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 ��م ا� ا����ن ا����م

 ها و اهل سنتنزد رافضي صسنت رسول اهللا 

به ثبت  صر نظر ما، سنت عبارت است از آنچه كه از گفتار و كردار و بيان پيامبرد
رسيده است، بنابراين طبق اعتقاد ما، هيچ انسان معصومي پس از شخص پيامبر وجود 

و امامان  صندارد. اما سنت در نظر اهل تشيع عبارت است از آنچه كه از پيامبر اكرم
را كه به زعم اهل تشيع، معصوم بودن امامان را اعالم گانه به ثبت رسيده است، چدوازده

نموده است و آنها همه معصوم بوده و اصالً گفتارشان از روي هوا و هوس نيست. در 
چنين آمده كه اين امامان تمامي علومي را كه در نزد مالئكه وانبياء و » الكافي«كتاب 

ر همين كتاب، بخشي وجود دارد دانند، و نيز درسوالن است و مربوط به آنها است را مي
دانند كه چه موقع خواهند مرد و جز با اختيار و خواست خود در مورد اينكه امامان مي

ميرند، و بخشي ديگر وجود دارد در مورد اينكه امامان تمامي علوم گذشته و آينده را نمي
مان تمامي دانند و چيزي بر آنان پوشيده نيست، و بخشي ديگر در مورد اينكه امامي

فهمند، و امور و اعتقادات ديگري شناسند و آن را ميها را با هر زباني كه باشد ميكتاب
كه تماماً با اسالم و تعاليم آن منافات دارد، و براي اينكه بتوان به شناختي واضح و روشن 

ها از عقايد اهل تشيع دست يافت، در اينجا ما به نقل قول يكي از علماي بلند پايه ي آن
به اعتقاد «گويد: كه مي» محمد رضا المظفر«پردازيم و آن شخص كسي نيست جز مي

باشد، پس بايد امام از تمامي رذايل و اعمال زشت و گناه دروني بنده، امام همانند نبي مي
آيد تا هنگام مرگ كامالً مصون باشد، و بيروني سهوي و عمدي از زماني كه به دنيا مي

 .»طا و فراموشي به دور و مصون باشدسهو و خ بايد ازهمچنانكه 
هر امامي، علم و آگاهي و شناخت و «گويد كه: و محمد رضا المظفر در ادامه مي
يا امام پيش از خود تلقي  صها را از پيامبر اكرممعرفت به احكام الهي و تمامي دانايي
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جديد را از طريق الهام اي مواجه شود، علم آن چيز ، و هر گاه با چيز جديد و تازهكند مي
آورد، و هر گاه كه شدن توسط يك نيروي قدسي كه خداوند به او بخشيده، به دست مي

چيزي مد نظر او قرار گيرد و بخواهد صورت حقيقي آن امر را بداند، اصالً دچار اشتباه 
 آيد و در فهم آنها به هيچ دليل عقلي يا هيچاي براي او پيش نميشود و هيچ شبههنمي

 .»او دچار افزايش يا كاستي شودكند، هر چند كه علم آموزشي احتياج پيدا نمي
دهد، آنجا كه ما چيز جديدي ميعشري با اين گفتارش به ي اثنيو اما اين شيعه

باشد و موسوم به نيروي قدسي همانا قدرت الهامي كه در وجود هر امام مي«گويد:  مي
ترين رسد، پس هر امامي در خالصكمال مي باشد، در باالترين مراتب خود بهمي

هاي قدسي نفس، كامالً آمادگي برگرفتن معلومات را در هر زمان و هر حالتي دارد،  حالت
پس هر گاه بخواهد علم چيزي را به دست آورد، از طريق آن نيروي آسماني الهام 

ب معلمي، آن را اي و بدون آموزش از جانبرانگيز، بالفاصله و بدون چيدن هرگونه مقدمه
ي صاف ديده ها در يك آينهدنيآورد، و همانگونه كه تمامي اشياء و ديبه دست مي

 .»يابند...شوند، تمامي آگاهيها در درون او تجلي مي مي
ترين محدثين ها در اين زمينه بسيار گمراه ترند، همانطور كه يكي از موثقاما رافضي

، چاپ چهارم) از أبو 196كافي (جلد، ص آنها محمدبن يعقوب كليني ـ در اصول 
تاييد نموده، تو نيز از آن  ؛هر چه را كه علي«روايت كرده است كه:  ؛عبداهللا

 ».پيروي كن، و از هر چه كه نهي نموده، تو نيز اصالً انجام نده
نمايد كه: اي روايت مي ؛) از ابو عبداهللا197، ص 1و كليني در اصول كافي (ج 

تائيد نموده و انجام داده، بايد آن را انجام داد، و  ؛را كه اميرالمومنينسليمان! هر آنچه 
 از هر آنچه كه نهي نموده، بايد از انجام آن خودداري نمود... و گفته كه اميرالمومنين

باشم و ي ميان بهشت و جهنم مياند كه: همانا من از طرف خداوند تقسيم كنندهفرموده
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ق و باطلم، و من صاحب هستم، و تمام مالئكه و جبرئيل ي بزرگ ميان حمن جداكننده
 .»چنين اقراري نمودند... صاند همانگونه كه براي پيامبر اكرمبدين امر اقرار نموده

و نيز يكي از شيوخ اهل تشيع به نام محمدبن نعمان ـ ملقب به المفيد ـ رواياتي را در 
است كه خداوند با علي به مناجات  ي اين روايات ايناين زمينه نقل نموده كه برگزيده

شود كه پرداخته و گفتگو نموده است. پناه بر خدا. از تمام اين روايات براي ما روشن مي
در نظر اهل تشيع، امامان آنها داراي حق تشريع هستند و رواياتي را به اين امامان منسوب 

، روايات منقول از آنها در دهد امامان آنها به خاطر عصمتي كه دارنداند كه نشان مينموده
 باشد و داراي چنان جايگاهي است.حكم متن قرآن و سنت مي

شود كه اهل تشيع كامالً بر ي اهل تشيع براي ما معلوم ميبنابراين بر اساس اين عقيده
 فرمايد:باشند كه ميند عزوجل ميي خداوضد اين گفته

 M U  T  S  R  Q  P   O  N  M  L  KL ]:٣ املائدة.[   
امروز دينم را بر شما كامل نمودم و نعمتم را بر شما تمام كردم و دين اسالم را به «

 .»عنوان دين براي شما برگزيدم
اين نيروي قدسي و آسماني كه امامان را داراي ويژگي و استعداد آمادگي جهت اخذ 

ن كند، چيزي نيست جز ساخته هاي دروغيمعلومات و آگاهيهاي فراوان ديگر مي
عقالنيت شيعي به صورت يك عقالنيت تعصبي و خرافي و بي ارزش، چرا كه بر اساس 
نص قرآن، احكام دين كامالً در متن قرآن تكميل شده است، پس هر كس ادعا بكند كه 
احكامي در دين اسالم باقي مانده است كه چندين سال پس از اتمام نزول قرآن، كسي 

آورد، چنانچه ديدگاه اهل تشيع در قبال امامانشان يآيد و احكام جديدي را با خود ممي
چنين است، بايد گفت كه چنين ادعايي كامالً با ماهيت اسالم منافات دارد و در تضاد 

 كامل با اعتقادات مسلمانان است.
 باشد:اما ادعايي كه در مورد عصمت امامان دارند، به دو لحاظ باطل مي
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شود، چرا كه بر اساس اين آيه، هير كامالً باطل ميي تطدليل اول: اين ادعا توسط آيه
 گيرند اگر قرار بر وجود معصوم باشد.تمامي همسران پيامبر جزء معصومين قرار مي

و اگر دليل خود را در حديث كساء قرار بدهند، جواب ما اين است كه: در واقع طبق 
و دليل اهل تشيع براي  شوند،معصوم شامل افراد كساء مي 12اين حديث، تنها سه نفر از 

معصوم در چنين معصوميتي چيست؟ و چه چيزي مانع شده كه آل  12ي شموليت بقيه
 جعفر و آل عقيل و آل عباس جزء اصحاب كساء قرار نگيرند؟

نفر  5اند، در همين و بر اساس اين حديث اصحاب كساء را كه معصوم اعالم شده
دهند؟ و چرا اصحاب كساء و ميم ميمعصوم تع 12شود، چگونه به ساير منحصر مي

هاي معصومين شامل امامان زيديه نشده است؟ و يا چرا شامل اسماعيلي و يا ساير فرقه
اند، نشده است؟ و آيا اهل تشيع دليلي دارند بر اينكه تنها فرقه 70اهل تشيع كه متجاوز از 

و  باشد) مييعلي، فاطمه، حسن و حسين، صنفر (حضرت محمد 5شامل اين 
گيرند؟ و در حقيقت جواب اين معصوم جزو معصومين اصحاب كساء قرار نمي 12باقي 

 اند بدهند و تا فرا رسيدن قيامت نيز نخواهند توانست كه جواب دهند.سوال را نتوانسته
دليل دوم: حقيقت وجودي امامان، خود نافي وجود عصمت براي آنان است، و ما در 

افراد مورد اعتماد آنها يعني محمدبن يعقوب كليني استناد ي يكي از اين زمينه به گفته
بن أعين از ابو ) با استناد به زراره65، ص 1كنيم كه در كتاب اصول كافي (جلد مي

كند كه ـ : يكبار از ابو جعفر سوالي كند كه ـ يعني زراره روايت ميروايت مي ؛جعفر
سوال را أبو جعفر پرسيد، و او پرسيدم، و او جواب مرا داد، سپس مردي آمد  همان 

جوابي بر خالف جواب من به او داد، و مرد ديگري آمد و همان سوال را از او پرسيد و 
أبو جعفر اين بار نيز جوابي مخالف آن جوابي كه به من و آن مرد ديگر داد، به او داد، 

و از  دو نفر از اهل عراق صوقتي كه آن دو مرد رفتند، گفتم: اي فرزند رسول خدا
پيروان شما به نزد شما آمدند و سوالي از شما پرسيدند، اما شما به هر كدام از آنها جوابي 
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ا بهتر داديد كه مخالف هم بود. أبو جعفر در جواب گفت كه: اي زراره! اين هم براي م
 .»است و هم براي آنها و شما

ازم روايت ) با سند از منصوربن ح65ـ ص  1و در جايي ديگر در اصول كافي (ج 
پرسم و شخص گفتم: چرا هنگامي من سوالي از تو مي ؛كند كه: به أبو عبداهللامي

-اي، به او ميپرسد، جوابي غير از آنچه كه به من دادهديگري نيز همان سوال را از تو مي

 دهيم.دهي؟ و أبو عبداهللا گفته كه: ما جواب مردم را كم و زياد مي
) روايتي به دو طريق، يكي از ابان بن تغلب و 208و  207، ص 6و در فروع كافي (ج 

ديگري از حبلي نقل شده كه روايت اين است، شنيدم أبو عبداهللا مي گويد : پدرم مي 
اما آنها  ،فتوا داده مي شد كه گوشت باز و شاهين حالل است ،گفت كه در زمان بني اميه

 نم و مي گويم كه حرام است. به خاطر تقيه چنين فتوايي داده اند، ولي من تقيه نمي ك
گويم كه: اين روايت چه تناسبي با روايت كليني در اصول كافي (ج من در جواب مي

كند، ها حالل ميي اموي) دارد كه از خود امام باقر كه اين امر را در دوره373، ص 2
هر كسي كه براي راضي كردن حاكمي «اند كه: فرموده صكند كه رسول خداروايت مي

 »شود.واي مخالف شرع اهللا بدهد، به درستي كه آن كس از دين خدا خارج ميفت
جز بر روي زمين «روايت شده كه:  ؛شيعه يك روايت ديگر دارند كه از أبو عبداهللا

بينيم و در جايي ديگر مي» و يا آنچه كه از زمين روئيده به جز پنبه و كتان، سجده مكن.
اي به أبو الحسن ثالث گويد: نامهشده كه مي كه از حسين بن علي بن كيسان روايت

نوشتم و در آن نامه در مورد سجده بر پنبه يا كتان بجز در حالتهاي تقيه يا ضرورت سوال 
 نمودم و او در جواب نوشت كه اين امر جايز است.

گويم كه: شيعه هر دو روايت را قبول دارد، در حالي و من در برابر اين دو روايت مي
ه در مذهب اهل تشيع سجده بر روي پنبه يا كتان جايز نيست در حالي كه در كه امروز

روايت دوم اين امر مباح اعالم شده است و اين بر دو صورت نقل شده است. و نيز از 
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سجده بر روي زمين واجب است و در غير اين حالت، «گويد: صادق روايت شده كه مي
از  ؛د كه: ياسر گفته يكبار أبو الحسينانو از ياسر خادم روايت نموده» سنت است.

خواندم و بر آن سجده رفتم. پس أبو كنار من عبور كرد و من بر روي طبر نماز مي
 .»كني، مگر آن از گياهان زمين نيست؟چرا بر روي آن سجده نمي«الحسين به من گفت: 

ر باطل و هوي ها و اموبينيم كه مذهب اهل تشيع كامالً بر خرافات و تناقضات و دروغمي
 هايي بر عليه اسالم و مسلمانان بنا شده است.و هوس و حيله

اين است معصوميت امامانشان كه اهل سنت را به اعتقاد بدان فرا خوانند و از اهل 
خواهند كه به مذهب آنها اعتراف كنند. و اما كليني كه بسيار نزد آنان مورد سنت مي

-) با سند، از عبداهللا بن محرز روايت مي88و  87، ص 7اعتماد است در فروع كافي (ج 

ميرد و كند براي من و آنگاه ميدر مورد مردي كه وصيت مي ؛كند كه: از أبو عبداهللا
نصف آن «ماند، سوال نمودم، و او در جواب گفت كه: دختري بعد از خودش بر جاي مي

ديگر نزد او رفتم و او ي باقيمانده را براي موالي بگذارد. يكبار را دخترش بده و نيمه
و نصيبي از اين ارث ندارند و من تنها به  اند كه موالي هيچ بهرهگفت كه ياران ما گفته

من تقيه ي تو  ،خاطر تقيه نسبت به تو چنين چيزي را گفتم و او گفته كه: نه به خدا قسم
ترسي بلكه فقط ترسيدم كه تو  براي گرفتن آن نصف مواخذه نشوي و اگر  ،را ننمودم

و در  .»بده، و خداوند از تو خواهد گذشت نداري، آن نصف باقيمانده را به دخترش
) از طريق سلمة بن محرز، داستاني شبيه همين داستان نقل شده 86ص  7فروع كافي ( ج 

 است.
) از 1931، چاپ سال 52أبو محمد حسن بن موسي نوبختي در فرق الشيعه (ص 

اي سوالي در مورد مسأله ؛ مربن رباح از جعفركند كه: ععمربن رباح روايت مي
پرسيد، و او جواب او را داد. سپس  نزد او آمد و دوباره اين سوال را از او پرسيد ولي 
اين بار جوابي بر خالف جواب قبلي به او داد، پس به أبو جعفر گفت: اين بر خالف 



 9  رجال شيعه در ترازوي قضاوت
 

  

و جعفر گفت كه: جوابي است كه سال گذشته در جواب اين مسأله به من دادي. و أب
جواب ما در سال گذشته به خاطر تقيه اينگونه بود. پس عمربن رباح در مورد صداقت 
أبو جعفر و امامت او مشكوك شد و با يكي از ياران أبو جعفر به نام محمدبن قيس 

اي سوال نمودم، و او جوابي به روبرو شد و به او گفت: من از أبو جعفر در مورد مسأله
ل بعد در قبال همين مسأله جواب ديگري به من داد كه بر خالف جواب من داد كه سا

سال پيش بود و وقتي من به او گفتم چرا چنين كردي؟ گفت كه من اين كار را به خاطر 
تقيه انجام دادم. در حاليكه خداوند شاهد است كه من هنگامي كه نزد او آمدم و اين 

وي نمودن از فتواي او بودم و اينكه حتماً فتواي ي پيرسوال را از او پرسيدم، كامالً آماده
گويد كه به خاطر تقيه آن را به تو گفتم و اين بينم كه او به من مياو را به كار بندم، اما مي

حال و وضع من است. پس محمدبن قيس به او گفت: شايد هنگامي كه تو از او سوال 
ي آن شخص را نموده كه او تقيهاي كسي بوده اي، در مجلسي كه تو حضور داشتهنموده

است. اما او گفت كه: در هيچ كدام از دو باري كه نزد او رفتم كسي غير از من نزد او 
نبود اما هر بار جوابش از روي پنهان كاري  بود و او جواب سال قبلش را حفظ نكرده 

كه: بود تا جوابي مثل آن را به من بدهد، پس او از امامت خارج گشته است. و گفت 
 .)ن فتواي باطل بدهد، امام من نيستكسي كه براي م

رسيم كه عصمت هر كس جز پيامبران امري باطل از طريق اين مناقشه به اين نتيجه مي
كه قرآن بر عصمت او  صمان محمداست و در اين امت كسي غير از پيامبر برگزيده

