه شيعه در مورد اصحاب بهترين و طور كه عبدالحسين ادعا مي

ترين و بدترين ديدگاه است و همچنين ترين نظريه است يا اينكه زشتميانه

! خواهيد ديد كه عبدالحسين سراپا دروغ و تقيه و فريب است

:�اقوال علماي شيعه در مورد خلفا و صحابه
در تعريف فرقة 245-2/244اهللا الجزائري در انوار، علماي شيعه نعمترئيس 
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گويند نص روشني در مورد امامت علي آمده اماميه مي: (گويدو گروه خود مي

گويند و امامت را بعد از جعفر دانند و به آنها ناسزا مياست و اصحاب را كافر مي

تاب از همين گروه و فرقه دانند و مؤلف اين كصادق در فرزندان معصوم او مي

هاي اسالمي به اين نتيجه هاي فرقهو ما بعد از بررسي كتاب!! رستگار است

). ايم كه طبق داليل عقلي و نقلي حق با اماميه استرسيده

شمارد و به كند كه فرقه و گروهي كه اصحاب را كافر ميالجزائري اعتراف مي

و طبق دالئل عقلي و نقلي حق با كند تنها گروه رستگار استآنها توهين مي

!! آنهاست

دارد بهترين و آيا اين نظريه كه الجزائري در مورد اصحاب بيان مي

بار خدايا از دروغ و انحراف در دين و عقل به تو پناه ! ترين نظريه است؟منصفانه

بريم، به هر حال در صفحات بعد دالئل عقلي و نقلي كه شيعه بر مرتد بودن مي

. كنيمدهند را بيان ميارائه مياصحاب 

بعد از : كند كه گفتروايت مي�جعفرحنان بن سدير از پدرش و او از ابي

آن سه نفر چه : به جز سه نفر گفتم! همه مردم مرتد شدند�وفات پيامبر

.)1(...)بن اسود، و ابوذر غفاري و سلمان فارسي مقداد: كساني هستند؟ گفت

تعداد ما چقدر : گفتم�جعفركه گفت به ابيو از حمران روايت است

اندك است اگر همه جمع شويم تا گوشت يك گوسفند را بخوريم آن را تمام 

تر است آگاه بكنم آيا تو را از چيزي كه از اين عجيب: نخواهيم كرد؟ گفت

به جز سه ) مرتد شدند(مهاجرين و انصار همه رفتند : بله، گفت: گفتم: گويدمي

.)2()نفر
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از اين : (دروغين را روايت كرده و بعد گفته است)1(سپس نوري اين روايات

ايم به اصل و قاعدة مهمي دست هايي كه ما ذكر نكردهروايات و ديگر روايت

بودند بعد از وفات او مرتد �يابيم و آن اينكه همه كساني كه همراه پيامبرمي

ها اين بود كه نصي را كه پيامبرشدند به جز سه يا چهار نفر، و دليل مرتد شدن آن

در مورد خالفت علي گفته بود و آنها شنيده بودند را انكار كردند، نصي كه �

هاي اماميه بيان شده است، نبايد از ارتداد آنها تعجب به صورت مفصل در كتاب

بينيم كه بيشتر پيروان انبياء و پيامبران گذشته از راه آنها منحرف شدند كرد زيرا مي

و گمراه شدن . به پرستش چيزهايي ديگر غير از خداوند جهانيان روي آوردندو

كند كه ها آن را اقتضا ميبيشتر افراد اين امت چيزي است كه طبيعت بشري انسان

شوند و اعتقادات مختلفي بايد داشته باشند، و اگر كساني دچار شبهه گمراه مي

ند گمراه و منحرف هستند آنان در ااند و به جاي خدا چوبي را پرستش كردهشده

اند به مورد علي و خلفاي پيش از او دچار شبهه شده و آنها را به خالفت برگزيده

پرستي چيزي پرستان از بتباشند، آري بتطريق اولي گمراه و منحرف مي

رسيد اما كساني كه به جاي شد و طال و نقره و مقامي به آنها نميعايدشان نمي

ا به خالفت برگزيدند به اموال زيادي دست يافتند و به آرزوهاي علي ديگران ر

). خواستند رسيدندخود و آنچه مي

�گويد همه اصحاب پيامبراي عبدالحسين اين شيخ و استاد تو است كه مي
كني و گويي و تقيه مياند پس چرا دروغ ميبه جز سه يا چهار نفر مرتد شده

ترين و بهترين ماميه در مورد اصحاب منصفانهنظريه و ديدگاه ما ا(: گوييمي

هاي موسي جاراهللا يك فصل را به آن اختصاص ديدگاه است كه در پاسخ

). ايمهداد

اند منحرف واليت علي را نپذيرفته�گويند چون اصحاب پيامبرشيعيان مي
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فت گاند، و آنها به خاطر اين واليت دروغيني كه منادي آن ابن سبأ بود و ميشده

شد اصحاب را به خاطر خالفت به علي واگذار مي�كه بايد بعد از پيامبر

كنند كه اصحاب دهند و ادعا ميانتخاب نكردن علي به عنوان خليفه كافر قرار مي

كنند كه بزرگترين در صورتي كه خودشان اقرار مي. به خاطر اين كار عادل نيستند

كه معتقد بودند كه بعد از جعفر صادق علما و فقهاي آنها از فرقه فطحيه هستند 

امامت از آن عبداهللا بن جعفر افطح بوده است، و بعضي از علماي بزرگ و فقهاي 

آنها واقفي هستند يعني كسانيند كه امامت امام رضا و ائمه بعد از او را قبول 

را �اند، پس همان چيزي كه شيعه به خاطر آن عدالت اصحاب پيامبرنداشته

نند در راويان علماي آنها وجود دارد اما آنها از علما و راويان خود چشم كنفي مي

اما ،گذرند، در صورتي كه علت در هر دو گروه وجود داردپوشند و از آنها ميمي

آنها را نستوده و تأييد نكرده است ثقه �آنها اين راويان را كه خدا و پيامبرش

آنها را تأييد �ه خدا و پيامبرشرا ك�دانند و اصحاب پيامبرو معتمد مي

در صورتي كه آنها اخباري از كساني كه معتقدند كه ! شمارندكرده است كافر مي

! باشندو واقفه كافر و زنديق مي! اند كه فرقه فطحيه كافرندمعصومند روايت كرده

:�دالئل شيعه براي لعنت فرستادن بر اصحاب و همسران پيامبر
: فرمود�او: گويدمي292قصص االنبياء، ص «الجزائري در كتابش

شود اول پسر آدم كه ترين عذاب در روز قيامت به هفت نفر داده ميسخت

برادرش را كُشت و نمرود كه در مورد خدا با ابراهيم مجادله كرد، و به دو نفر از 

k��j��i}�: اند، و به فرعون كهاسرائل كه قومشان را يهودي و مسيحي كردهبني

��lz)باشندو به دو نفر ديگر كه از اين امت مي.)24: النازعات .

: كند كه گفتندسلمه سراج روايت ميو كليني در كافي از حسين بن ثوير و ابي

شنيديم كه بعد از هر نماز فرض چهار نفر از مردان و چهار نفر �از ابوعبداهللا(
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برد و فالني بودند و آنها را نام ميكرد، آنها فالني و فالني و از زنان را لعنت مي

يكي معاويه بود، و فالن زن و فالن زن و هند و ام الحكم خواهر معاويه را لعنت 

.)1()كردمي

در توضيح اين 15/174در، ص ��("1�ûpY)شيخ شيعه مجلسي در كتابش 

د منظور از فالني و فالني و فالني همان سه نفر به ترتيب، هستن(: گويدروايت مي

و عياشي در تفسيرش، ). باشدو منظور از فالن زن و فالن زن عايشه و حفصه مي

كند كه عبداهللا روايت ميگويد كه عبدالصمد بن بشير از ابيمي152ح، 1/200

با مرگ طبيعي مرد يا او را كشتند، خداوند �دانيد كه پيامبرآيا مي: گفت

��s��r��q���p}�:گويدمي �o� �n��mz)آيا اگر او «.)144: رانآل عم

دو زن قبل از مرگ همان .»گرديدبميرد و يا كشته شود، شما به عقب برمىمحمد 

را مسموم كردند، ما گفتيم آن دو و پدرانشان بدترين موجوداتي هستند �پيامبر

مجلسي اين روايت مزخرف را معتبر دانسته و در . كه خداوند آفريده است

روايت نموده كه �ي با سند معتبر از امام صادقعياش(: گويدتوضيح آن مي

را كشتند و به �عايشه و حفصه كه لعنت خدا بر آنها و بر پدرانشان باد پيامبر

.)2()او سم دادند

: گويدمي79زير فقره 292، ص »النص واالجتهاد«و عبدالحسين در كتابش 

: فرمايدخداوند ميمثال مهم و بزرگي در آخر سورة تحريم آمده است و آن اينكه

{��m��l��k���j��i��hg��f��e��d������c��b���a��`��_
{����z��y����x��w��v��u��t��s���r��q��p��o��nz

اند به همسر نوح و همسر لوط خداوند براي كساني كه كافر شده«.)10: التحريم(
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لي به مثَل زده است، آن دو تحت سرپرستي دو بنده از بندگان صالح ما بودند، و

در برابر (سودي به حالشان ) پيامبر(آن دو خيانت كردند، اما ارتباط با اين دو 

وارد آتش شويد همراه كساني كه وارد : نداشت، و به آنها گفته شد) عذاب الهي

.»شوندمي

�{��«��ª��©�� �̈�§��¦��¥���¤��£��¢��¡�����~��}��|
��¬z)ثَل زده است در و خداوند براي مؤمنان به هم«.)11: التحريمسر فرعون م

.»اي براي من نزد خودت در بهشت بسازخانه! پروردگارا: آن هنگام كه گفت

زده است تا آنها را)حفصهئشه وعا(اين مثالي است كه خداوند براي آن دو

هشدار دهد و تا آنها بدانند كه فقط همسر كسي بودن سود و زياني ندارد بلكه 

. رساند عمل اوستيسود مىآنچه به هر انسان

�""ûv�)��xÅ#��ركاني كه نزد شيعه ملقب به يمحمد توس¡��: گويداست مي

بدان كه بهترين زمان و مكان براي لعنت فرستادن بر آنها زماني است كه به (

: روي با خيال راحت بگوروي پس هر وقت براي قضاي حاجت ميدستشويي مي

كر را لعنت كن و بر عمر و عثمان لعنت بفرست بار خدايا عمر را لعنت كن و ابوب

و عثمان و عمر را لعنت كن و معاويه و عمر را و سپس يزيد و عمر را لعنت كن 

سپس ابن زياد و عمر و سپس ابن سعد و عمر را لعنت كن و سپس شمر و عمر 

را لعنت كن و سپس لشكريان آنها را و عمر را لعنت كن، بار خدايا عايشه و 

ند و ام حكم را لعنت كن و كساني را كه از كارهايشان راضي هستند حفصه و ه

.)1()لعنت كن

هايشان و محقق عارف محمدرضا مازندراني در توضيح يكي از روايت

منظورشان از واجب بودن اظهار بيزاري از آنها و تنفر داشتن از آنان : (گويدمي

به آنان است، و بايد معتقد لعنت فرستادن بر آنها و ناسزا گفتن به آنان و توهين
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فايده اين . اندبود كه آنها از رحمت الهي به دور هستند و از درگاه الهي طرد شده

پس . هايشان را فرانگيرندكارها اين است كه مردم از آنها برحذر باشند و بدعت

گويم بار خدايا لعنت كن كساني كه بيت نبوت را خراب كردند و حق اهل من مي

هاي عرفان را خاموش كردند و از فرمان مت را سلب كردند و چراغعزت و حكو

چون آنها اولين كسانيند كه را زفرركب والهي سرپيچي كردند بخصوص ابا

.)1()هاي شيطان را پسنديدند و سنت خداوندي را از ميان بردندبدعت

:�دعاي لعنت فرستادن بر صديق و فاروق 
نامند و منظور آنها از دو بت قريش يش ميشيعه اين دعا را دعاي دو بت قر

هاي خود به صراحت اين را چنان كه در بسياري از كتاب. باشدمي�ابوبكر و عمر 

اند، كفعمي در شرح اين دعاي خرافاتي و كركي در نفحات خود و مجلسي در گفته

مراه و حسيني در الشرعه و تستري در احقاق و حائري در الزام و نوري در فصل 

. اند كه منظور از دو بت قريش ابوبكر و عمر استطاب همه گفتهخ

:دروغينمتن اين دعاي 
�q#� _.� 3>�����^��^� p(����.� ;)��@�v>!8Y2���� v>!7=z�� ªF1\

� �H��M� ;F5��� v>!7�*��� v>!I<��,�� T1�,�� W!?�� �1Ir� ����z��!l#�� W��)r
��W*�7�� �<1?��W�FJ� �=�\��W�Y]U,� �!?,��Tx��#���z9,L#��WoP,�W��I?

�,�� W0x�1<� PL*,��s+� �FJ�#�� W8�F(,�!����� Tx�!��,�TJP*� �*1M�� Tx��#
�,TJ�=#���<���v>�)���3>���,��v>#�=8,���dx�!��,^��v>#�!X!=v>����	��

هاي درود بفرست و دو بت قريش و طاغوتو آل محمدبار خدايا بر محمد«

دخترانشان را لعنت كن آن دو نفر كه با فرمان تو آن را لعنت كن و هر دو 
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مخالفت كردند و وحي را انكار نمودند و انعام تو را منكر شدند و از فرمان 

پيامبرت سرپيچي كردند و دينت را تغيير دادند و كتاب تو را تحريف كردند و 

هايت را ناسپاسي كردند و احكام و دشمنانت را به دوستي برگزيدند و نعمت

تورات تو را معطل گذاشتند و فرائض تو را باطل كردند و در آيات تو راه دس

الحاد و انحراف را در پيش گرفتند و با دوستانت دشمني كردند و با دشمنانت 

بار خدايا . دوستي كردند و شهرهايت را خراب كردند و بندگانت را فاسد نمودند

. »....شان را لعنت كن آن دو و پيروانشان و دوستدارانشان و گروه و ياران

)1(انداند و آن را از دعاهاي مشروع شمردهشيعه به اين دعا اهميت زيادي داده

اند، به عنوان مثال برخي از كساني كه به اين دعا اهميت داده و و آن را بيان داشته

، نوري )3(، كاشاني)2(كفعمي: برماند را نام ميهاي خود بيان كردهآن را در كتاب

، داماد )8(، كركي)7(، منظور حسين)6(، مرتضي حسين)5(، اسداهللا حائري)4(سيطبر

، و )13(، عبداهللا شبر)12(، ابوالحسن عاملي)11(و تستري)10(، مجلسي)9(حسيني
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. اندو غيره اين دعا را ذكر كرده)2(اهللاو ميرزا حبيب)1(حائري

اند و بيش از دادهو از آن جا كه اين دعا از ديدگاه آنها مهم است آن را شرح 

بنابراين دروغ و تقيه و فريبكاري عبدالحسين مشخص . اندده شرح بر آن نگاشته

حقيقت اين است كه گرچه صحابي بودن فضيلت (: گويدشود وقتي كه ميمي

غير كند و در ميان اصحاب هم افراد عادل وبزرگي است اما فرد را معصوم نمي

ه ما در مورد اصحاب و راويان حديث همين ديدگاه و نظري... بوده است دلعا

)!! است

فرستند و آنها حتي جد و ببينيد كه شيعيان چگونه بر اصحاب لعنت مي

را با اين روايات باطل لعنت �پدربزرگ امام معصوم خود جعفربن محمد

گويد صديق از دو طريق پدربزرگ من كنند، و حال آن كه جعفربن محمد ميمي

كنند اما چنين لعنتي را براي ربزرگ امام جعفر را لعنت مياست، آري آنها پد

. پسندندپدران و نياكان خود نمي

:كيست�جد و پدربزرگ امام جعفر صادق
محمدبن : گويداردبيلي شيعه در كشف الغمه در مورد نسبت جعفر صادق مي

پدرش ابوجعفر: نسب امام از طريق پدر و مادر از اين قرار است: طلحه گفت

و حافظ . بكر استمحمدباقر است و مادرش فروه بنت قاسم بن محمدبن ابي

بكر است كه بن محمدبن ابيمادرش ام فروه دختر قاسم: گويدعبدالعزيز مي

فاطمه دختر ، پس مادر جعفر. )3(بكر استمادرش اسماء بنت عبدالرحمن بن ابي

بكر دالرحمن بن ابياست و مادر فاطمه اسماء دختر عب�بكر صديقبن ابيقاسم
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باشد و او صديق است، بنابراين قاسم پدربزرگ جعفر صادق از طرف مادرش مي

�پدربزرگ امام جعفر صادق�بكر صديق است و ابوبكر صديقبن ابينوه قاسم

ابوبكر صديق از دو طريق پدربزرگ : است، و معني سخن امام صادق كه فرمود

: گويديف الرضي ميمن است همين است، و در همين خصوص شر

F�2� Y4�� /�"!7#� /�rw?��3�16<��^� ;*� 3]�"��� b�*� ��Y�*
رود كند و تا آن جا پيش ميپدربزرگش را لعنت مي�پس چگونه امام صادق

آيا ! دهد كه بعد از هر نماز بر او لعنت بفرستند؟كه به پيروان خود دستور مي

افتخار كند و از طرفي ديگر به او عاقالنه است كه از طرفي به پدربزرگ خود 

!! زندطعنه بزند؟ به راستي كه يك بازاري جاهل چنين حرفي نمي

ههاي شيعه آمدآيا درست است كه اينگونه با چنين سخناني كه در بيشتر كتاب

است به خلفا توهين شود، سخناني كه با تمام معيارهاي اسالمي و اخالقي 

ستود تضاد و امام علي كه اصحاب و خلفا را ميمغايرت دارند و حتي با سخنان

يا اينكه ! گويند؟پس آنان كه ادعا دارند كه پيرو امام هستند چه مي. دمخالفت دار

گفته است چون تقيه دين او و پدرانش گويند امام از روي تقيه چنين ميمي

!! باشدمي

كسانيند كه فعاالنه كنند كه پيرو او هستند در حقيقت بنابراين آنان كه ادعا مي

. در توهين به او و به ديگر ائمه مشاركت دارند

از ابوهريره انتقاد ) جمهور اهل سنت(: گويدو اما اينكه عبدالحسين مي

بوده است و به احترام پيامبر�گويند او از اصحاب پيامبرو مي... كنند نمي

كنيم از آنها انتقاد مي�رنبايد از او انتقاد شود، اما ما به خاطر احترام پيامب�

 .(...

زني گويم كه تو كي هستي كه به نمايندگي از شيعه حرف ميبه عبدالحسين مي
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كجا شيعيان از ابوهريره انتقاد . )1(دانيو خودت را از خادمان اين مذهب مي

! اند؟اند؟ در چه كتابي از او انتقاد كردهكرده

توزان و و مورد اعتماد است و فقط كينهها ثقه ابوهريره از ديدگاه همه فرقه

دانند، و اشان اعتباري ندارد او را ثقه نميهواپرستان و اهل بدعت كه رأي و نظريه

حديد و غيره هستند كه از او انتقاد گذاراني چون نظام و اسكافي و ابن ابيبدعت

! كنندمي

لنجاشي اثر هاي رجال شيعه همچون الفهرست و رجال الطوسي و رجال ابكتا

����U�!7M(1>�شيخ نجاشي و رجال الكشي كه طوسي آن را مرتب كرد و آن را 
p�z1��	هاي مذكور بهايي كه در طراز كتاناميد و رجال الغضائري و ديگر كتاب

ابوهريره را هـ 647توفىهستند چون رجال العالمه حلي و رجال ابن داود حلي م

عبداهللا ابوهريره : گويدي در مورد ابوهريره مياند، و ابن داود حلثقه قرار داده

، و به صراحت ابن داود ابوهريره را )2(معروف است او از اصحاب پيامبر بود

.نها را ستوده است قرار داده استستايد و او در زمره گروه اولي كه آمي

.آنرا آروده است)3(همچنين شيخ طوسى در كتابش رجال الطوسى

ام كه ابوهريره را ام اما در هيچ جايي نديدهرا ورق زدههامن همه اين كتاب

. دروغگو شمرده باشند

و ما آنها را به (: گويدبندد و ميپس عبدالحسين حتي بر علماي خود دروغ مي

در صورتي كه برعكس است و ) ما(گويد او مي). كنيمانتقاد مي�خاطر پيامبر

. ستچنين عملي را انجام داده اىاو به تنهاي

�خواهي از ابوهريرهها ميپس اي عبدالحسين تو كي هستي كه بعد از قرن
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! انتقاد كني؟

خواهي بر اساس اميال و هواي نفس خود در مورد يكي و تو كي هستي كه مي

از او خشنود بوده است قضاوت كني؟ �كه پيامبر�از اصحاب پيامبر

تكذيب او قبل از دوران ابن و �سوگند به خدا كه بدعت توهين به ابوهريره

داود حلي وجود نداشته است، و آنچه گوياي اين مطلب است اين است كه ابن 

در مورد ابوهريره : دفاع كرد گفت�وقتي از ابوهريرههـ311خزيمه متوفاي سال 

يا منتقد او خارجي است و يا از قدريه است و يا ،گويديا فردي جهمي سخن مي

بينيم كه ابن خزيمه نگفته است كند، و ميادعاي نقاهت مياينكه جاهلي است كه 

! كه يا منتقد ابوهريره شيعه است

آري ابن حديد بود كه بدعت توهين به ابوهريره را اساس گذاشت و بعد از 

هاي بعدي اين كتاب ثابت شيعيان را وارد اين معركه دشوار كرد، در فصل،خود

كردند و فقه و حديث روايت مي�يرهخواهم كرد كه شيعيان قديم از ابوهر

كردند، و تعداد شمردند و از او حديث روايت ميروايات ابوهريره را معتبر مي

كردند، و از ابوهريره روايت مي�هاي كوفي و شيعيان امام عليزيادي از شيعه

اي جز اين نداشتيم كه احاديث ابوهريره را از چاره: (گويداما اينكه عبدالحسين مي

ظر كمي و كيفي مورد بررسي قرار دهيم تا در مورد آن دسته از احاديث او كه ن

...). شود آگاهي داشته باشيم متعلق به اصول و فروع احكام الهي مي

كند كه احاديث ابوهريره ساختگي و دروغ هستند، و اين امر در او خيال مي

بنابراين او !! داناصول و فروع دين سرايت كرده و مسلمين از آن غافل بوده

ها و كند كه از شريعت اسالمي دفاع نمايد و در برابر دروغاحساس وظيفه مي

اي جز بررسي احاديث ابوهريره اوهام از آن حمايت كند، از اين رو او چاره

كند كه اين بررسي حقيقت را آشكار كرده است، اما نداشته است، و ادعا مي

هاي پليد دشمنان سنت و دشمنان حقيقت اين است كه اين بررسي از نيت

ورزي اينها با دارد، و اين پژوهش نشانگر دشمني و كينهاصحاب پرده برمي
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اصحاب و بخصوص با ابوهريره است، هر كس اين كتاب عبدالحسين را بررسي 

هايي ها و پژوهشكند هيچ شكي نخواهد داشت كه اين كتاب ادامه سلسله بحث

كنند انجام پيروانشان كه خود را به اسالم منسوب مياست كه مستشرقان افراطي و 

خواهند بوسيله چنين گيرند و ميدهند و از چنين افراد عليه اسالم كار ميمي

. كننددانگرسرافرادي مسلمين را ناراحت و

كند كه در مورد وضعيت رواني ابوهريره تحليل و عبدالحسين ادعا مي

اينكه به ماهيت و حقيقت شخصيت ابوهريره روانشناسي علمي انجام داده است تا

كند كه در احاديث ابوهريره از نظر و همچنين ادعا مي. از همه ابعاد پي برده است

به خدا (: گويدكمي و كيفي دقت كرده است و به اين نتيجه رسيده است كه مي

). اي جز مخالفت با احاديث او و انكار احاديث او نبودسوگند چاره

زند و به حفظ و كثرت روايت تا حد زيادي به ابوهريره طعنه ميعبدالحسين

زند و سپس اش طعنه ميسواديكند و به او به خاطر بيحديث او اعتراض مي

بينيم كه دهيم ميو ما وقتي ذوق هنري و معيار علمي را داور قرار مي(: گويدمي

رد كه بيش از حد روايات اين فدى براىيازذوق هنري و معيارهاي علمي اهميت 

)! شودل نمىحديث روايت كرده و چيزهاي عجيبي گفته است قاي

دهد و كمترين چيزي كه در مورد او و همچنان به توهين به ابوهريره ادامه مي

سنت باالتر از آن است كه (: گويدگويد اين است كه در همين صفحه ميمي

ي هرزي كه ابوهريره آن را هاهاي هرز و خارداري را دربرداشته باشد، علفعلف

هاي علمي را برده است و بوسيله آن انديشه مقياسهاي هنري فرودر وجدان

...). خونين و زخمي كرده است 

دهد، منظور او كدام ذوق و او نداي ذوق هنري و انديشيدن علمي را سرمي

ه اند كتا به امروز اجماع كرده�كدام انديشيدن است؟ امت از زمان پيامبر

اند و از ذوق بااليي برخوردار محدثين در علم و شيوه خود دقت فراواني داشته

المثل بوده است و همه چيز را اند، تا جايي كه تحقيق و بررسي آنها ضرببوده
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اند، و در اين خصوص اند و صحيح و ضعيف و سالم و معلوم را شناختهبيان كرده

اند، و آنها همه را با معيارها رار نگرفتهتحت تأثير هيچ احساس يا اميالي نفساني ق

اند، از اين رو آنها الگويي زيبا در اخالص و هاي دقيق خود سنجيدهو مقياس

بينيم كه در مورد پدرانشان با اينكه افرادي اند، چنان كه آنها را ميامانتداري بوده

ني در گفتند چنان كه وقتي از علي بن مديصالح و پرهيزگار بودند چيزي نمي

در مورد پدرم از ديگران بپرسيد، دوباره از او «: مورد پدرش پرسيدند گفت

قضيه دين است بايد بگويم كه : پرسيدند آنگاه او سرش را پايين انداخت و گفت

و همچنين آنها از كسي كه در مورد او شك داشتند گرچه صالح . او ضعيف است

مردي هاشمي آمد : گويدواري ميبن حكردند، احمدو داراي مقام بود روايت نمي

تا از ابن مبارك حديث بشنود، اما ابن مبارك حاضر نشد براي او حديث بيان كند، 

برويم، و وقتي خواست سوار شود، ابن : آنگاه آن فرد هاشمي به غالم خود گفت

اي اباعبدالرحمن تو حاضر نيستي براي : مبارك آمد تا ركاب او را بگيرد، او گفت

؟ ابن ....!!داري ركاب اسب مرا نگاه مي، گويي اما به خاطر احتراممن حديث ب

خواستم خودم را در برابرت خوار كنم و حديث را با سپردن به تو : مبارك گفت

اند كه ما قضاوت آنها را در مورد اينها علماي برجسته و اهل فن بوده!! خوار نكنم

آن ! دانستند حتماابوهريره ميكنيم و آنها اگر چيزي در موردقبول مي�ابوهريره

شدند گرچه ابوهريره صحابي بوده است، چون شريعت گفتند و ساكت نميرا مي

اند تا به خاطر آن اما اين علما چيزي نيافته. و سنت با هيچ كسي رودرواسي ندارد

بلكه ابوهريره بر اساس معيارهاي علمي و اذواق فني ،از ابوهريره انتقاد كنند

.)1(نها ثقه و امين بوده استمحض نزد آ

پرستان را زخمي كرده است و آري ابوهريره با بيان حق ضمير و وجدان باطل

روايت كرده كه با خواست و ميل هواپرستان و عقايدشان �احاديثي از پيامبر
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و گرنه چه ! اندآنها به دشمني با ابوهريره برخاسته، مطابقت ندارد، به خاطر اين

شود و حال آنكه احاديثي كه اين روايات احساس ميعذاب وجداني از

اي كه از ديدگاه آنها ائمه، كندعبدالحسين به خاطر آن به ابوهريره اعتراض مي

. شاءاهللا در همين كتاب بيان خواهد شدچنان كه اندناهمعصومند روايت كرد

دهيم ميوقتي ما ذوق فني و مقياس علمي را داور قرار(: گويداما اينكه او مي

هاي اين فرد را كه بيش از حد حديث روايت كرده و بينيم كه زياد روايتمي

)! پذيرندچيزهاي عجيبي گفته است نمي

» اش متهم كرد و گريختكه مرا به بيماري«در مثل است ) مؤلف(گويم مي

كنند و چيزهاي عجيب و پوچي حديث روايت مي�شيعه چندين برابر ابوهريره

ه هرگز به ذهن انساني خطور نكرده است، اما از طرفي به خاطر يك گويند كمي

كنند و حال آن كه خودشان هم آن مسئله ساده ابوهريره را طعن و تشنيع مي

داند اند و عبدالحسين نميخدا نسبت داده�مطلب را روايت كرده و به پيامبر

كند خودشان نيز ميكه اين احاديثي كه او به خاطر روايت آن به ابوهريره اعتراض

. اندروايت كرده

دهد كه در برابر اين هيچ منطقي به ما اجازه نمي(: گويدو اما اينكه او مي

دخالت زشتي كه جوهر اسالم و روح واالي آن كه منادي آزادي از بند عقايد پوچ 

...). و خرافاتي است را هدف گرفته است سكوت اختيار كنيم 

گويي در هيچ منطقي درست نيست كه ما در ميگويم درستمي) مؤلف(من 

برابر چنين دخالت زشت و خرابي كه جوهر اسالم و روح واالي آن را كه منادي 

آزادي از بند عقايد و باورهاي پوچ و خرافاتي است هدف گرفته است سكوت 

اختيار كنيم، اما چه كار كنيم كه اين باورهاي پوچ و خرافاتي روايات كساني 

هايي هستند كه تو درباره دانيد و روايات كتابشما آنها را معصوم ميهستند كه

هاي چهارگانه هستند كه همواره در اصول و و بهترين آنها كتاب(: گوييآنها مي

الكافي، التهذيب، االستبصار و : ها عبارتند ازاند و آن كتابفروع مرجع اماميه بوده
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باشد و اترند و صحت مضامين آن قطعي ميها متوبمن اليحضره الفقيه، و اين كتا

اما احاديث ابوهريره )!! هاستترين و بهترين و بزرگترين اين كتابالكافي قديمي

!). اندهر چه كه باشند دخالت زشتي هستند كه جوهر اسالم را هدف گرفته

بايد بگويم كه ما و بلكه همه مسلمين آماده هستند تا از اسالم دفاع كنند و آن 

از هر گونه آلودگي و خرافات پاك بدارند، ولي چه خرافات و چيزهاي پوچي را 

در احاديث ابوهريره وجود دارد؟ 

: گويدبيچاره اهميت پژوهش خود را احساس كرده و مي) عبدالحسين(مؤلف 

دانم كه بعضي از من خوششان نخواهد آمد و اخم گويم و مياين چيزها را مي(... 

ت اخم كردن و ناراحت شدن آنها اين باشد كه در محيطي خواهند كرد، شايد عل

اند كه اصحاب عادل هستند و بايد اند و از پدران خود چنين آموختهتربيت شده

به عدالت همه آنها اعتقاد داشت از اين رو چنين كساني حقيقتي را كه اين 

نان را كنند، چون محيط و اطرافيان آدارد را تحمل نميپژوهش از آن پرده برمي

هايشان با اينگونه تربيت كرده است كه اصحاب بدون آن كه كارها و گفته

امت خويش را بدان مكلف نموده سنجيده شود عادل �معيارهايي كه پيامبر

هستند چون از ديدگاه آنها صحابي بودن دژ محكم و حرمي اَمن است كه هر كس 

ه هر چه بخواهد بكند، اما چنين تواند از او انتقاد كند گرچبدان پناه برد كسي نمي

). باوري تعدي بر منطق و تمرد و سركشي در برابر دالئل است

هاي پاك در مقابل باطل ناراحت ها و وجدانچگونه دل) مؤلف(گويم مي

ها را ببيند كه به شوند؟ و چگونه يك فرد منصف وقتي اين خرافات و دروغنمي

!! شودشود ناراحت نمياهل بيت نسبت داده مي

چگونه !! خواهد كه خونسرد و خوشحال باشيمآيا عبدالحسين از ما مي

شوند؟ و چگونه وقتي فرد منصفي ببيند كه به هاي پاك از باطل ناراحت نميانسان

شود اند تهمت زده ميكه ناقالن شريعت و حافظان آن بوده�اصحاب پيامبر

چيزي نگوييم و از طرفي خواهد كه شود؟ و هنوز او از ما ميناراحت نمي
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آنها را ) اهل سنت(اند اما جمهور اند كردهگويد هر چه خواستهاصحابي كه او مي

معصوم قرار داده چه كسانيند؟ 

اند تعدادشان از پيشتر متذكر شدم كه كساني كه با عدالت صحابه مخالفت كرده

صحاب دفاع كرده و و با وجود اين ابن العربي از ا... رود انگشتان دست فراتر نمي

. حق را توضيح داده و بطالن ادعاي خصم را بيان كرده است

گوييم آيا آزادي انديشه اين است كه هر كس گرديم و ميبه بحث خود برمي

! خواهد بگويد؟هر وقت و به هر صورت هر چه مي

و يا اينكه آزادي و ذوق فني و كرامت عقلي ويژه گروه خاصي است و تسليم 

كند؟ و يا ها و اميال آنها تغيير ميي شخصي است كه بر حسب خواستمعيارها

اينكه كرامت عقلي و انديشه علمي فقط به معني دفاع از يك مبدأ و ارزش درست 

كنم كسي با اين تعريف آزادي و عقل موافق باشد، يا نادرست است؟ فكر نمي

اي ثابتي هستند كه هبنابراين بايد گفت كه انديشه علمي و ذوق فني داراي پايه

هاي گيرند، و داراي اساستحت تأثير هيچ گرايش يا ميل شخصي فردي قرار نمي

هاي علمي باشند كه ديدگاه تنگي ندارند بر اساس آزادي و انديشهفراگيري مي

. برپايه شيوة سالم علمي استوار است

ت از از اين رو پژوهشي كه عبدالحسين بيچاره به آن دست زده است در حقيق

نشان دارد، اين پژوهش پرده برمي�نيات پليد دشمنان سنت و دشمنان اصحاب

و بخصوص نسبت به ابوهريره �دهد كه آنان تا چه حدي نسبت به اصحابمي

ورزند، و هر كس كتاب عبدالحسين را بخواند در اين شكي نخواهد كرد كينه مي

ستعمار در جهان اسالم به اهاىدستهايي است كه كه قسمتي از سلسله پژوهش

. زنندآن دست مي

كتابش احاديث ابوهريره را كه به گمان او با عقل 14- 10عبدالحسين در ص 

كنيم و به و عقيده او مخالف هستند ذكر كرده است، ما اين احاديث را بيان مي

. هاي او پاسخ خواهيم دادياوه
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ابوهريره نسبي (: گويدمي» نام و نسب ابوهريره«تحت عنوان 19در ص 

ناشناخته و شخصيتي مبهم داشت، بنابراين مردم در مورد نام او و نام پدرش 

توان آن را بيان كرد و دقيق مشخص نيست كه اند، كه نمياختالف زيادي نموده

در زمان جاهليت و در دوران اسالم اسم او چه بوده است بنابراين فقط او به 

...). شوددوس نسبت داده مياش مشهور است و به قبيلة كنيه

بكاهد و �خواهد اينگونه از جايگاه ابوهريرهعبدالحسين مي) مؤلف(گويم مي

چون كه در جاهليت معروف نبوده و مردم درباره نام او ، بزندبه نسب او طعنه 

اند، و از كي چنين بود كه اگر در مورد اسم كسي اختالف باشد اين اختالف كرده

كند؟ شود و عدالت او را ساقط ميسوب ميعيبي براي او مح

اش بشناسيم همان طور كه ابوبكر و ابوعبيده كافي است كه ابوهريره را با كنيه

و بسياري از مردم ندهايشان معروف بودو ابودجانه انصاري و ابودرداء به كنيه

را از ايم كه شرافت و نسب انسانو هيچيگاه نشنيده... دانستند هايشان را نمياسم

دهد، ابوهريره تر قرار ميدارد يا او را از ديگر پاييننظر علمي بر ديگران مقدم مي

شناختند پس اگر اش مياش معروف بود و همه مردم او را با كنيهاز كودكي به كنيه

اش معروف باشد و در مورد اسم او اختالف شده باشد چه ابوهريره به كنيه

اش معروف د اسم هر كسي كه از كودكي به كنيهاشكالي دارد؟ اختالف در مور

شده باشد امري طبيعي است و تنها در مورد ابوهريره چنين نيست، پس منظور از 

اين حمله و دچار توهم كردن خواننده كه اسم ابوهريره دقيقاً مشخص نيست، 

گويد در مورد اسم ابوهريره سه نام بيان شده چنان كه ابن حجر ميچيست؟

و در مورد اسم كساني ديگر غير از او بيشتر ) عبداهللا و عبدالرحمنعمير و (

هاي بيشتر براي آنها ذكر شده است اما اين چيز عيبي بر آنها اختالف شده و نام

برديم كه انساني كه گمان نمي!! پس اين جهالت براي چه؟. )1(شمرده نشده است
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كيشانش او را و همكند داند و ادعاي علم و معرفت ميخودش را محترم مي

دهند به خاطر چنين چيزي صحابي معروفي را مورد عيبجويي و اهللا لقب ميآيت

. دهدطعنه قرار مي

مهدي منتظر خود را درگويد عبدالحسين در مورد اينكه آنها اسم ماو چه مي

گويند اسمش نرجس بوده و اند يك بار ميدانند و دربارة نام او اختالف كردهنمي

. گويند اسم او صقيل استگويند اسمش سوسن است و يك بار ميميباري 

�مهدي: بن اسد روايت است كه گفتاز غياث360و 51/15در البحار، 
اند گويند و گفتهروز جمعه متولد شد و مادرش ريحانه بود و به او نرجس هم مي

!! اند كه اسم او سوسن استكه اسم او صقيل و گفته

عبدالحسين در مورد آن دسته از راويان خود كه شناخته شده و گويد و چه مي

اند همانند زراره بن أعين كه پدربزرگش ديرنشين و راهب بود و مشهور نبوده

! دانداسالم نياورد و ديگر چيزي از او كسي نمي

اش زراره بن أعين اسمش عبدربه و كنيه«: گويدطوسي در فهرست خود مي

لقب اوست، أعين بن سنسن غالمي رومي بود كه متعلق به اباالحسن است و زاره 

مردي از بني شيبان بود او قرآن را فراگرفت و آنگاه آن مرد او را آزاد كرد و از او 

خواست كه به نسب او ملحق شود اما أعين نپذيرفت و گفت مرا موال و غالم آزاد 

.)1(»...شده خود قرار بده، سنسن راهبي بود در سرزمين روم 

رشد ابوهريره و اسالم و همراهي او با «عبدالحسين تحت عنوان 21در ص 

ابوهريره در زادگاهش يمن رشد كرد و بزرگ شد و آن جا به (: گويدمي» پيامبر

برد كه فاقد بينش و درك سن جواني رسيد و تا سي سالگي در جاهليت به سر مي

ه علت فقر و ناداري براي مردم و فقير و يتيم بود كه فقر او را خوار كرده بود، و ب

داد تا شكم خود را سير كند سر لخت و پا كرد او خودش را به اجاره ميكار مي
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در �گشت و به اين ذلت و خواري خوشنود بود، بعد از آن كه پيامبربرهنه مي

حد و احزاب اين فقير بينوا مدينه آمد و قدرت گرفت و بعد از جنگ بدر و اُ

نداشت از اين رو بعد از فتح خيبر به �به سوي پيامبراي جز هجرتچاره

بيعت نمود، همه �هجرت كرد و اسالم آورد و با پيامبر�سوي پيامبر

و . آمده است�نويسان اتفاق دارند كه او در سال هفتم هجري نزد پيامبرتاريخ

سه سال�گويد كه دوران همراهي او با پيامبرخود ابوهريره به صراحت مي

). بوده است

داوري در مورد اين سخنان را به خواننده امانتدار واگذار ) مؤلف(گويم مي

كنيم تا خودش روحيه و احساس و حالت رواني مؤلف را استنباط كند مؤلفي مي

كه خودش را قاضي و داور قرار داده تا با معرفي شخصيت ابوهريره و نشاندن آن 

. باشددر جاي مناسبش به اسالم خدمت كرده 

هاي جويي كه از هر گونه اميال نفساني و كينهآيا انسان حق... اي جاهل 

دهد كه چنين دروني و تعصب مذهبي پاك و به دور باشد به خود اجازه مي

؟؟ !!سخناني درباره ابوهريره بگويد

ما ذوق فني و مقياس علمي را كه مؤلف در مقدمة كتابش سنگ آن را به سينه 

سببي براي ساقط شدن دىاز كي بيسوا: گوييمكنيم و مييزده است قبول م

اند؟ عدالت است؟ و آيا همه مردم در دوران جاهليت باسواد يا عالم بوده

سواد و جاهل نبودند كه خداوند قبل از اسالم بي�آيا بسياري از اصحاب

نگاه آنان هايشان جاي داد، آسينه آنها را به پذيرفتن ايمان گشود و ايمان را در دل

. !سروران زمان خود و علماي دوران خويش و اساتيد امت خود گرديدند

و عجيب است چگونه مؤلف به عدم درك و فهم ابوهريره پي برده است؟ آيا 

معيارهاي حافظه و ذكاوت را درباره او در نظر گرفته است؟ يا اينكه چنين 

مؤلف بدون فكر اقدام به كنند؟ يا اينكه سخناني حكايت از بيماري وجدان او مي

؟ !!نوآوري كرده است
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اگر ابوهريره در جهان معروف نبوده باشد چه اشكال دارد، آيا تنها او فاقد 

شهرت بود يا اينكه ابوبكر و عمر و عثمان و سعد و عبدالرحمن بن عوف و اغلب 

تواند بگويد چون اينها و آيا كسي ميقبل از اسالم همه معروف نبودند؟ اصحاب 

قبل از اسالم در جهان معروف نبوده عادل نيستند؟ اما اينكه او ابوهريره را به فقر 

و بدبختي متهم كرده است بايد به بدبختي مثل او بگوييم كه ما اين سخن تو را 

قبول نداريم، اگر منظور او از فقر و بدبختي مفهومي است كه عوام دوران ما 

بازي، بايد بگوييم كه او بدون دليل و لوسارزشي دانند يعني ذلت و پستي و بيمي

و حجت درباره ابوهريره چنين گفته است، و اگر منظورش فقر و نداري است، 

يك جمله دوباره تكرار كند و كسي كه در پس نيازي نيست كه او كلمه فقر را 

نمايد نبايد چنين كند چون تكرار يك مطلب و اقدام به نوشتن و داوري مي

كننده است و نويسنده دوست ندارد ذوق خوانندگانش را ن خستهطوالني كردن آ

مخدوش كند چون او ذوق فني سالم را دوست دارد، پس مشخص است كه 

. منظور عبدالحسين از فقر ابوهريره همان مفهوم اول است، كه اين بدتر است

از ابوهريره ثروتمند نبود و از طبقه اشراف و اعيان نبود، آري او يكي ... بله 

ها فقيري بود كه با وجود فقر و محروميت با كرامت و عزت زندگي ميليون

آيد؟ ما در هيچ زماني فقر عيب و ننگي به شمار ميچه وقتز اند، و اكرده

ايم كه عدالت انساني را به خاطر فقر ساقط كنند و يا او را به اين خاطر نشنيده

شود كه مردم آن ي ميحقير بدانند، و چنين قضاوتي فقط در محيطي ماد

شود كه اي اينگونه قضاوت ميو يا در جامعه... خوشگذران و اسرافكار باشند 

. گري در آن حاكم استعادات و رسوم اسرافي

كرديم اين مؤلف به خاطر فقر ابوهريره به خواري و ذلت او حكم و گمان نمي

بيان كرديم كه دانستيم كه او از كساني نيست كهكرده باشد چون به يقين مي

او طبق فرمان خدا و : گويدكنند و او در مقدمه كتابش مياينگونه قضاوت مي

كند و در بحث و پژوهش خود به دنبال حق است، بنابراين داوري مي�پيامبر
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آيا در قرآن و سنت ! از او بايد پرسيد كه بر چه اساسي اينگونه حكم كرده است

و آيا ... هرگز چنين نيست .... دهد؟ قرار ميمطلبي آمده كه فقر را عيب و ننگ

است، كجا كار كردن عيب كرد تا سربار قومش نباشد عيب اينكه ابوهريره كار مي

بوده است؟

كشان و كارگران شيعه را خون زحمت!! علماي شيعه به نام نيابت از امام غايب

هستند از آنها ! !مكند و خمس اموال آنها را با اين ادعا كه نايب امام منتظرمي

ها اند كه ما را به ياد پاپها خودشان در جايگاهي قرار دادهاهللاگيرند و اين آيتمي

اشان كه آنها معتقد به عصمت ائمه اندازد، با اينكه از ائمههاي كليسا ميو كشيش

. كردندباشند روايت شده است كه آنها شيعيان خود را به كار كردن تشويق ميمي

كنند و زحمت آموزد كه آنان كه كار ميمحمد به پيروانش ميجعفربن 

اند و بدون هيچ زحمت و كشند بايد افتخار كنند نه كساني كه بيكار نشستهمي

!! خورندكاري اموال مردم را به نام دين مي

از �o9�*�x��7\9��;��KÉ���+¶e1���á1)8در باب5/74كليني در الكافي، 

در يك روز گرم تابستاني : كند كه گفتآل سام روايت ميعبداالعلي موالي 

فدايت شوم داراي چنان : هاي مدينه ديدم، به او گفتماباعبداهللا را در يكي از كوچه

باشي و در چنين روزي خودت را به مي�مقامي هستي و از فرزندان پيامبر

دي م تا از افراااي عبداالعلي به دنبال روزي بيرون آمده: اندازي؟ گفتزحمت مي

.نياز باشمچون تو بي

عبداهللانزد ابي: كند كه گفتيم روايت ميأددراز ايوب براىو همچنين كلين

: عبداهللا نشست و گفتنشسته بوديم ناگهان عالءبن كامل آمد و روبروي ابي�

برايت دعا : فرمود. از خدا بخواه و برايم دعا كن تا به من روزي مفت بدهد

. ان طور كه خدا به تو فرمان داده به دنبال روزي بروكنم همنمي

كند و از هر طرف اموال شيعيان نشيند و كار نمياش مياما عبدالحسين در خانه

بيني كند، بعد ميو او به دلخواه خود در آن تصرف ميشودىمبه سوي او سرازير
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!!يست؟دار نآيا خنده! نمايدميكه ابوهريره را به خاطر فقرش تحقير

ابوالحسن را : از ابي حمزه روايت كرده كه گفت5/75و همچنين كافي در 

كرد و پاهايش غرق عرق بودند و بوي بد از آن زمين خود كار ميديدم كه سر

كسي در زمين خود : فدايت شوم مردم كجا هستند؟ گفت: شد، به او گفتمبلند مي

او كي بوده است؟ : ت، به او گفتمكار كرده است كه از من و از پدرم بهتر بوده اس

با دست خودشان كار �و اميرالمؤمنين و همه پدرانم�پيامبر خدا: گفت

.پيامبران و اوصياء و صالحان استكردند و كار كردن شغل مي

ها كه خمس اهللاپس بر اساس كدام دين و آيين مراجع شيعه و امثال اين آيت

تر اينكه او به ابوهريره طعنه كنند؟ و عجيبگيرند اموال شيعيان را چپاول ميمي

. زند كه لخت و پا برهنه بوده استمي

اند؟ و از كي كفش پوشيدن پوشيدهآيا همه مردم كفش مي) مؤلف(گويم مي

ايم كه كسي به علت پا معيار عدالت بوده است؟ ما در قرن بيستم هيچگاه نشنيده

!! ه خاطر كفش داشتن ثابت شودبرهنگي عدالتش ساقط شود و يا عدالت كسي ب

آري پا برهنگان زيادند، و مردم چه پا برهنه باشند و چه كفش داشته باشند باهم 

كنند و بلكه معيار برتري تقوا و اخالق است چنان كه خداوند متعال فرقي نمي

.)13:الحجرات(u��t��s��r����q�z}�: فرمايدمي

.»ينتان استهمانا برترين شما نزد خدا پرهيزگارتر«

كند كه ابوهريره پا برهنه بوده است و از اين ادعاي عبدالحسين كه ادعا مي

پرسم كه چگونه به اين نتيجه رسيده است؟ و چه كنم، و از خود ميتعجب مي

كسي به او اين خبر را رسانده كه ابوهريره پا برهنه بوده است؟ و آيا اين چيزها را 

دانست؟ �رت ابوهريرهتوان دليلي براي ذلت و حقامي

كاهد و فقط از ديدگاه پيشتر گفتيم كه فقر و مستمندي از جايگاه فرد نمي

گرايي كور كرده هايشان را ماديارزشي و حقارت است كه دلكساني فقر سبب بي

دانيم كه براي ورود به بهشت شرط نيست كه فرد داراي لباس است، و همه مي
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چه بسيار كساني هستند كه : فرمايدمي�فاخر و در رفاه باشد و پيامبر

شود اي را بزنند به روي آنها گشوده نميموهايشان ژوليده هستند و اگر در خانه

اما چنين كسي اگر براي انجام يافتن كاري سوگند بخورد خداوند آن كار را انجام 

. دهدمي

كند اما يروايت كرده قبول نم)1(شايد عبدالحسين اين حديث را چون ابوهريره

فراموش كرده كه بزرگان مذهب شيعه چون صدوق اين حديث را با سند خود از 

صدوق از حسن بن عبداهللا أمالىچنان كه در كتاب . اندهروايت كرد�ابوهريره

كند و پدرش از بن عبدالرحمن و او از پدرش روايت مياز عالء.... بن سعيد 

چه بسيار افراد ژوليده مو و : فرمود�كند كه پيامبر خداروايت مي�ابوهريره

شود اما اگر بر خدا سوگند پوشي هستند كه درها به روي آنها گشوده نميژنده

اند انجام بخورند خداوند آن چيزي را كه آنها براي انجام يافتن آن سوگند خورده

.)2(دهدمي

م و ايم كه فرد ثروتمند و داراي مقاشنيده! گويد؟پس عبدالحسين چه مي

دانيم كه دشمنان پيامبران و ايم و مينمايد، و شنيدهنفوذي فقرا را تحقير مي

اند كه قوم نوح به حضرت نوح گفتند گفتهمخالفان دعوتشان به پيامبران چيزي مي

و كسانى را «.)27: هود(º���¹�¸��¶µ�´�³²�±z}: كه

بينيم و مي. »كنيمنمىلوح، مشاهدهاند، جز گروهى اراذل سادهكه از تو پيروى كرده

دانند و آنها را تحقير داري خود را از فقرا برتر ميكه جوامع اشرافي سرمايه

ايم اما نه از يك مذكور انتظار داشتهىهاكنند چنين باورهايي را از گروهمي

نويسنده و مؤلف، او با كدام ذهنيت و انديشه از فقر و مهم نبودن ابوهريره سخن 

را �گويد كه پيامبر خدااو با انديشه و ذهنيت كساني سخن ميآيا!! گويدمي
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اند؟ تكذيب كرده

اگر او به خدا و پيامبرانش و به آنچه در قرآن آمده ايمان دارد، پس خداوند در 

به كساني كه پيروان مؤمن و فقير او را تحقير �فرمايد كه نوحقرآن مي

��T��S}�: كردند گفتمي � RQ��P�� �O��N� � �M��X� � � � �W� �V��U
Z�Yz)از ) بخاطر شما(اند، و من، آنها را كه ايمان آورده«.)29: هود

اگر آنها را (؛چرا كه آنها پروردگارشان را مالقات خواهند كرد؛كنمخود طرد نمى

ولى شما را قوم جاهلى ) ؛از خود برانم، در دادگاه قيامت، خصم من خواهند بود

.»بينممى

��{��~��}�: تو سپس به آنها گف |{��z��y��x��w���v��u��t��s
��g��f��e�� �d� � �c� � ba��`� �_z)گويم من هرگز به شما نمى«.)31: هود

) نيز(و ! امگويم من فرشتهو نمى! دانمو غيب هم نمى! خزائن الهى نزد من است

؛آيند، خداوند خيرى به آنها نخواهد دادگويم كسانى كه در نظر شما خوار مىنمى
در اين صورت از ) با اين حال، اگر آنها را برانم،! (ا از دل آنان آگاهتر استخد

.»ستمكاران خواهم بود

اي اسالمي سخن در جامعهو اگر عبدالحسين با انديشه و ذهنيت ثروتمندان 

هاي برتري ميان مردم را لغو كرده است و گويد بايد بداند كه اسالم همه ارزشمي

برتري قبول دارد و آن ارزش تقوا است، چنان كه فقط يك ارزش را براي 

�}�: فرمايدمي � vu��t��s��r����qz)همانا برترين شما نزد «.)13: الحجرات

.»خدا پرهيزگارترينتان است

ريه توجيهي براي اين ديدگاه زشت عبدالحسين و شاگردش ابي) مؤلف(من 

. بينماند نميو قرار دادهكه فقر و گرسنگي ابوهريره را دستاويزي براي توهين به ا

در روز فتح مكه باالي سر سران و بزرگان قريش بر �بالل مؤذن پيامبر

خواست پيش وقتي مي�باالي كعبه رفت تا كلمه اسالم را اعالم كند، و عمر
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. داختانبزرگان قوم بروند صهيب و بالل و امثال آنها از ضعيفان را جلو مي

ايمان آوردند اغلب از فقرا �از دعوت به پيامبرو معلوم است آنان كه در آغ

ارزش �و بردگان بودند آيا آنها به خاطر اينكه فقير و ضعيف بودند نزد پيامبر

نداشتند؟ و آيا اگر تاريخ دعوت اسالمي بررسي شود آنها به خاطر فقر و 

اند؟ تنگدستي در مبارزه در راه خدا كمبود داشته

الص و جانفشاني اين فقرا و بردگان در راه خدا كه آيا تاريخ شاهكارها و اخ

ريه حقير و خوار هستند از ديدگاه كفار قريش و افرادي چون عبدالحسين و ابي

ريه آنها را ثروتمند ثبت نكرده است؟ آيا كساني كه كفار قريش و افرادي چون ابي

.)1(نامند با اين مسلمانان ضعيف و فقير برابرند؟و شريف مي

گويد ابوهريره گفته است كه همراهي او با پيامبراينكه عبدالحسين ميو اما 

سه سال بوده است، بايد گفت كه او به صورت تقريبي اين مدت را بيان �

آيد و روزهاي توزي ميالزمان كينهدانست كه در آخركرده است، و ابوهريره نمي

شود و و كمبودهايش ميها شمارد و به دنبال عيبرا مي�همراهي او با پيامبر

. شماردكند و فقر او را نوعي ذلت و خواري مياو را به خاطر فقرش تحقير مي

دانيم كه غزوه خيبر در محرم سال هفتم هجري يعني در اول سال انجام مي

يافت و غزوه سي روز ادامه داشت، و ابوهريره طبق مشهورترين روايات در ايام 

�د از فتح خيبر در دهة اول ماه صفر با پيامبرفتح خيبر به مدينه آمد و بع
االول سال يازدهم هجري در روز دوشنبه سيزدهم ربيع�مالقات كرد، و پيامبر

شود كه دوران همراهي م وفات يافته است، پس معلوم مي633مطابق با ژوئن سال 

و وقتي ابوهريره. چهار سال و سي و سه روز بوده است�ابوهريره با پيامبر

سه سال بوده است ممكن است او �گويد كه دوران همراهي او با پيامبرمي

سال هشتم هجري را كه همراه با عالء حضرمي در بحرين گذراند را حساب 
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.)1(نكرده است

پيشتر بيان كرديم كه ابوهريره در سال هفتم هجري در غزوه خيبر اسالم آورد 

خيلي قبل از اين تاريخ مسلمان شده خواهيم اين را ثابت كنيم كه اوو اكنون مي

گوييم كه هجرت كرد، و به دو دليل ما مي�بود اما در اين سال به سوي پيامبر

: او قبل از اين تاريخ مسلمان شده است

گويد اول اينكه ابن حجر در االصابه در شرح حال طفيل بن عمرو دوسي مي

د كسي دعوت او را كه او قبل از هجرت مسلمان شد و وقتي نزد قومش آم

پس به صراحت در اينجا . نپذيرفت به جز پدرش و ابوهريره كه مسلمان شدند

. بيان شده كه ابوهريره چند سال قبل از آن كه به مدينه بيايد مسلمان شده است

اند كه بعد از فتح خيبر ابان بن سعيد بن دوم اينكه بخاري و مسلم روايت كرده

سهميه او را از غنايم خيبر بدهد، آنگاه ابوهريره خواست كه �عاص از پيامبر

نعمان - ها چيزي مده زيرا او با ابن قوقلبه او از غنيمت�گفت اي پيامبر خدا

. جنگيده بودجنگيده است چون ابان وقتي مشرك بود با ابان- بن مالك بن ثعلبه

د تازه آم�فهميم كه ابوهريره وقتي به خيبر نزد پيامبراز اين قصه مي

دانست كه هاي اسالمي را بررسي كرده بود و ميمسلمان نبود بلكه او جنگ

. حد كشته استسعيدبن عاص ابن قوقل را در جنگ اُ

بار كه ابوهريره مانند ديگر اصحاب خالصانه اسالم را پذيرفته بود و او اولين

هاي آييندرنگ آن را پذيرفت و دعوت اسالم را از زبان طفيل بن عمرو شنيد بي

اسالمي را جامه عمل پوشاند، و او بعد از آن كه مسلمان شد همواره مشتاق به 

اغلب . آمد�بود تا اينكه در غزوه خيبر نزد پيامبر�هجرت به سوي پيامبر

گويند كه ابوهريره زماني به خيبر آمد كه جنگ تمام شده بود اما در روايات مي

گويند كه تر هستند ميها كه صحيحواياتتقسيم غنايم حضور داشت و بعضي از ر
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همواره همراه پيامبر�بعد از آن ابوهريره. از غنيمت به او سهميه داد�پيامبر

بود و به هيچ چيزي از دنيا خود را مشغول نكرد تا سخنان و احاديث پيامبر�

و احاديث او را براي �رهنمود ايشان�را بشنود و بعد از پيامبر�

طبيعي بود كه ابوهريره جايش در صفه باشد، صفه جايي در . قل كندمسلمين ن

آموزي و مسجد بود كه كساني كه از همه چيز بريده بودند و فقط مشغول علم

اي در كردند، اهل صفه مال و خانوادهبودند آن جا زندگي مي�جهاد پيامبر

آنها را �مبرمدينه نداشتند، و از بزرگان اصحاب افرادي در صفه بودند و پيا

. خواست كه آنها را گرامي بدارندداشت و از ديگران نيز ميگرامي مي

كه از سال هفتم تا دهم به طول ود ب�هميشه با پيامبر�اينگونه ابوهريره

انجاميد و همچنين عالقه شديد ابوهريره به علم و دانش سبب شد تا او تعداد زيادي 

كساني ديگر از اصحاب كه چون او نتوانستهرا فرابگيرد و�از احاديث پيامبر

. دندباشند اين تعداد حديث را فرا نگرفته بو�بودند هر جا همراه پيامبر

قصه » الكني«اين بود داستان اسالم آوردن ابوهريره، بخاري و دوالبي در 

در مدينه و سپس به خيبر �هجرت ابوهريره از ميان قبيلة دوس به سوي پيامبر

: سروداند كه چگونه او در راه اين شعر را مياند و گفتهت كردهرا رواي

����@%� �Z:o �� �O����L xO%�~�B �E��� �;�, �� �m
و خوب است كه از سرزمين كفر نجات ،ايكنندهبه شب طوالني و خسته

. اميافته

ا او بيعت آمد و ب�در راه غالم ابوهريره فرار كرد، وقتي ابوهريره نزد پيامبر

او : اين غالم تو است، ابوهريره گفت: به ابوهريره گفت�پيامبر. كرد غالم آمد

و �ام، آري ابوهريره از شادي ديدن پيامبررا براي رضامندي خدا آزاد كرده

اي داستان اسالم ابوهريره نمونه! كه قطعا! بيعت با او بر اسالم غالمش را آزاد كرد

و پذيرفتن خالصانه اسالم و اداي شكر �انه با پيامبرهاي محبت صادقاز نمونه

است كه ابوهريره به خاطر سپاس گذاشتن از �خداوند به خاطر ديدن پيامبر
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. اين نعمت غالمش را آزاد كرد

توزان و آنان كه دلشان سرشار از دشمني با ابوهريره است داستان اسالم اما كينه

اي گرسنه بوده است كه براي سير كردن ا او آوارهكنند كه گوياو را اينگونه بيان مي

كنند كه و اينگونه وانمود مي! رفته استشكم خود از شهري به شهر ديگر مي

عجيب ! اين بوده كه شكمش را سير كند�هدف ابوهريره از همراهي پيامبر

پسندند؟ و آيا آن را براي است آيا آنها چنين چيزي را براي خودشان مي

كنند و آيا چنين وضعيتي را براي يكي از دوستان خود ن پسند ميفرزندانشا

پسندند؟ مي

چنين بگويند، اما �پسندند كه درباره يكي از اصحاب پيامبرپس چگونه مي

توزان درباره ابوهريره بگويند ترديدي نيست كه جمهور علماي اسالم هر چه كينه

شناسند كه امانت علم را از داري مياز عصر تابعين تا به امروز او را بهترين امانت

.)1(به دوش گرفته است�پيامبر

ابوهريره : گويدمي» در دوران پيامبر«تحت عنوان 27-22عبدالحسين در ص 

. فقير بود و از اهل صفه بود كه جا و ياوري نداشت

گويد كه فقير بوده و از اهل عبدالحسين در مورد ابوهريره مي) مؤلف(گويم مي

وده كه جا و ياوري نداشته است، آيا عبدالحسين فراموش كرده كه اهل صفه ب

صفه ميهمانان اسالم بودند و آنها خودشان را براي جهاد در راه خدا و طلب علم 

و بين اصحاب و عموم �وقف كرده بودند و آنها پل ارتباطي بين پيامبر

دبوي كه نازل شدهخواست كه آياتمي�مسلمين بودند، بنابراين هر گاه پيامبر

خواست مسلمين را جمع كند يكي را به گوش مسلمين برساند و يا وقتي كه مي

خواست تا مسلمين را صدا بزنند و گردهم بياورند، و اغلب از اصحاب صفه را مي

داشت آنها را دوست و گرامي مي�اهل صفه از مهاجرين بودند و پيامبر خدا
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.)1(خوردو خيلي اوقات با آنها غذا مي

گويد كه ابوهريره از آن جا كه گرسنه و فقير بود براي آن كه و عبدالحسين مي

بود، اما عبدالحسين فراموش كرده يا �شكمش را سير كند همراه پيامبر

آن قدر خرما كه شكمش را سير كند �زند كه پيامبرخودش را به فراموشي مي

را ديدم كه �پيامبرتان: گفتروايت است كه�ير از نعمان بن بش. يافتنمي

.)2(يافت كه شكم سير شودآن قدر خرما نمي

تا دو روز پشت �روايت كه گفت هرگز خانواده محمد�و از عايشه 

.)3(اندسرهم از نان جو سير نشده

در حالي به جوار رحمت الهي �داند كه پيامبرو آيا عبدالحسين نمي

داند و فراموش اهللا نمياگر اين آيت. بودگروىش نزد يك يهوداهشتافت كه زر

داند و از اهللا ميكنم تا دوباره فراموش نكند و اگر اين آيتاو را يادآوري مي، كرده

. گيرد پس مصيبت بزرگتر استتقيه كار مي

: كند كه گفتروايت مي�جعفرعبيده و او از ابيكليني در الكافي از ابي

تر از اين نبود كه گرسنه و هراسناك پسنديده�هيچ چيزي براي پيامبر خدا

.)4(باشد

روايات زيادي در فضائل گرسنگي ذكر كرده )5(ركاني شيعه در كتابشيتوس
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از اين حديث و ديگر چنين احاديثي (: گويداو مي،كنمبيان مياست كه بعضي را 

فرد آيد كه فساد پر بودن شكم از خوردني و نوشيدني براي ديناينچنين برمي

بيشتر از فساد و خرابي ظرفي است كه از شراب و مال حرام پر شده باشد، و 

آيد كه هيچ چيزي به اندازه پرخوري قلب را همچنين از گفتة سابق او چنين برمي

پروردگارم به تو : كند و در حديث آمده كه فرمود جبرئيل به من گفتفاسد نمي

من ىپر براى به اندازه شكم فكه هيچ ظر�گويد به تو سوگند اي محمدمي

، و دورترين مردم از خدا كساني هستند كه شكمشان پر است، و د نيستناخوشاين

هر گاه هدف و هم و غم بنده پر كردن شكمش باشد در آن وقت از همه حاالت 

.)1(از خدا دورتر است

من از : ام خداوند متعال گفتاي پروردگار من گرسنه: گفت�موسي

. خواهي كجا برويمي: پروردگارا به من غذا بده گفت: و آگاهم، گفتگرسنگي ت

: عبادت را به من بياموز، ابن سيرين به او گفت: و مردي به ابن سيرين گفت

شوم گفت اين عادت خورم كه سير ميچنان مي: خوري؟ گفتچگونه غذا مي

را ياد چهارپايان است بايد اول آداب خوردن را بياموزي و بعد آداب عبادت

نزديكترين مردم به خدا در روز قيامت كسي است كه در دنيا : و گفت. بگيري

گرسنگي و تشنگي و اندوه او طوالني باشد، چنين كساني پرهيزگاران هستند آناني 

شناسد و اگر حضور نداشته باشند در مورد آنها كه هر گاه بيايند كسي آنها را نمي

خدا هرگز نان گندم نخورد و هرگز �امبرپي: و صادق فرمود. شودجستجو نمي

.)2(از نان جو سير نشد

سوگند به خدا فاطمه سه روز غذا نخورده : و در حديثي ديگر آمده كه گفت
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بست و گاهي از شدت گرسنگي بر شكم خود سنگ مي�است، و پيامبر 

توانست براي كشيد و نميآورد و به پشت سر دراز ميگرسنگي بر او فشار مي

.)1(ماز خواندن بلند شودن

آمد آنگاه ديد كه �و در روايتي ديگر آمده كه يكي از اصحاب نزد پيامبر

از فرط گرسنگي بر شكم خود سنگ بسته است و به پشت سر افتاده و �پيامبر

بار خدايا از خوابي كه مرا از عبادت تو به خود : گويدتواند بنشيند و مينمي

.)2(برممشغول كند به تو پناه مي

هم از گرسنگي �گرسنگي مختص ابوهريره نيست، پيامبر) مؤلف(گويم مي

ناليد چنان كه علي هم گرسنه بود و يك دينار براي رفع گرسنگي قرض مي

همه از گرسنگي رنج �گرفت، و فرزندانش حسن و حسين و همسرش فاطمه 

عبدالحسين تنها زدن و عيبجوييپس طعنه. بردند و ديگر اصحاب گرسنه بودندمي

و ساير اهل بيعت طعنه �متوجه ابوهريره نيست بلكه او در واقع به پيامبر

!! زندمي

در حالي وفات يافت كه �پيامبر: روايت است كه گفت�و از ابن عباس

اش زره او نزد مردي يهودي در برابر سي صاع از جو كه براي مخارج خانواده

.)3(گرفته بود گرو بود

كنيم كه بيانگر اين است رواياتي را در خصوص اين موضوع اضافه ميو اينك

. كرداش را به پدرش شكايت ميگرسنگي’كه زهرا

مرا به ازدواج فقيري كه مال و ثروتي : گفت’در روايتي آمده است كه فاطمه
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.)1(... اي ندارد درآورده

مرا به ازدواج :به پدرش گفت’و در روايتي ديگر هم آمده است كه فاطمه

.)2(... اي فقيري كه مال و ثروتي ندارد درآورده

دخترم چرا گريه : به فاطمه گفت�ر و در روايتي ديگر آمده است كه پيامب

گريم، پيامبراز كمبود غذا و ناراحتي زياد و از شدت بيماري مي: كني؟ گفتمي

بهتر از آن چيزي سوگند به خدا براي تو نزد خدا مهيا شده است: به او گفت�

پسندي كه تو را به ازدواج بهترين است كه بدان عالقه داري، اي فاطمه آيا نمي

فرد امت خود و كسي كه قبل از همه اسالم آورد و كسي كه علم و دانش او از 

.)3(امهمه بيشتر است و از همه بردبارتر است درآورده

ه گرسنگي فاطمه و حسن و كنيم كمورد به اين روايت بسنده مياين و فقط در 

. كندرا به صورت وحشتناكي براي ما ترسيم مي�حسين

روايتي ذكر كرده كه 215ص » آمالي الصدوق«قمي شيخ شيعه در كتابش 

به سفره آمدند خالي بود و شب را گرسنه سپري كردند، ... «: اش اين استخالصه

سين را نزد پيامبرگويد فرداي آن روز علي حسن و حشعيب در حديث خود مي

آورد در حالي كه حسن و حسين از شدت گرسنگي چون جوجه �

وضعيتي را كه شما را در آن :دآنها را ديد فرمو�لرزيدند، وقتي پيامبرمي

كننده است، برو پيش دخترم فاطمه، آنگاه آنان نزد بينم به شدت برايم ناراحتمي

مش از گرسنگي به كمرش فاطمه رفتند و ديدند او در محراب است و شك

. »...چسبيده است
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اما كينه . همه اين روايات دليل بر برائت ابوهريره و صفاي نفس خوب اوست

قلب عبدالحسين را لبريز كرده است و حتي او آنچه در مورد اهل بيت روايت 

كند كوشد تا ابوهريره را براي خواننده اين طور معرفي ميداند و ميشده را نمي

اي بوده است كه فقط به قصد سير كردن شكمش با قير و مستمند و آوارهكه او ف

مندي ابوهريره به و اصحاب همراه بوده است، و عبدالحسين عالقه�پيامبر

علم و طمع نداشتن او به آنچه در دست پيامبر بود را در نظر نگرفته است و او را 

ها بود و به دنبال دنيا سفرهخوار خواست از گرسنگي بميرد و ريزهاي كه ميگرسنه

كند، و عبدالحسين از روايات ديگري كه حقيقت همراهي بوده است معرفي مي

اش به دنيا و بريدن او از همه چيز و در عالقگيو بي�ابوهريره با پيامبر

پوشد، پيامبركند چشم ميبودن براي طلب علم را بيان مي�خدمت پيامبر

ا از اين غنايمي كه همراهانت سهميه خود را از آن آي: از ابوهريره پرسيد�

خواهم اين است كه به آنچه من از تو مي: خواهي؟ ابوهريره گفتخواهند نميمي

. من بياموزي آنچه را كه خدا به تو آموخته است

ستود كه ابوهريره جعفربن ابيطالب را مي: گويدعبدالحسين مي25و در ص 

كرد و شكم گرسنه ابوهريره را سير كمك ميچون جعفر به مستمندان خيلي

. كردداشت و فضل او را بيان مينمود از اين رو ابوهريره او را دوست ميمي

از همه مردم �گويد، كه ابوهريره جعفر را بعد از پيامبرعبدالحسين مي

داد، اما در اين سخنان عبدالحسين داد چون به ابوهريره غذا ميبرتر قرار مي

، و ابوهريره جعفر را ...هاي زيادي بيان شده است ها و فريبها و دروغتهمت

شد كه كسي را پذيرايي كند او آن فرد را اينگونه ستوده كه هر گاه از او تقاضا مي

داد و گاهي ظرف خالي برد و هر خوراكي كه در خانه داشت به ما ميبه خانه مي

افتيم و آنچه داشت را با زبان صاف شكآورد و ما آن را ميروغن را براي ما مي

جعفر از : گويدابوهريره در مورد جعفر ميطربه همين خا). بخاري(كرديم مي

همه مردم براي فقرا بهتر بود، اين سخن ابوهريره حقيقت است، زيرا سخاوتمندي 
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همه �بينوايان معروف بود و اصحاب و پيامبرىجعفر و دوست داشتن او برا

. خواندرا ابي المساكين ميجعفر�ستند و پيامبرداناين را مي

پس آيا ابوهريره به خاطر ستودن جعفر قابل سرزنش است و حال آن كه 

جعفر را ابو المساكين ناميده است؟ �پيامبر

�بعد از پيامبر: و همين است مفهوم آنچه از ابوهريره روايت شده كه گفت
گويد كه ريره در مورد كساني سخن ميابوه. هيچ كس از جعفر بهتر نبوده است

نمايند به خاطر آن در اين دارند و با مستمندان همدردي ميفقرا را دوست مي

دهد، و منظورش از ديگر مردم بهتر قرار مي�خصوص جعفر را بعد از پيامبر

اين نيست كه جعفر به طور اطالق از همه اصحاب برتر است، تا عبدالحسين و 

اين را دستاويزي براي اين قرار دهند كه ابوهريره جعفر را از ريهشاگردش ابي

توزاني چون داند؟ و از كجا كينهابوبكر و عمر و ساير اصحاب افضل مي

! حساس هستند؟�عبدالحسين اين قدر در مورد پيامبر

كند گويد سخن ما را تأييد ميو آنچه ابن حجر بعد از ذكر گفته ابوهريره مي

ريره در مورد جعفر گفته به معني اين نيست كه او مطلقاً از همه كه آنچه ابوه

او : گويدمي�ابوهريره در مورد جعفر : گويدابن حجر مي. اصحاب افضلتر است

شود كه در روايتي كه از ابوهريره پس معلوم مي. از همه مردم براي فقرا بهتر بود

. رتر استشده منظور اين است كه در كمك به فقرا جعفر از همه ب

ابـوهريره در دوران خليفـه اول و   «عبدالحسين تحت عنـوان 28و در ص 

وم را بررسي كرديم و ديدم كه ابوهريره در ددوران خليفه اول و (: گويدمي»دوم

اين دوره تأثير قابل ذكري نداشته است و فقط در سال بيست و يكم هجري عمـر  

رستاد و در سـال بيسـت و سـه او را    ابوهريره را به عنوان والي بحرين به آن جا ف

العاص ثقفي را گمارد و عمـر تنهـا بـه عـزل     بن ابيبه جاي او عثمان عزل كرد و 

المال كه به ادعا عمر ابـوهريره آن  ابوهريره بسنده نكرد و بلكه دهها هزار پول بيت
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را سرقت كرده بود را از او پس گرفت كه اين داستان معروف است و ابن عبدربه 

سپس عمر ابوهريره را فراخواند : گويددر اول جزء اول عقد الفريد خود ميمالكي

داني كه من تو را امير بحرين قرار دادم در حالي كه پـا برهنـه بـوده و    مي: و گفت

و ششصـد دينـار   اسب به هـزار داد زيادىسپس به من خبر رسيده است كه تو تع

هايي بـه  زاد و ولد كرده و هديههايي داشتيم كه ابوهريره گفت ما اسب؟ايخريده

به اندازة مخارج زندگي برايـت كـافي اسـت و اينهـا اضـافه      : ما رسيد، عمر گفت

بلـه  : عمر گفـت . تو اين حق را نداري: ابوهريره گفت. هستند پس آن را بازگردان

ره به سوي او رفت و سوگند به خدا اين حق را دارم و تو را خواهم زد سپس با د

آنهـا  : آن اموال را بده، ابوهريره گفت: د كه خونين شد و سپس گفتچنان او را ز

ده باشى آورز راه حالل به دست اگر اين مال را ا: خواهم، عمر گفترا از خدا مي

، آيا تو از بحرين ز خدا بخواهگيريم اين مال را اظلم از تو ميآن را به حق وما و

و تعلق دارند و بـه خـدا و مسـلمين    اي و به تآوري كردههاي مردم را جمعماليات

�4��¼G�)F�g�r�J1ã�e�*�ÊrU�Ä؟تعلق ندارند§X�Gr�çYf�Q*��U�Y8���!��
��UJ�»��3»]�
b]����!���û1F14Y*��)1(.

وقتي : از ابوهريره روايت است كه گفت: گويدابن عبدربه مي) مؤلف(گويم مي

ن خدا و دشمن اي دشم: عمر مرا از فرمانداري بحرين معزول كرد به من گفت

من دشمن خدا و كتابش : گويد گفتماي؟ ابوهريره ميكتابش مال خدا را دزديده
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ورزد و من مال خدا را نيستم بلكه دشمن كسي هستم كه با تو دشمني مي

هايي اسب: اي، گفتمپس از كجا دهها هزار پول آورده: ام، عمر گفتندزديده

ي زيادي به من رسيده است، و در راه خدا هاو هديه. اندداشتم كه زاد و ولد كرده

اموالم را از من پس گرفت وقتي نماز صبح را خواندم براي : آنگاه عمر. امتير زده

الحديد در جلد اين روايت را ابن ابي. اميرالمؤمنين از خدا طلب آمرزش كردم

البالغه ذكر كرده است و ابن سعد در بيان شرح حال ابوهريره در سوم شرح نهج

كند بن سيرين آورده كه او از ابوهريره روايت ميطبقات الكبري از طريق محمد

اي دشمن خدا و دشمن كتابش آيا مال خدا را : عمر به من گفت: گفت(كه 

...). اي دزديده

و همچنين ابن حجر عسقالني در االصابه خود در شرح حال ابوهريره اين 

ده كه با حقيقتي كه به اتفاق اهل روايت را ذكر كرده است و آن را دگرگون كر

او غافل بوده از اينكه استنباط او موجب طعنه به داردعلم ثابت است مخالفت 

. شودكسي است كه ابوهريره را زده و مال او را گرفته و معزولش كرده است مي

كند كه او اخبار و دوران خليفه اما اينكه عبدالحسين ادعا مي) مؤلف(گويم مي

م را بررسي كرده است و به اين نتيجه رسيده كه ابوهريره تأثير قابل اول و دو

ذكري نداشته است بايد بگويم كه اين فقط يك ادعا است، چون ابوهريره در 

هاي ردت كه در دوران ابوبكر انجام شد مشاركت داشت، امام احمد جنگ

و در آن آمده گفتگويي كه ميان ابوبكر و عمر و ابوهريره شد را روايت كرده است 

جنگي و حال آن وقتي برخي از مردم مرتد شدند عمر به ابوبكر گفت با آنها مي(

: گفت؟ ابوبكر گفتام كه چنين و چنان ميشنيده�كه من از پيامبر خدا

گذارم و هر كس بين اين دو چيز سوگند به خدا كه ميان نماز و زكات فرق نمي

گويد ما همراه او جنگيديم و ديدم يره ميفرق بگذارد با او خواهم جنگيد، ابوهر
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.)1(كه اين درست بود

ستود، بيهقي و ابن كرد و آن را ميو ابوهريره به موضع ابوبكر افتخار مي

سوگند به خداوندي كه هيچ معبود : اند كه گفتعساكر از ابوهريره روايت كرده

شد خداوند ياگر ابوبكر به عنوان خليفه انتخاب نم... به حقي جز او نيست 

صبر : شد، سپس براي بار دوم و سوم اين را تكرار كرد، به او گفتندعبادت نمي

بن زيد را همراه با هفتصد نفر به اسامه�پيامبر خدا: گفت! كن اي اباهريره

وفات �ذي خشب رسيد پيامبرزيد بهبن شام فرستاد، وقتي لشكر اسامه

نزد ابوبكر �دند، آنگاه اصحاب پيامبرهاي اطراف مدينه مرتد شيافت، و عرب

روند آمدند و به او گفتند لشكر اسامه را به مدينه بازگردان، اينها به سوي روم مي

سوگند به : اند؟ ابوبكر گفتهاي اطراف مدينه مرتد شدهو حال آن كه عرب

ها پاهاي همسران پيامبرخداوندي كه هيچ معبود به حقي جز او نيست اگر سگ

گردانم و پرچمي را روانه كرده برنمي�بگيرند من لشكري را كه پيامبررا �

اي كه قصد كنم، و آنگاه او اسامه را روانه كرد، و هر قبيلهكه او برافراشته باز نمي

اگر اينها : گفتندكرد ميمرتد شدن را داشتند وقتي لشكر اسامه از كنار آنها عبور مي

آمد پس آنها را بگذاريم تا از نزد آنها بيرون نميداشتند لشكر اينچنينيقدرت نمي

ها روبرو شد و شود، لشكر اسامه با روميها روبرو شوند و ببينيم چه ميبا رومي

خواستند آنها سالم بازگشتند و آنگاه قبايلي كه ميآنها را شكست داد و كشت، و

.)2(مرتد شوند مرتد نشدند

لم و تعليم مشغول بود و او در سفر ابوهريره به طلب ع�و در دوران عمر

حج با اميرالمؤمنين همراه بود و هنگامي كه طوفان باد شديد شد ابوهريره حديث 

باد را براي او بيان كرد كه هيچ يك از اصحاب در آن وقت در اين مورد چيزي به 
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.)1(ياد نداشتند

ه در و همچنين ابوهريره در جنگ يرموك مشاركت ورزيد پس اين طور نبود ك

دوران خليفه اول و دوم اثر و يادي از ابوهريره نباشد، و بلكه عبدالحسين دوران 

كند، اما فرمانداري خالفت خليفه اول و دوم را بررسي نكرده است و فقط ادعا مي

ابوهريره در بحرين و روايتي كه ابن عبدربه بدون سند ذكر كرده، و عبدالحسين از 

بعد از آن ذكر شده را بيان نكرده است، در روايتي آن استدالل كرده و روايتي كه

كه بعد از اين روايت آمده در آن ذكر نشده كه عمر ابوهريره را زده است و بلكه 

اي در آن بيان شده كه وقتي عمر به ابوهريره گفت اي دشمن خدا مال را دزديده

لكه من دشمن خدا و دشمن كتاب او نيستم، و ب: ابوهريره در جواب او گفت

. دشمن دشمنان آنها هستم

عبدالحسين از روايتي استفاده كرده كه سند ندارد و اگر روايت او سند 

ىتوانستيم با توجه به سند آن به اندازه صحت آن پي ببريم، در صورتداشت ميمي

كه روايت دوم كه در آن به زده شدن ابوهريره توسط عمر تصريح نشده است در 

ندهاي صحيحي روايت شده است، و در منابعي چون حليه منابع خيلي زياد با س

االولياء و طبقات ابن سعد و تاريخ االسالم و االصابه و در عيون االخبار، روايت 

شده است، پس روايتي كه عبدالحسين از آن استدالل كرده است چون با 

و به . باشد قابل قبول نيستتر از آن هستند مخالف ميهايي كه صحيحروايت

رض اينكه صحيح باشد روايت دوم كه بعد از آن آمده و در آن به اقدام عمر به ف

اي نشده است، و فقط در آن بيان شده كه ابوهريره و عمر با زدن ابوهريره اشاره

همديگر گفتگو كردند و ابوهريره براي او توضيح داد كه اموالش را از كجا به 

هم كرد رد نمود، اين روايت، روايت دست آورده و چيزي را كه عمر او را بدان مت

ها  را از من پولها وكند چون در آن آمده است كه عمر درهماولي را تصحيح مي
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. گرفت و وقتي نماز صبح را خواندم براي اميرالمؤمنين استغفار كردم

كرده است طلب آمرزش قسمتابوهريره براي اميرالمؤمنين كه اموال او را دو 

هايي هستند كه داند كه آنچه اميرالمؤمنين از دست او گرفته هديهو او مي. كندمي

هايي هستند كه در غنايم به او رسيده است، اما با است و سهميهبه او داده شده

ورزد و در وجود خود احساس دشمني و كينه نمي�وجود اين او با عمر

اين هم در ... كند نمايد، بنابراين براي امير خود طلب آمرزش ميمظلوميت مي

تر قرار دهيم، و در روايات ديگر آمده است كه صورتي است كه روايت را صحيح

اند كه هايي بودهاسب: اي؟ گفتاين اموال را از كجا به دست آورده: عمر گفت

ايم، آنگاه كردههايي هستند كه پي در پي دريافت مياند و هديهزاد و ولد كرده

.)1(گويدهمان طور است كه او ميوقتي بررسي كردند ديدند كه

دوازده هزار درهم را از ابوهريره پس �و در بعضي از روايات آمده كه عمر

ترين قول اين است كه عمر نصف اموال او را از او پس گرفت و راجح)2(گرفت

: گويدچنان كه او با ديگر فرمانداران خود چنين كرد، و در حقيقت ابن عبدربه مي

موسي اشعري را از فرمانداري بصره معزول كرد و نصف اموالش را وقتي عمر ابو

از دستش گرفت، و ابوهريره را از فرمانداري بصره معزول كرد و نصف اموالش را 

از او گرفت و حارث بن كعب بن وهب را معزول كرد و نصف اموالش را گرفت 

. »...)3(سپس ابوهريره را فراخواند... و ابوموسي را فراخواند ... 

بن ابي وقاص را از فرمانداري عراق معزول كرد سعد�و همچنين وقتي عمر

، پس عمر تنها ابوهريره را متهم نكرد و تنها مال او را به دو )4(مالش را تقسيم كرد

قسمت تقسيم نكرد بلكه در حقيقت اين سياست عمر در رفتارش با واليان و 
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و از شبهات دوزددا چشم طمع نفرماندارانش بود، تا اينگونه كسي به مال خ

كرد، بلكه او براي آن كه اي عزل نميبپرهيزند، و او فرماندارانش را به خاطر شبهه

كرد، و وقتي مغيره بن شعبه را چنين ميدامور مسلمين بهتر مورد توجه قرار گير

كني يا اينكه خيانتي ازآيا به خاطر ناتواني مرا عزل مي: عزل كرد او به عمر گفت

هيچ يك از اين دو مورد اتفاق نيافتاده است، اما دوست : من سر زده است؟ گفت

.)1(ندارم فكر و انديشه تو را بر عموم مردم بگذارم

به عالءبن حضرمي بيانگر اين است كه سياست او با همه �و نامه عمر

ه ك–پيش عتبه بن غزوان «: اش آمده استفرماندارانش اينگونه بوده است، در نامه

ام، و بدان كه تو پيش مردي از تو را به جاي او نشانده، برو–والي بصره بود 

روي و من او را به خاطر آن كه پاكدامن و اند ميمهاجران كه پيشگام بوده

برم كه تو در آن ناحيه براي مسلمين ام بلكه گمان ميسرسخت نبوده عزل نكرده

بدان و پيش از تو مردي را به عنوان از او مفيدتر هستي، پس حق و جايگاه او را 

فرماندار آن جا فرستادم قبل از آن برسد وفات يافت پس اگر خداوند بخواهد كه 

رسي و اگر خدا بخواهد كه عتبه فرماندار باشد پس فرماندار شوي به آن جا مي

.)2(همه چيز از آن پروردگار جهانيان است

ابوهريره را با شالق زده است، ما كند كه عمرو اما اينكه عبدالحسين ادعا مي

كنند به مبارزه عبدالحسين و همه كساني را كه در حق ابوهريره جسارت مي

طلبيم كه بيايند و يك متن تاريخي معتبر و صحيح از يك كتاب علمي باارزش مي

اساسي هاي ادبي كه اخبار بيبياورند كه اين ادعا را ثابت كند، شايد در كتاب

هاي شيعي كه به دشمني با ابوهريره معروف د و شايد در كتابكننروايت مي

! ها نزد علما ارزش علمي ندارندهستند چنين چيزي يافته شود ولي اين كتاب
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ترديدي نيست كه دشمنان ابوهريره هر چند بكوشند نخواهند توانست صحت 

الخبار و هايي چون عيون اچنين رواياتي را ثابت كنند، اما اگر متنهايي از كتاب

الحديد و اسكافي و افراد ابيابن ئع الزهور و العقد الفريد، و از رواياتي چون داب

ها و اين راويان بياورند بايد گفت كه اين كتاب... متهمي چون نظام و امثال او و 

حديد از ابن ابي!! زنندگان با ميدان علم و با علما فاصله زيادي دارندو اين طعنه

كرد، و او معروف گري است و عليه اسالم توطئه ميتزال و رافضيدعوتگران به اع

گري قرن سوم است، و چنين است، و اسكافي از دعوتگران به اعتزال و رافضي

شود، كه در چنين رواياتي آنها زياد ديده مي)1(هاي ناصبيهايي نزد رافضيداستان

د، و فقط كساني به اين انبه ابوبكر و عمر و علي و عايشه و ديگران توهين كرده

الحديد چيزهايي در مورد عيبجويي ابن ابي. زنند كه عقل ندارندروايات چنگ مي

و طعنه به ابوهريره و ديگر اصحاب از اسكافي روايت كرده است و از آن جمله 

ابن قتيبه همه اينها را در : گويددر مورد شوخي كردن ابوهريره چيزي گفته و مي

رح حال ابوهريره گفته است و قول ابن قتيبه در مورد او كتاب المعارف در ش

اي به اين است كه اسكافي متهم حجت است چون او متهم نيست، و در اين اشاره

كنيم اسكافي را هم متهم به دروغ است، و ما همان طور كه ابن قتيبه را متهم نمي

اش رافضه و معتزلههاي دوستان دانيم كه دروغكنيم ولي او را به اين متهم مينمي

كنند گرچه ائمه بزرگ حديث آن و اهل علم اخبار و روايات منقطع را قبول نمي

الحديد از اسكافي روايت توان آنچه را ابن ابيروايت كرده باشند، پس چطور مي
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پس اينكه .)2(و اسكافي مورد اعتماد نيست)1(اندكند كه خيلي پيش از او بودهمي

مقام و جايگاه ابوهريره را �چون عمرد معقول نيسته باشعمر ابوهريره را زد

تو را امير بحرين مقرر . دانست، و اما اينكه عمر به او توهين كرد و به او گفتمي

كند چون اوضاع همه كردم در حالي كه كفش نداشتي، واقعيت اين را تكذيب مي

ي مجاور و هامسلمين در زمان عمر خوب بوده است، و در دوران عمر سرزمين

اطراف فتح شدند و اموال زيادي نصيب مسلمين گرديد، و از طرفي در هيچ يك 

از روايات صحيح و معتبر چنين چيزي نيامده است، و مطلبي ديگري هست كه 

كرد، و اين مطلب نشانه استقامت نشانگر اين است كه عمر ابوهريره را متهم نمي

رالمؤمنين دوباره از ابوهريره خواست كه و امانتداري ابوهريره است و آن اينكه امي

او را امير بحرين قرار دهد، و اين روايت تتمه چيزي است كه عبدالحسين نقل 

كرده است اما او اين قسمت را حذف كرده تا باطل بودن ادعاي او آشكار نشود و 

بعد از آن عمر به من : در طعنه به ابوهريره موفق شود، در اين روايت آمده است

كسي كه از تو بهتر بوده يعني : گفتنه، عمر: كني؟ گفتمآيا كار نمي: گفت

يوسف «: )يعني ابوهريره(اهللا عليه فرمانداري كرده است، گفتم يوسف، صلوات

ترسم آبرويم ريخته شود، و يا زده پيامبر بوده است و من پسر اميمه هستم مي

.)3(»شوم و مالم از دستم گرفته شود

روايتي است كه عبدالحسين نقل كرده است و او به خاطر اين عبارت تتمة 

اي كه با بزرگ راوي اسالم ابوهريره دارد آن را ذكر نكرده است، و اين كينه

كند كه عمر ابوهريره را نزده است چون اگر او را زده بود عبارت تأكيد مي

باره ام دوبعد از آن كه به من ناسزا گفته شده و زده شده: گفتابوهريره مي
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و اينگونه برائت ابوهريره از جسارتي كه . گيرمفرمانداري را به عهده نمي

.)1(گرددعبدالحسين در حق او مرتكب شده است ثابت مي

» ابوهريره در دوران عثمان«عبدالحسين تحت عنوان 30و در ص 
العاص در دوران حكومت عثمان ابوهريره مخلص و دوستدار خاندان ابي: گويدمي

معيط اميه گرديد و با مروان ارتباط برقرار كرد و خودش را به ابير بنيو ساي

نزديك كرد، به خاطر اين او داراي جايگاه و منزلت شد بخصوص بعد از آن روز 

كه عثمان محاصره شد و ابوهريره با او بود، و بدينوسيله ابوهريره بعد از پژمردگي 

و با محاصره شدن عثمان فرصت ا. تر و تازه شد و بعد از گمنامي شهرت يافت

ها العاص و ديگر اموييافت تا به خانه او برود و او با اين كار در حق خاندان ابي

به خاطر آنان لباس . احسان كرد كه آنها و ياورانشان آن را فراموش نكردند

دانستند كه گمنامي را از تن ابوهريره درآوردند و او را مطرح كردند با اينكه مي

ره زماني به خانه عثمان رفت كه خليفه به دوستان خود دستور داده بود كه ابوهري

خليفه به خاطر احتياط ... با كسي نجنگند و آنها را به حفظ آرامش فراخوانده بود 

دانست كه شورشيان فقط و حفظ جان خود و دوستانش چنين كرد، و ابوهريره مي

با كسي ديگر كاري ندارند، بنابراين خواهند عثمان و مروان را به قتل برسانند ومي

به هر حال ابوهريره از اين فرصت . شدگان رفتاو جرأت كرد و به ميان محاصره

اميه و طرفدارانشان به روايات او گوش استفاده كرده و سود برد و بعد از آن بني

فرادادند و از هيچ كوششي در نشر احاديث او و استدالل از آن دريغ نورزيدند، و 

گفت، از آن جمله اينكه براي آنها حديثي از پيامبراميه حديث ميو به دلخواه بنيا

هر پيامبري خليل و دوستي دارد و (: فرموده است�روايت كرد كه پيامبر�

). خليل و دوست من عثمان است

همه اهل علم بر اين اتفاق (: گويدعبدالحسين در حاشيه توضيح داده و مي
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گويند مشكل حديث ث باطل است اما دوستداران ابوهريره ميدارند كه اين حدي

بن نجيع ملطي است كه اين حديث را به ابوهريره يكي از راويان آن يعني اسحاق

دهد، ذهبي در شرح حال اسحاق در ميزان االعتدال اين حديث را ذكر نسبت مي

�پيامبر خداكند كه از و ابوهريره روايت مي). كرده و آن را باطل دانسته است
. كنندعثمان خيلي باحيا است كه مالئكه هم از او شرم مي: شنيدم كه فرمود

هر پيامبر در بهشت همراه و دوستي دارد و (: اند كه گفتو از او روايت كرده

). دوست من در بهشت عثمان است

به اجماع علما اين حديث باطل است اما (: گويدعبدالحسين در حاشيه مي

بن عمر بن عبداهللا بن بن خالدگويند مشكل در عثمانن ابوهريره ميدوستدارا

وليد بن عثمان بن عفان است كه يكي از روايان اين حديث است كه آن را به 

ذهبي در شرح حال عثمان بن خالد در ميزان االعتدال اين دهد، ابوهريره نسبت مي

).حديث را ذكر كرده و آن را از منكرات او دانسته است

جبرئيل نزد من آمد و : اند كه فرمودروايت كرده�و همچنين از پيامبر

اي به اندازة كلثوم را با مهريهدهد كه دخترت امخداوند به تو فرمان مي(: گفت

). مهريه رقيه به ازدواج عثمان دربياوري

كند و اين حديث را ابن منده روايت مي(: گويدعبدالحسين در حاشيه مي

حديث غريبي است كه فقط محمدبن عثمان بن خالد عثماني آن را : گويدمي

گويم اين حديث را ابن حجر عسقالني نيز در شرح حال مي. روايت كرده است

در جلد چهارم االصابه روايت كرده و گفته است كه حديث غريبي �كلثومام

). است و فقط محمدبن عثمان بن خالد عثماني آن را روايت كرده است

اهل بدعت طبق عادتشان احاديث ضعيف و موضوعي را كه ) مؤلف(گويم مي

دهند و آن را است را دستاويز خود قرار ميبه دروغ به ابوهريره نسبت داده شده

دهند در صورتي دروغ بسته است قرار مي�دليلي بر اينكه ابوهريره بر پيامبر

ها ضعف و در آن كتابكنند كههايي نقل ميكه آنها اين احاديث را از كتاب
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اند و اما آنها اين احاديث را نقل كرده. مردود بودن اين احاديث بيان شده است

كنند كه واقعاً ابوهريره اين احاديث را گفته است، و از چنان به خواننده تفهيم مي

زنند، اما ها بر اين احاديث نوشته شده خود را به فراموشي ميردي كه در كتاب

اهللا كه در حقيقت آيت الكذب است به چشم عجيبي كه در اين آيتچيز جديد و

خورد اين است كه او در نسبت دادن احاديث موضوع و دروغين به ابوهريره مي

ايد؟ افراد ضعيف و آيا چنين اصرار عجيبي را ديده. ورزدخيلي اصرار مي

ه نقد و علماي اند و ائماحاديث خود ساخته را به ابوهريره نسبت داده، دروغگويي

اند، اما اند و آنها را رسوا كردههاي اين افراد پرده برداشتهجرح و تعديل از دروغ

گويد آنها در نسبت دادن اين احاديث به ابوهريره راست دشمن ابوهريره مي

كند كه بايد قبول كنيد كه دروغگوي واقعي ابوهريره است گويند و اصرار ميمي

كه در ميان يهوديان و مستشرقين چنين چيزي را سوگند به خدا. نه اينها

اند اين است كه آنها احاديث دروغين ايم، نهايت كاري كه مستشرقين كردهنشنيده

اند كه اين احاديث اند و به مردم چنين وانمود كردهو موضوعي را مطرح كرده

ين احاديث ايم كه ااما هنوز كسي را نديده!! توزي را ببينيدصحيح هستند، پس كينه

ضعيف و موضوع را مطرح كند و ضعف آن را بيان نمايد و با وجود آن بر 

حماقت خود اصرار كند و ابوهريره را به دروغگويي متهم كند و بگويد كه 

نسبت داده است، و اين فرد دچار �ابوهريره در حقيقت سخن دروغ به پيامبر

تگي و دروغيني را كه نظيري است، و او احاديث ساخگويي عجيب و بيتناقص

است را با همين كيفيتي كه در مورد عثمان به نام نسبت داده شده�به علي

گويد اين احاديث كه كند و مياند ذكر ميهاي اهل سنت آمدهابوهريره در كتاب

باشند، اند صحيح هستند، در صورتي كه احاديث ساختگي ميدر فضائل علي آمده

كند چون كه احاديث در فضيلت عثمان ه دروغگويي ميو او ابوهريره را متهم ب

باشند در صورتي كه علماي جرح و تعديل به ساختگي بودن اين احاديث مي

يد ولي در حقيقت اواهديداهللا اللهي مانند اين آيتاند، آيا تاكنون آيتحكم كرده
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!! دروغ و فريب استتآي

گويد كه علماي ر حاشيه ميكند و سپس دعبدالحسين اين احاديث را ذكر مي

اند، اما با وجود اين او جرح و تعديل اين احاديث را دروغ و ساختگي دانسته

اميه و بني(: گويدكند، به عنوان مثال ميابوهريره را متهم به دروغگويي مي

طرفدارانشان به ابوهريره روي آوردند تا از او احاديث را بشنوند، بنابراين در نشر 

هريره و استدالل از آن از هيچ كوششي دريغ نورزيدند، و او طبق ميل احاديث ابو

�كرد، از آن جمله اينكه براي آنها گفت كه پيامبر خداآنها احاديث روايت مي
كه هر پيامبري (: فرموده است�و همچنين گفت كه پيامبر خدا... فرموده است 

). دوست و خليلي دارد و خليل و دوست من عثمان است

همه اهل علم بر باطل بودن اين حديث اتفاق دارند، اما (: گويددر حاشيه ميو

رجال زگويند كه مشكل در اسحاق بن نجيع ملطي يكي ادوستداران ابوهريره مي

سند اين حديث است، ذهبي در شرح حال اسحاق در ميزان االعتدال اين حديث 

). را ذكر كرده و آن را باطل دانسته است

و اين دانشمند عالوه بر اين اتهام در حكم ! ايددانشمندي تاكنون ديدهآيا چنين 

همه (: گويداو مي، دست به ابتكار جديد زده است�كردن كه احاديث پيامبر

). اهل علم بر باطل بودن اين حديث اتفاق دارند

او افرادي چون ددانيم منظور او از اهل علم چه كساني هستند شايد مقصونمي

، دباشالحديد و اسكافي و نظام و امثالشان را كه همانند خود او هستند مييابن اب

و گرنه معيار و قاعده اهل علم چنان كه ذهبي در مقدمه ميزان خود گفته است اين 

اند گويم چون آنها بزرگوار و وارسته بودهدر مورد اصحاب چيزي نمي(: است كه

.)1()اندكردهبلكه ضعف در كساني است كه از آنها روايت 

اما با عبدالحسين و مالك او چه ! ميزان و قاعده اين است، پس اي عالمه
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ها و راههايي براي شناخت حديث صحيح توان كرد، زيرا ما تاكنون چنين شيوهمي

ايم، و هيچ كسي را سراغ ندارم كه در شناخت حديث و ضعيف سراغ نداشته

شد نه كسي از شيعه را و نه كسي صحيح و ضعيف اين شيوه را در پيش گرفته با

هاي خاصي در بينها و ذرهاز اهل سنت را، به جز كساني كه داراي ميكروسكوپ

بيني در هاي خود هستند، و شايد عبدالحسين چنين ذرهمحل كار و آزمايشگاه

اش بر احاديث پيامبر خدابينيتواند با آن طبق ميل ذرهاش دارد كه ميكتابخانه

!حكم كند�

كند كه نسبت دادن اين حديث به به هر حال خود عبدالحسين اعتراف مي

ابوهريره صحيح نيست چون ذهبي اين حديث را در شرح حال اسحاق ذكر كرده 

و آن را مردود دانسته است، اما با وجود اين عبدالحسين ابوهريره را به وضع و 

به دروغ به كند، عجب حماقتي است، اگر راوياني ساختن حديث متهم مي

و آنها به ابوهريره دروغ ؟اند گناه ابوهريره چيستابوهريره احاديثي نسبت داده

اند و عقال به خاطر چنين چيزي ابوهريره را مورد مؤاخذه قرار نسبت داده

دهند، دهند، و بعضي مردم به خدا و پيامبرانش و به اولياءش دروغ نسبت مينمي

كه دروغ را گفته است نه كسي كه دروغ به او معلوم است كه كسي گناهكار است 

گويد كه او اصحاب شود، و بخصوص كه حافظ در مقدمه ميزان مينسبت داده مي

آيا طبق . اندكند چون ضعف در كساني است كه از آنها روايت كردهرا نقد نمي

در مورد 32احاديث موضوع و ساختگي كه عبدالحسين در حاشيه كتابش در ص 

احاديثي كه شيعيان از !! توان گفت كه علي دروغگو است؟رده است ميعلي ذكر ك

علي و محمدبن علي و جعفربن محمد و ديگران در مورد تحريف قرآن روايت 

حديث از ائمه براي اثبات تحريف قرآن روايت 1800اند چنان كه نوري كرده

اند كردهو يا احاديثي را كه در مورد مرتد شدن همه اصحاب روايت. كرده است

اند، و يا ديگر احاديث دروغيني كه به اين مانند رواياتي كه كشي و كليني آورده

شود آيا درست است كه ما اين احاديث را ذكر كنيم و ائمه اطهار نسبت داده مي
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اهل سنت چنين ! بگوييم كه علي يا امام باقر يا امام صادق دروغگو هستند

و همچنين ما احاديثي كه از ميان ! آنها نبوده استاند، و اين كار اصالً شيوة نكرده

گويند امامت منصوص است و كنند مانند اينكه ميامت فقط شيعه آن را روايت مي

ايم و امام احاديث بداء و رجعت و متعه و غيره را به حساب خود شيعه گذاشته

ا كه از آنها ايم، و بلكه كساني رباقر و صادق و رضا و غيره را به دروغ متهم نكرده

بصير و هشام و شيطان طاق و ديگر كنند افرادي همانند زراره و ابيروايت مي

ايم، وقتي قمي در تفسيرش پردازان را متهم كردهكنندگان حديث و دروغوضع

كنيم كه دروغ گويد كه قرآن تحريف شده است ما خود قمي را متهم ميمي

همچنين در مورد شاگردش كليني كه دهد، و گويد و به ائمه دروغ نسبت ميمي

ايم و خود او را متهم داند چنين كردهآنچه را در الكافي روايت كرده صحيح مي

الكشي در شرح حال مغيره . دهدايم كه به امام صادق و باقر دروغ نسبت ميكرده

عراق را گشتم و در آن تعدادي از : كند كه گفتبن سعيد از يونس روايت مي

زيادند از آنها �را يافتم و ديدم كه اصحاب ابوعبداهللا�فرياران ابوجع

عرضه كردم �هايشان را گرفتم و بعد از آن به امام رضاحديث شنيدم و كتاب

�عبداهللاو احاديث زيادي از آن را انكار كرد و گفت كه اينها از سخنان ابي
ته است لعنت خدا دروغ گف�عبداهللاباالخطاب بر ابي: (نيستند و به من گفت

هاي شاگردان الخطاب و ياران او باد آنها تا به امروز اين احاديث را در كتاببر ابي

دهند پس اگر حديثي بر خالف قرآن از ما روايت شده به جاي مي�اباعبداهللا

.)1(»...ما نسبت داده شد آن را قبول نكنيد 

دروغگو و آنان كه حديثابوهريره نيز اينگونه بوده است، اگر افراد ضعيف و 

اند ابوهريره چه گناهي كرده اند بعد از او احاديثي به او نسبت دادهكردهجعل مي

است؟ آيا مگر مسيلمه كذاب به دروغ ادعاي پيامبري نكرد و آيا حارث اعور 
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داد، و آيا عبداهللا بن سبأ در به امام علي به دروغ چيزهايي نسبت نمي)1(كذاب

هايي به گفت و آيا مختار كذاب دروغين چيزهاي دروغي نميمورد اميرالمؤمن

داد بن سعيد به امام باقر دروغ نسبت نميداد و آيا مغيرهبن حسين نسبت نميعلي

همه اينها گرفتار چنين ... داد الخطاب دروغ به جعفر صادق نسبت نميو ابي

. اندغ نسبت دادهاند و همچنين دروغگوياني به ابوهريره نيز دروافرادي بوده

ما اهل بيت صادق و راستگو : كند كه گفتبن سنان روايت ميالكشي از عبداهللا

دهد و با اين كار هستيم و هميشه دروغگويي خواهد بود كه به ما دروغ نسبت مي

از همه مردم �كند، پيامبر خداسخن راست ما را نزد مردم از ارزش ساقط مي

داد تا مردم سخنان بن سبأ به او دروغ نسبت ميداهللاراستگوترين انسان بود و عب

.)2(دادراست او را تكذيب كنند و ابن سبأ به خدا دروغ نسبت مي

: كند كه گفتعبداهللا روايت ميو الكشي از حبيب خثعمي و او از ابي

داد و او نامش را نبرده است، و دروغگويي بود كه دروغ به حسن نسبت مي

بن حسين دروغ داد، و مختار به علي ه حسين دروغ نسبت ميدروغگويي بود كه ب

.)3(دادميبن سعيد سخنان دروغيني را به پدرم نسبت داد و مغيرهنسبت مي

آيد كه از گذشته و در قديم به ابوهريره دروغ نسبت داده و چنين به نظر مي

اصالح كند كه عبدالرحمن بن هرمز اعرج و ابشده است، ابن عدي روايت ميمي

دانيم كه دروغگوست يا هر كس از ابوهريره حديث روايت كرده ما مي: گفتند

اند يعني آنها از آن جا كه كامالً از احاديث ابوهريره آگاهي داشته. )4(راستگوست

دانند، چون شود را مياحاديثي را كه ابوهريره روايت نكرده و به او نسبت داده مي

گرچه خيلي كم افراد غير - كنند ثقه نيستنديت ميهمه كساني كه از ابوهريره روا
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كننده، و بلكه در ميان آنها افرادي ضعيف يا جعل-شودثقه در آنها يافت مي

شود، ميناء از عثمان و حديث چون ميناء موالي عبدالرحمن بن عوف يافت مي

گفت چنان كه كرد و دروغ ميو ديگران حديث روايت مي�علي و ابوهريره

و همچنين يزيدبن سفيان ابوالمهزم همراه و شاگرد ابوهريره . )1(حاتم گفته استابو

شود و به اند، او از اهل بصره شمرده ميكه اهل علم او را ضعيف قرار داده

. اند كه اسمش عبدالرحمن بن سفيان استو گفته. اش بيشتر معروف استكينه

ا ترك گفت، و حسين المعلم شعبه از او روايت كرد و سپس روايت كردن از او ر

و ابن معين او را ضعيف قرار . اندو عبدالوارث و گروهي ديگر از او روايت كرده

از شعبه شنيدم كه : گويدمسلم بن ابراهيم مي. داده و نسائي گفته متروك است

واحد (ابوالمهزم در مسجد ثابت افتاده بود و اگر انساني به او يك فلس : گفتمي

. گفتهفتاد حديث برايش ميداد مي) پول

ابوالمهزم را ديدم كه اگر يك : گفتگويد از شعبه شنيدم كه ميو مسلم مي

بيشتر آنچه از او : سپس گفت، كرددادند يك حديث وضع ميدرهم به او مي

اي از احاديث جعلي او كه به ابوهريره نسبت روايت شده درست نيست، و نمونه

هاي و اين فرد در عصر تابعين بود نه در ميان نسل.داده است را بيان كرده است

.)2(د از تابعينبع

هاي حافظ ذهبي را مطالعه كند نام» ميزان االعتدال في نقد الرجال«هر كس 

اي از اند، و نمونهبيند كه حديث جعل كرده و به ابوهريره نسبت دادهزيادي مي

فرادي برده شده كه علما به احاديث ساختگي آنها را خواهد ديد، و همچنين اسم ا

اند و چنين اند اما به ضعف آنها اجماع نمودهصراحت آنها را دروغگو ندانسته

. دهندكساني احاديث نادرستي را به ابوهريره نسبت مي
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چنان كه در فصل : گويدمي» هريرهدفاع عن ابي«عبدالمنعم صالح در كتابش 

توانيد را ذكر كردم شما بوسيله آن ميگذشته شماري از اسانيد معتبر به ابوهريره

به بسياري از احاديث صحيحي كه از ابوهريره روايت شده پي ببريد، و دوست 

دارم در اينجا تعدادي از دروغگويان و كساني كه بر ضعف آنها اجماع شده را نام 

شود پي ببري و وقتي ببرم تا به احاديث ضعيفي كه به ابوهريره نسبت داده مي

ي از اين افراد را در سند حديث مشاهده كني بالفاصله متوجه ضعف اسم يك

حديث خواهي شد، چون من اين اسامي را طبق ترتيب خود ذهبي بر اساس 

بينيد ام، و به اضافه اين اگر شما به ميزان مراجعه كنيد ميحروف الفبا ترتيب داده

منكر و موضوعي كه هايي از احاديثنمونهدكه در مقابل اسم هر يك از اين افرا

اما آن دسته از راويان كه ناقدان بر . اند بيان شده استبه ابوهريره نسبت داده شده

اند و هاي منكر و نادرستي كردهاند و از ابوهريره روايتضعف آنها اجماع نكرده

ضعيف و منكر بودن حديث آنها روشن است اما هيچ كس به دروغگو بودنشان 

ياري از چنين كساني را نيز ذهبي در الميزان نام برده تصريح نكرده است، بس

توان آنها را نام برد، همچنين ذهبي افرادي را كه هزاران است، كه اينجا نمي

ها هايي از اين قبيل روايتاند نام برده است، و در بيان نمونههحديث را جعل كرد

. را بيان نكرده استهايي را كه به ابوهريره نسبت داده شده استو راويان روايت

ترين سندهاي ضعيفي كه از ترين سندهاي معتبر و مهمو اينگونه شما مهم

داني، و اين كمك خوبي است براي طريق آن از ابوهريره روايت شده است را مي

.)1(هاي مخالفان آمده استخواننده در جهت تشخيص آنچه در كتاب

ر حدود چهار صفحه بيان كرده هاي دروغگويان را دو استاد عبدالمنعم نام

روند كه ترين افراد ضعف به شمار مينفر هستند كه از مهم) 155(است و آنها 

.)2(انداحاديث ضعيفي را به ابوهريره نسبت داده
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گويد هر وقت حديث موضوع و اين فصل را با اين ادعاي عبدالحسين كه مي

كه حديث از او روايت كننده و سازندة آن كسي است و ساختگي باشد پس جعل

شده است بايد گفت كه عبدالحسين دچار توهم شده و اين ادعاي او جهل مركب 

كنند، و اگر اين مشكل در كساني است كه حديث را از صحابي روايت مي. است

گويد بايد اغلب اصحاب زير سؤال برده شوند و طور باشد كه عبدالحسين مي

هريره نخواهد بود بلكه امام علي و حسن و مورد انتقاد قرار گيرند و تنها ابو

گويد اوصيا هستند هم مورد اعتراض قرار خواهند حسين كه عبدالحسين مي

هاي رجال شيعه و اعتراف و اينك اين فصل را با مثالي از كتاب. گرفت

. رسانيمعبدالحسين به اين شيوه به پايان مي

در شرح حال فردي عالمه شيعه حلي كه از علماي جرح و تعديل آنهاست

حسن بن محمدبن يحيي بن حسن بن جعفر بن عبداهللا بن حسين بن : گويدمي

ابومحمد معروف به ابن اخ طاهر است از : �بن ابيطالببن حسين بن عليعلي

جدش يحيي بن حسن و غيره حديث روايت كرده است، و از افراد ناشناخته 

. احاديث منكري روايت كرده است

و ابن غضايري . دادنداصحاب ما او را ضعيف قرار مي: گويدو نجاشي مي

كرد كه آن را از كرد و ادعا مياو دروغگو بود و آشكارا حديث وضع مي: گويدمي

كرد، و روايت او به افراد ناشناسي شنيده است، و او از افراد ناشناسي روايت مي

.)1(»...او توقف شود و به نظر من بهتر است كه در مورد روايت... چسبد دل نمي

گويد پس افراد شرور چگونه به اگر اين فرد كه فرزند پاكان است دروغ مي

.)2(دهندت نميابوهريره دروغ نسب

دهد مانند كسي است كه از فرزندان و كسي كه به ابوهريره دروغ نسبت مي
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. دهدكند و به اجداد پاك خود نسبت ميحسين است و حديث جعل مي

به هنگام دفاع از كساني كه معتقد به » الفصول«الحسين در كتابش و خود عبد

اند همچون هشام بن حكم و جواليقي و شيطان طاق از جسم بودن خدا بوده

و ما از برخي از فرزندان ائمه خود (: گويدهمين شيوه كار گرفته است، او مي

داريم، و ايم با اينكه به شدت نسبت به اين خاندان پاك ارادتروي گردانده

ايم و گروهي را ضعيف گروهي از يارانشان را كافر و گروهي را فاسق قرار داده

ايم چنان كه كسي كه از ايم و در مورد گروهي ديگر دست نگاه داشتهقرار داده

.)1()دهدشيوه ما آگاه است به اين امر گواهي مي

!! گويي براي چيست؟پس اين لجاجت و جهالت و تناقص

ابوهريره به خاطر احتياط و حفظ جان (: گويدنكه عبدالحسين ميو اما اي

دانست كه شورشيان جز عثمان و مروان و ابوهريره مي... خودش اين كار را كرد 

).شدگان رفتبنابراين در ميان محاصره. با كسي ديگر كاري ندارند

عبدالحسين در پژوهش خود واقعاً به دنبال حق نيست، و ) مؤلف(گويم مي

مسلمين عثمان در آن به شهادت رسيد اي كه خليفه ه او در مورد فتنهبررسي ك

شود كه واقعاً به دنبال حقيقت نيست وقتي خليفه دهد مشخص ميارائه مي

كرد، يا به سوي خليفه محاصره شد ابوهريره بايد از دو گزينه يكي را انتخاب مي

در كنار خليفه را ترجيح داد و كرد، و ابوهريره مردنرفت و يا اينكه فرار ميمي

مردم را تشويق كرد تا از او دفاع كنند، اما عبدالحسين از آن جا كه نسبت به 

ابوهريره به (: گويدكند و ميابوهريره دشمني دارد اين كار او را اينگونه توجيه مي

دانست خاطر احتياط و براي حفظ جان خود و يارانش چنين كرد و او خوب مي

ان جز با عثمان و مروان با كسي ديگر كاري ندارند و اين سبب شد تاكه شورشي

).شدگان بروداو به ميان محاصره
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دانم چگونه عبدالحسين از دل و درون ابوهريره آگاهي يافته است و حال نمي

دانيم، ابوهريره به همراه عبداهللا بن عمر و عبداهللاآن كه ما جز ظاهر چيزي را نمي

اي را كه و حسين در خانه محاصره شده بودند، پس هر فرضيهبن زبير و حسن

توان در مورد ابوهريره فرض كرد در مورد همراهانش هم قابل تصور است، مي

گويد در پذيرد كه چنين چيزي كه او درباره ابوهريره ميپس آيا عبدالحسين مي

!! مورد حسن و حسين فرض شود؟

!! كندي و حكمي احمقانه مياهللا داورسوگند به خدا كه اين آيت

به هر حال ابوهريره از اين فرصت استفاده كرد و سود (: گويدو اما اينكه او مي

اميه و طرفدارانشان از او حديث فراگرفتند و در نشر احاديث برد و بعد از آن بني

او و در استدالل از آن از هيچ كوششي دريغ نورزيدند، و ابوهريره طبق ميل آنها 

....). گفت، از آن جمله اينكه ميحديث 

پذيرد كه علي را دوست نداشته ايمان هيچ مسلماني نمي) مؤلف(گويم مي

كند و او را چنان پردازي چون عبدالحسين ابوهريره را متهم ميباشد، اما دروغ

دهد كه گويا او دشمن علي و فرزندانش بوده و آنها را دوست نداشته نشان مي

كرده است، در صورتي كه آنچه ثابت است اين است كه كار مياست و عليه آنها

را روايت )1(ابوهريره دوستدار علي و فرزندانش بوده است و او فضائل اهل بيت

پس آيا بعد از آن كه . خواهد آمد» در دوران معاويه«كرده است چنان كه در بحث 

كه او دشمن گفت بايدكندابوهريره احاديثي در فضائل اهل بيت روايت مي

�زند چون كه او احاديثي از پيامبرآنهاست، عبدالحسين به ابوهريره طعنه مي
ه با اين كار از اهل بيت كند كروايت كرده است و ادعا مي�در فضيلت عثمان

زنند و چيزهاي كند در صورتي كه اينها خودشان به اهل بيت طعنه ميدفاع مي
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. دهندباطل و دروغي را به آنان نسبت مي

در دوران (: گويدمي»در دوران علي«عبدالحسين تحت عنوان 34و در ص 

اميرالمؤمنين صداي ابوهريره پايين آمد و لباس گمنامي را به تن كرد و نزديك بود 

به همان حالت اولي خود برگردد، و او اميرالمؤمنين را ياري نكرد و زير پرچم او 

. دشمنان اميرالمؤمنين بوددرنيامد و بلكه او خيرخواه و طرفدار

نزد - كه هر دو در شام پيش معاويه بودند- معاويه او و نعمان بن بشير را

فرستاد تا از علي بخواهند كه قاتالن عثمان را به معاويه تحويل دهد تا �علي

خواست تا آنها از پيش علي به شام به انتقام عثمان قصاص شوند، و معاويه مي

و بعد .... كردند دانستند و علي را مالمت ميمعاويه را معذور ميبرگردند و آن دو

...). از آن نعمان نزد علي باقي ماند سپس از نزد او به سوي شام گريخت 

در گذشته كنار كشيدن ابوهريره از همه اتفاقاتي كه بعد از : گويدعجاج مي

اي ضعيفي را هشهادت عثمان رخ دادند را بيان كردم، اما عبدالحسين روايت

ها شريك كند، و كاش دستاويز خود قرار داده تا ابوهريره در برخي از اين واقعه

خواهد با كرد، اما او به اين بسنده نكرده و آنچه را كه مياو به همين اكتفا مي

در دوران اميرالمؤمنين صداي ابوهريره پايين (: داردگويد، و بيان ميتمسخر مي

به تن كرد و نزديك بود به همان حالت اولي خود برگردد آمد و لباس گمنامي را

و او اميرالمؤمنين را ياري نكرد و زير پرچم او درنيامد و بلكه او خيرخواه و 

). طرفدار دشمنان اميرالمؤمنين بود

اساسي را ذكر كرده كه محتواي آن اين است كه سپس عبدالحسين روايت بي

را فرستاد تا با علي گفتگو كنند و قاتالن عثمان معاويه ابوهريره و نعمان بن بشير 

را از او گرفته و به معاويه تحويل دهند، و بعد از آن مسلمين متحد شوند و نعمان 

بن بشير نزد علي باقي ماند و ابوهريره پيش معاويه بازگشت و او را از ماجرا آگاه 

تعليم دهد و او چنين معاويه به ابوهريره فرمان داد كه مردم را : (گويدو مي. كرد

). كرد و كارهايي كرد كه معاويه را خشنود نمود
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دراين روايت هرگز با سند صحيحي روايت نشده است و در هيچ جايي جز

. البالغه نيامده استنهج

گري و اگر هم اين روايت صحيح باشد آيا اگر ابوهريره بين مسلمين ميانجي

؟ و اما !!انده باشد بايد به او اعتراض كردكند و آنها را به وحدت و همدلي فراخو

آنچه ابن قتيبه گفته كه ابوهريره و ابودرداء نزد معاويه و علي آمدند و معاويه را 

نصيحت كردند كه از ريخته شدن خون مسلمين جلوگيري نمايد و سپس در مورد 

ن قاتالن عثمان با علي تماس گرفتند، گرچه اين روايت ضعيف است اما نشانگر اي

كوشيد تا مسلمين ها خودش را كنار كشيده بود و مياست كه ابوهريره از اين فتنه

. متحد شوند

ور شد ترس وقتي كه آتش جنگ شعله(: گويدعبدالحسين مي36-35در ص 

و هراس سر تا پا ابوهريره را فراگرفت، او در آغاز اين فتنه ترديدي نداشت كه 

اي گير شد و خودش را به گوشهو زمينسرانجام علي پيروز خواهد شد، پس ا

داشت و از جمله پنهان كرد و مخفيانه مردم را از ياري كردن اميرالمؤمنين باز مي

شنيدم كه �از پيامبر خدا: گفتگفت اين بود كه ميسخناني كه در آن روز مي

ز كسي كه ايستاده هايي پديد خواهد آمد كه در آن كسي كه نشسته افتنه: گفتمي

...).هتر است ب

آيا بعد از اين در اينكه نويسنده با ابوهريره دشمني دارد ترديدي هست؟ او 

كند كه دست به يك پژوهش علمي زده است و مدعي ذوق فني است و ادعا مي

كند و نصوصي خواهد ميسپس به اين ادعا خود پايبند نبوده و هر چه دلش مي

گيري كرده است را وادث كنارهكه دال بر اين است كه ابوهريره از همه ح

. پذيردنمي

گيري كند بن ابي ارطاه در حجاز و يمن چنين نتيجهخواهد از جنگ بسرو مي

و در پايان اين حوادث تلخ (: گويدكه ابوهريره فرمانداري مدينه را پذيرفت، و مي

بسر از همه اهل حجاز و يمن براي معاويه بيعت گرفت، و آنگاه بسر ديد كه 
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كند هريره مخلص معاويه است و در گرفتن بيعت از مردم براي او فعاليت ميابو

بنابراين وقتي از مدينه بيرون رفت ابوهريره را فرماندار آن جا مقرر كرد و به مردم 

اما چنين امري هيچگاه ثابت نشده است و ). دستور داد كه از او اطاعت نمايند

.)1(يان كردمهاي گذشته با من در بحثآنچه درست است ر

42و در ص »در دوران معاويه«عبدالحسين تحت عنوان 38و در ص 

هاي مختلفي از به گونه«تحت عنوان 45و در ص » اميهايادي بني«تحت عنوان 

شماري ذكر كرده هاي بيها و ياوهعبدالحسين دروغ» كردندايادي خود تشكر مي

داريم، و استاد محمد عجاج ن مياست كه بخشي از آن را براي خواننده محترم بيا

هاي عبدالحسين پرده برداشته است، در كتاب ارزشمند خود از اين دروغ:

.به آن مراجعه كنيدتوانيدمي

در دوران معاويه ابوهريره جاي خوبي : (گويدعبدالحسين مي38در ص 

و مورد اكرام قرار گرفته بود از اين رو آورده بود بدستدر كنار معاويه 

حاديث زيادي مطابق با ميل معاويه روايت كرد و احاديث عجيبي در فضيلت ا

). معاويه و ديگران بيان كرد

ها و كثرت دروغ سپس عبدالحسين از وضع و جعل حديث در دوران اموي

كند كه ابوهريره در ميان اين و ادعا مي. سخن گفته است�گفتن بر پيامبر خدا

و احاديث منكري روايت كرده كه ابن عساكر و اي داشته و اگروه نقش برجسته

اند، و احاديث موضوعي را بيان كرده كه هيچ عقل و وجداني آن غيره ذكر نموده

اند، ها جعل كردهپذيرد و اين احاديث را بعد از دوران معاويه پيروان امويرا نمي

ل و همه احاديثي كه ابوهريره روايت كرده براي اهل سنت مشخص هستند و اه

د مشكل اين احاديث خود نگويما آنها ميا... دانند گان آن را ميكنندهلسنت جع

اند گويند كساني كه اين احاديث را به ابوهريره نسبت دادهابوهريره نيست و مي
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و اينگونه در مورد همه آنچه كه ساخته و پرداخته ابوهريره ... اند آن را ساخته

و در بخاري و مسلم ... گويند ارند چنين مياست و اهل سنت براي آن پاسخي ند

احاديثي از ابوهريره روايت شده كه او به همين شيوه و در همين قالب آنها را 

.ريخته است

كند اول عبدالحسين ابوهريره را به دو چيز خطرناك متهم مي) مؤلف(گويم مي

داري او از كرده است، دوم اينكه حمايت و طرفاميه حمايت مياينكه او از بني

دروغ �يعني بر پيامبر خدا(اميه او را بر آن داشت تا حديث جعل كند بني

ها آورده است و بنابراين عبدالحسين دو فصل در كتابش تحت اين عنوان. ببندد

). هاي مختلف از ايادي خوداميه به صورتتشكر بني) (اميهايادي بني(

. كنيمرا بيان ميدهيم و حقيقتما به اين دو اتهام پاسخ مي

دانند كه كرد، همه اهل علم ميها حمايت مياول اينكه آيا ابوهريره از اموي

بوده و هرگز با آنها دشمني نورزيده است، و �ابوهريره دوستدار اهل بيت

پايبند بوده است بنابراين او هر كسي را كه �مشهور است كه او به سنت پيامبر

علي، كه پيراهن حسن بنچنانداشت همست ميدودوست داشت را �پيامبر

بوسيد به من نشان مي�را باال زد و گفت آن قسمت از بدنت را كه پيامبر�

. بده تا آن را ببوسم و ناف حسن را بوسيد

كند اي از علم و دانش داشته باشد چگونه ادعا ميو اگر انساني كمترين بهره

ست نداشته است، وقتي مسلمين خواستند اش را دوكه ابوهريره علي و خانواده

دفن كنند و مروان جلوگيري كرد ابوهريره به مروان �حسن را در كنار پيامبر

باشد سوگند به خدا كه تو والي نيستي و والي كسي ديگر غير از تو مي«: گفت

خواهي با كني كه به تو ربطي ندارد، تو ميپس بگذار، اما تو در كاري دخالت مي

!! »....ر خود كسي را راضي كني كه اينجا نيست يعني معاويه و اين كا

اما عبدالحسين از آن جا كه نسبت به ابوهريره دشمني و كينه دارد اين كار را 

! داند كه از قبل او و مروان چيده بودنداي ميفقط ريا و توطئه
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ين كند، آيا ابينيم كه ابوهريره در چندين جا به مروان اعتراض ميو مي

اي بوده كه مروان و ابوهريره براي فريب عموم مردم انجام اعتراض هم توطئه

اند؟ دادهمي

از : هايي را در خانه مروان ديد به او اعتراض كرد و گفتابوهريره وقتي عكس

چه كسي ستمگرتر از كسي «: فرمايدخداوند مي: شنيدم كه گفت�پيامبر خدا

.»آفريند، پس آنها يك ذره بيافرينندمياي چون آفريدة مناست كه آفريده

و روزي مروان با تأخير به نماز جماعت آمد آنگاه ابوهريره بلند شد به او 

زند و آب خنك به ماني و او تو را با بادبزن باد ميتو پيش دختر فالني مي«: گفت

دهد، و حال آن كه فرزندان مهاجرين و انصار از شدت گرما ذوب تو مي

به سخنان اميرتان گوش : خواستم چنين و چنان كنم، سپس گفتشوند؟ مي

. »دهيد

كند و مطابق با ميل آنها اميه حمايت ميآيا اين موقف كسي است كه از بني

يا موقف كسي است كه پايبند به ؟خواندگويد و به سوي آنان فراميحديث مي

طرفي حق او را حق است؟ ابوهريره به امير به خاطر تأخيرش اعتراض كرد و از 

. در نظر گرفت و به مسلمين فرمان داد تا به سخنان او گوش دهند

پس اگر ابوهريره . و اين دليلي ديگر بر جايگاه ابوهريره در ميان مسلمين است

دادند و مروان او را هاي او گوش نميبود مسلمين به حرفحقير و پست مي

هايي اي از توطئهواقع را نوع تازهاما با وجود اين عبدالحسين اين. كردتحمل نمي

!! شده استها چيده ميبيند كه براي تثبيت حكومت امويمي

كرد چون بهتر بود عبدالحسين ابوهريره را به طرفداري از اهل بيت متهم مي

ابوهريره در فضائل اهل بيت احاديث زيادي روايت كرده است كه در صحاح 

ه جاي ذكر احاديث ضعيف و موضوعي كه در اند، بنابراين بهتر بود او بآمده

است، احاديث صحيحي ها گفته شده و به ابوهريره نسبت داده شدهستايش اموي

كرد و او را به طرفداري از كه ابوهريره در مدح اهل بيت گفته است را بيان مي
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ها كرد اما با وجود اين ساختگي بودن احاديثي كه در مدح اموياهل بيت متهم مي

اند مشخص است و دروغگويان و ته شده و به ابوهريره نسبت داده شدهگف

. باشندجاعالن آن معلوم مي

:كنده فضائل اهل بيت را روايت ميابوهرير
فضائل علي زياد و معروفند و ابوهريره در فضائل او :اول فضائل علي

هريره از توان گفت كه ابواحاديث زيادي روايت كرده است كه با توجه به آن نمي

و اين احاديث سنگي . ورزيده استكرده و با علي دشمني ميمعاويه طرفداري مي

ها در صحيحين و ديگر كتاب. شوندهستند كه بر دهان عبدالحسين كوبيده مي

شماري دارد، و بيان شده است و او فضائل بي�احاديث زيادي در فضيلت علي

ةت همچون كتاب الخصائص نوشتهاي مستقلي تأليف شده اسدر اين مورد كتاب

امام نسائي، و در مورد هيچ صحابي به اين اندازة حديث صحيح و حسن ثابت 

نيست، و اين آيين ماست و از آن جا كه به قواعد پژوهش آزاد و خالصانه پايبند 

.)1(داريمهستيم آن را بيان مي

كند كه بن سعد روايت مياز سهل) كتاب المغازي(بخاري در صحيح خود در 

فردا اين پرچم را به دست كسي : در روز خيبر فرمود�گفت پيامبر خدا

گرداند و خداوند و پيامبرش او را خواهم داد كه خداوند بوسيله او ما را پيروز مي

گويد مردم شب را در حالي سپري كردند كه در اين فكر بودند دوست دارند، مي

صبح فردا همه مردم نزد ،ا خواهد دادبه كدام يك از آنها پرچم ر�كه پيامبر

�پيامبر،دهدجمع شدند و هر يك اميد داشت كه پرچم را به او ب�پيامبر
چشمان علي درد �بن ابيطالب كجاست به او گفتند اي پيامبر خدافرمود علي

كند فرمود به دنبال او بفرستيد تا بيايد و علي را آوردند آنگاه آب دهان خود را مي

مان او كرد و برايش دعا نمود و او چنان بهبودي يافت كه گويا اصالً در چش
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اي پيامبر : پرچم را به او داد و علي گفت�دردي نداشته است و سپس پيامبر

با آنها بجنگم تا مانند ما شوند فرمود برو تا وقتي به منطقه آنها برسي �خدا

ق الهي كه بر آنها واجب است آنگاه آنها را به اسالم دعوت بده و آنان را از حقو

سوگند به خدا اگر خداوند يك نفر را توسط تو هدايت كند برايت از ،داركنخبر

. شتران سرخ مو بهتر است

. را روايت كرده است�و همچنين ابوهريره فضائل حسن و حسين 

. كنيمو اينك بعضي از اين روايات را به اختصار براي شما ذكر مي

ما با ابوهريره نشسته بوديم، آنگاه : عيد روايت است كه گفتساز سعيدبن ابي

آمد و به ما سالم كرد و ما جواب سالم او را داديم و �بن علي بن ابيطالب حسن

بن علي بود كه به ما گفتيم اي اباهريره اين حسن. دانستاو رفت، و ابوهريره نمي

به . سرورم: و رسانيد و گفتآنگاه ابوهريره بلند شد و خودش را به ا. ما سالم كرد

ام كه شنيده�من از پيامبر خدا: اي سرورم؟ گفتىگوياو گفتيم تو به او مي

.)1(او سيد و سرور است: گفتمي

را ديدم كه �پيامبر: كند كه گفتروايت مي�هريرهو محمدبن زياد از ابي

�مبر ايپرا به دوش گرفته بود و آب دهان حسن روي �بن عليحسن
.)2(ريختمي

�بن عليرا ديدم كه وقتي با حسن�ابوهريره: و عميربن اسحاق گفت
ام كه پيامبرپيراهنت را از شكم خود دور كن چون ديده: مالقات كرد به او گفت

بوسيد آنگاه حسن شكم خود را به او نشان داد و ابوهريره بر شكم آن را مي�

.)3(حسن بوسه زد
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با اين : گفتشنيدم كه مي�از ابوهريره: است كه گفتمزرد روايت و از ابي

هاي دست�دو گوش خود شنيدم و با اين دو چشمانم ديدم كه پيامبر خدا

بود �گرفت در حالي كه پاهاي او روي پاهاي پيامبرحسن و حسين را مي

ي آمد تا اينكه پاهايش را روباال برو و پسر باال مي: گفتبه او مي�آنگاه پيامبر

دهانت را باز كن و سپس : گفت�گذاشت، آنگاه پيامبر�سينه پيامبر خدا

.)1(بار خدايا او را دوست بدار چون من او را دوست دارم: او را بوسيد و گفت

هر : فرمود�پيامبر خدا: كند كه گفتروايت مي�حازم از ابوهريرهو ابي

و هر كس با آنها كس حسن و حسين را دوست بدارد مرا دوست داشته است،

.)2(دشمني ورزد با من دشمني ورزيده است

�پيامبر خدا: كند كه گفتروايت مي�حازم از ابوهريرهو همچنين ابي
هر كس با شما : نگاهي به علي و حسن و حسين و فاطمه انداخت و فرمود

جنگم و هر كس با شما صلح كرده باشد من هم با او در صلح بجنگد من با او مي

.)3(تمهس

: فرمود�پيامبر خدا: كند كه گفتروايت مي�و ابي حازم از ابوهريره

اي از آسمان نازل شد و به من مژده داد كه فاطمه بانو و سرور زنان امت فرشته

.)4(و حسن و حسين سرداران جوانان اهل بهشت هستند،من است

انديم، پيامبرخونماز عشاء را مي�با پيامبر: و از او روايت است كه گفت

بر �رفت حسن و حسين به سجده مي�مشغول نماز بود و وقتي پيامبر�

كرد آن دو را پريدند و هنگامي كه سرش را از زمين بلند ميمي�پشت پيامبر
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رفت دوباره به سجده مي�گذاشت، و وقتي پيامبرگرفت و آرام آنها را ميمي

كرد آنها را ز هم وقتي سرش را بلند ميپريدند و او باآنها دوباره روي او مي

گذاشت، و وقتي نماز را تمام كرد يكي را اينجا و گرفت و آرام به كناري ميمي

آيا آنها را �اي پيامبر خدا: يكي را آن جا نشاند، آنگاه من نزد او آمدم و گفتم

د بروي: فرمود�نه، آنگاه برقي درخشيد و پيامبر: پيش مادرشان نبرم؟ فرمود

رفتند تا پيش مادرتان و حسن و حسين در پرتو روشنايي اين برق همچنان مي

.)1(اينكه وارد خانه شدند

را روايت كرده است، عبدالرحمن بن �و همچنين ابوهريره فضائل جعفر

جعفر را : فرمود�پيامبر خدا: كند كه گفتروايت مي�هريرهيعقوب از ابي

.)2(كرده پرواز ميديدم كه در بهشت همراه با مالئك

�هيچ كس بعد از پيامبر خدا: كند كه گفتو عكرمه از ابوهريره روايت مي
.)3(بهتر از جعفربن ابيطالب نبوده است

را �من اصحاب پيامبر: كند كه گفتو سعيد مقبري از ابوهريره روايت مي

م اما فقط براي دانستپرسيدم كه من از آنها آن را بهتر ميدر مورد آياتي از قرآن مي

پرسيدم به پرسيدم كه غذايي به من بدهند و هر گاه جعفربن ابيطالب را ميآن مي

گفت اسماء غذايي برد و به زنش مياش ميداد تا اينكه مرا به خانهمن پاسخ نمي

و جعفر . گفتداد آنگاه او پاسخ سؤال مرا ميبه ما بده و وقتي زنش به ما غذا مي

كرد، بنابراين نشست و با آنها به گفتگو ميداشت و با آنها ميفقرا را دوست مي

.)4(ناميدالمساكين مياو را ابي�پيامبر
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ها بود فضائل اهل بيت و بخصوص فضائل پس اگر ابوهريره طرفدار اموي

كرد، اما او طرفدار كسي نبود، و ابوهريره بسي را روايت نمي�اميرالمؤمنين علي

را به خاطر اميال نفساني پنهان كند و بسي �حديث پيامبربرتر از آن بود كه 

. دروغ ببندد�برتر از آن است كه بر دوست و حبيب خود محمد

بينيم كه علماي منصف ابوهريره را به خاطر روايت اين حديث متهم به مي

اند، پس ابوهريره از كسي طرفداري از علي و دشمني به عمربن خطاب نكرده

كند و به دنبال هوا و هوس نيست بلكه او صحابي بزرگواري است طرفداري نمي

شناسيم اما برخي از كه ما استقامت و عدالت و پرهيزگاري و امانتداري او را مي

كنند كه همه گذاران كوردل مانند عبدالحسين و امثال او تصور ميبدعت

ها نسبت به هايي كه ابوهريره از آن برخوردار بوده است از الطاف اموينعمت

اند چون ابوهريره در راه محكم كردن داشتهابوهريره است، و آنها او را گرامي مي

اما عبدالحسين فراموش كرده !! ها از خود مايه گذاشته بودهاي پادشاهي امويپايه

يا خودش را از اين به فراموشي زده كه ابوهريره همان طور كه علم و دانش را 

را هم دوست داشت، و عبدالحسين فراموش كرده كه داشت كار كردن دوست مي

و همچنين فراموش كرده كه ابوهريره ،ابوهريره تجارت و درآمد داشته است

و براي عمر توضيح ،در بحرين بوده است�فرماندار خليفه دوم عمربن خطاب

كند كه و عبدالحسين فكر مي،داد كه مال و سرمايه او از كجا به دست آمده است

و آنها به او لباس گرانبها ،اندها به او بخشيدهنچه ابوهريره داشته است امويهمه آ

پوشاندند و قصري براي او ساختند و بسره بنت غزوان خواهر امير عتبه بن غزوان 

را به ازدواج او درآوردند، عبدالحسين براي ادعاي خود از آنچه مضارب بن حزن 

به هنگام شب در حال «: گويدزن ميكند مضارب بن حروايت كرده استدالل مي

: گويد، شترم به او رسيد گفتمراه رفتن بودم ناگهان شنيدم كه مردي تكبير مي

تكبير شكر : گويي؟ گفتچرا تكبير مي: گفتم. ابوهريره هستم: كيستي؟ گفت

كارگر بسره بنت غزوان بودم و : گذاري؟ گفتبراي چه چيز شكر مي: گفتم. است
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دادم شدند به آنان آب ميكرد، و آنها وقتي سوار ميرا سير مياو در عوض شكم م

كردم، آنگاه خداوند او را به ازدواج من آمدند خدمت آنها را ميو وقتي پايين مي

.)1(»و او زن من است!! درآورد

كند كه او را توفيق ازدواج به بسره را داده از خداوند تشكر مي�ابوهريره

د؟ آيا اين دليلي بر پاكي ابوهريره نيست كه به آنچه خدا است، اين چه اشكالي دار

كند و نهد و فروتني مينموده راضي است و به نعمت خداوند ارج ميءبه او عطا

.كندآورد و به نعمت الهي اعتراف مياش را به خاطر ميگذشته

. ستاما عبدالحسين صفا و پاكي ابوهريره را دليلي براي انتقاد از او قرار داده ا

ها با احساني كه به او نمودند او را برده خود قرار دادند و او معتقد است كه اموي

ها بود و چشم و گوش و دل او را اشغال كردند و آنگاه او و او در اختيار اموي

. »...آوردند زبان تبليغاتي آنها گرديد و آنها طبق ميل خود در اين زبان تحول مي

هاي اولياي خود ياطين خود و داستانسراها و دروغعبدالحسين با الهام از ش

دانيم خواهد چنين تصويري از ابوهريره ارائه دهد، همان ابوهريره كه همه ميمي

گيري كرد و طرفدار حق بود و خيرخواه مسلمين بود و اهل ها كنارهكه او از فتنه

رد او و خداوند شبهاتي را كه دشمنان ابوهريره در مو. بيت را دوست داشت

دارد تا باطل درهم شكسته شود، شكند و پرده از حق برميكنند درهم ميمطرح مي

g����f��e����d��c��bz}�: فرمايدو خداوند راست گفته آن جا كه مي
.»كوبيم تا آن را هالك سازدبلكه ما حق را بر سر باطل مى«.)18: األنبياء(

ابوهريره را با » حديث اودادتعكميت و«عبدالحسين تحت عنوان 50در ص 

: گويدكند و ميخلفاي راشدين در زمينه حفظ و كثرت روايت مقايسه مي

اند را نسبت به احاديث مجموع احاديثي كه از خلفاي چهارگانه روايت شده(

ابوهريره بررسي كرديم و ديديم كه مجموع احاديث آنها نسبت به احاديث 
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پس بايد با فكر و خرد به ... ت ابوهريره كمتر از بيست و هفت درصد اس

سوادي او و ديگر مواردي كه ابوهريره و دير مسلمان شدن او و گمنامي و بي

شوند تا او كمتر حديث آموخته باشد نگاه كرد و سپس به خلفاي باعث مي

چهارگانه و پيشگام بودنشان در پذيرفتن اسالم و برجسته بودن آنها و حضورشان 

پس چگونه ممكن است كه احاديث ابوهريره ... اه كرد ها نگگذاريدر قانون

و ابوهريره مانند ! چندين برابر احاديث همه آنها باشد، پاسخ دهيد اي خردمندان؟

اما ده سال قبل ! عايشه هم نيست گرچه عايشه هم حديث زياد روايت كرده است

). با عايشه ازدواج كرده بود�از مسلمان شدن ابوهريره پيامبر

دهيم و آنچه را از بدهيات و اولويات علم پاسخ تو را ما مي) مؤلف(ويم گمي

به تو اي دانشمند . دهيمنمايي برايت توضيح ميتو آن را بزرگ مياست و

: كني باطل و اشتباه محض است به چند دليلگوييم كه آنچه ادعا ميمي

قبل از�بالحسنأدرست است كه صديق و فاروق و ذوالنورين و-1

اند و به اندازه ابوهريره از آنها حديث روايت نشده است اما ابوهريره اسالم آورده

كردند، و اينها مشغول امور حكومت و فرمانروايي بودند و امت را رهبري مي

كمي روايت حديث مالمت همان طور كه خالدبن وليد را به خاطر قلّت و

ن ابوهريره را به خاطر كثرت ت، همچنيكنيم چون او مشغول فتوحات بوده اسنمي

كنيم چون او همواره مشغول علم و دانش بوده است، و روايت حديث مالمت نمي

ها را به خاطر آن كه در جنگ�تواند عثمان يا عبداهللا بن عباس آيا كسي مي

داخته پراند مالمت كند؟ بنابراين هر كس براي كاري ساخته وفرماندهي نكرده

. شده است

گيري از امور سياسي و جه به مشغول بودن ابوهريره به علم و كنارهبا تو-2

بين ابوهريره و ديگر طوالني بودن عمرش و نيازمند بودن مردم به او مقايسه

و . اصحاب پيشگام يا خلفاي راشدين درست نيست بلكه اشتباه بزرگي است

ره اعتراض سواد بودن ابوهريعبدالحسين در اين مورد به نسب و جايگاه و بي
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كند، آيا اين چيزها در كثرت روايت و قلت آن تأثيري دارند؟ هيچ كس نگفته مي

. است كه اينها مؤثرند

و همان طور كه مقايسه كردن ابوهريره در زمينه روايت حديث با خلفاي 

باشد، و همين طور مقايسه كردن او با عايشه درست نمي،راشدين درست نيست

و ابوهريره در . داداش فتوا مينظر داشت كه عايشه در خانهبه اضافه آن بايد در 

با مردم در �المؤمنين عايشهمسجد نبوي حلقه درسي داشت و بيشتر از ام

المؤمنين بيشتر به زنان مسلمان بود و ه امارتباط بود، و به غير از اين بيشترين توج

دالحسين او را توانست پيش او برود و با وجود اين باز هم عبهر كس نمي

!! نبخشيده و ادعا كرده كه او نيز زياد حديث روايت كرده است؟

گويد احاديثي كه ابوهريره روايت كرده است از احاديث و اما اينكه او مي

بيشتر �المؤمنين و حسن و حسين و مادرشانعايشه و ام سلمه و ديگر امهات

نبود و حسن و حسين است، بايد گفت كه ام سلمه مانند عايشه مرجع مردم

كوچك بودند و به امور سياسي مشغول بودند پس بديهي است كه روايت اينها 

درگذشت �كه شش ماه بعد از وفات پيامبر�اندك باشد و همچنين فاطمه 

كند پس قضيه آن گونه عبدالحسين ادعا مي. بديهي است كه روايت او اندك باشد

ز باشد؟ و آيا منظور عبدالحسين از عقال پيچيده نيست كه به فكر خردمندان نيا

فهمد كه طرفانه به قضيه بنگرد مياگر كسي بي؟و غيره است... نظام و جاحظ 

آنچه از ابوهريره روايت شده است جاي تعجب ندارد و به اين همه هياهويي كه 

اند نيازي ندارد و آن مقدار حديثي كه او هواپرستان و دشمنان سنت به راه انداخته

توان به اين بهانه كه دوران همراهي او كوتاه روايت كرده است نمي�از پيامبر

بلكه مدت زمان همراهي ظرفيت بيش از اين را هم ،بوده در احاديث او شك كرد

هاي دولت اسالمي از بزرگترين سال�هاي همراهي او با پيامبردارد چون سال

. استاز نظر دعوت و فعاليت و تعليم و توجيه بوده
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:افراط ائمه شيعه در روايت حديث
اند عبدالحسين در مورد اين تعداد خيلي زياد احاديثي كه ائمه او روايت كرده

احاديثي كه چندين برابر تعداد احاديثي است كه ابوهريره روايت ! گويد؟چه مي

كرده است، يك نفر از يكي از ائمه معصومين عبدالحسين شانزده هزار حديث 

در شرح حال محمدبن مسلم ثقفي 67ح، 146چنان در الكشي، ص !! دپرسمي

هيچ چيزي به ذهنم خطور : آمده است، از محمدبن مسلم روايت است كه گفت

را پرسيدم تا جايي كه او را از سي هزار حديث �نكرده مگر از آن ابوجعفر

لكه معصومي ب)1(و اباعبداهللا را ده هزار حديث پرسيدم و او جواب داد!!! پرسيدم

دهد در حالي كه كودكي است كه هنوز به سن بلوغ به سي هزار مسئله پاسخ مي

! نرسيده است

بن ابراهيم از پدرش روايت علي: آمده است) 7روايت 1/496(در الكافي، 

جعفر را خواستند اجازه ورود نزد ابي،گروهي از شيعيان اطراف: كند كه گفتمي

آنان وارد شدند و در يك مجلس او را از سي هزار مسأله او به آنها اجازه داد، و 

.)2(!!جواب داد در حالي كه نه ساله بود�و او!! پرسيدند

�در روايتي طوالني از ام سلمه همسر پيامبر9ح، 22/461و در البحار، 
تا -دوستم را فراخوانيد: اش فرموددر بيماري�پيامبر: روايت شده كه گفت

بلند شد و �فاطمه به دنبال علي فرستاد وقتي علي آمد پيامبر- اينكه گفت

كه از : او هزار حديث براي من گفت: سپس علي را با لباسش پوشاند، علي گفت

�تا اينكه عرق كردم و پيامبر خدا!! شودميهر حديث هزار حديث ديگر باز
.)3(دهاي من بر او جاري شدنهم عرق كرد و عرق او روي من ريخت و عرق
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:افراط راويان شيعه در روايت حديث
جابر جعفي و آيد و او را از احاديث عه نزد معصوم ميييكي از راويان ثقه ش

!پرسدهايش ميشگفتي

در مورد جابربن يزيد و سخنان عجيب : از زيادبن خالل روايت است كه گفت

او در اين مورد عبداهللا آمدم و خواستم از آنگاه نزد ابي!! و احاديثش اختالف شد

رحمت خدا : بپرسم، او خودش شروع كرد بدون آن كه او را پرسيده باشم و گفت

.)1(گفتكرد راست ميبر جابربن يزيد جعفي باد او هر چه از ما روايت مي

كه وظيفه داشته !! هفتاد هزار حديث روايت كرده است�و او از امام باقر

ديگر را !! بگويد و هفتاد هزار حديثرا به مردم دهاين هفتاد هزار روايت ش

.)2(!!بود كه آن را پنهان كندداده شدهروايت نكرده است چون به او فرمان 

.)3(!!!و در روايتي ديگر آمده كه نود هزار حديث روايت كرده است

پنجاه هزار : از جابر روايت شده كه گفت78ح، 171در رجال الكشي، ص 

.)4(!هيچ كس اين احاديث را از من نشنيده استكه !!! حديث براي من بيان شده

اند كه أبان بن تغلب سي هزار حديث و علماي رجال گفته(: گويدطوسي مي

.)5()!!از امام باقر روايت كرده است

و از امام !! و محمدبن مسلم نيز سي هزار حديث از او روايت كرده است

.)6(!!صادق شانزده هزار حديث روايت كرده است
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ن جهالت و فريبكاري براي چيست؟ و اما اينكه عبدالحسين به ابوهريره پس اي

گيرد كه او گفته است دو ظرف از علم را زند و او را به باد مسخره ميطعنه مي

... . دارد كه يكي را روايت كرده است و ديگري را روايت نكرده است 

) 5374(واند تابوهريره هر چند نابغه بوده باشد او نمي) مؤلف(گويم مي

�حديث را در چهار سال فراگرفته باشد و آن را به همان صورت كه از پيامبر
رازي نهفته است اما آن راز !! شنيده نقل نمايد، پس قطعاً در اين امر عجيب

گويم اينك گوش كن كه آن راز چيست؟ چيست؟ به عبدالحسين مي

دعا كرد كه فقه بياموزد براي سه نفر از يارانش�آن راز اين است كه پيامبر

اند از ابوهريره و علي و ابن و علم فرابگيرند و فراموش نكنند و آن سه نفر عبارت

شنود شكايت برد كه احاديثي را كه مي�وقتي ابوهريره به پيامبر. �عباس

�گويد به پيامبربراي او دعا كرد، ابوهريره مي�كند پيامبرفراموش مي
چادرت : مانند؟ فرمودشنوم اما به يادم نميسخناني از تو مياگفتم اي پيامبر خد

احاديث زيادي گفت �بعد از آن پيامبر... و من آن را پهن كردم ... را پهن كن 

. و من هيچ چيزي از آن را فراموش نكردم

�و وقتي علي را به يمن فرستاد تا ميان آنها قضاوت كند علي به پيامبر
و همچنين . براي او دعا كرد�كند و آنگاه پيامبرش ميشكايت كرد كه فرامو

. اش قوي باشد و از علم و فقه برخوردار شودبراي ابن عباس دعا كرد كه حافظه

پس اي . با دعا براي اين سه نفر تحقق يافت�و اينگونه معجزه پيامبر

ين معجزه اما ا... است قوت حافظه ابوهريره معجزه. راز در اينجاست! عبدالحسين

است �و بلكه اين معجزه پيامبر!! ابوهريره نيست چون ابوهريره معجزه ندارد

و از آن لحظة خجسته ابوهريره هيچ حديثي را فراموش نكرد، و اين را بزرگان 

و پذيرفته شدن �هاي خود در رديف معجزات پيامبرعبدالحسين در كتاب

خرائج خود و شهرآشوب در اند، چنان كه راوندي دردعاي ايشان ذكر كرده

. اندمناقب و مجلسي در بحار اين را ذكر كرده
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�اميرالمؤمنين. آمده است��ë7]��[�*�Q8�Y#J*در 1/74در المناقب، 
مرا �مرا به يمن فرستاد به او گفتم اي پيامبر خدا�پيامبر خدا: فرمود

دانم، پيامبر خدافرستي و حال آن كه سن و سالم كم است و قضاوت را نميمي

كه دنمايبرو خداوند تو را راهنمايي خواهد كرد و زبانت را چنان مي: فرمود�

گويد از آن پس مي�سخنان درست و به جايي از آن بيرون خواهد آمد، علي

. هيچگاه در داوري و قضاوت بين دو نفر به خود ترديدي راه ندادم

به �پيامبر خدا: است كه گفتروايت�جعفربيو در اكمال الدين، از ا

آيا اي پيامبر خدا: كنم بنويس، علي گفتآنچه به تو امال مي: اميرالمؤمنين گفت

كني بيمي ندارم زيرا برايت از اينكه فراموش مي: ترسي كه فراموش كنم؟ فرمودمي

... . ات را قوي كند و چيزي را فراموش نكني ام كه حافظهپيش خدا دعا كرده

آمده است كه �در باب معجزات پيامبرمان محمد85- 1/75الخرائج، و در 

بار خدايا او را در دين فقيه : ايشان به ابن عباس در حالي كه پسربچه بود گفت

. )1(بگردان، و تفسير را به او بياموز، از اين رو ابن عباس فقيه و آگاه به تفسير بود

. و او درياي علم و دانشمند امت گرديد

آمده است كه ابوهريره به �در باب معجزات پيامبر1/75الخرائج، و در 

: فرمود. كنمشنوم و فراموش مياحاديث زيادي از تو مي: گفت�پيامبر خدا

�آنگاه پيامبرمچادرم را پهن كرد: گويدچادرت را پهن كن، ابوهريره مي
ع كردم و و من آن را جم. آن را جمع كن: دستش را در آن گذاشت و سپس گفت

.)2(بعد از آن هيچ حديثي را فراموش نكردم

گويد ابوهريره مي: آمده است��ë7]��[�*�Q8�Y#J*در 1/74و در المناقب، 

با چند دانه خرما آمدم و گفتم دعا كن تا خداوند در اين خرماها �نزد پيامبر
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آنگاه گويد بركت دهد سپس گفت آنها را داخل خورجين قرار بده، ابوهريره مي

. آنها را در حالي به دوش گرفتم كه چند وسق بودند

: كند كه گفتسلمه از ابوهريره روايت ميآمده است كه ابي18/5و در البحار، 

رفتيم آنگاه ايشان دست به دعا �در حديبيه تشنه شديم به سوي پيامبر

.گشودند ناگهان ابري پديد آمد و باران باريد و ما از آب آن سير شديم

ابوهريره در : در باب في تكثير الطعام والشراب آمده است1/90و در المناقب، 

اي جلوي آنها گذاشتم آنگاه پيامبركند كه كاسهمورد اصحاب صفه روايت مي

دستش را در آن گذاشت و آنها خوردند و كاسه همان طور پر بود و اثر �

.شدندانگشتان در آن ديده مي

با چند دانه خرما نزد پيامبر: آمده است كه ابوهريره گفت1/90و در المناقب، 

دعا كن خدا در اينها بركت بدهد، آنگاه آمدم و به او گفتم اي پيامبر خدا�

آن خرماها را در دستش گذاشت و سپس دعا كرد كه خداوند در آن �پيامبر

و هميشه پشتي گذاشتمگويد آنگاه آن خرماها را در كولهبركت دهد، ابوهريره مي

.)1(خوردم و همراهم بوداز آن مي

اين قصه ! اند، پس اين جهالت براي چيست؟همه اين فضائل را علما ذكر كرده

كند كه تدبير الهي مانع از مشغول شدن ابوهريره به دنيا بود تا ابوهريره تأكيد مي

. كامالً به كاري بپردازد كه براي آن كار از ديگر كارها جدا شده بود

اي پيامبر خدا دعا كن خدا در : گويدآورد و ميوهريره چند دانه خرما مياب

!! اينها بركت بدهد

و توجه داشته باشيد كه مخاطب ... در اينجا خواسته ابوهريره را مالحظه كنيد 

پس اگر بهتر آن بود كه ابوهريره اينگونه راهنمايي شود كه . سرور پيامبران است

او را به همين امر �به دنبال كار برود پيامبربراي تأمين مخارج زندگي 
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و اين امر اشاره به اين . خواسته او را پذيرفت�كرد، اما پيامبرراهنمايي مي

دارد كه براي ابوهريره بهتر آن بود كه كار نكند و به دنبال تالش و زحمت برتر و 

تالش كند و آري بهتر آن بود كه ابوهريره در راه علم و نشر علم . بهتري باشد

تر از رنج تر و راحتزحمت كشيدن و رنج بردن براي غذا و خوراك خيلي آسان

و تالشي است كه بايد براي آموختن علم مبذول شود و هيچ چيزي براي انسان 

اهللا بود همه فقرا آيتدشوارتر از طلب علم نيست و اگر آموختن علم سخت نمي

كه احاديثي كه ابوهريره از بيان آن خودداري اند و علما بيان كرده! شدندو علما مي

اند كه اصلي از اند و مطالبي نبودهكرده است ارتباطي با احكام و آداب نداشته

اصول دين بر آن استوار باشد بلكه آنچه او از بيان آن خودداري كرده مربوط به 

، و حديثي )1(اندهايي بوده است كه در ميان امت پديد آمدههاي قيامت و فتنهنشانه

كه ابوهريره روايت كرده نشانگر همين مطلب است، و عبدالحسين فقط بخشي از 

دارد كند و توضيح راوي را كه هدف ابوهريره را بيان مياين حديث را روايت مي

اگر همه احاديثي كه در دلم هست را براي شما : گويدكند، ابوهريره ميذكر نمي

ابوهريره : گويدمي) راوي حديث(حسن . زدبگويم مرا با سرگين شتر خواهيد 

داد كه كعبه روزي تخريب راست گفته است، سوگند به خدا اگر او به ما خبر مي

؟ و تنها !!كردندخواهد شد مردم سخن او را باور نميزاندهخواهد شد يا سو

چيزهايي را فقط با بعضي از �ابوهريره اينگونه نبوده است، بلكه پيامبرخدا

هر كس با «: گفت�بن جبلگذاشت، چنان كه به معاذود در ميان مياصحاب خ

فرستاده �صدق دل گواهي دهد كه هيچ معبود به حقي جز اهللا نيست و محمد

اي پيامبر خدا آيا «: معاذ گفت. »گرداندخداست خداوند دوزخ را بر او حرام مي

اگر به آنها بگويي نه چون : مردم را از اين حديث باخبر نكنم تا شاد شوند؟ گفت

.)2(»ورزنددر عمل سستي مي
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و معاذ به هنگام مرگ خودش اين حديث را روايت كرد تا علم را كتمان نكرده 

برخي �نبوده است و اختصاص دادن پيامبر�و معاذ جانشين پيامبر. باشد

از اصحاب را به بعضي احاديث نياز به اين ندارد كه آن اصحاب وليعهد يا وصي 

كند و به ديگران باشند، پس چرا عبدالحسين به ابوهريره اعتراض مي�ايشان

كند؟ و عبدالحسين كه خيلي به ابوهريره توهين كرده و به او ناسزا اعتراض نمي

دانند و او گفته است بايد بداند كه ابوهريره به خاطر اينكه مردم او را خوار مي

بلكه او با مردم به اندازه درك ضعيف است از روايات آن احاديث خودداري نكرد 

.)1(گفت و اميرالمؤمنين علي را نيز به همين وصيت كردو خردشان سخن مي

نويسد كند و نميكه ابوهريره حديث را پنهان نمي: گفت�اما اينكه ابوهريره

ظرف بوده يكى را د كه علم او دوگويدر آن ابوهريره ميكه (ينءبا حديث وعا

تعارضي ندارد، چون ابوهريره علم مفيد )ده استرا بيان نكرگري بيان كرده و دي

و الزم را پنهان نكرده است و آنچه او از مردم پنهان نموده از اين نوع نبوده است 

هايي بوده است كه ميان مردم پديد آمدند و ارتباطي با بلكه احاديثي مربوط به فتنه

. اصول دين و فروع دين نداشته است

گيرد كه او را به خاطر اين به مسخره مي�بدالحسين ابوهريرهو اما اينكه ع

اگر همه آنچه در درونم هست را به شما بگويم مرا با سنگ و سرگين شتر : گفت

. »خواهيد زد

كه شما در مورد علوم گيراگر اين طور است پس گوش فرا ب) مؤلف(گويم مي

گلپايگاني در كتابش انوارزيناهللا مالعالمه شيعه آيت!! گوييداهل بيت چه مي

اش روايت است كه او به سينه�از اميرالمؤمنين: گويدمي372الواليه، ص 

يافتم كه آن ميدر اينجا علوم فراواني هست ولي اگر كساني را : اشاره كرد و گفت

.گرفتندرا فرامي
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ام علم و دانشي هست اگر آن را براي در سينه: گويدمي�و همچنين او