 مايد:فر ه ميكگواهي داده، معصوم نيست و گواهي قرآن بر او در اين آيه است 

M  5  4   3    2  1  0  /  .  -   ,  +L ] :4-3النجم.[ 

گويد چيزي نيست جز گويد و آنچه كه ميپيامبر از روي هوا و هوس سخن نمي«
 ».اي كه بر او نازل شدهوحي
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گمراه گشته و ديگران را گمراه و هر كس چيزي غير از اين را ادعا نمايد، همانا 
 كه در اسالم وجود ندارد در آن داخل نموده است. نمايد و چيزي را مي



 
 كتب احاديث شيعه

 ي حديث و فقه داراي كتب مهمي هستند كه عبارتند از:اهل تشيع در زمينه

 ) الكافي، تاليف محمدبن يعقوب الكليني1(
اولين كتاب از كتابهاي «گويد كه: محمد صادق الصدر در مورد اين كتاب مي

تأليف شده است و مؤلف آن، محمد بن يعقوب بن اسحاق الكليني،  اي است كه چهارگانه
 ».باشد...معتمدترين عالم اماميه در زمان خود مي

عرضه نمودند، ؛ اند كه الكافي را بر مهديو روايت نموده«... گويد: و در ادامه مي
 .»كند...در مورد آن گفته كه اين كتاب براي پيروان ما كفايت مي ؛و مهدي

اين كتاب او در نظر اهل تشيع «... گويد: به مدح اين كتاب پرداخته و ميسپس 
ي سندها معتمدترين كتاب است در ميان كتب چهارگانه، چرا كه به ذكر تمامي سلسله

بي در ميان ديگر كتب بين او و معصومي كه از او روايت شده پرداخته است و چنين كتا
 .»نظيري ندارد

آن «گويد: ي در مورد كتب اربعه (كتابهاي چهارگانه) ميو عبدالحسين شرف الموسو
چهار كتاب عبارتند از: الكافي ـ التهذيب ـ اإلستبصار ـ و من ال يحضره الفقيه، و اين 
چهار كتاب، كتابهايي هستند سرشار از احاديث متواتر و از لحاظ صحت مضامين كامالً 

 »بزرگتر و بهتر و مورد اعتمادترين است. تر واند و الكافي در ميان آنها قديميتائيد شده

 ) من ال يحضره الفقيه2(
صاحب اين كتاب، شيخ أبو جعفر الصدوق محمدبن علي بن الحسين بن موسي بن 

باشد، و محمد صادق الصدر در مورد آن گفته هـ.ق مي 1381ي قمي ـ متوفي سال بابويه 
پردازد كه: ونه به ثناي مؤلف آن مياين كتاب دومين منبع اهل تشيع است، سپس اينگ«كه: 
شيخ ما الصدوق در زمان خويش به جايگاه رفيعي دست يافت كه هيچ كس غير از او «... 
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دست يافته است، تا اينكه » الصدوق«بدان مقام نرسيده، و او اولين كسي است كه به لقب 
-هن خطور ميشد، اين لقب فوراً به ذاين لقب مختص او شد و هر گاه اسم او برده مي

كرد و او اين لقب را به خاطر شدت اثبات گرائيش در روايت و حفظ و ضبط دقيق آن 
 .»به دست آورده است...

 ) التهذيب3(
صاحب اين كتاب، شيخ آنها به نام محمدبن حسن بن علي الطوسي ـ متوفي سال 

اين «... اند: باشد كه در آن گفتهباشد و اين كتاب، سومين منبع اهل تشيع ميهـ مي 460
كتاب براي يك فقيه در مورد هر چه از روايات احكام وجود دارد، او را كفايت مي كند و 

 .»د او را از اين كتاب بي نياز كندهيچ كتابي نمي توان

 ) االستبصار4(
 اين كتاب نيز نوشته طوسي است و چهارمين كتاب آنهاست.

چيزي كه شايان توجه مي «ته كه: و در مورد كتب اربعه، سيد محمد صادق الصدر گف
اند كه كتب اين است كه اهل تشيع همگي بر اين عقيده ،باشد و بايد مد نظر قرار گيرد

صحت تمامي روايات موجود در آن باشند و قائل به اربعه كامالً موثق و معتبر مي
رادران اهل اند آنچنان كه برا بر كتابهايشان نگذاشته» صحاح«باشند، با اين وجود نام  مي

اند، چرا كه صحيح در نظر اهل تشيع با توجه به اصطالح اهل حديث سنتشان چنين كرده
ي رجال حديثي كه همه آنها معتقدند به امامان باشند و عادل عبارت است از سلسله

باشند و بدين لحاظ براي ما ممكن نيست كه از كتب اربعه با عنوان صحاح ياد كنيم، چرا 
 حديث صحيح است و هم حسن و هم موثق. كه در آنها هم

 كنيم كه:هاي اين شيعه، مالحظه ميبر اساس گفته
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باشند، ) اين كتابها در نظر اهل تشيع كامالً از احاديث ضعيف و موضوع خالي مي1(
شوند كه ي صدر به سه دسته تقسيم ميچرا كه احاديث موجود در آنها بر اساس گفته

 موثق. عبارتند از: صحيح و حسن و
) اهل تشيع كامالً پيرو هوا و هوس و گرايشاتي پليد هستند. اگر حديثي را ببينند 2(

كه صحيح باشد و راوي آن اماميه باشد، اما مخالف با هوي و هوس آنها باشد، آن حديث 
كنند و اگر حديثي را ببينند كه موثق است اما مخالف مذهب آنان ر حمل بر تقيه مي

باشد، ولي اگر آن حديث موثق ي مردم ميي اين حديث از ميان عامهگويند راواست، مي
 كنند.باشد و موافق هوي و هوس آنان باشد، آن حديث را قبول مي

ترين و بهترين كتاب آنان ترين و مطمئنگويند موثقاي كه مي) همانا كتاب كافي3(
يز رواياتي كه در است، پر است از رواياتي كه مؤيد وقوع تحريف در قرآن هستند و ن

 مورد امامان به غلو پرداخته است.
اهل تشيع داراي كتابهاي ديگري هستند كه اهميت آنها كمتر از كتب اربعه نيست، از 

 جمله:
عيون األخبار ـ معاني األخبار ـ إكمال الدين ـ الخصال ـ األمالي ـ التوحيد ـ ثواب 

صاحب كتاب » الصدوق«ن كتابها از آن األعمال ـ عقاب األعمال ـ علل الشرايع. تمامي اي
است. بصائر الدرجات از محمدبن حسن الصفار ـ اإلرشاد ـ » من ال يحضره الفقيه«

اإلختصاص ـ أوائل المقاالت، كه اينها نيز نوشته يكي از بزرگان آنها به نام محمدبن 
 محمدبن نعمان، ملقب به المفيد است.

ي ، طوسي و كتابهايي دارند كه در برگيرندهي آنها خ فرقهاألخبار از شي المجالس و
كتاب را در  4از محسن فيض كاشاني كه هر » الوافي«باشد، مانند كتاب كتب اربعه مي

 خود دارد.
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و سائل الشيعه إلي تحصيل مسائل الشيعه از محمدبن حسن حر عاملي كه شامل كتب 
ي نوري طبرسي، صاحب باشد. مستدرك الوسائل از محمد تقاربعه و كتابهاي ديگري مي

 ».فصل الخطاب في اثبات تحريف كتاب رب األرباب«كتاب 



 
 جرح و تعديل در نزد تشيع

ي راويان ي زندگينامهي اين علم، اهل تشيع كتابهايي دارند كه در برگيرندهدر زمينه
باشد، ولي بايد در نظر داشت كه اهل تشيع در مقايسه با اهل سنت در اين زمينه آنها مي

مايه و كم سواد هستند، بلكه اصالً كمتر از آن هستند كه بشود آنها را با اهل سيار كمب
 سنت مقايسه كرد.

 مهمترين كتابهاي شيعه در جرح و تعديل

 و اما مهمترين كتابهايشان در اين زمينه:

 ، الكشي»الرجال«كتاب  )1(
بن  بن عمر محمد و يكي از مورد اعتماد ترين و بزرگوارترين افراد آنها ـ أبوعمر

باشد و آنچه كه از اين مي» رجال الكشي«كه اين كتاب مشهور به ،-الكشي عبدالعزيز
اي است از آن كه توسط طوسي بلكه گزيده ،اصل كتاب نيست ،باشدكتاب در دست مي

 قرار داده است.» اختيار معرفة الرجال«گزينش شده و او اسم اين كتاب را 
و  ي جرحنها در زمينهترين كتاب آكتاب مهمترين و قديمي ها، اينو طبق تمام اين

باشد و بيشتر كتاب اختصاص به اين علم ناقص و لرزان در نزد آنها دارد و مي تعديل
ي اعتماد يك چشم بينا و اعتمادگر به اخبار و گويد كه: اين كتاب، مايهمؤلف آن مي

 رجال است.

 ، نجاشي»الرجال«) كتاب 2(
ورد اعتمادترين افراد نزد آنان ـ احمدبن محمدبن علي نجاشي ـ كه از يكي از م

باشد، و اين كتاب در هنگام بروز اختالف، بر ساير كتب، مي» رجال النجاشي«مشهور به 
 برتري دارد.
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 طوسي، »الرجال«) كتاب 3(
» رجال الطوسي«از شيخ بزرگ آنان محمدبن حسن طوسي، كه اين كتاب مشهور به 

 باشد.مي

 ، طوسي»الفهرست) «4(
 از آن طوسي است. اين كتاب نيز

 و نيز دو كتاب مهم در اين زمينه وجود دارد كه عبارتند از:
 (اول) الرجال از أبو جعفر أحمدبن أبو عبداهللا البرقي.

(دوم) الضعفاء از احمدبن حسين بن عبيداهللا الغضائري و اين كتاب، اكثريت افراد 
-دهد و يكبار به آنها تهمت دروغ مين را در قفس اتهام قرار ميمورد اطمينان و موثق آنا

زد و اين باعث شد كه در گويي را به آنها ميچسپاند و يكبار تهمت جعل و نيز مبالغه
نسبت دادن اين كتاب به غضائري دچار شك شوند، با اين وجود: هر گاه دوست داشته 

پندارند و هر گاه تهمت و اتهام اطمينان ميباشند كسي را موثق بدانند، او را موثق و مورد 
 كنند.را بر كسي روا ندارند، تهمت زدن بر او را رد مي

 شود:در نظر آنان حديث به چهار قسمت تقسيم مي
) صحيح: حديثي است كه سند آن از طريق نقل شدن توسط يك نفر عادل اماميه 1(

در نهايت به يك معصوم منتهي  در يك سلسله از روايان عادل اماميه در تمامي گروهها
 شود.مي

اي مقبول ) حسن: حديثي است كه سند آن از طريق نقل شدن توسط يك نفر اماميه2(
 شود.و شايسته در نهايت به يك معصوم منتهي مي

 مورد است: 4ي موثق بودن و حسن بودن نزد اهل تشيع در نشانه
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 ) متن توسط يكي از معصومين روايت شده باشد.1(
شان مثل برقي، ابن قولويه، الكشي، الصدوق، ) متن توسط يكي از عالمان قديمي(ب

 مفيد، نجاشي و افرادي از اين دسته روايت شده باشد.
الدين و ابن شهر آشوب، (ج) يكي از عالمان و بزرگان متأخرشان مانند شيخ منتجب

 متن آن را تائيد نموده باشند.
 ب گذشتگان.(د) اجماع بر صحت اين حديث از جان

ي مامقاني، اين حديث، حديثي است كه سند نسبت دادن اين ) موثق: طبق گفته3(
-حديث به يك معصوم از طريق يك نفر فرد مورد اعتماد است كه با وجود فساد عقيده

ي اماميه، در يك سلسله از هاي مخالف فرقهاش به خاطر منتسب بودن به يكي از فرقه
 ن روايت قرار گرفته است.يه در ايافراد عادل امام

) ضعيف: حديثي است كه تمامي شروط سابق جهت صحت حديث را در بر ندارد 4(
-الهويه و يا دروغگو و جعلي راويان آن، يك نفر انسان فاسق يا مجهولو ميان سلسله

 ي حديث وجود دارد.كننده
تشيع صاحب پردازيم. اهل و اما دوباره به بررسي كتب رجال در نزد اهل تشيع مي

ي كتب هاي جديد در برگيرندهباشند كه اين كتابكتابهايي در مورد رجال حديث مي
ترين از شيخ عبداهللا المامقاني، كه كامل» تنقيح المقال«رجال قديمي است، مثل كتاب 

از مولي » مجمع الرجال«باشد و كتاب ها ميي زندگينامهكتاب رجال جديد در زمينه
 باشد.اني، كه شامل كتب اربعه و كتاب الضعفاء غضائري ميالدين المقهبزكي

از محمد علي » جامع الرواه«از محمد تقي تستري، و » قاموس الرجال«و كتاب 
 از أبو القاسم الخوئي.» معجم رجال الحديث«اردبيلي، و 

ها در واقع هاي مداوم، براي من ثابت شد كه رافضيها و كنكاشبعد از بررسي
ي منتسب به اسالم هستند، و حتي عالمان متأخر شيعه نيز اين حقيقت فرقه دروغگوترين
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نقض «هاي آنها كه به دستم رسيده است، عنوان آن اند. يكي از كتابرا گوشزد نموده
باشد. اين مؤلف گفته كه است كه تأليف اميرمحمد كاظم قزويني مي» الصواعق المحرقه

ده كه در آن حديث خطاب به حسين گفته حديثي به تواتر نقل ش صاز رسول خدا«
 .»گانه كه نهمين آنها، قائم آنهاست...است: اين امام است و فرزند امام و پدر امامهاي نه

از چاپ دوم اين كتاب  154ي و بعد از اينكه تمام حديث را نقل نموده، در صفحه
ن، به صحت و از كتاب منهاجش در جلد چهارم آ 210ي ابن تيميه در صفحه«گفته كه: 

 .»تواتر اين حديث اعتراف نموده است...
ها و افتراهائيست كه بر خدا و گوئيم كه: اين گفته، يكي از بزرگترين دروغو ما مي

رسولش نسبت داده شده است. ابن تيميه نه تنها اعتراف به صحت اين حديث ننموده، 
سخن دروغي است كه بلكه حكم جعلي بودن آن را نيز صادر نموده است و در حقيقت 

طريق، اين  12، به 210، ص 4بر پيامبر نسبت داده شده است. در كتاب منهاج السنه ج 
حديث مردود گشته است. آنجايي كه ابن مطهر كه يك رافضي است، به گمان خود 
تصور كرده كه اين حديث حتي در دورترين سرزمينهاي مسلمانان نيز از سلف تا به 

اهل سنت و عالمان آن «اينگونه جواب او را داده كه:  /تيميه خلف نقل شده است، ابن
هايي است دانند كه تمامي اين سخنان، دروغباشند و همه ميچندين برابر اهل تشيع مي

اند و هيچ شكي در نسبت اين دروغ به پيامبر نيست و اهل كه به پيامبر نسبت داده شده
 .»اندعنت واقع شدهن دروغي، مورد لتشيع به خاطر چنين نسبت داد

اند، پس اين است حكم ابن تيميه نسبت به اين حديث دروغي كه به پيامبر نسبت داده
 آن اعترافي كه اين رافضي آن را نسبت به ابن تيميه ادعا نموده، كجاست؟

 شستن پا در وضو
دروغگويي و گمراهي و كتمان اهل تشيع چه بسا بيشتر از آن باشد كه به شمارش 

از عبدالحسين شرف » المسح علي األرجل أو غسلها في الوضوء«اي با عنوان لهآيد. رسا
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موسوي رافضي به دستم رسيد كه نويسنده در آن تالش بر فريبكاري و گمراه نمودن و 
از اين كتاب، به نقل روايتي از ابن  12ي سرپوش نهادن بر حقيقت داشته است. در صفحه

ديدم «اسحاق از أبوحيه روايت شده است كه گفته: ماجه پرداخته است كه از طريق أبو 
گيرد، و دو پايش را تا مچ پا شست، و سپس گفت: خواستم طهارت و كه علي وضو مي

كند كه ي سندي را نقل ميو رافضي گفته» را به شما نشان داده باشم... صپاكي نبي اكرم
باشند در حاليكه ها ميهايي كه قائل به مسح پااين يك جواب ردي است بر شيعه«گفته: 

اين دقيقاً «دهد كه: سپس رافضي ادامه مي» طبق اين روايت، علي پاهايش را شسته است.
عين كالم اوست كه انشاءاهللا خداوند او را ببخشايد و امام ابن ماجه و ساير جمهور علماء 

رار بر مردود بودن اين حديث به خاطر مردود بودن سند آن از چند جهت مورد تائيد ق
 اند كه عبارتند از:داده
عدم مشروعيت راوي اين حديث از آنجاست كه او يك فرد ناشناخته است، و  )1(

گويد كه فرد ناشناخته و مجهولي ها در مورد او ميذهبي در كتاب ميزانش در قسمت كنيه
 است...