آشكار كنم شما همانند ريسمان درازي كه در چاهي عميق انداخته شود شما 

. شويدقرار ميمضطرب و بي

��×���}�: اگر اين آيه را كه: روايت شده كه گفت�و همچنين از او � �Ö��Õ
��ß��Þ��Ý��Ü��Û��Ú��Ù��Øz)براي شما تفسير كنم مرا . )12: الطالق

. كنيدسنگسار مي

: گويدمي�و سيد الساجدين

�Dk��#� ;�� 37�@ 14�Yz�@9�E� s���1F��77"!<�_>z
كنم كه مبادا وقتي جاهلي حق را ببيند آن من گوهرهاي دانش خود را پنهان مي

. ارزش بداندرا دروغ و بي

+� ��"8� �\�,� �54�;�?Y*Ñ��� Å�s�Ì�,���s�� Q�=\
چيزهايي را فقط با حسن و حسين ابالحسن در اين زمينه پيشتر چنين كرد و

. در ميان گذاشت

�F� 3�#� 14Yz� [U,� �,Q*� $Y*"�!�£+� _,��=)F� ;Í� br��}Y��
پروردگارا اگر گوهري از علم را آشكار كنم به من خواهند گفت كه تو 

. پرستيبت

9��J�'Y�����p�zU� £_�7]�@� '�1F,��� ¥=\FV���?� QrY8
پندارند ريختن خون مرا مباح ين كارها را خوب ميترو مسلماناني كه زشت

. دانستندمي

اي عبدالحسين يكي از راويان شيعه كه در كتاب دروغين خود به نام و

گويد اگر همه آنچه از جعفر شرمي مياي با كمال بيالمراجعات او را ستوده

!! هند كردها باد خواايم را روايت كنم آلت تناسلي مردان براي چوبصادق شنيده

بن عطيه از در شرح حال زراره آمده است كه علي134الكشي، ص در رجال
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�عبداهللاسوگند به خدا اگر همه آنچه از ابي: كند كه گفتزراره روايت مي
!!! شوندها بلند ميبراي چوب!! ام را روايت كنم آلت تناسلي مردانشنيده

هيچ كسي از اصحاب : كه گفت�و اما استدالل عبدالحسين از قول ابوهريره

حديث روايت نكرده به جز عبداهللا بن عمر �بيشتر از من از پيامبر�پيامبر

تعداد احاديثي كه : گويدنوشتم، عبدالحسين مينوشت و من نميو چون او مي

عبداهللا بن عمر روايت كرده است هفتصد حديث هستند و ابوهريره خودش اقرار 

عمر از او بيشتر حديث روايت كرده است پس ابوهريره كند كه عبداهللا بن مي

نسبت داده است، بايد گفت كه �كند كه احاديثي به دروغ به پيامبراعتراف مي

جاست و بر اساس تصور اشتباه و فهميدن حديث استدالل عبدالحسين غلط و بي

. بر خالف واقعيت اين استدالل را كرده است

 بن عمرو از ابوهريره بيشتر حديث كند كه عبداهللاحديث داللت مي

نوشت و احتمال دارد كه اين گفته نوشت و ابوهريره نميگرفت چون او ميفرامي

براي او دعا نكرده بود، و اگر �ابوهريره مربوط به زماني است كه هنوز پيامبر

از ابوهريره واين فرضيه را بعيد بدانيم نهايت امر اين است كه عبداهللا بن عمر

تر حديث فراگرفته است اما نشر و بيان همه آن احاديث به داليلي كه بيان بيش

. خواهند شد ميسر نبوده است

ابوهريره «: گويدكنيم او ميابن حجر در اين مورد نظري دارد كه آن را ذكر مي

كند كه عبداهللا از اين ابوهريره استدالل مي» نوشتمنوشت و من نمياو مي: گفت

آيد كه بيشتر حديث روايت كرده است و از اين سخن چنين برميبن عمرو از او 

ابوهريره يقين قطعي داشته است كه جز عبداهللا بن عمرو هيچ كسي به اندازه او از 

بينيم كه احاديث ابوهريره چندين حديث روايت نكرده است، اما مي�پيامبر

منقطع است اشكالي برابر روايات عبداهللا بن عمرو هستند، اگر بگوييم استثناء و

نوشتم قطع نوشت و من نميپيش نخواهد آمد چون در آن صورت يعني او مي

نظر از اينكه احاديث او بيشتر است يا نيست، و اگر بگوييم استثناء متصل است 
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: آنگاه علت كمتر بودن روايات عبداهللا بن عمرو امور ذيل است

ت بود از اين رو كمتر از او يكي اينكه عبداهللا بيشتر از تعليم مشغول عباد

. روايت شده است

او بيشتر در مصر و طائف بود، و طرافدوم اينكه بعد از فتح شهرهاي ا

رفتند، و آمدند به مصر و طائف نميجويندگان به آن اندازه كه به سوي مدينه مي

دليلابوهريره تا دم مرگ در مدينه متصدي امر فتوا و بيان حديث بود به همين 

گويد هشتصد نفر از بخاري ميكه اند چنان اد زيادي از او حديث روايت كردهافر

اند در صورتي كه از ديگر اصحاب اين تعداد افراد تابعين از او روايت كرده

. اندروايت نكرده

. كردابوهريره احاديث را فراموش نمي�سوم به بركت دعاي پيامبر

هاي اهل كتاب دسترسي پيدا از كتابچهارم اينكه عبداهللا در شام به تعدادي

گفت به خاطر اين بسياري كرد و از آن مطالبي ميها را مطالعه ميبكرد و آن كتا

.)1(گرفتنداز ائمه تابعين از او حديث فرانمي

در ميان مصر و شام و طائف در رفت و وكنم كه عبداهللا بن عمرو اضافه مي

به باغ انگوري كه متعلق به پدرش بود آمد وآمد بود و او به طائف زياد مي

كرد، معاويه از او خواست كه اين باغ را به او بفروشد اما او نپذيرفت سركشي مي

و همچنين بايد . اند كه ناراحتي آنها از همديگر به همين خاطر بودو بعضي گفته

بگويم كه در دوران معاويه و پسرش يزيد عبداهللا بن عمرو موقعيتي براي روايت

م نداشت و ممكن است معاويه و ئحديث نداشت چون او با معاويه سازگاري دا

پسرش او را از روايت حديث منع كرده باشند، چنان كه امام احمد از طريق شهر 

آمد و نوف حديث عبداهللا بن عمرو نزد نوف بكالي مي: كند كه گفتروايت مي

: ايم، نوف گفتمنع شدهحديث بگو ما كه از گفتن حديث : گفت عبداهللا گفتمي
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. و قريشي حديث بگويم�توانم با حضور فردي از اصحاب پيامبرمن نمي

به معني ) ايمما از گفتن حديث نهي شده(: گويدو اينكه عبداهللا بن عمرو مي

او را از روايت حديث نهي كرده است بلكه منظور �اين نيست كه پيامبرخدا

او را از گفتن حديث نهي كرده بودند، چنان اين است كه معاويه و پسرش يزيد 

بن معاويه نزد او آمد و گفت تو را فرستادة يزيد: كه در روايتي ديگر آمده است

اين امر من از اينكه براي شما حديث بگويم باز : اند، آنگاه او گفتخواسته

كرد، شايد يزيد از ترس اينكهدارد چنان كه پدرش مرا از حديث گفتن نهي ميمي

اينها . كرداميه بشوراند او را از حديث گفتن نهي ميمبادا عبداهللا مردم را عليه بني

عاص كمتر اند كه عبداهللا بن عمرو بنترين اسبابي بودند كه باعث شدهمهم

ابوهريره بعد از (: گويدكند كه ميروايت كرده باشد، و ادعاي مؤلف را نقض مي

ين حد زياد حديث روايت كرده باشد اعتراف قبل از آن كه تا ا�وفات پيامبر

كرد كه عبداهللا بن عمرو از او بيشتر حديث فراگرفته است، و افراط ابوهريره مي

...). در روايت حديث در دوران معاويه به اوج خود رسيد 

پس بعد از آن كه ما به اسباب و دالئل كم بودن روايات عبداهللا بن عمرو پي 

يات زياد ابوهريره م بودن روايات او هيچ ترديدي در رواككه دريافتيم، برديم

.)1(كندايجاد نمي

اما اينكه عبدالحسين برخي از احاديث صحيحي را كه ابوهريره آن را روايت 

�آيا مگر ابوهريره روايت نكرده كه پيامبر(: گويدكند و ميكرده است انكار مي
مشغول �ت نكرده كه پيامبرخواب رفت و نماز صبح او قضا شد؟و آيا او رواي

نماز بود و شيطان آمد تا نمازش را قطع كند؟ آيا ابوهريره روايت نكرده كه پيامبر

آيا ابوهريره .... فراموش كرد و نماز چهار ركعتي را دو ركعت خواند؟ �

). چيزهاي ناشايستي در مورد آدم و ابراهيم و عيسي روايت نكرده است؟
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كه ادعاهاي سابق و اعتراضات پوچ عبدالحسين را با بايد گفت كه بعد از آن

بيند كه مردم را در مورد روايات اي جز اين نميداليل قاطع رد كرديم او چاره

ابوهريره دچار ترديد كند و او با استشهاد از رواياتي كه در صحيحين روايت 

هايي كه كتابخواهد كه مردم به زند و با اين كار مياند به ابوهريره طعنه ميشده

اند اعتماد نداشته باشند، اما عبدالحسين فراموش امت بر صحت آن اجماع كرده

!! اندكرده است كه همين احاديث را ائمه معصومين او روايت كرده

خواب رفت �اند كه پيامبراي عبدالحسين آيا مگر امامان تو روايت نكرده

اند كه شيطان در نماز بر پيامبرهو نماز صبح او قضا شد؟ و آيا آنها روايت نكرد

�اند كه پيامبروارد شد تا نماز او را قطع كند؟ آيا آنها روايت نكرده�
برخي از اين احاديث ... فراموش كرد و نماز چهار ركعتي را دو ركعت خواند 

. بيان خواهد شد

عبدالحسين چهل حديث از » كيفيت حديث او«تحت عنوان 59و در ص 

كند كه ابوهريره فقط اين احاديث كند و ادعا ميهريره را ذكر مياحاديث ابو

هاي ههاي فني تا حد زيادي شيوذوق(: گويدعجيب را روايت كرده است، او مي

ها را پذيرد و معيارهاي علمي و نقلي اين شيوهابوهريره در روايت حديث را نمي

حديث از احاديث و براي بيان اين حقيقت كافي است كه چهل. قبول ندارند

و كنيمابوهريره را براي شما بگويم، و ما اين احاديث را براي شما بازگو مي

شما خودتان نظر ، د از آندهيم و بعطرفانه در مورد آن توضيح ميمنصفانه و بي

).بدهيد

عبدالحسين براي اينكه به ابوهريره طعنه بزند راهي نديده ) مؤلف(گويم مي

كوشد تا در احاديث متعلق به امور غيبي را بيان كند و او ميجز اينكه برخي از 

مورد اين احاديث عقل بشري را داور قرار دهد و اين احاديث را با آنچه در جهان 

كند چنان كه در مورد حديث آفرينش آدم چيزهاي بيند مقايسه ميمشهود مي

هد كه عقل و دنادرستي گفته است و چنان تفسيري در مورد اين حديث ارائه مي
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پذيرد و احاديث ديگري كه مربوط به اوضاع روز قيامت ذوق سالم آن را نمي

كند اين باشند مانند ديدن خدا، و سخن گفتن بهشت و دوزخ را ذكر ميمي

كند مورد اعتراض قرار حديث را كه خداوند در پاس اخير شب دعاها را قبول مي

. دهدمي

ه دنبال عيب گرفتن باشد و از كاه كوه عبدالحسين عادت بر آن دارد كه ب

روند، علمي بالفاصله از بين ميسازد اما همه اين كارهاي او در مقابل پژوهشمي

هاي بسيار زيادي كند و با اينكه خوبيها را بيان نميو هيچگاه عبدالحسين خوبي

كند چون هدف اوباشد اما او هرگز به آن اشاره نميدر احاديث ابوهريره مي

نمايد و به تر ميكند و آن را پيچيدهاو اشكاالت را مطرح مي!! چيزي ديگر است

را در مورد حل اين اشكاالت ذكر كند و ءدهد كه توضيحات علماخود اجازه نمي

از آن جا كه هدف شومي دارد حاضر نيست كه اين احاديث را از طريق كساني كه 

! او به عصمت آنها معتقد است روايت كند

ا عبدالحسين خودش را به فراموشي زده از اينكه احاديثي كه او به خاطر آن آي

كند همين احاديث را راويان مورد اعتماد او از كساني به ابوهريره اعتراض مي

اند كه عبدالحسين معتقد به عصمت آنها است، پس عبدالحسين از دو روايت كرده

ود و از شروحي كه ائمه در هاي حديث خحال خالي نيست يا اينكه او از كتاب

خواهد و يا اينكه اطالع دارد اما مي،اطالعي ندارداندشرح اين احاديث نوشته

و يا اينكه عبدالحسين از اين احاديث اطالع داشته است اما ! مردم را فريب دهد

كنند و بلكه وقتي ديده كه اين احاديث او را در راستاي هدف شومش ياري نمي

نمايند بنابراين ترجيح داده آنها را كنار بزند، و اين كار او ميسخنان او را رد

بنابراين همين احاديثي را كه عبدالحسين به !! خيانت و تقيه و فريبكاري است

كنيم، چون زند را از طرق معصومين آنها روايت ميخاطر آن به ابوهريره طعنه مي

فقط (: گويدمي» 79ه، ص اصل الشيع«آنها چنان كه عالم آنان كاشف الغطاء در 

دانند كه از طرق اهل بيت از جدشان روايت شده باشد، يعني احاديثي را معتبر مي
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العابدين و او از حسين و او از آنچه امام صادق از پدرش باقر و او از پدرش زين

اهللا عليهم اجمعين روايت كرده خدا سالم�پدرش اميرالمؤمنين و او از پيامبر

بن جندب و مروان بن حكم اديثي كه افراد همانند ابوهريره و سمرهاست، اما اح

اند نزد شيعه بن عاص و امثالشان روايت كردهو عمران بن حطان خارجي و عمرو

). ي ارزش ندارداهاماميه به اندازه پش

ها براي كنيم تا قبل از سنيما اين احاديث را از طريق ائمه شيعه ذكر مي

كه عبدالحسين تا چه اندازه دروغگو و فريبكار است و از شيعيان مشخص شود

كند كه نهايت تالش خود را در تحقيق و بررسي مبذول داشته طرفي ادعا مي

!! است

:عبدالحسين از آن اشكال گرفته استاحاديثي كه 
در اينجا به صورت اختصار برخي از اين احاديث را كه از طريق هر دو گروه 

. داريماند را با شرح مختصري از هر گروه بيان مييت شدهروا) شيعه و سني(

.»خداوند آدم را بر صورتش آفريد«اعتراض عبدالحسين به حديث 
: را بيان كرده است�`:;	!�* �fO^s% i,qعبدالحسين حديث 59در ص 

بخاري و مسلم از طريق عبدالرزاق و او از معمر و او از همام بن منبه روايت 

: براي ما روايت كرد كه فرمود�ابوهريره از پيامبر خدا: د كه گفتكنمي

خداوند آدم را بر صورتش آفريد طول او شصت ذراع بود، و احمد اضافه كرده كه 

عرض او هفت ذراع بوده است، و وقتي او را آفريد گفت برو و بر اين گروه 

آنچه آنها (كنند ياند سالم كن و گوش كن به تو چگونه سالم ممالئكه كه نشسته

السالم عليكم : سالم تو و فرزندان تو است، آنگاه آدم به آنها گفت) گويندبه تو مي

��Uو آنها گفتند �W!�#� �P���� ��U�� را بر سالم او افزودند، و همه ������



از بهتان����دليل و برهان در تبرئه ابوهريره 
٢٠٣

شود به صورت آدم خواهند بود يعني طول آنها شصت كساني كه وارد بهشت مي

.)1(شده استبعد از آدم همواره از قد انسان كاسته ميشود، و ذراع مي

اين چيزي است كه (: گويدعبدالحسين با ايجاد ترديد در مورد اين حديث مي

و شايد .)2(و ديگر انبياء و اوصياء جايز نيست�گفتن آن براي پيامبر خدا

وايت از طريق دوستش كعب االحبار و غيره ر.)3(ابوهريره اين حديث را از يهود

كرده است چون مضمون اين حديث درست پاراگراف بيست و هفتم از اصحاح 

است كه متن آن اين طور -عهد قديم- اول از اصحاحات تكوين كتاب يهوديان

. خداوند انسان را مانند خودش آفريد: است

گتر است خداوند از آنچه زربخداوند از صورت و كيفيت و شبيه پاك است، و

... . ويند گستمگران مي

هر گاه . كندو ابوهريره در جايي ديگر اين حديث را با اين كلمات روايت مي

كسي از شما خواست فردي را بزند از زدن به چهره و صورت بپرهيزد و نگويد 

ات را و چهره كسي را كه همانند چهرة توست زشت كند، چون كه خداوند چهره

.)4(آفريدخداوند آدم را همانند صورتش

ز آن جا كه اگر به شرح و توضيح اين حديث بپردازيم بحث طوالني خواهد ا
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شد از اين رو بهتر است خوانندگان عزيز شرح تفصيلي حديث را در مراجع مورد 

.)1(مطالعه قرار دهند

و ما به صورت مختصر به اتهامات باطل و پوچ عبدالحسين كه ابوهريره را 

. دهيمبدان متهم كرده است پاسخ مي

گوييم حديثي را كه شما به دروغ انكار كرده و به آن به عبدالحسين مي

اي، حديثي است كه شيعيان شما از طريق راويان خود از كساني اعتراض نموده

كند كه او اند كه شما معتقد به عصمت آنها هستيد، عبدالحسين ادعا مينقل كرده

ول داشته است تا از نهايت بررسي و دقت را در مورد احاديث ابوهريره مبذ

اي جز اعتراض به آن نداشته است، بنابراين حقيقت پرده بردارد و از اين رو چاره

. داريمما پرده از فريبكاري عبدالحسين برمي

حديثي كه عبدالحسين ابوهريره را به خاطر آن مورد اعتراض قرار داده است 

264، ص »ن حديثاًاالربعيةزبد«در كتابش صحت آن را حديثي است كه خميني 

» خداوند آدم را بر صورت خودش آفريد«در حديث سي و هشتم با اين عنوان كه 

هاي خدا ذكر كرده است و اين حديث از طريق اهل بيت كه به اعتقاد آنها حجت

و اينك متن حديث از محمدبن مسلم روايت . بر بندگانش هستند نقل شده است

كنند كه خداوند آدم را اينكه روايت ميرا در مورد �ابوجعفر: است كه گفت

آن صورتي است كه خداوند : به مانند صورت خودش آفريده است پرسيدم گفت

ها برگزيده و به خودش نسبت داده است چنان كه كعبه و آن را از همه صورت

: فرمايدو مي» امخانه: بيتي«روح را به خودش نسبت داده است و فرموده 

� �� ����� �	 
� ��� ��� ��� اين : گويدسپس خميني مي. و در آن از روح خود دميدم�� ��

باشد و همواره از آن يكي از احاديث معروف در ميان اهل سنت و شيعه مي

اين حديث را تأييد كرده و مقصود آن را بيان �شود و امام باقراستدالل مي


���Å�!u#�;*��n!X�$%�Q!�!8�;*���P]9��n!X��!L]�Y���û�!")���$%�T�'���ZO���



از بهتان����دليل و برهان در تبرئه ابوهريره 
٢٠٥

.)1()كرده است

تحت عنوان 168- 2/167و شيخ شيعه محمد كراجكي در كتابش كنز الفوائد،

�اگر كسي بپرسد و بگويد معني حديثي كه از پيامبر(: گويدتأويل الخبر مي
خداوند آدم را بر صورت خودش آفريده است چيست، آيا : روايت شده كه فرمود

هايش تشبيه داده شده رساند كه خداوند با آفريدهظاهر اين حديث اين را نمي

گوييم يك جواب ست مقصود از آن چيست؟ ما مياست، و اگر ظاهر آن مراد ني

گردد يعني خداوند او را به صورتي كه خود اين است كه ضمير به خدا برمي

شود كه آن را انتخاب كرده بود آفريده، و گاهي چيزي به كسي نسبت داده مي

گردد يعني و يك پاسخ اين است كه ضمير به آدم برمي. انتخاب كرده است

به صورت خود آدم كه به آن صورت ديده شده است آفريد و خداوند آدم را 

اند و فرزندان او ابتدا نطفه و سپس خون بسته ديگر فرزندانش به صورت او نبوده

آيند اي ديگر درمياي به مرحلهشوند و بعد از مرحلهو سپس تبديل به گوشتي مي

شوند، ز آن پير ميآيند و سپس جوان و بعد اتا اينكه به صورت كودكي به دنيا مي

و آدم اينگونه نبوده است و بلكه او از همان اول به صورتي آفريده شده كه بر 

.همان صورت مرده است

از كنار مردي از �و همچنين زهري از حسن روايت كرده است كه پيامبر

ات و گفت خداوند چهرهزد و ميانصار گذشت و آن مرد به صورت غالمش مي

به او �ه تو با او شباهت داري زشت نمايد، آنگاه پيامبرچهره هر كسي را ك

و . آفريده است) شديعني غالمي كه زده مي(گفت خداوند آدم را به صورت او 

). هاي درستي هستنداينها پاسخ
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تر و و آيا او از شيخ كراجكي آگاه! تر است؟عالمپس آيا عبدالحسين از خميني

خواهد به خميني و كراجكي و امثال آنها علم يو يا اينكه او م! تر است؟عالم

» التوحيد«ها سيد هاشم حسيني كه شارح كتاب و محقق شيعه!! حديث بياموزد؟

اين سخن احتماالتي (: گويددر شرح اين حديث مي103صدوق است در ص 

در �اش همان است كه امامگردد كه آن وقت معنيضمير يا به اهللا برمي: دارد

و يا اينكه به معني اين است كه ،است يعني نسبت تشريفي استاينجا گفته

اي خلق كرد خداوند آدم را بر صفت خودش در عالم امكان آفريد و او را به گونه

تواند اخالق الهي داشته باشد و خليفه خدا باشد، و يا اينكه ضمير به آدم كه مي

خود آدم آفريد بدون گردد يعني خداوند جوهر ذات آدم را به همان صورتبرمي

و يا اينكه به معني ،سازي و صورت آن دخالت كرده باشدهآن كه فرشته در چهر

اين است كه خداوند از همان ابتدا آدم را به همين صورتي كه داشت آفريد و 

اي ديگر دربيايد چنان كه فرزندان اي به مرحلهآفرينش او اينگونه نبوده از مرحله

و يا ،شوندتبديل مي... شوند و بعد از نطفه به خون بسته و مياو از نطفه آفريده 

اينكه معني حديث اين است كه خداوند آدم را به همين صورتي كه او مرده است 

آفريده است و از اول زندگي تا پايان زندگي جسم و صورت او تغيير نكرده 

گويد چنان ميگردد كه به كسي ديگر ناسزا و يا اينكه ضمير به كسي برمي،است

). كه در حديث دهم و يازدهم باب دوازدهم توضيح داده شده است

الورد بن ثمامه روايت از ابي10ح، 152و صدوق در كتاب التوحيد، ص 

از مردي شنيد كه به �پيامبر: كند كه گفتكند و او از علي روايت ميمي

او شبهات داري ات و چهره  كسي را كه باهخداوند چهر: گفتمردي ديگر مي

اين سخن را مگو خداوند آدم را به صورت : گفت�زشت نمايد، آنگاه پيامبر

. او آفريده است

اند و مشبهه اول اين حديث را ترك كرده(: گويدصدوق در شرح حديث مي

شده و اند كه خداوند آدم را همانند خودش آفريده است، و از اين رو گمراهگفته



از بهتان����دليل و برهان در تبرئه ابوهريره 
٢٠٧

). اندردهديگران را گمراه ك

دهد، اما گويد و فريب ميكند و دروغ ميبيچاره عبدالحسين چقدر تقيه مي

ابوهريره اين حديث را از (: گويداو از روي تقيه مي! هرگز موفق نخواهد شد

طريق دوستش كعب االحبار و غيره از يهود فراگرفته است، چون كه مضمون 

اصحاحات تكوين كتاب حديث درست فقره بيست و هفتم از اصحاح اول از

). يهوديان است

ها را توسط كعب االحبار از يهوديحديث آيا خميني و ائمه اهل بيت اين 

. بريماز اين دروغ و تهمت به خدا پناه مي!! اند؟فراگرفته

كنند اما چهار نفر از دانشمندان بزرگ شيعه اين حديث را روايت مي

دن باطل فقط به ابوهريره اعتراض عبدالحسين براي دشمني با حق و ياري كر

طبيعي است كه او فاقد شرم ! كشد؟كند، آيا آيت الكذب و الدجل خجالت نميمي

ابوهريره طبق عادت خود اين حديث را به (: گويدو حياست از اين رو مي

هاي مختلفي روايت كرده است گاهي به همين كه ذكر شد آن را روايت صورت

هر گاه فردي از شما با : ارت آن را روايت كرده استو گاهي با اين عب،نموده

برادرش دعوا كرد از زدن به چهره او بپرهيزد چون خداوند آدم را به صورت 

خودش آفريده است، و گاهي با اين عبارت آن را روايت كرده كه هر گاه كسي از 

ه ات و چهرشما فردي را زد از زدن به صورت بپرهيزد و نگويد كه خداوند چهره

كسي را كه با او شباهت داري زشت نمايد چون خداوند آدم را به صورت 

اينك به همين روايت كه صدوق نيز به روايت از حسين ). خودش آفريده است

بن خالد آن را ذكر كرده است گوش دهيد، صدوق از حسين بن خالد روايت 

ويند گگفتم اي فرزند رسول خدا مردم مي�به امام رضا: كند كه گفتمي

خداوند آدم را به صورت خودش آفريده است، امام : گفته است�پيامبر خدا

از �اند، پيامبرخداوند آنها را نابود كند آنان اول حديث را حذف كرده: فرمود

گفتد و از يكي از آنها شنيد كنار دو نفر عبور كرد كه به يكديگر فحش و ناسزا مي
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و چهره كسي را كه با او شباهت داري اتگفت خداوند چهرهكه به ديگري مي

اي بنده خدا به برادرت چنين سخني مگو : فرمود�زشت نمايد، آنگاه پيامبر

.)1(خداوند آدم را به صورت او آفريده است

پس اي عبدالحسين چرا به ائمه خود به خاطر روايت اين حديث اعتراض 

و حسين بن خالد و و چرا به راويان خود همانند محمدبن مسلم !! كني؟نمي

كني، تو اند اعتراض نميالورد بن ثمامه و غيره كه اين حديث را روايت كردهابي

كني كه نهايت تالش خود را در پژوهش و بررسي احاديث ابوهريره ادعا مي

اي اي و آن را براي ديگران آشكار كردهاي تا اينكه به حقيقت رسيدهمبذول داشته

دروغ و فريب دادن مسلمين آيا اين!! اياو نداشتهاي جز اعتراض بهو چاره

!نيست؟

خواننده محترم شما بايد از اينجا متوجه فريبكاري و دروغگويي و اتهامات 

داند كه اين حديث را ائمه و علماي او روايت باطل عبدالحسين باشيد، او مي

كه به رود و هر كسياند چون كه او از مجتهدين بزرگ شيعه به شمار ميكرده

هاي علم كالم و ها را خوانده باشد و كتابدرجه اجتهاد برسد بايد او همه كتاب

را مطالعه كرده باشد و اگر نه آنها به او لقب ... حديث و تفسير و رجال و نحو و 

خواهد از ابوهريره انتقاد كند و عقدة فقط مياهللا نخواهند داد اما اين آيتآيت

نمايد گرچه اين انتقاد كردن سبب طعنه زدن به ائمه دلش را نسبت به او خالي

كه همه مردم مثل او غافل هستند و دكنياو گمان م! معصومين و علماي او باشد

. خواهند با پژوهش و بررسي خودشان را خسته كنندخوانند و نميچيزي نمي

و اگر طول آدم شصت ذراع باشد بايد عرض او بيست(: گويدو اما اينكه او مي

هفت ذراع و يك هفتم ذراع باشد تا تناسب اندام او برقرار شود و اگر عرض او 


��������!?Y7���&���&��$�����01���U�=M��'Y!#���Z��a��Q!rv)����U�Yr9����Z��R��â�ë7?9���
�Z�`���



از بهتان����دليل و برهان در تبرئه ابوهريره 
٢٠٩

باشد چون ) گز(باشد بايد طول او بيست و چهار و نيم ذراع ) گز(هفت ذراع 

گويد كه عرض انسان به اندازه يك هفتم طول اوست پس چگونه ابوهريره مي

؟ آيا آدم فاقد تناسب طول آدم شصت ذراع بوده و عرض او هفت ذراع بوده است

��N��M��L��K}�: فرمايدبلكه خداوند مي! اندام و بد تركيب بوده است؟ هرگز نه

Q�P��Oz)مسلّماً ما انسان را در بهترين صورت و نظام آفريديم«.)4: التين«.

اين حديث را ثقه شما كليني در الكافي روايت كرده است، ) مؤلف(گويم مي

» هاي چهارگانه استترين كتابآن بهترين و درست«ي گويهمان كافي كه تو مي

آري كافي اين حديث را از ائمه شما كه معتقد هستي كه آنها معصومند و از 

!! پيامبران افضل و برترند روايت كرده است

از علي بن ابراهيم، از پدرش، از حسن بن 308ح، 195در روضه الكافي، ص 

را پرسيدم كه �است كه گفت اباعبداهللاز مقاتل بن سليمان روايت محبوب، 

ما : وقتي آدم به زمين فرود آمد طول او چقدر بود و طول حوا چقدر بود؟ گفت

ديديم كه نوشته بود وقتي خداوند عزوجل آدم و �بن ابيطالبدر نوشته علي

پاهاي آدم روي گردنة كوه صفا بود و ، را به زمين فرود آورد	همسرش حوا 

رار داشت و او به خدا از گرماي خورشيد شكايت كرد آنگاه سرش در افق ق

رسد شكايت خداوند به جبرئيل وحي كرد كه آدم از گرماي خورشيد كه به او مي

كن و طول حوا را سي و پنج ) گز(كند او را كوتاه كن و طول او را هفتاد ذراع مي

. كن) گز(ذراع 

ي آدم بر گردنه صفا بودند و پاها: گويدپس اي عبدالحسين امام معصوم تو مي

گويد آدم به خداوند شكايت كرد كه از گرماي و مي! سر او در افق قرار داشت

پس آيا اندام آدم متناسب ! كن) گز(او را هفتاد ذراع ... خورشيد اذيت است 

اند و او بد تركيب بوده است؟ نبوده

اهللا الجزائري در نعمه!! اندعلماي شما اين حديث را از احاديث مشكل شمرده
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متأخرين اين حديث را از دو جهت از روايات (: گويدمي35قصص االنبياء، ص 

...). اند مشكل شمرده

همان طور كه سيد عبداهللا . سپس الجزائري اين دو جهت را بيان كرده است

ده اخبار،در حل مشكالت » 1/405مصابيح االنوار، «شبر اين حديث را در كتابش 

براي اين حديث 177-26/171و مجلسي در مرآه، . استدادهتوجيه شرح 

بدان كه اين حديث از معضالتي (: گويدتوجيهات مختلفي ارائه داده است او مي

اند و درك و فهم افراد كامل و غيركامل در آن است كه ناظران در آن حيران مانده

). به جايي نرسيده است

:»در روز قيامتديدن خدا «اعتراض عبدالحسين به حديث 
هاي ديدن خداوند در روز قيامت به صورت«عبدالحسين حديث 64در ص 

گروهي از : اند كه گفتكند شيخين از ابوهريره روايت كردهرا ذكر مي» مختلف

بينيم؟ آيا ما پروردگار خود را در روز قيامت مي�اي پيامبر خدا: مردم گفتند

در آسمان نباشد در ديدن خورشيد مشكل آيا هوا آفتابي باشد و ابري : فرمود

آيا در ديدن ماه در شب چهارده كه ابري : فرمود، نه اي پيامبر خدا: داريد؟ گفتند

پس شما پروردگارتان را در : نه اي پيامبر خدا، فرمود: نباشد مشكل داريد، گفتند

ر گويد هآورد و ميخداوند مردم را گرد مي. بينيدروز قيامت به اين صورت مي

كرده است به دنبال آن برود، آنگاه كساني كه كس هر چيزي را عبادت مي

روند و هر كس كه ماه را پرستش اند به دنبال آن ميپرستيدهخورشيد را مي

اند به دهكريها را پرستش مرود و آنان كه طاغوتكرده است به دنبال آن ميمي

كه منافقان هم در ميان آنها ماندروند، و اين امت باقي ميميهادنبال طاغوت

آيد و د به نزد مردم مينشناسهستند، آنگاه خداوند در ديگر صورتي كه او را نمي

بريم، ما در گويند از تو به خدا پناه ميگويد من پروردگار شما هستم آنان ميمي

شناسيم، آنگاه مانيم تا آن پروردگار ما نزد ما بيايد او را مياين جاي خود مي
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گويد من شناسند و ميآيد كه او را مياوند با همان صورتي نزد آنها ميخد

روند، و پل گويند تو پروردگار ما هستي و به دنبال او ميباشم ميپروردگارتان مي

فرمود من اولين كسي هستم كه از آن عبور �شود، پيامبر خداجهنم زده مي

سالمتي ،خدايا سالمتي بياوركنم و دعاي پيامبران در آن روز اين است بارمي

آيا خارهاي سعدان ، هايي دارد مانند خار درخت سعدانو پل صراط قالب، بياور

هاي آن مثل خارهاي سعدان گفتند بله اي پيامبر خدا، فرمود قالب؟ايدرا ديده

داند و آنگاه مردم بر حسب است اما اندازة بزرگي آن را كسي جز خدا نمي

شوند و بعضي نمايند بعضي به سبب اعمالشان هالك ميبور مياعمالشان از آن ع

يابند تا اينكه خداوند از قضاوت بين بندگانش شوند سپس نجات ميزخمي مي

كند شود و هر كس را كه بخواهد از بندگانش را از دوزخ بيرون ميفارغ مي

به دهند كه هيچ معبود به حقي جز خدا نيست خداوند كساني را كه گواهي مي

و مالئكه آنها را بيرون ددهد تا آنها را از دوزخ بيرون بياورنمالئكه فرمان مي

شناسند و خداوند بر آتش حرام نموده نمايند و با عالمت آثار سجده آنها را ميمي

كنند در حالي كه سوخته كه اثر سجده او را بسوزاند، پس مالئكه آنها را بيرون مي

گويند و شود كه به آن آب حيات ميبي بر آنها ريخته مياند آنگاه آو از بين رفته

ماند كه رويش به سوي و مردي از آنها باقي مي،رويندسپس آنها همانند دانه مي

گويد پروردگارا بوي بد آن مرا به شدت ناراحت كرده و دوزخ است و مي

همچنان ، و او دور كناست، بنابراين صورت مرا از آن زانده هاي آن مرا سوشعله

خواهي به فرمايد شايد اگر اين چيز را كه ميخواهد آنگاه خداوند مياز خدا مي

گويد نه سوگند به جالل و شكوه تو از تو تو بدهم چيزي ديگر از من بخواهي مي

گرداند، خواهم، آنگاه خداوند چهره او را از جهنم برميچيزي ديگر جز اين نمي

. پروردگارا مرا به دروازة بهشت نزديك كنگويد گويد بعد از آن ميسپس مي

خواهي واي فرمايد آيا مگر نگفتي كه غير از آن از من چيزي ديگر نميخداوند مي

بر تو اي پسر آدم چقدر فريبكار و عهدشكن هستي، اما آن مرد همچنان از 
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ات را به تو بدهم چيزي گويد اگر اين خواستهخواهد، خداوند ميخداوند مي

گويد نه سوگند به عزت و شكوهت چيزي ديگر خواهي ميمن ميديگر از 

بندد كه ديگر چيزي از او نخواهد، آنگاه خداوند خواهم و با خداوند عهد مينمي

كند و وقتي او آنچه را كه در بهشت است او را به دروازة بهشت نزديك مي

دگارا مرا گويد پرورماند سپس ميداند ساكت ميبيند تا حدودي كه خدا ميمي

فرمايد آيا مگر نگفتي كه ديگر چيزي از من وارد بهشت كن سپس خداوند مي

گويد خواهي واي بر تو اي فرزند آدم چقدر عهدشكن هستي، آنگاه او مينمي

دهد تا ات قرار مده و همچنان به دعا ادامه ميترين آفريدهپروردگارا مرا بدبخت

دهد كه وارد خندد به او اجازه ميميوقتي خداوند ! خندد؟اينكه خداوند مي

شود آرزو كن و بخواه و او شود به او گفته ميبهشت شود و چون وارد بهشت مي

شود بخواه و آرزو كن و او آرزو سپس به او گفته ميدخواهكند و ميآرزو مي

شود دو برابر آنچه شود آنگاه به او گفته ميكند تا آن كه آرزوهايش تمام ميمي

.)1(باشداي از آن تو مينمودهآرزو

اگر (: گويدسپس عبدالحسين در مورد اين حديث نبوي غوغا به پا كرده و مي

خردمندان به اين حديث عجيب بنگرند آيا از ديدگاه آنها درست است كه خداوند 

هاي مختلفي باشد كه با بعضي از آن او را بشناسند و با بعضي او را داراي صورت

يا از نظر عقال خداوند ساق  پايي دارد كه نشانه اوست؟ نشناسند؟ و آ

و به چه دليل فقط ساق پا نه ديگر اعضاي بدن عالمت او قرار گرفته است؟ و 

آيد و آيا جايز است كه بگوييم خداوند حركت و انتقال دارد اول پيش آنها مي

د؟ آيا خندآيد و آيا جايز و درست است كه بگوييم خداوند ميسپس دوباره مي

؟ )چنين سخني ارزشي دارد

خواهد به عقيدة اهل سنت كه معتقدند مؤمنان عبدالحسين مي) مؤلف(گويم مي
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د اعتراض كند، چنان كه كتاب مستقلي در رد اهل نبينروز قيامت خداوند را مي

1������Fسنت تأليف كرده و آن را ���pY?�	 ناميده است، پس منظور عبدالحسين

داند كه حديث رؤيت مؤمنان نت است چون عبدالحسين ميرد كردن اهل س

روايت شده است �از طريق بيست نفر از اصحاب پيامبر، خداوند را در قيامت

و هدف !! اما عبدالحسين از ابوهريره راهي درست كرده تا به اين عقيده حمله كند

تصراو همين است چنان كه در مقدمه كتاب بيان كردم به هر حال به صورت مخ

. دهيمو گذرا به شبهات عبدالحسين پاسخ مي

هاي مختلفي داشته آيا درست است كه خداوند صورت(: گويداينكه او مي

؟ )باشد كه با بعضي از آن او را بشناسند و با بعضي ديگر او را نشناسند

بدان كه بر هر مسلماني واجب است كه : گويدابن جوزي مي) مؤلف(گويم مي

ه خداوند داراي چنان صورتي كه داراي هيئت و تركيب باشد معتقد باشد ك

. نيست

آنان كه معتقدند كه خدا جسم است : گويدو ابن حجر به نقل از ابن بطال مي

اند و آنها دليلي ندارند، چون احتمال دارد كه صورت به اين حديث تمسك جسته

ا بشناسند چنان كه به معني عالمتي باشد كه خداوند براي آنها وضع كرده تا او ر

گويي صورت سخن تو اين شود چنان كه ميدليل و عالمت صورت ناميده مي

طور است و صورت مسئله چنان است و حال آن سخن و مسئله در حقيقت 

... .اند منظور از صورت صفت است صورتي ندارند، و بعضي گفته

حركت و انتقال آيا درست است كه گفته شود خدا داراي(: گويدو اما اينكه مي

آيد، و آيا درست است كه گفته شود آيد و باز دوباره مياست و اول پيش آنها مي

؟ )خندد؟ و اين سخن چه ارزشي دارداو مي

نظيري هستند، سخنان عبدالحسين نشانگر جهالت زشت و بي) مؤلف(گويم مي

ه او را عالمه آيا اين كسي ك،يش از او كسي را سراغ ندارم كه چنين گفته باشدپو 

خواند كه خداوند ، آيا اين آيه را نمي!خوانداند قرآن كريم را نميلقب داده
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���É}: فرمايدمي �È��Ç��Æ� �Å� �Ä� �Ã� �Â� �Á� �À� �¿��¾
ËÊz)ها و پيروان فرمان شيطان، پس از اين همه نشانه(آيا «.)210: هالبقر

هائى از ابرها به در سايهانتظار دارند كه خداوند و فرشتگان، ) هاى روشنبرنامه

با اينكه چنين چيزى ! اى در اختيارشان بگذارند؟و داليل تازه(سوى آنان بيايند 

.»!)محال است

����M��L}�: فرمايدو مي �K��J� �I��H��G� �F��E��D�C��B��A
Nz)به سراغشان ) مرگ(آيا جز اين انتظار دارند كه فرشتگان «.)158: األنعام

و (به سوى آنها بيايد، يا بعضى از آيات پروردگارت ) خودش(آيند، يا خداوند 

.»!؟)هاى رستاخيزنشانه

�}�:فرمايدو مي �À��¿��¾��½��¼��»��º��¹��� �̧ �¶��µ�� �́� � �³z
پندارند، در آن هنگام كه زمين سخت و چنان نيست كه آنها مي«.)22- 21: الفجر(

اليق بيايد، و فرشتگان و خداوند براي فصل قضاوت بين خ. در هم كوبيده شود

.»صف در صف حاضر شوند

اين محال (: گويدكند و ميو اما اينكه عبدالحسين روايت خدا را انكار مي

تواند آن را تصور نمايد مگر آن كه گنجد و هيچ كس نميعقل نميدراست و 

خداوند در قيامت به مؤمنان بينايي و چشماني بدهد كه خواص اين چشمان 

...). را نداشته باشند زندگي دنيا

كساني كه با شما مخالف هستند و معتقدند كه مؤمنان در ) مؤلف(گويم مي

تر و از بينند اصحاب و تابعين و ائمه و فقها هستند، آنها عاقلقيامت خداوند را مي

. شما تعدادشان بيشتر است

بدان كه مذهب همه اهل سنت اين است كه ديدن خداوند : گويدنووي مي

اند كه امكان دارد و از نظر عقلي ناممكن نيست و همچنين اهل سنت اجماع كرده

بينند و كافران او را نخواهند ديد، برخي از اهل در آخرت مؤمنان خدا را مي
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اند كه هيچ كس خدا را معتزله و خوارج و بعضي از مرجئه ادعا كردهدبدعت مانن

اند و ناممكن است، آنچه اينها گفتهبيند و ديده شدن خدا از نظر عقلي محالنمي

قطعاً اشتباه و جهالت است، چون كه داليل كتاب و سنت و اجماع اصحاب و 

بينند و بيست نفر از گويند كه مؤمنان در قيامت خدا را ميسلف امت همه مي

اند و آياتي از قرآن كه در حديث ديدن خدا را روايت كرده�اصحاب  پيامبر

هايي داده شده ست معروفند و به اعتراضات اهل بدعت پاسخاين مورد آمده ا

اند و همچنين به بقيه شبهات هاي متكلمين اهل سنت بيان شدهاست كه در كتاب

.)1(آنان پاسخ داده شده است

اهل سنت و جمهور : گويدو ابن حجر در فتح الباري به نقل از ابن بطال مي

بينند و خوارج و معتزله و بعضي را ميامت معتقدند كه مؤمنان در قيامت خداوند

توان ديد اين گويند اگر گفته شود كه خدا را مياز مرجئه اين را قبول ندارند و مي

و قرار گرفته در ) پديد آمده(شود محدث به آن معني است كه آنچه ديده مي

�فرمايدجايي است، و آنها گفته الهي را كه مي {�Oz��������:���را تأويل 

� �اند يعني منتظرند، اما اين تأويل اشتباه است چوناند و گفتهردهك� با كلمه � ��� ���

اند فاسد و گويد آنچه آنها به آن تمسك جستهسپس مي. شودالي متعدي نمي

و ديدن چيزي كه هست مثل . باطل است چون داليل وجود خدا فراوان است

شود پس دوث آن نميدانستن است پس وقتي تعلق علم به معلوم موجب ح

. شود موجب حدوث آن چيز نيستهمچنين تعلق رؤيت به چيزي كه ديده مي

ها چشم«.)103: األنعام(���W���V��Uz}:اند از اين آيهو استدالل كرده

.»بيننداو را نمي

هرگز مرا «.)143: األعراف(z®�¯}:و از اينكه خداوند به موسي گفت
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. »نخواهي ديد

يابند يعني در دنيا او را ها او را درنميست كه منظور از اينكه چشمپاسخ اين ا

توان چيزي را ديد بدون اينكه به حقيقت او چون مي،يابندبينند و درنمينمي

.)1(احاطه داشت

چون عقل درست و سالم با قرآن و سنت تعارض و مخالفتي ندارد و اگر 

يا حديثي روايت شده است ، ظاهرا تعارضي بين عقل و قرآن و حديث پيش آيد

صحيح نيست يا اينكه عقل كامل نيست، و همچنين مجرد عقل ديدن خدا را 

. داندمحال نمي

:اثبات رؤيت خداوند در قيامت از طريق اهل بيت
اينك . دهيمما به عبدالحسين و افتراهاي او به صورت مختصر پاسخ مي

اند را ت نقل شدهوند در روز قيامرواياتي را كه از اهل بيت در اثبات رؤيت خدا

!!كنيمبيان مي

بهشـت و  (مبحث الجنـه و نعيمهـا   ) 205ح215-8/207(در كتاب بحار األنوار 

احمد بن محمد بن عيسي، از سعيد بن جنـاح، از عـوف   : آمده است) نعمتهاي آن

ما از ابي عبداهللا روايت شده است بن عبداهللا األزدي، از بعضي از اصحاب و ياران

: پيامبر فرمودند-حديث طوالني كه خالصه آن اين است-كه ايشان فرموده است

تـا جـايي كـه فرمودنـد     . كنـد هنگامي كه خداوند روح انسان مؤمن را قـبض مـي  

اهـل بهشـت   . بينيـد اي اهل بهشـت، بهشـت را چگونـه مـي    ) فرمايدميخداوند(

پاداشها پـاداش مـا   است و بهترين ) يعني بهشت(مكان ما ،گويند بهترين مكانمي

خواهيم كه به نـور  است، صداي شريف حضرت باري تعالي را شنيديم و حاال مي

اي، و جالل شما نظر بيفكنيم، و اين بهترين پاداش ما است كـه بـه آن وعـده داده   


�����¥7H����ZR�N��Å�!u#�;*��n!X�$%��*�Q!�!8�;*���!L]�Y���û�!")���T�'�����ZRO&����&����



از بهتان����دليل و برهان در تبرئه ابوهريره 
٢١٧

كند، پس هفتاد امر مي) پرده(پس خداوند به حجب )1(كنيدشما خالف وعده نمي

شوند در حـالي كـه زر و   بر شترها و قاطرها ميحجاب با سند شده و سوارهزار

روند تـا بـه دار السـالم كـه     زيورآالت بر تن دارند، و در زير سايه درخت راه مي

رسند، و و كرامت و بزرگي است ميرهمان دار خداوند، خانه شادي و نور و سرو

اي سرور ما صداي دلنشين نطـق شـما را  : گويندشنوند و ميصداي خداوند را مي

خداوند خود را پس. شنيديم، پس نور و وجه و صورت مباركت را به ما نشان ده

سازد تا به نور وجه مبارك ايشان نگـاه كننـد، پـس اختيـار و     براي آنها آشكار مي

پاك و منزه بادا، شما : گويندافتند و ميكنترل خود را از دست داده و به سجده مي

ستش نكرديم اي بزرگوار و بلند مرتبه، پيامبررا آنگونه كه شايسته بود عبارت و پر

اي بندگان من، سرتان را بلند كنيـد زيـرا كـه ايـن     : فرمايدخداوند مي: فرمودص

مكان جاي عمل و عبادت نيست بلكه جاي طلب و مسـئلت و نعمـت و كرامـت    

كنند نور صورتهايشان بـه دليـل   پس هنگامي كه سرهايشان را بلند مي... شما است

و يك نسيم خوشبو از زيـر  ، دن به نور وجه خداوند هفتاد برابر شده استنگاه كر

كند كـه سـفيدتر از بـرف اسـت و صـورت و پيشـاني       عرش شروع به وزيدن مي

وجـه خداونـد   راي كه قادر به نگاه كردن به نـو سازد، به گونهبهشتيان را متغير مي

ما و نگاه كردن بـه  اي سرور ما شيريني و لذت سخنان ش: گويندشوند، پس ميمي

خواهيم، پس خداونـد  نور وجه شما براي ما كفايت است و چيزي غير از آن نمي

دانم كه شـما مشـتاق ديـدار همسـرانتان هسـتيد و همسـرانتان       من مي: مي فرمايد

يعنـي  (اي سرور ما براي شرطي قـرار بـده   : گويندپس مي... مشتاق ديدار شمايند

ديدار وجود شما پس هر جمعه براي : فرمايدميپس) وقتي براي ديدارت قرار بده


���G��Q�� �ër(� �b]��  J�J�  �#��'(1\�UJ�ª�U�=��Qz��Q*�'J1�� �ìr�Q*� �U�'���³���r���M��F��1<
QF(�����
5À�YF� Yz�������7�4��1M���J�X��e�U�Å�f�UJ���Â�UG���!���3¦f�Q*�'�XU�ãJU�1ç��Y]�Q*�r1ìr�	��

b]�� JY�1<�å��!ç�Q��b]�� ��(�w!r�b�]�UJ�gG���U�'�7"��M���U�ãJU�1ç�vX�Q���r�d��U� ���QIr��äd��!�!*
G��U�*�KX�UJG�r�vX�'�FJ�cr����w!f����!�!*JYX�Q!L]��� �!"#�$%�ZRO&���



 ���� �� ���	 � ������ ����������������� ��
٢١٨

شناسيد طـول  هزار سال از سالهايي كه شما مي7000دارد و ما بين جمع تا جمعه 

.دهنداند بشارت ميان را كه نزد درهاي بهشت ايستادهشكشد سپس همسرانمي

شـود، همسـر بـه صـورت شـوهرش      هنگامي كه مرد به همسرش نزديك مـي 

عزيز من هنگامي كـه از نـزد مـن خـارج شـدي      : گويدكند و ميزده نگاه ميبهت

كنـي كـه   اي عزيـز مـن، مـرا مالمـت مـي     : دهـد صورتت اينگونه نبود، جواب مي

ام و صـورت مـن از صـورت    ام حال آنكه بر وجه پروردگـارم نگـاه كـرده   اينگونه

گرداند و دوبـاره  مبارك ايشان نوراني شده است، پس مرد از همسرش روي بر مي

ام و تـو  خـارج شـده  تمن از نزد: اي همسر عزيزم: گويدكند و ميبه او نگاه مي

كنـي كـه   اي شوهر عزيـزم مـرا مالمـت مـي    : گويداينگونه نبودي، پس همسر مي

اينگونه باشم در حالي كه به صورت كسي كه بصورت خداوند نگـاه كـرده اسـت    

ند نگاه كرده اسـت  و صورتم از نور صورت كسي كه به صورت خداومانگاه كرده

گيرد و خداوند لبخند هفتاد برابر نوراني شده است، سپس شوهرش را در بغل مي

.زندمي

دانة اناري : فرمود�سپس پيامبر: بحار االنوار آمده است217و در ص 

اي : گويدكند، سپس خداوند ميافتد و چهرة مردان را از يكديگر پنهان ميمي

روند و از آن نيد، آنگاه به سوي درختي در بهشت ميمالئكه من، آنها را بپوشا

به : گويدآورند، سپس خداوند مياند ميزيورهايي كه با نور خدا صيقل داده شده

يره نام دارد و از برف سفيدتر است از زير عرش ثآنها عطر بزنيد، آنگاه بادي كه م

سپس پروردگار دهد،ها و پهلوهايشان را تغيير ميها و پيشانيآيد و چهرهمي

خدايا : گويندشود تا به نور چهرة او نگاه كنند، آن وقت آنها ميمتعال متجلي مي

تو پاكي ما تو را بگونه شايسته عبادت نكرديم اي خداي بزرگ، سپس خداوند 

توانيد به ديدار من بياييد و فاصله هر جمعه شما در هر جمعه مي: گويدمتعال مي

.»...ال است هزار سبا جمعه ديگر هفت

�27ح، 126و در ص ���{��[�*�>�!)rعبداهللابيعاصم بن حميد ازاز�
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دهد در قرآن پاداشي براي هر عمل نيكي كه بنده انجام مي: روايت است كه گفت

آن ذكر شده است به جز نماز شب، كه به خاطر اهميت آن نزد خدا، خداوند 

���h��g��f}: فرمايدپاداش آن را ذكر نكرده است، و مي � �e��d
�o��n���m��l��k��j��iz)خداوند : سپس گفت.)16: هالسجد

اي را دارد، و در هر جمعه خداوند فرشتهدر هر روز جمعه بندگانش را گرامي مي

فرستد، آنگاه فرشته به كه عبايي آراسته شده به همراه دارد به سوي مؤمن مي

دهيد تا پيش فالني بروم، آنگاه به به من اجازه : گويدرسد و ميدروازة بهشت مي

چه : گويدفرستادة پروردگارت دم در است، او به همسرانش مي: شوداو گفته مي

گويند سرور ما سوگند به خدايي كه تو را در بينيد؟ ميچيز را برايم بهتر مي

بهشت قرار داده ما هيچ پوشاكي را بهتر از اينكه پروردگارت آن را برايت فرستاده 

پوشد و ديگري را به عنوان بينيم، آنگاه او يكي را به عنوان شلوار مينمياست 

شود تا اينكه گذرد برايش روشن ميپوشد و او از كنار هر چيزي كه ميپيراهن مي

آيند خداوند رسد و وقتي همه گرد ميبه محل جايي كه وعده ديدار است مي

افتند، كنند به سجده مينگاه ميشود و وقتي به خداوندمتعال براي آنها متجلي مي

اي بندگانم سرهايتان را بلند كنيد اين روز، روز سجده : گويدميه خداوند اآنگ

نيست و روز عبادت نيست تكليف و مشقت از شما دور شده است، آنگاه آنان 

اي، بهشت را به پروردگار چه چيزي بهتر از آن است كه به ما بخشيده: گويندمي

آنچه داريد و هفتاد برابر آن از آن شماست، آنگاه هر : گويدخداوند مياي، ما داده

: گويدشود و وقتي خداوند ميمؤمن در هر جمعه آنچه دارد هفتاد برابر مي

� �!" �# �� ��$ 
" �! �� . منظور روز جمعه است.)35:ق(���

بن بشار حسينخلف بن حماد، از سهل، از از 17ح، 48/263و در البحار، 

وفات يافت به سوي علي بن �وقتي موسي بن جعفر: است كه گفتروايت

رفتم در حالي كه به مرگ موسي باور نداشتم و امامت علي را �موسي
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خواستم او را بپرسم، وقتي به مدينه رسيديم پيش او رفتم و پذيرفتم اما مينمي

نمود، اجازه ورود خواستم و وارد شدم او مرا نزديك نشاند و با من مهرباني

خواستم او را در مورد پدرش بپرسم او پيش از آن كه من چيزي بگويم به من 

آن كه پرده و خواهي خدا به تو بدون پرده بنگرد و تو بياي حسين اگر مي: گفت

را دوست بدار و ولي امر آنها را �مانعي باشد به او نگاه كني پس آل محمد

بله سوگند : ا نگاه خواهم كرد؟ گفتگفتم من به خد: گويددوست بدار، حسين مي

.... . به خدا 

كند كه روايت مي�بكربن صالح از امام رضا42ح، 27/90و در جلد 

هر كس دوست دارد كه بدون آن كه حجاب و مانعي باشد به خدا نگاه كند : گفت

را �و خداوند بدون آن كه حجابي باشد به او نگاه كند پس بايد آل محمد

و از دشمنان آنها اظهار بيزاري كند و به پيشواي مؤمنان اقتدا كند، دوست بدارد 

آن كه نگرد و او نيز بيآنگاه در روز قيامت خداوند به سوي او بدون حجاب مي

.كندحجابي باشد به خدا نگاه ميدر وسط پرده و

7<������YF�_C<�[�*��j�#�]}�(�بحار االنوار در ) 3ح، 266/ 89(و در �!��	
نقل كرده و او از پدرش و در تفسيرش بن ابراهيم جلسي اين حديث را از عليم

عبداهللانجران و او از عاصم بن حميد و او از ابيعبدالرحمن بن ابياز پدرش 

خداوند در هر روز جمعه بندگانش را گرامي : كند كه گفتروايت مي�

- فرستددروازة بهشت مياي را همراه با لباسي به دارد، و در روز جمعه فرشتهمي

شود و شوند خداوند متعال براي آنها متجلي ميوقتي جمع مي-تا اينكه گفت

اي : گويدافتند، آنگاه خداوند ميكنند به سجده ميوقتي آنها به خدا نگاه مي

بندگانم سرهايتان را بلند كنيد امروز روز سجده و عبادت نيست، تكليف از شما 

پروردگارا چه چيزي بهتر از آن است كه به ما : گويندميرفع شده است، آنگاه

آنچه شما داريد به اضافه : گويداي، سپس خداوند مياي، بهشت را به ما دادهداده

آن هفتاد برابر آن نيز از آن شماست، آنگاه مؤمن هر چه دارد در هر جمعه هفتاد 
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�شود و منظور از فرمودة الهي كه برابر مي {�õ� �ô� �óz)ين هم.)35: ق

...... است

محققين شيعه محمد العلماء وةاثر عمد» 411-4/410اللئالي االخبار، «و در 

اهل (: اين حديث آمده است	4�Q8Y.�'Y)��F_��}�,*�]�+�ركاني در يتوس

كنند و شنيدن صداي شنوند و به سوي او نگاه ميبهشت صداي خداوند را مي

در �هل بهشت از همه چيز لذيذتر است، اوخدا و نگاه كردن به او براي ا

هاي بهشت هستند در همين حال كه مؤمنان مشغول نعمت: گويدحديثي مي

اي اهل بهشت جايتان را : گويدشنوند كه ميناگهان صدايي را از زير عرش مي

بهترين جا جاي ماست و بهترين پاداش پاداش : گويندبينيد؟ آنها ميچگونه مي

را شنيديم و از نگاه كردن به خدا لذت برديم و اين بزرگترين ماست، ما صدا 

اي و ما را به آن وعده داده بودي و تو خالف پاداشي است كه خدايا تو به ما داده

كند و هفتاد هزار حجاب برداشته كني آنگاه خداوند به حجاب امر ميوعده نمي

و هي كه لباس پوشيدشوند در حالها ميشوند و بهشتيان سوار شترها و اسبمي

نمايند تا اينكه به دارالسالم اند آنگاه در سايه عرش حركت ميآراسته شده

رسند و دارالسالم خانه خدا و خانه درخشش و نور و شادماني و كرامت است، مي

سرور ما از شنيدن صداي دلنشين و : گويندشنوند و ميسپس آن جا صدا را مي

به ما نشان بده آنگاه خداوند براي آنان متجلي ات رازيبايت لذت برديم چهره

افتند و اختيار به سجده ميكنند و بيشود، و آنها به چهره خداوند نگاه ميمي

بزرگ ما بطرز شايسته تو را ىخدايا تو پاك و منزه هستي اي خدا: گويندمي

اينجا بندگانم سرهايتان را بلند كنيد: گويدايم، آنگاه خداوند ميعبادت نكرده

هاي آنان به خاطر اثر كنند چهرهوقتي سرهايشان را بلند مي... سراي عمل نيست 

اي فرشتگان : گويدشود، سپس خداوند ميتر مينور چهره خدا هفتاد برابر روشن

اي فرشتگان من آنان را معطر كنيد آنگاه بادي ... من به آنها غذا و نوشيدني بدهيد 
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هاي آنها را تغيير ها و پيشانيآيد و چهرهير عرش ميكه از برف سفيدتر است از ز

توانند به چهرة خداوند شود و آن وقت آنها مييره ناميده ميثدهد و اين باد ممي

ات براي سرور ما شنيدن صدايت و نگاه كردن به چهره: گويندنگاه كنند، سپس مي

گويد من گار ميخواهيم آنگاه پروردما كافي است و چيزي ديگر به جاي آن نمي

منديد و همسرانتان مشتاق شما هستند، پيش دانم كه شما به همسرانتان عالقهمي

گويند پروردگارا براي ما شرطي قرار بده خداوند همسرانتان برگرديد، آنها مي

گويد در هر جمعه شما با من ديدار خواهيد داشت و فاصله هر جمعه تا مي

گردند و به هر فردي يك انار آن وقت برمياي ديگر هفت هزار سال است،جمعه

شود كه در هر انار هفتاد طال و جواهر وجود دارد تا آن كه به زنانشان سبز داده مي

اند مژده بدهند و وقتي هر كسي به همسرش نزديك كه دم درهاي بهشت ايستاده

ي گويد عزيزم از پيش من رفتي ولكند و مياش نگاه ميشود همسرش به چهرهمي

گويد عزيزم آيا مرا به خاطر اينكه اين طور باشم مالمت اين طور نبودي مي

او روشن ام از نور چهرهكني و حال آن كه به چهره پروردگار متعال نگاه كردهمي

كند گرداند و دوباره وقتي به او نگاه ميشده است، سپس از همسرش روي برمي

عزيزم مرا از : گويدين طور نبودي ميعزيزم وقتي از پيش تو رفتم تو ا: گويدمي

ام كه كني و حال آن كه به چهره كسي نگاه كردهاينكه اين طور هستم مالمت مي

ام از نگاه كردن به چهره كسي كه به به چهره پروردگارم نگاه كرده است، و چهره

تر شده است، و آنگاه او همسرش را پروردگار نگاه كرده است هفتاد برابر روشن

.خنددگيرد و پروردگار به آنها ميدم در خيمه آغوش مياز 

:اثبات ديدن خدا از دعاهاي اهل بيت
كنيم كه ائمه در آن از خداوند اينك به اختصار برخي از دعاهايي را ذكر مي

، 86/2در البحار، . خواهند كه در روز قيامت رؤيت الهي را نصيب آنها بگرداندمي

7�2����1o�]�[�*#�Kح�F_��K!"P.û	فرمود هر �آمده است كه پيامبر



از بهتان����دليل و برهان در تبرئه ابوهريره 
٢٢٣

كس اين دعا را بعد از هر نماز فرضي بخواند جان و مال و خانه و فرزندانش 

������O���E��محفوظ خواهند بود و آن دعا اين است ��� ~��Y��� I�^�
���� ~@O%�� I;�(���s%bEB XXX� ��@�� �]�� ��"�� ,�)� [�P ��) �����t(

 T�Y:S� V�#�R� ��� [�� h� �� V�� O�@�L�OP��XXX�X
ات و لذت نگاه كردن را به چهرهبار خدايا گناهان گذشته و آيندة مرا بيامرز و

... . شوق ديدارت را نصيب من بگردان 

: آمده است» باب تعقيب العصر المختص بها«11ح، 87، و ص 85و در ص 

� �"O� O �� w;�:#:�: كردفاطمه زهرا اين دعا را مي� ��C�',l �� ��C�'�
�:B]�� ,�% XXX��� �P �� �") ����� V��'� ��@�� �]� V��'t( V�#�X XXX

اي خواهم كه مرا به آنچه مقدر نمودهخدايا از تو مي... و منزه است پاك 

ات را نصيب منخواهم كه لذت نگاه كردن به چهرهراضي بگرداني و از تو مي

... . گرداني 

و از : آمده است	�¡8�P.�K!")8�[�*û[1Bح، 104، و ص 102و در ص 

* �?<�: خواندفاطمه روايت است كه بعد از نمازهاي پنجگانه اين دعا را مي
]��aR�l!W��خواهم كه نگاه كردن به و از تو مي: گفتتا اينكه مي...

. ...ات را به من ارزاني نمايي چهره

����YF}�(�90/133و در  �#J�	شوم و آنگاه كه از دنيا جدا مي«: آمده است

ات در روز قيامت نگاه كنم و از حجتم را به من تلقين كن كه بوسيله آن به چهره

. »...مند شوم نور و كرامت تو بهره

�T�o:�F � :آمده است145و در ص  TRy@� !� �"#� XXX� T���Bt( i:� V�#�
�� g���r� �� !� X XXX

ات ات را در روزي كه مجرمان را از ديدن چهرهو نگاه كردن به چهره... 
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... .نمايي به او ارزاني نما محروم مي

��;=�O��(�� d[� � �@ XXX �@Y� �Q�W : آمده است	?����x�#J�k!��159و در ص 
 ��@��t(� V�#�� �@� �"#� T�;��� ��B d[� � X XXX
ات را به ما ارزاني ار خدايا ما را مشتاق ديدارت بگردان و نگاه كردن به چهرهب

... . كن و ديدارت را ما به شادماني ما بگردان 

�R: دعايي از امام كاظم نقل شده است كه در آن آمده است166و در ص 
@����(Z� XXXR�@���� d[� � XXX � z�E"�� VOJ'� ��O�� XXXX ��@���(t V�#�

 ������ X XXX
.. خواهم و بار خدايا از تو پاكدامني مي... بار خدايا مرا از ديدارت محروم مگردان 

....ات را نصيب من بگرداني چهرهخواهم كه نگاه كردن بهو از تو مي

نقل شده است كه در آن �دعايي ديگر از امام كاظم206و 201و در ص 

]��t(� V�#� T�Y:St( V�� � X XXX� ��VOJ' XXXX ��@ � ��: چنين آمده است
... .ات را نصيب ما بنمايي خواهم كه لذت نگاه كردن به چهرهو از تو مي... 

كـه بـه وسـيله آن بـه     ) نامـت (خوانم به آن اسمت و تو را مي): 93/262(و در -

ه كـريم و  ديدگان بندگانت توان دادي تا اينكه در روز قيامـت بتواننـد بـه نـور وجـ     

...ماندگار تو  نظر بيفكنند يا اهللا

بارالها درهاي رحمت خود را بر بندگاني كه تو را به يگـانگي  ): 94/144(و در -

.پرستند مبند و مشتاقان خود را از ديدار زيبايي خود محروم مگردانمي

ور قداسـتت و  نـ خداوند به پاكي و تقدس وجه كريمت و به ): 145(و در ص -

.ي زيبا و بيكرانت مسئلت دارم كه به وجه اقدس شما نگاه افكنمهانعمت

به نام خداوند بخشـنده مهربـان بارالهـا كيسـت كـه شـيريني       ): 148(و در ص -

بارالها ما را از جمله كساني قرار بـده كـه آنهـا را بـراي     ... محبت تو را چشيده است

اي و نصـيب او كـرده  اي و محبت و ود خودت رانزديكي خودت و واليتت برگزيده
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او را براي ديدارت مشتاق و به تضاد قدرت راضي گردانند و نظر افكنـدن بـه وجـه    

.ايخود را نصيب او كرده

خدايا مسئلت دارم كه محبت من نسـبت بـه خـودت را مـورد     ) 149ص(و در -

رضايت خود قرار دهي، و شوق من نسبت به شما دور از عصـيان باشـد، و بـر مـن     

وجـه  ،تا به تو نگاه كنم، و با ديد ود و عطف و مهرباني بر من نظر افكنمنت بگذار 

.كريمت را از من برنگردان

و شور و شوق من نسبت به تو مگر با ديدن وجه تـو فـروكش   ) 150ص(و در -

.كندنمي

: باب دعاهاي فاطمه زهرا و بعضي از مناجاتها و تعويذاتش): 1ح225ص(و در -

كنم بـدور از ضـرر ضـرر    ودت و شوق به لقايت را مسألت ميو از تو ديدن وجه خ

.اياي كور كنندهاي و فتنهزننده

مرا محروم و ذليل قرار مده و مرا از : باب مستحبات ماه رمضان) 97/363(و در -

و ،و بهترين معادها معاد من قرار بده،خود دور مكن، و بهترين سرائر را سرائر من

.د را به من عطا كننعمت ديدن وجه كريم خو

گروهى از ياران ما از سهل بن زياد، از از ) 6ح548- 2/547(و در الكافي، 

ابوجعفر بن الرضا: بن فرج روايت است كه گفتمحمدگروهى از ياران ما، از 

هر كس بعد از نماز : اين دعا را براي من نوشت و به من آموخت و گفت�

گردد و آن اين دعا اين ه باشد آسان ميصبح اين دعا را بخواند هر مشكلي داشت

��]� A)� *�� *�)s`s%q� �>U � !� XXXX�� [�P ��) ����� V��' XXX�: است
 ��@��t( T�Y:S� V�#�t( V�� �� V���;X XXX)1(.

ات را نصيب من بنمايي و مرا خواهم كه لذت نگاه كردن به چهرهو از تو مي... 

... . مشتاق ديدارت بگرداني


�����Q!"H��� hi9�;��T�'���Z��&��$���K!")7���+�[�*�
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العابدين امام سجاد اين دعا است، در صحيفه سجاديه، و يكي از دعاهاي زين

خواند شد اين دعا را ميآمده است كه هر گاه او غمگين و ناراحت مي117ص 

 XXX �� d��)��Z( XXX ��O��(@% ~L� �� ������ V�#�� � XXX
... بار خدايا اگر چهره بزرگوارت را از من بگرداني 

� Z): آمده است�z��¡��[�*û+'�C�U�1>Xدر 139و در صحيفه علويه، ص 
� u�"P�� d��% �B XXX

�� �B� ���B [��P) �@):OY ;�c)(�W V��� ���� ;:@�� ��W �:O �� ;�c)
 �c�Lt( �>�"�� ��"� X XXX

هايمان را با نگاه كردن به تو روشن بگردان تا آن كه چشمان هاي دلخدا چشم

... . ها نور را بشكافند و به سرچشمه عظمت و شكوه برسند ها پردهلد

: اين دعا آمده است88و در المصابيح الجنان، ص 

� ��O�� XXX� ��@�� �@Y=;�t(� V�#�� �@� �"#� ;��� ���B V�� �XXX� X
ات را به ما بار خدايا ما را مشتاق ديدار خود بگردان و نگاه كردن به چهره

... . اني بنما و ديدارت را مايه سرور و شادماني بگردان ارز

)]��t(� V�#� T�Y:St� ��V��' � XXX ��@ ��: آمده است106و در ص 
 V�� � X XXX

... . ات را نصيب ما بنمايي خواهم كه نگاه كردن به چهرهاز تو مي

خواهند وند ميبينيم كه همه اين ائمه اهل بيت در ساير دعاهايشان از خدامي

!! كه رؤيت خويش را نصيب آنها بگرداند پس كجا رؤيت الهي نفي شده است؟

انكار عبدالحسين نشانه آن است كه او و پيروانش شيعه و پيرو اهل بيت 

! باشندنيستند، بلكه آنها شيعيان و پيروان طوسي و مجلسي و مفيد و امثالشان مي

بينند عقيده معتزله است، يامت خداوند را مياعتقاد نداشتن به اينكه مؤمنان روز ق

گويند مؤمنان خدايشان را و مذهب اهل بيت همان مذهب اهل سنت است كه مي
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. بينندروز قيامت مي

خندد؟ و آيا جايز است كه گفته شود خدا مي(: گويدو اما اينكه عبدالحسين مي

). اين سخن چه ارزشي دارد؟

ايات گذشته كه در مورد رؤيت ذكر شدند گوييم كه در رودر پاسخ او مي

. خنديدن خدا از طريق اهل بيت روايت شده است

شود تا آن كـه دوزخ پر نمي«اعتراض عبدالحسين به اين حديث كه 
:»گذاردخداوند پايش را در آن مي

عبدالحسين همين حديث را ذكر كرده است، از ابوهريره 69- 67در ص 

بهشت و جهنم با همديگر جر و بحث : فرمود�روايت است كه پيامبر خدا

اند و بهشت متكبران و سركشان به من اختصاص داده شده: كردند جهنم گفت

شود، خداوند به پس چرا جز افراد ضعيف و بينوا كسي وارد من نمي: گفت

بهشت گفت تو رحمت من هستي و با تو هر كس را كه بخواهم مورد رحمت 

ت تو عذاب من هستي و هر كس را كه بخواهم و به دوزخ گف،دهمقرار مي

شود تا آن كند اما دوزخ پر نميدهم، خداوند هر دو را پر ميبوسيله تو عذاب مي

گويد بس است بس است و گذارد و آنگاه دوزخ ميكه خداوند پايش را در آن مي

.)1(شودپر مي

دگاه عقل و اين حديث از دي(: گويدكند و ميسپس عبدالحسين غوغا به پا مي

داند شريعت محال و غيرممكن است، و آيا مسلماني كه خدا را منزه و پاك مي

پذيرد كه خداوند پايش را در كند كه خدا پا داشته باشد؟ و آيا عاقلي ميباور مي

جهنم بگذارد كه پر شود؟ و حكمت اين كار در چيست؟ و اين سخن پوچ چه 

باني با همديگر جر و بحث و گفتگو و جهنم و بهشت به چه ز... ارزشي دارد 


�����{��[�7���3�������t�H7���[�7����U�6*�>�4,���>�!)r��B0���
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دانند كه چه كساني را در و چگونه داراي حواس و درك هستند و مي! كنند؟مي

كند؟ بردارند و ستمگران و سركشان چه فضيلتي دارند كه جهنم به آنها افتخار مي

برد كه كساني كه در آن هستند افراد ضعيف و و چگونه بهشت گمان مي

و صديق و شهيد و صالح هستند �ال آن كه آنها پيامبرارزشي هستند و حبي

كنم جهنم و بهشت تا اين حد فكر نمي،كه خداوند به آنها نعمت بخشيده است

). نادان و احمق باشند

كنيد كه در حديث آمده اگر شما به خاطر اين اعتراض مي) مؤلف(گويم مي

دست و داوندراي خگذارد، در قرآن باست كه خداوند پايش را در جهنم مي

���t}�: فرمايدچهره و چشم و آمدن و غيره اثبات شده است، خداوند متعال مي
��z��y��x��w� �v� �uz)ذوالجالل و وجه خداوندو تنها «.)27: الرحمن

.»!ماندگرامى باقى مى

شود همه چيز نابود مي«.)88: القصص(ji�hg�fz}�: فرمايدو مي

.»جز چهره او

بلكه هر دو دست «.)64: هالمائد(��ÇÆÅ��Ä��Ã��Â��Áz}�: فرمايدو مي

.»نمايدخواهد انفاق مياو گشوده هستند و آن گونه كه مي

�}�: فرمايدو مي � ¶µ��´��³��²��±��°��¯z)چه چيز تو را منع «.)75: ص

.»امكرد از آن كه سجده نمايي براي آنچه با دو دستم آفريده

��^�}�: فرمايدو مي � �]� �\��_z)من ساخته و نظرو تا زير «.)39: طه

.»رشد نمايي

عقلي است، و و خالصه اينكه داور قرار دادن عقل در مورد صفات خدا بي

هاي خود را خورده و در صفات الهي عقل خويش را حاكم آنان كه فريب عقل

هايي انجامند، و براي عقل بهتر آن است كه در چيزاند اغلب به الحاد ميقرار داده

تواند، و وقتي عقل انسان از دريافتن راز و شناخت سر حيات بينديشيد كه مي
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تواند به تواند يك ذره ريگ را كامالً دريابد چگونه ميانسان عاجز است و نمي

حقيقت آفريننده اين جهان پي ببرد؟ فرض كنيم كه حاكم قرار دادن عقل در اين 

احاديث درست باشد؟ 

آيا ! خواهي آن را داور قرار دهي؟عقلي است كه تو ميپرسيم اين چهما مي

دهي؟ اگر با عقل فالسفه اين احاديث را بررسي عقل فالسفه را داور قرار مي

كني بدان كه آنها با همديگر اختالف دارند، و هر نسلي از فالسفه قول نسل مي

. نمايدگذشته را نقض مي

را مورد بررسي قرار دهي؟ ادباء خواهي با عقل ادباء اين احاديث و آيا مي

خواهي با آيا مي. كارشان اين نيست بلكه آنها به نوادر و حكايات عنايت دارند

عقل علماي طب يا هندسه يا رياضيات احاديث را مورد ارزيابي قرار دهي؟ به 

احاديث را مورد ، خواهي با عقل محدثيناينها اين مسائل ربطي ندارند؟ يا مي

پسنديد و بلكه شما آنان را به سادگي دهي؟ شما عقل محدثين را نميارزيابي قرار 

خواهي اينگونه احاديث را با عقل فقها كنيد، يا اينكه ميو كودن بودن متهم مي

. مورد سنجش قرار دهي؟ فقها مذاهب متعددي دارند

حكايتي قديمي است كه برخي از معتزله فرياد ، حكايت ارزيابي حديث با عقل

دهند و در گذشته سردادند و در عصر حاضر مستشرقين فرياد آن را سرميآن را 

هايي از احاديث صحيح را آورده كه احمد امين از آنها پيروي كرده است و او مثال

اگر منظور او از عقل چيزهاي بديهي است كه ،پذيرداز ديدگاه او عقل آن را نمي

كار انجام شده است و ائمه نقد كند در تاريخ سنت نبوي اينعقل آن را قبول مي

اند كه هايي را ذكر كردهو علماي حديث براي حديث موضوع و ساختگي عالمت

شود از آن جمله اينكه متن حديث با امور عقلي و قطعي دين يا با آن شناخته مي

اند و به تاريخ و يا طب و غيره مخالف باشد بنابراين هزاران حديث را نپذيرفته

. اندآن حكم كردهساختگي بودن

ريه به هر حال ما براي شناخت احاديث نيازي به عقل عبدالحسين و عقل ابي
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و عقل احمد امين نداريم، و مذهب علما در اين مورد معروف است، و سلف در 

و خداوند را از مشابهت با انسان ،پذيرندمورد اين احاديث بدون تأويل آن را مي

.)1(دانندمنزه و پاك مي

كند، چون آيد كه عقل عبدالحسين بسته است و كار نميا چنين به نظر ميام

��Ò��Ñ��Ð��Ï��Î��Í��Ì��Ë��Ê��Éz}�: علماي شيعه در تفسير اين آيه كه
و » اى؟آيا پر شده«: گوييمروزى را كه به جهنم مى) به خاطر بياوريد(«.)30: ق(

.»!ست؟افزون بر اين هم ه) از انس و جن(آيا «: گويداو مى

اند، بدون آن كه آن را انكار نمايند يا راوي از همين حديث استدالل كرده

حديث را تكذيب كنند، خواه راوي حديث ابوهريره باشد يا انس آن را روايت 

كرده باشد چنان كه سيوطي در الدر المنثور از طريق انس آن را روايت نموده 

ده باشد چنان كه امام احمد در است و يا اينكه ابوسعيد خدري آن را روايت كر

. مسند خود از طريق ابوسعيد آن را روايت كرده است

حديث انس كه سيوطي در الدر 18/362طباطبايي شيعه در تفسير الميزان، 

كند كه از انس روايت است كه پيامبر خداالمنثور روايت كرده است را ذكر مي

گويد آيا بيشتر از جهنم ميشود وهمچنان كه در جهنم انداخته مي: فرمود�

شود و آنگاه جمع مي(گذارد اين هم هست تا آن كه خداوند پايش را در آن مي

فرستد تا آن كه خداوند گويد بس است بس است، و همچنان به بهشت ميمي

طباطبايي ). دهدآورد و آنها را در قصرهاي بهشت جاي ميخلقي ديگر پديد مي

گذارد و اينكه خداوند پايش را در جهنم مي(: ويدگبعد از نقل اين حديث مي

بس است در روايات زيادي از طريق اهل سنت هم روايت شده : گويدجهنم مي

). است

المتألهين محمدبن ابراهيم صدرالدين و همچنين فيلسوف شيعه ملقب به صدر


���G*��;#�ñ�<J����G�)���3)�¡��=#� 1F14�Na��
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از اين حديث استدالل نموده است و او 156و ص 1/58شيرازي در تفسيرش، 

برد تا آن كه خداوند جبار پايش را شود رنج ميجهنم از اينكه پر نمي(: ويدگمي

يي است گذارد چنان كه در حديث آمده است و اين يكي از دو قدم و پادر آن مي

).اندكه در كرسي ذكر شده

» هل من مزيد«در باب 179- 2/178شهري در ميزان الحكمه، و محمدي ري

. ده استنيز از اين حديث استدالل كر

شوند اين است كه با آن سنجيده مي�و معيار واقعي كه احاديث پيامبر خدا

. اين احاديث را بدون چون و چرا بپذيريم

بهشت و جهنم با چه زباني جر و بحث و (: گويدو اما اينكه عبدالحسين مي

). اند كه چه كساني را دربردارندكنند و با كدام حواس متوجه شدهگفتگو مي

اين پرسش نشانگر جهالت و ناداني عبدالحسين و عدم ) مؤلف(گويم يم

شناخت او از قرآن كريم است، اگر سخن گفتن بهشت و جهنم جاي تعجب دارد، 

¼��}�: ها و زمين گفتپس چرا در قرآن آمده است كه خداوند خطاب به آسمان

���Ã��Â��Á��À��������¿���¾��½z)11: فصلت(.

: آنها گفتند» !، خواه از روى اطاعت و خواه اكراه)گيريدو شكل(وجود آييد «

.»)!گيريمو شكل مى(آييم ما از روى طاعت مى«

: ق(��Ò��Ñ��Ð��Ï��Î��Í��Ì��Ë��Ê��Éz}�: فرمايدو خداوند متعال مي

.»آيا بيشتر هم هست:گويداي ميگوييم آيا پر شدهروزي كه به جهنم مي«.)30

آيا عبدالحسين اين آيه را در ) آيا بيشتر هم هست(: ويدگبينيم كه جهنم ميمي

حكمت از (: گويدكشد كه ميآيا اين عالمه خجالت نمي!! قرآن نخوانده است؟

). اين چيست؟ و اين سخن پوچ چه ارزشي دارد

!! ارزش استاهللا سخني پوچ و بيسخن و كالم خدا از نظر اين آيت!!سبحان اهللا

اي كه قرآن و سنت و عالمه!! ايدچون عبدالحسين ديدهاي آيا تاكنون عالمه
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كنم او تا اين حد نادان و اما فكر نمي!! داندفهمد و نمياحاديث اهل بيت را نمي

هاي اهللا است از كتاببرم با اينكه او ملقب به آيتو گمان نمي،جاهل باشد

همه چيز را كنم اوفكر مي. حديث و فقه و تفسير و رجال آگاهي نداشته باشد

خواهد عقدة دلش را نسبت به ابوهريره خالي كند داند اما از اين طريق ميمي

گرچه او براي راحت كردن خود آيات قرآن و سنت نبوي را كه در مورد اثبات 

اند را به فراموشي بسپارد، و آنچه بيشتر ما را به آمده... چشم و دست و چهره و 

كند و است كه او به اين احاديث اعتراض ميسازد اين آنچه گفتيم مطمئن مي

اند و راويان شيعه اين حال آن كه همه اين احاديث از طريق شيعه روايت شده

اند كه شيعيان معتقدند كه آنها معصومند، و آنها احاديث را از كساني روايت كرده

. اندسخن گفتن جهنم و بهشت و باد و غيره را اثبات كرده

در روز : كند كه گفتروايت مي�از پيامبر�ليع8/285در بحار، 

گويد با امير و با قاري قرآن و با ثروتمند، به امير قيامت جهنم با سه نفر سخن مي

اي كسي كه خداوند به او پادشاهي داد و او عدالت نكرد و : گويدو حاكم مي

و به قاري ،بلعدبلعد همان طور كه پرنده دانه كنجد را فروميآنگاه او را فرومي

كرد و با انجام گناهان به اي كسي كه براي مردم خود را مزين مي:گويدقرآن مي

اي كسي :گويدبلعد، و به ثروتمند ميمبارزه با خدا برخاست و آنگاه او را فرومي

كه خداوند به او دنيا و ثروت فراواني داد و فرد حقير و تنگدست از او قرض 

. بلعدنداد، آنگاه ثروتمند را فروميخواست اما او بخل ورزيد و

جعفر روايت شده كه از ابي	�r(!�<�*�]��}���8/198و همچنين در جلد 

گويد پروردگارا تو زند و ميروز قيامت بهشت پروردگارش را صدا مي: گفت

اي از اهل جهنم پر عادل و دادگر هستي جهنم را چنان كه به آن وعده داده

آفريند كه دنيا را آنگاه خداوند خلقي را مي: اي، گفتكردهاي و مرا پر نكرده

. كند، خوشا به حال آناناند و بوسيله آن بهشت را پر مينديده
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�}�: و قمي در تفسير �Ò��Ñ��Ð� �Ï� �Î��Í��Ì� �Ë��Ê��Éz)30: ق(.

گويد اين استفهام است چون خداوند به جهنم وعده داده كه آن را پر كند آنگاه مي

آيا : گويداي؟ و جهنم ميآيا پر شده: گويدسپس خداوند به آن مي، شودپر مي

پروردگارا : گويدبيشتر از اين هست؟ يعني بيشتر از اين جا ندارم، آنگاه بهشت مي

اي كه مرا پر كني و مرا اي كه آن را پر كني و به من وعده دادهبه جهنم وعده داده

مودي؟ آنگاه خداوند در آن روز خلقي اي و حال آن كه جهنم را پر نپر نكرده

خوشا به حال آنها : گفت�كند، ابوعبداهللاآفريند و با آنها بهشت را پر ميمي

.)1(اندها و مشكالت دنيا را نديدهآنان ناراحتي

به من گفت همه �و از محمد بن مسلم روايت است كه گفت ابوجعفر

داوند به آب فرمان داد و آب چيز آب بود و عرش خداوند بر آب بود، آنگاه خ

آتش شد و سپس به آتش فرمان داد كه خاموش شود و وقتي خاموش شد دودي 

ها را از اين دود آفريد و زمين را از آب آفريد، از آن برخاست و خداوند آسمان

سپس آب و آتش و باد با همديگر مجادله و جر و بحث كردند، آب گفت من 

و باد ،تش گفت من بزرگترين لشكر خدا هستمو آ،بزرگترين لشكر خدا هستم

باشم آنگاه خداوند به باد وحي كرد كه تو گفت من بزرگترين لشكر خدا مي

.)2(بزرگترين لشكر خدا هستي

از داود عجلي موالي ابي 	�r(!�<��*�]��}��در156-8/155و در البحار، 

سه چيز هستند : فتگشنيدم كه مي�از اباعبداهللا: روايت شده كه گفتزاالمع

خواند و بهشت و جهنم و حور عين، پس هر گاه بنده نماز مي: شنوندكه مي

مرا از جهنم آزاد كن و مرا وارد بهشت بگردان و حور عين را گويد بار خدايا يم

ات از تو خواست كه او را از پروردگارا بنده: گويدبه ازدواج من دربياور، جهنم مي
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ات پروردگارا بنده: گويدو بهشت مي،از من نجات بدهمن نجات دهي پس او را

پروردگارا : گويداز تو مرا خواسته است او را در من جاي بده و حور عين مي

ات مرا از تو خواستگاري كرده است مرا به ازدواج او دربياور، و وقتي بنده بنده

بنده به ما اين: گويدنمازش را تمام كند و اين چيزها را نخواهد حور عين مي

:دگوياي ندارد و جهنم مياين بنده به من عالقه:گويداي ندارد و بهشت ميعالقه

. داندنمينمچيزى از اين بنده 

ي جهنم و عجيب است كه عبدالحسين به حديث ابوهريره كه در مورد گفتگو

كند اما به حديثي كه از طريق ائمه او روايت شده كه بهشت است اعتراض مي

كند، خورشيد چگونه و با چه زباني با اعتراض نمي! خورشيد با علي سخن گفت

! علي سخن گفت؟

و آنها از �موسي بن جعفر از پدرانشمحمدبن علي بن41/169در البحار، 

اي : گفت�بن ابيطالببه علي�يامبركنند كه پروايت مي�پيامبر

سالم بر : زند، علي گفتابالحسن با خورشيد سخن بگو خورشيد با تو حرف مي

و سالم بر تو اي : تو اي بنده فرمانبردار خدا، آنگاه خورشيد در جواب گفت

!!! اميرالمؤمنين و امام المتقين

و بخصوص �بربينيد كه عبدالحسين نسبت به اسالم و اصحاب پيامپس مي

خواهد از هر راهي كه شده و با او دشمني دارد و او مي. ورزدابوهريره كينه مي

و از احاديث زيادي كه همانند اين احاديث هستند و ! عقدة دلش را خالي كند

اند خودش را به فراموشي باشند و در دين و آيين او آمدهبدتر از اين احاديث مي

داند، كه سين اين آيات و احاديث معصومين خود را نميزند، اگر واقعاً عبدالحمي

گويد جهنم و بهشت با چه زباني مجادله احتماالً همين طور است زيرا او مي

داند به حق كه در جهالت بسيار زشتي به كنند؟ اگر عبدالحسين اينها را نميمي

! بردسرمي
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:حديث نزول خداوند به آسمان دنيااعتراض عبدالحسين به
عبدالحسين اين حديث را كه خداوند در هر شب به آسمان دنيا 69در ص 

پروردگار ما هر بهشت (: آيد ذكر كرده است، از ابوهريره روايت است كه گفتمي

گويد چه كسي ماند آنگاه ميآيد تا آن كه يك سوم شب باقي ميبه آسمان دنيا مي

.)1(...)خواند تا دعاي او را بپذيرممرا مي

نمايد و مردم را در مورد اين اش هياهو ميحسين مثل عادت هميشگيعبدال

خداوند از پايين آمدن و باال رفتن (: گويدكند و ميحديث دچار ترديد و شك مي

و آمدن و رفتن و حركت و انتقال و ساير عوارض و حوادث پاك است، سپس 

ر اسالم اين حديث و سه حديث قبل از آن سرچشمه عقيده تجسيم د: گويدمي

هستند، چنان عقيده جسم بودن خدا در عصر جمود  فكري عرض اندام كرد و به 

ها گرفتار شدند ها و گمراهيفكر حنابله به انواعي از بدعتخاطر همين عقيده و

دمشق در روز جمعه باالي منبر بخصوص ابن تيميه كه در مسجد جامع اموي

خداوند به : اش گفتكنندهراههاي گمرفت و خطبه گفت آنگاه در ميان گفته

آيم و آن وقت از آيد كه من از اين منبر پايين ميآسمان دنيا اين طور پايين مي

هاي منبر پايين آمد و به مردم نشان داد كه خداوند اين طور به صورت حقيقي پله

...). آيد پايين مي

شيعه و حديث نزول پروردگار به آسمان دنيا مورد اتفاق ) مؤلف(گويم مي

سني است و اين حديث در كافي آمده است همان كافي كه عبدالحسين در كتاب 

هاي بترين و بزرگترين و بهترين كتاكافي قديمي(: گويدخود مي» المراجعات«

اين حديث كه عبدالحسين به خاطر آن به ابوهريره اعتراض ) باشدچهارگانه مي

ت آنها معتقد است روايت شده كند از طريق كساني كه عبدالحسين به عصممي

است و جمعي از محدثين شيعه و ثقات آنها از جمله كليني و صدوق اين حديث 
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. اندرا روايت كرده

:اثبات حديث نزول از طريق اهل بيت
كند كه زنديقي پيش او روايت مي�صدوق در كتاب التوحيد از اباعبداهللا

: گفت�ابوعبداهللا،پرسيد»الرحمن علي العرش استوي«آمد و او را از 

خداوند خودش را به استواي بر عرش توصيف كرده است، و اينگونه او بر عرش 

است و از خلق خود جداست بدون آن كه عرش حامل خدا باشد و بدون اينكه 

عرش او را در برداشته باشد و بدون آن كه او در عرش جاي گرفته باشد، و بلكه 

�: دارندة عرش استنگاهگوييم خداوند حامل و ما مي {��Æ�Å� �Ä
��ÈÇz)پس همان عرش و كرسي كه او اثبات كرده است ما اثبات . )255: هالبقر

گوييم كه عرش يا كرسي دربردارندة خدا و جاي اوست و كنيم و نميمي

. گوييم او به اين چيزها نياز ندارد و عرش و كرسي به او نيازمندندمي

هايتان را به آسمان بلند كنيد يا ن اينكه دستپس بي: آنگاه پرسشگر پرسيد

اين در مورد علم و احاطه و : گفت�پايين كنيد چه فرق هست؟ ابوعبداهللا

كند، اما خداوند دوستان و بندگانش را فرمان داده است قدرت خداوند فرقي نمي

هايشان را به هنگام دعا به سوي آسمان به سمت عرش بلند كنند چون كه دست

روزي قرار داده است، پس آنچه در قرآن د آسمان را معدن و سرچشمهخداون

پذيريم را ميدهنقل ش�آمده ما آن را قبول داريم و آنچه در احاديث از پيامبر

هايتان را به سوي خدا بلند كنيد، و اين چيزي است كه همه دست: كه فرمود

گويي خداوند به آسمان تو مي: پرسشگر پرسيد. هاي امت بر آن اجماع دارندفرقه

گوييم چون احاديث و بله ما اين را مي: گفت�آيد؟ ابوعبداهللادنيا پايين مي

پس وقتي خدا پايين بيايد : اخبار صحيحي در اين مورد آمده است، پرسشگر گفت

داهللا ابوعب،استپديد آيا از عرش دور نشده است و دور شدن و جدا شدن صفتي 
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پايين آمدن او همانند پايين آمدن مخلوق نيست كه آيد، نزول وگفت كه مي

شوند شوند و از جايي به جايي ديگر منتقل ميكند و خسته ميحالتشان تغيير مي

شود پس پايين آمدن خدا مانند بلكه چنين چيزهايي و حدوث بر او طاري نمي

شود آن جا از او پايين آمدن مخلوق نيست كه مخلوق وقتي از جايي دور مي

آيد بدون آن كه خسته شود و گردد، پس خداوند به آسمان دنيا پايين ميالي ميخ

حركتي باشد و همان طور كه او در آسمان هفتم بر عرش است همچنين او در 

دارد و خود را به دوستانش هر جا آسمان دنياست، او از عظمت خود پرده برمي

دهد و واهد نشان ميدهد و هر چه از قدرت خويش كه بخكه بخواهد نشان مي

.)1(منظره او در دوري و نزديكي يكي است

الحسن به ابي: كند كه گفتو كليني در الكافي از محمدبن عيسي روايت مي

نوشتم كه سرورم براي ما روايت شده كه خداوند بر عرش �بن محمدعلي

گاه آيد، و رؤيت شده كه شاماست و هر شب در نيمه شب به آسمان دنيا پايين مي

گردد، و بعضي از موالي تو در اين مورد آيد و سپس به جايش برميعرفه پايين مي

كندد مياگر بگوييم در جايي هست و در جايي نيست هوا با او برخور: گويندمي

گيرد، پس چگونه و هوا جسم رقيقي است كه بر هر چيزي به اندازه آن شكل مي

داند و اين را خداوند مي: نوشت�وتوان گفت؟ آنگاه ادر مورد خدا چنين مي

او هر چيزي را به بهترين گونه مقدر كرده است و بدان كه وقتي كه خدا در 

آسمان دنيا باشد همان طور بر عرش است و همه چيز در برابر علم و قدرت و 

.)2(فرمانروايي و احاطه او برابر هستند

خن اميرالمؤمنينس(: گويدسيد علي اكبر غفاري در توضيح اين حديث مي
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داند داند يعني كيفيت نزول و پايين آمدن را خدا ميكه فرمود اين را خدا مي�

.)1(و شما موظف به شناختن آن نيستيد

كند كه مذهب امام اين بوده كه تأويل نكنيم چنان كه مذهب اين داللت مي

آري مذهب اهل بيت در مورد صفات خدا اين است كه . سلف همين است

را اثبات كنيم بدون  آن كه براي آن كيفيت و مثال و يا تأويل ذكر كنيم، صفات 

ما اين را قبول داريم چون روايات و احاديث صحيحي در مورد : ابوعبداهللا گفت

. چنان كه پيشتر ذكر شد. آن آمده است

گرديم به رواياتي كه مطابق با روايت ابوهريره از طريق اهل بيت نقل برمي

. اندشده

خداوند متعال وقتي : گفتشنيدم كه مي�گويد از اباعبداهللابر جعفي ميجا

كند آيا آيد و صدا ميماند به آسمان دنيا پايين ميكه يك سوم از شب باقي مي

اش را بپذيرم؟ آيا كسي هست كه طلب آمرزش نمايد اي هست كه توبهكنندهتوبه

را بخواند تا او را اجابت نمايم؟ و اي هست كه مكنندهتا او را بيامرزم؟ و آيا دعا

آيا تنگدستي هست كه مرا صدا بزند تا تنگدستي او را رفع كنم؟ و آيا مظلومي 

.)2(هست كه از من ياري بخواهد تا او را ياري كنم؟

و حديث نزول كه به تواتر روايت شده است را شيخ شيعه و محقق آنها 

فصل » عوالي اللئالي«در كتابش جمهور محمدبن علي احسائي معروف به ابن ابي

: ذكر كرده است44روايت 1/119هفتم، 

كند و پايين ماند خداوند به آسمان دنيا نزول ميوقتي يك سوم شب باقي مي«

آيد و در شب نيمة شعبان آيد، و در شامگاه عرفه به سوي اهل عرفه پايين ميمي

.»آيدپايين مي
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اول اينكه دعايش را در اوقات با (: گويدو محدث شيعه محسن كاشاني مي

بركت همانند روز عرفه و ماه رمضان و روز جمعه و هنگام سحر بكند، خداوند 

.)18: الذاريات(��f������e��d��cz}�: فرمايدمي

.»نمايندو سحرگاهان طلب آمرزش مي«

ماند به خداوند هر شب وقتي كه يك سوم شب باقي مي: (و در حديث آمده است

خواهد و به سوي من دست چه كسي از من مي: گويدآيد و ميدنيا پايين ميآسمان 

خواهد تا به او ببخشم كند تا دعايش را اجابت كنم، و چه كسي از من ميدعا دراز مي

.)1()كند تا او را بيامرزمو چه كسي از من طلب آمرزش مي

ه كدام پرسيدند ك�از پيامبر خدا(: گويدو همچنين در جايي ديگر مي

قسمت شب بهتر است؟ 

نصف باقيمانده شب، و در روايات آمده كه در آخر شب عرش تكان : (فرمود

.)2()آيدگيرند و خداوند به آسمان دنيا پايين ميخورد و بادهاي بهشت وزيدن ميمي

خداوند تعالى در هر شب به آسمان دنيا مىĤيد و : (و در حديث ديگر آمده كه

.)3()كند تا او را بيامرزماز من طلب آمرزش ميو چه كسي: مىفرمايد

از اباعبداهللا: كند كه گفتو زيد نرسي در كتابش از عبداهللا بن سنان روايت مي

خداوند در روز عرفه در اول زوال آفتاب سوار بر شتري : گفتشنيدم كه مي�

نه گيرند، و تا مغرب اينگوهايش قرار ميآيد كه اهل عرفات در ميان رانمي

دهد و آنها اي قرار مياي كه ديدهماند و خداوند دو فرشته را در دو سوي تنگهمي

زنند پروردگارا سالمتي بياور، سالمتي بياور، و آنگاه پروردگار به آسمان فرياد مي

آمين آمين رب العالمين، بنابراين هيچ كس را بيهوش و (: گويدرود و ميباال مي
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.)1()بينيافتاده نمي

كند كه گفت از ابوعبداهللا شنيدم كه عبداهللا روايت ميبن خالد از ابيمانسلي

شوند و وقتي روز عرفه عرضه مي�اعمال هر پنجشنبه به پيامبر خدا: گفتمي

.)2(آيدشود خداوند متعال پايين ميمي

و علي از �ش و آنها از عليانجعفر از پدرش و او از پدراز عطاء از ابى

كرد بعد از آن خداوند به جبرئيل وحي مي(: كند كه فرمودايت ميرو�پيامبر

ام دور كن چون من هاي خانهكه پيش آدم و حوا برو و آنها را از جاي پايه

ام را هاي خانهخواهم با انبوهي از فرشتگانم به زمين خود پايين بيايم و پايهمي

د جبرئيل پيش آنها آمد و گويسپس مي... كنم ها بلند ميبراي فرشتگان و انسان

پايين آورد و به آن دو خبر داد كه خداوند به زمين پايين آمده آنها را از مروه

الحرام را با سنگي از كوه صفا و سنگي از مروه و هاي بيتاست و آنگاه خدا پايه

.)3(...)سنگي از طور سينا و سنگي از جبل السالم بلند نمود

�: كند كه او گفتميروايت�و جابر از ابوجعفر {������Ç� �Æ� �Å� � Ä
��ËÊ��É��Èz)خداوند در هفت قبه نوراني پايين (يعني .)210: هالبقر

آيد در كدام يك از اين آيد و معلوم نيست كه او وقتي در كوفه پايين ميمي

.)4()هاستقبه

ابوجعفر محمدبن علي باقر: و از جابربن يزيد جعفي روايت است كه گفت


�����v�)���á�FU�ZRaR34Je��J�'1\�t4�¦��e��Gr�>H.�����<�����=#��et����

�������ê�zU����1o�l*R�N�bF��U�&��'�4å�����Z�&���U��=������ZZ�R&��$�O��

�����GX�!#�t�H8�Z�O��$����U��=����&ZR`&a��'�4å�����Z�R�&��

R����� �'�4å�Z�`� �$�� �$&� �$N� �$O� �GX�!)��� �� ��Z�a�� �$�a�� ��a�� �G<�l��� ��Z����

� �G��À���&Z��� �������� '(1"��� G<� G�#� ��Z�&� �U��=��� ��&Z�`� �'(1"��� G<� �F�{�� ��Z�RO�t�H8� �
�3F1I���'(1"��&Z�`�� ��!�s�� ��Z�N� �wz�)¡�� ��F��� ��ZR�� �QH!�l��� ��Z�N�� �GX�!)��� ��Z�O����

���a���$�a�����$�a���



از بهتان����دليل و برهان در تبرئه ابوهريره 
٢٤١

اي جابر خداوند بود و هيچ چيزي غير از او نبود و معلوم و مجهولي : فرمود�

ما بوديم كه ما و بود �وجود نداشت، آنگاه اولين چيزي كه خدا آفريد محمد

سپس - تا اينكه فرمود- از نور عظمت خدا آفريده شديم�اهل بيت و محمد

و نورهاي ما اهل بيت به هايي از ابر و مالئكه به زمين پايين آمد خداوند در سايه

نورهايي در جلوي او صف كشيديم و در همراه او پايين آمدند و ما به صورت

.)1(زمين او را تسبيح گفتيم همان طور كه او را در آسمانش به پاكي ياد كرديم

عبداهللاز يونس بن ظبيان روايت است كه او از ابي3/146و در تفسير البرهان، 

شود خداوند متعال به آسمان وقتي شب جمعه مي: گفتكند كهروايت مي�

.شود خداوند باالي عرش استميآيد و وقتي صبحدنيا پايين مي

اعمال هر : كند كه گفتروايت مي�عبداهللاو سليمان بن خالد از ابي

آيد خداوند پايين شوند، وقتي روز عرفه ميعرضه مي�پنجشنبه به پيامبر

�}: فرمايدآيد، چنان كه ميمي �i� � �h��g��f� �e��d� � �c� �b)2(��j
kz)23: الفرقان(.

اي از هخداوند متعال در ساي:كند كه گفتحمزه ثمالي از ابوجعفر روايت ميو ابي

.)3(مالئكه در وادي روحاء كه در ميان مكه و طائف قرار دارد پيش آدم آمد

عه حق و حرمتي دارد پس روز جم: كند كه گفتعبداهللا روايت ميو ابان از ابي

انجام اعمال صالح و ترك دااز كوتاهي ورزيدن در عبادت خدا و تقرب به خ

نمايد و ها را چند برابر ميچون خداوند در روز جمعه نيكي. گناهان، بپرهيز

روز جمعه : برد، و فرمودكند و درجات را در اين روز باال ميها را محو ميبدي

داري ستي كه شب جمعه را با نماز و دعا زنده نگاهمثل شب آن است اگر توان
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آيد و در چنين كن، چون كه پروردگارت اول شب جمعه به آسمان دنيا پايين مي

كند و خداوند گشايشگر ها را محو مينمايد و بديها را چند برابر ميآن نيكي

.)1(بزرگوار است

خداوند در اول گويد اينكه مي(: گويدمحقق كتاب سيد حسن خراساني مي

آيد احتمال دارد منظور از آن نزول و پايين آمدن فرشتگان شب جمعه پايين مي

). رحمت باشد، و ممكن است منظور از آمدن خدا از عرش باشد

شنيدم كه �از اباعبداهللا: و از عبدالكريم بن عمرو خثعمي روايت كه گفت

ن مهلت بده اما خداوند شيطان به خداوند گفت كه تا روز قيامت به م: گفتمي

�اي است كه اميرالمؤمنينيوم الوقت المعلوم آخرين جمله: نپذيرفت، و گفت
�و گويا من دارم به ياران اميرالمؤمنيندگويتا جاي كه مي-كند ميتكرار 

كنم كه پا اند، و گويا دارم آنها را نگاه ميكنم كه صد قدم به عقب برگشتهنگاه مي

اي از ابر و مالئكه اند و در اين وقت است كه خداوند در سايههبه فرات گذاشت

اي از نور به جلوي اوست و نيزه�پذيرد و پيامبرآيد و كار انجام ميپايين مي

.)2(... دست دارد

بن حسينعلي: كند كه گفتروايت مي�عبداهللاو معاويه بن عمار از ابي

شود خداوند به همراه عرفه ميداني كه وقتي شامگاه آيا نمي: فرمود�

به بندگانم نگاه كنيد كه با موهاي : گويدآيد، و ميفرشتگانش به آسمان دنيا مي

اند من پيامبري را نزد آنها فرستادم و آنها مرا به ژوليده و غبارآلود نزد من آمده

.)3(فرياد خوانده و از من خواستند
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!!پايين آمدن خداوند براي زيارت قبور ائمه
كند، اما آيا براي اين عالمه بزرگ روايات عبدالحسين حديث نزول را انكار مي

اند؟ در كنند كه نزد شيعه معصوم هستند پنهان ماندهشيعه كه از كساني روايت مي

اين روايات آمده كه خداوند به همراه فرشتگان و پيامبران براي زيارت قبور ائمه 

!! آيدمي

آمدم و به او �رد مدينه شدم و نزد اباعبداهللاگويد واوهب قصري ميابي

: ام، فرمودرا زيارت نكرده�فدايت شوم نزد تو آمدم و قبر اميرالمؤمنين: گفتم

كردم، آيا كسي را بودي به تو نگاه نمياي اگر تو از شيعيان ما نميكار بدي كرده

را زيارت كند و پيامبران و مؤمنان اوكه خدا به همراه فرشتگان زيارت مي

.)1(... دانستم كني، گفتم فدايت شوم اين را نميزيارت نمي!! كنندمي

وقتي به حيره �گويد ابوعبداهللاصفوان الجمال مياز منبع بن حجاج از و 

فدايت شوم آيا آن را : اي؟ گفتمآيا به زيارت قبر حسين رفته: آمد به من گفت

كنم و حال آن كه خداوند در هر نميچگونه آن را زيارت : كني؟ فرمودزيارت مي

آيد و پيامبران و اوصيا آن را شب جمعه به همراه مالئكه براي زيارت آن پايين مي

برترين پيامبران است و ما برترين اوصيا هستيم، �نمايند و محمدزيارت مي

بله اي : فدايت شوم آيا در هر جمعه به زيارت آن بروم؟ گفت: آنگاه صفوان گفت

.)2(همواره به زيارت قبر حسين برو و اين فضيلت را دريابصفوان

اما ! عبدالحسين به ابوهريره به خاطر روايت حديث نزول اعتراض كرده است

ذكر كرديم !! آيداو به رواياتي كه ما در مورد اينكه خداوند به زيارت قبور ائمه مي
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آيد و قبور ائمه را اعتراض نكرده است، آنها رواياتي دارند كه خداوند پايين مي

شيخ !! نشينددهد و روي تختي در كنار آنها ميكند و با ائمه دست ميزيارت مي

االسالم اين روايت را از مدينه المعاجز نقل تشيعه ميرزا محمدتقي ملقب به حج

وقتي آب را بر حسين و : گويد ابوعبداهللا گفتكه مفضل بن عمر مي...كرده است

دا زد كه هر كس تشنه است بيايد يكي يكي آمدند و او يارانش بستند او ص

نوشيد تا اينكه گذاشت و هر فردي آب ميانگشت خود را در دهان هر يك مي

ام كه هيچ يك از سير شدند يكي از آنها گفت سوگند به خدا كه آبي نوشيده

درگرفت در روز سوم �جهانيان در دنيا ننوشيده است وقتي جنگ با حسين

مغرب حسين هر يك از يارانش را صدا زد و همه اطراف او نشستند سپس بعد از 

كردند، سپس به آورد و آنها با همديگر غذاي بهشتي را تناول ميسفره را مي

جا رسيد بر تختي از نور بود كه همه مؤمنان در هاي رضوي آمد و وقتي او آنكوه

! ان گرد او حلقه زده بودندكنار او بودند و ابراهيم و موسي و عيسي و همه پيامبر

و پشت سر پيامبران و مؤمنان قرار داشتند و پشت سر مؤمنان مالئكه بودند و نگاه 

گويد، و آنها در همين حالت هستند تا اينكه امام چه مي�كردند كه حسينمي

آيد و آنگاه هيچ كس در زمين و آسمان باقي كند به كربال ميقائم مهدي ظهور مي

شوند حتي خود خداوند جمع مي�گر آن كه همه گرد حسينماند منمي

!! نشيندو در كنار او بر تختي مي!! دهدكند و با او دست ميحسين را زيارت مي

اي واال مقام سوگند به خدا كه اين مقام بلندي است كه باالتر از آن چيزي 

.)1(نيست

شريف محمدتقي (: گويدسپس ميرزا محمدتقي در شرح اين روايت مي
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كه جز !! گويد اين حديث از احاديث پيچيده و دشوار استمصنف اين كتاب مي

و يا مؤمني كه خداوند قلبش را براي ايمان آزموده �فرشته مقرب يا پيامبر

.)1()!!!تواند در خود جاي دهداست كسي آن را نمي

داراي اين �اما معصوم(: گويداالسالم در جايي ديگر ميتو اين حج

�م است و بين خدا و حجت خدا در هيچ حالتي حجابي نيست بلكه آنهامقا
پوشند تا مخلوق بتوانند اي از عوارض را در اين جهان براي عرضه شدن ميپاره

آنها را ببينند و بتوانند خودشان را تكميل نمايند و اين يكي از اسرار گريه و طلب 

كنند و از رده باشند گريه ميآمرزش معصومين است كه آنها بدون آن كه گناهي ك

و وقتي اين لباس را از تن به درآورند و به جهان !! نمايندخدا طلب آمرزش مي

گيرند و خداوند متعال آنها را زيارت آخرت بشتابند در همان مقام خود قرار مي

چون حكم !! نشيندو با آنها روي يك تخت مي!! دهدو با آنها دست مي!! كندمي

.)2()كم ربوبيت يكي استعبوديت با ح

كند كه دربارة ابوهريره آيا عبدالحسين در مورد ائمه خود همان قضاوتي را مي

آيا ! گويند؟كرده است؟ عبدالحسين و شيعيانش در مورد چنين احاديثي چه مي

و آيا ائمه شما سبب ظهور انواعي از ! اند؟ائمه شما معتقد به جسم بودن خدا بوده

ها و انحرافات به سبب راويان يا اينكه گمراهي! اند؟ها بودهها و گمراهيبدعت

اگر !! اند؟اي پديد آمدهشما كه در كتاب دروغين المراجعات خود آنها را ستوده

گمراهي عقيده جسم بودن خدا در ميان يهوديان شيوع يافته بود، اولين كسي كه 

يهوديان (: گويدرازي ميدر ميان مسلمين آن را رواج داد روافض بودند، بنابراين 

دهند، و آغاز ظهور تشبيه در اسالم از بيشتر خداوند را به مخلوق تشبيه مي

بن سالم جواليقي و يونس بن بن حكم و هشامروافض بود از روافضي مانند هشام
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.)1()عقيده تشبيه گسترش يافت،جعفر احولعبدالرحمن قمي و ابي

شيخ ابن تيميه پايين آمدن خدا را (: گويدو اما اينكه عبدالحسين در حاشيه مي

از آسمان به پايين آمدن خودش از منبر تشبيه داد كه در روز جمعه بر منبر 

سخنراني كرد، و ابن بطوطه خودش در اين واقعه حضور داشته است و آن را 

...). ديده و يادداشت كرده است

مراجعه كنيد به آنچه اين دروغ است، براي پاسخ به اين اتهام) مؤلف(گويم مي

.)2(البيطار در مورد حيات ابن تيميه در رد ابن بطوطه نوشته است�ëàعالمه 

و ابن تيميه پايين آمدن خدا را به آسمان دنيا به پايين آمدن خودش از منبر 

تشبيه نداده است، بلكه امام معصوم شماست كه كيفيت نشستن پروردگار را تشبيه 

بن حسين را ديدم كه علي: ه ثمالي روايت است كه گفتحمزاز ابي! كرده است

مردم اين نوع : نشسته بود و يكي از پاهايش را روي رانش گذاشته بود، گفتم

نشيند، فرمود من از گويند پروردگار اينگونه ميدانند و مينشستن را ناپسند مي

وهيچگاه خواب سبكشود وخستگي اين طور نشستم و خداوند خسته نمي

.)3(گيردنمىاو را فرانگينىس

كني ابن تيميه آن طور كه ادعا مي؟پس چه كسي خداوند را تشبيه داده است

! يا امام معصوم تو خدا را تشبيه داده است؟

اعتراض عبدالحسين به حديث رفتن سليمان در يك شب پيش صد زن 
سليمان بن كند كه عبدالحسين اين حديث را ذكر كرده كه ابوهريره روايت مي
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شوم و هر زني روم و با هر كدام همبستر ميامشب پيش صد زن مي: داود گفت

شاءاهللا بگو ان: جنگد، فرشته به او گفتآورد كه در راه خدا ميفرزندي به دنيا مي

ها صاحب فرزندي زناز ها رفت و اما از  هيچ يك و پيش زن)1(اما سليمان نگفت

ابوهريره (ايش فرزندي ناقص به دنيا آورد هنشد به جز آن كه يكي از زن

شد و اميد آن گفت اين گونه نميشاءاهللا مياگر او ان: فرمود�پيامبر) گويدمي

.)2(رفت كه بهتر نيازش برآورده شودمي

رود و مانند عادت عبدالحسين بعد از ذكر اين حديث به اين سو و آن سو مي

: گويدين حديث دچار ترديد نمايد و ميكند خوانندگان را دربارة اخود سعي مي

چند چيز در اين حديث قابل تأمل است، اول اينكه انسان هر چند قوي باشد، (

تواند در يك شب با اين همه زن همبستر شود، پس آنچه ابوهريره گفته است نمي

كه سليمان در يك شب پيش صد زن رفت با قوانين طبيعت مخالف است و اصالً 

. ن نيستچنين چيزي ممك

شاءاهللا نگويد بخصوص بعد از آن كه دوم اينكه جايز نيست كه سليمان ان

شاءاهللا دعا است و كساني شاءاهللا نگويد؟ و انفرشته به او تذكر داد، و چرا او ان

دانند كه كارها همه در دست كنند كه از خدا غافل هستند و نميآن را ترك مي

شود، پيامبران از غفلت جاهالن خواهد نميو هر چه او بخواهد هر چه ن. خداست

. برندگويان گمان ميبه دور هستند و آنها باالتر از آن چيزي هستند كه خرافه

هاي مختلفي گفته است، سوم اينكه ابوهريره در مورد تعداد زنان سليمان حرف

اند چنان كه در اين روايت آمده است، و گاهي روايت نموده كه آنها صد تا بوده

كند كه شصت تا اند و گاهي روايت ميكند كه آنها نود تا بودهگاهي روايت مي
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...). اندبوده

اند و علماي تو در چنين احاديثي را ائمه تو روايت كرده) مؤلف(گويم مي

8/475اند، طبرسي در تفسيرش مجمع البيان، تفاسير و شروح خود آن را ذكر كرده

!! روايت كرده استاين حديث را از طريق ابوهريره

و اما از طريق اهل بيت هم روايت شده است، چنان كه در تفسير البرهان، 

وقتي خداوند داود را : كند كه گفتروايت مي�هشام از امام صادق4/43

روي زمين خليفه گرداند زبور را بر او نازل كرد و داود در آن وقت نود و نه زن 

. را با دادن مهريه به ازدواج خود درآورده بودداشت بعضي كنيز او بودند و برخي 

را ديدم كه موهايش را رنگ زده بود �گويد ابالحسنو حسن بن جهم مي

تا - افزايدآراستن به پاكدامني زنان مي: اي، فرمودگفتم فدايت شوم خضاب زده

سليمان بن داود هزار تا زن داشت و همه در يك قصر بودند سيصد تا - كه گفت

هايي بودند كه با پرداخت مهريه با آنها ازدواج كرده بود و هفتصد تا كنيز بودند زن

به اندازه چهل مرد قدرت داشت و او نه زن داشت و در هر شب و �و پيامبر

.)1(زدروزي به همه آنها سرمي

�الحسناز ابي407اهللا الجزائري در كتابش قصص االنبياء، ص و نعمت
سليمان بن داود هزار زن داشت و همه در يك قصر (: تكند كه گفروايت مي

بودند، سيصد تا زناني بودند كه او با پرداخت مهريه با آنها ازدواج كرده بود و 

). رفتهفتصد تا كنيز بودند و او در يك شب و روز پيش همه مي

جزائري روايت را توضيح داده كه احتمال دارد منظور از رفتن پيش زنان سر (

.)2()آنها باشد نه همبستر شدنزدن به

سليمان : روايت است كه گفت�جعفراز ابي408و در همين كتاب در ص 
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ها براي او ساخته بود، اين قلعه هزار خانه داشت و در هر اي داشت كه جنقلعه

اي بودند كه خانه زني بود، هفتصد تا از زنان او كنيز بودند و سيصد تا زنان آزاده

زدواج كرده بود، خداوند به سليمان در همبستر شدن با زنان به اندازه او با آنها ا

. نمودشد و آنها را ارضاء ميچهل مرد قدرت داده بود و او با همه همبستر مي

�در مورد سلوك سليمان1/100ركاني در كتابش اللئالي، يو محمدنبي توس
شكر او صد فرسخ بود كه هاي معتبر آمده كه پادگان لدر بعضي از كتاب(: گويدمي

و او هزار زن ... ايستاد هاي طاليي فرش شده بود و لشكرش بر آن ميبا خشت

اي روي چوب قرار اند كه هر خانه شيشهاي بودهداشت كه در هزار خانه شيشه

الحسن روايت است كه سليمان هزار زن داشت و همه در يك داشت، و از ابي

). قصر بودند

: آمده است» باب نور الحب ودرجاته3/182نوار النعمانيه، اال«و در كتاب 

اند سليمان هزار زن داشت سيصد تا زن آزاد بودند و هفتصد تا كنيز بودند و گفته(

اند كه گفتهو بعضي(... : گويدو مي...). شد كه او در يك شب با همه همبستر مي

). شداو در هر شب و روز با همه همبستر مي

�همان طور كه از سليمان(: گويدمي6/282در المحجه البيضاء، و كاشاني
شوم و هر زني يك امشب با صد زن همبستر مي: روايت شده است كه او گفت

شاءاهللا بنابراين صاحب فرزنداني كه و نگفت ان... آورد فرزند به دنيا مي

...). خواست نشدمي

هايي كه علمايش بر اين اميد است عبدالحسين از روايات اهل بيت و شرح

. اند قانع شودحديث نگاشته

كنيد و حال اعتراض مي�سليمانو اضافه بر اين چرا شما به پيامبر خدا

! داراي چنين توانايي بوده است�ايد كه پيامبر خداآن كه روايت كرده

روايت �عبداهللاهشام بن سالم از ابي) كتاب النكاح14/180(در الوسائل 

اي : سحرگاه جبرئيل از بهشت با يك كاسه حلوا آمد و گفت... : ند كه گفتكمي
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اين حلوا را برايت حور عين درست كرده است، پس از آن تو و علي �محمد

�و فرزندان شماست و غير از شما كسي ديگر نبايد از آن بخورد، آنگاه پيامبر
و به خاطر آن نشستند و از آن خوردند،�و علي و فاطمه و حسن و حسين

در همبستر شدن با زنان به اندازه چهل مرد قدرت داشت و هر �غذا پيامبر

گويند كه و شيعه مي. شدخواست در يك شب با همه زنانش همبستر ميوقت مي

�بن حسيندر الخصال از علي! امامشان مهدي نيز داراي چنان قدرتي است
ر كند خداوند ناتواني جسمي و هر گاه قائم ما ظهو: روايت شده است كه گفت

گرداند و هايشان را همانند آهن محكم ميكند و دلضعف را از شيعيان ما دور مي

.)1(نمايدقدرت هر مردي را به اندازه چهل مرد مي

د؟ آيا او گويعبدالحسين در مورد اين رواياتي كه از اهل بيت نقل شده چه مي

!زند؟به آنها طعنه مي

فراموش كردن براي پيامبران ممكن است و قرآن كريم در )مؤلف(گويم مي

اي را به عنوان مثال آيات متعددي به فراموش كردن انبياء اشاره كرده است كه پاره

ها و مراجع خود بكنيم، و همچنين مشايخ و بزرگان عبدالحسين در كتابيان مي

. لت خود بيرون شوداند، شايد كه عبدالحسين به هوش بيايد و از جهااين را گفته

قرآن در چندين جا به فراموش كردن پيامبران اشاره كرده است، در سوره اعلي 

�}�: فرمايدخداوند مي �¨��§��¦���¥z)بر ) قرآن را(ما به زودي «.)6: األعلى

.»خوانيم و هرگز فراموش نخواهي كردتو مي

��Ô��Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï��Î�����Í��Ì��Ë��Ê��É��ÖÕ}�: فرمايدو مي
á��à�� �ß� �Þ� �Ý��Ü� �Û��Ú� �Ù��Ø��×z)68: األنعام(.

كنند، از آنها روى بگردان تا به هرگاه كسانى را ديدى كه آيات ما را استهزا مى«
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و اگر شيطان از ياد تو ببرد، هرگز پس از يادآمدن با اين ! سخن ديگرى بپردازند

.»ستمگر منشينگروه

���o��n���m}�: فرمايدو مي �l��k��j��w��vu��t��s��r��q��p
��¥���¤��£��¢��¡�����~��}��|��{��z��y���xz)24-23: الكهف(.

مگر اينكه خدا . دهممن فردا آن را انجام مى«: و هرگز در مورد كارى نگو«

و ؛و پروردگارت را به خاطر بياور) جبران كن(و هرگاه فراموش كردى، ! بخواهد

.»تر از اين هدايت كندراهى روشناميدوارم كه پروردگارم مرا به: بگو

½��¾��¿������Ç��Æ��Å��Ä���Ã��Â��Á��À}�: فرمايدو مي
���Ö��Õ����Ô��Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï���Î��Í���Ì��Ë��Ê��É��È��A

�����R��Q��P��O��N��M��L��K���J��I��H��G��F��E��D��C��B
�� ]\� �[� �Z��Y� �X��W� �V�� �U��T� �Sz)به «.)63-60: الكهف

دست از جستجو : هنگامى را كه موسى به دوست خود گفتخاطر بياور

هر چند مدت طوالنى به راه خود ادامه ؛دارم تا به محل تالقى دو دريا برسمبرنمى

كه براى (هنگامى كه به محل تالقى آن دو دريا رسيدند، ماهى خود را ) ولى(. دهم

و (يا پيش گرفت و ماهى راه خود را در در؛فراموش كردند) تغذيه همراه داشتند

غذاى : به يار همسفرش گفت) موسى(هنگامى كه از آن جا گذشتند، ). روان شد

به خاطر دارى هنگامى كه «: گفت!ايمما را بياور، كه سخت از اين سفر خسته شده

فراموش كردم ) در آن جا(به كنار آن صخره پناه برديم، من ) براى استراحت(ما 

.»- فقط شيطان بود كه آن را از خاطر من بردو -جريان ماهى را بازگو كنم 

و اينك رواياتي از اهل بيت در . و در قرآن موارد زيادي از اين قبيل آمده است

كند روايت مي�دهيم، سالم بن مستنير از ابوجعفرتأييد اين واقعيت ارائه مي

����o��n}�: فرمايدخداوند در كتاب خود مي: كه او گفت �m� � �l��k��j
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� �q��p��vu��t��s� �rz)من : و هرگز در مورد كارى نگو«. )24-23: الكهف

.)1(»مگر اينكه خدا بخواهد. دهمفردا آن را انجام مى

�{��z��y���x��wz)جبران كن(و هرگاه فراموش كردى، «.)24: الكهف (

.»و پروردگارت را به خاطر بياور

�عبداهللاگفت ابيكند كهبصير روايت ميو در حديثي طوالني قمي از ابي
هاي نضربن حارث سبب نزول سوره كهف اين بود كه قريش سه نفر به نام: (فرمود

بن وائل سهمي را به نجران فرستادند تا از يهود معيط و عاصبن كلده و عقبه بن ابي

تا اينكه - بپرسند�و نصاري مسائلي را ياد بگيرند و آن مسائل را از پيامبر

اي : طالب جمع شدند و گفتندآنها به مكه بازگشتند و نزد ابيآنگاه-گويدمي

آيد، ما او را از مسائلي كند كه خبر آسمان نزد او ميات ادعا ميابوطالب برادرزاده

دانيم كه او راستگوست و اگر به ما پاسخ نداد پرسيم اگر به ما پاسخ داد ميمي

خواهيد او را از هر چه مي:گويد، آنگاه ابوطالب گفتدانيم كه دروغ ميمي

فردا شما را خبر (: گفت�بپرسيد و آنها او را از سه چيز پرسيدند و پيامبر

خواهم داد و نگفت اگر خدا بخواهد، بنابراين تا چهل روز براي او وحي نيامد تا 

.)2(...)اندوهگين شد�اينكه پيامبر

و به آنها دروغ نسبت پسندد كه ائمه اهل بيت را متهم كندآيا عبدالحسين مي

! دهد چنان كه در مورد ابوهريره چنين كرده است؟

موسي فرشـته  �اعتراض عبدالحسين به اين حديث كه پيامبرخدا
:مرگ را سيلي زد

را بيان كرده » سيلي زدن موسي به ملك الموت«عبدالحسين حديث 76در ص 
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كند روايت مي�مبراست، بخاري و مسلم با سند خود از ابوهريره و او از پيا

نزد موسي آمد و به او گفت دعوت ) فرشته مرگ(ملك الموت : كه فرمود

آنگاه موسي سيلي بر چشم ملك الموت زد و چشمش . پروردگارت را اجابت كن

اي مرا پيش بنده: را كور كرد، آن وقت ملك الموت به سوي خدا بازگشت و گفت

بيرون آورد، آنگاه خداوند چشم او را خواهد بميرد و چشم مرااي كه نميفرستاده

در جايش قرار داد و گفت پيش او برگرد و به او بگو اگر زندگي دنيا را 

خواهي دست خود را بر پشت گاوي بگذار هر چند موي زير دست تو آمد به مي

.)1(تعداد آن در مقابل هر يك مو يك سال زندگي خواهي كرد

: گويدر مورد اين حديث كرده و ميافكني دسپس عبدالحسين شروع به شبه

گويد كه براي خدا و پيامبران و مالئكه جايز نيست، آيا اين حديث چيزي مي(

شايسته است كه خداوند از ميان بندگانش كسي را برگزيند كه به هنگام ناراحتي و 

و چون افراد جاهل مرگ را ... كند؟؟ خشم همانند ستمگران حمله و اقدام مي

؟ ...)انددناپسند مي

اند پس قبل از عبدالحسين اهل علم به شبهات پاسخ گفته) مؤلف(گويم مي

: گويدابن حجر مي. اي را مطرح نكرده استچيز تازه!! نويسنده زيرك و هوشيار

وقتي خداوند ملك الموت را پيش موسي فرستاد براي آن نفرستاد كه روح او را (

ملك الموت را ،د و موسي به خاطر آنخواست او را بيازمايقبض كند و بلكه مي

اش آمده است و ندانست كه سيلي زد چون ديد كه انساني بدون اجازه داخل خانه

ها آمدند و و مالئكه پيش ابراهيم و لوط به صورت انسان... او ملك الموت است، 

ذا شناخت به آنها غابراهيم و لوط ابتدا آنها را نشناختند و اگر ابراهيم آنها را مي

شناخت براي آنها از قومش احساس خطر داد و اگر لوط آنها را مينمي

.)2()كردنمي
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اند كه در كتاب و سنت ثابت است كه مالئكه به صورت و بعضي از علما گفته

برند كه انسان بينند و گمان ميآيند و برخي از پيامبران آنها را ميها ميانسان

- 69هاي با ابراهيم و لوط آمده است، و در آيههستند، چنان كه در داستان مالئكه 

¥��¦��§��¨��©��}: سوره هود همين مطلب ذكر شده است80
«����ª¬¯��®°��¸��¶������µ��´��³��²��±¹��¿��¾��½��¼��»��º
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.)80–70: هود(

او (» !سالم«: گفتند؛براى ابراهيم بشارت آوردند) فرشتگان( فرستادگان ما «

هنگامى ) اما(. آورد) براى آنها(له بريانى طولى نكشيد كه گوساو ! سالم: گفت) نيز

؛آنها را زشت شمرد) خورند، كارو از آن نمى(رسد كه ديد دست آنها به آن نمى
ما به سوى قوم لوط فرستاده ! نترس: به او گفتند. ل احساس ترس نمودو در د

را بشارت به پس او؛خنديد) از خوشحالى(و همسرش ايستاده بود، !ايمشده

آورم در آيا من فرزند مى! اى واى بر من: گفت. اسحاق، و بعد از او يعقوب داديم

!اين راستى چيز عجيبى است! حالى كه پيرزنم، و اين شوهرم پيرمردى است؟

اين رحمت خدا و بركاتش بر شما ! كنى؟آيا از فرمان خدا تعجب مي: گفتند
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هنگامى كه ترس ابراهيم فرو ! استچرا كه او ستوده و واال؛خانواده است

چرا كه ...كردنشست، و بشارت به او رسيد، درباره قوم لوط با ما مجادله مى

از اين ! اى ابراهيم! بود) بسوى خدا(كننده ازگشتابراهيم، بردبار و دلسوز و ب

و بطور قطع عذاب ؛نظر كن، كه فرمان پروردگارت فرا رسيدهصرف) درخواست(

فرشتگان ( و هنگامى كه رسوالن ما ! و برگشت ندارد؛آيدسراغ آنها مىبه ) الهى(

و ؛شتو قلبش پريشان گ؛به سراغ لوط آمدند، از آمدنشان ناراحت شد) عذاب

و ترسيد قوم تبهكار ؛زيرا آنها را نشناخت(!امروز روز سختى است«: گفت

و - سراغ او آمدندبسرعت به ) بقصد مزاحمت ميهمانان(قوم او ) مزاحم آنها شوند

براى شما ؛اينها دختران منند! اى قوم من: گفت-دادندقبال كارهاى بد انجام مى

و ؛از خدا بترسيد!) و از زشتكارى چشم بپوشيد؛با آنها ازدواج كنيد! (ترندپاكيزه

فهميده و آگاه وجود آيا در ميان شما يك مرد ! مرا در مورد ميهمانانم رسوا نسازيد

دانى ما ب مىو خو؛دانى ما تمايلى به دختران تو نداريمتو كه مى: فتندگ!ندارد؟

گاه يا تكيه؛اى كاش در برابر شما قدرتى داشتم!) افسوس: (گفت!خواهيمچه مى

سيرتان دانستم با شما زشتآنگاه مى! (و پشتيبان محكمى در اختيار من بود

. »!)ددمنش چه كنم

��y��x���w��v��u��t��s���r}�: دگويو خداوند در مورد مريم مي
ba��`� �_� �~� �}��|� � �{� �zz)فرشتة(ما جبرئيل «.)18-17: مريم (

اي بر قيافهخويش را به سوي او فرستاديم و جبرئيل در شكل انسان كامل خوش

من از شر تو، به خداى رحمان پناه «: گفت) سخت ترسيد و(او ،مريم ظاهر شده

.»برم اگر پرهيزگارىمى

ترين آن سؤال از كه معروف. در سنت اموري در اين مورد بيان شده استو 

كند و يا در آن ايمان و اسالم و احسان است، اگر كسي همه اينها را انكار مي

داند كه آمدن فرشته كند ميترديد دارد ما با او سخني نداريم، و هر كسي باور مي
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.)1(اشكالي ندارد، ن رامرگ به صورت انساني پيش موسي و نشناختن موسي آ

كنيم كه بيانگر اين هستند كه و اينك بعضي از روايات اهل بيت را نقل مي

اند و مالئكه در آمدهها نزد انبيا ميملك الموت و ساير مالئكه به صورت انسان

ها توانايي ديدن ناند چون انساآمدههاي واقعي خود پيش پيامبران نميصورت

. اشان ندارندحقيقيمالئكه را در صورت 

ملك : روايت است كه فرمود�از امام صادق: آمده است1/91در اللئالي، 

تو كيستي؟ : بن عمران آمد و به او سالم كرد، موسي گفتالموت پيش موسي

ام تا روح تو را از آمده: چه كار داري؟ گفت: من ملك الموت هستم، گفت: گفت

كني و حال آن كه من با اين اين كار را ميچگونه: زبانت بگيرم موسي به او گفت

هايت روحت را بيرون پس از دست: ام؟ گفتزبان با پروردگارم سخن گفته

ها تورات را كني و حال آن كه من با اين دستكنم، گفت چگونه اين كار را ميمي

گيرم، گفت چگونه و حال پس از پاهايت روحت را مي: ام؟ گفتبه دست گرفته

و ديگر چيزهايي را برشمرد، ! امن با اين پاها بر طور سينا قدم گذاشتهآن كه م

پس من فرمان دارم تا تو را بگذارم تا : گويد آنگاه فرشتة مرگ به او گفتمي

خودت بخواهي، آنگاه موسي مدتي درنگ كرد و سپس از كنار مردي عبور كرد 

كندن اين قبر كمك آيا تو را در: كه مشغول كندن قبري بود، موسي به او گفت

آنگاه موسي با او كمك كرد تا آن كه قبر كنده شده و . بله: نكنم؟ مرد به او گفت

لحد آماده گرديد و مرد خواست تا در قبر دراز بكشد تا ببيند كه چگونه است، 

خوابم، آنگاه موسي در قبر خوابيد و جايش را در من در آن مي: موسي به او گفت

پروردگارا روح مرا قبض كن، : را در بهشت ديد گفتبهشت ديد، وقتي جايش

آنگاه ملك الموت روح او را قبض كرد و او را در همان قبر دفن كرد و قبر را با 

اي بود كه به صورت انسان كند فرشتهخاك برابر نمود، و آن كسي كه قبر را مي
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. قبر موسي مشخص نيست،بود، به خاطر اين

روايت شده كه ابراهيم از خدا خواست كه (: استآمده 1/96و در اللئالي، 

ابراهيم ، زماني او را بميراند كه خودش بخواهد وقتي عمر ابراهيم به پايان رسيد

اي را ديد كه به صورت پيرمرد كهنسال و ضعيفي بود، و آب بيرون آمد و فرشته

: و گفتآمد، ابراهيم به ااختيار بيرون ميريخت و ادرار و مدفوعش بيدهانش مي

اي پيرمرد عمر تو چقدر است؟ او سن خود را براي ابراهيم گفت كه يك سال از 

ليه راجعون من بعد از يك سال إنا إهللا وناإابراهيم بزرگتر بود، آنگاه ابراهيم گفت 

). به اين وضعيت درخواهم آمد بنابراين از خداوند خواست كه او را بميراند

روزي به �كند كه سليمان بن داوداز پدرش روايت مي�و امام رضا

خداوند به من چنان پادشاهي داده كه بعد از من شايسته كسي : يارانش گفت

ها و پرندگان را در اختيار من قرار داده است ها و جننيست خداوند باد و انسان

قيافه ، ناگهان ديد كه جواني زيبا و خوش...و به من زبان پرندگان را آموخته است 

هاي قصرش بيرون آمد وقتي سليمان او را ديد به او لباسي زيبا ار يكي از گوشهبا 

ام كه چه كسي تو را وارد اين قصر كرده است؟ و حال آن كه من خواسته: گفت

اي؟ جوان گفت امروز اينجا تنها باشم پس تو با اجازه چه كسي وارد شده

: ام، سليمان گفتوارد شدهپروردگار اين قصر مرا داخل آن كرده و با اجازه او 

من ملك : پروردگار قصر از من به آن حقدارتر است، پس بگو تو كيستي؟ گفت

ام روح آمده: اي؟ گفتبراي چه آمده: سليمان گفت. هستم) فرشته مرگ(الموت 

اي انجام بده امروز آنچه را كه به آن فرمان يافته: تو را قبض كنم، سليمان گفت

.)1(روز شادي من است
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صدقه �روايت شده كه انگشتري كه اميرالمؤمنين�و از امام صادق

اش چهار مثقال نقره و وزن نگين آن پنج مثقال بود، و ياقوت كرد وزن حلقه

قرمزي بود كه قيمت آن برابر با شش بار نقره و چهار بار طال بود و آن انگشتر از 

با غنايم ديگر آن را نزد طوق بن جبران بود كه اميرالمؤمنين او را كشت همراه 

آن را در انگشت اميرالمؤمنين قرار داد و �آورد آنگاه پيامبر�پيامبر

اي آمده كه در بعضي روايات آمده است كه گدا فرشته3/26همچنين در اللئالي، 

... . بود كه خداوند او را به صورت فقيري به مسجد النبي فرستاد 

از جبرئيل خواست كه در �مبر خداو از ابن شهاب روايت است كه پيا

اش خود را به او نشان دهد، جبرئيل گفت تو توانايي اين را نداري، صورت واقعي

در شبي روشن و �من دوست دارم كه اين كار را بكني، آنگاه پيامبر: گفت

او �اش نزد او آمد، وقتي پيامبرمهتابي بيرون آمد و جبرئيل با صورت حقيقي

شد و هنگامي كه به هوش آمد ديد كه به جبرئيل تكيه زده است و را ديد بيهوش

باشد، آنگاه پيامبرهايش مييك دستش روي سينه اوست و دست ديگرش بر شانه

اگر اسرافيل را : جبرئل گفت.هيچ چيزي مانند اين نديده بودم: فرمود�

امبري جز اش هيچ پياند جبرئيل را در صورت واقعيو بعضي گفته.. ...ديديمي

نديده است كه او يك بار جبرئيل را در آسمان و يك بار در زمين به �محمد

: روايت است كه گفت�عبداهللاو از ابي. )1(اش ديده استصورت واقعي

آمد و آمد از خانه بيرون مينواز بود و وقتي ميهماني براي او نميابراهيم ميهمان«

ه بيرون آمد و در آن را قفل كرد و رفت تا گشت، روزي از خانبه دنبال ميهمان مي

اي بنده خدا با : ميهماني پيدا كند، وقتي برگشت ديد مردي در خانه است، گفت

امبا اجازه پروردگار خانه وارد آن شده: اي؟ گفتاجازه چه كسي وارد خانه شده

دانست كه جبرئيل است، آنگاه او �ابراهيم- تا سه بار اين را تكرار كرد-
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.)1(»....پروردگارت مرا فرستاده است : گفتئيلسپس جبر، خدا را ستايش كرد

اين روايت را آورده 7/305المحجه، «و محدث شيعه محسن كاشاني در كتابش 

. »آن ديد و بيهوش شددر ابطحجبرئيل را در صورت واقعي�پيامبر... است 

اي از فرشته: آمده است كه454نوري، ص » نفس الرحمن«و در كتاب 

. بودمارها به صورت فرشته

:هاي شيعهببه ملك الموت در كتا�حديث سيلي زدن موسي
هاي خود ذكر حديث سيلي زدن موسي به ملك الموت را علماي شما در كتاب

ركاني ياهللا الجزائري در كتابش آن را آورده است و محمدنبي توساند، نعمتكرده

در دنيا و �در مورد سلوك موسي(: ه استدر كتابش آن را چنين آورد

عالقه بودن آن نسبت به دنيا و داستان سيلي زدن موسي به ملك الموت وقتي بي

كه ملك الموت خواست روح او را قبض كند، و حيله كردن ملك الموت در 

... . قبض روح موسي 

داشت، روايت شده كه ملكموسي بيش از همه پيامبران مرگ را ناپسند مي

الموت آمد تا روح او را قبض كند، آنگاه موسي به او سيلي زد و يك چشم او را 

اي كه مرگ را اي فرستادهپروردگارا مرا نزد بنده: كور كرد، ملك الموت گفت

دارد، آنگاه خداوند به موسي وحي كرد كه دست خود را روي پشت دوست نمي

آيد يك سال به تو عمر گاوي بگذار و در مقابل هر مويي كه زير دست تو مي

: بعد از آن مرگ است، گفت: بعد از آن چه؟ گفت: اظافه خواهد شد، موسي گفت

.)2(فرمان پروردگارت را اجرا كن
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كند كه بن عيسي اربلي نقل ميو محدث بزرگ شيعه محسن كاشاني از علي

دارد و آن را اي است كه مرگ را دوست نميطبيعت بشري به گونه: (گفت

ندد و از آن متنفر است، و زندگي را دوست دارد و به آن تمايل دارد، حتي پسنمي

دانستند كه پيامبران با آن اهميت و جايگاهي كه پيش خدا داشتند و با آن كه مي

سرانجام بسيار نيكي در انتظار آنهاست زندگي را دوست داشته و مرگ را ناپسند 

اش با داود ان آدم با طول عمرش و قضيهاند، كه داستاند و از آن گريزان بودهداشته

.)1(�و همچنين ابراهيم!! مشهور است، و همچنين حكايت موسي با ملك الموت
كني سخنان تو كجا و سخنان پس اي عبدالحسين كه ادعاي علم و دانش مي

شايد اين اشاره (: گويدبلكه مجلسي در شرح روايتي طوالني مي! اين علما كجا؟

اي به بخت اند كه فرشتهكه گروهي از مؤرخين روايت كردهبه آن چيزي است

نصر سيلي زد و او را مسخ كرد و او در ميان حيوانات وحشي به صورت شيري 

فهميد سپس خداوند دوباره او را به صورت انسان درآمد اما كارهاي انسان را مي

.)2(... درآورد 

!! سيلي زدن جبرئيل به براق 
كنم و آن اينكه فصل را به پايان برسانم سؤالي را مطرح ميپيش از آن كه اين 

داستان سيلي زدن موسي به ملك الموت را دانستيم و بيان شد كه موسي بيشتر از 

دانيم كه حكمت زدن براق چيست، و ، اما نميزار بودمرگ بيزهمه پيامبران ديگر ا

�عبداهللاالم از ابيكنيم، هشام بن ساينك روايات شيعه را در اين مورد ذكر مي
�جبرئيل و مكائيل و اسرافيل با براق نزد پيامبر: كند كه گفتروايت مي

آمدند، يكي لگام را گرفت و يكي ركاب آن را و ديگري لباسش را روي آن قرار 
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آنگاه براق تكان خورد و پريد آن وقت جبرئيل سيلي به براق زد و به آن ، داد

ز اين هيچ پيامبري بر تو سوار نشده و بعد از اين گفت اي براق آرام باش پيش ا

گويد آن وقت براق او را به باال برد و هم پيامبري بر تو سوار نخواهد شد مي

.)1(... داد جبرئيل همراهش بود و آيات را به پيامبر نشان مي

ن بن غنم روايت است كه گفت جبرئيل ابتدا با حيواني كوچكتر و از عبدالرحم

هايش درازتر بود و هر قدمي را كه بزرگتر از خر كه پاهايش از دستاز قاطر و

گذاشت نزد پيامبرگذاشت قدمي ديگري را در جايي كه نهايت ديد بود ميمي

خواست بر آن سوار شود نگذاشت آنگاه جبرئيل گفت �آمد وقتي پيامبر�

.)2(...سوار شد�است آن وقت حيوان به زمين خوابيد و پيامبر�او محمد

ز خداوند چند بار از براق پايين افتاد، ا�دانيم كه بعد از آن پيامبرنمي

شايد عبدالحسين !! سالمت عقل و فهم و دوري از جهل و ناداني را طلب مي كنم

وهريره روايت اند قانع شود گرچه او از آنچه اببه آنچه ائمه اهل بيت روايت كرده

.آيدكرده خوشش نمي

�هاي موسيالحسين به حديث فرار سنگ با لباساعتراض عبد
هاي موسي و دويدن عبدالحسين حديث فرار سنگ به همراه لباس79در ص 

اسرائيل موسي را در حالي كه لخت بود را ذكر موسي به دنبال آن و ديدن بني

اند كه ابوهريره از پيامبركرده است، بخاري و مسلم در صحيحين روايت كرده

كردند و به اسرائيل لخت و عريان غسل ميبني: كند كه فرموديروايت م�

كرد، آنها گفتند موسي كردند، و موسي تنها غسل ميشرمگاه يكديگر نگاه مي

: گويدكند، ميدارد به خاطر اين با ما غسل نمي) شكاف بيضه(چون فتق بيضه 

گذاشت هايش را روي سنگيلباس، ام كندمآنگاه يكدفعه موسي رفت كه استح
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دويد و موسي به دنبال سنگ مي! آنگاه سنگ همراه با لباس موسي فرار كرد

اسرائيل به شرمگاه بنيكهتا آن! هايم اي سنگلباس! هايماي سنگ لباس: گفتمي

سوگند به خدا كه موسي عيبي ندارد آنگاه سنگ : موسي نگاه كردند و گفتند

به خدا كه شش يا هفت زخم و ايستاد و موسي شروع به زدن سنگ كرد، سوگند

.)1(اثر بر آن سنگ هست

بعد از ذكر اين حديث عبدالحسين مثل عادت هميشگي خود به اين سو و آن 

بيني كه مي(... : گويدكند و ميافكني ميرود و در مورد اين حديث ترديدسو مي

گويد از نظر عقلي محال و ناممكن است، زيرا درست نيستآنچه اين حديث مي

كاهد، كه شرمگاه موسي را همه مردم ببينند چون اين چيز از مقام و جايگاه او مي

شنود بيند و نميبخصوص وقتي مردم ببينند كه او لخت به دنبال سنگي كه نمي

سپس در حالي كه لخت است در كنار آن ... هايم بدود و بگويد اي سنگ لباس

...! شد و مردم او را تماشا كنند اي بزند و لخت بابايستد و آن را چون ديوانه

اند كه موسي فتق بيضه دارد را كسي جز بردهاسرائيل گمان ميو اينكه بني

...). ابوهريره روايت نكرده است 

و يا اينكه او ! يا خداوند بينش عبدالحسين را كور كرده است) مؤلف(گويم مي

كند كه هيچ كس غير از دهد، عبدالحسين ادعا ميگويد و فريب ميدروغ ميقصداً

ابوهريره اين حديث را روايت نكرده است در حاليكه امام و وصي ششم 

عبدالحسين آن را روايت كرده است و همچنين مفسران شيعه اين حديث را در 

روايت �عبداهللابصير از ابيدر تفسير قمي ابي. اندتفسيرهايشان ذكر كرده

ه مردان دارند موسي ندارد، و موسي هر وقت گفتند آنچاسرائيل ميكند كه بنيمي

ديد روزي در كنار رفت كه هيچ كسي او را نميخواست غسل كند به جايي ميمي

هايش را روي صخره سنگي گذاشته بود، خداوند به كرد و لباسرودخانه غسل مي
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اسرائيل به موسي نگاه كردند و صخره دستور داد و صخره از موسي دور شد و بني

��d��c}�: فرمايدگويند نيست، و خداوند ميتند كه او آن طور كه آنها ميدانس
t��s��r��q��p��on��m��l��k��j��i���� ����h��g��f��ez)األحزاب :

همانند كسانى نباشيد كه موسى را آزار ! ايداى كسانى كه ايمان آورده«)1()69

و او نزد خداوند، ؛ساختگفتند مبرا و خداوند او را از آنچه در حق او مى؛دادند

.»بود) و گرانقدر(آبرومند 

و مفسر شيعه طبرسي در مجمع البيان اين حديث را از ابوهريره روايت كرده 

اسرائيل گفتند كه او يا كرد، بنيبا حيا بود و تنها غسل مي�كه موسي: است

ان پنهز مادر پوست خود عيبي دارد و يا اينكه فتق بيضه دارد كه خودش را ا

هايش را بيرون آورد و روي سنگي كند، باري موسي رفت كه غسل كند لباسمي

موسي به دنبال آن رفت و ، هاي او را با خود بردگذاشت، آنگاه سنگ لباس

اسرائيل او را لخت ديدند و دانستند كه او به بهترين وجه آفريده شده است و بني

.)2(دگفتند تبرئه كرخداوند او را از آنچه آنها مي

گروهي از (: گويدمي250اهللا الجزائري در قصص، ص عالم بزرگ شيعه نعمت

اند كه وقتي حديث صحيح است نبايد آن را بعيد و عجيب اهل حديث گفته

خواست كه او را در دانست، و آنها وقتي موسي را در آن حالت ديدند موسي نمي

و عريان رفتن او ، كند يا نهدانست كه كسي به او نگاه ميآن وضعيت ببينند و نمي

). زدند چيز بدي نيستاز اتهامي كه به او ميئه شدنهايش براي تبربه دنبال لباس

پسندد كه ائمه اهل بيت كه آيا عبدالحسين مي! گويد؟پس عبدالحسين چه مي
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! متهم كند؟ةبوهريرااند را همانند هخود راويان اين حديث بود

يث طلب شفاعت از پيامبران در روز قيامت اعتراض عبدالحسين به حد
عبدالحسين اين حديث را آورده است كه هجوم مردم به سوي آدم ، 81در ص 

... . سپس نوح و بعد موسي و عيسي به اين اميد كه براي آنها شفاعت كنند 

اند كه ابوهريره از شيخين يكي از احاديث طوالني ابوهريره را روايت كرده

ها را در روز قيامت در يك خداوند همه انسان: كند كه گفتميروايت�پيامبر

شنوند، و آورد كه اگر كسي آنها را فرابخواند همه صدايش را ميميدان گرد مي

آيد مردم چنان ناراحت و غمگين شوند، و خورشيد پايين ميهمه ديده مي

ينيد كه در بآيا نمي: گويندرسد، مردم ميشوند كه طاقت و تحملشان سر ميمي

رويد كه پيش پروردگارتان شفاعت چه حالتي هستيد آيا به جستجوي كسي نمي

برويد آنگاه نزد آدم �گويند پيش آدمكند؟ بعضي از مردم به بعضي ديگر مي

ها هستي خداوند تو را با دستش آفريده تو پدر انسان: گويندآيند و به او ميمي

و به مالئكه فرمان داده و آنها برايت است و از روح خود در تو دميده است 

بيني كه در چه حالي هستيم؟ سجده كردند، براي ما نزد خدا شفاعت كن آيا نمي

گويد خداوند امروز چنان خشمگين است كه نه قبل از اين روز آنگاه آدم مي

و خداوند مرا ! شوداينگونه خشمگين بوده و نه بعد از آن اين طور خشمگين مي

ن درخت نهي كرد و من از فرمان او سرپيچي كردم، خودم، خودم، از خوردن آ

خودم، مرا بگذاريد و پيش كسي ديگر غير از من برويد، پيش نوح برويد، آن 

گويند اي نوح تو اولين پيامبري هستي كه به آيند و ميوقت مردم نزد نوح مي

است، براي سوي اهل زمين فرستاده شدي و خداوند تو را بنده سپاسگذار ناميده

بيني كه در چه حالتي هستيم، نوح ما پيش پروردگارت شفاعت كن آيا نمي

گويد پروردگار امروز چنان خشمگين است كه قبل از اين هيچگاه اينگونه مي

خشمگين نشده و بعد از اين هرگز اينگونه خشمگين نخواهد شد، و من يك دعا 
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م خود كردم خودم، خودم، خودم، شود آن را براي نابودي قوداشتم كه پذيرفته مي

گويند آيند و ميپيش كسي ديگر برويد، پيش ابراهيم برويد، آنگاه پيش ابراهيم مي

اي ابراهيم تو پيامبر خدا و خليل او هستي پيش پروردگارت براي ما شفاعت كن 

گويد پروردگارم امروز بيني كه در چه حالتي هستيم، ابراهيم به آنها ميآيا نمي

خشمگين است كه قبل از اين هيچگاه اينگونه خشمگين نشده و بعد از اين چنان 

! ام، خودم، خودم، خودمهرگز اينگونه خشمگين نخواهد شد من سه تا دروغ گفته

آيند و برويد آنگاه نزد موسي مي�پيش كسي ديگر برويد، پيش موسي

ش و با گويند اي موسي تو پيامبر خدا هستي كه خداوند با رسالت خويمي

كالمش تو را فضيلت داده است براي ما پيش پروردگارت شفاعت كن آيا 

گويد پروردگارم امروز چنان خشمگين بيني كه در چه حالتي هستيم؟ مينمي

است كه قبل از اين هيچگاه اينگونه خشمگين نشده و بعد از اين هرگز اينگونه 

آن فرمان نيافته بودم، ام كه به كشتنخشمگين نخواهد شد، من انساني را كشته

پيش كسي ديگر برويد، نزد عيسي بن مريم برويد ! خودم به فكر خودم هستم

گويند اي عيسي تو پيامبر خدا و كلمه او هستي كه آيند و ميآنگاه نزد عيسي مي

آن را به مريم القا كرد و روحي از او هستي و در گهواره در كودكي با مردم سخن 

بيني در چه وضعيتي هستيم، روردگارت شفاعت كن آيا نميگفتي، براي ما نزد پ

پروردگارم امروز چنان خشمگين است كه قبل از اين هيچگاه : گويدعيسي مي

اينگونه خشمگين نشده و بعد از اين هرگز اينگونه خشمگين نخواهد شد، و 

! گويد به فكر خودم هستم خودم خودمعيسي بدون آن كه گناهي را نام ببرد مي

گويند اي محمدآيند و ميمي�برويد، آنگاه مردم نزد محمد�د محمدنز

و خاتم پيامبران هستي و خداوند همه گناهانت را بخشيده است تو پيامبر خدا

بيني كه در چه وضعيتي هستيم؟ براي ما پيش پروردگار شفاعت كن آيا نمي

آيم تم و زير عرش ميافآنگاه به راه مي: فرمود�گويد پيامبر خداابوهريره مي

آموزد كه هاي نيك خود به من ميافتم و آنگاه خداوند از ستايشو به سجده مي
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سرت را شود اي محمدپيش از من به هيچ كس نياموخته است سپس گفته مي

شود و شفاعت كن كه شفاعت تو پذيرفته ات اجابت ميخواسته، بلند كن و بخواه

گويم، امت من پروردگارم، اي كنم و ميشود، آن وقت سرم را بلند ميمي

آن كساني از امتت را كه شود اي محمدپروردگارم امت من، امت من، گفته مي

حسابي ندارند از در راست بهشت داخل كن و امت تو در ديگر درها در وارد 

. )1(... شدن با مردم شريك هستند 

راي باطل جلوه اش بعبدالحسين بعد از ذكر اين حديث مثل عادت هميشگي

اين حديث شكستن حرمت پيامبران (: گويدكند و ميدادن اين حديث غوغا مي

هاي مقدس هاي مقدس از آن به دور هستند يكي از سنتاولوالعزم است كه سنت

و ... شد ماست كه نهايت احترام و تقدير را به پيامبران قايل مي�سنت پيامبر

بيگانه و با �ه ابوهريره كامالً با كالم پيامبراين حديث پوچ و ياو: دهدادامه مي

و از نسبت دادن چنين سخنان پوچي به پيامبران . هاي او به طور كامل تضاد داردسنت

بريم هرگز آدم مرتكب چنان گناهي نشده است كه سبب شود تا به خدا پناه مي

راي تنزيه و خداوند خشمگين گردد، او از خوردن درختي نهي شده بود اما اين نهي ب

... . ارشاد بود، و نوح فقط عليه دشمنان خدا دست به دعا برداشته بود 

هستند يا از امت �ها از امت محمدپرسيم كه اين بيچارهما از ابوهريره مي

ها نبايد نابود گردد و هاي ديگر امتديگر پيامبران؟ طبيعي است كه تالش

كند؟ در مت خودش شفاعت ميپاداش بماند، پس چگونه او فقط براي ابي

رحمت و مهرباني است و خداوند در آن روز شفاعت او را صورتي كه او پيامبر

...). كند چون او اميد و پناهگاه همه است پذيرد، پس او هرگز آنها را ناكام نميمي

كند حديثي است كه انس بن مالك و اين حديث كه عبدالحسين آن را انكار مي

.)2(اندآن را روايت كرده�كر و ابن عباسابوسعيد و ابوب
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كند، حديثي است كه و اين حديث كه عبدالحسين آن را پوچ و ياوه قلمداد مي

اند، و اينك به بعضي از درست به همين صورت ائمه اهل بيت آن را روايت كرده

. كنيمطرقي كه اين حديث از اهل بيت روايت شده اشاره مي

ن و مفضل بن عمر شبي نزد جعفربن محمد بوديم و م: گويدخثيمه جعفي مي

فدايت شوم حديثي به ما : هيچ كسي ديگر آن جا نبود، مفضل جعفي به او گفت

شود خداوند همه خاليق را در بله وقتي قيامت مي: بگو كه ما را شاد كند، گفت

ا تا ايستند تا آن كه عرق آنها رمردم مي-تا اينكه گفت-آورديك ميدان گرد مي

اي كاش خداوند در مورد ما قضاوت : گويندگيرد، آنگاه ميدهانشان فرومي

آيند و سپس نزد آدم مي. ... فرستادكرد حتي اگر ما را به جهنم هم ميمي

تو پدر ما هستي و تو پيامبري، از پروردگارت بخواه تا در مورد ما : گويندمي

پروردگارم . توانمنمي: گويدميقضاوت كند حتي اگر هم ما را به جهنم بفرستد، 

مرا با دستش آفريد و مرا بر عرش خود سوار كرد و فرشتگانش را فرمان داد تا 

سپس به من فرمان داد و من از فرمان او سرپيچي كردم، ولي . برايم سجده كنند

كنم كه پيش فرزند صديق من برويد كه نهصد و پنجاه سال شما را راهنمايي مي

از پروردگارت بخواه كه : گويندآيند و مياد، آنگاه پيش نوح ميقومش را دعوت د

: گوينددر مورد ما حتي اگر به سوي جهنم هم باشد قضاوت كند، نوح مي

كنم كه ام است، ولي شما را راهنمايي ميتوانم، من گفتم فرزندم از خانوادهنمي

رويد، آنگاه نزد نزد كسي برويد كه در دنيا خليل خدا بوده است، پيش ابراهيم ب

... توانم، من گفتم من مريض هستم من نمي: گويدابراهيم ميو، آيندابراهيم مي

با او سخن گفته است اكنم كه پيش كسي برويد كه خدولي شما را راهنمايي مي

گويد گويند، و او ميآيند و به او مييعني موسي، آنگاه آنها نزد موسي مي

كنم كه نزد كسي برويد ام، ولي شما را راهنمايي ميشتهتوانم، من انساني را كنمي

كرد و بيمارها را به اذن خدا آفريد و كور مادرزاد را بينا ميكه به حكم خدا مي

. توانمنمي: گويدآيند، او ميآن وقت آنها نزد عيسي مي. داد يعني عيسيشفا مي
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به آمدن او در دنيا كنم كه نزد كسي برويد كه شما راولي شما را راهنمايي مي

گويند اي و مي... آيند پيش او مي: گفت�سپس ابوعبداهللا. مژده داده بودم

از پروردگارت بخواه كه در بين ما قضاوت كند گرچه به سوي دوزخ باشد، محمد

وقتي به پروردگارم ... توانم شفاعت كنم بله من هستم كه براي شما مي: گويدمي

افتم آنگاه خداوند سپس به سجده مي... مكنيش ميكنم او را ستانگاه مي

سر خود را بلند و شفاعت كن كه شفاعت تو پذيرفته اي محمد: فرمايدمي

.)1(شودشود و بخواه كه هر چه بخواهي به تو داده ميمي

كنند؟ گويي ميگويند و ياوهپس اي عبدالحسين آيا ائمه تو هذيان مي

! خواهيمرا از تو ميبار خدايا سالمت عقل و دين 

اعتراض عبدالحسين به حديث افتادن ملخ طاليي بر پيامبر خدا ايوب 
را ذكر ... عبدالحسين حديث افتادن ملخ طاليي بر پيامبر خدا ايوب 90در ص 

�كنند كه او از پيامبركند، شيخين با طرق متعددي از ابوهريره روايت ميمي
كرد ناگهان كه ايوب لخت بود و غسل ميدر حالي: كند كه فرمودروايت مي