ي بوده ) اين حديث را تنها أبو اسحاق روايت نموده كه او نيز فرد پير و فراموشكار2(
 .»شده...و دچار اشتباه مي

 و اما در حقيقت و صحت آن:
گرفت، دستهايش را خوب علي را ديدم كه وضو مي«) أبو حيه گفته است كه: 1(

شست تا تمييز شدند و آنگاه مضمضه نمود و سه بار استنشاق نمود و صورتش و 
اهايش را تا مچ دستانش را تا آرنج سه بار شست و يكبار سرش را مسح كشيد و سپس پ

اين حديث را ترمذي از هناد و قتيبه روايت كرده كه آن دو نيز از أحوص و او » شست.
) و ابو داود و ابو توبةالربيع بن نافع و عمرو بن عون، هر سه از 37-1( نيز از أبو اسحاق

) و نسائي اين حديث را از 34-1( اند او نيز از أبو اسحاق روايت نمودهأبو أحوص و 
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) و نيز از محمد بن آدم از يحيي بن زكريا از أبو زائده از 70-1به روايت نموده است (قتي
پدر أبو زائده روايت نموده و نيز از أبو اسحاق روايت نموده است. و حافظ گفته كه بزاز 
نيز اين حديث را روايت نموده كه به اين صورت گفته : سپس استنشاق نمود و با دست 

 ).90-1( د. تلخيص الجيدچپش سه بار آب پاشي
مذي.تحقيق احمد تر( و شيخ احمد شاكر سند اين حديث را صحيح دانسته است.

 شاكر).
در مورد چگونگي  ؛كند كه: شنيده است كه از علي) زربن حبيش روايت مي2(

را  ؛وضو گرفتن رسول خدا سوال كردند، و او نيز حديث چگونگي وضو گرفتن علي
باشد به حديث قبلي، جز اينكه در اين لفاظ بسيار نزديك مينقل نموده كه به لحاظ ا

گويد، سپس پاي راستش را سه بار شست و پاي حديث در آخر آن پس از مسح سر مي
چپش را سه بار شست. اين حديث را أبو داود از عثمان  بن أبي شيبه از أبو نعيم ربيعه 

ن قطان گفته كه: من دليلي براي اين كناني و او نيز از منهال بن عمرو، نقل نموده است. اب
 .)43ـ 1بينم. (عون المعبود حديث نمي

اند كه علي ظرف آبي به ) از عبد خير روايت شده كه در مورد علي روايت كرده3(
همراه يك تشت آورد، و بر روي دستانش آب ريختند و او دستانش را سه بار شست و 

و كمي آب برداشت و صورتش را سه بار مضم ضه كرد و آنگاه كف دستانش را باز كرد 
شست و دست راستش و سپس چپش را سه بار شست، سپس سرش را يك بار مسح 
كشيد و پاي راستش را و پاي چپش را سه بار شست. اين حديث را أبو داود در باب 

ي راويان آن عبارتند از مسدد از أبو عرانه از ) نقل نموده كه سلسله42ـ 1طهارت (
ابن علي از زائده كه هر دوي آنها از خالدبن علقمه از علقمه و از محمدبن  حلواني از

) از محمدبن جعفر از شعبه از خالدبن عرفطه از عرفطه، اما أبو داود روايت 40ـ 1المثني (
شعبه از مالك بن عرفطه را يك توهم دانسته است و گفته كه آن در حقيقت مالك بن 
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عليقي كه بر سنن ترمذي نوشته، اين امر را رد نموده علقمه است، اما احمد شاكر در ت
است و گفته كه آنها دو روايت جدا هستند، و ترمذي اين روايت را از قتيبه و هناد 
روايت نموده كه آن دو نيز از أبو أحوص و او هم از أبو إسحاق از عبدخير روايت 

انه از خالدبن علقمه روايت )، و نسائي اين حديث را از قتيبه از أبو عو35ـ 1اند (نموده
اند، و شيخ ) و بزار و ابن حبان نيز اين حديث را روايت نموده68ـ 1نموده است (

)، و 154ـ 7عبدالقادر األرناؤوط گفته كه حديث، حديثي صحيح است. (جامع األصول 
باشد. األعظمي در تعليقي كه بر ابن خزيمه نوشته، گفته كه سند اين حديث صحيح مي

 .)76ـ 1(
) ابن ابي شيبه گفته كه وكيع روايتي را از سفيان و او نيز از أبو اسحاق و از حارث 4(

 و از علي آورده است كه علي پاهايش را تا مچ پا شست.
كند شويم كه چگونه سعي ميو به اين ترتيب ما متوجه ميزان خباثت اين رافضي مي
 شستن پاها بوده، رد كند. روايت علي را در مورد وصف وضوي پيامبر كه به صورت

بخشد اين و البته چيزي كه يقين ما را نسبت به اثبات اين روايت از علي ازدياد مي
اند، به طور نمونه، أبو اسحاق است كه خود اهل تشيع نيز اين حديث را روايت نموده

ان كه يكي از مورد اعتمادترين رواي ،)283إبراهيم بن محمد الفقي الكوفي (وفات درسال 
 ؛روايت نموده كه علي» عبابه«حديث نزد اهل تشيع است، اين حديث را با سند از 

ي اي به محمدبن ابوبكر و اهل مصر نوشت كه در متن آن آمده بود... (و اما دربارهنامه
وضو: همانا وضوجزو نماز است، پس دستانت را سه بار بشور، و سه بار مضمضه كن و 

ت را سه بار بشور و سپس سه بار دست راستت و سه بار سه بار استنشاق كن، و صورت
و به گرفت به همين روش وضو مي صديدم كه پيامبردست چپت را بشور، من مي

اينگونه وضو  ؛بينيم كه عليو به اين ترتيب مي .)درستي كه وضو نصف ايمان است
 داده است.را به پيروانش تعليم مي
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هاي شيعه ـ روايتي را از كي از فرقهو أبو جعفر محدبن حسن طوسي ـ شيخ ي
گرفتم, گويد: علي گفته كه نشسته بودم و داشتم وضو ميآورد كه ميبا سند مي ؛علي

از راه رسيد، و به من گفت: سه  صكه همينكه شروع كردم به وضو گرفتن، پيامبر خدا
سپس  بار مضمضه و استنشاق بكن و دندانهايت را بشور و سه بار صورتت را بشور، و

گفته كه دو بار  ؛فرمود: البته انجام هر كدام از اينها دوبار نيز كافي است. سپس علي
دستانم را تا آرنج شستم و دو بار سرم را مسح كشيدم، كه پيامبر فرمود: يكبار مسح سر 

به من گفت: اي علي! بين انگشتان  صگويد: آنگاه پايم را شستم، كه پيامبركافيست و مي
 بشور تا آتش جهنم بين آنها نرود. دستت را خوب

چنين روايتي را از علي، نه أبو حيه و نه أبو اسحاق و أبو األحوص و زهيربن معاويه 
خواهد اين حديث را بر با آن آشنايي ندارند، پس چگونه اين آدم زاهد دروغگو مي

 روايت أبو حيه ترجيح دهد، و چگونه دچار چنين توهمي شده است.
-تأكيد نموده ؛افراد ديگري بر صحيح بودن اين حديث از علي سپس ابن سكن و

 اند.
محمدبن يعقوب كليني ـ يكي از مورد اعتمادترين محدثين شيعه ـ حديثي را با سند 

هر گاه اشتباهي ساعدت را قبل از صورتت شستي، «نمايد كه: نقل مي ؛از أبو عبداهللا
ا بعد از صورتت، و يا اگر ابتدا ساق دوباره از اول صورتت را بشور و آنگاه ساق دست ر

دست چپت را پيش از ساق دست راستت شستي، سپس از نو اول ساق دست راستت را 
بشور و سپس ساق دست چپت را، و يا اگر اشتباهي اول پايت را شستي و آنگاه سرت را 

 .»را مسح بكش و آنگاه پايت را بشورمسح كشيدي، ابتدا از نو سرت 
كند روايت مي ؛باشد، از أبو عبداهللاهاي تشيع ميان يكي از فرقهطوسي كه از بزرگ

شويد و در آب فرو گيرد اما پاهايش را كامل ميدر مورد مردي كه كامل وضو مي«كه: 
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شستن است  ،فرو بردن در اب» برد، او گفته است كه: آن كار باعث پاداش او مي شود.مي
 نه مسح كردن.

عشريه، احاديثي را در مورد شستن پاها ي اثنيصر تحفهو شيخ آلوسي بغدادي در مخت
چه وقت «آورد كه توسط خود اهل تشيع روايت نموده است و گفته كه: به عنوان دليل مي

شيعه چنين چيزي را روايت نموده است و كجا چنين روايتي شده است و در چه كتابي 
 .»اند...نوشته شده و چه كساني آن را روايت نموده

باشد،  علماي شيعه و عدم امانت آنها مي امر دليل محكمي براي دروغگو بودنهمين 
ها و منابع مختلفي از آنها در مورد شستن پاها، احاديثي نقل شده چون ديديم كه در كتاب

 است.
و اين امام موسي كاظم است كه مفيدبن علي يقطين در مورد او روايت نموده است 

قربانت گردم، ياران ما در مورد مسح «م نوشته است، گفته: اي كه به موسي كاظكه در نامه
اي برايم بنويس تا بدانيم داني، نامهاند، پس اگر خودت صالح ميپاها دچار اختالف گشته

شاءاهللا. پس أبو الحسن نظر تو در اين مورد چيست تا همانطور ما نيز آن را انجام دهيم إن
د ندارم كه در مورد وضو اختالفي وجود داشته موسي كاظم براي من نوشت كه: من به يا
كنم اين است كه سه بار مضمضه كني و سه بار باشد، و آنچه كه من تو را به آن امر مي

استنشاق نمايي و سه بار صورتت را بشويي و در ميان ريشت دست بيندازي و دستانت 
هاي گوشت را مسح ها بشوري و تمام سرت را مسح بكشي و اللهرا از انگشتان تا آرنج

 بكشي و پاهايت را تا مچ پاها بشويي.
ولي يكي از راويانشان يعني خود مفيد، شرحي بر اين روايت نوشته كه امام اين كار را 

 به خاطر تقيه انجام داده است.
ي در مورد اين گفته ؛عياش از علي بن أبي حمزه روايت نموده كه: از أبو ابراهيم

 فرمايد:خداوند كه مي
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پس من گفتم: » صدق اهللا. [خداوند راست گفته است.]«سوال نمودم، و او نيز گفت: 
و او گفت: دو بار دوبار. [دو بار شستن هر عضو]. » فدايت شوم، چگونه وضو بگيرم؟«

بار مسح كشيدن سر و گوش] و گفتم يك بار با گفتم: مسح چطور؟ گفت: يكبار. [يك
  .»پس پاها چطور؟ گفت: آنها را بشورآب؟ گفت: بله. گفتم: فدايت شوم، 

 اندو اما اهل سنت، شستن پاها را به تواتر نقل نموده
اين حديث را عثمان بن عفان، عبداهللا بن زيد، عبداهللا بن عباس، القيسي، أبو هريره، 

اءبن عازب، مقدادبن معديكرب، زبير، طلحه، سعد، أبو رافع، أنس بن عبداهللا بن عمر، بر
مالك، وائله بن حجر، جابربن عبداهللا، عبداهللا بن أنيس، أبو بكره، أبو إمامه، ربيع بنت 
معوذ، كعب بن مره، عبداهللا بن صنابحي، عبداهللا بن عمر، عايشه، معاويه، عبداهللا بن عبسه، 

اند روايت علي را نفي كنند، اين حديث ها سعي داشتهافضيو علي بن ابي طالب كه اين ر
 اند.را روايت نموده

هايي كه در مورد كيفيت وضوي روايت«بن حجر رحمه اهللا تعالي گفته است: ا حافظ
د، به باشد و روشنگر امر خداوند است، وجود داركه به صورت شستن پاها مي صپيامبر

  .»صورت متواتر روايت شده است
ها سنت پيامبر در وضو كه به صورت مسح كفش«المه ابن أبي العز گفته است كه: و ع

باشد، به صورت متواتر روايت شده است و اين در حالي است كه و شستن پاها مي
اند. با آن سنت مخالفت كنند، اما كساني كه وضو را به صورت قول و ها خواستهرافضي

اند و به ساني كه وضو را از شخص پيامبر فرا گرفتهاند و يا كنقل نموده صفعل از پيامبر
اند و پيامبر نيز وضوي آنها را ديده است و آن را تائيد نموده است ي او وضو گرفتهشيوه

اند، و تعداد اين افراد نيز بيشتر از تعداد كساني و آنها نيز آن را به آيندگان منتقل نموده
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ها گفته شود كه تمامي ر نتيجه بايد به اين رافضياند، كه داست كه لفظ آيه را نقل نموده
اند و اينطور نبوده اند و وضو را تنها از او فرا گرفتهمسلمانان طبق روش پيامبر وضو گرفته

كه خودشان از زمان جاهليت با چنين عملي آشنا بوده باشند، و تعداد كساني كه وضو 
داند و شند و تعداد آنها را تنها خداوند ميبااند بي شمار ميگرفتن پيامبر را مشاهده نموده

 .»باشدكند بسيار زياد ميبيان مي نيز احاديثي كه شستن پاها را در وضو
 و ابن كثير نيز متواتر بودن اين روايات را تاييد نموده است.

ها در فرا خواندن به سوي مذهبشان و هاي رافضيو چنانچه ديديم، اينها روش
ق دروغ و گمراهي و فريب بود، البته چيزي كه آنها را بيشتر بر ادامه قبوالندن آن از طري

نمود، سكوت علماي اهل سنت و عدم توجه به جانب دفاعي دادن اين روش تشويق مي
از اسالم درست و خالي از هر گونه بدعت و خرافه بود كه منظور از آن بدعت و 

ي اسالم نفوذ كه به اسم، در بدنه هاي گمراهي استخرافات، پيگيري و دنبال نمودن فرقه
كه ما به بررسي بخش مهمي ها،  فرقه اي است ي تمامي اين فرقهاند، كه در مقدمهنموده

 پردازيم.مي از رجال



 
 ترين رجال شيعه مهم

 بن أعين ـ زراره1
هاي او متفق القولند، و رواياتي تمامي اهل تشيع بر مورد اعتماد بودن و صحت گفته

باشد كه احاديث او نيز در زراره نقل شده، در كتابهاي حديثشان بسيار زياد ميكه از 
باشد، و ي احكام شرعي و اصول دين و فقه و آداب و مواعظ و امور ديگر دين ميزمينه

باشد. أبوالقاسم خوئي در معجم در نزد راويان بزرگ و محدثين و فقها كامالً مقبول مي
-هنگام اسناد روايات براي ما معلوم مي«فته است كه: ) گ249ص  7رجال الحديث (ج 

رسد. اند، به هزار و هفتادو چهار مورد ميشود كه تعداد رواياتي كه توسط زراره نقل شده
نقل نموده است، به هزار و دويست و سي و شش  ؛شمار رواياتي كه از أبو جعفر

دو مورد را نقل نموده  ، هشتاد و؛و پسرش عبداهللا ؛رسد . از أبو عبداهللامورد مي
 است و از صادق؛ نيز حدود چهارصدو چهل و نه مورد را نقل نموده است.
ي حديث آمده منظور از اين مقدار از روايات، رواياتي است كه تنها در كتب اربعه

آنها صاحب «است و أبو جعفر طوسي در مورد زراره و برادران و فرزندان او گفته است: 
صول و تأليفات زيادي هستند... و خود زراره صاحب تصنيفات و روايات فراوان و ا

 .»ه كتاب استطاعت و جبر و عهودتأليفات مهمي است از جمل
زراره بن أعين شيخ و بزرگ ياران ما در «ستايد كه: و نجاشي نيز زراره را اينگونه مي

س و فقيه و شنايك قرآنتر بود و ي آنها بسيار جلوتر و پيشزمان خود بود و از همه
 .»متكلم بود
-برقي، زراره را جزء ياران امام باقر و امام صادق و امام كاظم مي«گويم كه: من مي

هاي او از امام باقر هاي او را از كاظم، ذكر نكرده است، و روايتشمارد، اما خوئي روايت
غگويان دروباشد، و ابن داود حلي او را جزو و امام صادق، تنها در كتب اربعه موجود مي

 .»آوردچهارگانه به حساب مي
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طبق اسناد اهل تشيع، جد اين رواي متهعد، يك راهب بوده كه در سرزمين روم بوده 
اسمش عبدربه «گويد كه: است كه أبو جعفر طوسي ملقب به شيخ طايفه در مورد او مي

ي رومي دهباشد. أعين بن سنسن يك براش أباالحسن و ملقب به زراره ميباشد و كنيهمي
بود كه از آن يكي از مردان بني شيبان بود، كه پس از آنكه قرآن را آموخت، او آزادش 
نمود و از أعين خواست كه در نسب خود را به او منتسب كند، اما أعين از انجام اين كار 
خودداري نمود و گفت: بگذاريد كه بر همان نسبت جدم سنسن كه راهبي در ديار روم 

هاي حسن و ي ديگري دارد به نام أبا علي،  فرزنداني دارد به نامزراره كنيهبود، بمانم. 
 .»حسين و...