ها هايي طاليي بر او شروع به افتادن كردند، ايوب شروع كرد به ريختن ملخملخ

بيني اش، آنگاه پروردگارش او را صدا زد كه مگر تو را از آنچه ميدر پارچه

نياز توانم از بركت تو بيبله اي پروردگارم ولي نمي: ام؟ گفتنياز نكردهبي

.)2(شمبا

كند و افكني در حديث ميبعد از ذكر اين حديث عبدالحسين شروع به ترديد

پذيرد كه فاقد بينش بوده و احساسي فقط كسي اين حديث را مي(: گويدمي
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العاده است و سنت الهي نداشته باشد، آفريدن ملخ از طال يك نشانه و امري خارق

به ،ريند مگر آن كه ضرورتي باشدآفدر آفرينش اين است كه ملخ را از طال نمي

براي اثبات نبوت به چنين كاري نياز باشد خداوند اين كار را به عنوان مثال اگر 

...). دهد عنوان دليلي براي اثبات نبوت انجام مي

اي كه گوييد ائمهاگر ما ادعاهاي شما را بيان كنيم كه مي) مؤلف(گويم مي

)1(بران افضل و برترند و اگر به بيان معجزاتمعتقد به عصمت آنها هستيد از پيام

بپردازيم بايد چندين جلد كتاب كنيد اساسي كه در مورد آنها ادعا ميواهي و بي

بنويسيم، اما فقط كافي است كه به عناوين ابواب و فصول كتب مرجع شيعه 

دقدر روايتي طوالني از امام صا4/265در المحجه البيضاء، . نگاهي انداخته شود

ما وارثان پيامبران كاهن و جادوگر نيستيم، بلكه از خدا «: آمده است كه گفت�

كند، و اگر دوست داشته باشم دعا كنم خداوند تو را خواهيم و او اجابت ميمي

و پيش دهي م خود را تكان ميروي و دات ميكند كه به خانهتبديل به سگي مي

بله دعا كن، امام دعا كرد و آن : اني گفتروي، اعرابي به علت نادات ميخانواده

اعرابي در همان لحظه تبديل به سگي شد و رفت امام صادق به من گفت دنبالش 

اش رفت و اش شد و داخل خانهبرو، من به دنبالش رفتم تا اينكه او وارد محله

اش چوبي برداشتند و او را از داد، خانوادهاش دم خود را تكان ميبراي خانواده

خانه بيرون كردند، من پيش امام صادق برگشتم و او را از آنچه ديده بودم آگاه 

كردم، در همين حال ناگهان ديديم كه او آمد و جلوي امام صادق ايستاد در حالي 

كرد، امام صادق بر او زد و عوعو ميها غلت ميريخت و در خاككه اشك مي

�اعرابي شد، آنگاه امام صادقترحم كرد و برايش دعا نمود و او دوباره همان
. بله هزاران بار ايمان آوردم: آيا ايمان آوردي اي اعرابي؟ گفت: به او گفت

نزد او آمدم و : گفت�جعفرآمده كه عسكر غالم ابي1/252و در القطره، 
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سوگند به خدا : گويداهللا سرورم چقدر زرد و الغر است ميبا خودم گفتم سبحان

اين سخن كامل نشده بود كه جسم او دراز و كلفت و عريض كه هنوز در دلم 

و تمام خانه تا سقف و ديوارهاي اطراف را فراگرفت و سپس ديدم كه رنگ !! شد

سپس رنگش سفيد شد كه از برف سفيدتر شده !! او چون شب تاريك سياه شد

كه از !! سپس تا آخرين حد سبز شد!! اي قرمز شدو سپس چون خون بسته!! بود

سپس جسم او كم شد تا اينكه به همان !! هاي سبز و شكوفا سبزتر بودخهشا

اش برگشت و من از و همان رنگ اولي كه داشت به چهره!! صورت اولي درآمد

.چه ديدم بر چهره به زمين افتادمآن

كنيد براي پيامبران هم اي كه شما براي ائمه خود ادعا ميالعادهپس اين خارق

كنيد؟ اعتراض مي�س چرا به پيامبر خدا ايوباند، پپيش نيامده

اند اي كه همين حديث را ائمه اهل بيت روايت كردهو گذشته از اين فراموش كرده

. كه تو معتقد هستي كه آنها معصومند و از پيامبر خدا ايوب افضل و برتر هستند

���B}�:كند كه در مورد اين آيه كهروايت مي�عبداهللابصير از ابيابي �A
K�J��I� �H��G� �F� �E� �D� �Cz)خداوند آن : گفت.)43: ص

اش را كه قبل از آمدن بيماري و بال مرده بودند به او بازگرداند و دسته از خانواده

اش را كه بعد از بيماري مرده بودند نيز به او برگرداند و همه آن دسته از خانواده

و ايوب را پرسيدند كه . نمودندرا زنده كرد و همه با او شروع به زندگي كردن 

آنگاه . خوشحالي دشمنان: ترين چيزي كه برايت پيش آمده چه بود؟ گفتسخت

هاي طاليي هايي طاليي باراند و او اين پروانهاش پروانهخداوند براي او در خانه

برد ايوب به دنبال آن كرد و وقتي باد چيزي از آنها را با خود ميرا جمع مي

: شوي ايوب؟ گفتآيا سير نمي: گرداند، جبرئيل به او گفتن را برميدويد و آمي

.)1(شودچه كسي از روزي پروردگارش سير مي
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خداوند از آسمان براي : كند كه گفتعبداهللا روايت ميو هشام بن سالم از ابي

اش هاي طاليي كه بيرون از خانههاي طاليي باراند، ايوب پروانهايوب پروانه

آيا سير اي ايوب: آورد، جبرئيل گفتگرفت و داخل خانه ميرا ميرفتند مي

.)1(شودچه كسي از لطف پروردگارش سير مي: گفت�شوي؟ ايوبنمي

سپس مهدي به كوفه «: كند كه گفتروايت مي�بن عمر از صادقو مفضل

بارد همان طور كه خداوند براي پيامبرش گردد و از آسمان ملخ طاليي ميبازمي

.)2(»...يوب از آسمان ملخ طاليي باراندا

كنيم تا به ما بگويد كه داوري در مورد اين روايات را به عبدالحسين واگذار مي

باشند و اثبات اي هستند و سنت خدا در آفرينش ميالعادهآيا اينها امور خارق

!! نبوت بستگي به اين چيزها دارد

بار خدايا از تعصب كوركورانه به تو ! و اينها دليلي براي اثبات رسالت هستند؟

! بريمپناه مي

اعتراض عبدالحسين به حديث محكوم كردن موسي به خاطر آن كه 
.اي او را گزيد و او دستور داد النه مورچه سوخته شوندمورچه

عبدالحسين اين حديث را ذكر كرده است كه شيخين از ابوهريره 91در ص 

اي يكي از پيامبران را گاز مورچه: بر خدا فرمودپيام: اند كه او گفتروايت كرده

آن پيامبر دستور داد تا - آن پيامبر طبق تصريح ترمذي موسي بوده است-گرفت

النه مورچه سوزانده شود آنگاه خداوند به او وحي كرد كه يك مورچه تو را گاز 

.)3(گفت سوزانديهاي را كه تسبيح خداوند را ميگرفت و تو امتي از امتي

ابوهريره شيفته گفتن (: گويدكند و ميسپس عبدالحسين به اين حديث اعتراض مي
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كننده هستند، باشند و ناراحتچيزهايي در مورد پيامبران است كه زشت و ناپسند مي

گويان صدر بيشتري دارند از آنچه كه خرافهپيامبران خدا بسيار صبر و بردباري و سعه

دانم كه آنان كه اين سوگند به خدا كه نمي- گويداينكه ميتا - گوينددر مورد آنها مي

ها را با آتش گويند كه اين پيامبر چرا مورچهاند چه ميحديث را صحيح قرار داده

جز خداوند كسي حق ندارد : فرموده است�شكنجه كرد؟ و حال آن كه پيامبر خدا

ن سوختن حيوان در آتش اند كه به هيچ عنوابا آتش شكنجه كند، و همه اجماع كرده

به جز آن كه اگر انساني، انساني ديگر را سوزانده باشد كه در اين صورت . جايز نيست

توانند از قاتل به همين صورت انتقام بگيرند و او را بسوزانند، و با توجه اولياي دم مي

). به حديث پيامبر نه سوزاندن مورچه و نه هيچ حيواني ديگر جايز نيست

» كتاب السماء والعالم«64/242مجلسي شما در بحار االنوار، ) مؤلف(گويم مي

، اين حديث را از طريق ابوهريره )عن قتلهيالنحل والنمل وسائر ما نه(در باب 

و صدوق از أبان بن تغلب و او از عكرمه و عكرمه از ابن . روايت كرده است

امور و كارهايت پروردگارا در همه: عزير گفت: كند كه گفتعباس روايت مي

ام، و فقط يك موضوع باقي ام و عدالت تو را با عقل خودم درك كردهنگاه كرده

آوري و همه را عذاب دانم و آن اينكه عذابت را در جايي ميمانده كه آن را نمي

دهي و حال آن كه در ميان آنها كودكان هم هستند، آنگاه خداوند به عزير مي

رود و هوا هم به شدت گرم بود، عزير زير درختي رفت و فرمان داد كه به بيابان ب

اي آمد و او را گاز گرفت او پايش را به زمين ماليد و خوابيد، آنگاه مورچه

هاي زيادي را كُشت، و آن وقت دانست كه اين مثالي است كه براي او زده مورچه

من اي عزير هر گاه قومي مستحق عذاب من شوند : شده است، به او گفته شد

و كودكان . آورم كه زمان مرگ كودكان فراسيده باشدعذابم را زماني بر آنها مي

.)1(شوندميرند و ديگران بوسيله عذابم هالك ميچون اجلشان فرا رسيده است مي
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�پيامبر(: گويدمي» باب في اوصاف النمل«5/326در اللئالي االخبار، 
او زيداي او را گاحت كرد مورچهپيامبري از پيامبران زير درختي استر: فرمود

وسايل خود را از زير درخت بيرون كرد و دستور داد آن مورچه را با آتش 

. بسوزانند آنگاه خداوند به او وحي كرد آيا مگر او يك مورچه نيست

بن جعفر از كني؟ و عليپس چرا اي عبدالحسين به ابوهريره اعتراض مي

او را در مورد كشتن مورچه پرسيدم گويد كند و ميروايت مي�برادرش

.)1(!!مورچه را نكُش مگر آن كه تو را اذيت كند: گفت

و او را : گفتشنيدم كه مي�گويد از جعفربن محمدو مسعده بن زياد مي

: كنند پرسيدند، گفتهايي كه در خانه هستند و اذيت مياز كشتن مارها و مورچه

.)2(!!شكالي ندارداگر اذيت كنند كشتن و سوزاندن آنها ا

كشتن مورچه چه اذيت كند و چه اذيت : ابوعبداهللا گفت: گويدو ابن سنان مي

.)3(!!نكند اشكالي ندارد

اگر سوزاندن به خاطر حديث مشهوري كه آمده جايز نيست، ) مؤلف(گويم مي

خوانند هايشان نماز ميخواست كساني را كه در خانه�پس چرا پيامبر

. بسوزاند

! اند؟كه اهل بيت اين روايت را كردهچنان 

: فرمودكند كه گفت از او شنيدم كه ميروايت مي�عبداهللابن سنان از ابي

خداآمدند، پيامبرگروهي از مردم براي نماز به مسجد نمي�در زمان پيامبر

آيند هيزم هاي كساني كه براي نماز به مسجد نميعنقريب بر در خانه: فرمود�

.)4(هايشان بسوزانيمخواهيم آنها در خانهكنيم و ميجمع مي
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: كند كه گفتروايت مي�عبداهللابي يعفور از ابي3/266و در التهذيب، 

خواندند و در نماز خواست كه گروهي را كه در خانه نماز مي�پيامبر خدا

... .هايشان بسوزاند كردند در خانهجماعت شركت نمي

روايت شده كه : گويدبالذري مي: گويدمي19/352، و مجلسي در بحار خود

از �خواست از هجرت زينب دختر پيامبرهبار بن اسود از كساني بود كه مي

داد كه اگر او مكه به مدينه جلوگيري كند، بنابراين پيامبر به لشكريانش دستور مي

حق با آتش جز خداي آتش كسي: را يافتند او را در آتش بسوزانند، سپس گفت

ها و و به آنها فرمان داد كه اگر او را دستگير كردند دست. ندارد عذاب دهد

گروهي از �و همچنين علي... پاهايش را قطع كنند و او را به قتل برسانند 

: ها را در آتش سوزاند و گفتسبأيي

k�� bF,U� �¡� 1�,�1I��� 1�,U�r� ê�\�:�å�\� êY#J�)1(

زشتي است، آتشم را روشن كردم و قنبر را وقتي ديدم كه مسئله كار 

. فراخواندم

پس نظر عالمه عبدالحسين كه نهايت سعي و تالش خود را در پژوهش و 

!! بررسي مبذول داشته است چيست؟

�اعتراض عبدالحسين به حديث فراموش كردن پيامبر
دو ركعت نماز را �عبدالحسين اين حديث را كه پيامبر92در ص 

بيشتر گمانم �كند كه پيامبرد، ذكر كرده است، ابوهريره روايت ميفراموش كر

با ما خواند، او دو ركعت خواند و �اين است كه نماز عصر بود كه پيامبر

سالم گفت سپس به سوي چوبي كه در قسمت جلوي مسجد بود رفت و دستش 

ن مورد با او را بر آن گذاشت، ابوبكر و عمر هم آن جا بودند اما ترسيدند كه در اي
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آيا نماز كم شده است؟ مردي : سخن بگويند، و مردم شتابان بيرون آمدند و گفتند

آيا فراموش �اي پيامبر خدا: زد گفتاو را ذواليدين صدا مي�كه پيامبر

نه من فراموش كردم و نه نماز كم شده : كردي يا نماز كم شده است؟ فرمود

دو ركعت ديگر خواند و سپس �امبرآنگاه پي! نه فراموش كردي: گفت! است

.)1()حديث... و اهللا اكبر گفت و آنگاه سجده نمود دادسالم 

نمايد و عبدالحسين بعد از ايراد اين حديث شروع به ترديدافكني در آن مي

اگر كسي كمي حواس و فكرش به نمازش باشد چنين سهو و ! اوال(: گويدمي

زند كه از نماز خود ن چيز از كساني سرميزند، و اياشتباه فاحشي از او سرنمي

و از آنچه جاهالن . اند، و هرگز پيامبران وضعيتي چون غافالن ندارندغافل

از چنين �ترين آنان محمداند، و به ويژه سرور و خاتم و افضلگويند پاكمي

چيزي پاك و به دور است و هيچ سراغ نداريم كه از هيچ كسي چنين سهوي 

: گويدگر كسي كه اينگونه ميسرزده باشد م

,� ÆÁ.� v<,UJ:��j1�E� ��� �E� ÎC��� b!�.� Å7�uo,�~,�/�!rv}� �î
ام يا هشت دانم كه آيا نماز چاشت را دو ركعت خواندهخوانم و نمينماز مي

ركعت؟ 

كردم سراپا خجالت و شرمندگي مرا و اگر من اينگونه در نماز فراموش مي(

شمردند، بنابراين هرگز جايز نيست كه گفته ان مرا حقير ميگرفت و مقتديفرامي

...). اند كردهشود پيامبران خدا در نماز اينگونه اشتباه مي

قرآن در مواضع متعددي اشاره نموده كه پيامبران ! اوال) مؤلف(گويم مي

�}�: كنندفراموش مي � �̈ �§��¦���¥z)بر تو خواهيم خواند و تو «.)6: األعلى

.»فراموش نخواهي كردديگر 
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��ÖÕ��Ô��Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï��Î�����Í��Ì��Ë��Ê��É}�: فرمايدو مي
���á��à���ß��Þ��Ý��Ü��Û��Ú��Ù���Ø��×z)هر «.)68: األنعام

پردازند، از آنان روي بگردان تا گاه ديدي كساني به تمسخر و طعن در آيات ما مي

ياد تو برد پس از به خاطر پردازند اگر شيطان از آنگاه كه به سخن ديگري مي

.»آوردن با قوم ستمكاران منشين

�{��z��y���x��wz)و هر گاه فراموش كردي پروردگارت «.)24: الكهف

.»را به خاطر بياور

: به فراموشي موسي و همراهش اشاره نموده است63تا 60هاي و در آيه

{��Ê��É��È�� � �Ç� �Æ��Å��Ä�� �Ã��Â��Á� �À��¿��¾��½
��Í���Ì��Ë���Ö��Õ����Ô��Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï���Î��E��D��C��B��A

��V���U��T��S�����R��Q��P��O��N��M��L��K���J��I��H��G��F
��c��b���������a��`���_��^��]\��[��Z��Y��X��Wz����� :)60-63(.

دوم اينكه اين حديث را عالوه بر ابوهريره ابن مسعود و عمران و ديگران 

.)1(اندروايت كرده

كند، اين مذهب را انكار مي�اينكه عبدالحسين فراموش كردن پيامبرو اما

هاست و ثابت خواهيم كرد كه امام اينها كه به عصمت او اهل غلو و افراطي

: صلت هروي روايت است كه گفتپذيرد از ابيرا مي�معتقدند سهو پيامبر

در �پيامبركنند كهگفتم در كوفه گروهي هستند كه ادعا مي�به امام رضا

اند كه لعنت دروغ گفته(: فرمود�نماز فراموش نكرده است، آنگاه امام رضا

.)2()كند خداوند استخدا بر آنها باد، تنها كسي كه فراموش نمي
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همانند فراموش �فراموش كردن پيامبر(: گويدو شيخ شيعيان صدوق مي

آورد تا مردم بدانند كه كردن ما نيست، چون خداوند فراموشي را براي او پيش مي

او يك انسان است و او را به جاي خدا عبادت نكنند، اما فراموش كردن ما از 

.)1(...)سوي شيطان است 

عقايد مختلفي دارند، در ابتدا در �در حقيقت شيعه در مورد سهو پيامبر

عصر قمي كه ملقب به صدوق است، او و استادش محمدبن حسن بن وليد و 

بر اين عقيده بودند كه اولين درجه غلو و افراط نفي سهو و جمهور شيعه

است، از اين رو آنان كساني را كه سهو و فراموشي را از �فراموشي از پيامبر

!! شمردندميافراطي غلو كار و هايكردند از شيعهنفي مي�پيامبر

. تندهاي افراطي و غلو كار هسكنم عبدالحسين و پيروانش از شيعهو فكر مي

كنند از مفوضه قرار و قمي كساني را كه سهو و فراموشي را از ائمه نفي مي

.)2(داده و آنها را لعنت كرده است و آنها از ديدگاه او شيعه نيستند

» 1/234من اليحضره الفقيه، «و شيخ شيعه ابن بابويه ملقب به صدوق در كتاب 

ا باد سهو و فراموشي پيامبرغلو كاران و مفوضه كه لعنت خدا بر آنه(: گويدمي

). پذيرندرا نمي�

اولين پله در غلو نفي سهو از (: د كه استادش ابن الوليد گفته استگويو مي

اند آمده�است و اگر رد كردن رواياتي كه در اثبات سهو پيامبر�پيامبر

ها هم درست است كه با رد كردن همه درست باشد رد كردن همه روايت

گويم كتابي مستقل در اثبات گردند، و من ميين و شريعت باطل ميها دروايت

تأليف خواهم كرد و اجر و ثواب آن را از و پاسخ دادن به منكران �سهو پيامبر

). خداوند خواهانم
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اما بعد از آن اوضاع تغيير يافت و نفي سهو از ائمه نه از ) مؤلف(گويم مي

!!! از ضروريات مذهب شيعه گرديد�پيامبر

نفي سهو از (: گويدمي3/240و شيخ شيعه مامقاني در كتابش تنقيح المقال، 

.)1()ائمه از ضروريات مذهب شيعه گرديده است

اند كه سهو و هاي حديث خود رواياتي ذكر كردهو خودشان در مجموعه

اما اگر احاديث و رواياتشان مورد بررسي . كنداشان نفي ميفراموشي را از ائمه

شود كه مجموعه بزرگي از روايات آنها با ادعاي آنان كه ر گيرد مشاهده ميقرا

كنند متناقض و متضاد است، از اين رو مجلسي از وجود ائمه فراموش نمي

روايات زيادي كه با ادعاي نفي سهو از ائمه تضاد دارد حيران شده است و 

اين مسئله خيلي (: يدگومي25/351و در بحار االنوار، .كندبنابراين اعتراف مي

هاي زيادي دال بر اين است كه ائمه فراموش مشكل است چون روايات و نشانه

). اندها را پذيرفتهاند و اصحاب ما به جز افراد اندكي همه اين روايتكردهمي

را تنها ابوهريره روايت نكرده �حديث فراموش كردن پيامبر: سوم اينكه

اند، و اين حديث را روايت كرده�ماي اهل بيتاست بلكه بزرگان و سادات عل

17/101در بحار االنوار، . اندعلماي شيعه در مراجع خود اين روايات را ذكر كرده

نماز ظهر را با ما خوانده و �پيامبر: روايت شده است كه گفت�از علي

ي ا: پنج ركعت خواند و سپس نماز را تمام كرد، آنگاه يكي از مردم به او گفت

شما پنج : چطور؟ آن مرد گفت: آيا به نماز اضافه شده است؟ فرمودپيامبر خدا

رو به قبله نشست و تكبير گفت �آنگاه پيامبر: گويدركعت خواندي، علي مي

و سپس دوباره سجده كرد بدون آن كه قرائت بخواند يا ركوع كرده باشد آنگاه 

. كنندگفت اين دو سجده جبران ميو مي: سالم گفت

نماز خواند و قرائت را �پيامبر: روايت است كه گفت�و از امام باقر
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آيا چيزي از : جهري و با آواز بلند خواند وقتي نماز را تمام كرد به يارانش گفت

: فرمود�مردم سكوت اختيار كردند، آنگاه پيامبر: گويدقرآن را انداختم؟ مي

آيا چيزي از قرآن را : بله، فرمود: بن كعب در ميان شما هست؟ گفتندآيا ابي

.)1(... اين طور بود بله اي پيامبر خدا: انداختم؟ ابي گفت

به : از حارث بن مغيره نضري روايت است كه گفت5/307و در الوسائل، 

ما نماز مغرب را خوانديم، امام فراموش كرد و در ركعت : گفتم�عبداهللابي

چرا دوباره نماز خوانديد، : ه خوانديم، فرموددوم سالم گفت، آنگاه نماز را دوبار

دو ركعت ) وقتي متوجه شد(در دو ركعت سالم نگفت آنگاه �آيا مگر پيامبر

ديگر خواند و نماز را تكميل كرد؟ 

كردم سراپا شرم و اگر من چنين اشتباهي مي(... : گويدپس چرا عبدالحسين مي

كردند، و چنين تم را تحقير ميگرفت و مقتديان مرا و عبادخجالت مرا فرامي

...). چيزي هرگز در مورد پيامبران درست نيست

فراموش كرده �اند كه پيامبرعبدالحسين در مورد آنچه ائمه او روايت كرده

!! گويد؟است چه مي

!! كند؟متهم مي�و آيا او ائمه خود را همانند ابوهريره

زد و خشمگين مي�پيامبر«اعتراض عبدالحسين به اين حديث كه 
:»...شد مي

�عبدالحسين اين حديث را ذكر كرده كه ابوهريره از پيامبر97در ص 
انساني است و همانند هر انساني �بار خدايا محمد(: كند كه گفتروايت مي

ام كه هرگز آن را شود و خدايا پيماني با تو بستهخشمگين و ناراحت مي

يا او را )2(امام يا به او ناسزا گفتهاذيت كردهشكني پس هر مؤمني را كه من نمي
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.)1(...)ام، آن را كفاره گناهان او قرار بده و سبب تقرب به خودت بگردان زده

: گويدكند و ميبعد از ذكر اين حديث عبدالحسين به حديث اعتراض مي

ا و ساير انبيا جايز نيست كه به ناحق كسي را اذيت كنند يا بزنند ي�پيامبر(

دشنام دهند، خواه در حال ناراحتي باشد خواه در حال خونسردي، بلكه جايز 

...). نيست كه پيامبران به ناحق خشمگين شوند 

اين حديث را كساني ديگر غير از ابوهريره هم روايت ) مؤلف(گويم مي

. انداين را روايت كرده�بن عبداهللا و عايشه و انساند، جابرهكرد

ها و معصومين اهل بيت بر حسب اعتقاد شيعه، نيز اين تو شاگردان حج

. اندحديث را روايت كرده

�پيامبرخدا: كند كه گفتروايت مي�جعفرعالء از محمد و او از ابي
شوم، شوم و خوشحال ميمن انسان هستم و چون هر انساني خشمگين مي: فرمود

ام اين را كفاره ه او دعا كردهام يا عليخدايا هر مؤمني كه من او را محروم كرده

ام يا چيزي به او گناهان او قرار بده، و هر كافري كه من او را به خود نزديك كرده

ام و او شايسته آن نبوده است، كار و دعاي مرا ي نمودهئام يا به نفع او دعابخشيده

.)2(براي او عذاب و  وبال بگردان

بران كسي را به ناحق اذيت كنند يا وقتي جايز نيست كه پيام) مؤلف(گويم مي

! كندبزنند و يا ناسزا و نفرين بگويند پس چگونه امام معصوم تو اين را روايت مي

�هيئتي از يمن نزد پيامبر: كند كه گفتروايت مي�عبداهللاكليني از ابي
مجادله �آمدند و در ميان آنها مردي بود كه از همه سخنورتر بود و با پيامبر

خشمگين شد و رگ خشم در پيشاني او پيچيد و باال آمد و �نمود، پيامبرمي

=b]�� J1��Q<�0���� J1��òF1ô��U�'(�Q)!Xèè

���b]�� J1��bF��U�Q�l�����å���UJ�3������ê�Y#����UJ��U�6*��

�����U��=���Z�aRZ�`a��$�x�C"�����I?��c��Yz�[�*�����G�!#�;*��^�;*�����UJ�YrO���



از بهتان����دليل و برهان در تبرئه ابوهريره 
٢٨١

نزد ايشان آمد �اش تيره شد و نگاهش را پايين انداخت، آنگاه جبرئيلچهره

اين مردي سخاوتمند است كه : گويدكند و ميپروردگارت تو را سالم مي: و گفت

سرش را بلند كرد و پايين آمد و�دهد آنگاه خشم پيامبربه مردم غذا مي

داد كه تو مرد سخاوتمندي هستي اگر جبرئيل از سوي خدا به من خبر نمي: گفت

كردم كه مايه عبرت كردم و كاري با تو ميدهي تو را آواره ميكه به مردم غذا مي

آيا پروردگارت سخاوتمندي و بخشش را : شدي، آنگاه مرد به او گفتديگران مي

دهم كه گواهي مي: بله، آنگاه آن مرد گفت: فرمود�دارد؟ پيامبردوست مي

هستي، سوگند به خدايي �هيچ معبود به حقي جز اهللا نيست و تو پيامبر خدا

كه تو را به حق مبعوث كرده است من هيچ كسي را از مال خود دست خالي 

.)1(امبرنگردانده

در �آمدن شيطان پـيش پيـامبر  «اعتراض عبدالحسين به حديث 
:»كه آن حضرت در نماز بودحالي

عبدالحسين اين حديث را ذكر كرده است كه ابوهريره گفت 104در ص 

شيطان آمد تا نماز مرا قطع كند، خداوند به : نمازي خواند، و بعد گفت�پيامبر

اش كردم و خواستم او را به ستوني ببندم من توانايي داد و من او را گرفتم و خفه

ما به آن نگاه كنيد، اما به ياد گفته سليمان افتادم كه گفت شود شتا وقتي صبح مي

�{� � ¨§��¦��¥��¤��£��¢��¡���z)پروردگارا مرا بيامرز و به من «)2()35: ص

. »چنان ملك و فرمانروايي بده كه بعد از من شايسته هيچ كسي نباشد

چنين پيامبران خدا را بايد از (: گويدبعد از ذكر اين حديث عبدالحسين مي

چيزهايي پاك و به دور دانست، چون اين كار با عصمت آنها مخالف است و از 

كاهد، و پناه به خدا كه شيطان با آنها زور بزند و يا براي آنها قدر و جايگاه آنها مي
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من : گويدمي113تا اينكه در ص ... خودش را عرضه كند يا به آنها طمع ورزد 

و ديگر كساني كه احاديث ) اري و مسلمبخ(خواهم از شيخين با اجازه مي

توان او را به دانند بپرسم كه آيا شيطان جسمي دارد كه ميابوهريره را معتبر مي

ستون بست تا صبح همه مردم شيطان را در حالي كه اسير است و دست و پايش 

...). است را ببينند؟ بسته شده 

ذكر ابليس «ه و آن را فصلي آورد63/297مجلسي در بحار، ) مؤلف(گويم مي

كنيد ناميده است و در اين فصل همين حديث را كه شما انكار مي» هايشو قصه

. از طريق ابوهريره روايت كرده است

���z¡��¢��£��¤��¥��¦��§¨}�و همچنين در بحار در كتاب النبوه در توضيح 
! عالمه، اى ذكر كرده است)1()بخاري و مسلم(اين حديث را به نقل از شيخين 

، پس خوانندگان محترم جهالـت عبدالحسـين را تماشـا كنيـد كـه مجلسـي او      

كند و عبدالحسـين از طرفـي بـه ابـوهريره بـه خـاطر       حديث ابوهريره را ذكر مي

!!! توزي و گمراه كردن چيست؟زند پس دليل اين كينهروايت اين حديث طعنه مي

18/82، �بي و همچنين در كتاب بحار فصلي را در بخش تاريخ الن

ناميده است و مجلسي اين حديث را » معجزاته في استيالئه علي الجن والشياطين«

: گويدقاضي در الشفا مي: گويدروايت كرده است، و ميمسعوداز طريق ابن 

ها را ديد و سخنانشان را شنيد و او آنها را به عبداهللا بن مسعود در ليله الجن جن

شيطاني در شب گذشته : فرمود�اد و پيامبردمردان قبيله زطّ تشبيه مي

خواست نماز مرا قطع كند خداوند به من توانايي داد و من آن را گرفتم و خواستم 

... . هاي مسجد ببندم كه آن را به ستوني از ستون
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و همچنين اين حديث از طريق امام معصوم عبدالحسين روايت شده است، 

كند كه او را در مورد گفته سليمان كه ميروايت�عبداهللاجميله از ابيابي

{¨§��¦��¥��¤��£��¢��¡���z... پرسيدم و گفتم آيا آنچه سليمان خواست

بله، و بعد از آن او آن قدرت و فرمانروايي را به هيچ : خداوند به او داد؟ فرمود

كه بر شيطان چيره شد و آن را در كنار ستوني خفه �انساني نداد به جز پيامبر

بود آن اگر دعاي سليمان نمي: فرمود�كرد تا آن كه زبانش را گرفت، و پيامبر

.)1(دادمرا به شما نشان مي

بخـاري و  (خواهم از شـيخين  من با اجازه مي: گويدو اما اينكه عبدالحسين مي

دانند بپرسم كه آيا شـيطان  و ديگر كساني كه احاديث ابوهريره را معتبر مي) مسلم

توان او را به ستون بست تا صبح همه مردم شيطان را در حالي ه ميجسمي دارد ك

...). است را ببينند؟ كه اسير است و دست و پايش بسته شده

كند و از ايـن تعجـب   اعتراض مي�عبدالحسين به ابوهريره) مؤلف(گويم مي

د خـو ! اما از امام معصوم... شيطان را گرفت و آن را بست �نمايد كه پيامبرمي

كند كه شيطان را دستگير كرد و كوشيد او را بكُشد امـا وقتـي شـيطان    تعجب نمي

! او را رها كرد!! اعتراف كرد كه او دوستدار واليت است و به آن ايمان دارد

كنـار كعبـه   : روايـت شـده كـه گفـت    �از علي2/168در االنوار النعمانيه، 

اي پيـامبر  : د آمـد و گفـت  نشسته بودم كه ناگهان پيرمردي كه كمرش خم شده بو

اي پيرمرد كوشش تـو  : فرمود�دعا كن تا خداوند مرا بيامرزد، پيامبر�خدا

زي آن پيرمـرد ا همـن دربـار  ، فايده شد و به جايي نرسيد، وقتي آن پيرمرد رفتبي

گويد به دنبالش دويدم تا آن او ابليس لعين بود، علي مي: ، فرمودؤال كردمپيامبر س

و دستم را به گلوي !! اش نشستميدم و او را به زمين زدم و روي سينهكه به او رس

او گفت اي اباالحسن اين كار را نكن چون به مـن تـا   !! اش كنماو گذاشتم تا خفه
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قيامت مهلت داده شده است، اي علي سوگند به خدا كه من تو را خيلـي دوسـت   

با مادرش خوابيـده  دارم و هيچ كسي با تو دشمني نكرده مگر آن كه وقتي پدرش

زاده شده اسـت،  و اينگونه او فرزندي حرام!! اممن با پدرش خودم را شريك كرده

. و او را رها كردم!! خنديدم: گويدعلي مي

!! كُشدها را ميعلي هشتاد هزار نفر از جن
كـه از طريـق شـيعه و    �عبدالحسين از حديث ابوهريره و از معجزه پيـامبر 

ولي آيا او از معجزه ،كندكند و به آن اعتراض ميتعجب مياهل سنت ثابت است

و آيـا معجـزة امـامي را كـه بـه      !! كرده است؟نو حديث امام معصوم خود تعجب 

و اينك روايت را به اختصار بـراي شـما   ! كند؟عقيده او معصوم است را قبول نمي

. كنيمبيان مي

، �اميرالمـؤمنين بـاب معـاجز  » مدينـه المعـاجز  «هاشم نجراني در كتـابش  
اين روايت را آورده » @#�z��<1L£�خبر «باب بيست و نهم 88حديث 1/147-151

ها و معجـزات  يكي از نشانه: گويدمي» عيون المعجزات«است كه سيد مرتضي در 

اميرالمؤمنين داستان او با عطرفه جني است كه در حديثي طوالني، زاذان از سلمان 

در سنگالخ به همراه جمعي از يارانش �پيامبرروزي: كند كه گفتروايت مي

گفت، ناگهان ديديم كه غباري برخاست اين غبـار  نشسته بود و رو به ما سخن مي

ايستاد و ديـديم كـه فـردي از آن    �شد تا اينكه در كنار پيامبرهمچنان بلند مي

ام من به نمايندگي از طرف قوم خود آمـده �اي پيامبر خدا: بيرون آمد و گفت

ما را پناه بده و كسي را همراه من بفرست كـه بـر قـوم مـا     ، ايمما به تو پناه آورده

اشراف نمايد، و در ميان ما و آنها طبق فرمان خدا و كتابش قضاوت نمايـد چـون   

تـو  : فرمـود �پيامبر... ، و از من عهد بگير اندبعضي از قوم ما بر ما تعدي كرده

بن شمراخ هستم من و گروهم اسـتراق  رفه من عط: كيستي و قومت كيست؟ گفت

كرديم وقتي از اين كار منع شديم ايمان آورديم، و وقتـي خداونـد تـو را    سمع مي
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و ... ما مخالفت كـرده اسـت   با و بعضي از قوم ... مبعوث كرد به تو ايمان آورديم 

. ..بين ما و آنها اختالف پيدا شده است، و تعداد و قدرت آنها از مـا بيشـتر اسـت    

آنگـاه  ... پس كسي را همراه من بفرست تا ميان ما و آنها بـه حـق قضـاوت كنـد     

به همراه برادر ما عطرفـه بـرو، و نگـاه    : علي را فراخواند و به او گفت�پيامبر

گويد و ميان آنها به حق قضاوت كن، آن وقت اميرالمـؤمنين كن كه قومش چه مي

عطرفه به راه افتـاد، سـلمان   در حالي كه شمشيرش را به دوش داشت همراه �

من ايسـتادم و آنهـا را   ، گويد من به دنبال آنها رفتم تا اينكه آنها وارد دره شدندمي

-!!تماشا كردم، و ناگهان ديدم كه زمين شكاف برداشت و هر دو داخل آن شدند

و كوه صفا شكاف برداشت و اميرالمؤمنين از آن بيرون آمد در -گويدتا اينكه مي

بـه  �پيامبر... و عطرفه با او همراه بود !!! چكيدكه از شمشيرش خون ميحالي

هـاي  پـيش جـن  : گفـت �؟ علـي أخير بكنيچه چيز باعث شد كه ت: او گفت

زيادي رفتم كه به عطرفه تعدي كرده بودند و قوم عطرفه از منافقان بودند، من آنها 

از آنها حدود هشتاد هزار نفـر را  آنگاه ... را به سه چيز فراخواندم و آنها نپذيرفتند 

.)1(!!! ... به قتل رساندم

علـي را ديـدم كـه    : يحيي روايت شده كه گفـت از ابي553روايه 2/284و در 

تا اينكـه  -هستم�من بنده خدا و برادر رسول خدا: گفتباالي منبر كوفه مي

تـا دم  و او همچنان در جايش بود كه شيطان آمد و او پايش را گرفـت و -گفت

. در مسجد كشاند

آمده كه شيطان در روز جنـگ بـدر از پـيش علـي    573روايت 309و در ص 

. فرار كرد�

سوگند بـه خـدا كـه شـيطان     : و خالصه حديث اين است كه ابن مسعود گفت
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فرار نكرد مگر زماني كه شيطان از ترس اينكه مبـادا علـي او را دسـتگير نمايـد و     

. اسند پا به فرار گذاشتاسير كند و مردم او را بشن

اشـان حوالـه   هـاي ائمـه  و اينك خواننده گرامي را به عناوين و ابـواب معجـزه  

. دهيممي

همـراه  ) يعني علي(�جبرئيل و ميكائيل با او«آمده 365روايت 21در ص 

يـاغوث را بـه قتـل    �بودند وقتي كه ابليس خودش را به او عرضه كـرد و او 

. رساند

چهــل هــزار فرشــته را �آمــده اســت كــه او672يــت روا446و در ص 

. را به قتل رساند» جن«سرپرستي كرد و چهل هزار عفريت 

ترسـيدن جـن از او  «اين عنـوان ذكـر شـده اسـت     671روايت 445و در ص 

از قمي و مجلسي و ديگر كساني كه احاديـث اهـل   )ؤلفيعني م(پس من.»�

بپرسم آيا شيطان و جن جسـمي دارنـد   هخواهم كزه ميدانند اجابيت را معتبر مي

اش بنشـيند و بـا دسـتش گلـويش را     كه علي او را به زمين بخواباند و روي سينه

آنهـا را بـه قتـل    �ها جسـم دارنـد كـه علـي    بفشارد تا او را خفه كند و آيا جن

را انكـار  �تعجب در اين است كـه عبدالحسـين ايـن معجـزه پيـامبر     ! برساند؟

. پس اي خردمندان درس عبرت بگيريد!! كندمام خود اعتراض نميكند، اما به امي

به خـواب رفـت و   �اعتراض عبدالحسين به اين حديث كه پيامبر
. نماز صبح ايشان قضا شد

شبي همراه پيـامبر «: گويداين حديث را ذكر كرده كه ابوهريره مي114در ص 

هـر كسـي   : فرمود�برخوابيديم و ما بيدار نشديم تا اينكه صبح شد، پيام�

اش را بگيرد و حركت كنيد چون اينجا جايي است كه شـيطان در آن  مام سواريز

آب خواسـت و  �ما چنين كرديم و سپس پيامبر: گويدآمده است، ابوهريره مي
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.)1(»وضو گرفت و سپس دو سجده كرد آنگاه نماز خواند

اهو بـه راه  اش هيـ عبدالحسين بعد از ذكر اين حـديث مثـل عـادت هميشـگي    

آيا او اينگونه مـردم  ... از چنين چيزي پاك است �پيامبر: گويداندازد و ميمي

كند، آيا او اينگونه به نماز صـبح اهميـت   را به خواندن نماز تحريك و تشويق مي

خواننـد بـه سـوزاندن تهديـد     دهد و آيا او اين طور كسـاني را كـه نمـاز نمـي    مي

در آن روز لشـكري بـه تعـداد هـزار و     ... وده است هرگز او اين طور نب!! كند؟مي

پس معموالً امكان ندارد كـه همـه خـواب    ... بودند �ششصد نفر همراه پيامبر

و شايد خواب رفـتن چنـين جمـع بزرگـي از خـوارق و معجـزات       ... رفته باشند 

فرزانـه  �و پيـامبر ... كننـد  مؤمنان نمـاز شـب را قضـا نمـي    ! ... ابوهريره است

كند و حال آن كه در ميان همه ردم را به خاطر ترك نماز شب محكوم ميچگونه م

رود، اين بهتان و تهمت بزرگي شود و او خواب مياصحاب نماز صبح او قضا مي

هـاي  بخاري در صحيح خود بابي در مورد تهجد و طوالني بودن سـجده ... است، 

خواند اينگونه مينماز شب را�پيامبر.... در نماز شب آورده است �پيامبر

معاذاهللا هرگز ! ب برود؟پس آيا جايز است كه او نماز فرض را ترك كند و به خوا

...).نه 

اين حديث را تنها ابـوهريره روايـت كـرده و    (: گويدمي119و در حاشيه ص 

بـا اعتمـاد بـه    ) اهـل سـنت  (جز او كسي آن را روايت نكرده است، امـا جمهـور   

...). ند اابوهريره آن را پذيرفته

اهللا جهالت چگونه عبدالحسين را فراگرفته اسـت، آيـا   سبحان) مؤلف(گويم مي

هاي خدا بر خلق خدا هستند، اگر چنين است كند كه ائمه حجتمگر او ادعا نمي

اي كـه  هـاي ائمـه  مـا پاسـخ  ! پرسد؟پس چرا عبدالحسين از آنها اين سؤال را نمي

كنـيم تـا مشـخص شـود كـه      بيـان مـي  عبدالحسين معتقد به عصمت آنهاسـت را  
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خواهد فريب دهد و به ابـوهريره طعنـه   عبدالحسين چقدر نادان است و چقدر مي

هاي خدا بر خلق خدا هسـتند  اينك روايات اهل بيت كه به گفته آنها حجت. بزند

حسرت و اندوه براي عبدالحسين خواهنـد  ةكنيم و ذكر اين روايات مايرا ذكر مي

روز قيامت درس عبرت خواهند گرفـت تـا دوبـاره نسـبت بـه      بود و پيروانش تا

. ابوهريره زبان درازي نكنند و او را تكذيب نكنند و به او طعنه نزنند

او را در مـورد كسـي پرسـيدم كـه     : از سماعه بن مهران روايت است كه گفت

وقتي : نمايد، گفتفراموش كرده نماز صبح را بخواند تا آن كه خورشيد طلوع مي

خواب رفت و نماز صبح او قضـا  �را به ياد آورد آن را بخواند، پيامبر خداآن 

شد و وقتي بيدار شد كه خورشيد طلوع كـرده بـود، امـا او از جـايش دور شـد و      

.)1(سپس نماز خواند

خداونـد بـه   : كنـد كـه گفـت   روايـت مـي  �عبداهللاو حمزه بن طيار از ابي

بـه خـواب رفـت و    �سـت، پيـامبر  خواندن نماز و گـرفتن روزه فرمـان داده ا  

كـنم  برم و تو را بيـدار مـي  من تو را به خواب مي: خداوند گفت،نمازش قضا شد

هر گاه بلند شدي نماز بخوان تا مردم بدانند كه وقتي خواب رفتند چكـار كننـد و   

هر كس خواب رفت و نمازش قضا شد هالك شـده  : گويندآن طور نيست كه مي

.)2(... است 

شـنيدم كـه   �از ابوعبداهللا: قيه از سعيد اعرج روايت شده كه گفتو در الف

را به خواب برد تا آن كه نمـاز صـبح او قضـا    �خداوند متعال پيامبر: گفتمي

بلند شد و دو ركعت سنت نماز صبح �شد و خورشيد طلوع كرد، آنگاه پيامبر

در نمـازش  را�را خواند و سپس نماز فرض صبح را خواند، و خداوند پيامبر
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دچار فراموشي كرد و آن حضرت در ركعت دوم سالم گفت، سـپس آنچـه را كـه    

خداونـد ايـن كـار را بـراي آن كـرد تـا       : ذوالشمالين گفته بود توضيح داد و گفت

اينگونه بر امت رحم نمايد و مرد مسلمان وقتي به خـواب بـرود و نمـازش قضـا     

ز او عيب بگيرد و اگر كسي بـه  شود يا در نماز دچار فراموشي شود كسي نتواند ا

.)1(هم دچار اين شده است�پيامبر: او اعتراض كند او بگويد

پس اي عبدالحسين چرا آنچه را كه كليني و قمي و طوسي و ديگران از طريـق  

اند كه پيامبر به خواب رفته و نمازش قضا شـده اسـت تكـذيب    ائمه روايت كرده

چـرا در  ! اي؟خبـري زده اين روايات به بيكني؟ چرا اي فريبكار خودت را از نمي

كه تو (گويي اي كه تو مياي، آيا فراموش كردهخود به آن نپرداخته! پژوهش علمي

تو را سوگند بـه خـدا   ) اينهايت تالش خود را در پژوهش و تحقيق مبذول داشته

حق تبديل زكه چگونه گمراه كردن مردم تبديل به پژوهش علمي و روي گرداني ا

و خواننده گرامي اينجاست كـه شـما بـه فـرق علمـا بـا       ! ده است؟ذوق فني شبه

!! بريدهواپرستان و اهل بدعت پي مي

شنيدم كـه  �از ابوعبداهللا: و در الكافي از سعيد اعرج روايت شده كه گفت

به خواب رفت و نماز صـبح او قضـا شـد خداونـد او را بـه      �پيامبر: گفتمي

خورشيد طلوع كرد، و اين رحمتي از سوي پروردگـارت  خواب برده بود تا آن كه

بيني كه هر كس خواب رود و نمازش قضا شود مردم به او براي مردم بود، آيا نمي

تو مواظب نماز خود نيستي، پس خـواب رفـتن پيـامبر   . گويندزنند و ميطعنه مي

اي و نمـازت قضـا  هخوابيـد : الگو و سنتي است، و اگر كسي به كسي بگويد�

هم خواب رفته و نمازش قضا شـده اسـت، پـس    �پيامبر: گويدشده است مي

.)2(اين رحمتي است كه خداوند بوسيله آن بر اين امت رحم كرده است
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به خواب رفت و نمازش قضـا  �داني چرا پيامبرپس اي عبدالحسين آيا مي

! شد؟

اگر آن را !بري؟داني، يا هنوز در جهالت خود به سرميآيا حكمت اين را مي

و مجلسي اين . كنيمداني در كالم شهيد توضيح داده شده كه آن را ذكر مينمي

به خواب رفت و �پيامبر: كند كهروايت را در بحار االنوار از كازروني نقل مي

از غزوه خيبر �نماز صبح او قضا شد از ابوهريره روايت شده كه وقتي پيامبر

شب �آنگاه پيامبر، نكه وقت خواب فرارسيدبرگشت به راهش ادامه داد تا اي

شب براي ما نگهباني بده بالل تا آن جا كه : را در آن جا خوابيد و به بالل گفت

خوابيد وقت نماز صبح نزديك شد بالل بر �توانست نماز خواند، پيامبرمي

شترش رو به محل طلوع سپيده دم تكيه داد، و در حالي كه تكيه داده بود به 

بيدار شد و نه بالل و نه هيچ كسي از اصحاب بيدار �رفت، و نه پيامبرخواب 

تا آن كه خورشيد طلوع كرد و گرماي آن را احساس كردند، در اين وقت ، شد

: اي بالل، بالل گفت: بيدار شد و وحشت زده شد و گفت�قبل از همه پيامبر

، )دار نشدماب بيز خوفرط خستگي از يعني ا(آنچه تو را گرفت مرا نيز گرفت 

شترها را آماده : گفت�آنگاه پيامبر.پدر و مادرم فدايت باد اي پيامبر خدا

وضو گرفت و به بالل �حركت بكنيد و آنها اين چنين كردند، سپس پيامبر

نماز صبح را با آنها خواند، و وقتي نماز �فرمان داد كه اقامه نماز كند و پيامبر

ي نمازي را فراموش كرد هر وقت كه به ياد آورد آن را هر كس: را تمام كرد فرمود

مجلسي ��'&:%��Q�P�Oz}:فرمايدبخواند، زيرا خداوند مي

.)1(در اين مورد سخن گفته شد�در باب سهو پيامبر: گويدمي

كنـد كـه   روايت مـي �جعفركند كه زراره از ابيو مجلسي از شهيد نقل مي
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زمان نماز فرض فرارسيد تا وقتي نماز فـرض  وقتي: فرمود�پيامبر خدا: گفت

بـن  گويد من به كوفه آمدم و حكـم خوانده نشده هيچ نفلي نبايد خوانده شود، مي

آنها از من قبول كردنـد، در سـال آينـده    .عتيبه و يارانش را از اين امر باخبر كردم

در يكـي از  �كـه پيـامبر خـدا   : را مالقات كردم او به من گفـت �اباجعفر

دهد؟ بالل گفـت مـن، و   چه كسي براي ما نگهباني مي: رهايش خوابيد و گفتسف

بالل هم به خواب رفت و همه به خواب رفتند تـا آن كـه خورشـيد طلـوع كـرد،      

اي پيـامبر  : بالل چه چيز تو را به خواب فروبـرد؟ بـالل گفـت   : فرمود�پيامبر

رمـود اذان بگـو و   ف�خدا آنچه شما را فراگرفت مرا هم فراگرفت، پيامبر خدا

دو ركعـت سـنت نمـاز صـبح را خوانـد و بـه       �بالل اذان گفت، آنگاه پيـامبر 

يارانش دستور داد كه آن را بخوانند سپس بلند شد و با آنها نماز صبح را خواند و 

هر وقت كه آن را به يـاد آورد بايـد آن را   ، هر كسي نمازي را فراموش كرد: گفت

نماز را بـراي يـاد   ��R��Q��P��Oz}�: يدفرمابخواند، زيرا خداوند مي

گويد اين حديث را براي حكم و يارانش نقل كـردم، حكـم   زراره مي. من برپا دار

آمـدم  �آنگاه نزد ابوجعفر. كنداين حديث تو حديث قبلي را نقض مي: گفت

اي زراره آيا به آنها نگفتي كـه : و او را از آنچه آنها گفته بودند باخبر كردم، فرمود

.)1(قضاي آن را به جاي آورد�هردو وقت گذشته شده بودند و پيامبر

گويـد  شهيد مـي : (گويدمي، مجلسي در توضيحي كه پيرامون اين حديث گفته

در اين حديث چند فايده است يكي اينكه مستحب است كه هـر گـاه گروهـي از    

...). قومي خوابيدند يك نگهبان داشته باشند 

را خواب برد براي آن كه بـه امـت پيـامبر   �پيامبرشو يكي اينكه خداوند 

تعليم دهد، و تا اينكه امت از يكديگر به خاطر خـواب رفـتن و قضـا شـدن     �

جوئي نكنند، و سراغ ندارم كسي به اين توهم كه اين حديث عيبي براي نماز عيب
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.)1(باشد آن را رد كرده باشدعصمت مي

در همان سـفرش  �پيامبر: ه گفتكند كيفه روايت ميجحو مجلسي از أبي

شـما مـرده   : بود كه در آن خواب رفتند تا آن كه خورشيد طلوع كرد، سپس گفت

.)2(بوديد و خداوند ارواحتان را به شما بازگرداند

كنـي و چـرا از آنهـا    ها را از ائمه خود نمـي پس اي عبدالحسين چرا اين سؤال

پرسـي كـه   دند؟ و چرا از آنهـا نمـي  پرسي كه آيا نگهبانان همانند مؤذن خوابينمي

در آن روز لشكر به تعداد هـزار و ششصـد نفـر همـراه داشـت، پـس       �پيامبر

. معموالً امكان ندارد همه اين افراد به خواب بروند

، آيا اين حـديث  !پرسيارزش را از ائمه خود نميهاي پوچ و بيچرا اين سؤال

! باشد؟از خوارق امام معصومت مي

در آغوش �گويند كه پيامبرنجاست كه دوستان عبدالحسين ميو عجيب اي

خوابيده بود و نمـاز عصـر علـي قضـا شـد و آنگـاه خورشـيد دوبـاره         �علي

!! برگردانده شد كه اميرالمؤمنين نماز عصرش را بخواند

! بريمبار خدايا از تعصب و گمراهي به تو پناه مي

:زننده زبان عربي حرف ميگرگي باعتراض عبدالحسين به اينكه گاو و
اين حديث را ذكر كرده كه از ابوهريره روايت اسـت  120عبدالحسين در ص 

: نماز صبح را خواند سـپس رو بـه مـردم كـرد و گفـت     �پيامبر خدا: كه گفت

برد ناگهان بر آن سوار شد و آن را زد، گاو مردي در حالي كه گاوي را به جلو مي

. ايمايم و بلكه فقط براي شخم زدن آفريده شدهه نشدهگفت ما براي اين كار آفريد

فرمود من و ابوبكر و عمـر  �گويد، پيامبراهللا گاو سخن ميسبحان: مردم گفتند
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و مردي در ميان گوسفندانش بود كه ناگهان گـرگ حملـه   . به اين امر ايمان داريم

سـفندش را از  كرد و يك گوسفند را با خود برد او به دنبال آن رفت تا آن كـه گو 

دست گرگ نجات داد، گرگ به او گفت آن را از دست من نجـات دادي امـا چـه    

دهد، مردم كسي آن را در آن روز كه جز من چوپاني نيست از دست من نجات مي

فرمود من و ابوبكر و عمر به اين �پيامبر! زنداهللا گرگ حرف ميسبحان: گفتند

.)1(ايمان داريم

ابوهريره شيفته چيزهاي عجيـب  (: گويداين حديث ميعبدالحسين بعد از ذكر

العـاده اش باعث شده تا او بـه بيـان امـور خـارق    و غريب است خيالبافي و عالقه

برد كه فراتر از طبيعـت هسـتند، مـثالً او    بپردازد گاهي از گفتن چيزهايي لذت مي

گ را هاي موسي را برداشت و فرار كرد، و موسي فرشـته مـر  گويد سنگ لباسمي

يزهـائي كـم   هاي طاليي باريـد، و ديگرچ زد و چشمش را كور كرد، بر ايوب ملخ

گويد كه گاو و گرگـي بـه زبـان شـيواي     و اينك مي. باشدها ناممكن ميوقوع آن

انـد، چيـزي كـه اصـالً     گفتهاند و از دانش و حكمت سخن ميزدهعربي حرف مي

سـنت الهـي در آفـرينش از افتـادن     اتفاق نيافتاده و هرگز اتفاق نخواهد افتاد زيـرا 

كند مگر آن كه در مقام بـه مبـارزه طلبيـدن و اظهـار     چنين اتفاقاتي جلوگيري مي

اي براي اثبات نبوت و دليلي بر اينكـه فـرد بـا    معجزه چنين چيزي به عنوان نشانه

بـرد و  خدا ارتباط دارد رخ دهد، و فردي كه گاوش را به محل كشاورزي خود مي

شود محلي براي اظهار معجزه نيست و همچنين مقـام چوپـان،   ر آن ميدر راه سوا

كند مقامي نيست كه معجزه نشان داده شـود،  وقتي گرگ به گوسفندانش حمله مي

پس از نظر عقلي امكان ندارد كه گفته شود اين حديث صحيح اسـت چـون همـه    

). افتندنمياتفاق هالعاده بيهودعاقالن  اتفاق دارند كه معجزات و امور خارق

كتاب السماء والعالم بابي آورده كـه  65/79مجلسي در بحار، ) مؤلف(گويم مي
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باب در بيان روباه » «سداألاألرنب والذئب وباب الثعلب و«آن را چنين ناميده است 

در همين باب مجلسي حديثي را كه عبدالحسين منكر » و خرگوش و گرگ و شير

پـس ببينيـد كـه    . حيحين نقـل كـرده اسـت   آن است را از طريـق ابـوهريره از صـ   

مجلسي كه افتخار آنهاست اين حـديث را ذكـر   ،عبدالحسين چقدر فريبكار است

كتاب تاريخ نبينـا  19/129كند؟ و همچنين در كرده اما عبدالحسين آن را انكار مي

حديث ابوهريره را روايـت كـرده   » باب نزول المدينه وبناؤه المسجد والبيوت«در 

گويد در اين سال گرگ در بيرون از مدينه حرف زد و به آمـدن  ي ميمجلس. است

. هشدار داد چنان كه از ابوهريره روايت شده است�پيامبر خدا

سعيد خدري آن را روايت كـرده  ، مفيد در امالي خود از ابي17/394و در جلد 

. است

گـرگ بـا   «:گويـد به نقل از ابن عبدالبر و غيره مي65/78و مجلسي در البحار، 

سه نفر از اصحاب حرف زده است و آنها عبارتند از رافع بن عميره، و سـلمه بـن   

گويند او مانند گرگ اهبان ها ميبه خاطر اين عرب. اكوع و اهبان بن أوس اسلمي

. »...كنند است، از او تعجب مي

گويد؟ اين حديث را ابوهريره روايت نكرده است پس عبدالحسين چه مي

!! د كه عبدالحسين چقدر نسبت به احاديث اهل بيت جاهل استنگاه كني

اند كه با شنيدن آن مو و ابوهريره چنان احاديث عجيبي كه ائمه تو رؤيت كرده

خواهي اعتـراض  شود را روايت نكرده است، پس اگر ميبر اندام انسان راست مي

د بـا يـاران   كني بهتر است به معصومين خود اعتراض كني، آنهايي كه دوست دارن

خود در مورد مافوق طبيعت سخن بگويند و براي اثبات اين سخن كافي است كه 

. به عناوين ابواب زير مراجعه شود

. »حديث جام«98روايت 159-1/151در مدينه معاجز، 

. »هازنده كردن دو ماهي توسط اسرائيلي«161روايت 255و در ص 

سخن گفتن دو گرگ و سـالم  » حرف زدن گرگ« 169روايت 266و در ص 
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. �كردنشان به او
. »هاحرف زدن شترها و لباس«170روايت 273و در ص 

.�سالم دادن شير به او171روايت 275و در ص 
. �سخن گفتن گاو به نام او177روايت 281و در ص 
. سخن گفتن فيل178روايت 282و در ص 

.سخن گفتن مرغابي179روايت 284و در ص 

.سخن گفتن بلدرچين180روايت 285و در ص 

. »سخن گفتن اسب«182روايت 288و در ص 

به نـام » ها و درختانها و سنگبه حرف آمدن كوه«184روايت 297و در ص 

. �او 
. »سخن گفتن مار«85روايت 299و در ص 

. »سخن گفتن نخل خرما به نام نبي و وصي«262روايت 398و در ص 

. »و اميرالمؤمنين�سخن گفتن شير با پيامبر«272روايت 409و در ص 

. »�حرف زدن شتر و ستودن اميرالمؤمنين«273روايت 412و در ص 
حرف زدن زيرانداز و سخن گفتن شالق و سـخن  «275روايت 415و در ص 

. »گفتن االغ

. »�جان به واليت اميرالمؤمنيننگواهي دادن باد«278روايت 418و در ص 
. »وصي است�اقرار برنج به اينكه اميرالمؤمنين«279روايت 419و در ص 

. »هاها و موزهحرف زدن لباس«297روايت 422و در ص 

. »اميرالمؤمنين است�سخن گفتن شتر به اينكه او«20363روايت 2/20و در 

مــاهي يــونس واليــت علــي و اهــل بيــت را بيــان «371روايـت  82و در ص 

. »دكنمي

. »با اسبش�سخن گفتن امام«1021روايت 5/505و در ص 

. �سخن گفتن آهو در فضيلت اميرالمؤمنين1037روايت 528و در ص 
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چيزي است كه اصالً اتفـاق نيافتـاده و   (: گويدپس كجاست عبدالحسين كه مي

ــزي     ــين چي ــانع از رخ دادن چن ــرينش م ــد در آف ــاد و ســنت خداون ــد افت نخواه

). ...شودمي

!! گويدپس نگاه كنيد كه عبدالحسين چقدر دروغ مي

كند اما همين مطلب از طريـق  عبدالحسين سخن گفتن گرگ و گاو را انكار مي

كنـيم تـا خواننـده بيشـتر بـه      اهل بيت به اثبات رسيده است و مـا آن را نقـل مـي   

. دروغگويي و فريبكاري عبدالحسين پي ببرد

گرگ با اشعث بن قـيس خزاعـي حـرف    «: روايت است كه گفت�از علي

زد، گرگ آمد و اشعث چند بـار آن را فـراري داد، سـپس در بـار چهـارم اشـعث       

حياتر از من كسـي  بي: گرگ به او گفت. امحياتر از تو نديدههيچ گرگي بي: گفت

است كه از مردي روي گردانده كه از آن مرد روي زمين هيچ كسي افضل و برتـر  

تري نيست و او شرق و غـرب را زيـر   و داراي بينش كاملنيست و هيچ كسي از ا

كننـد،  اهللا اما آنها او را رهـا مـي  إالَّ لهإگويد السيطره خود درخواهد آورد، او مي

حياتر هستم يا تو كه از اين مرد بزرگوار كه فرستاده پروردگار جهانيان پس من بي

.)1(»اياست روي برگردانده

انـد كـه   سـه حيـوان بـوده   : گفـت �ابوعبـداهللا و در خرائج روايت شده كه

آنها را به سخن درآورده است، يكي شـتر و شـكايت   �خداوند در زمان پيامبر

آمد و از گرسنگي به او شكايت كـرد،  �آن از صاحبش، و گرگ كه نزد پيامبر

چيزي به عنوان سـهميه  : صاحبان گوسفندان را فراخواند و گفت�آنگاه پيامبر

اما گاو خبـر آمـدن پيـامبر   ... يد اما آنها بخل ورزيده و چنين نكردند گوسفند بده
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اي بـا زبـان   فرياد زننـده ... : را داد، گاو در باغ بني سالم از انصار بود و گفت�

زند كه هيچ معبود به حقي جز پروردگار جهانيان نيسـت و  شيواي عربي فرياد مي

سـرور  �ي وصـي پيـامبر  فرستاده خدا و سرور پيامبران است و عل�محمد

.)1(!!اوصيا است

. صدقه است�اعتراض عبدالحسين به اين حديث كه تركه پيامبر
عبدالحسين اين حديث را ذكر كرده كه از ابوهريره روايت اسـت  143در ص 

برند آنچه از خود وارثان من درهم و ديناري از من ارث نمي: فرمود�كه پيامبر

.)2(شود صدقه استارج زنانم و كارگرم اضافه ميبه جا گذاشتم هر چه از مخ

اين مفهومي حـديثي اسـت كـه    (: گويدعبدالحسين بعد از ذكر اين حديث مي

روايت كرده و از آن به ارث نبردن فاطمه زهـرا از  �فقط ابوبكر آن را از پيامبر

و اين حديث را فقط خود خليفه روايت كرده و در ... پدرش استدالل كرده است 

ان او كسي غير از او آن را روايت نكرده است، و گفته شده كه مالك بـن اُوس  زم

). حدثان نيز آن را روايت كرده است

تنها ابوبكر اين حديث را روايت نكرده اسـت بلكـه عمـر و    ) مؤلف(گويم مي

بـن عـوام و   ن بـن عـوف و زبيـر   وقاص و عباس و عبـدالرحم بن ابيعلي وسعد

همه ايـن حـديث را روايـت    �ه و حذيفه و ابن عباسابوهريره و عايشه و طلح

!! پس آيا فقط ابوبكر آن را روايت كرده است؟. اندكرده

آيا عبدالحسين از در پيش گرفتن ! و آيا فقط ابوهريره آن را روايت كرده است؟

كوشد تا مـا را قـانع كنـد كـه     كشد، و مياين روش و شيوه انحرافي خجالت نمي

ــ دروغ امانتـداري علمــي كجاسـت؟ كجاســت ذوق فنـي كــه    !! ذيريمهـاي او را بپ

! كندعبدالحسين ادعاي آن را مي
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!! و اضافه بر اين، همين حديث را كافي از طريق اهل بيت روايت كرده است

باب ثواب العالم والمتعلم از حمادبن عيسي و او از قداح 1/34كليني در كافي، 

هـر كـس   : فرمود�پيامبر خدا: گفتكند كهروايت مي�عبداهللاو او از ابي

راهي را در پيش بگيرد كه در آن به دنبال علم باشد خداوند راه بهشت را براي او 

و فضيلت عـالم بـر عابـد ماننـد     ... دهد نمايد و او را بدان راه سوق ميهموار مي

ن فضيلت و برتري ماه بر ساير ستارگان است و علما وارثان پيامبران هستند، پيامبرا

درهم و ديناري از خـود بـه ارث نگذاشـتند بلكـه آنهـا علـم را از خـود بـه ارث         

. گذاشتند، پس هر كس علم فراگرفت به بهرة بزرگي دست يافته است

. اعتراض عبدالحسين به اينكه ابوطالب در حال شرك مرده است
گويـد پيـامبر   آورد كه ابـوهريره مـي  عبدالحسين اين حديث را مي150در ص 

كـه در روز قيامـت برايـت گـواهي     إلـه إالَّ اهللا به عمويش گفت بگو ال�خدا

گفتم امـا آنهـا   زدند آن را مياگر قريش به من طعنه نمي: دهم،  ابو طالب گفتمي

خواهند گفت كه از ترس اين كلمه را گفته است، آنگاه خداوند ايـن آيـه را نـازل    


h��g��f��e�������d��c��b��a��`��_�z}�:كرد�¢l"��g&N�)1( .
اش آن را كوشد تا بوسيله تعصب مذهبيعبدالحسين بعد از ذكر اين حديث مي

زدنـد  و عمويش با هم حـرف مـي  �وقتي پيامبر(: گويدپوچ قلمداد كند و مي

كنـد كـه گويـا آنهـا را ديـده و      ابوهريره كجا بود كه چنان سخنان آنها را نقل مـي 

اين حديث از آن احاديثي است ... ست؟ هايشان را با گوش خودش شنيده احرف

اند، طالب نزديك كنند ساختهگرايان براي آن كه خود را به دشمنان آل ابيكه باطل

اند تا بهتر بتواند كارهـايش را  و با ساختن اين حديث به دولت اموي خدمت كرده

اند كـه  گسترش دهد، و گذشتگان و بزرگان در ابطال و رد اين حديث سخن گفته

...). ازي نيست كه ما به آن بپردازيم ني
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زند از آن جا كه مبناي آن تعصـب مـذهبي و عـدم    اي كه عبدالحسين ميطعنه

باشد، و هر گاه تعصب و رعايت نكردن امانتداري امانتداري علمي است مردود مي

. ارزش استعلمي در نقد جمع شوند آن پژوهش يا نقد مردود و بي

دانيـد او  ضع عبدالحسين را نسـبت بـه ابـوهريره مـي    و خواننده محترم شما مو

كوشد تا عقدة دلش را خالي كند، وگرنه مردن ابوطالب در حال شـرك و ابـاء   مي

ورزيدن او از به زبان آوردن شهادتين چيزي است كه تنها ابوهريره آن را روايـت  

سعيد خـدري و جـابر  نكرده است بلكه ديگر كساني از صحابه چون عباس و ابي

. اندو شيعه هم اين حديث را روايت كرده. اندآن را روايت كرده�


 (بن ابراهيم در تفسير آيه گويد كه عليقمي در تفسيرش مي� �� ( �!
 �) �* �+,��-
 �	
.�. 
: گفتمي�پيامبر،اين آيه در مورد ابوطالب نازل شد: گويدمي)/��

ب آن به تو سود خواهم رساند، اما اهللا روز قيامت به سبإالَّ لهإعموجان بگو ال

دانم، وقتي ابوطالب مرد گفت كه اي پسر برادر من خودم بهتر ميابوطالب مي

شهادت داد كه ابوطالب به هنگام مرگ �عباس بن عبدالمطلب نزد پيامبر خدا

من از او اين كلمه را : فرمود�اين كلمه را به زبان آورده است، پيامبر خدا

.)1(دوارم روز قيامت به او سودي برسانمنشنيدم و امي

پيـامبر  : گويـد مي10، ص »نوادر الراوندي«اهللا راوندي شيعه در كتابش و فضل

شـود او را از عمـق   ترين عذاب دوزخ به عمـويم داده مـي  آسان: فرمود�خدا

رسانم و او دو كفش به پـا دارد كـه مغـزش بـر اثـر      جهنم بيرون و به كناره آن مي

. جوشدها ميكفشگرماي آن

مـردم در مـورد اسـالم آوردن    : گويـد الحديـد مـي  و مجلسي به نقل از ابن ابي

او در حال اسالم مرده اسـت و  : گوينداند اماميه و زيديه ميابوطالب اختالف كرده

انـد كـه از آن جملـه عبارتنـد از شـيخ      برخي از علماي معتزله نيز همـين را گفتـه  
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اسكافي و غيره، بيشتر مردم از اهل حـديث و عمـوم و   ابوالقاسم بلخي و ابوجعفر

گويند كه او بر دين قومش مرده است و در اين مـورد  مشايخ بصري ما و غيره مي

به هنگام مرگ ابوطالب به �كنند كه پيامبر خداحديث مشهوري را روايت مي

دهـم،  عموجان كلمه شهادت را بگو فردا پيش خـدا برايـت گـواهي مـي    : او گفت

گفتند كه ابوطالب به هنگام مـرگ هراسـان شـده    ها نمياگر عرب: وطالب گفتاب

! آوردم، و روايت شده كه او گفت من بر دين بزرگان هستماست آن را به زبان مي

. و گفته شده كه او گفته است من بر دين عبدالمطلب هستم

��T��S}�: فرمايداند كه فرمودة الهي كه ميو بسياري از محدثين روايت كرده
��c��b��a����`��_��^��]��\�����[��Z��Y���X��W��V��U
��p��o��n��������m��l�����k��j�����i��h��g��f��e��d

y��x��w��v��u��t��s��r����qz)114-113: هالتوب(.

و مؤمنان حق ندارند براي مشركان طلب آمرزش كنند گرچه آن �پيامبر«

برايشان روشن شده كه اهل دوزخ هستند، مشركان خويشاوند باشند بعد از آن كه

اي بود كه به او داده بود اما و طلب آمرزش ابراهيم براي پدرش به خاطر وعده

.»وقتي براي ابراهيم روشن شد كه پدرش دشمن خداست از او بيزاري جست

بعـد از وفـات ابوطالـب    �در مورد ابوطالب نازل شده است چـون پيـامبر  

��c��b��a��`��_z}�انـد كـه   و روايـت كـرده  . برايش طلب آمـرزش كـرد  
.  در مورد ابوطالب نازل شده است.)56: القصص(

آمـد و بـه او   �اند كه علي بعد از وفات ابوطالب نزد پيـامبر و روايت كرده

دهـي؟ و  عموي گمراهت وفات يافت در مورد او به من چه دسـتوري مـي  : گفت

خوانده است، و فرق يده كه نماز ميهيچ كس نقل كرده كه ابوطالب را در حالي د

. مسلمان با كافر نماز است، و علي و جعفر از تركه او چيزي برنداشتند

خداوند به من وعده داده كه عـذاب  : اند كه فرمودروايت كرده�و از پيامبر
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ابوطالب را كم كند چون او با من خوبي كرده است بنابراين او در كنار جهنم قرار 

چـرا بـراي پـدر و    : اند كه به او گفتندروايت كرده�ين از پيامبرو همچن. دارد

كـردم بـراي   كني، فرمود اگر براي آنها طلب آمرزش ميمادرت طلب آمرزش نمي

هايي در حق من كـرده  نمودم چون ابوطالب چنان نيكيابوطالب طلب آمرزش مي

هـاي جهـنم   از اتـاق اند، عبداهللا و آمنه و ابوطالب در اتـاقي كه پدر و مادرم نكرده

).35/155البحار، :گان(هستند 

و عجيب اين است كه شيعه در مورد پدران پيامبران همچون اعتقـادي ندارنـد،   

به عنوان مثال در مورد آزر پدر ابراهيم كه قرآن به صراحت او را كافر ذكـر كـرده   

.است مي گويند كه آيه دربارة عموي ابراهيم نازل شده است

حسين به اين حديث كه امتي مسخ شده و تبـديل بـه   اعتراض عبدال
. موش گرديدند

�كند كه ابوهريره از پيـامبر عبدالحسين اين حديث را ذكر مي157در ص 
اسرائيل گم شدند و معلوم نشد كه چه شدند امتي از بني: كند كه فرمودروايت مي

ته شـود آن  به نظر من آن امت همين موش است كه وقتي شير شتر براي آن گذاش

.)1(خوردخورد و وقتي شير گوسفند براي آن گذاشته شود آن را ميرا نمي

رود كشد و اين سو و آن سو مـي بعد از ذكر اين حديث عبدالحسين عربده مي

فريـب آن  ،معني است كه امت ستبر و محكماين در حدي پوچ و بي(: گويدو مي

مواجه شده باشد، امـا شـيخين   خورد مگر آن كه عقل و خرد آن با مشكليرا نمي

گذرند و از اين حديث با اين كه گو ميراحت از كنار اين خرافه) بخاري و مسلم(

بـود مـا آن را   كنند و اگر اين ننگي براي اسالم نميمعناست استدالل ميپوچ و بي

زيرا چنـين  ... كرديم اما بايد هر مسلماني با تمام قدرت از سنت دفاع كند رها مي

). هايي هستند كه اسالم به آن گرفتار استاتي از بزرگترين آفتخراف
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شـمارد،  ارزش مـي اگر عبدالحسين اين حديث را پوچ و بـي ) مؤلف(گويم مي

. داريماينك از اين قبيل سخنان پوچ به گفته او، برايش بيان مي

روايـت شـده كـه    �از اميرالمـؤمنين 387روايـت  2/42در مدينه معـاجز،  

گويي كه اين مـاهي مسـخ شـده    تو مي: ز منافقين پيش او آمدند و گفتندتعدادي ا

دليل آن را به ما نشان بده، آنگاه اميرالمؤمنين آنهـا را بـه   : بله، گفتند: است؟ گفت

و . كنار فرات آورد و صدا زد هناس هناس، آن وقت ماهي به او جواب داد لبيـك 

ني هستنم كه واليت تو بـر آنهـا   تو كيستي؟ گفت از كسا: اميرالمؤمنين به او گفت

و از كساني كه با تو هستند افرادي هماننـد  ! عرضه شد اما نپذيرفتند و مسخ شدند

حكايـت خـود را   : شوند، اميرالمـؤمنين گفـت  ، و مثل ما مي!!ما مسخ خواهند شد

بله ما بيست و چهار قبيله از : تعريف كن تا حاضران بشنوند و بدانند، ماهي گفت

ما تمرد و سرپيچي كرديم، و واليت تو بر ما عرضه شد اما مـا  !! ل بوديماسرائيبني

و از شهرها جدا شديم و تباهي و فساد كرديم، آنگاه كسي نزد ما آمـد  !! نپذيرفتيم

... داني و در ميان ما فرياد زد و همه ما را يك جا جمـع كـرد   كه تو آن را بهتر مي

هـاي  مسخ شويد، آنگاه ما به جنسبه قدرت خدا : سپس فريادي ديگر زد و گفت

... . مختلفي مسخ شديم 

ارزش اسـت كـه امـت سـتبر و     اين روايت چنان پوچ و بـي ) مؤلف(گويم مي

خورد اما بايد هر مسلماني با تمام قـدرت از سـنت دفـاع    محكم فريب آن را نمي

ده هايي هستند كه اسالم به آن گرفتـار شـ  كند، زيرا اين خرافات از بزرگترين آفت

! گويي در مورد اين خرافات؟پس كجا هستي اي عبدالحسين و چه مي! است

اشان مسخ شده روايت است كه او دربارة كساني كه چهره�و از امام كاظم

آنها دوازده گروه هستند كـه مسـخ شـدن هـر يـك علتـي دارد، فيـل        : است گفت

و تبديل بـه فيـل   اي بود كه با مردي لوطي زنا كرد و به خاطر اين مسخ شدفرشته

نشين ديوثي بود كه تبـديل بـه خـرس شـد، و زنـي كـه بـه        گشت، و خرس باديه

كرد مسخ شد و تبديل به كرد و از حيض و جنابت غسل نميشوهرش خيانت مي
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دزديد مسخ شـد و تبـديل بـه    خرگوش گرديد، و مردي كه خرماهاي مردم را مي

ن بود، و ستاره زهره زني بـود  بگيري در يمخفاش گرديد، و ستاره سهيل ماليات

هـا  هـا و خـوك  كه هاروت و ماروت به سبب آن به فتنه مبتال شدند، و اما بوزينـه 

اسرائيل هستند كه در روز شنبه تجاوز و سر پيچـي كردنـد، و مـاهي    قومي از بني

اسرائيل بودند كه وقتي سفره آسـماني بـراي   اي و سوسمار گروهي از بنيرودخانه

به آن ايمان نياوردند بنابراين سرگردان شـدند و گروهـي در دريـا    عيسي آمد آنها

چيني بود كه مسخ شد، و زنبـور  افتاد و گروهي در خشكي ماند، عقرب مرد سخن

.)1(اش مسخ شد و تبديل به زنبور گرديدهكرد بنابراين چهردر ترازو دزدي مي

هـايي كـه   و بـاب براي آن كه بحث طوالني نشود خواننده گرامي را به عناوين 

آورده و آن را از معجـزات ائمـه شـمرده    ) مدينـه معـاجز  (هاشم نجراني در كتاب 

. دهيمحواله مي! است

مردي كه به سبب دعاي اميرالمؤمنين تبديل بـه سـگي   «193روايت 1/308در 

. »شد

. »مردي كه مسخ شد و سگي گرديد«194روايت 1/310و 

مـردي  «و » رش به سر خوكي تبديل شدمردي كه س«195روايت 1/311و در 

. »كه سر و صورتش چون سر و صورت خوك گرديد

. »تبديل به كالغ شد�مردي كه به سبب دعاي او«197روايت 1/313و در 

. »پشت گرديدمردي مسخ شد و تبديل به الك«277باب 2/66و در 

تبـديل بـه   داد را دشـنام مـي  �مردي كه اميرالمؤمنين«558روايت 2/288

. »سگ شد

مردي كه اميرالمؤمنين به او گفت بتمرگ و آنگاه سر «560روايت 2/297و در 

. »آن مرد تبديل به سر سگ شد
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زن شدن مرد و مرد شدن زن و بازگرداندن آنهـا بـه   «880روايت 3/260و در 

. »اشانحالت اولي

بـه آن گرفتـار   هايي هستند كه اسـالم به حق كه اين خرافات از بزرگترين آفت

! شده است

. طلبيمبار خدايا از تو سالمت عقل و دين  و دوري از هواپرستي و گمراهي را مي

هر كس صبح جنب بـود روزه  «اعتراض عبدالحسين به اين حديث كه 
.»نگيرد

گويـد از  بكـر مـي  عبدالحسين اين حديث را ذكـر كـرده كـه ابـي    157در ص 

هر كس در حالي صبح كرد كه : كردش تعريف ميهايابوهريره شنيدم كه از داستان

گويد ايـن را بـراي پـدرم عبـدالرحمن گفـتم او      ، مي)1(جنب بود پس روزه نگيرد

نپذيرفت و عبدالرحمن به راه افتاد و من هم همراه او حركت كرديم تا اينكه نـزد  

عايشه و ام سلمه آمديم و عبدالرحمن آنها را در اين مورد پرسـيد، هـر دو گفتنـد   

گويـد آنگـاه   گرفت، مـي روزه مي،در حالي كه صبح كرد كه جنب بود�پيامبر

رفتيم تا اينكه پيش مروان والي مدينه آمديم، عبدالرحمن اين موضـوع را بـا او در   

گويـد  ميان گذاشت مروان گفت دوباره پـيش ابـوهريره بـرو و او را از آنچـه مـي     

ن موضـوع را بـراي او گفـت    گويد پيش ابوهريره آمـديم و عبـدالرحم  بپرس، مي

بله، ابوهريره : ابوهريره گفت آيا عايشه و ام سلمه اين را گفتند؟ عبدالرحمن گفت
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دانند، سپس ابوهريره آنچه در اين مورد گفته بود را به آن دو از من بهتر مي: گفت

ام نشنيده�ام و از پيامبرفضل به عباس نسبت داد و گفت اين را از فضل شنيده

.)1(ريره سخنش را پس گرفتو ابوه

بـود ابـوهريره   اگر فضل زنده مي(: گويدعبدالحسين بعد از ذكر اين حديث مي

).د به او چنين چيزي را نسبت دهدكرجرأت نمي

بسي برتر و بزرگتـر از آن چيـزي   �پيامبر(: گويدمي158و در حاشيه ص 

باشد بخصوص در كند كه جنبكنند هرگز او در حالي صبح نمياست كه ادعا مي

ايام روزه، و احتالم براي انبيا جايز نيست چون احتالم بازي شيطان است و آنها از 

). آن پاك هستند

عجيب اين است كه عبدالحسين با وجود اعتراض بـه ابـوهريره،   ) مؤلف(گويم مي

گويد هـر  كند، زيرا او شيعه امامي است و فقه شيعه ميبه مقتضاي حديث او عمل مي

ر حالي صبح كرد كه جنب بود روزه نگيرد، آيا ايـن عجيـب نيسـت؟ و اينـك     كس د

! كنيماقوال ائمه اهل بيت كه او معتقد به عصمت آنهاست را بيان مي

. همين حديث را امام معصوم شما مطابق با حديث ابوهريره روايت كرده است

ـ �پيامبر: كند كه گفتروايت مي�حبيب خثعمي از امام صادق اه در م

كرد تا اينكـه  و قصداً غسل نمي!! شدخواند و سپس جنب ميرمضان شب نماز مي

محمـدبن حمــران از  6/15و در التهـذيب،  . )2(كـرد دميـد و طلـوع مـي   صـبح مـي  

او را در مورد كسي پرسيدم كـه جنُـب   : گويدكند و ميروايت مي�عبداهللابي

توانـد از آن  شـيند، امـا مـي   حـق نـدارد بن  ،نه: نشيند؟ فرموداست و در مسجد مي

انـد كـه   ياران ما روايت كـرده : الحرام و مسجد مدينه و گفتبگذرد به جز مسجد

هيچ كس در مسجد من نخوابد و در آن نبايد كسي جنُـب  : فرمود�پيامبر خدا
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بشود و خداوند به من وحي كرده كه مسجد پاكي داشته باشـم بـراي هـيچ كـس     

و ناپاكي در آن باشد به جز من و علي و حسن و جايز نيست كه در حالت جنابت

. توانيم در حال جنابت در آن باشيمحسين كه مي

كند كه روايت مي�جعفر مروزي از فقيهمحمد بن عيسى از سليمان بن و 

اگر كسي در شب ماه رمضان جنب شد و غسل نكرد تا آن كه صبح شد بر : گفت

.)1(بگيرد و آن روز را هم روزه بگيرداو الزم است كه دو ماه پي در پي روزه 

درباره مردي كه در ماه رمضان در از ابي بصير از ابي عبداهللا روايتي شده است 

يـك عبـد را آزاد   : شب جنب شد و عمدا غسل نكرد تا اينكه صـبح شـد، فرمـود   

.)2(دهديگيرد يا شصت فقير را غذا ميكند يا دو ماه پشت سر هم روزه ميم

از احمد بن ): باب كسي كه جنب شد و او جنب بود2/194(رضا و در مسند ال

از ايشان در مورد مردي كه «:گويديكند، و ميروايت م�محمد از ابي الحسن 

شـود سـپس   يكند يا اينكه جنب مـ يدر ماه رمضان در شب با همسرش نزديكي م

رد و قضاي گييآن روز را روزه م«:خوابد تا صبح شود، پرسيدم، فرمودنديعمدا م

.»آن روز نيز بر او واجب است

باب كسـي كـه در مـاه رمضـان در شـب جنـب       1ح16/278(العقول ةدر مرآ

روايت است كه ايشان در مـورد مـردي كـه    �از حلبي از ابي عبداهللا ): شوديم

اول شب جنب شد يا اينكه با همسرش نزديكي كرد، سپس خوابيد تا اينكه صـبح  

گيرد سپس بعد از تمام شدن رمضان آن روز را يرا روزه مآن روز: فرمايديشد، م

.كنديگيرد و از خداوند طلب آمرزش ميكند و روزه ميقضا م

كسي كه جنب شد و خوابيـد بـه   «: گويديم) 1/192(الحلي در شرائع اإلسالم 

كند، سپس بيدار شد و دوباره خوابيـد، و سـپس بيـدار شـد و     ينيت اينكه غسل م
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كند خوابيد تا اينكـه خورشـيد   يسومين بار به نيت اينكه بعدا غسل مدوباره براي

.طلوع كرد، بنابر قول مشهور كفاره روز بر او واجب است

مشـهور بـين اصـحاب كـه بـر آن      «: گويديم) 16/278(العقول آةو مجلسي در مر

ادعاي اجماع نيز شده است اين است كه ماندن بر جنابت به طور عمد تا اينكـه فجـر   

.طلوع كند حرام است و قضاء روزه و كفاره نيز بر شخص واجب خواهد شد

و ابـن ابـي   . و قول بعدم حرام بودن ماندن بر جنابت منسوب به صدوق اسـت 

عقيل و سيد رأي به وجوب قضاي روزه دارند، و همچنين مشهور است كه قضاي 

حتي اگـر  شود اگر شخصي بخوابد و قصد اغتسال نداشته باشد و يروزه واجب م

.قصد اغتسال داشته باشد قضاي روزه واجب است

كنيد در حـالي كـه ايـن رأي،    يپس چرا بر ابوهريره انكار م): مؤلف(گويم يم

.دهنديو ائمه و علماي معتبر شما بر اين رأي فتوا م! رأي مذهب شماست؟

و در نتيجه شيوه و روشي ! پس علم و آگاهي عبدالحسين به روايات كجاست؟

بدالحسين در طعن به روايات ابوهريره پيش گرفته است، ايـن طعـن متوجـه    كه ع

.شوديامامان معصوم او از اهل بيت نيز م

روشن و واضح است كه احتالم و جنابت هيچ منافاتي بـا روزه نـدارد، بـدليل    

اينكه انسان ممكن است در طـول روز جنـب شـود و غسـل كـردن را بـه تـأخير        

.روزه او باطل نخواهد شدبياندازد و در اين حالت 

كنـد، چنانكـه در   يشيخ شيعه مرتضي، تسليم اين حكم شده و به آن اعتراف م

ما قضاء روزه را بر كسي كـه عمـداً بـر جنابـت     «: گويديم64:كتاب االنتصار ص

مانده و غسل نكرده است را به دليل  وجود منافات و تعارض بين جنابت و روزه 

وجوب قضاي روزه اين اسـت كـه شـخص عمـدا در     كنيم، بلكه دليليواجب نم

.»طول روزي كه روزه بوده جنب بوده است

:»...واگير نيست«دالحسين به حديث اعتراض عب
گويـد بخـاري از   دو حديث متناقض مي«عبدالحسين تحت عنوان 159در ص 
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، صفر و هامه، سرايت بيماري«: دفرمو�كند كه گفت پيامبرابوهريره روايت مي

پس چـرا شـترانم كـه در    ! اي رسول خدا:يك فرد باديه نشين گفت . لتي ندارنداصا

آينـد و  به محض اينكه نزد شتران گر مـي ، برند و مانند آهو هستندريگستان بسر مي

پس چـه كسـي شـتر    «: فرمود�شوند؟ رسول اكرم گر مي، رونددر ميان آنان مي

.»اول را گر كرده است

بخـاري ايـن حـديث را روايـت     : گويدن حديث ميعبدالحسين بعد از ذكر اي

گويـد از ابـوهريره   كند كـه مـي  سلمه روايت ميكرده و بالفاصله بعد از آن از ابي

كسي كه بيمار است نبايد نزد كسي برود كه : فرمود�پيامبر: گفتشنيدم كه مي

اي ابوهريره مگر حديث بيان نكردي كه بيمـاري : سالم است، آنگاه ابوسلمه گفت

كند، ابوهريره حـديث اول خـود را انكـار كـرد و سـخنان      به ديگران سرايت نمي

.)1(نديدم كه حديثى غير از فراموش كرده باشد: گويد، ابو سلمه مىنامفهومي گفت

). كنند اينگونه استآري كسي كه هر دو اسبش دوشادوش حركت نمي: گفتم(

ز ابـوهريره و از ابـن   اين حديث را بخاري در صحيح خود ا) مؤلف(گويم مي

روايت كرده است و نيز طبري از عايشه و از سـعدبن  �عمر و از انس بن مالك

هريره و سائب بن يزيد و جـابر  وقاص آن را روايت كرده است و مسلم از ابيابي

و انس و از ابن عمر آن را روايت كرده است، پس اين حـديث را تنهـا ابـوهريره    

. انداز صحابه هم آن را روايت كردهبلكه تعدادي روايت نكرده

آن را از طريـق ابـوهريره   279-8/278و شيخ شيعه نوري در مستدرك خـود،  

و اگر عبدالحسين معتقد است كه حديثي كه ابوهريره روايـت  . روايت كرده است

پس اينك تناقضات اهل بيت كه اين حـديث را  )!! دو حديث متضاد هستند(كرده 

. شودمياند ارائهروايت كرده

گويـد كـه از ابـي    كند و ميروايت مي�عبداهللانظربن قرواش جمال از ابي
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گرفته هستند و من آنها ) يك نوع مريضي واگيردار(ر عبداهللا در مورد شتراني كه گَ

كـنم  اشـان سـرايت كنـد جـدا مـي     را از ديگر شتران به خاطر آن كه مبادا بيمـاري 

ـ   باديه: پرسيدم فرمود مـن  اي پيـامبر خـدا  : آمـد و گفـت  �امبرنشـيني نـزد پي

يابم امـا  شوند مياي كه به قيمت ارزان فروخته ميگوسفندان و گاوهاي گر گرفته

اشان به شتران و گوسفندان مـن سـرايت   ترسم كه بيماريخرم چون ميآن را نمي

نشين پس اولي را چه كسي بيمار كـرده اسـت؟ و   اي باديه: فرمود�كند، پيامبر

كند، و فال بد گرفتن و سوت زدن درست نيست بيماري سرايت نمي: مودسپس فر

.)1(و نبايد بعد از گرفتن فرزند از شير به او شير داده شود

از فـرد جـذامي   : روايت است كه گفت�از امام صادق4/258و در الفقيه، 

. كنيچنان فرار كن كه از شير فرار مي

: گويد و از او روايت شده كه گفـت مي2/145و الجزائري در االنوار النعمانيه، 

كسي كه بيمار است پيش فرد سالم نيايد و از فرد جذامي چنان فرار كن كه از شير 

. كنيفرار مي

ورزي و چرا اينقدر به پس اي عبدالحسين چرا اين همه دشمني با ابوهريره مي

يقت به ائمـه اهـل   زني در حقاي كه تو به ابوهريره ميزني؟ و هر طعنهاو طعنه مي

. زنيمي�بيت

. »زننددو نوزاد از امور غيبي حرف مي«اعتراض عبدالحسين به حديث 
: اند كه گفتشيخين از ابوهريره روايت كرده: گويدعبدالحسين مي159در ص 

شـد او  اسرائيل بود كه به او جريج گفتـه مـي  مردي در ميان بني: فرمود�پيامبر

آمد و او را صدا زد او با خـودش گفـت جـواب مـادر را     خواند، مادرشنماز مي

بار خدايا او را نميران مگر آن كـه او را  : بدهم يا نماز بخوانم؟ آنگاه مادرش گفت

در عبادتگاهش بـود كـه زنـي پـيش او آمـد و      جبه زنان فاحشه گرفتار كني، جري


�����_o�]Y���Z�Oa��Q0�1�����`N��U��=����&�Z�����



 ���� �� ���	 � ������ ����������������� ��
٣١٠

و بـا  نپذيرفت و آن زن پيش چوپاني رفـت  جخودش را به او عرضه كرد اما جري

آن چوپان همبستر شد و از چوپان فرزندي به دنيا آورد و گفت ايـن فرزنـد را از   

ام، آنگاه مردم آمدند و عبادتگـاه او را خـراب كردنـد و بـه او     به دنيا آوردهججري

ناسزا گفتند، پس از آن او وضو گرفت و نماز خواند و سـپس پـيش بچـه آمـد و     

مـردم گفتنـد مـا    ! رم چوپان اسـت پد: گفت اي پسربچه پدرت كيست؟ بچه گفت

ل آن را بسـازيد، و زنـي بـود كـه       : سازيم گفتعبادتگاه تو را از طال مي نـه از گـ

داد سواري از كنار زن گذشت كه زيبا و خوب بود زن گفـت  فرزندش را شير مي

خدايا پسرم را همانند اين بگردان، بچه پستان مادرش را رها كـرد و رو بـه سـوار    

ابـوهريره  (سپس پستان مادرش را گرفت ! ر خدايا مرا مثل او نكنبا: نمود و گفت

سـپس كنيـزي از آن   ! مكيدبينم كه انگشتش را ميرا مي�گويا پيامبر) گويدمي

خدايا پسرم را مثل اين نكن آنگاه بچه پسـتان را رهـا   : جا گذشت مادر بچه گفت

بچـه بـه مـادرش    چـرا؟  : مادرش گفـت ! خدايا مرا مانند اين بگردان: كرد و گفت

و زنا كرده گويند كه دزدي كردهآن سوار مرد سركشي بود و اين كنيز را مي: گفت

.)1(و حال آن كه چنين نكرده است

و همچنين اين دو كـودك  ججري: (گويدعبدالحسين بعد از ذكر اين حديث مي

اشد، چـون  العاده از آنها سر زده باند، پس امكان ندارد كه امور خارقپيامبران نبوده

تا اينگونـه نبـوت آنهـا اثبـات     . زندالعاده و معجزات از پيامبران سر ميامور خارق

شود، بنابراين حرف زدن اين دو كودك و خبر دادن آنها از امور غيبي چيزي است 

...). پذيرد كه فطرت آن را نمي

كنيـد، و  شما بيشتر از اين دو مورد در ائمـه خـود ادعـا مـي    ) مؤلف(گويم مي

ايد كه آنها در گهواره از امور غيبي خبـر  گوييد كه معجزات ائمه هستند، و گفتهمي

انـد، و چنـين   خوانـده هاي پيامبران را در گهواره ميو قرآن و همه صحيفه! اندداده
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جمـع كـرده   » مدينـه المعـاجز  «هايي را عالمه شما هاشم نجراني در كتـاب  معجزه

!! است

كنيـد بيـان   و معجزاتشان را چنان كه شما ادعا مـي و اگر ما بخواهيم مقام ائمه

بنابراين به خاطر اختصار فقط شما را به ايـن  . كنيم بايد چندين جلد كتاب نوشت

. دهيمحواله مي» مدينه المعاجز«عناوين و ابواب در كتاب 

، اوال �هاي اميرالمـؤمنين باب اول در مورد معجزه«1روايت 48-1/45در 

. »�اوهاي تولد معجزه
ســخن گفــتن كــودك شــش ماهــه بــه امــر و دســتور «274روايــت 1/414و 

!!»و سخن گفتن كودكي ديگر!! اميرالمؤمنين

. »گويد علي ولي اهللا استزند و ميكودكي حرف مي«794روايت 3/135و در 

. »سخن گفتن كودك شيرخوار«معاجز االمام حسين 1015روايت 3/500و در 

در گوشي صحبت كردن امام «هاي امام كاظم معجزه1965روايت 6/224و در 

فرزنـدان ائمـه در گهـواره و در شـكم     » كاظم با پدرش وقتي كه در گهـواره بـود  

!! »خوانندها را ميزنند و صحيفهمادرانشان حرف مي

شوند گويد ائمه وقتي متولد ميشود كه ميو اينك رواياتي از اهل بيت نقل مي

هـاي پيـامبران را در بـدو تولـد     و آنهـا صـحيفه  ! زننـد مـي با زبان فصـيح حـرف   

در مورد حـاالت  99/13، »الفقه«اهللا حسن شيرازي در كتابش آيت!! ... خواندندمي

اگر به حاالت ائمه قبل و بعد از تولـد توجـه شـود    (: گويدائمه به هنگام تولد مي

كم مـادرش بـود بـا    در حالي كه در ش’كند، فاطمهعقل ما را به اين راهنمايي مي

).زدمادرش حرف مي

نـزد  : و در المحجه از احمدبن اسحاق بن سعد اشـعري روايـت شـده كـه گفـت     

سرورم آيا مهدي عالمتـي دارد كـه   : آمدم و به او گفتم�محمدحسن عسكريابي

و !! به دلم اطمينان دهد؟ آنگاه كودك شروع به سخن گفتن با زبان فصيح عربـي كـرد  
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.)1(!!گيرمخدا در زمين او هستم و من از دشمنان خدا انتقام مي���*"!گفت من 

�رفتم او باالي سر موسـي �عبداهللاگويد نزد ابيبن سراج ميو يعقوب
كه در گهواره بود ايستاده بود و او تا مدتي طـوالني بـا موسـي درگوشـي حـرف      

: م، به من گفتزد من نشستم تا آن كه او كارش تمام شد، آنگاه به سوي او رفتمي

نزديك ) موسي كه در گهواره بود(من به ،به سرورت نزديك شو و به او سالم كن

.)2(...!!شدم و به او سالم كردم جواب سالم مرا با زبان فصيح داد 

زند كه حتـي از  اي از آنها سر ميالعادهپس اينها ائمه شما هستند كه امور خارق

العـاده فقـط از   كني كه امور خـارق ادعا ميپيامبران سر نزده است، پس چگونه تو

! ؟)3(زنندپيامبران سر مي
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از امام رضا شنيدم : از زكريا بن آدم روايت شده كه گفت4/278و در المحجه، 

و قزوينـي در  . اش سـخن گفـت  پدرم از كساني بـود كـه در گهـواره   : گفتكه مي

علـي  «ن آورده اسـت  بابي با اين عنـوا 23، ص »اللحدإلىعلي من المهد «كتابش 

و اينك آن روايت را به اختصـار ذكـر   !! »خواندقرآن را قبل از آن كه نازل شود مي

ابوطالب به فاطمـه بنـت اسـد تبريـك     (: خالصه داستان از اين قرار است. كنيممي

گفت و نوزادش را به آغوش گرفت و سپس آن را بـه مـادرش برگردانـد، پيـامبر    

را ديـد شـروع بـه    �د، وقتـي علـي پيـامبر   آمد و هنوز مبعوث نشده بـو �

او را به آغوش گرفت �آنگاه پيامبر!! ... خنديدن كرد گويا پسري يك ساله بود

و بوسيد و خدا را به خاطر تولد اين نوزاد كه وزير و بهترين برادر او در آينده بود 

: سالم كرد و سپس اين آيات را خواند�آنگاه علي به پيامبر... ستايش كرد 

�{���J��I��H��G��F��E��D��C��B��Az)امــا .)2-1: المؤمنــون

!! اندكند ائمه نيز آن را روايت كردهحديثي كه عبدالحسين آن را انكار مي

اسرائيل عابدي در ميان بني: كند كه گفتروايت مي�راوندي از ابي جعفر

و او داشـت  به نام جريج بود او در عبادتگاهش مشغول عبادت بود مـادرش آمـد   

خواند مادرش او را صدا زد و او جواب مـادرش را نـداد، آنگـاه مـادرش     نماز مي

برگشت و رفت، و باز دوباره پيش او آمد و او را صدا زد اما او با مادرش حـرف  

از او : گفـت نزد و جواب او را نـداد، آنگـاه مـادرش برگشـت در حـالي كـه مـي       

اي به دنيا آورد اي بچهن روز زن فاحشهخواهم كه تو را رسوا كند، در فرداي آمي

اسرائيل شايع شـد و  و ادعا كرد كه اين بچه از جريج است اين سخن در ميان بني

كند خـودش زنـا كـرده اسـت،     گفتند كه كسي كه مردم را به خاطر زنا مالمت مي

=G��b<PM�'��e�UJ�b�����������p���QH!�M
'vu#���1�#���1I*Y*���G»��KF5»I8��U�Q7»X�J�JY»z��UY»>����»��
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پادشاه دستور داد جريج را به دار بياويزند، آنگاه مادرش پيش او آمد در حالي كـه  

آرام باش اين به خاطر دعاي تـو اسـت   : زد، جريج به او گفتصورت خود ميبه

بچـه را  : وقتي مردم اين حرف جريج را شنيدند گفتند چكار كنيم؟ جـريج گفـت  

پدرت كيست؟ گفت پـدرم  : بياوريد، بچه را آوردند و جريج او را گرفت و گفت

.)1(فالن چوپان است

ت از زكات فطريه بـه  سپردن حفاظ«اعتراض عبدالحسين به حديث 
. »ابوهريره و آمدن شيطان براي دزديدن آن

آورد كه بخاري از ابوهريره روايـت  عبدالحسين اين حديث را مي161در ص 

مرا موظف كرد تا نگهبان زكات فطريه باشم، ناگهـان  �پيامبر: كند كه گفتمي

گفتم سوگند بـه  ديدم كه فردي آمد و شروع به برداشتن از آن كرد، او را گرفتم و 

نيازمند هستم و فرزنـدان زيـادي دارم و   : برم گفتمي�خدا تو را پيش پيامبر

�او را رها كردم و وقتي صبح شد پيامبر: گويدبه شدت نياز دارم، ابوهريره مي
از نيـاز شـديد و   �ابوهريره اسيرت چه كار كرد؟ گفـتم اي پيامبرخـدا  : فرمود

�ه او ترحم كـردم و او را رهـا كـردم، پيـامبر    دار بودن شكايت كرد من بعيال
بـه  : گويـد او به تو دروغ گفته و به زودي برخواهد گشـت، ابـوهريره مـي   : فرمود

هـا كـرد او را گـرفتم، و    كمين او نشستم و او آمد و شروع به برداشتن از خوراكي

هسـتم  دار مرا بگذار زيرا نيازمند و عيال: گفت،برممي�گفتم تو را پيش پيامبر

بـه  �بر او ترحم كردم و رهايش نمودم وقتي صبح شد پيـامبر ،آيمدوباره نمي

از �اي پيـامبر خـدا  : اي ابوهريره ديشب اسيرت چه كار كرد، گفتم: من گفت

دار بودن شكايت كرد من به او ترحم كردم و رهايش كردم نيازمندي شديد و عيال

گويد بـه  گردد، ابوهريره ميي برمياو به تو دروغ گفته و به زود: گفت�پيامبر

: ها كرد او را گرفتم و گفتمكمين او نشستم او آمد و شروع به برداشتن از خوراكي
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آمـوزم كـه   مرا رها كـن بـه تـو سـخناني مـي     : برم گفتمي�تو را پيش پيامبر

دهد هر وقت به رختخواب رفتي آيه الكرسـي  خداوند به سبب آن به تو فايده مي

كند و هيچ شيطاني بـه تـو نزديـك    كه تا صبح خداوند تو را حفاظت ميرا بخوان 

: بـه مـن گفـت   �نخواهد شد، آنگاه او را رها كردم وقتي صبح شد پيامبر خدا

: اسيرت ديشب چه كار كرد؟ من داستان را براي آن حضرت تعريف كردم فرمـود 

مود آن شيطان نه، فر: زدي؟ گفتمداني در اين سه روز با چه كسي حرف ميآيا مي

. بوده است

اين خرافاتي است كـه  (: گويدعبدالحسين بعد از ذكر اين حديث با تعجب مي

... كند مگر كسـي كـه عقلـش را از دسـت داده باشـد      هيچ كسي به آن توجه نمي

گويـد، گـاهي   هايش به ما چيزهاي عجيب و غريبـي مـي  ابوهريره در مورد شيطان

گويـد كـه وقتـي    دزدند و گاهي مين خوراكي ميگويد كه آنها براي فرزندانشامي

هايي كه افراد عاقل بـه آن گـوش فـرا    و ديگر قصه... دهند اذان را بشنوند گوز مي

). بريمدهند، بار خدايا از عدم تشخيص و ضعف عقل به تو پناه ميينم

كني پس به آنچه علما و ائمه تو اگر آن طور است كه ادعا مي) مؤلف(گويم مي

! اند گوش كنياطين خود روايت كردهاز ش

هريـره از صـحيح   اين حديث را از طريـق ابـي  63/297مجلسي شما در بحار، 

خواننده محترم جهالت عبدالحسين بلكه دشـمني او را بـا   . بخاري نقل كرده است

آورد امـا  اين صحابي بزرگوار نگاه كنيد مجلسـي ايـن حـديث را در كتـابش مـي     

!! كند، پس اين تقيه و گمراه كردن براي چيست؟ض ميعبدالحسين به آن اعترا

بـاب ذكـر ابلـيس و قصصـه و در     317-63/316همچنانكه مجلسي در بحار، 

. را ذكر كرده استموالهمأالجن و?"!"�كتاب السماء و باب 63/112-113

مقـداري خرمـا داشـتم چيـزي بـه      : از ايوب انصاري روايت است كه او گفت

شـكايت  �داشت، ما از اين چيز بـه پيـامبر  و از آن برميآمدصورت نوري مي

گويد آن را اهللا بيا نزد پيامبر؟ ميبسم: برو هر وقت آن را ديدي بگو: كرديم، فرمود
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من به تو چيزي را : دستگير كردم و او قسم خورد كه برنگردد، آن رها كردم گفت

خوان هيچ شـيطاني بـه تـو    ات بالكرسي را در خانهكنم و آن اينكه آيهيادآوري مي

آمدم، فرمود اسيرت چكار كرد؟ او را از آنچه �نزديك نخواهد شد، نزد پيامبر

. به تو راست گفته و حال آن كه دروغگوست: گفته بود با خبر كردم، فرمود

هايش به مـا چيـزي   ابوهريره در مورد شيطان(: گويدو اما اينكه عبدالحسين مي

گويـد كـه آنهـا بـراي فرزندانشـان خـوراكي       هي مـي گويد گاعجيب و غريبي مي

دهند، و همه آنچه كـه  گويد كه وقتي اذان را بشنوند گوز ميدزدند و گاهي ميمي

...). ابوهريره فقط راوي آن است عجيب است 

براي كساني كه به قرآن و سـنت ايمـان دارنـد ايـن حـديث      ) مؤلف(گويم مي

كتاب السـماء والعـالم   63/315شما در اشكالي ندارد، و همين حديث را مجلسي 

بـن  گويـد مسـلم از سـهل   مجلسـي مـي  . آورده اسـت » باب ذكر ابليس وقصصـه «

حارثه فرستاد و غالمي همراه پدرم مرا پيش بني: كند كه گفتصالح روايت ميابي

غالم ما روي ديوار ،من بود، از پشت ديواري كسي اسم او را گفت و صدايش زد

دانسـتم  اگر مـي : د، من ماجرا را براي پدرم تعريف كردم گفترفت اما چيزي ندي

فرستادم هر گاه صدايي شنيدي اذان بگو مـن  بيني تو را نميكه چنين چيزي را مي

: كرد كه آن حضرت فرموده اسـت روايت مي�ام كه از پيامبراز ابوهريره شنيده

. كندوقتي اذان گفته شود شيطان فرار مي

هر : كند كه فرمودروايت مي�آمده كه ابوهريره از پيامبرو در روايتي ديگر 

ها خود را به شما عرضه كردند اذان بگوييد چون شيطان وقتي ها و جنگاه شيطان

و همچنين محقق احسـائي در  . دهدكند در حالي كه گوز مياذان را بشنود فرار مي

وقتـي مـؤذن اذان   گويد كه از او روايت شده است كـه  مي1/409كتابش العوالي، 

و نـوري در كتـابش   . كنـد دهـد فـرار مـي   بگويد شـيطان در حـالي كـه گـوز مـي     

به راسـتي  . هم اين را ذكر كرده است» در ابواب االذان واالقامه4/73المستدرك، «

.خبر استكه عبدالحسين چقدر نسبت به مذهب خود بي
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ب اعتراض عبدالحسين به حديث مسلمان شدن مادر ابوهريره به سب
كه مؤمنان ابوهريره و مـادرش را  ����دعاي پيامبر، و دعا كردن پيامبر

.دوست بدارند و آن دو نيز مؤمنان را دوست بدارند
گويـد مسـلم از   كنـد و مـي  عبدالحسين ايـن حـديث را ذكـر مـي    162در ص 

دادم روزي او را من مادرم را به اسالم دعوت مـي : ابوهريره روايت كرده كه گفت

چيزي به من گفت كه ناراحت شـدم،  �وت دادم او در مورد پيامبربه اسالم دع

آمدم و گفتم اي رسول خـدا �كردم نزد پيامبر خداآنگاه در حالي كه گريه مي

مادرم درباره تو سخني به من گفت كه ناراحت هستم دعا كن خـدا او را هـدايت   

من خوشحال شدم ،بار خدايا مادر ابوهريره را هدايت نما: فرمود�پيامبر. كند

و بيرون آمدم وقتي به در خانه رسيدم ديدم كه بسته است مادرم صداي پاهـايم را  

و من صـداي آب را شـنيدم مـادرم    . ابوهريره در جاي خود بايست: شنيد و گفت

اي ابوهريره مـن گـواهي   : غسل كرد و چادرش را پوشيد و در را باز كرد و گفت

بنـده  �دهم كه محمـد ا نيست و گواهي ميدهم كه هيچ معبود به حقي جز خدمي

برگشـتم در حـالي كـه از    �گويـد پـيش پيـامبر   و پيامبر خداسـت ابـوهريره مـي   

كردم و گفتم اي پيامبر خدا شاد باش خداوند دعاي تو را پذيرفت خوشحالي گريه مي

خوب اسـت،  : را ستايش كرد و گفتخدا،و مادر ابوهريره را هدايت كرد آنگاه پيامبر

اي پيامبر خدا دعا كن كه خداوند من و مادرم را محبوب مؤمنان بگردانـد و  : گفتممن

ات يعنـي  بار خـدايا ايـن بنـده   : فرمود�مؤمنان را محبوب ما بگرداند، آنگاه پيامبر

ابوهريره را و مادرش را محبوب بندگان مؤمن خود بگردان و مؤمنان را محبوب آنهـا  

.)1(دارداسم مرا بشنود مرا دوست ميبگردان، بنابراين هر مؤمني كه 

اين حديث از چند جهـت قابـل   (: گويدعبدالحسين بعد از ذكر اين حديث مي

روايت �يكي اينكه اين حديث را جز ابوهريره هيچ كس از پيامبر: تأمل است


�����3���
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روايت �نكرده است پس اين مثل ساير احاديثي است كه او به تنهايي از پيامبر

كنـد كـه   اگر آنچه ابوهريره ادعا مي: پنجم اينكه: گويدجايي كه ميتا ...كرده است 

دعا كرده كه مؤمنان او و مادرش را دوست بدارند و آن دو نيز مؤمنان �پيامبر

بود اهل بيت كـه سـرور مؤمنـان و رهبـران     را دوست بدارند صحيح و درست مي

علماي اهل بيت او داشتند پس چرا دوازده امام واهل دين هستند او را دوست مي

�كنند؟ و به آنچه او به تنهايي از پيامبركنند و حديث او را قبول نميرا رد مي
دروغگـوترين  : (گفت�كنند، تا جايي كه اميرالمؤمنينروايت كرده توجه نمي

).دهد ابوهريره دوسي استنسبت ميدروغ �فرد كه به پيامبر

ين مورد اخبار و روايات متـواتري از  و در ا(: گويدو در حاشيه اين صفحه مي

ائمه اطهار روايت شده اسـت و ايـن جملـه را امـام معتزلـه ابـوجعفر اسـكافي از        

جلـد اول شـرح الـنهج    360اميرالمؤمنين روايت كـرده اسـت چنـان كـه در ص     

. الحميدي آمده است

ي دارند عمر وقتكند مؤمنان او را دوست ميو اگر آن طور كه ابوهريره ادعا مي

اي دشمن خـدا و اي دشـمن   : گفتاو را از فرمانداري بحرين عزل كرد به او نمي

پس چگونه كسي كه دشمن خدا و دشمن كتابش است همه مؤمنـان  ... كتاب خدا 

دارنـد؟ و عمـر در زمـان پيـامبر    دارد و همه مؤمنان او را دوست ميرا دوست مي

...). ابوهريره را زد �

حاديث فضايل با عقل و برداشت تو نگاه شود، نتيجه اگر به ا) مؤلف(گويم مي

شود كه فضايل راويان شما كه تـو در كتـاب المراجعـات خـود آنهـا را      چنين مي

اي اعتباري ندارند مثالً زراره هر چه در مورد فضـيلت خـود روايـت كـرده     ستوده

اري پس اعتب،اندفقط او از امامش آن را روايت كرده است و ديگران روايت نكرده

بـا سـند خـود از زراره    208ش 2/133به عنوان مثال الكشـي در رجـال،   . ندارند

اي زراره اسم تـو در ميـان اسـامي    : فرمود�ابوعبداهللا: كند كه گفتروايت مي

فدايت شوم اسم من عبدربه اسـت  : اهل بهشت بدون الف نوشته شده است، گفتم
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. امولي به زراره ملقب شده

و همچنين روايت شده ! ي جز زراره روايت نكرده استاين حديث را هيچ كس

شـنوم ايمـانم   اي كه از جعفربن محمد ميسوگند به خدا هر كلمه: كه زراره گفت

. شودافزوده مي

بـن زراره  و همچنـين از حسـين  . اين حديث را فقط زراره روايت كرده اسـت 

گفت فدايت شوم به ابوعبداهللا گفتم پدرم تو را سالم كرد و: روايت شده كه گفت

به پـدرت  : فرمود،ايگويند تو در مورد من چيزي گفتهآيند و ميهنوز افرادي مي

سالم كن و به او بگو سوگند به خدا دوست دارم به خير دنيا و آخرت نايل شوي 

و سوگند به خدا من از تو خوشنود هستم و بعد از اين هر چه مردم بگويند هـيچ  

. اهميت ندارد

و از پدرش به صورت قطعي ! فقط پسر زراره روايت كرده استاين حديث را

چيزي مشخص نشده است و پدربزرگش راهبي بود كه مسـلمان نشـد چنـان كـه     

. طوسي گفته است

پس دوستداران زراره چه پاسخي دارند؟ آيا كسي ديگر غير از زراره در مـورد   

اسالم زراره و مسلمان شدن پدرش و جدش چيزي گفته است؟ 

آن زمان اسالم خيلي گسترش يافته بود پس آنها در دوران جاهليت نبودنـد  در

اگـر طرفـداران   ... . سـت ااز اين رو او عذري براي عدم پذيرفتن اسـالم نداشـته  

ام زراره دليلي دارند به ما بگويند و سوگند به خدا من با وجود فكر كـردن نديـده  

و اما اينكه عبدالحسـين  ... . باشد كه كسي در مورد پدر و مادر زراره چيزي گفته 

دارند عمـر  كند مؤمنان او را دوست مياگر آن طور كه ابوهريره ادعا مي(: گويدمي

گفـت اي دشـمن خـدا و اي    وقتي او را از فرمانداري بحرين عزل كرد به او نمـي 

چرا دوازده امام و علماي اهـل بيـت او را رد   (: گويدو اينكه مي...) دشمن كتابش

...). كنند نند و حديث او را قبول نميكمي

بـه  » هريـره دفاع عـن ابـي  «استاد عبدالمنعم صالح در كتابش ) مؤلف(گويم مي
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تفصيل روايت فرزندان علي و يارانش و همه شـيعيان صـدر اول كـه از ابـوهريره     

نظام و ابوجعفر اسكافي معتزلـي بـه   : گويداند را ذكر كرده است و ميروايت كرده

اند و براي آن كه ابوهريره را تكذيب كنند بـدون سـند   ي دروغ نسبت دادهامام عل

اند كه به ابوهريره توهين كرده است و متـأخرين شـيعه   روايتي به علي نسبت داده

انـد و باورشـان اينگونـه اسـت كـه ابـوهريره       فريب اين دو مرد معتزلي را خورده

و براي هـيچ كسـي اعتبـاري    دروغگو بوده است اما اين ادعا غير قابل قبول است 

ندارد چون بدون سند ذكر شده است، و علماي نقّـاد همـه روايـاتي را كـه سـند      

با وجود اين ما با داليل قطعـي و كـافي در ايـن    . اندندارند دور انداخته و رد كرده

را معتبـر  �حـديث ابـوهريره  �فصل ثابـت خـواهيم كـرد كـه فرزنـدان علـي      

اند، و فرماندهان بزرگ لشكر علي كه همراه او كردهمياند و از او روايتدانستهمي

انـد، و  اند از ابوهريره روايت كـرده هاي جمل و صفين و نهروان جنگيدهدر جنگ

اند، و اند از ابوهريره روايت كردههمه تابعيني كه علي را ديده و از او روايت كرده

هـا و  از شيعيان و كوفياضافه بر اين برخي از موالي فرزندان علي و تعداد زيادي

انـد و در  دوستداران آل علي احاديث ابوهريره روايت كرده و از آن استدالل كـرده 

. اندهاي خود نوشتهكتاب

�همه اين روايات و نقل و استدالل به احاديث ابوهريره توسط اطرافيان علي 

كـه بـه او   كند كه فرزندان و فرماندهان و شنوندگان امام علي از تكـذيبي ثابت مي

ند، و شيعيان صدر اول و اهل كوفه كه پايتخت امام اهشد خبر نداشتنسبت داده مي

انـد، پـس اگـر ايـن سـخن دروغـين       و قلعه تشيع بود از چنين چيزي خبر نداشته

كردنـد و از او  دانستند و ابوهريره را رهـا مـي  داشت همه اينها آن را ميصحت مي

. نوشتندرا نميكردند و حديث اوحديث روايت نمي

اند ابتدا به منـابع حـديثي   در معرفي كساني كه از ابوهريره حديث روايت كرده

حاتم، الثقات ابن حبان، و خودمان چون طبقات ابن سعد و جرح و تعديل ابن ابي

كنم و سپس از منابع تهذيب التهذيب ابن حجر، و ميزان االعتدال ذهبي، استناد مي
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.)1(كنمميمهم شيعه آن را اثبات 

ها با اساتيد خودشان هايي از روايات ابوهريره كه شيعهنمونه) مؤلف(گويم مي

اند را بيان خواهم كرد، تا روشن شود كه شيعيان صـدر اول  هايشان آوردهدر كتاب

اند، حتي شيخ شما كردهاحاديث او استدالل ميبهاند وكردهاز ابوهريره روايت مي

اب مستدرك خود از ابوهريره روايت كرده است، مثل باب نوري در همه ابواب كت

�4�1���k��pv)7]�Å»!)8�_»=\�tz,��Q»81zk��c»���e�Y»z���»#»)�{��;»��t»z���
���pv)�����I?��[�=�7]���Ü�"8�	���k��c»<J�[�=�7»]��[�»*1»zûÑ�k���»)*�t»z

�Q\1#�òÉ�',�_=\�tMV8�t2�;��_�)���;��È�1H����	)2(.
را �وقتي حـديث ابـوهريره  �اني نقل كرده كه علي بن حسين و هاشم نجر

. شنيد يكي از غالمانش را آزاد كرد

بن حسين گفتم كه روايت است كه روزي پيش علي24-2/23در حليه االبرار، 

فرمود هر كسي مؤمني را آزاد كند �پيامبر خدا: گفتاز ابوهريره شنيدم كه مي

عضـوي از آزادكننـده را از جهـنم آزاد    ،ضايشخداوند در مقابل هر عضوي از اع

كند و در مقابل پا پـايش  كند و خداوند در مقابل دست او دست اين را آزاد ميمي

بله، او بـه  : اي؟ سعيد گفتگفت اين را از ابوهريره شنيده�آنگاه علي... را و 

بـود و او  بن جعفر به هزار درهم آن را از او خواستههايش كه عبداهللايكي از غالم

. نداده بود گفت تو براي رضاي خدا آزاد هستي

را تصـديق كـرد و   �حـديث ابـوهريره  �بن حسين نگاه كن كه چگونه علي

. بدون تكذيب و ترديد به حديث او عمل نمود

!! نمايندكنند و قبول نميپس چگونه علما و ائمه شما حديث او را رد مي
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:روايات ابوهريره از طرق شيعه 
توان بـه افـراد ذيـل    اند ميشيعياني كه با طرق خود از ابوهريره روايت كردهاز 

: اشاره كرد

.)هـ413(شيخ شيعه مفيد متوفاي سال 

.)هـ381(بن حسين بن بابويه قمي ملقب به صدوق متوفاي محمدبن علي

).هـ460م (ي ملقب به شيخ الطائفه محمدبن حسن طوس

).هـ449م (بن عثمان كراجكي محمدبن علي

).هـ573م (الدين راوندي قطب

.)1(محمدبن محمدبن اشعث در الجعفريات

.جعفربن احمد قمي

.شريف زاهد محمدبن علي حسيني

. بن زهره حسيني و غيرهحامدبن عليالدين ابيمحي

: شوداند ذكر ميهو اينك بعضي از رواياتي كه با سندهاي خاص خود روايت كرد

:فيداسانيد شيخ م: اول
از حسين بن محمد تمار و او از محمدبن قاسـم  111، ص »أمالي«مفيد در -1

بن محمد خياط و او از اسحاق بن ابراهيم خراساني و او از شـريك  و او از موسي

كنـد كـه   سلمه از ابوهريره روايت ميسلمه و ابيبن عمر و او از ابيو او از عبداهللا

). 18/5البحار، (حديث و ... گفت 

از ابوبكربن محمدبن عمر جعابي و او از ابوجعفر 317مفيد در أمالي، ص -2

بـن  محمد بن صالح قاضي و او از مسروق بن مرزبان و او از حفص و او از عاصم

تـا  .... فرمود �پيامبر خدا: كند كه گفتابي بعثمان و او از ابوهريره روايت مي
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. آخر حديث

از ابـوبكر بـن محمـدبن عمـر     112-111و همچنين مفيـد در أمـالي، ص   -3

جعابي و او از محمدبن يحيي و او از سليمان بن زياد مروزي و او از عبيداهللا بـن  

قالبه و او از ابوهريره محمد عيسي و او از حمادبن سلمه و او از ايوب و او از ابي

. »....فرمود �پيامبر خدا: كند كه گفتروايت مي

:اسانيد شيخ صدوق: دوم
صدوق از عبداهللا بـن حامـد و او از حسـن بـن محمـدبن اسـحاق و او از       -1

حســين بــن اســحاق دقــاق و او از عمــربن خالــد و او از عمــربن راشــد و او از  

كند كـه  عبدالرحمن بن حرمله و او از سعيدبن مسيب و او از ابوهريره روايت مي

). 107-18/106البحار، ... (گفت 

از قاسم بن محمدبن احمد همداني 98و 80ص صدوق در معاني االخبار،-2

كنـد  عطاء بن يسار و او از ابوهريره روايت مـي ... و او از احمدبن حسين و او از 

). 22/238بحار االنوار، ... (كه گفت 

ــدين، ص  -3 ــال ال ــدادي و او از  136صــدوق در اكم ــر بغ ــدبن عم از محم

كند كـه  از ابوهريره روايت ميصالح و او ابي.... محمدبن حسن بن حفص و او از 

). 23/132البحار، (و ... گفت 

بن جعفر و او از پـدرش و  اسماعيل... صدوق از ابراهيم بن هارون و او از -4

). 27/5البحار، (» .... كند كه گفت او از ابوهريره روايت مي

ز سعيد خدري و او ااز ابي... صدوق در الخصال از خليل بن احمد و او از -5

.)1(كندابوهريره روايت مي

... العبـاس سـراج و او از قتيبـه و او از    صدوق در الخصال از خليل بن ابي-6

.)2(... كند كه عبداهللا بن عمر و ابوهريره روايت مي
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داود اودي و او ... صدوق در الخصال از خليل بن احمد و از معـاذ و او از  -7

.)1(»...فرمود �ند كه گفت پيامبركاز پدرش و او از ابوهريره روايت مي

... بـن صـاعد و او از اسـحاق بـن شـاهين و او از      صدوق در الخصال از خليل- 8

.)2(... كند كه روايت مي�قعقاع بن لجالج و او از ابوهريره و ابوهريره از پيامبر

... العبـاس سـراج و او از   بن احمد و او از ابـي صدوق در الخصال از خليل-9

.)3(»....كند د مقبري و او از ابوهريره روايت ميسعي

... صدوق در الخصال از ابن بندار و او از جعفربن محمدبن نـوح و او از  -10

). 76/68البحار، ... (كند المقبري و او از ابوهريره روايت ميسعيدبن ابي

.. .بن خرم صدوق در الخصال از خليل و او از محمدبن معاذ و او از علي-11

.)4(... كند از سعيد غنوي و او از ابوهريره روايت مي

صدوق در الخصال از محمدبن عبداهللا شافعي و او از محمدبن جعفر بـن  -12

البحـار،  ... (كنـد كـه گفـت    سلمه و او از ابوهريره روايت ميابي... اشعث و او از 

76/98 .(

عبيـداهللا و او از  ... ز صدوق در الخصال از خليل و او از ابـن معـاذ و او ا  -13

.)5(كندپدرش و او از ابوهريره روايت مي

صـالح و او از  ابـي ... صدوق در الخصال از خليل و او از ابن منيع و او از -14

.)6(... كند كه ابوهريره روايت مي

صـالح و او از  ابي... صاعد و او از صدوق در الخصال از خليل و او از ابي-15
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.)1(... كند ميابوهريره روايت

عمـربن تيهـان او از   ... عبـداهللا و او از  صدوق در الخصال از محمدبن ابي-16

). 104/102البحار، (كند ابوهريره روايت مي

صـالح و او از ابـوهريره   صدوق در الخصال از قاسم بن محمد و او از ابي-17

). 104/253البحار، ... (كند كه گفت روايت مي

... واب االعمال از ابن متوكل و او از محمدبن جعفـر و او از  صدوق در ث-18

كنـد كـه   سلمه بن عبدالرحمن و او از ابوهريره و عبداهللا بن عباس روايت مـي ابي

.)2(.... گفتند 

صدوق در ثواب االعمال از محمدبن موسي بن متوكل و او از محمد بـن  -19

.)3(... كند عباس روايت ميجعفر و او از موسي بن عمران از ابوهريره و ابن 

سلمه ابي... صدوق در ثواب االعمال از محمدبن موسي بن متوكل و او از -20

.)4(... كند و او از عبدالرحمان و او از ابوهريره و عبداهللا بن عباس روايت مي

جبير و او ابي... صدوق در ثواب االعمال از ابن الوليد و او از صفا و او از -21

). 96/253البحار، ... (كند هريره روايت مياز ابو

عـالء بـن   ... صدوق در أمالي خود از حسن بن عبداهللا بن سـعيد و او از  -22

و 72/36البحـار،  ... (كنـد  عبدالرحمن و او از پدرش و او از ابوهريره روايت مـي 

75/143 .(

بـن مسـيب   سعيد... هيثم عبداهللا بن محمد و او از صدوق در العلل از ابي-23

). 83/15البحار، .... (كند كه گفت هريره روايت ميو او از ابي

سـلمه و او از ابـوهريره   ابـي ... صدوق در العلـل از ابـن ادريـس و او از    -24
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). 103/142البحار، ... (كند كه گفت روايت مي

از ابوالحسن احمدبن محمـدبن غالـب   25ح، 26صدوق در التوحيد، ص -25

... .كند كه گفت هريره روايت ميعطاء بن يسار و او از ابو... از انماطي و او

:الفوائداسانيد كراجكي در كنز: سوم
... بن حسن بن شـاذان و او از  او از ابوالحسن بن احمد بن علي1/148در -1

.)1(... كند كه گفت صالح و او از ابوهريره روايت ميابي

بـن محمـد ازدي از   حسـن محمـدبن علـي   از قاضي ابوال1/207و در جلد -2

كند كه صالح و او از ابوهريره روايت ميابوزيد عمروبن احمد عسكري و او از ابي

... .گفت 

:اسانيد شيخ طوسي: چهارم
هريـره روايـت   سـعيد و او از ابـي  ... طوسي در أمـالي از ابـوعمرو و او از   -1

.)2(... كند كه گفت مي

عاصـم بـن كليـب و او از    ... ن حسن مقري و او از از مفيد و او از محمدب-2

). 41/34البحار، ... (كند كه گفت پدرش و او از ابوهريره روايت مي

حـازم و او از ابـوهريره روايـت    ابـي ... طوسي در أمـالي از ابـاعمر و او از   -3

). 43/264البحار، ... (كند كه گفت مي

... المفضـل و او از  هـا از ابـي  طوسي در أمالي بـه روايـت از جمـاعتي و آن   -4

.)3(كند كه گفتمحمدبن زياد و او از ابوهريره روايت مي

... طوسي در أمالي از ابـن مخلـد و او از محمـدبن عمـرو بختـري و او از      -5

). 390-71/389البحار، (... كند سلمه و او از ابوهريره روايت ميابي
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سـعيد و او از  ... ظفـر و او از  طوسي در أمالي از مفيـد و او از محمـدبن م  -6

). 72/64البحار، ... (كند كه گفت پدرش و او از ابوهريره روايت مي

رافع و او ابي... المفضل و او از گويد كه گروهي از ابيطوسي در أمالي مي-7

). 74/368البحار، ... (كند كه گفت از ابوهريره روايت مي

ــد و او از ج -8 ــالي از مفي ــي در أم ــابي و او از طوس ــي... ع ــان و او از اب عثم

.)1(... كند كه گفت هريره روايت ميابي

زياد و او از ابوهريره ... طوسي در أمالي از ابن شيخ و او از پدرش و او از -9

). 80/267البحار، (كند روايت مي

از حسن و او از ابـوهريره روايـت   ... طوسي در أمالي از ابن شيخ و او از -10

). 81/313البحار، ... (ند كمي

سهيل بـن عبـداهللا و او از   ... طوسي در أمالي از مفيد و او از تمار و او از -11

). 75/100البحار، ... (كند كه گفت پدرش و او از ابوهريره روايت مي

عبدالرحمان و .... طوسي در أمالي از مفيد و او از محمدبن حسن و او از -12

). 75/100البحار، ... (كند كه گفت ت مياو از ابوهريره رواي

عبيـداهللا و او از پـدرش و او از   ... طوسي در أمالي از ابـن مخلـد و او از   -13

). 75/189البحار، ... (كند كه گفت هريره روايت ميابي

طوسي در أمالي از محمدبن عبـدالغني بـن سـعيدبن عثمـان بـن محمـد       -14

كنـد كـه گفـت    و او از ابـوهريره روايـت مـي   سعيد مقبـري .... سمرقندي و او از 

). 75/310البحار، (

صـالح  ابي... طوسي در أمالي از مفيد و او از حسين بن علي تمار و او از -15

)2(.... .كند كه و او از ابوهريره روايت مي
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مقبـري و  ... طوسي در أمالي از مفيد و او از حسين بن علي تمار و او از -16

). 87/207البحار، ... (كند كه گفت ره روايت مياو از ابوهري

ابن مقبري و او از ... طوسي در أمالي از محمدبن محمد بن مخلد و او از -17

.)1(... كند كه ابوهريره روايت مي

... طوسي در أمالي با اسناد به رقاشـي و او بـه روايـت از پـدرش و او از     -18

.)2(... كند يره روايت ميسعيد و او از پدرش و او از ابوهرابي

زرعه و او از ابوهريره روايـت  ابي... طوسي در أمالي از ابن بشران و او از -19

). 96/178البحار، ... (كند مي

قالبـه و او از ابـوهريره   ابي... طوسي در أمالي از مفيد و از جعابي و او از -20

). 97/17و 96/366البحار، ... (كند روايت مي

سلمه و او از ابـوهريره روايـت   ابي... حماد و او از ... طوسي در أمالي از -21

). 96/366البحار، ... (كند كه مي

سـعيدبن  ... القاسـم دعبلـي و او از   طوسي در أمالي از حفـار و او از ابـي  -22

). 254-104/253البحار، ... (كند كه گفت مسيب و او از ابوهريره روايت مي

سلمه و او از از ابي... مالي از محمدبن محمدبن مخلد و او از طوسي در أ-23

).424-16/421، المستدرك، 66/231البحار،... (كند ابوهريره روايت مي

:اسانيد شيخ ابن راوندي: پنجم
محمدبن عمروبن ... ابن راوندي در كتاب النوادر از احمدبن محمد و او از -1

-7/481، المستدرك، 96/346البحار، ... (كند ت ميهريره روايمذعوره و او از ابي

482 .(

سـهيل بـن   ... و ابن راوندي در كتاب النوادر از عبدالجبار بن احمد و او از -2
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ــي  ــت م ــوهريره رواي ــدرش و او از اب ــك و او از پ ــد مال ، 96/348البحــار، ... (كن

). 7/426المستدرك، 

صـالح و او از ابـوهريره   ابـي .. .ابن راونـدي در كتـاب النـوادر از وراق از    -3

). 7/429، المستدرك، 96/350البحار، (كند روايت مي

و همچنين ابن راوندي در كتاب النوادر از احمدبن عمران بن موسـي و او  -4

). 7/428المستدرك، ... (كند كه گفت سلمه و او از ابوهريره روايت ميابي... از 

:اسانيد اسماعيل بن موسي: ششم
بن عبدالصمد بن موسي بن جعفر در الجعفريات از ابوالحسن عليسماعيلا-1

.)1(... كند هريره روايت ميهاشمي و او از محمدبن سيرين و او از ابي

ــد روايــت شــده و او از  -2 ــات از محمــدبن بري عطــاء و او از ... در الجعفري

). 8/210المستدرك، ... (كند كه هريره روايت ميابي

ابـراهيم بـن ربيعـه و او از    ... عفريات آمده كـه محمـدبن اشـعث از    در الج-3

.)2(... كند كه ابوهريره روايت مي

عجـالن و او از  ... در الجعفريات از عبداهللا و او از محمدبن اشعث و او از -4

). 340-12/339المستدرك، ... (كند كه گفت ابوهريره روايت مي

عطـاء و او از  ... از محمدبن اشـعث و او از  در الجعفريات آمده كه عبداهللا-5

.)3(... كند كه گفت هريره روايت ميابي

الحسن علي بن عبدالصمد بن عبيداهللا هاشـمي  در الجعفريات از شريف ابي-6

المستدرك، ... (كند كه گفت سعيدبن مسيب و او از ابوهريره روايت مي... و او از 

13/281-282 .(
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عطـاء و او از  ... عبداهللا و او از محمـدبن اشـعث و او از   در الجعفريات از-7

.)1(... كند كه گفت ابوهريره روايت مي

بـن عبدالصـمد بـن عبيـداهللا هاشـمي      الحسن عليدر الجعفريات از شريف ابي- 8

... بكر محمدبن عبداهللا بـن محمـدبن صـالح ابهـري و او از     روايت است كه او از ابي

). 16/237المستدرك، ... (كند كه گفت ابوهريره روايت ميمحمد بن سيرين و او از

:اسانيد جعفر بن احمد قمي: هفتم
الحسين بـه  محمدبن علي: گويدجعفربن احمد قمي در االخبار المسلسالت مي- 1

ما گفت و دستش را در دسـت مـن گذاشـت و گفـت عتـاب بـن محمـدبن عتـاب         

احمدبن محمدبن عمار در بغداد به ابوالقاسم دستش را در دست من گذاشت و گفت 

عبيداهللا به رافع گفت ابـوهريره دسـتش را در دسـت مـن گذاشـت و      .... ما گفت كه 

). 57/104البحار، ... (دستش را در دست من گذاشت و گفت �گفت پيامبر

:حسينياسانيد شيخ محمدبن علي: هشتم
صالح و از سهيل بن ابيحسيني در كتاب التعازي با سند خودشيخ محمدبن علي- 1

). 2/246المستدرك، ... (كند كه گفت او از پدرش و او از ابوهريره روايت مي

:زهرهابن ابيالدين ابن اخي محياسانيد شيخ: نهم
بـن  موسـي .... المحاسن يوسف بن رافـع و او از  ابن زهره در اربعين از ابي-1

.)2(... كند وردان و او از ابوهريره روايت مي

ابن زهره در اربعين از قاضي امام شيخ االسالم ابوالمحاسن يوسف بن رافع -2

عثمان بن ابـي سـوده و او از ابـوهريره روايـت     ... كند و او از بن تميم روايت مي

). 10/375المستدرك، ... (كند كه گفت مي
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... از ابن زهره در اربعين از امام ابوالمحاسن يوسف بن رافع بن تمـيم و او  -3

). 17/290المستدرك، ... (كند كه گفت عطاء و او از ابوهريره روايت مي

اند، ما به اختصار ايـن  هو ديگر اسانيدي كه از طريق آن از ابوهريره روايت كرد

اسانيد را ذكر كرديم و اسانيد زيادي هست كه حر عاملي در كتابش وسائل الشيعه 

هـيچ  . ي نشود از ذكر آن خودداري نموديمآورده است و ما براي آنكه بحث طوالن

هاي شيعه نيست مگر آن كـه در آن از روايـات ابـوهريره اسـتدالل     كتابي از كتاب

... اند، و روايـات او بيشـتر ابـواب فقـه را در عقايـد و عبـادات و معـامالت        كرده

انـد و امـام   به اضافه اين اصحاب و تابعين نيز از او روايـت كـرده  . فراگرفته است

ايـن چـه   . انـد گويد هشتصد نفر از اهل علم و فقه از او روايـت كـرده  خاري ميب

مفهومي دارد؟ مفهومش اين است كه تمدن اسالمي و علما و فقها و دعـوتگران و  

انـد و شـالوده و اسـاس ايـن     ائمه آن، علم و دانش خود را از ابـوهريره فراگرفتـه  

اديثي كـه او روايـت كـرده    و احـ . فرهنگ و تمدن و دانش روايات ابوهريره است

اساس علم و فقه هستند و علماء در اجتهادات خود در همه موارد از توحيد گرفته 

تا معامالت و اخالق و فضايل و ديگر امور ديـن بـر احـاديثي اعتمـاد كـرده و از      

. اند كه ابوهريره روايت كرده استاحاديثي استناد ورزيده

از ناحيه اجرايي و عملي بايد تعجب كني اين از ناحيه علمي و تئوري است اما 

به ملكوت اعلي پيوسته است تـا  �بدان كه از زماني كه پيامبر!! اي عبدالحسين

كنـد و بـه   به امروز و تا روز قيامت هر مرد و زن مسلماني كه خدا را عبـادت مـي  

بيني كه عبادت او بر اساس احاديثي شـكل گرفتـه   عقيده اسالمي معتقد است، مي

. روايت كرده است�وهريره از پيامبركه اب

است و �پس ابوهريره بزرگترين كانال دسترسي مسلمين به احاديث پيامبر

بزرگترين تأثير را در رفتار مردم دارد اين بـه خـاطر خصوصـيت ذاتـي ابـوهريره      

و بلكه به خاطر آن است كه خداوند افتخار بزرگ رساندن احاديث پيـامبر ،نيست

بـراي او دعـا كـرد كـه     �و پيـامبر ... به او عنايت كرده اسـت  را به مردم �
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شـود تـا مؤمنـان همـه     اي ميمسلمين او را دوست بدارند چون اين محبت انگيزه

روايت كرده را فرابگيرند، زيرا وقتـي شـنونده،   �احاديثي كه ابوهريره از پيامبر

ا وقتي از يك دهد، و شمهايش گوش فراميگوينده را دوست داشته باشد به حرف

هاي خوبي بزند دوست نخواهي داشت كـه  سخنران خوشتان نيايد گرچه او حرف

هـايش  به سخنانش گوش بدهي اما اگر او را دوست داشته باشي كامالً بـه حـرف  

و همين كافي است كه علماي شيعه روايـات زيـادي از ابـوهريره    . دهيگوش مي

. اندروايت كرده

:هاي شيعهوايات ابوهريره در كتابر
هاي شيعه كه روايـات ابـوهريره را ذكـر كـرده و از آن     و اينك بعضي از كتاب

هاي شيعه روايـات  بريم و خواهيد ديد كه در همه كتاباند را نام مياستدالل كرده

: اندابوهريره ذكر شده و از احاديثي كه از او روايت شده استدالل كرده

. اندشيعه كه روايات ابوهريره را ذكر كردهو اينك اسامي برخي از منابع و مراجع

فروع الكافي، موسوعه بحار االنوار، مستدرك الوسائل، وسـائل الشـيعه، مـالذ    (

خبار، كنز الدقائق، االنوار النعمانيه، اثبات الهدي، ميزان الحكمه، دارالسالم، مدينه اإل

طوسي، امالي الشيخ معاجز، حياه القلوب، الخرائج و الجرائح، كشف الغمه، امالي ال

المفيد، حليه االبرار، كتـاب السـرائر، كتـاب الخـالف، عـوالي اللئـالي، مناقـب آل        

طالب، ميكال المكارم، سلوني قبل ان تفقدوني، الروضه البهيه، معالي السـبطين،  ابي

صحيفه االبرار، علم اليقين في اصول الدين، الفرحه االنسيه، قالئـد الـدرر، احقـاق    

يـات،  البرهان، و تفسير التبيان، تفسير المجمع، تفسير الكنز، تأويل اآلالحق، تفسير 

االنوار، جامع االخبار، االمام المهدي، �û,1تفسير الميزان، تفسير نور الثقلين، تفسير 

الدين، الفصول المهمـه، مصـباح   ثواب االعمال، التوحيد، مشارق انوار اليقين، كمال

جواهر السنيه، امالي الصدوق، قرب االسناد، االيقـاظ  الهدايه، الثاقب في المناقب، ال

من الهجعه، معاني االخبار، اعـالم الـوري، سـعد السـعود، كتـاب الخصـال، امـالي        

الطوسي، عصر الظهور، علي فـي القـرآن، اللوامـع النورانيـه، بغيـه الطالـب، نـوادر        
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يـات  المعجزات، روضه الواعظين، فضائل الخمسه مـن الصـحاح السـته، تأويـل اآل    

الطاهره، شواهد التنزيل، سيد المرسلين، تفسير نورالثقلين، القطره من بحار مناقـب  

قه االماميه، الغدير النبي والعتره، منهاج البراعه في شرح نهج البالغه، المبسوط في ف

السنه، الحدائق الناظره، المحجه البيضاء في تهذيب االحياء، علـي فـي   في الكتاب و

. »العقول، حياه االمام العسكري�û(1ر الكالم، القرآن والسنه، جواه

هاي شيعه بود كه در دسترس ما قرار داشت اين تعداد اندكي از مراجع و كتاب

اند، و وقتي از منابع مختلف شـيعه و اصـول   كه همه روايات ابوهريره را ذكر كرده

اطـالع  اشان كافي و االستبصار و من اليحضره الفقيه و تهذيب االحكـام چهارگانه

انـد عينـاً همـان روايتـي     يافتم ديدم هر روايتي كه به نام جعفر صادق روايت كرده

.است كه ابوهريره روايت كرده است

اي بـه  كه زني به خاطر گربـه «اعتراض عبدالحسين به اين حديث 
.»جهنم رفت

خيالبـافي در مـورد سـرانجام بـد     «تحت عنوان 171عبدالحسين در ص -23

كنند كـه گفـت   كند كه شيخين از ابوهريره روايت ميث را ذكر مياين حدي» ظلم

داد و نـه آن را رهـا   اي را بست و به آن خوراك نمـي زني گربه: فرمود�پيامبر

كرد كه از حشرات زمين بخورد در نهايت گربه از الغري مرد و بـه خـاطر آن،   مي

.)1(»اين زن به جهنم رفت

هـاي خيـالي   اين يكي از روايت(: گويديعبدالحسين بعد از ذكر اين حديث م

). كندابوهريره است كه در آن به سرانجام ظلم و تعدي اشاره مي

اين حـديث را غيـر از ابـوهريره كسـاني ديگـر از اصـحاب       ) مؤلف(گويم مي

و همچنين ائمه اهل بيت اين حديث . )2(اندو غيره روايت كرده�همانند ابن عمر
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كند كه روايت مي�كه حفص بن بختري از ابوعبداهللاچنان. اندرا روايت كرده

.)1(اي را بسته بود تا آن كه گربه از تشنگي مرد به جهنم رفتزني كه گربه: گفت

بن جعفر روايت شده و او از و مجلسي از نوادر راوندي نقل كرده كه از موسي

ل غنيمـت  كسي كه عبايي را از ما: فرمود�پدرانش روايت نموده كه پيامبرخدا

بدون اجازه برداشته بود را در دوزخ ديدم، و كسي كه با قالب خود اموال حجـاج  

اي را بسـته بـود و بـه آن خـوراك     م و زني كه گربـه ددزديد را در دوزخ ديرا مي

كرد كه از حشرات زمـين بخـورد در دوزخ ديـدم كـه     داد و نيز آن را رها نمينمي

.)2(گرفتگربه از هر طرف او را گاز مي

پس آيا روايت موسي بن جعفر روايتي خيالي است كـه در آن بـه عواقـب بـد     

!! كند؟ظلم و تعدي اشاره مي

. طلبيمبريم و از تو عقل سالم ميبار خدايا از هواپرستي و گمراهي به تو پناه مي

زني به خـاطر آب دادن بـه سـگي    «اعتراض عبدالحسين به حديث 
.»بخشيده شد
خيالبـافي در مـورد   «آورد با اين عنـوان  دو حديث ميعبدالحسين172در ص 

زنـي  : فرمود�پيامبر: از ابوهريره روايت است كه گفت» سرانجام نيك مهرباني

زناكار از كنار سگي عبور كرد كه نزديك بود از تشنگي بميرد آن زن كفش خود را 

ه خـاطر  درآورد و با چادرش آن را بست و از چاه آب كشيد و به سگ داد آنگاه ب

.)3(اين كار گناهانش بخشيده شدند

.»مردي سگي را آب داد و بخشيده شد«اعتراض عبدالحسين به حديث 
ايـن  » روايت خيالي ديگـري در ايـن مـورد   «عبدالحسين تحت 172و در ص 
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مـردي در  : كند كه فرمـود روايت مي�آورد كه ابوهريره از پيامبرحديث را مي

بود چاهي را ديد داخل چـاه رفـت و آب خـورد    رفت و به شدت تشنه راهي مي

هاي نمناك را سپس بيرون آمد وقتي بيرون آمد ديد كه سگي از فرط تشنگي خاك

خورد آنگاه مرد به داخل چاه رفت و كفش خود را پـر از آب كـرد و آن را بـا    مي

دهانش گرفت و اين طـور بـه سـگ آب داد، خداونـد كـار او را پسـنديد و او را       

.)1(بخشيد

دانيد كه ايـن حـديث و   شما مي(: گويدعبدالحسين بعد از ذكر اين حديث مي

حديث قبل از آن برآمده از خيالبافي ابوهريره هستند كه با اين دو حديث سرانجام 

گذارد و با ايـن دو حـديث بـه نيكـي و احسـان      نيكي و مهرباني را به نمايش مي

). كندتشويق مي

كنـد امـا از   تعجـب مـي  �احاديث ابـوهريره عبدالحسين از) مؤلف(گويم مي

اينك توجـه  . كنداند تعجب نميرواياتي امثال اين روايات كه ائمه او روايت كرده

. كنمخواننده محترم را به روايات ائمه او در اين مورد جلب مي

، ص »انـوار الواليـه  «العابدين گلپايگاني در كتابش زيناهللا مالعالمه شيعه آيت

در روايات است كه زنـي زناكـار رفـت كـه شـعله      (: ديث را آورده كهاين ح338

آتشي از مجلس عزاداري امام حسين بياورد، وقتي آن جا رفت ديد آتش خاموش 

شده است آنگاه او آتش را روشن كـرد و بـه سـبب دود آتـش اشـك چشـمانش       

. و او توبه كرد!! سرازير شد آنگاه خداوند گناهان او را بخشيد

به مداين آمد و در �اميرالمؤمنين: ساباطي روايت است كه گفتو از عمار

بن بحير كسري همراه او بـود وقتـي امـام نمـاز     و دلف! ايوان كسري اقامت گزيد

خواند و بلند شد و به دلف گفت بلند شود و با من بيا و گروهـي از اهـل سـاباط    

ـ  همراه او بودند او همچنان در منازل كسري دور مي گفـت كـه   ف مـي زد و بـه دل
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گفـت سـوگند بـه خـدا كـه      كسري در اينجا چنان و چنان داشته است و دلف مي

: گفـت درست همين طور بوده است تا اينكه امام همه جـا را گشـت و دلـف مـي    

اي سـپس امـام  سيدم و مواليم گويا تو اين چيزها را خودت در اينجاهـا گذاشـته  

ارانش گفت ايـن جمجمـه را   و به يكي از ي! اي فرسوده نگاه كردبه جمجمه�

بردار سپس امام به ايوان آمد و در آن نشست و طشتي پر از آب خواست آنگاه به 

دهـم  جمجمه را در طشت بگذار سپس به جمجمه گفت تو را قسم مي: مرد گفت

تـو  : كه بگو مـن كيسـتم و تـو كيسـتي؟ آنگـاه جمجمـه بـه زبـان فصـيح گفـت          

، و من بنده تو هسـتم و  !!و امام متقين هستيو تو سيد اوصيا !! اميرالمؤمنين هستي

گفت حالت چطـور اسـت   �باشم من انوشيروانم، اميرالمؤمنينپسر كنيزت مي

گفت اي اميرالمؤمنين من پادشاه عادلي بودم كه با مردم مهربان بودم و راضـي بـه   

در زمان پادشاهي مـن بـه   �محمد!! پرست بودمظلم نبودم اما مجوسي و آتش

هاي قصرم بيست و سه مناره در شب تولـد او بـه زمـين افتـاد،     و از منارهدنيا آمد

و هـا  خواستم به او ايمان آورم چون خيلي در مورد شرافت و مقـام او در آسـمان  

زمين و شرافت اهل بيت او شنيده بودم غافل شدم و چـون بـه او ايمـان نيـاوردم     

ـ   !! نعمت و جايگاه و شرافت را از دسـت دادم  ه او ايمـان نيـاوردم   و مـن چـون ب

اما با وجود اين كه كافر بودم خداوند به بركت عـدالت و انصـاف   !! محروم هستم

بنابراين مـن در دوزخ هسـتم و آتـش    !! من با مردم مرا از عذاب دوزخ نجات داد

بودم اي سيد آل محمـد و  آوردم با شما مياگر ايمان مي!! دوزخ بر من حرام است

.)1(!!!اي اميرالمؤمنين

او در ميـان  (: گويدمي) 304و 218-4/217(، »اللئالي«ركاني در كتابش يو توس

چنـان كـه   !! كنيم تا قلبت اطيمنان يابـد هايي برايت بيان ميآيد و داستانلؤلؤها مي

پيشتر بيـان شـد، و او آن   !!! كردها لواط ميداستان خوبي در مورد مردي كه با بچه
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الحســين چنــين ســخنان كفرآميــزي را در آيــا عبد!!!) داشــتمــرد را دوســت مــي

كيشان خود خوانده است؟ پس كجا روايات ابوهريره مانند روايـات  هاي همكتاب

و براي عبدالحسين و امثال  او برخي از رواياتي !! هاي علمايتان است؟شما و گفته

. كنيماند را ذكر مياز اهل بيت روايت شده�كه مطابق با روايات ابوهريره

بـن جعفـر و او از پـدرانش    ن اسماعيل از پدرش و او از جدش موسيبموسي

كسـي را كـه عبـايي را از مـال غنيمـت      : فرمود�كند كه پيامبر خداروايت مي

اي را بسته بـود در دوزخ ديـدم كـه    و كسي كه گربه... دزديده بود در جهنم ديدم 

داد و آن را رهـا  نميگرفت او گربه را بسته بود و به آن خوراك گربه او را گاز مي

. كرد كه برود و از حشرات زمين بخوردنمي

.)1(و وارد بهشت شدم و در آن مردي را كه سگي را سيراب كرده بود ديدم

خواهـد سـرانجام   هاي امام معصومت است كه او ميآيا اين حديث از خيالبافي

!! نيك مهرباني را نشان دهد و به نيكي و احسان تشويق نمايد؟

: گويـد مـي 4/66اهللا الجزائري در كتـابش االنـوار النعمانيـه،    چنين نعمت و هم

دهد اين است كه روايت شده كه يكي از رواياتي كه به انسان آسودگي خاطر مي(

اسرائيل مردي گناهكار بود او در يكي از سفرهايش به كنار چاهي آمد ديـد  در بني

حـال سـگ سـوخت و    جـان افتـاده اسـت او دلـش بـه     كه سگي از گرسنگي بـي 

اش را به كفش خود بست و آب كشيد و سگ را سيراب كرد آنگاه خداوند عمامه

به پيامبر آن زمان وحي كرد كه من از عمـل او قـدرداني كـردم و او را بـه خـاطر      

ام، آن مرد اين را شنيد و از گناهان توبه كرد هايم بخشيدهمهرباني با يكي از آفريده

.)2(رهايي او از عذاب گشتو اين امر سبب توبه و 

گويـد تـا بـراي    اي عبدالحسين آيا اين حديث را امام تو از روي خيالبافي مـي 
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! سرانجام نيك مهرباني مثالي بزند و مردم را به نيكي و احسان تشويق كند؟

.»كه كافر گناهكاري بخشيده شد«اعتراض عبدالحسين به اين حديث 
وقتـي  )1(د كه مـردي گنـاه كـرده بـود    كنروايت مي�از پيامبر173در ص 

ردم مـرا بسـوزانيد تـا        مرگش فرارسيد به فرزندانش وصيت كرد كه وقتـي مـن مـ

خاكستر شوم و آنگاه خاكسترم را به باد دهيد و بعضي را به دريا بيندازيد سـوگند  

دهـد كـه بـه هـيچ كسـي      به خدا اگر به دست پروردگارم بيفتم عذابي به من مـي 

نش اين كار را كردنـد، آنگـاه خداونـد بـه زمـين گفـت آنچـه از        دهد، فرزندانمي

خاكسترهاي او با تو است آن را بده، آنگاه آن مرد درست شد و ايستاد، خداوند به 

پروردگـارا از  : چه چيز تو را وادار كرد كه اين كار را بكني؟ مـرد گفـت  : او گفت

.)2(ترس تو چنين كردم، آنگاه به خاطر اين بخشيده شد

اي كه زناكار بود فقط به خاطر اينكه آتش زير ر گفتيم كه چگونه زن شيعهپيشت

!!! ديگ عزاداري حسين را روشن كرد بخشيده شد

و همچنين بيان شد كه كسري مجوسي كافر بـه خـاطر تمسـك بـه واليـت از      

كـرد بـه سـبب    ها لـواط مـي  اي كه با بچهو همچنين آن شيعه. دوزخ نجات يافت

پـذيرد، امـا   عبدالحسين همه اينهـا را مـي  ! دوزخ نجات يافتتمسك به واليت از

كوشـد تـا مـردم را در    كند و ميشود انكار ميوقتي حديثي از ابوهريره روايت مي

. روايات ابوهريره دچار شك و ترديد كند

. شودو اينك روايت امام معصوم شما كه تقريباً مثل اين روايت است بيان مي

ــه  ــوار النعماني ــري،  در االن ــت اهللا الجزائ ــي4/276نعم ــدم ــدوق از : گوي ص

اسرائيل مردي بود كه قبرها در ميان بني: كند كه گفتروايت مي�العابدينزين


���G��òF1ô��U��Y>H��Å�s��=#JY*�[�7��_4��e��QI�*� JY=r�1<���J1��;F������í)*�e��_=\�'�U�I4��ã�e��� 
�å��!ç���


���3�������U�6*��



از بهتان����دليل و برهان در تبرئه ابوهريره 
٣٣٩

دزديد، يكي از همسايگانش بيمار شد و ترسـيد كـه مبـادا    كرد و كفن ميرا باز مي

اي ايهفرستاد و گفت چگونـه همسـ  ) كفن دزد(بميرد، بنابراين كسي را پيش نباش 

گفت كارت . من كاري دارم: اي، گفتام بودهبهترين همسايه: ام؟ گفتبرايت بوده

آنگاه دو كفن بيرون آورد و به او گفت هر كـدام را كـه دوسـت    . دهمرا انجام مي

از براشـتن  ) كفـن دزد (داري بردار و وقتي مرا دفن كردند قبر مرا باز مكن، نباش 

اصرار كرد تا اينكه نباش همان كفن را كه بهتـر بـود   كفن امتناع ورزيد اما آن مرد 

برداشت و آن مرد مرد وقتي او را دفن كردند نباش با خودش گفت اين االن مرده 

ام بنـابراين  ام يـا درنيـاورده  داند كه من كفـن او را درآورده و دفن شد و او چه مي

زند كـه  ي فرياد ميكنار قبرش آمد و قبرش را باز كرد ناگهان فريادي شنيد كه كس

: اين كار را نكن آن وقت نباش هراسان شد و قبر را رها كرد، و به فرزندش گفت

اي گفـت كـاري برايتـان دارم    ام؟ گفت بهترين پدر بودهچگونه پدري برايت بوده

دهـيم، گفـت دوسـت    خواهي بگو ما آن را به اميد خدا انجام ميگفت هر چه مي

بسوزانيد و وقتي خاكستر شدم خاكسترم را خُرد كنيد دارم وقتي مردم مرا در آتش 

و وقتي بادي تند و طوفاني  شروع به ورزيدن گرفـت نصـف خاكسـترم را در آن    

رها كنيد و نصف ديگر آن را به دريا بيندازيد، وقتي نَباش مرد فرزنـدش آنچـه را   

ا و بـاد  هاي خاكستر او را در هوكه پدرش وصيت كرده بود انجام داد و وقتي ذره

پراكنده كردند و نيم ديگر آن را به دريا انداختند خداوند متعال بـه صـحرا گفـت    

هايي كه در تو هستند را جمع كن و به دريا گفت هر چه در تو هست را جمع ذره

چرا چنـين وصـيتي بـه    : كن و ناگهان آن مرد پيش خدا ايستاد خداوند به او گفت

كار را كردم خداوند گفت مدعيان تـو  فرزندت كردي؟ گفت خدا از ترس تو اين

. ام و تو را بخشيدمكنم و تو را از ترس خودم امان دادهرا من راضي مي

. »جنب بوده است�كه پيامبر«اعتراض عبدالحسين به اين حديث 
هـاي ايـن مـرد ايـن     گوييو از خرافه(: گويدمي176-175عبدالحسين در ص 

بـه سـوي   �ها برابر شدند آنگاه پيامبرو صفنماز اقامه شد : گويداست كه مي
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.)1(ما آمد و وقتي در مصالي خود ايستاد به خاطر آورد كه جنُب است

از : (گويـد كند و ميبعد از ذكر اين حديث عبدالحسين شروع به هياهو و غوغا مي

كه در همه اوقـات پـاك بـود و او وضـو     �اين مرد و از كسي كه براي پيامبر خدا

دانـد  دانسـت چنـين چيـزي را جـايز مـي     ا با وجود طهارت نور علي نور ميگرفتن ر

گويـد پـاك هسـتند و از    جوييم و همه پيامبران خدا از آنچه اين حديث ميبيزاري مي

). اندآنچه كه حتي شايسته صديقين و مؤمنان صالح نيست معصوم و پاك

اينكه جايز است هاي متعددي دارد يكي اوالً حديث آموختني) مؤلف(گويم مي

در امر عبادت دچار فراموشي شود چون فرامـوش كـردن آنهـا بـه     �كه پيامبر

.)2(خاطر تشريع است

دوم اينكه امامي كه شما به عصمت او معتقد هستي روايت كرده كه رسول خدا

. و علي و حسن و حسين حق دارند كه در مسجد جنُب باشند�

پرسـيدم  �است كه گفـت از اباعبـداهللا  در التهذيب از محمدبن حمران روايت 

تواند از آن عبـور كنـد   نه و بلكه مي: تواند در مسجد باشد؟ فرمودكه آيا فرد جنُب مي

�انـد كـه پيـامبر خـدا    به جز مسجدالحرام و مسجد مدينه و ياران ما روايت كـرده 
ب هيچ كسي حق ندارد در مسجد من بخوابد و هيچ كسي حق ندارد در آن جنُ: گفت

خداوند به من وحي كرد مسجد را پاكيزه دارم براي هـيچ كسـي جـايز    : باشد و گفت

.)3(نيست كه در مسجد جنب شد به جز من و علي و حسن و حسين

چنان كه عبدالرحمن بـن  !! اند كه علي در حال جنابت پيشنماز مردم شدو گفته

در �يعلـ : كند كـه گفـت  روايت مي�عرزمي از پدرش و او از ابوعبداهللا

وقت ظهر بود بعد از خوانـدن نمـاز   ،بود پيشنماز مردم شد) جنُب(حالي كه ناپاك
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به خانه رفت و منادي او صدا زد كه اميرالمؤمنين در حالي پيشنماز مردم بوده كـه  

ناپاك بوده است پس نماز خود را دوباره بخوانيد و هـر كـس حاضـر اسـت ايـن      

.)1(داعالن را به كسي كه حضور ندارد برسان

كنـي كـه چنـين    پس اي عبدالحسين جاهل چرا به راويان خود اعتـراض نمـي  

جويي؟ و آيا از آنها بيزاري مي! كنندخرافاتي را ادعا مي

تـر و واآل  از موسي افضل�پيامبر«اعتراض عبدالحسين به حديث 
:»تر استمقام

روايـت  �برآورد كه ابوهريره از پياماين حديث را مي176و عبدالحسين در ص 

.)2(كه من از يونس بن متّي بهترم دروغ گفته است: هر كس گفت: كند كه فرمودمي

از اينكـه كسـي او را از موسـي    �و به اين حديث هم اشاره كرده كه پيامبر

.بداند نهي كرده استبرتر 

كنـد  اش اعتـراض مـي  عبدالحسين بعد از ذكر اين حديث مثل عادت هميشگي

اند و اين با نصوص اجماع كرده�مت بر برتر قرار دادن پيامبرهمه ا(: گويدمي

). صريح و صحيح ثابت است و يكي از ضروريات دين اسالم است

عبدالحسين خودش را به فراموشي زده از اينكه حديثي كه او )مؤلف(گويممي

!عصومش نيز آن را روايت كرده استبه آن اعتراض كرده امام م

�روايـت اسـت كـه پيـامبر    �عبداهللاز ابي495ص در قصص االنبياء، 
الجزائـري در  . هيچ كس نبايد بگويد من از يونس بن متّـي بهتـر هسـتم   : گويدمي