كند، فراموش نكنيم كه گويم: الزم است آنچه را كه الكشي در مورد زراره نقل ميمي
اي؟ آن شخص گويد امام صادق از يكي از پيروانش پرسيد: چه موقع با زراره بودهمي

كه نديدمش. امام صادق گفت: مهم نيست و اگر مريض شد به گفت: مدت زيادي است 
اش حاضر نشو و او را تشييع نكن، آن مرد با تعجب عيادتش نرو و اگر مرد، بر جنازه

پرسيد: منظورتان زراره است؟ امام صادق گفت: بله منظورم زراره است. زراره از يهود و 
».  عهد به تثليث است، بيشتر استنصاري شرّش بيشتر است، و نيز شر او از كسي كه مت

گويم: وقتي كه در اعتقادات اهل تشيع، از طريق تقيه و كتمان، هر چيزي براي و من مي
ي شود، پس ديگر چه مشكلي وجود دارد؟ و من چنين امري را در گفتهآنان مباح مي

ي چاپ مؤسسه 313ص  110عبدالحسين شرف موسوي در كتاب مراجعات (المراجعه 
از ميان گذشتگان ما هيچ كدام به چيزي كه «گويد: بينيم كه ميلمي) به وضوح مياألع

اند، همانطور كه من نيز دهند، بر نخوردهبن حكم بدو نسبت ميدشمناني همانند هشام
هايي كه به زراره بن أعين، و محمدبن مسلم و مؤمن الطاق و ام از تهمتچيزي نيافته

ا وجودي كه خود من نيز تمام نيروي خود را بر سر جستجو دهند بامثال اينها نسبت مي
هايي كه به آنها ام، به اين نتيجه رسيدم كه تمامي اين تهمتها نمودهيافتن اين تهمت



   

 رجال شيعه در ترازوي قضاوت   28
 

 

ببينيد اين شيعه چه جرأتي دارد در ». دهند، چيزي جز دشمني و عداوت نيستنسبت مي
ي جرح و تعديل و آنان در زمينهترين مردان دروغ گفتن، در حاليكه او يكي از اصلي

كند كه زياد كشف انساب است . أبو عمر و الكشي با سند از زيادبن أبي حالل روايت مي
گفتم: زراره در مورد استطاعت و توانايي بر سفر حج از تو  ؛گفته: به أبو عبداهللا

و من روايتي نموده كه ما نيز روايت او را از تو، قبول نموديم و تصديقش نموديم، 
دوست دارم كه آن را بر تو بازگو كنم تا از آن مطلع شوي. و او گفت: بگو و من گفتم: 

﴿ ظاهراً او از تو در مورد اين آيه:                    ﴾ 

اي: منظور هر گفتهسوال نموده است و تو  »الًيه سبيت من استطاع اليالب«. ]97[آل عمران: 
ي سفر داشته باشد . او پرسيده كه: يعني هر كسي كسي است كه ثروت كافي و توشه

ي سفر و ثروت كافي داشته باشد، براي سفر حج توانا باشد و هر چند كه به حج توشه
اي: بله. أبو عبداهللا با شنيدن اين سخنان گفت: او اينگونه از من نرفته باشد؟ و تو گفته

ام. به خدا او بر من دروغ گفته، به خدا نپرسيده و من نيز اينطور به او جواب ندادهسوال 
او بر من دروغ گفته، به خدا او بر من دروغ گفته، خداوند زراره را لعنت كند، خداوند 
زراره را لعنت كند، خداوند زراره را لعنت كند، او از من پرسيد هر كسي كه صاحب مال 

سفر حج آماده است و توانايي دارد؟ و من گفتم: سفر حج بر چنين و توشه باشد، براي 
تواند به حج برود؟ و من گفتم: نه، كسي واجب است و زراره پرسيد: پس چنين كسي مي

مگر زماني كه به او اجازه داده شود و من (زياد) گفتم: اين را به زراره بگويم؟ و أبو 
كوفه رفتم و زراره را ديدم و آنچه را كه أبو  گويد: بهعبداهللا گفت: بله. آنگاه زياد مي

هاي او، به زراره گفتم، و زراره گفت: او از عبداهللا در مورد او گفته بود، به غير از لعنت
 اي درداند به من اين توانايي را داده است و اين رفيق شما هيچ آگاهيجايي كه نمي

 .»ي مفهوم سخنان مردم نداردزمينه
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خواهي كند، و حرف خود را توجيه كند، زراره به جاي اينكه معذرتگويم كه: من مي
دانسته، به او فتواي استطاعت حج را داده اصرار داشته بر اينكه اين امام از جايي كه نمي

است، در حاليكه در نظر زراره، اين امام هيچ آگاهي اي در زمينه ي مفهوم سخنان مردم 
-شود كه زراره جزء كساني است كه عمداً دروغ ميندارد. از طريق اين روايت معلوم مي

شويم كه در ها، با اين روايت عبدالحسين شرف الموسوي غافلگير ميگويد و در كنار اين
با اين «گويد: ) مي310اي از افراد شبيه او، در كتاب مراجعات (ص مورد زراره  دسته

-و من مي» اند.هاي آشكاريروغبينيم كه دشمنان اهل بيت، اين افراد متهم به دوجود مي

گويم: اي مؤلف گرامي، پس چه داري بگويي در مورد كسي كه او را متهم به دروغ كرده 
و سه بار او را لعنت نموده است در اين روايت، آيا آن كس كه شما اين دروغ را به او 

 .دهيد كسي نيست جز امام صادق؟!نسبت مي
كند كه: از أبو بن كروين روايت ميمعروايت شده كه: الكشي با سندش از مس

گفت: خداوند بريد و زراره را لعنت كند و من گفتم: بريد همان شنيدم كه مي ؛عبداهللا
باشد كه عبدالحسين از او در كتاب مراجعاتش ص أبوالقاسم بريدبن معاويه العجلي مي

 با همان چاپ، دفاع نموده است. 310
او بر نسبت دادن آن به امام صادق، روايت شده  در مورد دروغ سازي زراره و اصرار

رفتم و او  ؛كه: الكشي با سند از محمدبن عمر روايت نموده كه: نزد أبو عبداهللا
آمدي، او چگونه بود؟ و من گفتم: تا زماني كه من با پرسيد: هنگامي كه از نزد زراره مي

 گفت كه: از طرف من به او خواند و أبو عبداهللاو بودم، نماز عصر را تا هنگام غروب نمي
هاي ياران من بخوان و همانا من از دست او عصباني و بگو كه: نمازت را طبق زمان

دانم كه خشمگين هستم. من نيز اين را به زراره گفتم، و او گفت: به خداوند قسم من نمي
رم آن را اي، ولي او ترك چيزي را به من امر نموده كه من دوست نداتو بر او دروغ نبسته

 ترك كنم.
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ولي او نهي چيزي را به من امر نموده كه من دوست ندارم «اش نگاه كنيد، به اين گفته
يعني منظور او اين است كه آن كسي كه به او امر نموده كه نماز » آن عمل را ترك كنم.

عصر را تا هنگام غروب نخواند، امام صادق بوده است، و در حالي كه عبدالحسين شرف 
كند كه او كامالً جستجو و كنكاوش نموده كه روايتي بيابد و نيافته است. ي ادعا ميموسو

 .گويد؟هايي كه بعداً خواهد آمد، چه ميپس در برابر اين روايتي كه نقل شد و روايت
-يكي از افراد مورد اعتماد آنها به نام محمدبن يعقوب كليني از زراره با سند نقل مي

كسي  ؛در مورد جد، پرسيدم و او گفت كه: به جز اميرالمومنينكند كه: از ابو جعفر 
در  ؛يابم كه در مورد آن سخن گفته باشد. گفتم: خدا خيرت دهد، اميرالمومنينرا نمي

اش را برايت مورد او چه گفته است؟ گفت: فردا پيش از آنكه از پيش من بروي، نوشته
چرا كه سخن گفتنت، براي من  خوانم. گفتم: خدا خيرت دهد، آن را برايم بگومي

تر است از اينكه آن را به صورت نوشته برايم بخواني. دوباره به من گفت كه: خوش
 گويم، فردا پيش از آنكه از پيش من بروي، آن را به صورت نوشتهگوش كن چه مي

ر خوانم. من نيز از فردا بعد از ظهر پيش او رفتم و زمان آن، ساعتي بود بين ظهبرايت مي
كرديم، و من دوست نداشتم از او چيزي بپرسم مگر زماني و عصر كه با هم خلوت مي
ترسيدم به خاطر تقيه نسبت به كساني كه در آنجا هستند، كه تنها بوديم، چرا كه مي

 ؛فتوايش را بر اساس تقيه از آنان بدهد. وقتي كه نزد او رفتم، رو به پسرش جعفر
 نمود و به او گفت:

رائض را براي زراره بخوان، و سپس خودش بلند شد كه بخوابد. پس ي فصحيفه«
ي مثل ران شتر را آورد كه بخواند. فقط من و جعفر در خانه مانديم، و جعفر صحيفه

خوانم مگر اينكه به من قول بدهي كه در مورد آنچه كه براي تو گفت: اين را برايت نمي
ام، به كسي چيزي نگويي، و او نگفت كه تا دهخوانم تا زماني كه خودم به تو اجازه ندامي

زماني كه پدرم به تو اجازه نداده است و من گفتم: خدا خيرت دهد، چرا بر من سخت 
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گيري در حالي كه پدرت چنين دستوري به تو نداده است؟ و او به من گفت: تو به آن مي
گفتم: باشد، و در گويم, و من هايي كه خودم به تو ميكني مگر بر آن قسمتنگاه نمي

-ها  هستي و آنها را خوب ميحقيقت تو مردي آگاه و دانا نسبت به فرايض و وصيت

ها و مانم  به دنبال چيزي از اين فرضيهكني، من مدتي منتظر ميفهمي و بررسي مي
آيم. ي آن بر نميشود تا آن را بدانم، پس از عهدهگردم كه بر من عرضه ميها ميوصيت

را به من نشان داد، ديدم كه كتابي قطور است كه از آن  اي از صحيفهگوشه هنگامي كه
هاست  من آن را نگاه كردم و ديدم پر هاي قديمي و اولين نوشتهپيداست كه از كتاب

اي كه هيچ اختالفي در ميان است از اختالف در روابط و امر به امور نيكو و پسنديده
را خواندم تا اينكه در آخر آن متوجه خباثت درون و  ي آنمردم بر سر آن نيست. من همه

كمي نيرويم در حفظ و بيماري نظرم شدم و گفتم من اين بخش را تا آخر آن خواندم 
را ديدم، به من گفت:  ؛سپس كتاب را بستم و نزد او بردم، و هنگامي كه أبو جعفر

بود؟ گفتم: آنچه  ي فرائض را خواندي؟ گفتم: بله، گفت: نظرت در مورد آن چهصحيفه
كه مردم در آن اختالف دارند، چيز زيادي نيست و او گفت: اي زراره! آنچه را كه ديدي، 

است كه با خط علي؛ نوشته شده است. در اين  صهاي پيامبردر حقيقت تمام آن، گفته
ها هنگام شيطان در درون من وسوسه افكند كه: چه كسي مطمئن است كه اين نوشته

امال نموده و با خط او نوشته شده  ؛است كه آن را به علي صهاي پيامبرواقعاً گفته
 .»است...

 شود:از اين روايت براي ما سه امر مهم معلوم مي
اول: دشمني زراره با امامانش و عدم پيروي از دستورات آنها، از طريق توجه به اين 

ه پدرت چنين گيري در حالي كچرا بر من سخت مي«ي او به امام صادق كه: گفته
 .»دستوري به تو نداده است؟
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دوم: اعتراف زراره به خباثت درونش و كم توانيش در حفظ و بيماري نظرش، كه اين 
اندازد كه در مورد گذشتگان زراره و پيشينيان مي ؛ي امام عليامر ما را به ياد اين گفته

و هيچ چيزي شما را ايد، شما همگي از طريق دين خداوند با هم برادر شده«او فرمود: 
 .»ت مگر خباثت دروني و بدي وجودتانپراكنده نساخ

باشد و شيعه نيز نسل اندر اين صفت در ميان اولين گروه از پيروان اين آدم موجود مي
 اند، مگر كسي كه خداوند به او رحم نموده باشد.نسل چنين صفتي را به ارث برده

رد روابط انسانها و نيز امر به امور سوم: اين صحيفه شامل اختالفاتي است در مو
ها همه موجب خراب تر شدن نيكو... بلكه اختالفاتي كه هيچ شكي در آن نيست و اين

دانم چرا امام صادق اصرار داشته كه اين امر پوشيده بماند و براي كار مي شود و من نمي
اري است كه بينيم اين امور جزء امور آشكمردم بازگو نشود آن هم در زماني كه مي

خداوند بر كتمان آن تهديد نموده كه هر كس كه آن را پوشيده بدارد، او را به عذابي 
 شديد تهديد نموده است در اين آيه: 

 M~  }  |   {  z  y  x  w  v  u  t  s  r   q  pے    ¡
  ¦   ¥  ¤  £  ¢L ١٥٩لبقرة: [ا[. 

ايم، پس از آنكه آن را براى  دههاى روشن و هدايتى را كه نازل كر كسانى كه نشانه«
دارند، اينانند كه خداوند آنان را  ايم، پوشيده مى ] روشن ساخته مردم در كتاب [آسمانى

 .»كنند كند و لعنت كنندگان [از مردم و فرشتگان نيز] آنان را لعنت مى لعنت مى
ر از آن و امام صادق نيز در نظر اهل سنت بسيار با تقواتر و درستكارتر و پرهيزگارت

باشد كه امكان كتمان اين امور روشنگرانه را كه پيامبر بر علي ؛امال نموده است از او مي
شود كه تمام اين سخنان چيزي نيست جز سخنان دروغي از انتظار برود، پس معلوم مي

 زراره كه امام صادق بيشتر آن را برايش اثبات نموده بود. 
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به من  ؛كند كه: أبو عبداهللاقصير روايت ميروايت شده كه الكشي از عبدالرحمن ال
گفته است كه: نزد زراره و بريد بيا و به آنها بگو كه اين چه بدعتي است كه به وجود 

فرموده است: هر بدعتي گمراهي است. و من  صدانيد كه رسول خداايد، مگر نميآورده
گاه ما دو نفر نزد زراره ترسم، ليث مرادي را با من بفرست و آنگفتم: من از آن دو نفر مي

رفتيم و آنچه را كه أبو عبداهللا گفته بود، به او گفتيم، و زراره گفت: به خدا قسم كه او 
ما گفت كه: به خدا  ندانسته به من نيرو و توانايي داده است و بريد نيز در برابر اين پيام

 .»ظر و ديدگاه خود منصرف نخواهم شدگاه از نقسم هيچ
  .»در كوفه است ؛ي اهل بيتآل أعين بزرگترين طايفه«گويد: م ميسيد بحرالعلو

گويم كه: امام صادق از آل أعين تبرّي جسته است، و اين أبو عمر و الكشي، من مي
كند بن سرير با سند نقل ميمورد اعتمادترين آنها در علم جرح و تعديل، است كه از حنان

در مورد آنچه كه  ؛ه خواستيم از أبو عبداهللايك بار من با مردي بودم ك«كه گفته است: 
-اند آنچه كه اينان مييهود و نصاري و مجوس كه مشرك هستند سوال كنيم كه گفته

خواهد كه حنان گفت، أبو عبداهللا به من گفت: همانا گويند، همان چيزي است كه خدا مي
نيست. و حنان هاي آل أعين در دين من نيست و در دين پدران من نيز مسائل و گفته

 .»من هيچ سوالي غير از اين نداشتم گويد كه من نيز گفتم:مي
ي دين يهود و نصاري و مشركين سوال بپرسد، بايد از يعني كسي كه بخواهد در زمينه

ي توان آنان را شيعهآل أعين بپرسد، اما بعد از تبرّي جستن امام صادق از آنها، چگونه مي
 .به حساب آورد؟ ياهل بيت

با سند از اسماعيل بن عبدالخالق و او نيز از أبو عبداهللا روايت نموده كه: نزد او در  و
ند كه خواهبه خدا قسم بنو أعين مي«مورد بنو أعين سخن گفتند، و او (أبو عبداهللا) گفت: 

 .»هميشه برنده و پيروز باشند
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د الحلبي نيز رفتيم و محمبه سوي سرزمين فارس مي«كند: و با سند از حريز نقل مي
همراه ما به سوي مكه حركت كرد، هنگامي كه همه با هم در حال حركت بوديم، از 
الحلبي خواستم كه چيزي بگويد، و به او گفتم: چيز جالبي را براي ما بگو. گفت: باشد 

گفتم: نظرت در  ؛گويم. به أبو عبداهللا چيزي را كه برايت نا خوشايند است برايت مي
توانايي چيست؟ و او گفت كه: چنين چيزي در دين من و پدرانم  مورد استطاعت و

-اكنون دلم خنك شد. به خدا قسم نه به عيادت مريضشان ميوجود ندارد و من گفتم: هم

دهم و أبو كنم، و نه زكات مالم را به آنها مييشان را تشيع ميي مردهروم و نه جنازه
است نمود و به من گفت: چه گفتي؟ و در حالي كه نشسته بود، خود را ر ؛عبداهللا 

گفت: آنها قومي هستند كه خداوند  ؛من سخنم را براي او تكرار نمودم و أبو عبداهللا
ي آنان حرام نموده است و من گفتم: فدايت شوم، پس چطور تو به من آتش را بر چهره

ظور من از گويند اصالً جزء دين من و پدرانم نيست؟ و او گفت كه منگفتي آنچه آنان مي
 ».اين حرف، سخنان زراره و امثال او بوده است

هاي متواتر بوده كه سيد محمود حسين مظفر را مجبور كرده كه وجود اين روايت
خواهد كه خطري را از خود دفع كند، و از پس امام از طريق اين سخنان مي«... بگويد: 

 .»باشند... آيند كه پر از تهمت ميهمين جاست كه احاديثي به وجود مي
گفتم: پـس چگونـه تـو بـه مـن       ؛به أبو عبداهللا «و از حلبي با سند نقل نموده كه: 

گويند اصالً جزء دين من و پدرانم نيست؟ و او  گفت: منظور مـن  گفتي كه آنچه آنان مي
 .»سخنان زراره و امثال او بوده استاز اين حرف، 

به مـن   ؛ه: أبو الحسن خراسانيو با سند از هشام بن ابراهيم ختلي روايت نموده ك
توانيـد بعـد از يـونس    گوئيد و چطـور مـي  ي استطاعت و توانايي چه ميگفت كه: درباره

چيزي بگوييد، در حالي كه او بر اساس روش و مذهب زراره عمـل نمـود در حـالي كـه     
مذهب زراره خطاست؟ و من گفتم: نه، اينطور نيست، ولي پدرم و مادرم به فـدايت، مـن   
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ام و گفته ي زراره تنها در مورد چيزي است كه ورد استطاعت و توانايي چيزي نگفتهدر م
مقدر شده و ما از چنين چيزي بري و دور هستيم و اين جزو دين پـدران شـما نيسـت و    
برخي گفته اند كه اين به صورت جبر است و ما از اين نيز بري هستيم و جزو دين پدران 

 شما نيست. 
-صل اين روايت اين است كه امام معصوم آنها را بر چيزي كه گفتهگويم: حاو من مي

 كنيم. ه است. و ما از خدا طلب عافيت مياند وادار به اقرار و اعتراف كرد
اي از بوديم كـه جاريـه   ؛ما نزد أبو عبداهللا«الكشي با سند از ميسر روايت كرده كه: 

ه قمقمه اي در گردن داشت كـه آن  اي كه ما در آن بوديم، عبور كرد و آن جاريكنار خانه
گفت: گناه من چيست، خداونـد قلـب    ؛گويد كه أبو عبداهللارا شكسته بود و آنگاه مي

 .»ن جاريه اين قمقمه را شكسته استزراره را شكسته است، همانطور كه اي
گويم: گناه اهل سـنت چيسـت اگـر خداونـد قلـب عبدالحسـين موسـوي و        و من مي

ت و اصرار دارند كه آن كسي را كـه خداونـد قلـبش را شكسـته     فرزندانش را شكسته اس
 است، بگيرند.

كند كه: شبي در منزلگاهي در مسـير مكـه   و الكشي با سند از عمار ساباطي روايت مي
اطراق نمودم، كه ناگهان مردي را در حال نماز خواندن ديدم كه پيشتر كسـي را ماننـد او   

اي دعا نمود كه قبالً نديده بودم هيچ كسي مانند او هدر نماز خواندن نديده بودم، و به گون
دعا كند، وقتي كه او را نگاه كردم، نشناختمش، هنگامي كه نزد أبو عبداهللا نشسته بـوديم،  
مردي وارد شد، و وقتي كه أبو عبداهللا به اين مرد نگاه كرد، گفت: چه زشت اسـت بـراي   

و او در ايـن پنـاه دادن خيانـت بكنـد و او     اند مردي كه به خاطر حرمت او به او پناه داده
گفـت: اي عمـار! آيـا ايـن مـرد را       ؛گفته كه: آن مرد رو به مـا نمـود و أبـو عبـداهللا     

شناسي؟ گفتم: نه به خدا، به جز اينكه من يك بار شبي در منزلگاهي اطراق نمـودم، و   مي
د او نماز نخوانده بـود  خواند كه تا كنون كسي مانناي نماز مياين مرد را ديدم كه به گونه
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كرد كه هيچ كس مثل او دعا نكرده بود، و أبو عبداهللا بـه مـن گفـت:    و به صورتي دعا مي
اين مرد، زراره بن أعين است، به خدا قسـم او از كسـاني اسـت كـه خداونـد بـزرگ در       

 كتابش در مورد آنان گفته كه:

 M  K  J  I   H  G  F  E  D      C  BL ] :23الفرقان.[ 

] غبـار بـر بـاد رفتـه      پردازيم. سپس آن را [چـون  اند، مى و به هر گونه كارى كه كرده«
  .»گردانديم

اين روايت دال بر عدم امانـت زراره و خيانـت او و ريـا ورزيـدنش در نمـازش كـه       
باشـد، و نيـز روايـات ايـن مـرد و سـاير       خداوند آن را گرد وخاك پراكنده قرار داده مـي 

ي مثل جابر جعفي و هشـام بـن حكـم، همگـي تشـكيل دهنـده       دروغگويان جعل كننده
خواهد از آن پيروي كنيم. بله، از طريق همين مرد مذهب اهل بيت است كه شيعه از ما مي

ي آنان وجود دارد، سپس داعيان مذهب روايت در كتابهاي اربعه 2094(زراره) به تنهايي 
خوانند به سوي مذهب اهل بيتي فرا مي آيند و ما راهاي ما ميروز به سرزمينتشيع شبانه

گـويي كـه:   صاحب آن هستند و هر گاه به آنها مي ،كه اين افراد ساحر و جادوگر و ساحر
ايـد، و عقايـد   شما دينتان را از رواياني كه مشهور به دروغ  جعل و فريب هستند، گرفتـه 

، و اينكـه منكـرات و   گانـه ايد، مثل معصوميت امامان دوازدهفاسدي را در دين وارد نموده
ايـد، آنـان در   گناهان كبيره را مثل تجويز نزديكي با زن از عقـب و دبـر او مبـاح شـمرده    

جواب تنها دليلشان ذكر فضايل اهل بيت است در حالي كه كامالً به اين قضيه جاهلند كه 
مودت و دوستي اهل بيت و عشق به فضايل آنان از ضروريات مذهب اهل سـنت اسـت،   

جويند كه جاي هيچ نزاعي و اختالفـي در آن  در احتجاج خود از دليلي سود ميپس آنان 
 نيست.

گفـت: خداونـد بـه    شنيدم كه زراره مي«الكشي با سند از أبو مسكان روايت كرده كه: 
أبو جعفر رحم كند و اما جعفر در مورد او بايد بگـويم كـه در دلـم نسـبت بـه او توجـه       
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زي باعث شد كه زراره چنين چيزي بگويد؟ گفت: آنچه داشتم.  و من به او گفتم: چه چي
كه زراره را بر آن داشت تا چنين سخني بگويد اين بود كه أبو عبداهللا خواري وذلت را به 

 او وارد نموده است.
و از عيسي بن أبي منصور و أبو أسامة الحشام و يعقوب أحمر با سند روايت شده كـه  

بوديم كه زراره وارد شد و گفت: حكم بن أبي عيينه  نشسته ؛گفتند: ما نزد أبو عبداهللا 
از پدرت نقل كرده كه گفت: نماز مغرب را در هر جايي به غير مزدلفه بخـوان. پـس أبـو    

ام، اما پدرم اصالً چنين چيزي نگفته به او گفت: من در  آن خوب دقت نموده ؛عبداهللا
اره در حـالي كـه داشـت    گويند كه زراست. حكم بر پدر من دروغ بسته است. سپس مي

 كنم حكم بر پدرش دروغ بسته باشد.گفت كه: فكر نميرفت، ميبيرون مي
بن سالم روايت نموده است كه گفت: زراره بن أعين بـه مـن گفـت:    و با سند از هشام

بيني. هشـام گفـت: هنگـامي كـه أبـو      تو بر شاخه هاي آن به غير از جعفر، كسي را نمي«
د زراره آمدم و به او گفتم: آن حرفي را كه به من زدي به ياد بياور، عبداهللا وفات نمود، نز

ترسيدم كه آن را نفي كند. او گفت: به و خودم سخنش را به يادش آوردم در حالي كه مي
 .»امرا جز بر اساس نظر خودم نگفتهخدا قسم كه من آن سخن 

ام داده و هـيچ  عبدالحسين شرف به گمان خود سستي ننموده و جستجو را كامل انجـ 
يقـت علمـاي جـرح و تعـديل راسـت      چيزي كه زراره را متهم كند نيافته است، و بـه حق 

گويند دروغ و كذب در ميان مذهب اهل تشيع پراكنده گشته و به حقيقـت  اند كه مي گفته
در ميـان كسـاني كـه پيـرو هـوي و      «اهللا) گفته است: آنان دروغگويند. امام شافعي (رحمه

 .»ها دروغگوتر باشندم كه از رافضيااي را نيافتههيچ قومي و دستههوس خود هستند 
مردمي را ديدم كه به غير از دروغگويان، چيـزي  «و سليمان بن مهران أعمش گفته كه: 

 (مقصودش شيعيان است)» به آنها نمي گفتند.
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 وايت مكـن، چـرا كـه   با آنها سخن مگو و از آنها ر«اهللا گفته است: و امام مالك رحمه
 .»آنها دروغگويند

شود به هر كسي كه چيز نو و جديدي بياورد، نوشته مي«و يزيدبن هارون گفته است: 
 .»ها، چرا كه آنان دروغگويندرافضيغير از 
بينيم كه كتمان و پوشانيدن دينشان از ضروريات مذهبشان است، بـه همـين خـاطر    مي

محمـدبن يعقـوب كلينـي ـ يكـي از      كار و امر آنان بر بسياري از مردم پوشيده است. اين 
ص  2باشد كه در كتابش اصول كـافي (ج  ي دين ميمورد اعتمادترين افراد آنان در زمينه

هر گاه در «گويد: مي ؛شنيدم أبو عبداهللا«) با سند از عبداألعلي روايت نموده كه: 222
بلكـه در   مورد امري بخواهيم نظر بدهيم، در احتمال آن تنها تصديق و قبـول آن نيسـت،  

احتمال امر ما، پوشانيدن و كتمان آن از غير اهل آن است، پس با آنها تسامح داشته باش و 
كنـد و تنهـا در   اي رحم نمايد كه محبت مردم را جلـب مـي  خداوند به بنده«به آنها بگو: 

-كنند، از آنها ميگويند و آنچه را كه انكار ميدانند با آنها سخن ميمورد چيزهايي كه مي

اين روايت را يكي از افراد مورد اعتماد آنان به نام كاتب نعماني در كتاب الغيبه » پوشانند.
 چاپ تهران نيز نقل نموده است. 33ص 

) با سند از سليمان بن خالد نقل شده كـه گفتـه: أبـو    222ص  2و در اصول كافي (ج 
را كتمـان بكنـد،   گفته كه: اي سليمان! شما داراي ديني هستيد كه هر كس آن  ؛عبداهللا

فـاش كنـد،   عزيز گشته است و خداوند او را عزيز گردانيده است، و هر كـس كـه آن را   
 .»گرداندخداوند ذليلش مي

بينيد كه شيعه هيچ ابايي از دروغگويي ندارند، همچنان كه عبدالحسـين كـه او   پس مي
، چنـين بـوده   را  يكي از خادمان مذهب اماميه به شمار مي آورند و بـا او دشـمني دارنـد   

است، و چيزي را بر زبان مي آورند كه بر خالف آن چيزي است كه در دلشان مي باشـد،  
 به همين دليل آنان دچار كذب و نفاق شده اند و دروني سرشار از فساد عقيده دارند.
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گويند، همه عالم و افرادي بزرگـوار هسـتند، از جملـه    تمامي اين كساني كه دروغ مي
و معناي آن اين است كه خـالف آنچـه   » تقوي«است نه از » تقيه«آن از ي كه ريشه» تقي«

 كه در درون وجود دارد، بروز دهيم.
در كتاب الكافي، يك باب كامل به آن اختصاص داده شده كه تمامي آن شامل تهديـد  
و ترهيب براي كسي كه آن را ترك نمايد و ترغيب و تشويق براي كسي كه هميشه تقيـه  

 ه بر آن ثبات داشته باشد.بورزد و هموار
ي فاسد و خبيث را توصيف نموده و به مسلمانان در و بهترين كسي كه اين عقيده

 9باشد كه در خطوط عريضه (ص مورد آن هشدا داده، است محب الدين الخطيب مي
اولين مانعي كه در راه يك گفتگوي صادقانه ميان ما و «چاپ الدار السلفيه) گفته است: 

نامند، و تقيه در ميان آنان شامل وجود دارد، همان چيزيست كه آن را تقيه مياهل تشيع 
باشد كه موجب تظاهر نمودن به چيزي كامالً خالف آنچه كه در ي ديني مييك عقيده

شود، به همين خاطر هر انسان سليم القلبي از ما به خاطر چنين درونشان وجود دارد مي
ت تفاهم و نزديكي با ما بوده است، به راحتي فريب تظاهري كه از سر اشتياق آنان جه

خواهند و كنند و البته آنها چنين چيزي را تنها به خاطر اين ميخورده و آن را باور مي
شوند تا طرف مقابل آنها در عزلت و تنهايي خود بماند و هيچ شكافي در بدان راضي مي

ثالهاي فراواني در اين زمينه وجود و البته م» آن پديد نيايد و آب از آب تكان نخورد...
» اميرالمومنين«بينيم كه شيخ محمد جواد الشري الشيعي در كتاب دارد. به طور مثال مي

ي اهل سنت و مذهب اهل تشيع و گويد كه تمامي پيروان مذاهب چهارگانهصريحاً مي
و تمامي  ها هم نمازشان و هم روزهي اينكنند، همهتمامي افراد صالحي كه عبادت مي

ها به خاطر منحرف نمودن و فريب ي اين گفتهباشد، البته همهعبادتشان كامالً صحيح مي
بينيم كه در آن دسته از كتابهايشان كه باشد، در حالي كه مياذهان علماي اهل سنت مي

بينيم كه ماند، ميي انتشار آن نيست و تنها نزد علما و افراد خبيثشان باقي مياجازه
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اشاره شده به اينكه قرار دادن دست راست بر دست چپ در نماز و يا گفتن  صريحاً
به اثبات رسيده  صكند، با وجود اينكه انجام اين دو امر از پيامبرآمين، نماز را باطل مي

باشد كه هر كسي منكر است، پس ببين و تعجب كن. و از ضروريات مذهب آنها اين مي
باشد كه نه توحيد او و شود، يك انسان كافر و گمراه مي گانهوجود يكي از امامان دوازده

نه ايمان او به خدا و مالئكه و پيامبران خدا و روز آخرت و نه نماز و روزه و حج و 
تواند او را شفاعت كند و تمامي اين امور باد هواست و ها نميزكات او، هيچ كدام از اين

امامان نداشته باشد، دوباره به همين حتي سرنوشت كسي نيز كه اعتقادي به عصمت اين 
گونه است و اهل تشيع هيچ اختالفي بر سر اين قضيه ندارند، اما هنگامي كه به ميان اهل 

كنند كه اختالف ما با اهل سنت نه آيند، اهل سنت را دچار اين توهم و گمان ميسنت مي
و تمامي اين آيند، در اصول بلكه تنها در جزئياتي است كه چندان به حساب نمي

آورند تا افراد صاحب غيرت و تعصب اهل چرنديات را تنها از بابت اين بر زبان مي
از اينكه كسي به  ،سنت، از سخنان آنان به خشم نيايند و هرگاه احساس امنيت كردند

كنند به پاشيدن درهم كوبيدن و خنثي نمودن نقشه هايشان مي پردازد, و آنها شروع مي
ياتشان، و از طريق احاديث ضعيف جعلي موجود در منابع اهل سنت سموم و نشر چرند

كنند كه اين احاديث كامالً مورد قبول پردازند و گمان ميبه ترويج سخنان باطل خود مي
اند، از باشند، اما سخنان منكر و غير واقعيتشان كه تمامي منابعشان را با آن پر نمودهمي

هاي ي در ابعاد و پوشانيدن و پنهان نمودن گفتههايشان سعطريق مكر و حيله و خدعه
كنند، چرا كه اگر اين دسته از خود البته بر حسب نوع ناقد و محقق در مذهب آنها مي

قرار گيرد، همين امر جهت ويران ساختن مذهبشان  اعتقاداتشان نزد عوام و مردم عادي
بينيم كه يكي از علماي مشهور آنان و مرجع و ركن اإلسالم كافي است، به طور نمونه مي

هـ ـ كه اهل  413نزد آنان يعني محمدبن محمدبن نعمان ملقب به المفيد ـ وفات سال 
باشد و س و استاد آنان ميبزرگترين عالم اهل تشيع و رئي«گويند: تشيع در مورد او مي
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اند و فضل و بزرگي او بسيار بيشتر اند، از او سود جستهتمامي كساني كه بعد از او آمده
ترين فرد زمان ترين و عالماز آن است كه در فقه و كالم و روايت به وصف آيد، و موثق

شخصي ، چنين »ي اماميه با او بوده است.خود بوده است و در عصر او رياست فرقه
به ما رسيده است در مورد  صها از طريق امامان آل محمدتمامي روايت«گويد كه:  مي

، پس »اند...هايي كه برخي از ظالمين در آن پديد آوردهاختالف در قرآن و حذف و نقصان
چنين سخنان باطل و آشكاري را حتماً بايد پنهان نمود، و خداوند به اهل تشيع رحم 