اگر اين حديث صحيح باشد شايد به اين معناست كه (: گويدشرح اين حديث مي

هيچ كس حق ندارد كه به خاطر معراج و عروج من به آسمان بگويد من از يونس 

خدا نزديكتر هستم چون نسبت خدا به آسمان و زمين و دريا يكسان اسـت، و  به 
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ها به من نشـان داده اسـت و عجايـب    خداوند عجائب آفرينش خود را در آسمان

آفرينش خود در دريا را به يونس نشان داده است، و من در آسمان خدا را عبادت 

مـا از  �دن پيـامبر كردم و يونس او را در شكم ماهي عبادت نمود، و برتـر بـو  

).شمار ديگري استجهات بي

كه هيچ كس را عمل او به بهشت «اعتراض عبدالحسين به اين حديث 
:»نخواهد برد مگر رحمت خدا

كنـد كـه   عبدالحسين اين حديث را آورده كه ابوهريره روايت مـي 176در ص 

و هم رود، گفتند تهرگز كسي به سبب عمل خود به بهشت نمي: فرمود�پيامبر

.)2)(1(نه، من هم نه: نه اي پيامبر خدا؟ فرمود

از آن جـا كـه ايـن حـديث بـا      (: گويـد بعد از ذكر اين حديث عبدالحسين مي

بسياري از آيات كتاب خدا مخالف است آن را بايد بـه ديـوار زد چـون خداونـد     

: گـويم مـي .)22: اإلنسـان (��Ö����Õ��Ô��Ó��Ò��Ñ����Ð��Ï��Îz}�: فرمايـد مي

مفسرين شيعه از جمله طبرسي و فيض كاشاني و عبدعلي حـويزي و ميـرزا   همه 

محمد مشهدي و عبداهللا شبر در تفاسير خود به نقل از مجمع البيان در مـورد ايـن   

در آن «.)16: األنعام(��À��¿���¾��½��¼»���º��¹��¸��¶��µz}�: آيه

ايـن رسـتگاي   و روز هر كس عذاب خدا از او دور شود خداوند به او رحم كرده 

.»آشكاري است

احتمال دارد كه معني آيه اين باشـد  (: گويدمجلسي در شرح تفسير اين آيه مي

شود مگر بوسيله رحمت خدا چنان كـه از پيـامبر  كه عذاب از هيچ كسي دور نمي

سوگند به خدا هيچ كسي به خـاطر عملـش وارد بهشـت    : روايت شده است�
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�شوي رسول خداخود وارد بهشت نميتو هم به سبب عمل: شود، گفتندنمي
.)1(...)من هم نه مگر آن كه خدا مرا مشمول رحمت خويش بگرداند : فرمود

اند و پس اي عبدالحسين نظر تو در مورد كساني كه اين حديث را روايت كرده

! علماي شما چيست؟

چوپان گوسفندان �كه پيامبر«اعتراض عبدالحسين به اين حديث 
:»بوده است
كنـد كـه هـيچ پيـامبري     ابوهريره روايت مي: گويدعبدالحسين مي176در ص 

.)2(نبوده مگر آن كه گوسفندچراني كرده است

). آيد و پوچ استاين بعيد به نظر مي(: گويدسپس عبدالحسين مي

آيد و پـوچ  كني بعيد به نظر ميگويم اگر اين حديث آن گونه كه تو ادعا ميمي

6/226در البحـار،  ! كنـي وم و ثقه االسالم خود را متهم مـي است پس تو امام معص

: گفـت �كند كه از جابر روايت است كه ابـوجعفر از كافي نقل مي28روايت 

كردم، چراندم به آن نگاه ميمن وقتي شتران و گوسفندان را مي: فرمود�پيامبر

ن نگـاه  و هيچ پيامبري نيست مگر آن كه گوسفند چرانده است، مـن بـه گوسـفندا   

... . كردم مي

من وقتي شـتران و گوسـفندان را   : فرمود�پيامبر: گويدمي�و امام باقر

كردم، هيچ پيامبري نيست مگر آن كـه گوسـفند چرانـده    چراندم به آن نگاه ميمي

.)3(... است 
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پس اين عبدالحسين اين همه حمله و طعنه به احاديث ابوهريره براي چيسـت  

!اند؟يت آن را روايت كردهو حال آن كه اهل ب

بعـد از هشـتاد   �كه ابراهيم«اعتراض عبدالحسين به اين حديث 
:»سالگي ختنه شد

: گويـد و مثل آن حـديث ابـوهريره كـه مـي    : گويدعبدالحسين مي177در ص 

.)1(ابراهيم بعد از هشتاد سالگي ختنه شد

: اين دو پاسخ دارد) مؤلف(گويم مي

ختنه شدن ابراهيم بعد از هشتاد سالگي به معني اين : يدگواول اينكه ملهب مي

نيست كه بايد بعد از هشتاد سالگي عمل ختنه انجام بگيرد چون بيشتر مـردم قبـل   

ميرند، و بلكه ابراهيم وقتي ختنه شد كه خداوند در آن وقـت  از هشتاد سالگي مي

.)2(او را به اين كار امر نمود

در قصـص  . صوم تو نيز را روايت كرده اسـت دوم اينكه اين حديث را امام مع

: كند كه گفـت يروايت م�از امام كاظم113اهللا الجزائري، ص االنبياء، نعمت 

�اولين كسي كه در راه خدا كارزار كرد ابراهيم خليـل : فرمود�پيامبر خدا
را اسير كردند آنگاه ابراهيم رفت و او را از دسـت آنهـا   �ها لوطبود كه رومي

ت داد، و اولين كسي كه ختنه شد ابراهيم بود كـه سـن او بـه هشـتاد سـالگي      نجا

! كنيد؟پس چرا به ابوهريره اعتراض مي. رسيده بود

:»ر آدممع«اعتراض عبدالحسين به حديث 
كند كه وقتي خداونـد  و ابوهريره روايت مي: گويدعبدالحسين مي177در ص 

از كمر او هر انساني كه تا روز قيامـت  آدم را آفريد بر پشت او دست كشيد آنگاه
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هايي كوچك افتادند سـپس در ميـان دو چشـم هـر     آفريند به صورت ذرهخدا مي

اينها چه : انساني پرتويي از نور قرار داد و آنگاه آنها را بر آدم عرضه كرد آدم گفت

فرزندان تو هستند آنگاه آدم مردي را ديد كـه : كساني هستند اي پروردگار؟ فرمود

پروردگـارا ايـن كيسـت؟ خداونـد     : اش مورد پسندش واقع شد، گفتنور پيشاني

اي؟ خداونـد  خـدايا چقـدر بـه او عمـر داده    : پسرت داود است، آدم گفـت : گفت

پروردگارا چهل سال از عمـر مـن را بـه او بـده تـا      : شصت سال آدم گفت: فرمود

ه نخواهـد شـد،   شود و تغييـر داد نوشته مي: عمرش صد سال شود، خداوند فرمود

: وقتي عمر آدم تمام شد ملك الموت پيش او آمد تا روحش را بگيـرد، آدم گفـت  

مگـر آن  : آيا مگر از عمر من چهل سال باقي نمانده است ملك الموت به او گفت

.)1(!چهل سال را به پسرت داود ندادي؟ آدم انكار كرد و ذريه او انكار كردند

معصوم تو نيز مطابق با ابوهريره روايت اين حديث را امام) مؤلف(گويم مي

روايت است كه �جعفردر تفسير عياشي در حديثي طوالني از ابي. كرده است

هايي بيرون خداوند به پشت آدم دست كشيد و فرزندان او به صورت ذره: گفت

آيند، آنگاه جمع آمدند به همان صورت كه زنبورها از كندوي خود بيرون مي

فرمود اي آدم اينها فرزندان تو هستند آنها را از كمر تو بيرون كردم شدند، خداوند 

سپس خداوند : فرمود�ابوجعفر-تا اينكه گفت- تا از آنان پيمان بگيرم 

اسامي پيامبران و عمرهايشان را به آدم نشان داد، آدم اسم داود پيامبر را ديد كه 

كم است و عمر من پروردگارا عمر داود چقدر: عمرش چهل سال است، گفت

دهم اين را پرورگارا من سي سال از عمر خود را به داود مي! چقدر زياد است؟

براي او پيش خود بنويس و از عمر من كم كن، آنگاه خداوند سي سال از عمر 

آدم را براي داود ثبت كرد و اين مقدار را از عمر آدم كم كرد، ابوجعفر گفت 

��ª©��¨��§z»��¬��®��¯���¥��¦}�: فرمايدهمين است كه مي
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عمري كه براي آدم پيش خدا ثبت شده بود را كم كرد و آن را : يعني.)39: الرعد(

براي داود نوشت، وقتي عمر آدم به پايان رسيد ملك الموت پيش او آمد تا روح 

او را بگيرد آدم به او گفت اي ملك الموت از عمر من سي سال باقي مانده است، 

ت مگر آن را به فرزندت داود ندادي و از عمر خود كم نكردي ملك الموت گف

آنگاه كه خداوند اسامي فرزندان تو و عمرهايشان را در وادي الروحاء به تو نشان 

آورم، ملك الموت گفت اي آدم ناداني داد؟ آدم گفت اي ملك الموت به ياد نمي

ت كند و از عمر تو مكن آيا مگر از خدا نخواستي كه آن سي سال را براي داود ثب

كم كند و آنگاه خداوند آن را در زبور براي داود ثبت كرد و در ذكر از عمر تو 

گفت و گويد آدم راست ميكاست؟ آدم گفت كتاب را بياور تا من بدانم، ابوجعفر مي

گويد از آن روز خدا به بندگانش فرمان داد ابوجعفر مي،دانستبه خاطر نياورد و نمي

ه همديگر قرض دادند يا با همديگر معامله كردند آن را بنويسند چون آدم كه هر گاه ب

.)1(فراموش كرد و آنچه را براي خود مقرر كرده بود فراموش كرد

روايـات در ايـن مـورد در ابـواب     (: گويـد مي14/10مجلسي در بحار االنوار، 

صت گذشتند در بعضي از اين روايات آمده كه او به عمر داود ش�قصص آدم

). تر استسال اضافه كرد تا صد كامل شود، و اين با ساير روايت هماهنگ

:»مجادله آدم و موسي«اعتراض عبدالحسين به حديث 
گويد و از همين قبيل است روايت ابوهريره در مـورد مجادلـه   مي177در ص 

ابوهريره چنان كه در مـورد مجادلـه آدم و موسـي    (: گويدآدم و موسي، سپس مي

انـد، و در ايـن منـاظره آدم موسـي را     يد كه گويا آنها از فرقـه قدريـه بـوده   گومي

دهد، چيزهايي كه بايد پيامبران را از آنها پاك دانست، و پاك دانسـتن  شكست مي
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).انبياء از چنين چيزهايي واجب است

كنيم، ايـن حـديث را   يو اينك خواننده گرامي تتمة حديث را براي شما ذكر م

:گويـد يكنـد، كـه مـ   يد بن عبدالرحمن و او از ابوهريره روايت مـ بخاري از حمي

آدم و موسـي بـا همـديگر بحـث و نقـاش كردنـد،       :پيامبر گرامي اسالم فرمودند«

تو آدم هستي كه گناهي را انجام داده و آن گناه سبب خـارج  «:موسي به آدم گفت

كـه  تـو موسـي هسـتي    : شدن تو از بهشت شد، سپس آدم در جواب موسي گفت

خداوند تو را براي رسالت و كالم با تو انتخاب كرد، و سپس تـو مـن را بـر سـر     

كنـي؟،  يموضوعي كه قبل از خلق شدنم مقدر شده اسـت مالمـت و سـرزنش مـ    

پـس آدم بـا   . »پس آدم با دليلش بر موسي غلبـه كـرد  «: فرمودند�سپس پيامبر

.)1(دليلش بر موسي دو بار غلبه كرد

اند، در تفسير قمـي  حديث را ائمه اهل بيت روايت كردهاين ) مؤلف(گويم مي

موسي از پروردگارش خواسـت كـه او و   : روايت شده كه گفت�از ابوعبداهللا

آدم را در يك جا جمع كند، آنگاه خداوند آدم و موسـي را يـك جـا جمـع كـرد،      

پدرجان آيا خداوند تو را با دست خود نيافريـد و در تـو روح   : موسي به او گفت

د را دميد و فرشتگان را فرمان داد تا برايت سجده كنند و تو را دستور داد كـه  خو

اي موسـي، در  : از درخت نخوري؟ پـس چـرا نافرمـاني او را كـردي؟ آدم گفـت     

تورات چه نوشته كه قبل از آفريدنم چند سال قبل اشتباه من ثبت شده بود؟ گفت 

موسـي را در منـاظره   آدم: همين است، امـام صـادق فرمـود   : سي سال قبل، گفت

.)2(شكست داد

ديدن اشتباه قبل از آفرينش يا در عـالم  (: گويدمجلسي در شرح اين حديث مي
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ارواح بوده است به اين صورت كه روح موسي در لـوح آن را ديـده اسـت يـا در     

...). تورات ديده كه اشتباه آدم قبل از آفرينش او سي سال جلوتر مقدر شده بود، 

آنچـه  : (گويددر شرح اين روايت مي29- 28در كتاب االنبياء، ص و عبدالصاحب 

شود اين است كه اشتباه او قبل از آفرينش او مقـدر  از جواب آدم به موسي فهميده مي

گويم اروح قبل وجود آدم دو هزار سال پيش آفريده شده بودنـد، و ايـن   شده بود، مي

اطر نفهميـدن آن و تأمـل و درك   مسأله معركه االرايي است كه بسياري از مردم به خـ 

). اند، و اين مسئله قضا و قدر استنكردن حقيقت آن هالك شده

پس عبدالحسين در مورد آنچه امام او گفته است و مشايخ او در شرح حـديث  

!! گويد؟اند چه مياثبات كرده

راه رفتن عالء حضرمي بـه همـراه   «اعتراض عبدالحسين به حديث 
» لشكرش روي دريا

ــي178ص در ــين م ــدعبدالحس ــور  ( : گوي ــورد ام ــادي در م ــث زي او احادي

گويد و اينك با دو حديث از اين قبيل احاديـث ايـن فصـل را بـه     العاده ميخارق

). رسانيمپايان مي

كه به همراه لشكري چهار هـزار نفـري بـا عـالء     (كند يكي اينكه او روايت مي

آن كه به ساحل دريا رسـيدند كـه   حضرمي به بحرين فرستاده شد و آنها آمدند تا

هيچ كس از آن جا وارد دريا نشده بـود و بعـد از آنهـا نيـز كسـي از آن جـا وارد       

عالء لگام اسبش را گرفـت و روي آب حركـت   (: گويدابوهريره مي!) نخواهد شد

گويد سوگند به خدا كه نه پاي كسي تَر شد و كرد و لشكر به دنبال او رفتند و مي

). يس شد؟؟نه سم اسبي خ

اين حـديث بـه اتفـاق علمـا موضـوع و سـاختگي اسـت و        ) مؤلف(گويم مي

. كنندمحدثين از آن استدالل نمي

خواهد عقدة دلش را بـه ابـوهريره خـالي كنـد     اما از آن جا كه عبدالحسين مي

احاديث ضعيف و موضوع و صحيح همه براي او يكسان هستند، اما بايد گفت كه 
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گوييد آنهـا از پيـامبران و   ايد و ميچيزهاي بيشتري ادعا كردهشما براي ائمه خود 

!! مالئكه افضل و برتر هستند

يكي از علماي شما به نام هاشم نجراني كتاب مستقلي در بيان معجـزات ائمـه   

. تأليف كرده و آن را مدينه معاجز ناميده است

هـودي بـا   ي: گويدمي290روايت 1/430هاشم نجراني در اين كتابش در جلد 

با طنابي از دريا عبور كرد و اميرالمـؤمنين بـه دريـا    �گرفتن اسم اميرالمؤمنين

!! نگاه انداخت دريا منجمد و يخ شد

روايـت كـرده اسـت كـه     �صاحب عيـون االخبـار الرضـا   : گويدبرسي مي

رفت و يك نفر از اهل خيبر با او همراه بـود گـذر امـام   اميرالمؤمنين در راهي مي

!! اي افتاد كه جاري بود خيبري با طنابي از رودخانـه عبـور كـرد   خانهبر رود�

دانستي مثـل  دانم مياگر تو آنچه را من مي: سپس اميرالمؤمنين را صدا زد و گفت

به او گفت در جاي خودت بايسـت،  �كردي، اميرالمؤمنينمن از آب عبور مي

مـام از آن گذشـت،   و ا!! سپس با دستش به آب اشاره كرد آب راكد و منجمد شد

: وقتي آن يهودي اين صحنه را ديد خودش را روي پاهاي امـام انـداخت و گفـت   

اميرالمؤمنين گفت تـو چـه   !! اي جوان چه گفتي كه آب را تبديل به سنگ كردي؟

و ... خدا را با اسم عظيم صـدا زدم  : يهودي گفت!! گفتي كه از روي آب گذشتي؟

. »در هوا�امامبلند شدن «آمده 356روايت 2/11در 

اي آمـد كـه   به قلعه�صاحب منتخب روايت كرده كه علي: گويدبرسي مي

زنجير داشت آنگاه او شمشير و زره خود را خواست و سپر را زير پاهايش كرد و 

و آنگاه روي ديوار فرود آمـد و  ! شمشير زير زانوهايش بود سپس به هوا بلند شد

... . اي زد زنجيرها را ضربه

اي را كـه  پرنـده �دنبـال كـردن امـام   «آمـده  357روايت 12-11ص و در

در : كنـد كـه گفـت   روايت مـي �جميله از ابوعبداهللابي!! »اش را برده بودموزه

اي را اش را درآورد تا وضو بگيرد، آنگاه خداونـد پرنـده  موزه�شبي امام علي
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بـه  �رد آنگـاه امـام  هاي او را برداشت و پرواز كـ فرستاد و پرنده يكي از موزه

... .تا اينكه صبح شد و پرنده موزه را انداخت !! پرواز درآمد و او را دنبال كرد

امام فيلي را از گل درسـت كـرد و سـپس بـا آن بـه      «1422روايت 5/10و در 

: گويد جـابربن يزيـد جعفـي بـه مـن گفـت      عبدالحميد مي» سوي مكه پرواز كرد

فيلي از گل درست كرده بود و آنگاه بر آن سوار را ديدم كه�مواليم امام باقر

شد و در هوا پرواز كرد و به مكه رفت و باز سوار بر آن فيل برگشت، من جعفـي  

: را تصديق نكردم و حرفش را باور نكردم تا اينكه امام باقر را ديدم و به او گفـتم 

رست كرد و مرا من چنين و چنان گفته است؟ آنگاه امام باقر فيلي از گل دجابر به

. با خودش سوار كرد و به مكه برد و مرا بازگرداند

. »زير زمينكنار دريا كشيدن دو اسب سوار از «آمده 1916روايت 6/158و در 

بودم كه مردي از اهـل خراسـان پـيش او    �گويد نزد ابوعبداهللابصير ميابي

فتند كه متوجـه  گفت كه نفهميدم چه گفت، سپس چيزي گبود و با امام چيزي مي

و سپس ابوعبداهللا پايش را بـه زمـين زد   ... گفت شدم و از ابوعبداهللا شنيدم كه مي

ناگهان ديدم كه زير زمين دريايي است و در كنار آن دو اسـب سـوار هسـتند كـه     

گفت اينها از يـاوران  �ابوعبداهللا. اندها گذاشتههايشان را روي زين اسبچانه

. قائم هستند

. ذكر شده است» خبر شكافته شدن دريا«1917روايت 160-159و در ص 

علم شما بـه كجـا   : آمدم و به او گفت�نزد ابوعبداهللا: گويدداود الرقي مي

رسيده است؟ 

آنگاه دست مرا گرفت و بـه  -تا اينكه گفت-سؤال شما به كجا رسيده: گفت

رمان بردار خـدا آنچـه در   اي بنده ف: راه افتاد تا آن كه به ساحل دريا رسيد و گفت

تو هست را نشان بده آنگاه دريا شكافته شد و همه آنچه در آن بود پيدا شد و آبي 

سـپس  ... تر از عسل و خوشبوتر از مشك پديدار گرديـد  سفيدتر از شير و شيرين

اي : سرش را بلند كرد ديد كه در هوا اسبي زين و لگـام شـده و بـال دارد، گفـتم    
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!! اين اسب امام قائم است: اسب چيست؟ گفتاين �ابوعبداهللا

به آسمان و فرود او بـه همـراه   �باال رفتن او«1945روايت 201و در ص 

را ديدم كـه  �بن جعفرگويد موسيابراهيم بن اسود مي. اي ذكر شده استنيزه

... . اي از نور بود به آسمان باال رفت و پايين آمد در حالي كه با او نيزه

حسن بن علي را ديدم : از جابر روايت شده كه گفت851روايت 3/232و در 

كه به هوا رفته بود و در آسمان پنهان شد و سه روز آن جا ماند و بعد از سـه روز  

... .با متانت و آرامش پايين آمد 

هر آنچه به پيامبران داده شده بـه او         : روايت شده كه1029روايت  5/513و در 

كـرد و  كرد و كور مادرزاد را بينا مـي ها را زنده ميمرده. داده شده بودنيز او �

!!! رفتروي آب راه مي

:فت تا آن كه تمام افق را فراگرفتامام به آسمان ر
خواست دليلـي  گويد دلم ميراوي مي361در كتاب حياه االمام العسكري، ص 

ن باال رفت تا آن كه تمـام  از امام عسكري ببينم ناگهان ديدم كه امام به طرف آسما

!! افق را مسدود كرد و فراگرفت

. كنند كافي استو ذكر همين معجزات دروغيني كه آنها ادعا مي

شـود كـه امـور    به راستي كه چقدر در مـورد ائمـه روايـات زيـادي نقـل مـي      

پس چرا عبدالحسين به احاديث دروغين اعتـراض  ! انددادهاي انجام ميالعادهخارق

د همان طور كه به ابوهريره اعتراض كرده است؟ كننمي

كفـش  موزه و از رفتن با يك «اعتراض عبدالحسين به اين حديث كه 
:»نهي شده است

كند كـه از رفـتن   گويد ابوهريره حديثي روايت ميعبدالحسين مي197در ص 

با يك كفش نهي شده است، اين سخن ابوهريره به عايشه رسـيد عايشـه بـا يـك     

. كنمرفت و گفت با ابوهريره مخالفت ميكفش راه 

از اين حديث نظام استدالل كرده تا به ابوهريره طعنه بزند، و ) مؤلف(گويم مي
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. ابن قتيبه افتراي او را پاسخ داده است

كند كه خاري در موزة روايت مي�و ابوالقاسم بلخي اين حديث را از عايشه 

سـخن  : راه رفـت و گفـت  ) ش يا دمپـايي كف(عايشه بود از اين رو او با يك موزه 

.)1(گويد نبايد با يك كفش راه رفتاو مي... كنم ابوهريره را نقض مي

ابوهريره تنها اين حديث را روايت نكرده است بلكه ائمه اهل بيـت نيـز آن را   

. اندروايت كرده

روايـت  �امام صادق از پدرانش از اميرالمـؤمنين 329-76/328در البحار، 

... . از خوردن در حالت جنابت نهي كرد �د پيامبركنمي

و از راه رفتن با يك كفش نهي كرد و از كفش پوشيدن به صورت ايستاده نهي 

... . كرده است 

ايسـتاده آب  : كند كه گفـت روايت مي�بصير از امام باقرابي80/191و در 

... . و با يك كفش راه نرو ... ننوش 

انـد چـه   ين روايات كه از طريق اهل بيـت روايـت شـده   عبدالحسين در مورد ا

! گويد؟مي

كه همانا شومي و بد فالي و بـد  «اعتراض عبدالحسين به اين حديث 
:» اقبالي در زن و چهار پا است

دو : يكي از احاديث ابوهريره اين اسـت كـه  : گويدعبدالحسين مي197در ص 

: كنـد كـه گفـت   روايت مـي �مبرابوهريره از پيا: مرد نزد عايشه آمدند و گفتند

قسم به كسي كـه قـرآن را بـر    : بداقبالي فقط در زن و چهارپا است، عايشه گفت(

نمـوده دروغ  �ابوالقاسم نازل كرده است كه كسي كه اين روايـت را از پيـامبر  

). گفته است

و از ! كنـد؟ چرا عبدالحسين از روايت ابـوهريره تعجـب مـي   ) مؤلف(گويم مي
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!! كند؟اند تعجب نميو مطابق با روايات ابوهريره روايت كردهآنچه ائمه ا

كـه شـوم بـودن را نـزد او     : كنـد روايـت مـي  �خالدبن نجيح از ابوعبـداهللا 

بدشگوني و بدبختي در سه چيز اسـت زن و چهارپـا و   : يادآوري كردند او فرمود

نباشد، و اش زياد باشد و فرمانبردار شوهرخانه، بدشگوني زن اين است كه مهريه

اي كه حياط آن كوچك و همسايگان بدشگوني چهارپا بدرفتاري آن است، و خانه

.)1(هاي زيادي داشته باشد بدشگون استبد باشند و عيب

حجره عايشه نشسـت و  او كنار«اعتراض عبدالحسين به ابوهريره كه 
:»گفتحديث مي
نشسـت و از  يكبار او كنـار حجـره عايشـه   : گويدعبدالحسين مي197در ص 

كرد عايشه مشغول ذكر بود بعد از تمام كـردن ذكـر   حديث روايت مي�پيامبر

كنـد؟  حديث روايت مـي �نشيند و از پيامبرابوهريره كنار حجرة من مي: گفت

من مشغول تسبيح بودم و او قبل از آن كه من تسبيح خود را تمام كنم بلند شـد و  

.)2(دادمبود پاسخش را مياگر آن جا مي

انـد بخـوان و   اين روايات را كه از امام معصوم تو نقـل شـده  ) مؤلف(گويم مي

گويد؟ نگاه كن كه امامت چه مي

نـزد  : روايت است كه گفـت �از اميرالمؤمنين32روايت 7/339در البحار، 

! آمدم ابوبكر و عمر پيش او بودند من آمدم بين او و بين عايشه نشستم�پيامبر

يا جايي ديگر غيـر از ران رسـول   ! ا جايي ديگر جز ران من نيافتيآي: عايشه گفت

.)3(...!نيافتي �خدا
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قبـل از آن كـه   : از علي روايت است كه گفـت 11روايت 22/244در البحار و

،در خانه عايشـه بـود  �پيامبر،آمدم�حجاب فرض شده باشد پيش پيامبر

اي پسـر ابيطالـب آيـا بـراي     : عايشه گفت! من آمدم و در ميان او و عايشه نشستم

.)1(!!مقعد خود جايي غير از ران من نديدي؟

! و عايشه نشسـت �در روايتى آمده كه در ميان او 27روايت 27/155ودر البحار 

.)2(!!اي پسر ابيطالب آيا براي مقعد خود جايي غير از ران من نديدي؟: عايشه گفت

بـه سـفر رفـت و علـي و     �روايت شده كه پيـامبر 3روايت 38/297و در 

زيـر يـك لحـاف وسـط عايشـه و علـي       �عايشه با او همراه بودنـد و پيـامبر  

.)3(!!!خوابيدمي

ها نگاه كن كه اگر كسـي بـه مراتـب از آنهـا     پس اي عبدالحسين به اين زشتي

.پسنددتر باشد آن را نميپايين

ر واب بيداكه هر گاه كسي از خ«اعتراض عبدالحسين به اين حديث 
:»هايش را بشويدشد دست
: كند كه فرمودروايت مي�رگويد ابوهريره از پيامبعبدالحسين مي197در ص 

هايش را قبل از آن كه در ظـرف  هر وقت كسي از شما از خواب بيدار شد بايد دست

داند كه دستش شب را در كجا گذارنـده؟ عايشـه بـه او    آب فروببرد بشويد چون نمي

. هاون را چه كار كنيم: اين حديث او عمل نكرد و گفتاعتراض كرد و به 

80/333ر بحـار،  اند مجلسـي د هاين حديث را شيعه شما روايت كرد: گويممي

و همچنين !! اين حديث را از ابوهريره روايت كرده است» آدابهسنن الوضوء و«در 

بـاب سـنن   كتاب الطهـاره  80/333اند در البحار، ائمه اهل بيت آن را روايت كرده
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. »الوضوء وآدابه

او را در مورد كسي پرسـيدم  : كند كه گفتبصير از عبدالكريم بن عتبه روايت ميابي

نه، چنـين نكنـد   : كند، گفتشود و دستش را داخل ظرف آب ميكه از خواب بيدار مي

. داند دستش شب را در كجا گذرانده است، پس بايد آن را بشويدچون او نمي

كه از اجر مرد صاحب سگ هـر  «سين به اين حديث اعتراض عبدالح
» شودروز دو قيراط كم مي

كنـد كـه گفـت    مسلم از ابوهريره روايت مي: گويدعبدالحسين مي198در ص 

هر كـس سـگي نگهـداري كنـد غيـر از سـگ شـكار و سـگ         : فرمود�پيامبر

ه شـود، آنگـاه گفتـ   كشاورزي و سگ گله، هر روز از پاداش او يك قيراط كم مـي 

خداوند بر ابـوهريره رحـم كنـد او داراي    «: ابوهريره براي ابن عمر ذكر شد گفت

كند كه او سگ نگهبان كشاورزي را اضافه ابن عمر او را متهم مي-كشاورزي بود

بن عمـر در حـديثي   بن عبداهللاو همچنين سالم-كرد به خاطر مصلحت خودش

. »كه مسلم روايت كرده او را متهم كرده است

ما روايات اهل بيت را كه عبدالحسين به آنها اعتماد دارد بـه  ) مؤلف(گويم مي

هـاي عبدالحسـين   گوييكنيم تا به صورت مختصر به ياوهذكر مي!! آنها شك ندارد

. در مورد روايات ابوهريره پاسخ دهيم

كنـد كـه   روايت مـي �عبداهللاباب الكالب زراره از ابي) 6/552( در الكافي،

.)1(شودكس سگي نگهداري كند هر روز يك قيراط از پاداش او كم ميهر: گفت

هر كس سگي غير از سـگ نگهبـان   : گويدمي144-1/143و در عوالي اللئالي، 

كشاورزي و سگ شكاري، نگهـداري كنـد هـر روز دو قيـراط از پـاداش او كـم       

. شودمي

!! گويد؟اش چه ميعبدالحسين در مورد احاديث ائمه
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اي را تشـييع  كه هر كس جنـازه «عبدالحسين به اين حديث اعتراض 
:»رسدند يك قيراط به او پاداش ميك

گفـت  ابن عمـر از ابـوهريره شـنيد كـه مـي     : گويدعبدالحسين مي199در ص 

رسد، اي را تشييع كند يك قيراط به او پاداش ميهر كس جنازه: فرمود�پيامبر

ند و ابن عمر او را تصديق نكرد تا آن كه كابن عمر گفت ابوهريره زياد روايت مي

كسي را پيش عايشه فرستاد و او را در اين مورد پرسيد آنگاه عايشه اين حديث را 

. روايت كرد و ابن عمر آن وقت آن را باور كرد

يـا  ! دانـد؟ دانم آيا عبدالحسين احاديث اهل بيت را نمـي نمي) مؤلف(گويم مي

يره دچار شك نمايد و به او طعنـه بزنـد و كينـه و    خواهد مردم را درباره ابوهرمي

كني و نفرت از ابوهريره را در دل مؤمنان جاي دهد؟ چرا به ابوهريره اعتراض مي

!! اند؟حال آن كه ائمه اهل بيت اين احاديث را روايت كرده

�از ابـوجعفر : بصير روايت شده كـه گفـت  از ابي3/173در فروع الكافي، 
اي برود و بر آن نماز بخواند يك قيراط هر كس همراه با جنازه:گفتشنيدم كه مي

شود دو قيراط به او پـاداش  رسد، و اگر بنشيند تا وقتي كه دفن ميپاداش به او مي

.)1(حد استرسد و هر قيراطي به اندازه كوه اُمي

هر كس : روايت است كه گفت�از اميرالمؤمنين3/173فروع الكافي، درو

رسد، يك قيراط به خاطر رفتن را تشييع كند چهار قيراط به او پاداش مياي جنازه

به دنبال جنازه و يك قيراط به خاطر نماز خواندن بر آن، و يك قيـراط بـه خـاطر    

. )2(شود، و يك قيراط به خاطر تسليت گفتنمنتظر ماندن تا آن كه دفن مي
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ا بپسندد هر كس ديدار خدا ر«اعتراض عبدالحسين به اين حديث كه 
:»داردخدا ديدار او را دوست مي

و همچنين عامربن شـريح بـن هـاني وقتـي     : گويدمي199عبدالحسين در ص 

هر كس ديدار خدا را دوسـت داشـته باشـد    «كند كه شنيد كه ابوهريره روايت مي

خداوند ديدار او را دوست دارد و هر كس ديدار با خدا را نپسندد خداوند ديـدار  

عامر سخن ابوهريره را باور نكرد تا آن كه از عايشه پرسـيد و  . »پسنددبا او را نمي

. عايشه حديث را براي او روايت كرد و منظور حديث را  به او فهماند

اگر بخـواهيم همـه مـواردي كـه     (: گويدعبدالحسين در توضيح اين حديث مي

كشـد، و  اند بشـماريم سـخن بـه درازا مـي    حديث ابوهريره را رد كرده،گذشتگان

). همين قدر كافي است

گويم كه مرا توفيق داد تا اين كتـاب را كـه   خدا را سپاس مي) مؤلف(گويم مي

با سرعت و شتاب زيادي آن را نوشتم تأليف كنم با اينكه توضيحات زيادي از آن 

شـد از ايـن رو آن را مختصـر    چون ديدم كه كتاب طوالني مـي )1(را حذف نمودم
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به صورت مفصل و با داليل از اقوال اهل بيت به ادعاي آنهـا  كردم، به هر حال ما

. بيان كرديم و هدفم اين بود كه از روايات آنها استدالل كنم

اگر بخواهيم همه مـواردي كـه سـلف حـديث     (: گويداما اينكه عبدالحسين مي

). كشد و همين قدر كافي استاند بشماريم سخن به درازا ميابوهريره را رد كرده

زنـد باطـل و   هايي كه عبدالحسين بـه ابـوهريره مـي   همه تهمت) مؤلف(گويم مي

اساس و از اول تا آخر صـحت ندارنـد، چـون همـه روايـات ابـوهريره كـه مـورد         بي

هايشـان  اعتراض اهل بيت اسـت و علمـاي شـيعه از آن اسـتدالل كـرده و در كتـاب      

در كتاب الكـافي روايـت   . ..هر كس ديدار خدا را بپسندد : و اين حديث كه. اندآورده

هـر  «: روايت شده كـه گفـت  �چنان كه در كافي آمده كه از ابوعبداهللا. شده است

كس ديدار خدا را دوست داشته باشد خداوند ديـدار او را دوسـت دارد و هـر كـس     

.)1(...)ديدار خدا را دوست نداشته باشد خدا ديدار با او را دوست ندارد 

ايت شده است كه هر كس ديـدار خـدا را دوسـت    و همچنين از امام سجاد رو

. »الخ... داشته باشد 

مـا كتـاب   : گويـد مـي »خاتمه كتاب«عبدالحسين تحت عنوان 221و در ص 

بريم و كه مربوط به ابوهريره هستند به پايان مي�خود را با دو جمله از پيامبر

مـردم را از آنهـا   با گفتن اين سخنان به انحراف منحرفان اشاره نمود و �پيامبر

جمله اول را به ابوهريره و رحال بن عنفوه و فرات بـن حبـان كـه    . برحذر داشت

: بلند شدند، گفت و با اشـاره بـه آنهـا فرمـود    �روزي از مجلس شريف پيامبر

....). حد بزرگتر است، دندان هر يك از شما در جهنم از كوه اُ

بـن عمـر   به و آنهـا از سـيف   عبدالحسين اين روايت را از االستيعاب و االصـا 

: گويـد بن عمر كسي است كه ابن معين درباره او مـي و سيف. اندتميمي نقل كرده

گويـد متـروك الحـديث اسـت و     حديث او ضعيف است و ابوحاتم درباره او مي
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او چيزي نيست و نسـائي  : گويدحديث او شبيه حديث واقدي است و ابوداود مي

گويـد بعضـي از احاديـث او    ت و ابن عـدي مـي  ضعيف اس: گويندو دارقطني مي

مشهور هستند اما بيشتر احاديث او منكرند كه كسي ديگر غير از او آنها را روايت 

گويـد او احاديـث سـاختگي و دروغـين را روايـت      نكرده است و ابن حبـان مـي  

كند و او به كفر متهم شده است و برقاني از اند او حديث وضع ميكند، و گفتهمي

او بـه كفـر   : گويـد سيف متروك است و حاكم مـي : كند كه گفتطني نقل ميدارق

.)1(متهم است و روايت او اعتباري ندارد

اعتبار است كه بايد به ديوار زده شود، به اضافه اينكه پس اين روايت پوچ و بي

بن عمر را كه روايـت از او نقـل   عبدالحسين بايد براي خوانندگان وضعيت سيف

كـرد تـا سـخن او    كرد و يا از طريقي ديگر اين حديث را روايت مـي شده بيان مي

!! شد، اما او چنين نكرده است زيرا هدف او گمراه كردن استمدلل مي

و به فرض اينكه اين روايت صحيح باشد منظور اين حديث رحال بن عنفوه است 

. داردكه مرتد شد و در لشكر مسيلمه كذاب كشته شد، و ارتباطي به ابوهريره ن

بن عمر تميمي روايت كرده كه و عجيب اين است كه شيعه به خاطر آن سيف

» هر پيامبري بايد يك وصي داشته باشـد «بن سبأ اولين كسي است كه اصل عبداهللا

كننـد و عـالم شـيعه    كنند و او را در اينجـا تكـذيب مـي   حمله مي. را گسترش داد

ان و جـاعالن حـديث اسـت و    از واضـع اين سـيف (: گويدمعاصر محمدجواد مي

بن سبأ آراي شـماري از علمـاي حـديث را در    مرتضي عسكري در كتابش عبداهللا

...). مورد سيف نقل كرده است 

كنـد  نگاه كنيد خوانندگان محترم چگونه آنها سـيف را وقتـي كـه روايـت مـي     

كننـد و باشد، تكذيب مـي مي» هر پيامبري وصي دارد«بن سبأ سازندة اصل عبداهللا

كنند بنـابراين او  او را تصديق مي» ...كند كه دندان هر يك از شما وقتي روايت مي
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! در جايي راستگو و در جايي ديگر دروغگو است

: فرمايـد در مورد امثـال اينهـا راسـت فرمـوده اسـت كـه مـي       متعالو خداوند
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ورزيد؟ براي كسي از شما كه آوريد و به بخش ديگر آن كفر مياز كتاب ايمان مي

چنين كند، جز خواري و رسوايي در ايـن جهـان نيسـت و در روز رسـتاخيز بـه      

خبـر  كننـد بـي  شوند و خداوند از آنچه ميها برگشت داده ميترين شكنجهسخت

.»نيست



از بهتان����دليل و برهان در تبرئه ابوهريره 
٣٦١

ريهابو: سومفصل 

كنـد او  كند و از آنها تقليد مـي ابوريه شيپوري است كه سخن اينها را تكرار مي

هـاي  كوشـد تـا انديشـه   قاپد و مـي دزد ماهري است كه فكر و انديشه مردم را مي

بيني كه او در مقدمه استادش عبدالحسين را در اذهان مردم جاي بدهد، بنابراين مي

هاي با ارزش كتاب او يكي از كتاب«گويد ستايد و ميكتابش خيلي استادش را مي

اعي رد خوبي بر او بكند و وقتي دكتر ساست و اغلب سخنان استادش را تكرار مي

هاي استادش نوشت، پسر استاد داوطلب شد تا از استادش دفاع كنـد و  و بر دروغ

ه از به گفته خودش اين كتاب بزرگ و مهم را منتشـر كـرد، و آن طـور نيسـت كـ     

)6-5ص(»ابـوهريره t»C¡�ûشـيخ «روي تقيه در تقريظي كه براي كتاب ابوريـه  

سباعي شناختم چون سـباعي  » السنه«شود كه نخستين بار او را در كتاب نوشته مي

نقدي از روي احساسات بر او نوشته بود و از اينجا من پي بردم كه ابوريـه انسـان   

ه او را بشناسم افتخار يافتم تـا از او و  ارزشمندي است و به خاطر اين بدون آن ك

از كتابش دفاع كنم و بعد از دسترسي پيدا كردن بـه كتـابش متوجـه شـدم كـه او      

و ... شوند دانشمندي متبحر است كه موضوعات دشوار در دست او نرم و حل مي

هاي معاصر اسالمي است، اما سباعي و به حق كه كتاب او از گرانبهاترين پژوهش

كنند كه هاي آنان هستند تأكيد ميلوح كه خوانندگان كتابو براي افراد سادهامثال ا

.»...كنند ابوريه شيعه است و او را متهم مي

كنـي و  شناسي پس چرا اينطور جانانه از او و كتابش دفاع مـي اگر تو او را نمي

ترديـدي  !! اسـالمي معاصـر اسـت   هـاي ن پژوهشگويي كتاب او از گرانبهاتريمي

يست كه پسر استاد تا بناگوش در تقيه غرق است، و وقتي سباعي با او ديدار كرد ن

خـواهم سـخناني در   مي(: گويدخواست به حقيقت اعتراف كند، سباعي مياو نمي

ريه را چاپ كرده و براي آن مقدمـه نوشـته و   مورد صدرالدين كه كتاب جديد ابي

كند كه ابوريه كنم بگويم و او ادعا ميمرا متهم كرده كه ابوريه را به تشيع متهم مي
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عالم محققي است اما ما با او داستاني داريـم كـه در شـماره نهـم مجلـه حضـاره       

ام و در مقدمـه كتـابم از   االسالم من از تجارت او با تعصب مذهبي پـرده برداشـته  

ام، كتابي كه با كـافر قـرار   كتاب پدرش عبدالحسين در مورد ابوهريره، سخن گفته

آري عبدالحسـين در مـورد ايـن    ،شودو جهنمي قرار دادن ابوهريره تمام ميدادن

صحابي بزرگوار اينگونه گفته است، كتاب عبدالحسين چكيده كتاب ابوريه اسـت،  

كنـد و  هـاي خـود شـيعه را راضـي مـي     ام كه ابوريه با نوشتهو من در آن جا گفته

ادله با آنها شـروع خواهـد   ام كه او شيعه شده است، و ترديدي نيست كه مجنگفته

داننـد كـه   هاي مسلمان در جهان كه ابوهريره را بزرگترين صحابي مـي شد و توده

را حفظ نمـوده و بـا امانتـداري آن را روايـت كـرده عليـه آنهـا        �سنت پيامبر

خواهند شوريد و مسلمانان تحمل نخواهند كرد كه اينگونه به ابوهريره ناسزا گفته 

هاي مخلص بـر ايجـاد وحـدت    ها و شيعههاي سنييد تالششود، در حالي كه با

كلمه و متحد كردن مسلمين در برابر خطرهايي كه جهان اسالم و عقيده اسالمي را 

كند كـه  كند متمركز باشد، خطرهايي كه بيشتر جوانان شيعه را تهديد ميتهديد مي

كننـد بـدون   يهـايي تـأليف مـ   ها چنين كتاباز دينشان برگردند اما وقتي كه شيعه

دهند، چنان كه آنهـا  نمايند خود را فريب ميترديد كساني كه تظاهر به وحدت مي

كنـد آنگونـه كـه    كـه شـكاف و تفرقـه را بيشـتر مـي     كننـد  هايي تأليف مـي كتاب

عبدالحسين چنين كرده است، من با او در مورد وحدت و برگزار كردن سـميناري  

تمام شور از اين پيشنهاد استقبال كرد در از علماي هر دو گروه صحبت كردم او با 

شد صورتي كه كتاب او كه عليه ابوهريره نوشته بود داشت براي بار دوم چاپ مي

ايـن چيزهـايي اسـت كـه مـن در مـورد       . هاي مختلف ترجمه شده بـود و به زبان

ام و بدون ترديد اين مطالب صـدرالدين  نوشته» السنه«عبدالحسين در مقدمه كتاب 

امـا  ... است ناراحت و خشمگين كرده اسـت  !! االسالمتيفته پدرش حجرا كه ش

ريه با وجود آن كه ابوريه رسوا شد و از دروغش پرده اينكه او از علم و دانش ابي

و مـا  . دو علت دارد يا او جاهـل و يـا متعصـب اسـت    كند برداشته شد، تقدير مي
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با صـدر بـه خـاطر رهنمـود     دانيم به كدام يك از دو قهرمان رشك ببريم؟ آيا نمي

شدن او به سوي اين گنج گرانبها و علم فراوان ابوريه حسادت بورزيم؟ يا نسـبت  

به مجدد اسالم در قرن بيستم به خاطر اينكه فردي چون صدر را يافته كه از علـم  

چنانكـه  كنـد حسـادت بـورزيم؟    كند و كتابش را چـاپ مـي  و دانش او تقدير مي

�V��b��a��`��_���^���]�����\��[��Z��Y��X�����W}�:فرمايـد يخداوند م
��i��h��g���f��e��d��cz)1()37-36: الزخرف(.

به حق كه تعصب مذهبي يكـي از بالهـاي بسـيار بزرگـي اسـت كـه همـواره        

. گريبانگير متعصبين است

ستايد چون شاگرد استاد را حقيقت همين است استاد شاگرد را مي) مؤلف(گويم مي

هايي و اينك برخي از ستايش! هاي ارزشمند قلمداد كرده استاب را از كتابستوده و كت

. كنيمكه شاگرد از استادش و از كتاب استادش به عمل آورده را تقديم مي

كثـرت روايـات ابـوهريره را اينگونـه توجيـه      (: گويـد مـي 134شاگرد در ص 

ن مشـغول داد و  همراه بوده اسـت و مهـاجري  �كنند كه او همواره با پيامبرمي

! امـا عالمـه  . انـد اند و انصار به كارهـاي خـود مشـغول بـوده    ستد در بازارها بوده

). الدين با داليل قاطع بطالن اين ادعا را ثابت كرده استعبدالحسين شرف

و چـون كـه حـديث پهـن كـردن چـادر در تـاريخ        (: گويـد مي212و در ص 

ت شده است، امـا ايـن حـديث    هاي مختلفي روايابوهريره مهم است و به صورت

ترين عجايب ابوهريره اسـت، ولـي متأسـفانه هـيچ     اي بيش نيست و از مهمخرافه

كسي به صورت علمي و تحليلي اين حديث را بررسي نكرده و مورد مناقشه قرار 

الـدين كـه در كتـابش    عبدالحسـين شـرف  ! اسـتاد !! نداده است به جز استاد بزرگ

پرداختـه اسـت و مـا خالصـه بررسـي او را بـه       ابوهريره به بررسي ايـن حـديث  

). دهيمخوانندگان ارائه مي
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اي مالحظـه «تحـت عنـوان   132و همچنين شاگرد در ستايش استادش در ص 

بحـث ارزشـمندي در   ! الدينشرف! سيد عبدالحسين! عالمه بزرگ: گويدمي» مهم

حـديث  )5374(هاي حديث مورد كميت احاديث ابوهريره كه تعداد آن در كتاب

باشد ارائه داده است، و او اين تعـداد زيـاد را بـا آنچـه از خلفـا روايـت شـده        مي

گيري كرده كه نسبت احـاديثي  مقايسه كرده است و بعد از اين مقايسه چنين نتيجه

اسـت، و مـا از ايـن بحـث     % 27اند با احاديث ابـوهريره  كه همه آنها روايت كرده

. ...ايم سطرهاي ذيل را اقتباس كرده

خواهد از هر كس مي: گويدمي212و در ستايش كتاب استادش در حاشيه ص 

كه كتابي » ابوهريره«الدين گفته است اطالع يابد به كتابش شرف!! همه آنچه عالمه

. ارزشمند است مراجعه كند

من سؤالي دارم كه بايد پسر اسـتاد و شـاگردش آن را پاسـخ    ) مؤلف(گويم مي

ه چرا عالمه بزرگ در مورد كميـت و تعـداد احـاديثي كـه     د و آن اين است كنده

اند و تعدادشان چهار برابر روايات ابوهريره اسـت توضـيحي   ثقات او روايت كرده

. اند خيلي زياد استو اما تعداد آنچه ائمه معصومين او روايت كرده!! نداده است؟

دار اسـت و  هاي مضحك و خندو مقايسه استاد تو بين ابوهريره و خلفا مقايسه

. دانداي اين را ميهر طالب علم ساده

گويد كمتر بودن روايات خلفـاي چهارگانـه و بخصـوص ابـوبكر و     سباعي مي

اند و عمر به خاطر آن بوده است كه آنها مشغول به امور خالفت و نشر اسالم بوده

ـ انـد يـا فرامـوش كـرده    شـنيده �دليل آن اين نبود كه آنها كمتر از پيامبر د، و ان

از همه كارها بريدن و فقط بـه  : كثرت روايت چند سبب دارد كه بعضي عبارتند از

هـاي دنيـوي، عمـر    روايت علم مشغول شدن، قوت حافظه، كـم بـودن گرفتـاري   

.)1(شدن امور علم و فتواطوالني، متصدي
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رو بوده است و براي يك پژوهشگر شود كه ابوريه دنبالهو اينگونه مشخص مي

رو ديگران باشد، اما ابوريـه راهـي   نويسد دنبالهيست كه در همه آنچه ميشايسته ن

جز اين كار نداشته است زيرا او در مورد حديث و رجال آن دانشي انـدك دارد و  

هـاي شـتابزده و تنـد و    پس نبايد از ديـدگاه ... در اين مورد سرمايه چنداني ندارد 

ستايند و يكي از نخبگان آنها مياما با وجود اين شيعه او را،خشن او تعجب كرد

ها به زبان فارسي كتاب او را آراسته و ترجمه كرده است و يكـي  بدر ترجمه كتا

از انتشارات آنها آن را نشر كرده است، زيرا ابوريه با اظهار تشيع و رافضي شدن و 

و بخصوص خلفاي ثالثه خدمت بسيار بزرگي براي �توهين به اصحاب پيامبر

هايش توانم مالحظات خود را بر كتاب او و معرفي دروغمي. جام داده استآنها ان

. را اينگونه خالصه كنم

اول اينكه او روي جلد كتاب نوشته ابوهريره اولين راوي اسـت كـه در اسـالم    

قتيبه نسبت داده است و حال آن كـه ابـن   ابن متهم شده است، و اين تهمت را به 

و ابوبكر و عمر و علي و �را كه به اصحاب پيامبرهاي نظام معتزلي قتيبه طعنه

اينهـا  (: گويـد مـي 32ابن مسعود و ابـوهريره زده پاسـخ داده اسـت، و او در ص    

.)1(...)هاي نظام بودند كه ما بيان كرديم و به آن پاسخ داديم گفته

نويسـنده  «كنـد كـه   ادعـا مـي  » اضواء«203و ص 154اما اينكه ابوريه در ص 

گويد كه ابـوهريره اولـين   مي1/2787ي در كتابش تاريخ آداب العرب، صادق رافع

. راوي است كه در اسالم متهم شده است

اي راستگو است بايد به ما بگويـد كـه ايـن    گوييم اگر رافعي نويسندهبه او مي

تواند دليل آن را ارائه دهد گفته او را بايـد  تهمت را از كجا آورده است و اگر نمي

! زدبه ديوار 

اي نسـبت  ادبانهو ابوريه به اضافه دروغ و فريبكاري بسيار كلمات ركيك و بي
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به اين صحابي بزرگوار به كار برده است، كلماتي كه هيچ فرد ديندار و جوانمردي 

گويـد چـه برسـد كـه چنـين      چنين كلماتي را حتي به افراد پست و فرومايه نمـي 

ده شود، و كسي كه در مورد حـديث  كلماتي در مورد صحابي بزرگواري به كار بر

نويسد بايد ادب صاحب سنت و ادب ائمه و رجال آن همچون بخاري و سنت مي

.)1(و غيره را رعايت كند

كـرد را  اميـه كـاري كـه او بـراي آنهـا مـي      بني(: گويداضواء مي213و در ص 

او با پوسـت  بعد از آن كه... هاي فراواني به او دادند بنابراين نعمت... دانستند مي

). پوشيدپوشيد و كتان و پارچه پاره پاره ميخشكي جسم خود را مي

دار اين است كه او بعد از تأليف كتابش از انتقادي كه برخي از علما از و خنده

كنـد و از خـودش و كتـابش دفـاع     اند شكايت ميكتاب او كرده و رد آن را نوشته

و مـن  ) ه تندي سخن گفته شـده اسـت  اندكي در اين كتاب ب(: گويدكند و ميمي

چـون ايـن   : گويـد و در همين صفحه مـي . ناچار بودم اين شيوه را در پيش بگيرم

گفـتن مـا اتفـاق    گروهي كه مخاطب ما هستند همـه بـه دشـمني بـا مـا و ناسـزا      

.»...اندكرده

پرسم كه چه كسي ابتدا اقدام به دشمني با ابوهريره و ناسزا گفتن ولي از او مي

!و به تهمت زدن به او اقدام كرد؟و كرد به ا

نمايي وقتي كه تو مسخره كردن كني و گريه ميپس اي بيچاره چرا شكايت مي

پس آيا همين حقيقتي اسـت كـه بـراي    ! اي؟به يك صحابي بزرگوار را آغاز كرده

پسر استاد فرصت را فراهم كرد تا بدون آن كه تو را بشناسد و كتابـت را ببينـد از   

! ع كندتو دفا

! شود؟و آيا مسخره كردن يك صحابي بزرگوار پژوهشي آزاد شمرده مي

پژوهشي آزاد است كه به بررسـي حيـات   (: آموز روي كتابش بنويسدكه دانش
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پـردازد، و ايـن پـژوهش    و تاريخ آن و امور مرتبط بـه آن مـي  �حديث محمد

پـژوهش در  هاي تحقيق علمـي شـكل گرفتـه اسـت، و ايـن      فراگير بر اساس پايه

موضوع خود اولين است كه قبل از آن پژوهشي به صورت آن انجام نشـده اسـت   

! آيا ناميدن ابوهريره شيخ مضيره پژوهشي آزاد است...). 

گوييد اين پـژوهش در مسـخره كـردن و ناسـزا گفـتن و خلـط       بله راست مي

نظير و اولين پژوهش اسـت، كـه هـيچ عـاقلي قبـل از آن     مباحث در نوع خود بي

هايي كـه بـه ابـوهريره زده از    و او در بيشتر طعنه. ين كاري نزده استندست به چ

ها را نقل استادش پيروي كرده است و استادش عبدالحسين از احمد امين آن طعنه

. گولد سيهرمستشرق و ديگر مستشرقان آن را فراگرفته استكرده و احمد امين از

ش تقليد كرده و كامالً شيوه او را در خالصه اينكه شاگرد در همه چيز از استاد

پيش گرفته است و بلكه او مطالـب اسـتادش را دزديـده و در كتـابش جـاي داده      

است، و او نتوانسته بيشتر از استادش بگويد به جز اينكه چند حديث اضافه كـرده  

و به آن اعتراض كرده است كه با دليل قاطع و روشن بيان خـواهيم كـرد كـه هـر     

انـد  كند چقدر دروغگوست و واقعاً همان طـور كـه گفتـه   تشيع ميكس كه ادعاي

، ماننـد  !!»تقيه دين من و دين پدرانم هست و كسي كـه تقيـه نكنـد ديـن نـدارد     «

و او حـديث وعـاءين و پهـن    . كنداستادش به همه احاديث ابوهريره اعتراض مي

ت او آفريـد  كردن لباس را انكار كرده، و اين حديث را كه خداوند آدم را به صور

. كندانكار مي

ابوهريره را به طرفداري از معاويه مـتهم كـرده اسـت و در ص    207و در ص 

از روايـت  كـرد حـديث وضـع مـي   �ابوهريره را متهم كرده كه او عليه علي243

اين تهمت را ذكر كـرده كـه عمـر    105-104، و همچنين در ص 236اسكافى ص

ادعـا  109و در ص . ادش چنـين گفتـه اسـت   ابوهريره را زد، و او با تقليد از اسـت 

هايي حضور داشته اسـت و حـال آن   كند كه در صحنهكند كه ابوهريره ادعا ميمي

كند كه در فتح خيبـر  مثل اينكه روايت مي،كه او در آن وقايع حضور نداشته است
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و همچنـين حـديث فرمـان    . كندحضور داشته است و كفر ابوطالب را روايت مي

كنـد و  به كشتن سگي كه نگهبان كشـاورزي اسـت را انكـار مـي    �دادن پيامبر

حديث هر كس صبح كرد در حالي كه جنب بود و حديث شومي و بدشـگوني و  

العـدوي  ... و حديث ... و حديث مهراس ... اي را غسل داد حديث هر كس مرده

و حديث نهي از راه رفتن با يك كفش و حديث �و حديث سهو پيامبر... وال 

ك الموت و حديث مجادله جهنم و بهشت و حـديث نـزول و حـديث داود و    مل

كنـد كـه ايـن    كند و ابوهريره را مـتهم مـي  را انكار مي... ر شدن جهنم و حديث پ

احاديث را از كعب االحبار و وهب بن منبه فراگرفته اسـت و همچنـين دانشـمند    

پـس او  !! اگرفته استكند كه او از يهوديان دانش فررا متهم مي�امت ابن عباس

! زندفقط به ابوهريره طعنه نمي

ابوهريره راوي حديث شـاگرد كاهنـان   (... : گويدمي24بنابراين ابوريه در ص 

آموخت ميان مردم پخـش  گرفت و آنچه را كه از آنها مييهود بود و از آنها ياد مي

).هستند�هاي پيامبرگفت گفتهكرد و ميمي

و ) ابـوهريره (و ... مانند روايت دانشمند ابن عباس (... :گويدمي91و در ص 

انس و ديگران از كعب االحبار و ابوهريره و ابـن عبـاس بـيش از ديگـران دانـش      

...). كعب االحبار را نشر كردند 

وقتي : (گويدمي» آموختن ابوهريره از كعب االحبار«تحت عنوان 90- 89و در ص 

ل شد و به مدينـه بازگشـت دانشـمند بـزرگ كعـب      ابوهريره از فرمانداري بحرين عز

احبار يهودي او را به سوي خود جذب كرد و از روايات اسرائيلي خـود بـه او تلقـين    

و سيل خروشان احاديث خرافـاتي و  .... داد كرد و خرافات را در ذهن او جاي ميمي

بـوهريره  گفت او گاهي از يكي از روشنفكران محقق شنيدم كه مي. زدپيچيده موج مي

اسالم را با نشر خرافات و اوهـام در آن فاسـد و خـراب كردنـد و او بيشـتر      ،و كعب

). گفت كعب اولين صهيونيست استبرد و ميكعب را زير سؤال مي

اي كـه در مجلـه الرسـاله    استاد سعيد افغـاني در مقالـه  (: گويدمي93و در ص 
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با داليل قاطع ثابت كـنم كـه   خواهم در اين مجله مي... : گويدمصري آمده بود مي

...). كعب االحبار اولين صهيونيست است 

كعب االحبـار از تـابعين اسـت، و حقيقـت هـر راوي بـراي       )مؤلف(گويممي

علماي جرح و تعديل هر چند خودش را پنهان كند مشخص است و علماي جرح 

انـد، و  ادهاند و جمهور او را ثقه قـرار د و تعديل او را به جعل حديث متهم نكرده

هاي ضعفاء و متروكين اسم او ذكر نشـده اسـت و ذهبـي شـرح     بنابراين در كتاب

حال كوتاهي در تذكره الحفاظ براي او نوشته است و ابن عساكر شرح حـال او را  

. تر نوشته و او را ثقه قرار داده استمفصل

جا كعب اولين صهيونيست بوده است؟پس از ك

تابعين و از افراد ثقه آنها بوده است و هيچ كسي را اما وهب بن منبه از بزرگان

، و كعـب و  )1(سراغ نداريم كه او را جاعل حديث قرار داده باشد بـه جـز ابوريـه   

انـد، و احاديـث آنهـا مرسـل اسـت و      روايت كـرده �وهب بسيار كم از پيامبر

حديث مرسل حجت نيست و اصحاب گاهي در پذيرفتن روايـات بـرادران خـود    

نمودند پس چگونه احاديـث مرسـل كعـب را    كردند تا اينكه تحقيق ميتوقف مي

اما آنچه آنها از برخـي از اصـحاب يـا    . پذيرفتند و وهب خيلي بعد آمده استمي

اند علما آن را همانند ساير روايات تابعين مورد نقد و بررسـي  تابعين روايت كرده

.)2(اندقرار داده

خواهيم كه ده حكايت مختلف بياورد و از او ميطلبيمما ابوريه را به مبارزه مي

اگـر آن چـه او در   . )3(و ثابت كند كه اينها را ابوهريره از كعب روايت كرده اسـت 

اش گويد درست است پـس معنـي  مورد ابوهريره و ابن عباس و كعب االحبار مي
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انـد، و  اين است كه علماي بزرگ شـيعه علـم خـود را از كعـب االحبـار آموختـه      

مجلسـي در بحـار االنـوار از    . انـد يم گفت كه چگونه آنها از كعب فراگرفتـه خواه

روايـت  36/240كند در بحار االنوار، احاديث و روايات كعب االحبار استدالل مي

ابن عبيد و او از عمرو از وليدبن مسلم و او از صفوان بن عمرو و او از شريح44

... . ه گفت كند كبكائي و او از كعب االحبار روايت مي

عبداهللا و او از محمدبن احمد و از ابي المحاسن و او از ابي35ح، 97/48و در 

پرسـيد و  ! مردي از كعب االحبار: كند كه گفتقاسم بن خلف روايت مي... او از 

.)1(... گفت 

و حر عاملي در كتابش الجواهر السنيه چند روايت از كعب االحبار نقـل كـرده   

. اندآمده284و 61ت در ص است، و اين روايا

و آيـا همـه   !! انـد پس آيا علما و مشايخ شيعه علم خود را از يهوديـان آموختـه  

اند، چرا ابوريه قبل از اعتراض بـه ابـوهريره و   احاديث آنها اسرائيليات و خرافات

كني؟ كيشان خود اعتراض نميكعب و ابن عباس به هم

اد سعيد افغاني در مقالـه مختصـري كـه در    است: (گويدو در مورد وهب بن منبه مي

). مجله الرساله نوشته بود در آن گفته بود كه وهب بن منبه اولين صهيونيست است

شـيخ عبـدالحليم و گـروه دارالحـديث بايـد قبـل از       (: گويـد مي24و در ص 

استدالل به اين حديث به آنچه علمايي همچون ذهبي و ابـن رجـب و خطـابي و    

اند كـه ايـن   اند مراجعه كنند، علماي مذكور گفتهاين حديث گفتهابونعيم در مورد

...). حديث از وهب بن منبه يهودي نقل شده است 

سرچشمه خرافات كعب االحبار و وهـب بـن   (: گويدمي262و 151و در ص 

). منبه هستند

در روايـت نمـودن   ) ابـوهريره (ترديدي نيست كه او (: گويدمي269و در ص 
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و غريب تحت تأثير استاد بزرگش كعب االحبار قرار گرفته بـود و  مطالب عجيب

كعب االحبار يهودي روايات عجيب و غريب اسـرائيلي را ميـان مسـلمين پخـش     

...). و همچنين ابوهريره از وهب بن منبه دانشمند يهودي متأثر شده بود ... كرد مي

تاد بـزرگ او  هـاي مـذهب اسـ   گويم آيا ابوريه فراموش كرده كـه در كتـاب  مي

!! اند؟رواياتي هست كه سادات او از وهب بن منبه روايت كرده

حذيفـه  و ابـي !! اسناد كتاب من به وهـب بـن منبـه   (... آمده 1/63در بحار االنوار، 

قطيفي براي ما از ثعلبـي و او از محمـدبن حسـن ازهـري او از حسـين بـن       . رسدمي

. كردحذيفه روايت مياز وهب و ابيمحمد عبدي و او از عبدالمنعم بن ادريس و او

در امالي مفيـد  (: گويدمي15روايت 89و مجلسي در بحار در همين جلد ص 

كند كه گفت در كتـابي  فرات روايت ميابي... از اسماعيل بن محمد كاتب و او از 

). هاي وهب بن منبه خواندماز كتاب

روايـت  ... االحبـار  و مجلسي اين روايات را از طريق وهب بن منبـه و كعـب  

. كنيمو اينك با اختصار به اين روايات اشاره مي. كرده است

در امالي مفيد از حسين بن محمد تمـار و  : آمده4روايت 6/4در بحار االنوار، 

از : كنـد كـه گفـت   جعفر طائي واعظ روايـت مـي  ... او از محمد بن قاسم و او از 

. ر زبور داود خواندمچند خط د: گفتشنيدم كه مي! وهب بن منبه

اولين �آمده است كه نوح! آمده كه در حديث وهب بن منبه11/299و در 

.... پيامبري بود 

آمده كه در علل الشرائع به روايـت از  ) 15ح، 14/179(و 12ح، 11/355و در 

. وهب آمده كه گفت

بـه  از قصص االنبياء با اسناد ) 23روايت 12/352(و 15روايت 11/357و در 

! ... .صدوق و او با اسناد به وهب بن منبه

مجلســي بــا اســناد بــه 2روايــت 393و ص 192و ص 8روايــت 13/178و در 

. كند كه گفتروايت مي! از ابن عباس! صدوق و او با سند خودش از وهب بن منبه
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ــه   6ح، 367و ص 6ح، 364وص340، و ص 2ح، 14/161و در  ــناد ب ــا اس ب

. كند كه گفتخود از وهب روايت ميصدوق و صدوق با سند

گويم كه در مجمع روايتي مانند اين از وهب مي(: آمده2روايت 11/369و در 

). بن منبه آمده است

شيخ ابوالحسن بكري اسـتاد شـهيد   (گويد مجلسي مي48روايت 15/26و در 

ايـن  كـه راويـان   !! مشايخ مـا و اسـالف مـا   : گويدثاني در كتابش كتاب االنوار مي

!! و وهب بن منبه!! كعب االحباراز مورد اين عمر انصاري هستند، در حديث از ابي

. را بيافريند�وقتي خداوند محمد: پرسيدم گفتند!! و ابن عباس

روايـت  !! در كتاب المعراج صدوق از وهب بن منبـه 73روايت 26/308و در 

هر درختي كه در شبي كه با خداوند سخن گفت به�موسي: كند كه گفتمي

در كوه طور بود نگاه كرد ديد همه هر سنگ و گياه و درختي كـه آن جـا هسـت    

.)1(!!!ستايندگويند و دوازده وصي و جانشين بعد از او را ميرا مي�محمد

آمـده اسـت و همچنـين در المسـتدرك نـوري،      24روايت 51/149و اين در 

: خصال صدوق آمـده اسـت  در37، 42روايت 36/240و در . آمده است12/286

اسامه از ابن مبارك از معمر از كسي كه از وهب بن منبه شـنيده  با اين سند از ابي(

از ! و وهـب بـن منبـه   -آمده44روايت 43/214و در ) 2/76الخصال، ...) (است 

.)2(... روايت كرد !! ابن عباس

روايـت  اين 309، 2/186همچنين شيخ آنها نورى طبرسى در كتابش مستدرك

.)3(را ثابت كرده است

عبــدالرحمن از ابــي... در الغيبــه طوســي از احمــدبن ادريــس از 76و در ص 
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گفـت  شنيد كه مي! كند كه از وهب بن منبهكند و او از كسي روايت ميروايت مي

! ... .ابن عباس

.)1(... روايت شده كه گفت ! از وهب171روايت 57/208و در 

و حسن بصـري  و اينگونه گروهي از وهب بن منبه... 14روايت 90/54و در 

.اندروايت كرده

... .�از وهب بن منبه از ابن عباس از پيامبر ... 1روايت 98/336و در 

208و 75و 74و 56و 17و 13و حر عاملي در كتابش الجواهر السـنيه، ص  

. رواياتي از وهب بن منبه روايت كرده است209و 

ز حسن بن احمدبن ادريس و او از پـدرش و او از احمـد بـن    ا111و در ص 

عبداهللا و او از پدرش و او از وهب بن منبه و او از امام صادق و او از پدرش و ابي

...!!! فرمود �كند كه پيامبراو از پدرانش روايت مي

بيند كه سند اين حـديث بوسـيله وهـب بـن منبـه بـه امـام        خواننده گرامي مي

!!! رسد؟صادق ميمعصوم جعفر

و اينگونــه علمــاي شــيعه از روايــات كعــب و وهــب و ابــن عبــاس اســتدالل 

!! اند؟كرده

!! اند؟اند، و ميان مسلمين خرافات رواج دادهآيا همه اينها از يهوديان فراگرفته

شود كه ابوريه به آن اعتراض كرده است و قبل از ذكر و اينك احاديثي بيان مي

كنم و آن اينكه من در پاسخ به اعتراضات ابوريـه  مهمي را بين مياين احاديث امر 

: كنم و اين چند دليل دارداز احاديث شيعه استدالل مي

بـه  271اول چون كه ابوريـه شـيعه شـده اسـت و در خاتمـه كتـابش در ص       
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: گويدصراحت مي

هـاي معـروف حـديث را قبـول     هاي زيادي از مسلمين هستند كه كتابگروه(

هاي مخصوصي در سنت و فقه دارنـد كـه از آن پيـروي    د، و خودشان كتابندارن

كنند مثل شيعه اماميه و زيديه و غيره و بخصوص شيعه اماميه فقط احـاديثي را  مي

يعني آنچه امام صـادق از پـدرش   . اندپذيرند كه از طريق اهل بيت روايت شدهمي

ن و او از پدرش اميرالمـؤمنين و  العابدين و او از حسيامام باقر و او از پدرش زين

اما احاديثي كه افرادي همچون ابـوهريره  . روايت كرده است�او از پيامبر خدا

بن جندب و مروان بن حكـم و عمـران بـن حطـان و عمـروبن عـاص و       و سمره

و هـيچ كـس   . اند نزد اماميـه هـيچ اعتبـار و ارزشـي ندارنـد     هامثالشان روايت كرد

چون ... ها و به دينشان طعنه بزند و يا در ايمانشان شك كند تواند به اين فرقهنمي

). هر گروهي سنتي و پيشوايي دارد

دوم چون كه پسر استادش براي كتـابش تقـريظ نوشـته و كتـابش بـه فارسـي       

. اندترجمه شده و آنها براي آن تقريظ نوشته

احاديـث  ابوريه به سي و اندي از احاديث ابوهريره اعتراض كرده است و ايـن  

پنج نوع هستند، نوعي را ابوريه بدون دقت به صورت ديمي بـه ابـوهريره نسـبت    

اند، و حـدود ده  داده است در صورتي كه آن احاديث را كساني ديگر روايت كرده

حديث هستند كه در سند هر يك از آن دروغگو يا فرد ضعيف يا انقطاعي هسـت  

يگر در آن اخـتالف شـده كـه آيـا از     پس اينها از ابوهريره ثابت نيستند، و نوعي د

ابوهريره ثابت است يا نه، اين تقريباً مثل نوع گذشته است و نوعي ديگر حـديث  

صحيح هستند كه غير از ابوهريره دو يا سـه يـا بيشـتر صـحابي ديگـر آن را هـم       

.اندهبيت نيز آن را روايت نموداند و در ضمن اهل روايت كرده

:»رودرشيد بعد از غروب به كجا ميخو«اعتراض ابوريه به حديث 
ابوريه اين حديث را ذكـر كـرده و بـا تمسـخر بـه حـديث نبـوي        23در ص 

سند آن خوب است، اما از آنجا كه بـا علـم و مشـاهده مخـالف اسـت      : (گويدمي
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گويد كه خورشيد وقتي آورد، چون حديث اين را ميكودكان را هم به خنده درمي

كنـد سـپس از  رود و زير عـرش سـجده مـي   اال ميكند به روي عرش بغروب مي

شـود  گيرد اما به آن اجازه داده نميپروردگارش براي طلوع در روز دوم اجازه مي

شـود آنگـاه هفتـاد هـزار     خواهد تا اينكه به آن اجازه داده ميو همچنان اجازه مي

! كندكشانند تا در روز دوم بر مردم طلوعفرشته آن را از مغرب به سوي مشرق مي

و براي علما روشن شده كه ابوهريره اين حـديث را از كعـب االحبـار يهـودي     ... 