كنند و تنها آن را پردازند، پنهان ميرا از كساني كه به انكار آن مي نمايد كه اين سخنان
گويند كه بدان سخنان شناخت دارند، و اين دقيقاً معني همان روايت براي كساني مي

خواهيم ما را در اتمام و نشر سابق است كه آن را مورد اشاره قرار داديم كه از خداوند مي
 آن ياري دهد.
دل و زود باور در ميان اهل سنت به راحتي فريب كه افراد ساده بينيمو البته مي

اند كه اين روايت ها، يك سري اند و اهل تشيع اين افراد را اينگونه فريب دادهخورده
كنند باشند و اهل تشيع حسابي براي اين دسته روايات باز نميهاي شاذ و نادر مي روايت

كنند كه تنها همين شوند و تصور ميواجه ميو اهل سنت با حسن نيت با اين روايات م
مقدار كم از اين نوع روايات وجود دارد و ديگر زحمت بحث و بررسي در ميان آثار به 

باشد را به رس ناقدان ميجا مانده از اين موضوع مهم را در ميان منابع آنان كه دور از دست
 دهند. خود نمي

باشند و نيز به محققين و التقريب ميمن به عالمان بزرگوار اهل سنت كه عضو دار
هاي گويم: الزم است كه هنگام جستجو و بررسي اين مذهب، بازماندهدانش پژوهان مي

اين مذهب را در ميان منابع و مصادر آنان به دقت مورد توجه و بررسي قرار دهيد، و 
طريق اصل اين هايي كه در ميان مردم وجود دارد، فريب نخوريد و تنها از نسبت به رساله

ي تحقيق و بحث و ها در مورد اين مذهب قضاوت كنيد و شما بايد به وسيلهرساله
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هاي خود، اين مذهب را مورد قضاوت قرار دهيد، چرا كه اينان روش تقيه و بررسي
اند، و همانا خداوند اهل سنت را از دروغ و نفاق و كتمان را براي اعتقادات خود برگزيده

 و معصوم داشته است.بد طينتي مصون 
گرديم كه تعصب چشمانش را كور نموده و ي آن رافضي كذاب باز ميدوباره به مسأله

 گوييم:كينه و حسد قلبش را به تمامي فرا گرفته بود، و مي
ص  1چاپ مشهد)، و كتاب تنقيح المقال (ج  149در كتاب الرجال از الكشي (ص 

شنيدم كه  ؛ست كه: از أبو عبداهللاچاپ نجف) با سند از ليث راوي گفته ا 443
 .»ميرد مگر در حالت سرگردانيه نميزرار«گفت:  مي

گويد كه: و مامقاني در تنقيح المقال از قول زراره مي 159الكشي در كتاب الرجال ص 
در مورد تشهد پرسيدم، و او گفت: أشهد أن ال إلـه إال اهللا و أشـهد أن    ؛از أبو عبداهللا«

له است. و گفتم: تحيات و صلوات چيست؟ گفت: تحيات و صلوات محمداً عبده و رسو
است. هنگامي كه بيرون آمدم، گفتم: اگـر فـردا او را ببيـنم دوبـاره ايـن را از او خـواهم       
پرسيد. پس فرداي آن روز دوباره در مورد تشهد از او سوال نمودم، و او دوباره به همـان  

ت چيست؟ گفـت: تحيـات و صـلوات    صورت به من جواب داد و گفتم: تحيات و صلوا
و گفتم: هيچگاه رسـتگار نخواهـد   است. هنگامي كه بيرون آمدم، در ريشش تف انداختم 

 .»شد
) نگاه كنيد و تعجـب  310ي اين رافضي كذاب در كتاب مراجعاتش (ص حال به گفته

ودند، اما العابدين نبدر آنجا جوانان قهرماني بودند كه در زمان امام زين«گويد: كنيد كه مي
افتخار هم عصري با باقرين صـادقين را داشـتند، از جملـه أبـو القاسـم بريـدبن معاويـه        
العجلي، و أبو بصير االصغر ليث بن البختري المرادي و أبو الحسن زراره بن أعـين... ايـن   

 .»افراد به مقام بلند و برتر رسيدند...
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نت نموده و او را متهم بـه دروغ  داني كه امام صادق زراره را لعگويم كه: تو ميمن مي
، پس زراره ديگر به چه چيزي رستگار شـده؟   نموده و ذلت و خواري را بر او وارد نموده

اي نسبت به كالم رجال نـدارد  اش كه او هيچ آگاهيبا توهين كردن به امامش با اين گفته
 .ي تف انداختن در ريش امامش؟!!يا به وسيله

 دهيم. را نيز بعداً مورد بررسي قرار ميرادي و اما ليث بن البختري الم
چاپ دارالمعرفه) گفته است كـه:   69ص  2اهللا در ميزان االعتدال (ج ذهبي رحمهامام 

أبو يحيي بن أبو مسرة از سعيدبن منصور و او نيز از ابن المسالك نقل نموده كه: حج «... 
درخواسـتي دارم. نيـازش را    نمودم، و زراره بن أعين را در قادسيه ديدم و او گفـت: مـن  

بسيار بزرگ جلوه داد و گفتم: نيازت چيست؟ گفت: هر گاه كه جعفربن محمد را ديدي، 
آيا بهشتي هستم يـا جهنمـي؟    :سالم من را به او برسان و فراموش كرده كه به من بگويد

ـ    من چنين چيزي را انكار نمودم و او گفت: او اين را مي ا داند و همچنـان اصـرار نمـود ت
قبول نمودم. وقتي كه جعفربن محمد را ديدم، اين را به او گفتم، و ايشان به من گفت: او 
جهنمي است. من مشكوك شدم كه چگونه امكان دارد جعفر اين را بداند و به او گفتم: از 
كجا چنين چيزي را دانستي؟ و او گفت: كسي كه ادعاي وجـود چنـين علمـي را از مـن     

 هنمي است.بنمايد، به درستي كه ج
هنگامي كه برگشتم، زراره من را ديد و من به او گفتم كه او گفته تو جهنمـي هسـتي.   

: با تقيـه  باشد. گفتم: جراب النوره چيست؟ گفتي او جراب النوره مياو گفت: اين گفته
 .»با تو رفتار نموده است

و چه بس كه عبدالحسين شرف خواسته اسـت از طريـق ايـن روايـت از زراره دفـاع      
پشتيباني نمايد، پس اين روايت را از جمله چيزهايي به حساب آورده است كـه از سـوي   
دشمنان، يعني اهل سنت به زراره نسبت داده شده است، به همين خاطر راويـان شـيعه و   
نوابغ آنان از طريق كشف حقيقت اين مرد به اثبات صحت ايـن روايـت پرداختـه اسـت.     
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ق اهل سنت را از تهمـت مبـرا كنـد و آنـان را از دروغ     اميد است كه خداوند از اين طري
 محفوظ بدارد.

 ـ علي بن ابراهيم القمي2
 هـ)، گفته است كه: 1399چاپ سال  47ص  1فيض كاشاني در تفسير الصافي (ج 

شود چرا كه او بر اين عقيده است كـه قـرآن   ي كليني موجب رستگاري او نميعقيده«
زيرا كه او رواياتي را بـه همـين مضـمون در كتـابش     دچار نقصان و تحريف شده است، 

الكافي آورده است و ابايي از اين نداشته كه در آن توهين بنمايـد و نيـز او خـود در  اول    
كتابش گفته است كه او خود نسبت به آنچه كه در اين زمينه نقل نمـوده، كـامالً اطمينـان    

سـيرش پـر اسـت از چنـين     كامل دارد، و همچنين اسـتادش علـي بـن ابـراهيم قمـي، تف     
 ».نظرياتي...

چـاپ   111ص  3اهللا در ميـزان اإلعتـدال (ج   گويم: حـافظ الـذهبي رحمـه   من نيز مي
علي بن إبراهيم أبو الحسن محمدي «بيروت) به اين مرد و تفسيرش اشاره نموده و گفته: 

 .»هارافضي، تفسيري دارد سرشار از مصيبت
جلد بـود، ديـدم و ايـن     2ها را كه شامل مصيبتو من اين تفسير خبيثانه و سرشار از 

 هـ چاپ شده بود. 1387تفسير چاپ نجف بود و يك بار ديگر در بيروت در سال 
-) در مقدمه10ها كه در تفسير او آمده، اين است كه در (ص ي اين مصيبتاز جمله

ين است آنچه كه بر خالف آن چيزي بوده كه خداوند نازل نموده، ا«... است:  اش گفته

﴿كه گفته است:                          

     ﴾  :به قاري اين آيه گفته كه: بهترين  ؛پس أبو عبداهللا .]110[آل عمران

حسين بن علي را بكشد و به قتل امتي بودند كه آمدند تا امير مؤمنان حسن و حسين و 
برسانند، و به او گفته شده كه اي فرزند رسول خدا، اين آيه به چه صورت نازل شده 



 45  رجال شيعه در ترازوي قضاوت
 

  

[شما  »كنتم خري أئمه أخرجت للناس«است و او گفته كه: به اين صورت نازل شده 

 .»ايد.]بهترين اماماني هستيد كه براي مردم آمده
از جمله چيزهايي كـه تحريـف شـده، ايـن     «ست: گفته ا 10ي و نيز دوباره در صفحه

دهـد بـه   [خداوند شهادت مي »علی لكن اهللا ليشهد بام أنزل اهللا إليک يف«ي خداست: گفته

يا أهيا الرسـول بلـغ «اش كه: آنچه كه بر تو در مورد علي نازل شده است.] و نيز اين گفته

[اي پيـامبر، آنچـه را كـه از     .»تهما أنزل إليک من ربک فی علی، فان مل تفعل فام بلغت رسال

سوي پروردگات در مورد علي بر تو نازل شده، ابالغ كن كه اگر اين كار را نكني، رسالت 
 خدا را ابالغ نكرده اي] .

إن الذين كفروا ظلموا آل حممد حقهم مل يكـن اهللا ليغفـر هلـم و «ي ديگر كه: و اين گفته

 .»مثله كثري نذكره

بخشـايد، و  و بر آل محمد ظلم نمودند، خداوند آنان را نمـي  [كساني كه كفر ورزيدند
  .]است كه آنها را ذكر خواهيم نمود مثالهاي فراواني در اين زمينه

 گويد:ي عبدالحسين شرف است كه ميي او بر خالف اين گفتهگويم كه گفتهمن مي
بـوده اسـت...   اولين چيزي كه در برابر اميرالمومنين بوده، كتاب خداوند عزوجـل  «... 

» پس او قرآن را طبـق نـزول مرتـب نمـوده اسـت و بـه تمـام آن اشـاره نمـوده اسـت...          
 ].305[المراجعات ص 

گويم كه: اين سخن عبدالحسين كامالً پيچيده است، و سخن شيخ آنها حاج ميـرزا  مي
ن الدين بي«نمايد، كه در كتابش حسن حائري أحقاقي، كالم او را كامالً براي ما روشن مي

هـ در كويـت، آمـده كـه هنگـامي كـه از او       1394چاپ سال  98ص » السائل و المجيب
چنان كه معلوم است قرآن كريم به صورت آيات جداگانه بر پيامبر نـازل  «سوال شده كه: 

اند و چه كسي اولين به هاي مجزايي جمع شدهشده است، پس چگونه اين آيات در سوره
خوانيم، تمامي آيـاتي را  يا اين قرآني كه امروز آن را ميآوري قرآن پرداخته است و آجمع
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نازل شده، در بر گرفته است يـا اينكـه ايـن قـرآن امـروزي       صكه بر رسول اكرم محمد
 .»داراي زيادت و يا نقصان است، و مصحف فاطمه عليها السالم چه شده است؟

بـارك و تعـالي   بله، اين قرآن از سوي خداوند ت«و حائري چنين جواب داده است كه: 
سال يعني از ابتداي بعثت تا زمان وفاتش نازل  23بر پيامبرش محمدبن عبداهللا در عرض 
آوري قـرآن پرداخـت و آن را بـه صـورت كتـابي      شده است، و اولين كسي كه بـه جمـع  

بود كه اين كتاب از امامي به امامي ديگر در  ؛درآورد، اميرالمومنين علي بن أبي طالب
صوم به ارث رسيد، و وقتي كه امام مهدي ظهور بكند، آن كتاب را دوبـاره  ميان امامان مع

آوري به ميان ما خواهد آورد، و بعد از اميرالمؤمنان، عثمان در زمـان خالفـتش بـه جمـع    
قرآن پرداخت، و اكنون اين قرآني كه در دست ماست، همان قرآني اسـت كـه عثمـان از    

 .»آوري نموده استشته شده بود، جمعطريق آنچه كه اصحاب از حفظ بودند يا نو
دقت كنيد: اين رافضي نگفته كه اين مصحفي كه علي آن را جمع نموده اسـت همـان   

آوري نموده است، بلكه در ضمن سخنانش اين قضيه برداشت است كه عثمان آن را جمع
شود كه مصحف علي چيزي غير از مصحف عثمان اسـت، و مصـحف علـي در ميـان     مي

رث رسيده است اما آنچه كه اكنون در دست ماست، مصحف عثمـان اسـت، و   امامان به ا
مصحف علي با ظهور حجت غايب امام مهدي موعود دوباره براي ما بـه ظهـور خواهـد    

 رسيد.
آوري نمـوده  آوري نموده است همان اسـت كـه عثمـان جمـع    اگر كه آنچه علي جمع

امامي به ارث رسيده است؟ و آيـا   گويد: اين قرآن از امامي بهاست، ديگر چرا حائري مي
اين قرآن براي تمامي مردم نازل شده يا تنها به خاطر اين نازل شده تا امامان حائري، كـه  

  .باشد، در ميانشان به ارث برسد؟!!!اولين آنها واقعاً امام است و آخرين آنها يك خرافه مي
توانـد باشـد در   آن ميو اين قرآن كه قرار است بر ما ظاهر شود، چه چيز جديدي در 

 آوري نموده است؟آن را جمع حالي كه دقيقاً همين قرآني است كه عثمان 
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بله، اين يك تهمت پنهان است و هر چند كه ما آن را يك امر ظـاهري بـدانيم و يـك    
تواند اين قضيه را بفهمد. علماي شيعه نيز اصالً قادر به بر زبـان  انسان عاقل به راحتي مي

آنها داراي ديني هستند كه هر كس آن را «عتقاد گمراه و خبيث نيستند چرا كه آوردن اين ا
بخشد و هر كس آن را فاش كند، خداونـد او را ذليـل   كتمان كند، خداوند به او عزت مي

و چنين چيزي را يكي از مورد اعتمادترين راويان آنها يعني كليني روايت نمـوده  » كند.مي
از طريق سليمان بـن خـال ايـن روايـت را آورده      222ص  2است كه در اصول كافي ج 

ي تهمت زدن به قـرآن نـزد   است، و نيز بر اساس سخنان شيخ مفيد، رواياتي كه در زمينه
باشد و بر اساس سخنان سيد نعمت اهللا جزائري، اين باشد، بسيار زياد ميآنان موجود مي

 357ص  2را در أنوار نعمانيه ج روايات، رواياتي متواتر و تائيد شده هستند، و اين سخن 
سوم اينكه متواتر بودن اين حـديث از طريـق وحـي الهـي و     « چاپ ايران گفته است كه:

وجود كامل حديث كه روح األمين آن را نازل نموده، موجب به وجـود آمـدن خبرهـايي    
متواتر گشته كه صراحتاً اعالم مي كنند كه قرآن دچار تحريف شده اسـت هـم بـه لحـاظ     

ياران مـا نيـز كـه خداونـد از انهـا       ،و هم مضمون و اعراب گذاري و در كنار اين هالفظ 
 .»اند... نموده اند و آنها را تصديق نمودهراضي باد، بر صحت آنها تدكيد 

مدرس تبريزي در ريحانه األدب در مورد سيد نعمه اهللا جزائري كـه نـزد آنـان بسـيار     
او از بزرگتـرين افـراد متـأخر    «ت، گفتـه اسـت:   قابل احترام و با ارزش و مورد اعتماد اس

ي باشد كه در زمينـه شناسي بزرگوار و محققي بلند مرتبه ميي اماميه است و حديثفرقه
دسـت اسـت و در ايـن    فقه و تفسير و فنون ادبي و علوم زبان عربي بسيار مـاهر و چيـره  

اگرد عالمه مجلي و سيد باشد و شي عصر خود ميها معلومات فراواني دارد و يگانهزمينه
 .»شم بحراني و فيض كاشاني بوده استها

سيد نعمه اهللا بن عبداهللا جزائري يك دانشمند «حر عاملي در أمل األمل گفته است كه: 
 .»ل و محقق بزرگوار و گرانقدري استفاض
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او يكي از بزرگترين علماي عصر حاضـر  «خوانساري در روضات الجنات گفته است: 
ي عربي و ادبيـات و  ي عصر خود در زمينهدست بود، و يگانهين فاضل چيرهبود و واالتر

هـاي فراوانـي از   هاي پيگيـر خـود بهـره   هاي مداوم و تالشفقه و حديث بود و با تحقيق
ي مطالعـات فـراوان در   هاي رباني به دست آورد و هيچ كس همانند او در زمينـه شناخت

 .»تمامي علوم شناخته نشده است...
او آقاي بزرگوار و محدثي شريف و « عياش قمي در الكني و األلقاب گفته است: سيد 

ي زبان عربي و ادبيات و فقه و حديث و تفسـير  ي دوران خود در زمينهواالست، و يگانه
راي تأليفـات  باشـد كـه دا  باشد. او عالمي بزرگوار و دانشمندي واال و محققي دقيق ميمي

 .»فراواني است
آقاي بزرگ و ستون مورد اعمتـاد و فقيـه   «كاظمي در مقابس گفته است: شيخ أسداهللا 

باشـد، و بسـيار   بلند مرتبه و محدث واال و محقق كوشا و دقيق و بزرگوار و كم نظير مـي 
باشد و داراي مقام و جايگاهي بزرگ اسـت و از نوادگـان امامـان    دانا و صاحب فضل مي

 .»باشد...معصوم مي
بود از آنچه كه در مورد اين دانشمندي كه معتمد به صحت  هاي كوچكيها بخشاين

و درستي و تواتر رواياتي است كه كتاب خدا را مورد تهمت قرار داده بودند، گفتـه شـده   
اي اشـاره  بود، و البته عبدالحسين شرف و حائري و سايرين نيز به چنـين اعتقـاد خبيثانـه   

انع از اين شده است تا بـه صـراحت بـه چنـين     اند، اما اعتقاد آنها به تقيه و كتمان منموده
اعتقادي اشاره كنند و دروغ و تظاهر، آنان را بر آن داشته تا چيـزي خـالف آنچـه كـه در     

 درونشان است را آشكار كنند و بر زبان آورند.
بريم كه محمـدبن يعقـوب   در اينجا كالممان را با اشاره به علي بن ابراهيم به پايان مي

ها را در الكافي از او نقل نمـوده اسـت، ايـن قضـيه را آغـا بـزرگ       وايتكليني بيشترين ر
ذكر نموده است و شيعه نيز كامالً تفسير علي بن ابراهيم  302ص  4تهراني در الذريعه ج 
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اي كه بر آن نوشـته اسـت   را قبول دارند و آغا بزرگ تهراني در مورد اين تفسير در مقدمه
باشد و يك كتاب ديني جاويـدان و  يس و با ارزش ميگفته است كه اين تفسير يك اثر نف

 باشد.به جا مانده از امام باقر و امام صادق مي

 ـ سليم بن قيس الهاللي3
در ميان تمامي اهل تشيع هيچ كس نيست كه مستقيماً به نقل «عبدالحسين گفته است: 

و كتاب او يكـي از   علم و روايات از امامان پرداخته باشد به غير از سليم بن قيس الهاللي
و محدثين حامل احاديـث اهـل بيـت بـه      هاي اصلي است كه همواره اصحاب علمكتاب

باشـد  اند و كتاب او يكي از منابع و مراجع مهم اهل تشيع ميروايت از اين كتاب پرداخته
بـه نقـل از روضـات     307[المراجعـات ص  » شـود... كه بسيار بر استناد به آن تكيـه مـي  

 الجنات.]
گويم: اي دجال دروغگوي كذاب تو گستاخي و پرده دري نموده اي چـرا كـه   مي من

سليم بن قيس و كتابش در نظر افرادي از ميان خود شما، بسيار مورد اتهام است، به طـور  
نمونه سيد هاشم معروف به حسيني بر روايتي كه به سند از سليم بن قيس روايـت شـده،   

هاي سـليم بـن   يت همين بس است كه از روايتبراي عدم صحت اين روا«نوشته است: 
 .»ترين افراد به دروغ است...قيس است و او يكي از شبهه دار ترين و مورد اتهام

گروهي به اين كتاب اطمينان دارند و كامالً آن را موثـق  «و در كتابي ديگر گفته است: 
كنند كـه  ادعا مي دانند، گروهي از محدثيندانند و گروهي ديگر كتاب او را ضعيف ميمي

باشد و در مورد آن كتابي كه معروف به كتاب سليم بن قيس است، كتابي كامالً جعلي مي
باشند و نفر مي 13اند، و در كتاب او آمده كه امامان معصوم او و كتابش بسيار سخن گفته

بـه   سال سن داشـته اسـت،   60يا اينكه محمدبن ابوبكر در هنگام مرگ پدرش كه حدود 
 .»ت كردن پدرش پرداخته استنصيح
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و حر عاملي گفته است كه تعدادي از علما رأي بر جعلي بودن كتاب سليم بـن قـيس   
ترين كتابهـاي  اند و تنها همين دليل كافيست تا كتابي را كه در نظر آنان يكي از اصليداده

 مرجع آنان است از اعتبار بيندازد. 
كند اين است كه بـه غيـر از   س را اثبات ميو دليل دوم كه بي اعتبار بودن كتاب بن قي

أبان بن أبي عياش، هيچ كس به روايت از سليم بن قيس نپرداخته است، و أبـان بـن أبـي    
عياش كسي است كه كه همه بر ضعيف بودن و نامعتبر بودن او متفـق القولنـد. محمـدبن    

از تـابعين   او يكـي «) در مـورد او گفتـه اسـت:    9ص  1علي أردبيلي در جامع الرواه (ج 
يم بـن قـيس را   شود و ياران ما جعل كتاب سلباشد كه هيچ توجهي به او نميضعيف مي

 .»دهندبه او نسبت مي
در مورد او گفته اسـت كـه:   » چاپ تهران 414الرجال ص «و ابن داود حلي در كتاب 

بـن قـيس بـه او نسـبت داده      او به لحاظ حديث بسيار ضعيف است و جعل كتاب سليم«
 .»تشده اس

به نقل از » 460الرجال ص «ي سليم بن قيس، ابن داود در كتاب و در مورد زندگينامه
يك كتاب مشهور به او نسبت داده شده است ولي اين كتاب كـامالً  «غضائري گفته است: 

جعلي است چرا كه او در آن كتاب گفته است كه محمدبن أبوبكر در هنگام مرگ پدرش 
 به نصيحت او پرداخته است. 

باشـند، و سـندهاي مـورد    امام مي 13و نيز گفته است كه امامان معصوم به همراه زيد 
استناد او بسيار مختلف و متفاوت است و به غيـر از أبـان بـن عيـاش كسـي ديگـر از او       

-حديث روايت ننموده است، و در كتاب او منكرات آشكاري وجود دارد و من تصور مي

 .»كنم كه تمامي اين كتاب جعلي است
ها، اهل تشيع نيز خود در اين كتاب دست گويم(مولف): عالوه بر تمامي اينو من مي

ي ي كتاب او در صفحهاند، و علوي حسني در مقدمهاند و آن را دچار تحريف نمودهبرده



 51  رجال شيعه در ترازوي قضاوت
 

  

هاي موجود آن در مقدار و تعداد احاديث موجود در اين تفاوت در نسخه«گفته است:  11
هاي نجف مي باشد، تنها هاي اين كتاب كه در يكي از كتابخانههكتاب است، يكي از نسخ

ي ديگر هم هسـت كـه بيشـتر از ايـن كتـاب اسـت و       نصف اين كتاب است، و يا نسخه
اهللا بسـيار  ي محمد حر رحمهتر است، و نسخهاهللا بسيار كاملي عالمه نوري رحمهنسخه
ي از اصول مورد اعتماد شماست كـه  پس اين اصل» ام.هايي است كه ديدهتر از نسخهكامل
كنند كه كامالً جعلي است، پس آيا بـه سـوي ايـن    هاي خودتان اعتراف ميها و ستونپايه

 .خوانيد؟!!نامند، اهل سنت را فرا ميهايي كه آن مذهب اهل بيت ميامور باطل و دروغ

 ـ هشام بن حكم4
صوصاً وقتي كه قصد نصرت و دانند مخشيعه اصالً دروغ و گمراه نمودن را حرام نمي

ياري مذهبشان را داشته باشند. مثالً عبدالحسين در دفاعش از هشام بن حكم دروغ گفتـه  
هاي بسياري ساخته اسـت. ايـن رافضـي    است همانطور كه در محكوم نمودن زراره دروغ

دوازده امامي در زندگينامه اين شخص مجسم گرا( يعني معتقـد بـه جسـم داشـتن بـراي      
او متهم به جسم گرايي و تجسيم اسـت و او  « ) يعني هشام بن حكم گفته است: خداوند

اند كه نور خدا را به خاطر حسادت به اهل بيت و دشمني با آنها از و افراد مثل او خواسته
چراغ نور الهي خاموش كنند و ما آگاهترين افراد به روش او هسـتيم و تمـامي احـوال و    

و او داراي تأليفات فراواني در جهت ياري مذهب ماسـت  هاي او پيش روي ماست، گفته
هاي او بر ما پوشيده بمانـد و او  ايم اما جايز نيست كه گفتهكه تا كنون به آن اشاره نكرده

 .»از اسالف ماست و از دست مل رفته است و براي كسي غير از ما نيامده است...
 ]312[المراجعات ص 

از گذشتگان ما بر چيـزي كـه دشـمنان بـه او      هيچ كس«گويد: و در جاي ديگري مي
 ]313[مراجعات ص » اند...نسبت داده اند، دست نيافته
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و كتمان به عنوان پناهگاهي است براي شـما كـه هـر گـاه      ي تقيهگويم: عقيدهمن مي
شود و هر گاه كه داليلتان براي اثبات سخنانتان كم است به آن امورتان افتضاح آشكار مي

ي حـديث اسـت يعنـي    و اين يكي از مورد اعتمادترين علماي شـيعه در زمينـه   پناه بريد،
بـا سـند از حسـن بـن      106ص  1محمدبن يعقوب كليني است كـه در اصـول كـافي ج    

گفتم: به گمـان   ؛به أبو الحسن موسي بن جعفر«عبدالرحمن حماني روايت نموده كه: 
ميع و بصير و قادر و ناطق هشام بن حكم خداوند يك جسم بي مانند است كه عليم و س

است، و كالم و قدرت و علم همه در يك مجراي واحد جريان دارند كه هـيچ آثـاري از   
گفت: خداوند او را نابود كنـد،   ؛آنان مشهود نيست. پس أبو الحسن موسي بن جعفر

اما بدان كه جسم محدود است و كالم چيزي غير از متكلم است. پنـاه بـر خـدا، مـن در     
كنم، خداوند هيچ جسمي نـدارد و در هـيچ   ا خود را از چنين سخني تبرئه ميپيشگاه خد

 .»چيزي به تصوير در نيامده است...
چاپ بيـروت، و طبرسـي در    100گويم كه: صدوق اين روايت را در التوحيد ص مي

 اند.روايت نموده 155ص  2االحتجاج ج 
 جرأت اين رافضي را در اين همه دروغ ببينيد.

بـه أبـو   «از علي بن حمزه روايت نموده است كه:  104ص  1اصول كافي ج كليني در 
گفتم كه از هشام بن حكم شنيدم كه از قول شما روايت نموده كـه خداونـد    ؛عبداهللا 

يك جسم آتشين نوراني است كه شناخت او يك امـر ضـروري اسـت و هـر كسـي كـه       
سـت خواهـد يافـت. أبـو     خداوند بر او منت نهاده باشد، به چنـين معرفـت و شـناختي د   

داند چگونه اسـت و هـيچ   گفت: پاك و منزه است آن كس كه هيچ كس نمي ؛عبداهللا
گويم كه: شيخ صـدوق در التوحيـد    مي» يست و او سميع و بصير است...چيزي مانند او ن

 آن را روايت نموده است. 98در ص 



 53  رجال شيعه در ترازوي قضاوت
 

  

ن كساني نيستند گويي در اين باره، آيا كليني و صدوق و طبرسي همااي دشمن چه مي
كه تجسيم و به صورت كشيدن را در مورد كسي كه با تأليفاتش مذهب شما را از دسـت  

 .اند؟!!!باشد، به ثبت رساندهدشمنان اهل بيت نجات داده و يا اينكه از پيروان آنان مي
به «با سند از محمدبن فرج رخمي نقل نموده كه:  105ص  1كليني در اصول كافي ج 

در مورد هشام بن حكم درباره تجسيم نوشتم، و در مورد هشام بن سـالم   أبو الحسن
پرسم. و او به من نوشت: سرگشتگي سرگشتگان را در مورد تصوير نمودن از تو سوال مي

0Fبه حال خود بگذار و از شر شيطان به خداوند پناه ببر و آنچه را كه اين دو هاشـم 

-مـي  1

 .»د اصالً گفتار مورد اعتنايي نيستگوين
اين روايت را نقـل   228و در أماليه ص  97گويم كه: صدوق در التوحيد ص و من مي

نموده است، خداوند اين رافضي را رو سياه گرداند كه تـا چـه انـدازه بـر دروغ و بهتـان      
 جسور است.

ي هشام بن سالم جواليقي را براي أبو گفته«و از محمدبن حكيم روايت شده كه گفته: 
گويـد خداونـد بـه    ي هشام بن حكم را نيز كه مـي م، و اين گفتهوصف نمود ؛ابراهيم

 .»گفت: خداوند شبيه هيچ چيزي نيست صورت جسم است، براي او گفتم و او
گويم كه: به اين ترتيب خداوند سبحان و بلند مرتبه ذمـه اهـل سـنت را تبرئـه     من مي

ـ   مي ن حكـم ثابـت   كند آن زمان كه حكم تجسيم و به جسم تصور نمودن را بـر هشـام ب
ص  1نمودند، خداوند شيخ اإلسالم ابن تيميه را رحمت كند آنگاه كه در منهاج السنه (ج 

اولين كسي كه در اسالم بر اين شناخته شده باشـد كـه گفتـه باشـد خداونـد      «) گفت: 16
 .»جسم است، هشام بن حكم بوده است...

ن، كه كامالً افـرادي  زاين است حال و روز رجال و گذشتگانتان اي دروغگويان تهمت
اند، آنها را لعنت و نفرين باشند و اماماني كه از آنها حديث روايت نمودهزنديق و كافر مي

                                           
 .هشام بن حكم و هشام بن سالم -1
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اند و در دفاع از آنان به دروغ گفتن در مورد اند، اينان پس از امامان بعد از شما آمدهكرده
 اند.آنان پناه برده

از طريـق يـونس بـن     99وحيـد  و صـدوق در الت  106ص  1كليني در اصول كافي ج 
وارد شدم و گفـتم: هشـام بـن حكـم      ؛بر أبو عبداهللا«اند كه گفته: ظبيان روايت نموده

گويم كه در نظر او و به گمان او خداوند سخن گفته است، اما من تنها به طور خالصه مي
اند، جسم و فعـل، جسـم جـايز نيسـت كـه صـانع و        شي 2باشد، چرا كه اشياء جسم مي

نده باشد به معنـاي فعـل، ولـي جـايز اسـت كـه بـه معنـاي فاعـل باشـد. پـس أبـو             ساز
 داند كه جسم محدود و متناهي است و صورتواي بر او. مگر او نمي«گفت: ؛عبداهللا

 .»و تصوير نيز محدود و متناهي است
گفـتم: فـدايت   «روايت شـده كـه گفتـه:     ؛و از أبو علي بن راشد از أبو جعفر ثاني

-ا در مورد اينكه پشت سر هشام بن حكم نماز بخوانيم، دچار اختالف شدهشوم، ياران م

اند، پس گفت: اي أبو علي، در اين مورد از علي بن حديد سوال كن. گفـتم: سـخن او را   
بـن   قبول كنم؟ گفت: بله. پس علي بن حديد را ديدم و به او گفتم: آيا ما پشت سر هشام

 .»حكم نماز بخوانيم؟ گفت: نه
مـل او  ي گمراهي هشام بن حكم و يارانش كـه پيـرو كا  ر اين سخنان در زمينهعالوه ب

رسيم كه ياران اين مرد كه توسط آنان از هشام بن حكم روايت  بودند، ما به اين مسأله مي
شده است، نماز خواندن پشت سر آنان مذمت شده است، پـس شـما اي دروغگويـان از    

پشت سر آنان نهي شده است بلكه اين تهذيب  كنيد از كه نماز خواندنكساني روايت مي
كننده و حامي مذهب شما كسي است كه در قتل امام موسي بن علي الرضا كه خداوند از 
او و پدرانش راضي باشد، موثر بوده است. الكشي با سند از احمـدبن محمـد و او نيـز از    

 روايت نموده كه: ؛أبو الحسن الرضا 
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كند، او معصوم از نظر شما ـ او را از سخن گفتن نهي ميو حتي امام معصوم او ـ البته 
از فرمان او پيروي نكرده است. الكشي بـا سـند از اسـماعيل بـن زيـاد الواسـطي و او از       

 ؛شـنيدم كـه از جانـب أبـو الحسـن     «عبدالرحمن بن الحجاج روايت نموده كه گفته: 
فـي نـزن. همانـا مـن     اي به دست هشام بن حكم رسيده بود، و او گفت كه: هـيچ حر  نامه

مأمورم كه به تو دستور دهم كه هيچ حرفي نزني و او گفت كه: چطـور اسـت كـه هشـام     
توانم حرف بزنم؟ گفت: من مأمورم كه به تو دستور دهـم  تواند حرف بزند اما من نميمي

كه حرف نزني و من حامل اين پيغامم به سوي تو. أبو يحيي گفت: هشام بن حكم تا يك 
خودداري نمود، اما پس از آن دوباره شروع به سخن گفتن نمود. عبدالرحمن ماه از سخن 

بن حجاج نزد او آمد و به او گفت: سبحان اهللا يا أبا محمد! تو حرف زدي در حالي كه از 
 شود.آن نهي شده بودي! گفت: كسي مثل من از سخن گفتن نهي نمي

او يعني امامش كشته نشود، گويم: امامش از او خواسته است كه سكوت كند تا من مي
اما چرا هشام اصالً سكوت نكرده مگر بعد از آنكه امامش با آن چيـزي مواجـه شـد كـه     

 .پروردگارش از آن نهي نموده بود؟؟؟
ي شـيخ االسـالم بـن تيميـه اشـاره      هاي علماي اهل سنت در مورد او به گفتـه از گفته

در ميـان مسـلمانان، گفتـه اسـت      كرديم كه گفته بود: هشام بن حكم اولين كسي بوده كه
 خداوند به صورت جسم است.