...). و اين حديث با نص قرآن كريم مخالف است . فراگرفته است

اي افتراءكننده، تكذيب و تـوهين تـو منحصـر بـه ابـوهريره      ) مؤلف(گويم مي

گويد ميي چون قرآن ااي و قرآن را تكذيب كردهنيست، بلكه تو به قرآن طعنه زده

��j��i���h����g���f��e��d��c}�: كنند چنان كه در اين آيـه آمـده اسـت   مخلوقات سجده مي
xw��v��u��t���s��r��q�������p��o��n��m��l��kz

آيا نديدى كه تمام كسانى كه در آسمانها و كسانى كه در زمينند بـراى  «.)18: الحج(

ها و درختان و شيد و ماه و ستارگان و كوهخور) همچنين(و ! كنند؟خدا سجده مى

.»!جنبندگان، و بسيارى از مردم

هـا و ديگـر   اينگونه خداوند در كتابش اثبات نموده كه خورشيد و ماه و سـتاره 

برند، اما ما كيفيت سـجده بـردن آنهـا و چگـونگي     مخلوقات براي خدا سجده مي

ن موظف هستيم اين است كه به دانيم، و تنها چيزي كه بداتسبيح گفتن آنها را نمي

آنچه خداوند در كتابش از آن خبر داده ايمان داشته باشـيم، و انكـار كـردن آنچـه     

. خدا در قرآن گفته نشانه كفر و گمراهي است

. و ابوريه با انكار سجده بردن خورشيد و غيره كفر ورزيده است

سـتادت و  و اي ابوريـه اگـر تـو و ا   !! پس درس عبرت بگيريـد اي خردمنـدان  

پيروانتان به آنچه ابوهريره روايت كرده است اعتقاد نداري، ما آنچـه اهـل بيـت از    

. كنيماند را بيان ميهطريق جد خود روايت كرد

العابـدين و او از حسـين و او از   امام صادق از پدرش باقر و او از پدرش زيـن 
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بغ بـن نباتـه   روايت كرده اسـت، اصـ  �پدرش اميرالمؤمنين و او از پيامبر خدا

خورشيد سيصد و شصت برج دارد، هر برجـي  : گفت�اميرالمؤمنين: گويدمي

هـا  هاي آن به اندازه جزيره عربي هستند، و هـر روز در يكـي از ايـن بـرج    از برج

رسد و تا فردا آن جا به سجده شود به زير عرش ميآيد و وقتي پنهان ميپايين مي

همـراه  گـردد در حـالي كـه دو فرشـته     مـي افتد و سپس به محل طلوع خود برمي

زنند، و صورت خورشيد به سوي اهل آسمان اسـت و  هستند و فرياد ميخورشيد

بود ميپشت سر آن به سوي اهل زمين است و اگر صورت آن به سوي اهل زمين 

سـوختند، و  زمين و همه كساني كه روي آن هستند از شدت گرماي خورشيد مـي 

��i���h����g���f��e��d��c}�: كه خداوند فرموده اسـت معني سجده آن چيزي است 
��v��u��t���s��r��q�������p��o��n��m��l��k��j

���xwz)1(ابوعبـداهللا : صباح كناني روايـت شـده كـه گفـت    و در اختصاص از ابي

��m��l��k��j��i���h����g���f��e��d��c}�: را در مورد اين آيه پرسيدم كـه �
�s��r��q�������p��o��n���xw��v��u��tzــود : فرم

رسـد  كند، وقتي به طول آسمان ميخورشيد در هر شبانه روز چهار بار سجده مي

آن صـبح كـاذب   : كند، گفتم بله فدايت شـوم گفـت  قبل از طلوع صبح سجده مي

كند در حالي كه در يك گوشه زمين است و وقتـي  است چون خورشيد سجده مي

و اما سجده دوم . آيدكند و وقت نماز ميوع ميشود صبح طلاش بلند ميهاز سجد

شـود و قبـل از   گيرد و آتـش بلنـد مـي   آن وقتي است كه در وسط آسمان قرار مي

ايسـتد و سـجده   گيـرد مـي  ايستد پس وقتي خورشيد برابر عرش قرار ميزوال مي

شود و وقـت نمـاز   كند از وسط آسمان دور ميكند وقتي سر از سجده بلند ميمي


�������G<�I����0�U�T�'���+��#�å���â�>����ºÜ�$%���2P=���ZR�R��'�4å�����Z�OO�O���
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شود و به سجده و اما سجده سوم زماني است كه از افق پنهان مي. رسداميظهر فر

شود، همان طـور كـه وقتـي از    كند شب تمام ميافتد و وقتي سرش را بلند ميمي

.)1(رسدگذرد وقت زوال روز فراميوسط آسمان مي

گويد خواننده محترم به ابوريه كه شرالبريه است نگاه كنيد كه چگونه دروغ مي

دهد و اين حديث را كه با قرآن و سنت نبوي هماهنگ است انكـار و  فريب ميو 

. كندرد مي

و چگونه روايت ابوهريره با قرآن مخالف است و حال آن  كه ائمه از اين آيـه  

!! اند؟براي اثبات سجده خورشيد استدالل كرده

! اند؟آيا ائمه اين حديث را از كعب االحبار يهودي فراگرفته

. بيننداشان را كور كرده است و نميكه دشمني شيعه با ابوهريره دل و ديدهبه حق

دن نوافل بـه مـن   ام با خوانهمواره بنده«اعتراض ابوريه به حديث 
:»...شودنزديك مي
هايشان بدون هيچ مناسبتي حديثي را كـه  در كتاب(: گويدابوريه مي24در ص 

اند و چون بخاري آن را روايت كرده آن بخاري از ابوهريره روايت كرده جاي داده

هـر كـس بـا دوسـتي از دوسـتانم      «: شمارند، حديث اين طور استرا صحيح مي

ام همـواره بـا نوافـل بـه مـن نزديـك       كنم، و بندهدشمني كند با او اعالم جنگ مي

شـوم  مـي اودارم، وقتي او را دوست بدارم گوش شود تا اينكه او را دوست ميمي

شوم كه با آن بيند، و دست او ميشوم كه با آن ميشنود، و چشم او ميكه با آن مي

دهم و رود، و اگر از من بخواهد به او ميشوم كه با آن راه ميو پايش مي. گيردمي

. »دهماگر به من پناه ببرد او را پناه مي

گويد كه اين حـديث ابونعيم در الحليه مي«: كندبعد از ذكر اين حديث ادعا مي

از وهب بن منبه يهودي نقل شده است، و راوي حديث ابوهريره شـاگرد كاهنـان   


������l7M9������!H������R��Q!rv)����U�Yr9����Z�����
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�گفت پيامبركرد و ميآموخت و بين مردم پخش مييهودي بود كه از آنها مي
. »گفته است

اين حديث را تنها ابوهريره روايت نكرده اسـت بلكـه ديگـر    ) مؤلف(گويم مي

امامه و ابن عباس و انس و حذيفـه  كساني از اصحاب همچون عايشه و علي و ابو

. اندو معاذ بن جبل و غير آن را روايت كرده

گويد ما اين روايـت را از  دوم اينكه اگر تو معتقد هستي كه ابوهريره دروغ مي

. آوريمطريق اهل بيت برايت مي

�پيـامبر خـدا  : گفتشنيدم كه مي�گويد از ابوعبداهللامادبن بشير ميح
هر كس به دوستي از دوستانم توهين كند او براي جنگ : فرمايدميخداوند : فرمود

ام با آن خودش را به من نزديك با من سنگر گرفته است، و بهترين چيزي كه بنده

ام با نوافل به من تقـرب  ام و بندهكند اموري است كه آن را بر او فرض گرداندهمي

ا دوسـت بـدارم گـوش او    دارم و وقتـي او ر جويد تا اينكـه او را دوسـت مـي   مي

شوم كه بيند و زبانش ميشوم كه با آن ميشنود و چشم او ميشوم كه با آن ميمي

گيـرد و اگـر از مـن بخواهـد     شوم كـه بـا آن مـي   زند و دستش ميبا آن حرف مي

.)1(دهمكنم و اگر از من چيزي بخواهد به او ميدعايش را اجابت مي

به اسرا رفت �پيامبر خداوقتى : گفتكه مي�ابان بن تغلب از ابوجعفر 

هر كـس بـه دوسـتي از    : ا حال مؤمنان نزدت چگونه است؟ فرمودخداوند: فرمود

دوستانم توهين كند او براي جنگ با من سنگر گرفته است، و بهترين چيـزي كـه   

كند اموري اسـت كـه آن را بـر او فـرض     ام با آن خودش را به من نزديك ميبنده

دارم و جويد تا اينكه او را دوست مـي ام با نوافل به من تقرب ميندهام و بگردانده


�����G<�I���pY.��Z�&����&�����Q!]YL����o�YH����R&RN���������U��w=]�U�=M9��c��z���a&��
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شوم كه شنود و چشم او ميشوم كه با آن ميوقتي او را دوست بدارم گوش او مي

شوم كـه بـا آن   زند و دستش ميشوم كه با آن حرف ميبيند و زبانش ميبا آن مي

م و اگر از من چيزي بخواهد كنگيرد و اگر از من بخواهد دعايش را اجابت ميمي

.)1(دهمبه او مي

246، ص »زبـده االربعـين حـدثيا   «و خميني بر صحت اين حديث در كتـابش  

كند روايت مي�روايت است و او از پيامبر�از ابوجعفر«: تأكيد كرده است

. »...كه 

!! كند؟آيا ابوريه اهل بيت را هم مانند ابوهريره متهم مي

شخصـيت  (: گويـد مـي » آزمنـدي ابـوهريره  «ه تحت عنـوان  ابوري54و در ص 

ابوهريره ابعاد زيادي دارد از جمله ابعاد شخصيتي او آزمنـدي شـديد اوسـت بـه     

كرد و اين حرص و آزمندي تأثير بزرگي در زنـدگي  خاطر اين دم درها گدايي مي

...). او داشت و در تمام عمر او اينگونه بود 

ابـوهريره ملقـب بـه شـيخ     (: گويدمي» �tC¡ûشيخ «تحت عنوان 55و در ص 

tC¡�û ،بود�tCûو . هاي معروف و لذيـذ معاويـه بـود   نوعي خوراك از خوراك

اين خوراك توجه شاعران و نويسندگان را بيش از ديگر غذاها به خود جلب كرده 

و در. ها به آن چشم دوخته بودندكردند و از قرنگويي ميبود و در مورد آن لطيفه

خـورد و  و او همـواره حلـوا و فـالوده مـي    ... انـد  اين مورد چيزهاي زيادي گفتـه 

داشت و بـا معاويـه   گفت اينها ماده فرزند هستند و مضيره را خيلي دوست ميمي

...). كرد آن را ميل مي

انـد كـه بـراي قبـول و اعتمـاد بـه       ائمه و محدثين تأكيد كرده) مؤلف(گويممي

هـا  هاي ادبي و تاريخي اعتماد كرد چون در ايـن كتـاب  ابتوان بر كتروايات نمي

هاي ائمه ثقه كه در شـناخت  چيزهاي باطل زيادي هست، و حديث فقط از كتاب
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. شودشود گرفته ميحديث صحيح و ضعيف و مقبول و مردود به آنها مراجعه مي

كنـد در و چنين حكاياتي كه از نظر نقلي صحت ندارند و عقل آن را قبول نمي

كشي و سرگرمي است، و بهتر بـود  هاي ادبي زياد آمده كه هدف از آن وقتكتاب

كـه در مـورد   شد، اما اينكه در كتابي كه در يك بحث علمي چنين چيزي ذكر نمي

تاريخ سنت است ذكر شود و براي انتقاد يكي از بزرگان اهل علم و يـاران پيـامبر  

انـد از آن اسـتناد   را تأييد كردهو مسلمانان صدر اول اسالم او �كه پيامبر�

شود به حق چيزي است كه ما در اسلوب بحث در حال و در گذشته چنين چيزي 

.)1(سراغ نداريم

شكمو و پرخور بوده ... كه او (تهمت زدن ابوريه به ابوهريره ) مؤلف(گويم مي

، اين مختص ابوهريره نيسـت بلكـه مصـيبت    )كرد كه طبيب استاست و ادعا مي

انـد و آنهـا كتـابي    ر اين است كه اهل بيت همه به اين امر اختصاص داشـته بزرگت

اند كه طب االئمه ناميده شـده اسـت، و روايـاتي در ايـن مـورد ذكـر       تأليف كرده

مختص ابـوهريره نبـوده   » �ûtC«كنم كه خواهيم كرد، ولي قبل از آن يادآوري مي

بيت كـه از جـد خـود    و اينك به صورت فشرده و مختصر احاديثي از اهل. است

. گردداند به خواننده محترم عرضه مينقل كرده

بن سنان روايت است و او از ابوعبداهللاز عبداهللا17/41در مستدرك الوسائل، 

پيامبري از پيامبران به خداوند از ضـعف و نـاتواني   : كند كه گفتروايت مي�

ير و گوشت جسم و تن گوشت را با شير بپز چون ش: شكايت كرد به او گفته شد

نه بلكـه گوشـت را بـا    : است گفت» �ûtC«گفتم آن : گويدكنند، ميرا محكم مي

. كنندشير تازه قاطي مي

كنـد كـه   روايت مـي �سليمان بن جعفري از ابوجعفر17/5و در الوسائل، 

دارد، و اگـر  بهترين خوراك سويق است وقتي گرسنه باشي تو را نگـاه مـي  : گفت
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. كندذايت را هضم ميسير باشي غ

سويق انسان : كند كه گفتروايت مي�بكربن محمد از ابوعبداهللا7/6و در 

. نمايدكند و استخوان را محكم ميرا چاق مي

سـويق خـوارك پيـامبران    : روايت است كه گفت�از ابوعبداهللا17/6و در 

.)1(است

هـر كـس   «: تروايت شده كه گفـ �از پيامبر خدا16/390و در المستدرك 

يابـد و ايـن   به هنگام خوابيدن هفت دانه خرما بخورد از بيماري قولنج بهبودي مي

. »برندهاي شكم او را از بين ميهاي خرما كرمدانه

: كند كـه گفـت  ابن عمير از يكي از ياران ما روايت مي17/164و در الوسائل، 

و بـه آميـزش جنسـي    !! دهـد ج و بواسير نجات مـي نهويج از قول: ابوعبداهللا فرمود

!! كندكمك مي

كدو تنبل بخوريد چون مغـز را بيشـتر   : فرمود�علي17/15و در الوسائل، 

. كندمي

سـيب معـده را تميـز و خـالي     : روايت است گفـت �از علي16و در ص 

برد و بوي بد نمايد و بلغم را از بين ميها را محكم ميكند و مكيدن شير دندانمي

بخشـد و ضـعف را   بـه قلـب قـوت مـي    البـى گبرد، و خوردن ين ميهان را از بد

و فرزند را زيبـا  !! نمايدكند و بزدل را دلير ميكند و معده را خوب ميبرطرف مي

قرمـز قبـل از صـبحانه   گرداند، و اگر كسي روزي بيست و يك دانـه كشـمش  مي

... . شوند هاي او كم ميبخورد همه بيماري

بخوريد كـه  البىگ: روايت شده كه گفت�از او16/402و در المستدرك، 
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. گرداندگرداند و فرزند را زيبا ميكند و سينه را تميز ميچربي را زياد مي

كاسـني فرنگـي را   : كند كه فرمودروايت مي�بسياري از او416و در ص 

گرداند و گرم است و هر كـس  كند و فرزند را زيبا ميبخوريد آب بدن را زياد مي

.)1(شوندهايش پسر ميورد بيشتر بچهبخ

بـاقر و او از  جـابر جعفـي از محمـدبن علـي    135، ص �و در طب االئمه

گالبي بخوريد كه قلب را (: كنند كه فرمودپدرش و آنها از اميرالمؤمنين روايت مي

. )دهدكند و به آن جالء ميروشن مي

هـر انـاري   : كه فرمودروايت است �از پيامبربا سند 17/20و در الوسائل، 

.هاي انار را بخورمارم همه دانهاي از بهشت دارد بنابراين دوست ددانه

كنـد  روايت مـي �بن محمد از ابوعبداهللامعلي131-17/130و در الوسائل، 

شـود و فرزنـدش خوشـگل    هر كس گالبـي بخـورد آب او پـاكيزه مـي    : كه گفت

. گرددمي

: روايت است كـه گفـت  �طالبيبن اباز علي425و در مستدرك الوسائل، 

.كندبخوريد كه مغز را بيشتر ميكدوتنبل

انـد، و ايـن   ها در عقيده شيعه سرايت كردهچكار كنيم كه اين خرافات و افسانه

اي رسـوا كـرده اسـت، امـا     هـاي مدرسـه  ها و حتي بچهخرافات آنها را ميان ملت

هـاي صـحيح و   دهند و در كتابميمتأسفانه آنها اينها را به ائمه معصومين نسبت 

دهنـد و سـپس از آن بـه دفـاع     آورند و ميان مردم ترويج مـي معتبر خود آن را مي

هاي هاي كور و گوشخيزند، و وقتي ما حقايق را به آنها نشان دهيم و چشمبرمي

ها پـاك و منـزه   هاي بسته آنها را باز كنيم و بگوييم ائمه از اين افسانهن و دلاكرش

هـا را  كننـد، خداونـد شـيعه   بودن متهم ميد ما را به دشمني با ائمه و ناصبيهستن

بيامرزد و آنها را از بيماري جهالت و غفلت و حماقت نجات دهد آنهايي كه براي 
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! كتاب تو تقريظ نوشتند و آن را پخش كردند و براي آن طبل زدند

پـنج ميـوه از   :روايت اسـت كـه گفـت   �از ابوعبداهللا17/114در الوسائل، 

. ... هاي بهشت در دنيا موجود است، انار و سيب و گالبي و انگورميوه

شـوند  اند قانع ميشايد ابوريه و امثال او به اين رواياتي كه ائمه او روايت كرده

پسندند، و شايد ابوريه خـوردن خـاك و سـنگ را از    اگر روايات ابوهريره را نمي

. داندتر ميآنچه ابوهريره روايت نموده به

خوردن خاك براي انسان : كند كه گفتبن مهران از ابوعبداهللا روايت ميسماعه

را هـر كـس دردي داشـته باشـد و آن    �حرام است به جز خاك قبـر حسـين  

.دهدبخورد خدا او را شفا مي

: كند كه گفـت روايت مي�و سليمان بن بصري از پدرش و او از ابوعبداهللا

.هر بيماري است و بزرگترين دواستاي شف�خاك قبر حسين

خاك قبر حسـين : كند كه گفتروايت مي�و يونس بن ظبيان از ابوعبداهللا

�* ��8�O� �A)� *�8) !8O"#�: شفاي هر دردي است، وقتي آن را خوردي بگو�
� T�"L�B T&O%� T�"'�� T�Y=;� �� T[�ES �[�, �(s% VB� �����Y [X XXX

خـاك قبـر   : روايت است كـه گفـت  �از ابوعبداهللا298- 16/97و در الوسائل، 

مشك مباركي است كه هر كس از شيعيان ما آن را بخورد از هر بيمـاري  �حسين

. شوديابد و هر كس از دشمنان ما آن را بخورد مثل دمبه و چربي ذوب ميشفا مي

ين بيماري مبارك باد خوردن خاك و سنگريزه به ابوريه شايد خداوند او را از ا

! كه دارد شفا بدهد

ـ «اعتراض ابوريه به حـديث   ان و روزه سـه روزه از هـر   روزه رمض
:»...ماه

شـنيدم كـه   �مـن از پيـامبر  : گويـد ابوهريره مي: گويدابوريه مي58در ص 

هر كس ماه رمضان را روزه بگيرد، و در هر ماهي سـه روز روزه بگيـرد   : گفتمي
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. استگويا سال تمام را روزه گرفته

انداز طريق اهل بيت روايت كردهاين حديث را شيعيان شما) مؤلف(گويم مي

ابوبصـير از امـام صـادق و او از پـدرانش از علـي      251در معاني االخبار، ص 

هـايي هسـت كـه    در بهشت اتـاق : فرمود�پيامبر خدا: كند كه گفتروايت مي

تا جائي كه .....(شودديده ميشود و از بيرون داخل آندرون آن بيرون آن ديده مي

و هميشه روزه گرفتن به اينگونه است كه فرد رمضان را روزه بگيرد و ) فرمايدمي

در هر ماه سه روز را روزه بگيرد به اين ترتيب روزه تمـام سـال بـراي او نوشـته     

. شودمي

در هر ماهي سه روز ... از علي روايت است كه فرمود 101-10/89و در بحار، 

.)1(ه بگيرند كه اين سه روز با روزه تمام سال برابر استروز

:»انداحاديثي كه درباره فضيلت روز جمعه آمده«اعتراض ابوريه به 
) آموخـت چگونه ابـوهريره از كعـب االحبـار مـي    (تحت عنوان 93ابوريه در ص 

اي در روز جمعـه لحظـه  : كند كـه فرمـود  روايت مي�ابوهريره از پيامبر: گويدمي

دهـد،  ست كه هر مسلماني در آن لحظه از خداوند خيري بخواهد خداوند به او مـي ه

... .و در روز جمعه آدم آفريده شد و در آن روز به زمين پايين آورده شد 

طور آمدم كعب را ديـدم او از  كوه به : كند كه ابوهريره گفتسلمه روايت ميو ابي

حـديث روز جمعـه را روايـت    �تورات براي من گفت و مـن بـراي او از پيـامبر   

. در اين روز آدم آفريده شد و در آن روز به زمين پايين آورده شد: نمودم كعب گفت

كنـد و بخـش   روايت مـي �اينگونه ابوهريره بخشي از حديث را از پيامبر(

). دهدنسبت مي�آموزد و همه آن را به پيامبرديگر آن را از كعب مي

كنـد كـه   روايت مي�از پيامبر89/274بحار، مجلسي در) مؤلف(گويم مي

بهترين روزي كه در آن خورشيد طلوع كرده است روز جمعه است در اين : گفت
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روز آدم آفريده شد و در آن به بهشت وارد شد و در آن روز از بهشت بيرون شـد  

. افتدو قيامت در روز جمعه اتفاق مي

ه يـادآوري كـرد و گفـت در آن    از روز جمعـ �آمده كـه پيـامبر  89/276و در 

. دهداي هست كه هر بنده مسلماني در آن لحظه از خدا چيزي بخواهد به او ميلحظه

خداونـد آدم را در  : كند كه فرمـود روايت مي�لبابه از پيامبر11/109و در 

. روز جمعه آفريد

�بـه ابوعبـداهللا  : از عمار روايت است كـه گفـت  3/416و در فروع كافي، 
مگـر  كند اي در روز جمعه هست كه هيچ مؤمني در آن لحظه دعا نميلحظه: مگفت

.شودآن كه دعايش پذيرفته مي

اي اسـت  وقت جمعه لحظـه : كند كه گفتروايت مي�و زراره از ابوجعفر

: فرموده است�شود تا اينكه مدت كوتاهي بگذرد، پيامبركه خورشيد زوال مي

.)1(دهدبخواهد حتماً به او آن را ميهر كس در اين لحظه از خدا خير

مـا همـراه   : كنـد كـه گفـت   از علي روايت مي281-89/280مجلسي در بحار، 

پـدر و  �بوديم كه ناگهان مردي آمد و گفـت اي پيـامبر خـدا   �پيامبر خدا

مادرم فدايت باد به من بگو كه روز يكشنبه چگونه يكشنبه ناميده شـد؟ فرمـود چـون    

كه خداوند دنيا را در آن آفريد و اولين روزي اسـت كـه خداونـد    آن تنها روزي است

پدر و مادرم فدايت باد در مورد روز جمعـه بـه مـن بگـو، آنگـاه      : مرد گفت... آفريد 

گريه كرد و گفت مرا از روز جمعه پرسيدي روزي است كـه خداونـد در   �پيامبر

در آدم روح را دميـد،  آن آدم را آفريد، روز جمعه روزي است كه در آن روز خداوند

در روز جمعه خداوند آدم را در بهشت جاي داد و در روز جمعه به مالئكه فرمان داد 

روز ... كه براي آدم سجده كنند، و در روز جمعه خداونـد آدم و حـوا را جمـع كـرد     

. جمعه روزي است كه در آن روز خداوند گناه آدم را بخشيد
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آدم به مدت نيم ساعت در بهشت بـاقي  «: دگويل محمدبن ابراهيم ميلو در الع

. »...ماند و سپس در روز جمعه به زمين پايين آورده شد 

! اند؟آيا اين ائمه اين روايات را از كعب االحبار نقل كرده

:»خورشيد و ماه در روز قيامت نور ندارند«اعتراض ابوريه به حديث 
شانگر اين است كـه ايـن   از جمله اموري كه ن(: گويدابوريه مي94-93در ص 

هايش گرفته بود تا جايي كه ابوهريره سخنان او را كاهن ابوهريره را كامالً زير بال

. داد امور ذيل استنسبت مي�كرد و به پيامبرتكرار مي

خورشـيد و مـاه   : فرمود�كند كه گفت پيامبربخاري از ابوهريره روايت مي

. در روز قيامت گرد هستند

كنـد كـه او   را كعب االحبار گفته است، ابويعلي موصلي روايـت مـي  همين سخن 

آورند در حالي كه گويا دو گاو بزرگ هسـتند  روز قيامت ماه و خورشيد را مي: (گفت

). بيندشوند هر كس آن دو را عبادت كرده آن دو را ميآنگاه در جهنم انداخته مي

دهيم و از آن راكننده را ميما به صورت مختصر جواب اين افت) مؤلف()1(گويممي

و غيـره احاديـث ابـوهريره را قبـول     )2(كاشف الغطاءجا كه او و استادش عبدالحسين 

. دهيمندارند ما از احاديث خود آنها كه از طريق اهل بيت روايت شده به او پاسخ مي

كند كه او روايت مي�محمدبن مسلم از يكي از آن دو13-8/12در بحار، 

��u}ه پرسيده شد كهاز اين آي �t� �s� �rqz)گفت)71: اإلسراء :

كند، و در آن روز ماه و منظور كساني هستند كه آنها در دنيا از آنان پيروي مي

. شوندانداخته ميكنندگان آنها در جهنمخورشيد و عبادت

در روز قيامـت مـاه و   : كنـد كـه گفـت   روايت مي�و ابوبصير از ابوعبداهللا

شـوند و در جهـنم انداختـه    رت دو گاو فربه و بـزرگ آورده مـي  خورشيد به صو
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.)1(شوندكنندگان خورشيد و ماه نيز به جهنم انداخته ميشوند و عبادتمي

روسي دارد كه گـردنش زيـر   خداوند خ«اعتراض ابوريه به حديث 
:»عرش است
حاكم در مستدرك و طبراني از ابـوهريره روايـت   (: گويدابوريه مي94در ص 

خداوند به من اجـازه داده تـا از خروسـي    : فرمود�اند كه گفت كه پيامبرردهك

: گويـد سخن بگويم كـه پاهـايش در زمـين و گـردنش زيـر عـرش اسـت و مـي        

� �� VB�C�'�VB�S ��%كسـي كـه بـه دروغ بـه مـن      :شود، به او پاسخ داده مي�

ار اسـت كـه او   هاي كعب االحباين حديث از گفته. داندسوگند بخورد اين را نمي

زير عرش است و پاهايش زير زمـين  گردنشخداوند خروسي دارد كه (: گويدمي

'��C�8 �: گويـد دهنـد آنگـاه او مـي   ها بانگ مـي است هر گاه بانگ دهد خروس
R �}��� VOr� ��� ��(9h� !�� .

روايــاتي در مــورد فضــيلت 8-65/9مجلســي در بحــار، ) مؤلــف(گــويم مــي

اكيان آورده است و در ضمن آن همين روايت مسـتدرك را  نگهداري خروس و م

. از طريق ابوهريره نيز آن جا ذكر كرده است

و احاديثي از طريق اهل بيت نيز در اين مورد روايت شده است وهـب از ابـن   

كنـد كـه خداونـد متعـال خروسـي دارد كـه       روايت مي�عباس و او از پيامبر

.)2(در عرش استپاهايش در قعر زمين هفتم است و سرش

خداوند خروسـي دارد  : گفتگويد از ابوعبداهللا شنيدم كه ميو جابر جعفي مي

و در روايتي ديگر آمـده اسـت كـه    . كه پاهايش در زمين و سرش زير عرش است

و يك بال آن در شرق و يك بال آن در غرب -سرش در آسمان زير عرش است
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هـا  همـه خـروس  : گويدچنين ميوقتي�'�VOr� ��C �� ����: گويداست و مي

: شـنويد بگوييـد  دهد و وقتي صداي خـروس را مـي  زنند و او جواب ميبانگ مي

���C�'�;��� �� VOr��)1(.
كنـد  روايت مي�محمدبن فضيل از ابوجعفر228و در روضه الكافي، ص 

خداوند خروسي دارد كه پاهايش در زمين هفتم اسـت و گـردنش زيـر    : كه گفت

هـايش را  باشـند در ثلـث دوم آخـر شـب بـال     هايش در هوا ميست و بالعرش ا

����Y w:�` �; 9h8� !8�( KL g�r� f?� �Or ;(@� �* �آورد زند و بانگ برميمي
w����� ���Kr� آورندزنند و بانگ برميها بال ميآنگاه خروس� .

روايـت  !! پـدرش و او از �دارم بن قبيصه از امام رضا87/181و در بحار، 

خداوند خروسي زير عرش دارد كه پاهايش در زمين : فرمود�كند كه پيامبرمي

شـنوند  گويد كه همه او را ميهفتم است در يك سوم اخير شب تسبيح خدا را مي

. آورندهاي دنيا بانگ برميها در آن وقت خروسها و جنبه جز انسان

و آيـا همـان   ! اند؟عب االحبار ياد گرفتهآيا اين ائمه و راويان احاديث آنها از ك

اند؟ كند از يهود آموختهطور كه ابوريه ادعا مي

همه اين احاديث از طريق شيعه ثابت شده و صحيح هسـتند  ) مؤلف(گويم مي

اما از طريق ابوهريره حـديث از او ثابـت نيسـت و ابـن جـوزي ايـن حـديث را        

صحيح به تساهل معروف اسـت،  موضوع و ساختگي قرار داده است، و حاكم در ت

كند مطلبي اسـت كـه   و از جمله چيزهايي كه بر عدم ثبوت اين حديث داللت مي

خالصه اينكه همه احاديث خروس : هاي طرابلسي گفتابن قيم در پاسخ به سؤال

هـر گـاه صـدا و بانـگ خـروس را      «دروغ هستند به جز يك حديث و آن اينكـه  
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.)1(»اي را ديده استو فرشتهشنيديد از فضل خدا بخواهيد چون ا

اما اينكه او حديث را به نويري نسبت داده است بايد گفت كه نويري اديبي از 

پـس وقتـي كـه    ... قرن هفتم است و معلوم نيست اين را از كجا فراگرفتـه اسـت   

ثابـت نيسـت و   �حديث ساختگي و موضـوع اسـت از ابـوهريره و از پيـامبر    

ريزد و قول كعـب از طريـق   ت از اساس درهم فرومياينگونه آنچه ابوريه گفته اس

. ائمه معصومين شما روايت شده است

ون و فرات از نهرهاي نيل و سيحون و جيح«اعتراض ابوريه به حديث 
:»بهشت هستند

اند كـه او  هاحمد و مسلم از ابوهريره روايت كرد(: گويدابوريه مي196در ص 

ون و جيحون و فرات از رودهاي بهشت رود نيل و سيح: فرمود�پيامبر: گفت

). باشندمي

چهـار نهـر از   : گويـد و همين را كعب االحبار روايت كرده است آن جا كه مي

بهشت هستند كه خداوند آنها را در دنيا قرار داده است، نيـل نهـر عسـل اسـت و     

فرات نهر شراب است و سيحون نهر آب در جنت است و جيحـون نهـر شـير در    

. جنت است

اي قـديمي اسـت و   گيرند افسانهها از جنت سرچشمه ميدين گفته كه اين روا

و ... گـردد  ها پيش از اين برمـي تنها روايت اسرائيلي نيست، و تاريخ اين به مدت

رود نيـل و سـيحون و   : فرمـود �در اسالم ابوهريره روايـت كـرده كـه پيـامبر    

ر از ابـن عبـاس از   و در حـديثي ديگـ  . جيحون و فرات از نهرهاي بهشت هسـتند 

خداوند از بهشت پنج رودخانه را به روي زمين : كند كه فرمودهروايت مي�پيامبر

هاي جبرئيل از يكي خداوند روي بال. سيحون و جيحون و دجله و فرات و نيل: آورد

ها سپرد و در زمين هاي پايين بهشت اين رودها را پايين آورد و آن را به كوهاز چشمه
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و در حديثي ديگر آمده كـه دو  . داند و در آنها براي مردم منافعي مقرر كردروانشان گر

انـد و  هـاي مـؤمن نيـل و فـرات    اند و دو رودخانـه كافرنـد، رودخانـه   رودخانه مؤمن

باشـند، و مـؤمن بودنشـان را اينگونـه تفسـير      هاي كافر دجله و نهر بلـخ مـي  رودخانه

فرشان اينگونه تفسير شده اسـت كـه آب   و ك،كننداند كه بدون مشقت آبياري ميكرده

.توان استفاده كرديدهد و از آنها جز با مشقت نمنمي

ها شود كه ما را بين امتهايي وارد دين ما ميو اينگونه چنين خرافات و افسانه

آنها اين روايـات  خندند، و متأسفانه ها به ما ميايكند و حتي بچه مدرسهرسوا مي

اند و بين هاي صحيح خود آن را نوشتهدهند و در كتابت مينسب�را به پيامبر

وقتي مـا حقـايق را بـه آنهـا نشـان      (كنند، و دهند و از آن دفاع ميمردم ترويج مي

را �هاي بسته را باز كنيم و پيامبرهاي كر و دلهاي كور و گوشدهيم و چشم

گوينـد مـا بـه    د و مـي كننـ هايي پاك و منزه بدانيم ما را مـتهم مـي  از چنين افسانه

خداوند آنها را بيامرزد و آنان را از درد و بيماري . ايمصحابي بزرگواري طعنه زده

). جهالت و غفلت و حماقت نجات دهد

اين حديث را از طريق ائمه معصومين شما بيان خواهيم كـرد تـا   ) مؤلف(گويم مي

ص شـود كـه اگـر اينهـا     براي امثال ابوريه آن كساني كه كتاب او را نشر كردند مشـخ 

!! اندشوند، از طريق ائمه روايت شدههستند كه به دين چسبانده ميخرافات و افسانه

�و او از جدش و او از پدرانش از علي! بن عبداهللا هاشمي از پدرشعيسي
فرات : چهار رودخانه از بهشت هستند: فرمود�پيامبر: كند كه گفتروايت مي

و نيل عسل است و ،ن، فرات در دنيا و آخرت آب استو نيل و سيحون و جيحو

.)1(و جيحون رود شير است،سيحون رود شراب است

گفـت وارد  �روايت است كـه اميرالمـؤمنين  60/41و 99/243و در بحار، 
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كند، از آب آن بخوريد از همان قسـمتي كـه   شدن در آب زمزم بيماري را دور مي

فـرات و  : سود چهار نهر از بهشت استطرف حجراالسود است چون زير حجراال

.نيل و سيحون و جيحون

دو رودخانه مؤمن هسـتند و  : كند كه گفتروايت مي�و ابوبصير از ابوعبداهللا

هاي مؤمن نيل مصـر و  اند، و رودخانههاي كافر نهر بلخ و دجلهدو تا كافرند، رودخانه

.)1(از آب فرات بدهيدشوند باشند، پس به فرزندانتان وقتي متولد ميفرات مي

ختي هست كه سوار در كه در بهشت در«اعتراض ابوريه به اين حديث 
:»...سايه آن 
االحبار چنان زيرك بود و چنان از سادگي كعب(: گويدابوريه مي101در ص 

خواست در دين ها و خرافاتي را كه ميكرد كه افسانهابوهريره سوء استفاده مي

ها را به نام كرد و وقتي ابوهريره آن افسانهبوهريره تلقين مياسالم ترويج دهد به ا

كرد تا بر اين اسرائيليات  آمد و او را تصديق ميكرد كعب ميحديث روايت مي

چنان كه گويا . ين جاي بدهدممهر صحت بگذارد و بتواند آن را در اذهان مسل

ر حقيقت سخنان روايت كرده است و حال آن كه د�ابوهريره آن را از پيامبر

آوريم كه ابوهريره آن را به اي از احاديثي ميند، و اينك نمونهاهكعب االحبار بود

دهد در صورتي كه در حقيقت از اسرائيليات است، احمد و نسبت مي�پيامبر

�پيامبر خدا: كنند كه گفتبخاري و مسلم و غيره از ابوهريره روايت مي
رود اما واركاري صد سال در سايه آن ميفرمود در بهشت درختي هست كه س

�b�a}شود،اش تمام نميسايه �`z)و اينگونه كعب و ... .)30: هالواقع

...). كنند ابوهريره براي ترويج اين خرافات ميان مسلمين همكاري مي

و اين ! دهد كه چقدر ابوريه با قرآن بيگانه استاين نشان مي) مؤلف(گويم مي

سعيد هريره روايت نكرده است بلكه انس و سهل بن سعد و ابيحديث را تنها ابو
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.)1(اندآن را روايت كرده�خدري

گويي؟ آيا آنها نيـز چنـان كـه    پس اي ابوريه در مورد سه صحابي ديگر چه مي

و . ها حيا كـن اند، اي بوق تبشيريكني مورد سوء استفاده كعب قرار گرفتهادعا مي

كـه وقتـي حيـا نكـردي هـر چـه       «فرمـوده اسـت   راست�به راستي كه پيامبر

.)2(»خواهي بكنمي

اگر كعب از روي زيركي از سادگي ابـوهريره سـوء اسـتفاده    )مؤلف(گويممي

خواسته در دين اسالم جاي بدهـد بـه او تلقـين    كرده و آنچه از خرافات را كه مي

آنهـا  ائمه شما كه مـدعي هسـتيد كـه   . كرده است تا در اذهان مسلمين جاي بدهد

! اندها را روايت كردهمعصومند نيز اين به گفته شما افسانه

روايـت اسـت كـه    �از اميرالمؤمنين131و 118و 8/117در بحار االنوار، 

است و در خانه �طوبي درختي در بهشت است ريشه آن در خانه پيامبر: گفت

دهد به او ميهاي آن است و او هر چه بخواهد اين شاخه هر مؤمني يكي از شاخه

رود و و اگر سواري در سايه آن صد سال راه پيمايي كند از سـايه آن بيـرون نمـي   

افتد شود و ميرسد تا اينكه خسته مياگر كالغي پرواز كند به سر و باالي آن نمي

.مند باشيد و براي آن بكوشيدقهپس به اين عال

ه گفت وقتي بـه  به فاطم�روايت است كه پيامبر409-18/408و در بحار، 

سـايه  ... وقتي وارد بهشت شدم در آن درخت طوبي را ديـدم  ... آسمان برده شدم 

سـوار صـد سـال در سـايه ايـن      ... درازي به اندازه پهناي آسمان و زمين داشـت  

شود و همـين اسـت كـه خداونـد     اش تمام نميكند اما سايهدرخت راهپيمايي مي

.)30: هالواقع(��b�a��`z}�فرمايد مي

b�a��`z}�اين را خواند�و ابوعبداهللا... و در تفسير قمي آمده است 
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گفت سايه درازي در وسط بهشت است در عـرض بهشـت و عـرض بهشـت بـه      

اندازه عرض و پهناي آسمان و زمين است و سوار در اين سايه مسير صد سـال را  

.)1(شودپيمايد اما سايه تمام نميمي

. اين روايت آمده است18/151در و8/109و همچنين در بحار، 

پيامبر خدا: روايت است كه گفت�از ابوجعفر8/157و در بحار االنوار، 

.)85: مريم(m��l��k���j��i��h���gz}�:را از اين آيه پرسيدند�

روزي كه پرهيزگاران را به صورت گروهي به سوي خداوند مهربان گرد «

.»آوريممي

سوار باشند و اينها كساني هستند كـه تقـواي الهـي را    هيئت و وفد بايد: فرمود

و در بهشت درختي وجود دارد كه زير سايه هر برگ آن هـزار  ... اند رعايت كرده

.... ايستند نفر مي

راست : در حديثي طوالني از عبداهللا بن سالم روايت است كه گفت60/255و در 

فرمـود در بهشـت   . كـن گفتي اي محمد پس درختان بهشـت را بـراي مـن توصـيف     

رد و   گوينـد كـه ريشـه آن در و شـاخه    درختي هست كه به آن طوبي مي مـهـاي آن ز

هايش گوهر است، هيچ اتاقي و هيچ جايي در بهشـت نيسـت مگـر آن كـه ايـن      ميوه

پـس آيـا كعـب از ائمـه     » ...راسـت گفتـي اي محمـد   : گفت. درخت بر آن قرار دارد

!!است؟بوهريره سوء استفاده كردهمان طور كه از امعصومين تو سوء استفاده كرده ه

در حقيقت اگر كسي بخواهد ابوريه و صدرالدين را در تكذيب همه آنچـه در  

مورد عظمت و گستردگي بهشت و جهنم آمده تأييد كند بايد همه اصحاب و همه 

ائمه اهل بيت را بدون استثناء تكذيب كند، چون همه عظمـت بهشـت و جهـنم را از    

شود؟ حقيقت اين است كـه  اند پس چرا به ابوهريره حمله ميروايت كرده�برپيام
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هـا و همـه چيـز آن بـزرگ و     ها و درختان و ميوهبهشت بزرگ است رودبارها و كوه

باور دارد بايد به عظمت و بـزرگ بـودن آن نيـز    گسترده است، و اگر كسي به بهشت 

بهشت و جهنم براي كساني چـون  ايمان داشته باشد چون ايمان داشتن به اصل وجود

اما ابوريه و صدر به اصـل  . ابوريه و صدر از ايمان آوردن به بزرگي آن دشوارتر است

.كنندبهشت ايمان ندارند از اين رو عظمت و گستردگي آن را تكذيب مي

»شودكه زنا زاده وارد بهشت نمي«اعتراض ابوريه به اين حديث 
: ايشه حديث ابوهريره را روايت كرد كهو ع(گويد ابوريه مي140در ص 

فرزندي كه از زنا به دنيا آمده : سپس عايشه گفت. شودزنازاده وارد بهشت نمي

�}�: گناهي ندارد، و اين را خواند � ¹¸��¶��µ��´��³z)و هيچ «.)15: اإلسراء

. »گيردكسي بار گناه كسي ديگر را به دوش نمي

انـد  قبال كـرده ساني كه از كتاب تو اسـت اين حديث را ائمه ك) مؤلف(گويم مي

!!اندروايت نموده

فرزندي كه از زنا بـه دنيـا   : كند كه گفتروايت مي�صدوق از امام صادق

گويد پروردگارا من چه گناهي داردم و من در كاري كه انجام شده نقشي آمده مي

پدر و مادرت دهد تو بدترين آن سه نفر هستيام؟ آنگاه منادي او را ندا مينداشته

.)1(شودزنا كردند و تو پليد هستي و جز افراد پاك كسي وارد بهشت نمي

: شنيدم كه گفـت �از ابوجعفر: گويدزراره مي6روايت 5/285و در بحار، 

. هيچ خير در پوست و مو و گوشت و خون فرزندي كه از زنا به دنيا آمده نيست

كنـد  روايت مـي �از ابوعبداهللاآمده كه از ابوخديجه 7روايت 5/285و در 

يافـت،  اسرائيل نيز نجات مـي كرد سائح بنياي نجات پيدا مياگر زنازاده: كه گفت

زنازاده هرگـز  : او عابدي بود، به او گفتند: اسرائيل كيست؟ فرمودسائح بني: گفتند

كنـد، آنگـاه او بيـرون آمـد و در     شود و خداوند عمل او را قبـول نمـي  خوب نمي
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گفت گناه من چيست؟ گشت و ميميهاكوه

. نيز روايتي در اين مورد آمده است12روايت 5/285و در 

از (: گويـد مـي 247-4/246اهللا الجزائـري در كتـابش انـوار النعمانيـه،     و نعمت

كـافر و پليـد اسـت و    ) ولد الزنـا (مرتضي و صدوق و ابن ادريس نقل شده كه او 

و از مرتضـي روايـت اسـت كـه او را در     ... ود رهمانند ديگر كافران به جهنم مـي 

رود پرسيدند، او در رود و به بهشت نميمورد ولدالزنا و اينكه ولدالزنا به جهنم مي

...). هاي ما موجود است اين روايت در كتاب: پاسخ گفت

و حقيقت اين است كه اخبار و روايات زيادي آمـده  (: گويدمي248و در ص 

...). كنند كه او از اهل جهنم است كه بر اين داللت مي

و اهل بيت از جد پس ابوريه در مورد اين احاديث كه از اهل بيت روايت شده

!! گويد؟كنند چه ميخود روايت مي

!! گويد؟و در مورد اقوال علماي شيعه كه مطابق با فتواي اهل بيت است چه مي

:»هاستسرگين و استخوان خوراك جن«اعتراض ابوريه به حديث 
كند كه او بـا  بخاري از ابوهريره روايت مي(: گويدابوريه مي248-247در ص 

�برد در اين وقت پيامبررا مي�همراه بود و آب وضوي پيامبر�پيامبر
هايي بيـاور كـه بـا آن    من ابوهريره هستم فرمود سنگ: فرمود؟ اين كيست؟ گفت

كـردم  وشه لباسمگهايي در گاه سنگكنم و استخوان و سرگين نياور آناستنجاء مي

سپس دور شدم تا آن كه او قضاي حاجت نمود آنگاه به همراه . و كنار او گذاشتم

سرگين و استخوان چه اشـكال دارنـد؟ گفـت آنهـا خـوراك      : او راه افتادم و گفتم

هـاي نصـيبين پـيش مـن آمدنـد و از مـن توشـه        هاي جـن ها هستند و هيئتجن

يشان دعا كردم كه وقتي از كنار هـر سـرگين و اسـتخواني    پيش خدا برا،خواستند

)! گذرند بر آن خوراكي بيابندمي

قبل از نگاه كردن به معاني اين حـديث بـه كلمـات آن    (: گويدسپس ابوريه مي

)! نگاه كنيد
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اين حديث را ائمه كساني كـه از كتـاب تـو اسـتقبال كردنـد      )مؤلف(گويممي

! اندروايت كرده

كنـد كـه او را در مـورد اسـتنجاء گـرفتن بـا       روايت مي�عبداهللاليث از ابو

اسـتخوان و سـرگين خـوراك   : استخوان يا سرگين شتر و چوب پرسـيدم، گفـت  

وقتي در اين مورد پرسيدند فرمود اينهـا را بـراي   �باشند و از پيامبرها ميجن

.)1(اين كار درست نيستند

حيوانات و استخوان درسـت  سرگيناستنجاء با(: و در كتاب الفقيه آمده است

بـه مـا   آمدنـد و گفتنـد اي پيـامبر خـدا    �ها نزد پيامبرجننيست چون هيئت

حيوانـات و اسـتخوان را داد پـس درسـت     سرگينكااليي بده آنگاه ايشان به آنها 

.)2()نيست كه با اين دو چيز استنجاء انجام گيرد

:»مگس«اعتراض ابوريه به حديث 
بخاري و ابـن ماجـه از   : (گويدمي» حديث مگس«يه تحت عنوان ابور248در ص 

هر گاه مگـس در ظـرف كسـي    : فرمود�پيامبر: اند كه گفتابوهريره روايت كرده

). ببرد چون يك بال آن بيماري و بال ديگر آن شفا استافتاد آن را كامالً فرو

دهـد و  مـي كند و شـبهاتي پيرامـون آن ارائـه    سپس او اين حديث را انكار مي

اين حديث بيش از ديگر احاديث مورد نقـد پژوهشـگران قـرار گرفتـه     (: گويدمي

است، چون مگس يك موجود پليد و آلوده اسـت كـه انسـان از ديـدن آن متنفـر      

دهد كه مگس وقتي در ظرف آب يا غذا فرمان مي�شود پس چگونه پيامبرمي

...). هست را بخوريد؟ افتاد آن را داخل ظرف فروببرد و سپس آنچه در ظرف 

كه ابوهريره اين حديث را از جيب : به خاطر اين ما گفتيم(: گويدمي254و در 

). خود درآورده تا به هدفش برسد
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اين حديث را كسـاني ديگـر غيـر از ابـوهريره نيـز روايـت       ) مؤلف(گويم مي

اند كردهاند و امام احمد و نسائي و ابن ماجه آن را از ابوسعيد خدري روايتكرده

.طريق انس آن را روايت كرده استو بزار از

اند كه شما گفته آنها را گوييم اين حديث را كساني روايت كردهو به ابوريه مي

شيعه اماميـه بخصـوص فقـط احـاديثي را معتبـر      (كه . گوييكني و ميتصديق مي

درش بـاقر  اند يعني آنچه صادق از پدانند كه اهل بيت از جد خود روايت كردهمي

العابـدين و او از حسـين و او از پـدرش اميرالمـؤمنين و او از     و او از پدرش زين

اند اما آنچه افرادي چون ابوهريره روايت كرده. روايت كرده است�رسول خدا

). نزد اماميه هيچ اعتباري ندارد... 

ا هر گاه مگس در ظرف كسي افتـاد آن ر (: فرمود�گويد پيامبرامام باقر مي

داخل ظرف فروببرد چون يك بال آن بيماري است و بال ديگـر آن شـفا اسـت و    

زنـد و آن بـالي كـه شـفا دارد را     مگس همان بال مسموم خود را در نوشيدني مي

.)1()برد پس شما آن را كامالً فروببريد تا زيان نبينيدفرونمي

ه هـر گـاه   روايت است كـ �از پيامبر2/317و 5/329و در اللئالي االخبار، 

مگس در ظرف شما افتاد بايد آن را فرو ببريد چون يك بال آن شفا و بـال ديگـر   

... .آن مسموم است 

كند كه او را در مورد مگس كـه  روايت مي�و ابوبصير مرادي از ابوعبداهللا

.2(اشكال ندارد آن را بخور: افتد پرسيدم فرمودداخل روغن و غذا مي

شود كه اين حـديث  نصف و پژوهشگري معلوم مياز آنچه ذكر شد براي هر م

.از ائمه و صحابه روايت شده استاز طريق چندين نفر
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.و آيا بعد از حق جز گمراهى نيست

:»...عجوه از بهشت است و «ه حديث اعتراض ابوريه ب
پيامبر: كند كه گفتگويد ترمذي از ابوهريره روايت ميابوريه مي254در ص 

. دهدبهشت است و از سم و زهر شفا ميعجوه از : فرمود�

و در روايتي ديگر اين اضافه شده و كمأه از شهد گياه است و آب آن چشم را 

. دهدشفا مي

نوري و طبرسي در مستدرك خود اين حديث را از ابوهريره )مؤلف(گويممي

: كنـد كـه گفـت   ند و در آن آمده كه ابوسلمه از ابوهريره روايت مـي اهروايت كرد

.)1(دهدكمأه از شهد گياه است و آب آن چشم را شفا مي: فرمود�پيامبر

و عاملي در وسائل خود بابي آورده و آن را باب الكمـأه ناميـده اسـت و ايـن     

!! حديث از طريق ائمه هم روايت شده است

از شـهد گيـاه   هفرمود كمأ�پيامبر: روايت است كه گفت�از ابوعبداهللا

و در روايتـي  .بهشت است آب آن براي درد چشم مفيد استاست و شهد گياه از

.)2(از بهشت است) نوعي خرما(ديگر آمده كه عجوه 

. »...كمأءه از : روايت شده كه گفت�و در دعائم االسالم از علي

كمأه را بايد بگيـري و بشـويي تـا پـاك     : گفت�و زيد بن علي بن حسين

ري و آبش را بگيري و در آتش گرم كني تا اي آن را بفشاشود سپس بايد با پارچه

اي قـرار  سفت شود سپس يك قيراط مشك در آن انداخته شود و آنگاه در شيشـه 

ها را سرمه كنيد و وقتي خشك شد با آب باران آن را بساييد و دهيد و از آن چشم
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.)1(سپس با آن چشم را سرمه كنيد

كنـد كـه پيـامبر   ايت ميو او از پدرانش رو�و همچنين قبيصه از امام رضا

اسـرائيل نـازل   است كه خداوند بـر بنـي  ) حلوايي(نّكماءه از همان م: فرمود�

.)2(كرد، و اين شفاي چشم است

اما در مورد عجوه حر عاملي در وسائل خود بابي بـه نـام بـاب العجـوه آورده     

: فرمـود �ابوعبداهللا: و در اين باب از زيدبن اسلم روايت است كه گفت. است

.)3(دهدعجوه از بهشت است و از زهر و سم شفا مي

.)4(و از امام صادق هم روايت شده كه گفت عجوه شفاي هر بيماري است

! گويد؟پس ابوريه در مورد اين روايات چه مي

!! تربت حسين شفاي هر بيماري است

اعتـراض  �گو است كـه بـه احاديـث پيـامبر    اما اين مرد چنان نادان و ياوه

هـا  گويند كه خاك حسين همه بيماريكند كه آنها ميند و از اين تعجب نميكمي

! دهدرا به جز مرگ شفا مي

ابوعبداهللا : كند كه گفتيحيي واسطي از مردي روايت مي16/395در الوسائل، 

ها مانند گوشت خوك حرام هستند و هر كس خاك بخورد همه خاك: فرمود�

دهد و هـر  به جز خاك قبر كه از هر بيماري شفا ميخوانمو بميرد بر او نماز نمي

. يابدكس با شهوت آن را بخورد شفا نمي

كنـد كـه ابوعبـداهللا را در مـورد     روايت مي�و ابوحمزه ثمالي از ابوعبداهللا
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خاك حاير پرسيدند كه آيا شفابخش است؟ گفت بـين آن و بـين قبـر بـه فاصـله      

و �خاك قبر جدم رسول خـدا چهار ميل خاك آن شفابخش است و همچنين

شفابخش هسـتند از آن بخوريـد كـه از    همچنين خاك قبر حسين و علي و محمد

.)1(...!باشند همانند سپري مي،دهند و در مقابل خطرهر بيماري و دردي شفا مي

:»كه در بهشت موسيقي است«اعتراض ابوريه به اين حديث 
نان عجيب و غريب او كه همـواره  و يكي از سخ(: گويدابوريه مي255در ص 

هـا را  دهند همان طور كه او با بازي كالغ بچهمردم براي سرگرمي به آن گوش مي

خنداند در حالي كه از طرف معاويه امير مدينه بود، اين اسـت كـه در تخـريج    مي

خوانديم كه اسحاق از مجاهـد روايـت   129احاديث كشاف حافظ بن حجر، ص 

: ه گفته شـد آيـا در بهشـت موسـيقي و آواز هسـت؟ گفـت      كند كه به ابوهريرمي

هـايش يـاقوت و   هـاي آن نقـره و ميـوه   درختي هست كه ريشه آن طـال و شـاخه  

شود كه دهد و صدايي از آن بلند ميآيد و آن را تكان ميمرواريد هستند بادي مي

). بهتر از آن هرگز شنيده نشده است

س چرا ائمه معصومين شما آن اگر اين حديث عجيب است پ) لفؤم(گويممي

از ابوعبـداهللا ... روايت است كه 127-8/126در بحار االنوار، ! اند؟را روايت كرده

در بهشـت درختـي   : پرسيدم كه آيا در بهشت موسيقي و آواز هست؟ گفـت �

وزد و چنـان صـدايي از آن   دهد و اين باد ميهست كه خداوند به بادها فرمان مي

ايـن پـاداش   : سپس گفت. اندها صدايي نشنيدهي آن هرگز انسانآيد كه به زيبايمي

. كسي است كه در دنيا از ترس خدا به موسيقي گوش نداده است

�پيامبر: روايت است كه گفتند�از ابوجعفر و ابوعبداهللا138و در ص 
اي علي وقتي به معراج رفتم در بهشت رودي سفيدتر از شير ديـدم  : به علي گفت

گويـد كـه گذشـتگان و    بهشت درختي هست كه بـا صـدايي تسـبيح مـي    در... و 
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. اندآيندگان مثل آن صدا را نشنيده
اي از پرسيدند كـه عـرض هـر رودخانـه    �آمده كه از پيامبر146و در ص 

عرض هر نهري به انـدازه مسـير پنجـاه    : هاي بهشت چقدر است؟ فرمودرودخانه
زند و امواج آن صداي موسيقي و آواز ميها دور سال است و هر نهري از زير كاخ

خوانند همان طور كه مردم در گويند و در بهشت ترانه ميدهند و تسبيح ميسرمي
. خواننددنيا ترانه مي

اهللا الجزائري و نعمت 21/317در و 255-60/241در و8/196و همچنين در 
.اندو ائمه ذكر كرده�هايي از پيامبردر اين مورد روايت4/295در انوار خود 

نماينـد و گـاهي همـه    كنند گـاهي او را تكـذيب مـي   آنها ابوهريره را متهم مي
كنند كـه او ايـن   شمارند و گاهي او را متهم ميو خرافات مياحاديث او را افسانه

چيزهـاي  ... احاديث را از وهب بن منبه و كعب االحبار يهودي آموختـه اسـت و   
. گوينداو ميديگري به دروغ در مورد 

زننـد  ها را به ائمـه خـود مـي   بينيد كه در حقيقت آنها اين طعنهاما بالفاصله مي
!!دانندولي نمي

:»دهد در روز قيامتي كه زكات نميعقاب كس«اعتراض ابوريه به حديث 
دهـد در روز  مجازات كسي كـه زكـات نمـي   «ابوريه تحت عنوان 256در ص 

دهد در روز قيامـت مـاري را بـه گـردنش     نميكسي كه زكات(: گويدمي» قيامت
...). كند طوق مي
محمـدبن  . انـد اين روايت را ائمه اهل بيت نيز روايت كـرده ) مؤلف(گويم مي

اي كه زكات مال خـود را  هر بنده: كند كه گفتروايت مي�مسلم از ابوجعفر
كه گوش او كندهايي از آتش را به گردن او طوق ميندهد خداوند روز قيامت اژد

: فرمايـد شود و همين است كه خداوند ميخورد تا اينكه حساب او تمام ميرا مي

�{���ÜÛ��Ú��Ù��Ø��×��Öz)1()180: آل عمران(.
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بزودى در روز قيامت، آنچه را نسبت به آن بخل ورزيدند، همانند طوقى به «

.»افكنندگردنشان مى

. روايتي به همين معني آمده است،در باب تحريم الزكاه11- 6/10و در الوسائل، 

:»بانگ زدن خروس و عرعر كردن االغ«اعتراض ابوريه به حديث 
: كند كه فرمودروايت مي�ابوهريره از پيامبرگويد مي258ابوريه در ص 

اي را وقتي صداي خروس را شنيديد از فضل خدا بجوييد چون خروس فرشته

يد از شيطان به خدا پناه ببريد چون االغ ديده است، و وقتي عرعر االغ را شنيد

. شيطاني ديده است

اند، مجلسي اين حديث را ائمه و محدثين شما روايت كرده) مؤلف(گويم مي

. اين حديث را روايت كرده است65/7در بحار، 

وقتي عوعو سگ و عرعر االغ را شنيديد از : و از علي روايت شده كه گفت

بيند، پس آنچه بينند كه شما نميچون آنها چيزهايي را ميشيطان به خدا پناه ببريد 

.)1(شويد انجام دهيدفرمان داده مي

: فرمود�پيامبر: روايت است كه گفت�از علي200- 63/199و در بحار، 

. »....وقتي عوعو سگ و عرعر االغ را شنيديد از شيطان به خدا پناه ببريد .... 

:»ه از شيطان استخمياز«ه به حديث اعتراض ابوري
: كند كه فرمودروايت مي�گويد ابوهريره از پيامبرابوريه مي258در 

تواند خميازه از شيطان است هر گاه كسي از شما خميازه كشيد تا جايي كه مي(

). خنددگوييد ها شيطان ميآن را برگرداند چون وقتي شما مي

پسندد هم يازه را نميپسندد و خمو به اين حديث كه خداوند عطسه را مي

. كنداعتراض مي

=OZ����¾�Y)�����Z�R��&��
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اند چنان كه در اين حديث را ائمه شما نيز روايت كرده) مؤلف(گويم مي

.آمده است2/324و التهذيب، 3/301الكافي، 

كند كه و در مكارم االخالق طبرسي از ابوعبداهللا و كافي از امام رضا روايت مي

.)1(ستخميازه از شيطان است و عطسه از خدا: گفت

:»خواندخداوند طه و يس را مي«يث اعتراض ابوريه به حد
: كند كه گفتروايت مي�ابوهريره از پيامبر: گويدابوريه مي258در ص 

). خداوند دو هزار سال قبل از آفريدن آدم سورة طه و يس را خواند

اين حديث را حويزي مفسر شيعه كه ملقب به عالمه خبير    )مؤلف(گويممي

و اين . در فضائل سوره طه ذكر كرده است3/366است، در تفسيرش نورالثقلين

.كنداز طريق ابوهريره روايت ميحديث را

كند اما از آنچه از اهل بيت روايت شده او از روايت ابوهريره تعجب مي

!! كندتعجب نمي

3/12كنيم در بحاراالنوار، اند را ذكر مياينك رواياتي كه از اهل بيت نقل شده

در مورد را�پيامبر: انصاري روايت است كه گفتبن سعداز سهل24روايت 

�h}: اين آيه پرسيدم كه �g� �f� �e� �d� �cz)فرمود.)46: القصص :

خداوند دو هزار سال قبل از آفريدن آدم در ورقي نوشت سپس آن نوشته را روي 

عرش گذاشت و صدا زد اي امت محمد رحمت من بر خشم من پيشي گرفته 

... .است

������q��p}�ورد روايت است كه ابوعبداهللا در م140روايت 27/138و در 

��v�����u��t��s��rz)كتابي است كه خداوند آن را دو هزار : گفت.)3-2: الطور

.سال قبل از آفريدن آدم نوشته و روي عرش گذاشته است
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در مدينـه نـزد ابـي    : از داود بن كثيـر گفتـه اسـت   ): 10روايت 36/400(و در 

ن بيـرون آورد و آن را بـاز   و يك ورقه سـفيد را از آ : ... عبداهللا رفتم سپس فرمود

آن را بخـوان، و مـن آن را خوانـدم و دو سـطر در آن     : كرد و به من داد و فرمـود 

��u��t}�: و سـطر دوم 	���^�«���9�Q»���Ä9����pY»]Uنوشته بود، سـطر اول  
��¥��¤���£��¢��¡�����~��}��|��{���z��y��x��w����v

��«ª��©��̈ ��§¦z)مؤمنين علي بن ابـي طالـب، حسـن بـن     امير ال،)36: هالتوب

: فرمـود .  تـر هسـتيد  خداوند و شما و پيامبر عالم: گفتم: تا جايي كه فرمود.... علي

.قبل از خلق آدم به دو هزار سال

به ابي عبداهللا جعفر بن : از داود بن كثير رقي گفت): 11روايت 401ص(و در 

§��¨��©��¦�}�فدايت شوم، مـرا از فرمـايش خداونـد    : محمد گفتم
���«��ªz)10: هالواقع
: خداونـد ايـن آيـه را فرمـود    : فرمود. با خبر كن.)11

روزي كه انسانها و مخلوقات را در ميثاق قرار داد، يعني قبل از آفرينش مخلوقات 

.به دو هزار سال

از حسن بن مقاتل از كسي كه از زراره شنيده اسـت  ): 9روايت 57/369(و در 

تـا جـايي كـه    -وعبـداهللا دربـاره شـروع نسـل آدم سـؤال شـد       از اب: كه مي گويد

كائنات و موجـوداتي  هخداوند به قلم دستور داد كه بر لوح محفوظ هم-گويدمي

آيد بنويسد و اين قبل از خلق و آفـرينش آدم بـه   را كه تا روز قيامت به وجود مي

ا را نوشت، و دو هزار سال، و كتابهاي خداوند همه از چيزهايي هستند كه قلم آنه

.تورات و انجيل و زبور و قرآن: اين كتابهاي مشهور در اين زمان هستند

: گفتابوجعفر مي: از بكير روايت است كه گفت42روايت 5/250و در 

هاي ارواح به زماني عهد گرفت كه از ذره!!! خداوند از شيعيان ما بر واليت ما

رواح شيعيان ما را دو هزار و ا.... عهد گرفت �ربوبيت خدا و نبوت محمد

! هايشان آفريدسال قبل از جسم
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روي در بهشت : فرمود�پيامبر: از جابر روايت است كه گفت8/131و در 

يعني علي برادر (��9�Q��Ä9�pY]U���^���Á#����,pY]U�YMنوشته شده است 

زمين را بيافريند نوشته و هاو از دو هزار سال قبل از آن كه خدا آسمان) اهللارسول

.شده است

.... .از يحيى بن محمد فارسى 95روايت 316- 315و در ص

!! گويد؟ابوريه در مورد اين روايات چه مي

چند روايت از » از احاديث عجيب او«تحت عنوان 259و ابوريه در ص 

ه ما كند كه اينها روايات عجيب و غريبي هستند كآورد و ادعا ميابوهريره مي

كنيم و سپس روايات عجيبي را كه ائمه بعضي از اين روايات را با اختصار ذكر مي

. كنيمذكر مي،انداو روايت كرده

:»چرا خضر ناميده شد«اعتراض ابوريه به حديث 
فرمود او را به اين �كند كه پيامبرگويد ابوهريره روايت ميمي259در 

سفيد نشسته بود ناگهان ديد كه از پشت خاطر خضر ناميدند چون او بر پوستي 

! شودسر او سبز مي

دهد كه چنان اينگونه احاديث زيادند كه يك كتاب سپس ابوريه توضيح مي

. شودكامل از آن درست مي

. كنيماحاديثي كه از طريق اهل بيت روايت شده را ذكر مي) مؤلف(گويم مي

: كه گفت�ز امام رضاا: آمده است6ح، 362الدين صدوق، ص در اكمال

هنگامي كه پيامبر وفات نمود پيش آنها آمد و دم در خانه ايستاد و به آنها تسليت 

�ديدند آنگاه عليشنيدند اما او را نميگفت، و اهل بيت صداي او را مي
اين خضر است كه پيش شما آمده و به شما و به خاطر از دست دادن : گفت

. گويدتسليت مي�پيامبرتان

بود و به او خضرون هم �و اسم خضر، خضرويه بن قابيل بن آدم

گويند كه روي گويند، و به خاطر اين به او خضر ميگفتند، و به او جعد هم ميمي
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زمين سفيدي نشسته بود ناگهان آن زمين تكان خورد و سبز شد بنابراين او خضر 

.)1(...)ناميده شد

»شونددر يك قلب جمع نميايمان و بخل«اعتراض ابوريه به حديث 
.ابوريه اين حديث را آورده است260در ص 

از طريق باب البخل اين حديث را73/302گويم مجلسي در بحار، به او مي

.كندابوهريره روايت مي

كند كه گفت مردي كه بخل روايت مي�ابوعبداهللا از پدرش302و در ص 

... . و حسادت و بزدلي دارد مؤمن نيست

دو : فرمود�گويد كه پيامبرابوسعيد خدري مي9روايت 302در ص و 

. شوند بخل و بداخالقيعادت در مسلمان جمع نمي

ثروتمندي و بي نيازي در افزوني «: اعتراض ابوريه به اين حديث كه
:»بي نيازي قلب است، مال و ثروت نيست بلكه بي نيازي

.ابوريه اين حديث را آورده است260در ص 

مفسر شيعه ميرزا محمد مشهدي در تفسيرش كنزالدقائق، ) مؤلف(گويم يم

اين حديث را از طريق ابوهريره ذكر كرده است، و نيز از طريق اهل بيت 1/261

!كني؟شده است پس چرا اعتراض مياز جدشان روايت

.)2(استاز دريات هم بهتربي نيازي دل و نفساز حكيم�و از امام صادق 

بهترين بي نيازي، بي نيازي دل و : كه گفت: روايت است�صادقاز امام 

.)3(نفس است
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اخالق خوب مقـام انسـان را بـه    «اعتراض ابوريه به اين حديث كه 
:»بردكند باال ميها عبادت مياندازه كسي كه هميشه روزه است و شب

او ابوريه اين حديث را آورده و به آن اعتراض كرده است، اما به 260در ص 

. گوييم كه اين حديث از طريق اهل بيت روايت شده استمي

از 71/388و در بحار، ،روايت شده�از ابوعبداهللا99-10/89در بحار، 

. روايت شده است�بن ابيطالبعلي

اعتراض ابوريه به اين حديث كه مؤمن آيينه برادرش است اگر در آن 
. عيبي ديد آن را اصالح كند

گوييم اين يه به اين حديث اعتراض كرده است به او ميابور260در ص 

! حديث از طريق اهل بيت روايت شده است

: كنند كه فرمودروايت مي�از پدرانش و آنها از پيامبر�بن جعفرموسي

.)1(»...مؤمن آيينه برادرش است«

. هم روايت شده است�از ابوعبداهللا 77/414و 74/270و در بحار، 
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تيجاني: رمفصل چها

هاي مردم را هم مانند ابوريه دزد ماهري است كه افكار و انديشه)1(تيجاني

دارش كند او در كتاب خندهدهد و به آن افتخار ميدزد و به خود نسبت ميمي

الدين كتاب محمود ابوريه و كتاب سيد شرف(: گويد بهمي55در ص » اهللا اتقو«
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). ددر مورد ابوهريره را مراجعه كني

زدن به ابوهريره و رواياتش از اساتيد خود دهد كه او در طعنهاين نشان مي

و اين دزد ماهر در همه چيز از !!! است كه اين دكترپيروي كرده است و عجيب

اند او در كتابش آورده است كند و هر چه ابوريه و عبدالحسين گفتهآنها تقليد مي

دانند كه او اقوال و روايات و نمي... مه است برند كه او عالو شيعيان او گمان مي

: شومهاي او به صورت خالصه امور ذيل را متذكر ميدر مورد كتاب. دزددرا مي

فهمد و مفاهيمي را به عبارات تحميل نصوص و عبارات را بد مي! او قصداً

بل ابوهريره دروغگو و قا(: گويدمي54اهللا، ص ا كند، چنان او در كتابش اتقومي

اعتماد نبود، دروغگويي او در احاديثش معروف است، و احاديث اهل سنت دال 

بر اين هستند كه ابوهريره در ميان اصحاب به دروغگويي متهم بود و تا جايي كه 

ها امر نموده به جز به كشتن سگ�و پيامبر... عمر با شالق معروفش او را زد 

: گويدن عمر گفتند ابوهريره ميبه اب،سگي كه سگ شكاري و يا سگ گله باشد

و . ابوهريره كشاورزي دارد: سگ كشاورزي هم مستثني است ابن عمر گفت

اي را تشييع كند يك قيراط روايت كرد كه هر كس جنازه�ابوهريره از پيامبر

. كندرسد، ابن عمر گفت ابوهريره زياد براي ما روايت ميبه او پاداش مي

زند كه ما به تفصيل در فصل اول كتاب به اين قبيل ميتيجاني اتهاماتي زياد از

. آن پاسخ داديم بنابراين نيازي به تكرار آن نيست

پرده برداشته شود !! اما براي آن كه از فريب و دروغ اين دكتر هدايت يافته

كنيم تا خواننده محترم متوجه شود كه چقدر هاي او را بيان ميبعضي از فريبكاري

ورزد، و چقدر او به سنت نبوي و صحيحين بوهريره دشمني مياو نسبت به ا

و اهل بيت طعنه �زند، و همچنين به احاديث پيامبربخاري و مسلم طعنه مي

. كندزند، و بعضي از احاديث صحيح را انكار ميمي

در �پيامبر«:عنوانتحت272، ص �اهل الذكرافسئلو�او در كتابش
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كند ابوهريره روايت مي: گويدمي،»كنديازل ماحكام خدا به دلخواهش تن

هالك اي رسول خدا: بوديم كه مردي آمد و گفتنشسته�كه ما پيش پيامبر

در حالي كه روزه بودم با زنم همبستر شدم، : تو را چه شده، گفت: شدم گفت

تواني دو آيا مي: نه، گفت: اي داري كه آزاد كني گفتآيا برده: فرمود�پيامبر

تواني به شصت فقير غذا بدهي، آيا مي: نه، فرمود: اه پي در پي روزه بگيري گفتم

اي براي پيامبراندكي درنگ كرد در همين حال پيمانه�نه، آنگاه پيامبر: گفت

اين : من هستم، فرمود: كننده كجاست او گفتسؤال: خرما آوردند فرمود�

ن فقيرتر هست كه به او بدهم آيا كسي از م: گفت،خرماها را بگير و صدقه كن

خنديد تا آن �سوگند به خدا كه هيچ كسي از من فقيرتر نيست، آنگاه پيامبر

.)1(ات بدههايش پيدا شد سپس گفت به خانوادهكه دندان

شود خداوند ببينيد كه چگونه با احكام خدا رفتار مي(: گويدسپس تيجاني مي

ند و كساني كه توانايي آن را ندارند بايد به اي آزاد كفرمان داده كه توانگران برده

شصت فقير غذا بدهند و اگر اين كار را نتوانند انجام دهند بايد روزه بگيرند اما 

رود و كافي است كه فرد مرتكب جنايت اين روايت از قوانين الهي فراتر مي

كند و به او تساهل مي�بخندد و آنگاه پيامبر�سخني بگويد كه پيامبر

دهد كه صدقه را براي خانوادة خودش ببرد، و آيا دروغي بزرگتر از اين ازه مياج

نسبت داده شود، و به جنايتكار به جاي مجازات پاداش �هست كه به پيامبر

داده شود، و آيا اين بزرگترين تشويق براي گناهكاران نيست كه از چنين رواياتي 

تبديل حكام او به بازيچه و مسخرهشوند، و با چنين رواياتي دين خدا و اشاد مي

ها كند و در مجالس و عروسيشوند و زناكار به ارتكاب كار بد افتخار ميمي

اش را شكسته روزداران را به شود چنان كه كسي كه روزهبرايش كف زده مي


����U�6*vFk��ê�U�H��[�7����[Jk��[�7����ê�"H����[�7�����=¯��[�7�����Yl���[�7���'����3����
��!l���[�7��
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). طلبدمبارزه مي

دانم اين دكتر چگونه به مذهب جديدش كه مذهب نمي) مؤلف(گويم مي

اند كه داند كه اين حديث را كساني روايت كردهو نمي!! ت هدايت شدهشيعه اس

او به عصمت آنها معتقد است؟ 

�U�Y»rk��U��*�[�7��UJ��
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 e�U��ª»6*�g
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پرسد كه چگونه و از آنها نمي! كندپس چرا تيجاني به معصومين اعتراض نمي«

. »....احكام خدا

!! شود كه تيجاني از مذهب جديدش آگاهي نداردن مياينگونه براي خواننده روش

و او از آوردن چيز جديدي نااميد شده بنابراين كوشيده كه به صحيحين طعنه 

خواهد بگويد مذهب اهل سنت باطل است و مذهب اهل بيت حق بزند و مي

است اما مشخص شد كه آنچه ابوهريره روايت كرده همان چيزي است كه اهل 

اند بنابراين واضح است كه آنها  راهي بر خالف راه اهل بيت را دهبيت روايت كر

. اندش گرفتهپي

نمازها از پنجاه كم شدند و به پنج «اعتراض تيجاني به اين حديث كه 
:»رسيدند

بخاري در (: گويدزند و مياين دكتر دروغگو به حديثي صحيح طعنه مي

سپس پنجاه نماز ... : گويديصحيح خود داستان عجيبي روايت كرده كه در آن م
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چه كار : پيش موسي آمد، موسي گفت�فرض شد وقتي پيامبر�بر پيامبر

من مردم را بهتر از تو : گفت. پنجاه نماز بر من فرض شده است: كردي؟ گفت

ام امت تو توانايي اين را ندارند، بنابراين اسرائيل كار كردهشناسم و به شدت با بنيمي

ردگارت و از او بخواه كه نمازها را كم كند، آنگاه برگشتم و خداوند برگرد پيش پرو

نمازها را چهل كرد، سپس همين طور تا اينكه نمازها را پنج كرد آنگاه وقتي پيش 

خداوند نمازها را پنج تا نمود، و موسي : چه كار كردي؟ گفتم: موسي آمدم گفت

ام را ا زده شد همانا من فريضهام آنگاه صدهمان سخنش را گفت، گفتم من قبول كرده

.دهميمقرر كردم و از بندگانم تخفيف دادم و نيكي را به ده برابر اجر م

و در روايتي ديگر كه بخاري نيز نقل كرده آمده است، بعد از آن كه محمد

چندين بار به پروردگارش مراجعه كرد و بعد از آن كه پنج نماز فرض شد �

اره پيش پروردگارش برود تا به امت او تخفيف بدهد موسي از او خواست كه دوب

پاسخ داد كه از �تواند حتي پنج نماز را بخوانند، اما محمدچون امت او نمي

. كنمخدايم شرم مي

آري بخوانيد و از اين عقايد علماي اهل سنت تعجب كنيد، و با وجود اين آنها 

حال آن كه آنها در اين قصه و . گيرند كه معتقد به بداء هستنداز شيعه عيب مي

پنجاه نماز فرض كرد سپس برايش چنين �معتقدند كه خداوند بر امت محمد

آشكار شد كه آن نمازها را چهل بگرداند و با مراجعه دوم براي او چنين به نظر 

نماز بگرداند سپس برايش چنين معلوم شد كه نمازها را هلچآمد كه نمازها را 

براي پنجمين بار چنين به نظرش �از آمدن محمدسي و سپس بيست و بعد 

. آمد كه نمازها را پنج تا بگرداند

كرد خداوند نماز را يكي يا كامالً از خدا شرم نمي�و شايد اگر محمد

.)1(كردمعاف مي
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.)1(....استغفر اهللا العلي العظيم از اين قول زشت 

ين است كه در اين داستان اعتراض من به اين قصه ا(: دهدو تيجاني ادامه مي

جهل و ندانستن به خدا نسبت داده شده است و به شخصيت بزرگترين انسان كه 

گويد كه موسي به است توهين شده است زيرا روايت مي�پيامبر ما محمد

و اين روايت موسي را از . شناسميمن مردم را بهتر از تو م: گفت�محمد

بود خدا به امتش كه اگر او نمي�ديدهد همان محمبرتر قرار مي�محمد

. دادتخفيف نمي

توانايي خواندن پنج �كه امت محمد)2(دانددانم كه چگونه موسي ميو نمي

داند و بندگانش را به چيزي مكلف نماز را ندارند در حالي كه خدا اين را نمي
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.)1(!گرداند؟توانند و پنجاه نماز بر آنها فرض ميكند كه نميمي

خواننده محترم اگر روزي پنجاه نماز خوانده شود چه خواهد شد، نه درس و

و آن وقت انسان ،و نه رفتن به دنبال روزي و نه مسئوليتي هيچ چيزي نبايد كرد

اي را شد و اگر شما حساب سادهمثل مالئكه فقط به نماز و عبادت مكلف مي

راي اداي نماز فرضي ده اگر ب. بريدانجام دهيد به عدم صحت اين روايت پي مي

دقيقه در نظر بگيريد و ده را ضرب در پنجاه كنيد بايد روزانه ده ساعت را فقط 

نماز بخوانيد، و آن وقت يا بايد دندان روي جگر بگذاريد يا اينكه كسي را كه به 

دهد رها كنيد، و شايد عذر اهل كتاب به پيروانش بيش از توانشان مسئوليت مي

يچي از موسي و عيسي مقبول باشد، پس وقتي اهل سنت به خاطر تمرد و سرپ

كنند كنند پس چرا به خودشان اعتراض نميشيعه به خاطر عقيده بداء اعتراض مي

دهد و تا پنج بار اين چيز در يك آيد و حكم را تغيير ميكه چيزي به نظر خدا مي

...). شودشب در يك فريضه انجام مي

چقدر جاهل است كه از فرض شدن پنج نماز در !!اين دكتر) مؤلف(گويم مي

كند و به ائمه خود كند و به آن اعتراض ميشب و روز عقيدة بداء را استنباط مي

!! اندخواندهكند كه در يك شب و روز هزار نماز مياعتراض نمي

بابي تحت اين عنوان » ��ûPlكتاب «3/71حر عاملي در كتابش الوسائل، 

ب خواندن هزار ركعت در هر شب و روز و بلكه اگر ممكن باب ستحبا«آورده 

ه حديث از و در اين باب نُ» بود روزي هزار ركعت و شبي هزار ركعت بخواند
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. ائمه اهل بيت روايت شده است

و اينك احاديثي كه در اين » ...باب استحباب هزار ركعت5/176و همچنين 

:شوداند به خواننده ارائه ميمورد روايت شده

سوگند : روايت است كه گفت�از امام باقر16ح، 82/310در بحاراالنوار، 

، 41/15خواند، و در علي در يك شب و روز هزار ركعت نماز مي... به خدا كه 

بن حسين در يك شب و علي: از او روايت شده كه گفت10ح، 82/309و 6ح

. كردميخواند چنان كه اميرالمؤمنين نيز چنينروز هزار ركعت مي

!! پس به جهالت اين دكتر هدايت شده توجه كنيد

همچنين اگر كسي كه به امور حكومت مشغول است بخواهد روزي هزار 

ركعت نماز بخواند بايد مثل كالغ فقط نوك بزند، و اين نماز منافقين است كه 

. را از آن پاك كرده است�خداوند علي

!! كنيفات شيعه است چرا به آن اعتراض ميو وقتي كه پنجاه نماز در يك روز از ص

شيعيان ما : فرمود�امام صادق: كند كه گفتصدوق از ابوبصير روايت مي

و اهل زهد و عبادت هستند كه در شب و روز پنجاه و يك .... پرهيزگار هستند 

.)1(!!خوانندركعت نماز مي

!! دركعت هستن51بلكه مجموع نمازهاي نفلي با فرائض نزد شيعه 

مجموع نوافل (: گويدمي1/172و ميرزا حسن حائري در كتابش احكام الشيعه، 

). باشندركعت مي34روزانه دو برابر فرائض يعني 

و آيا تيجاني از غيب آگاهي دارد كه در مورد كيفيت فرض شدن پنجاه نماز 

!! كند؟حكم مي

دو دقيقه را فرض و خواننده محترم اگر براي هزار ركعت نماز براي هر ركعت 
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شود سي و سه شود دو هزار دقيقه و دو هزار دقيقه تقسيم بر شصت ميكنيم مي

پس امام كجا وقت داشته كه نمازهاي !! ساعت كه برابر است با دو روز و نيم

و چه وقت !! پرداخته است؟و چه وقت به كارهايش مي!! پنجگانه را بخواند؟

!!! ... داده؟تعليم مي

��SR��Q��P��O��N��M}�: گويداست فرموده آن جا كه ميو خداوند ر
��WV��U���Tz)هايشان را مهر زده است، و خداوند دلها و گوش«. )7: هالبقر

.»اي استنشان پردهبر چشما

اهل سنت در اين داستان معتقدند كه خداوند بر (: گويدو اما اينكه تيجاني مي

...). رش چنين آمدپنجاه نماز فرض كرد و سپس به نظ�محمد

منابع فقهي و حديثي شيعه و تفاسيرشان از چنين رواياتي پر ) مؤلف(گويم مي

. اندشمرده�هستند و علماي شيعه اين را از معجزات پيامبر

: گويدمي112باب 1ح، 132در كتابش العلل، ص ) صدوق(ابن بابويه قمي 

نجاه نماز را نخواست تا آن از خدا كم كردن پ�علتي كه به خاطر آن پيامبر«

.»...كه موسي از او پرسيد

را پرسيدم و �العابدينپدرم زين: روايت است كه گفت�از زيدبن علي

وقتي به معراج رفت و خداوند او را به پنجاه �چرا جد ما رسول خدا: به او گفتم

گفت برگرد و بن عمران به او نماز امر كرد او از خدا تخفيف نخواست تا اينكه موسي

توانند زيرا امت تو اين مقدار نماز را نمي،از پروردگارت بخواه كه نمازها را كم كند

.)1(»....كرد و به خداوند پيشنهاد نمي�پسرم پيامبر«: ادا كنند، او گفت
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. كند كه اين لطف خدا در حق بندگان مؤمنش بوده استدر اين حديث امام اقرار مي

: گويدمي23- 4/22ضيح اين روايت در كتابش اللئالي، ركاني در تويو توس

دليلش اين است كه هر كسي از اين امت كار نيكي انجام دهد ده برابر آن پاداش 

.... .بيند و در اين مورد حديثي مفصل گذشت مي

هاي امر توبه براي اين امت آسان است و براي امت«و نشانه اين است كه 

. »...گذشته دشوار بوده است

، سؤال 3/433اهللا العظمي ميرزا جواد تبريزي در كتاب صراط النجاه، در و آيت

نظر شما در مورد روايتي كه قمي در تفسيرش از : گويدسايل مي(: گويدمي1233

وقتي از معراج آمد گذرش بر �ابوعبداهللا آورده كه در آن بيان شده كه پيامبر

بر امتش فرض كرده پرسيد و او فرمود كه موسي افتاد و موسي او را از آنچه خدا 

توانند پيش پروردگارت امت تو نمي: پنجاه نماز فرض شده است، و موسي گفت

آيا اين روايت معتبر است؟ ) چيست... برگردد 

روايت از نظر سند اشكالي ندارد، و صدوق آن را (: گويدتبريزي در جواب مي

از �ت آمده است كه پيامبردر فقيه روايت كرده است، و در بعضي روايا

خداوند خواست كه نماز را كم كند و خداوند آن را ده ركعت كرد سپس پيامبر

هفت ركعت به آن اضافه نمود، و پيامبر چون نسبت به امت مهربان بود �

...). چنين چيزي را از خدا خواست و پروردگارش نيز خواسته او را پذيرفت

تواند حديث ائمه و آيا مي! گويد؟ن فتوا چه ميدكتر در مورد اين روايات و اي

اهل بيت را متهم كند همان طور كه بخاري را به خاطر اين حديث صحيح متهم 

!كرده است؟

شود كه تيجاني در مورد حديث و رجال آن و اينگونه براي ما روشن مي

! دانش چنداني ندارد، پس نبايد از گمراه شدن او تعجب كرد
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گفتار پاياني

وزيد و از آن امواج از آن طوفانهاي ساختگي كه پيرامونش مي�هابوهرير

اي كه در مقابل او متالطم شده بود رهايي يافت، و تا ابد جاويد باقي فريبكارانه

شناسند، و آن گذارند و جايگاه و منزلتش را ميماند؛ جمهور به ايشان احترام مي

و در نفوس خاموش و پنهان ماند، و كننده به نيام خود برگشتهجومهاي گمراه

.خواري و شكست بر آن كشيده شدقلم

اين چيزي بود كه خداوند توفيق تحرير آن را به من عطا كرد و اميدوارم كه 

.عملي نافع و سودمند محسوب شود
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.آيدمي�هو در ادامه اين قصيده در مناقب ابوهرير
از وليد اعظمي» سرورم ابوهريره«
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اين كتاب

صحابي گرانقدر، راوي اسالم، حافظ سنت نبوي، و كسي است كه در ميان �ابوهريره

توزاني كه بيشترين احاديث را حفظ بوده است، به همين خاطر كينه�اهللا اصحاب رسول

استفاده كردند و نسبت به مرويات رو افكار مستشرقين شدند از اين امر سوءدنباله

شك ايجاد كردند و از شخصيت ايشان؛ كه در طول قرون و تا قيامت در نزد �ابوهريره

را در قرآن و سنت به خاطر اخالص و ايمان و جهاد و �كساني كه جايگاه صحابه

...اند، برجسته بوده است؛ بدگويي كردندصدقشان شناخته

ند به سنت شريف نبوي ضربه بزنند، نيش خود را متوجه توزان خواستو چون اين كينه

.خداستكننده از رسولالقدر ساختند، چرا كه او بيشترين روايتاين صحابي جليل

كتابي تأليف كرده به نام » الدينعبدالحسين شرف «ها به نام بدين ترتيب يكي از آن

را تأليف كرده و » ه ابوهريرهشيخ مضير«كتاب » محمود ابوريه«، و دومي به نام »ابوهريره«

.كساني ديگر غير از اين دو همانطور كه در اين كتاب آمده است

و بنده به فضل و كمك خداوند در رد اين شبهات پيرامون مرويات ايشان، و تكذيب 

اند و غير اينها اقدام هايي كه به او بستهاند و افتراها و دروغتمام آنچه كه به او نسبت داده

.مانطور كه در اين كتاب به طور مفصل آمده استكردم ه

گران و هواپرستان از اتهامات واهي و و در نهايت، برائت ابوهريره از آنچه كه بدعت

.شوداند، براي خواننده مشخص ميباطل به او نسبت داده

و من در اين كتاب براي رد آنان از روايات خودشان و مصادر اصلي خودشان از طريق 

بينند حجت ها هرچه را كه ميها هستند و اينكه آني كه معتقد به عصمت مطلقه آناهل بيت

ام، و اين چيزي است كه اين كتاب را از بقيه كتب ردود و بيان شبهات است گواه گرفته

اميدوارم كه خداوند به مسلمانان آگاهي بدهد تا از ترك قرآن كريم و . متمايز ساخته است

ها را احاطه كرده آگاه شوند و دارند، و نسبت به خطرهايي كه آنسنت پاك نبوي دست برن

.تا نسل خود را با اسالم حفظ كنند... ها بپرهيزندخود را از آن

خداوند اين كار را حفظ كند و او بر اين كار تواناست و موفقيت من تنها در دست 

.اوست