 گويد:حافظ ابن حجر عسقالني در مورد او مي
هشام بن حكم أبو محمد شيباني اهل كوفه بوده و ساكن بغداد، و او يكي از بزرگـان  «

باشد. او يك مجسم و تصويرگرا و تجسيم كننده بوده ها و از افراد مشهور آنان ميرافضي
به گمان او، طول جسم پروردگارش هفت وجـب ـ البتـه بـا وجـب پروردگـارش        است.

باشد. ايـن قضـيه را ابـن حـزم     باشد، و دوباره به گمان او علم پروردگارش جديد مي مي
گفته است، و ابن قتيبه در مختلف الحديث گفته كـه: او از غلـو كننـدگان و دروغگويـان     
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است، و امور محالي را كه هيچ عاقلي در بطالن جبر شديد بوده  ئلين بهبوده است و از قا
و نفي آن ترديد ندارد، جايز شمرده است. او در كلبه سكونت داشته است و به يحيي بـن  

ورزي كامالً آشنا خالد پيوسته است. محمدبن اسحاق نديم گفته كه او نسبت به هنر سخن
 .»بوده است و تأليفات فراواني دارد...

 ه است:ابن طاهر بغدادي گفت
به گمان هشام بن حكم، معبود و پروردگارش يك جسم محـدود متنـاهي كـه داراي    «

طول و عرض است و عمق دارد و طولش برابر عرضش و نيـز برابـر عمـق و ارتفـاعش     
است و همچنين گفته كه: ميزان طولش بيشتر از ميزان عرضش نيست و نيز بـه گمـان او،   

اي صيقل داده شده و صاف يك قالب نقرهخداوندش يك نور درخشان است كه همچون 
درخشد و نيز گمان كرده كه خداوند داراي و همچون يك مرواريد كامالً گرد و مدور مي

رنگ و طعم و بو و جسم است و رنگش همان طعمش است و طعمـش همـان بـويش و    
-بويش همان جسمش است و البته اين رنگ و طعم را چيزي غير از وجود خداوند نمـي 

د، بلكه در نظر او، خداوند همان رنگ و طعم است. سپس گفته كه: ابتدا خداوند بود و دان
مكان نبود، سپس خداوند مكان را آفريد تا در آن حركت كند، پس مكانش را با حركتش 

ها به حركت درآورد، پس در آن به حركت درآمد، و مكان او همان عرش اوست و بعضي
ورد پروردگارش گفته است كه خداوند هفت وجب است، گويند كه در ماز قول هشام مي

البته با وجب خودش، گويي كه هشام خدا را با انسان مقايسه نموده، چرا كه هر انساني به 
 ي دست خودش هفت وجب است.طور معمول با اندازه

أبو هذيل در تعدادي از كتابهايش گفته كه او در مكه در كنار كوه أبو قبيس بـا هشـام   
ديدار نمود و از او پرسيده كه: كدام يك بزرگتر است پروردگار تو يا كوه هشام  بن حكم

به كوه اشاره نموده كه پروردگار او بر ايـن كـوه بـاال رفـت و ايـن كـوه از پروردگـار او        
كند كه هشام گفتـه كـه: بـين    بزرگتر است و ابن راوندي در يكي از كتابهايش روايت مي
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هـا  ز بعضي جهات تشابه وجود دارد و اگـر ايـن تشـابه   خداوند و بين اجسام محسوس ا
نمود. جاحظ نيز در تعدادي از كتبهايش از زبـان  نبود، وجود اين اجسام بر او داللت نمي

هشام نقل كرده كه: خداوند آنچه را كه در زير زمين است توسط شعاع نوري كه از وجود 
انـد كـه اگـر تمـاس نـور او بـا       گفتهداند و نيز رود، ميآيد و در عمق زمين فرو مياو مي

ديد و هيچ علمي نسبت به آنها اجسام پشت پرده و مخفي نبود، خداوند پشت آنها را نمي
نداشت و أبو عيسي وراق در كتابش نقل نموده كه تعدادي از ياران هشام بن حكم بـه او  

دتر و تماس با عرش خود است و آواز عـرش زيـا   اند كه خداوند عزوجل در حالتگفته
ات برتر نبوده و روايت شده كه هشام عالوه بر ضاللت و گمـراهيش در توحيـد، در صـف   

. او گفته كه خداوند همچنان و هميشه داراي علم بـوده  خدا نيز دچار گمراهي بوده است
است نسبت به اشياء و او تصور كرده كه خداوند بعد از اينكـه نسـبت بـه اشـياء علمـي      

م به دست آورده است، و علم نيز يك صفت است كه نه تمام آن نداشته، نسبت به آنها عل
و نه چيزي غير از آن و نه قسمتي از آن، اصالً مربوط به وجود خداوند نيست و گفته كه 
به علم خداوند نبايد گفت قديم يا جديد، چرا كه علم يك صـفت اسـت و بـه گمـان او     

 صفت قابل وصف نيست.
اند ي خدا گفته كه اينها نه قديمر و حيات و ارادهو در مورد قدرت خدا و سمع و بص
شود و در مورد اين صفات گفته كه: اينها نه مربوط و نه جديد، چرا كه صفت وصف نمي

به وجود خدا است و نه مربوط به غير خدا و نيز گفتـه كـه: اگـر او همچنـان نسـبت بـه       
درست نيست او عالم باشد  معلومات آگاه باشد، همانا اين معلومات ازلي هستند، چرا كه

كند. و نيز گفته كه: مگر به معلومي كه موجود است، گويي كه او علم به معدوم را نفي مي
اگر خداوند نسبت به اعمال بندگانش پيش از وقوع فعل از جانب آنان آگاه باشـد، ديگـر   

ق گويـد كـه: آن نـه خـال    اختيار و تكليف بندگانش صحيح نيست هشام در مورد قرآن مي
گويد كه آن غير مخلوق است چرا كه آن صفت است و در نظـر  است و نه مخلوق و نمي
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دانـد در  او صفت قابل وصف نيست و هشام عصيان و نافرماني را از سوي انبيا جايز مـي 
 حالي كه قائل به عصمت امامان از گناه است.

 در گـرفتن فديـه از اسـيران جنـگ بـدر عصـيان       صو گمان كرده كـه رسـول اكـرم   
پروردگارش را نموده است. اما خداوند او را بخشيده و اينگونـه از بخشـش خـود تعبيـر     

ي [خداوند گناهان گذشته و آينـده » ليغفر لك اهللا ما تقدم من ذنبك و ما تأخر«نموده كه: 
 تو را بخشيده است.] و او به اين ترتيب بين پيامبر و امام فرق نهاده است.

ر هر گاه مرتكب عصيان شود، توسـط وحـي نسـبت بـه     و اين فرق اين است كه پيامب
شـود، پـس الزم   شود، اما از آنجا كه امام بر او وحي نازل نمـي خطايش آگاه و متوجه مي

است كه معصوم از گناه باشد. هشام داراي مذهب اماميـه بـود و البتـه معصـيت را بـراي      
نيز نظام ابطال جزء كـه   دانست. همچنين قائل به نفي نهايت جسم بود وپيامبران جايز مي

كند كه گفته اجسام در شود، از اعتقادات اوست. زرقان از او نقل مياجزاي آن تجزيه نمي
شوند همچنانكه تداخل دو جسـم لطيـف را در يـك محـل و جايگـاه      همديگر داخل مي

 دانند و زرقان دوباره از او نقل نموده كه: انسان دو جزء است، بدن و روح.واحد جايز مي
بدن مرده است و روح حساس و درك كننده و فاعل است و نوري از نورهاست و هشام 

هاي مختلف است كه همديگر ها و سرشتدرمورد زلزله گفته كه: زمين مركب از طبيعت
ها ضعيف شود، طبيعت ديگـري بـر آن غلبـه    دارند. هر گاه يكي از اين طبيعترا نگه مي

ر گاه طبيعت ضعيف شود، اين موجب نقصان اسـت و  شود. پس هكند و اين زلزله ميمي
زرقان در جاي ديگري نقل نموده كه هشام راه رفتن بر آب را بـراي غيـر پيـامبران جـايز     

-ير پيامبران جايز نميرا براي غ هاي معجزهشمرده است در حالي كه خود او ظهور نشانه

 .»دانسته است
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و تحقيـق در ايـن قسـمت را بـا ايـن       هاي عالمان اهل سنت بود و ما بحثاينها گفته
بريم كه هشام بن حكم از شاگردان أبو شاكر الديصـاني بـوده كـه يـك     سخن به پايان مي

 شوند.زنديق بوده است، پس با اين داليل مدافعين هشام دچار شكست و نا اميدي مي

 بن يزيد جعفي ـ جابر5
هـاي شـيعه را همـين    كـه روايـت  ي دروغگـو بـوده   كنندهجابر از جمله كذابين جعل

او «گويـد كـه:   هاي جابربن يزيد جعفي تأمين مي كند و حر عاملي در مورد او مي روايت
فرد مورد اعتماد ابن غضائري بوده و بجز او علماي ديگـر غيـر او علمـا او را بـه جهـت      

دانند اما بهتر آن است كه به عنوان يك فرد مورد اعتماد قرار داده حديث بسيار ضعيف مي
 .»ود...ش

) از جابر دفاع 75ص  13شماره  16گفتم: عبدالحسين در كتاب مراجعات (المراجعه 
نموده است و گفته كه جابر هفت هزار حديث را نقل نموده، البته در روايتي گفته شده 
كه پنج هزار حديث را نقل نموده است، كه هيچ يك از اين مقدار حديث ولو يك حديث 

است و عبدالحسين نيز تنها به لحاظ مقدار زياد رواياتش از او دفاع  را جابر بر زبان نرانده
روايت  ؛جابر هفت هزار حديث را از باقر«... نموده است. حر عاملي گفته است كه: 

نموده است و صدو چهل هزار حديث ديگر را نيز روايت نموده است و ظاهراً هيچ كس 
اين مقدار زياد حديث را  ؛از اماماني جابر به طريق مستقيم و بي واسطه به اندازه

روايت ننموده است، پس به همين دليل جابر داراي منزلت بسيار واالئيست نزد اين 
گويند، ما بايد قدر و منزلت مردان را نزد ي خود امامان كه ميامامان، چرا كه طبق گفته

 .»دان از آنان بدانيم و تشخيص دهيمآنان طبق ميزان روايت اين مر
ي حر عاملي نقل شد كه در مورد جابر از قول الكشي آمده تر گفتهگويم: پيشيمن م

بود كه جابر مورد مذمت واقع شده و نيز بعضي از علماي شيعه او را به لحاظ حديث 
كنم كه جابر آدم دروغگويي است. الكشي با سند دانند و من اينجا اضافه ميضعيف مي
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ورد اعتماد و نزد آنان موثق است، روايت نموده كه صحيح از زراره بن أعين كه بسيار م
روايت شده توسط جابر سوال  در مورد أحاديث ؛از أبو عبداهللا«زراره گفته كه: 

 .»نمودم
ام و تنها يك بار هم نزد من او گفت: من به غير از يك بار، ديگر او را نزد پدرم نديده

 .»ستآمده ا
ز امامي كه تنها يك بـار نـزد او رفتـه و    گويم: پس تكليف هفت هزار حديث امن مي

شود؟ و نيز تكليف صدوچهل هزار حـديث  اين احاديث را زراره از او نقل نموده، چه مي
 .شود؟!!باقيمانده چه مي

جـابر جعفـي در   «كنم كـه گفتـه:   ي سيد هاشم معروف را نيز بر اينها اضافه ميو گفته
در «و نيز در جـايي ديگـر گفتـه كـه:      »آيد.ميان رجال حديث جزء متهمين به حساب مي

سند اين روايت، صباح مرني و جابر جعفي جاي دارند كه هـر دو نفـر آنـان جـزء افـراد      
باشند. و در مورد جابر هم تهمت و هم ستايش گفته شده اسـت و  ضعيف در حديث مي

كـرده  ي ميچيزها را با هم قاطاند كه جابر دچار اختالل بوده و بسياري اكثراً بر اين عقيده
 .»است

مؤمنان او را در ميـان  «ي عمر شمر، گفته است كه: هاشم معروف در قسمت زندگينامه
آورنـد و جعـل احاديـث را در    رجال حديث به عنوان شخصي ضـعيف بـه حسـاب مـي    

 .»دهندهاي جابر به او نسبت مي كتاب
ث را به جـابر  احاديعمر احاديثي را در كتابهاي جابر جعفي داخل نموده و اين «و نيز 

 .»نسبت داده است
گويم كه: اين نيز ضعف ديگري است كه به تنهايي كافيست تا روايات جـابر  و من مي

جعفي را از اعتبار ساقط كند. پس جواب عبدالحسين و امثال او كه بـه سـوي پيـروي از    
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ن ضـعف  ي روايات جابر و امثال او بنا شده، در برابر چنيخوانند كه بر پايهمذهبي فرا مي
 .بزرگي چيست؟!!

 دانند كه دروغگوئيش از طريقو علماي اهل سنت، عدالت چنين مردي را ساقط مي

﴿      ﴾  :براي  ».و شاهدى از خانواده آن زن شهادت داد« .]26[يوسف

ما معلوم و مشخص شد. حافظ ذهبي گفته كه: زهيربن معاويه گفته كه شنيدم جابر 
گويد: من پنجاه هزار حديث را نزد خود دارم كه تا كنون يكي از آنها را نيز بر زبان  يم

 ام. سپس حديثي را روايت نمود و گفت: اين جزء آن پنجاه هزار حديث بود.نرانده
يمان تحت عنوان اند كه ما در رسالهگفتم: شيعه در مورد او چنين روايتي را نقل نموده

 اين روايت را نقل نموديم.» جوياننهأبو هريره و گروه كي«
من پنجاه هزار باب از علـم  «سالم ابن أبي مطيع گفته كه: جابر جعفي به من گفته كه: 

گويد كه من نـزد ايـوب آمـدم و    ام. سالم ميرا نزد خود دارم كه آنها را براي كسي نگفته
 .»گوست: اكنون بايد گفت كه او دروغاين سخن را براي او گفتم و او گفت كه

تـر  ام، كسي را فاضلاهللا گفته كه: در ميان تمامي كساني كه ديدهه رحمهو امام أبو حنيف
گفـتم مگـر   ام. هيچ چيزي را به او نميام و كسي را دروغگوتر از جابر نديدهاز عطا نديده

نمود و به گمان خودش چندين و چند اينكه او حديثي را در آن مورد براي من روايت مي
 .»ه آن را بر كسي برمال نساخته بودحديث را نزد خود داشت ك هزار

و ثعلبه گفته كه: جابر جعفي را خواستم، ليث بن أبي سليم به من گفت: پيش او نـرو،  
 اند كه: او مردود و غير قابل اعتبار است.او دروغگوست. و نسائي و ديگران نيز گفته

 و قابل احترام هم نيست. شودو يحيي گفته كه: حديث و سخن او نوشته نمي
و  ئز و حالل نمـي دانـم كـه از جـابر روايـت كـنم      و جابربن عبدالحميد گفته: من جا

 دوباره گفته كه: او دروغگوئيست كه به رجعت ايمان دارد.
 و عباس دوري گفته كه: جابر دروغگوئيست كه هيچ ارزشي ندارد.
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د: من هر گاه از كنـار جـابر   گويو شهاب بن عباد گفته كه: شنيدم كه أبو األحوص مي
 كردم، از خداوند طلب بخشش و خير مي نمودم.جعفي عبور مي

و سفيان گفته كه: يك بار سخني را از جابر جعفي شنيدم كـه سـريع آمـدم چـرا كـه      
 ترسيدم به خاطر سخن دروغ و كفرآميز او، سقف بر ما سقوط كند.

 ان عبداهللا بن سبأ بود.و ابن حيان گفته كه: او يك شراب خوار از ميان يار
 و سفيان گفته كه: او به رجعت ايمان داشته است.

و جوزجاني گفته كه: او يك آدم دروغگوسـت كـه مـن از احمـد در مـورد او سـوال       
1Fنمودم و او گفت كه: عبدالرحمن او را ترك نمود

 و از آن پس راحت شد. 1
كه در مورد خداوند  و جابربن يزيد جعفي در سرشار نمودن اهل تشيع توسط رواياتي

 417ص  1عزوجل تهمت وارد نموده، مشاركت داشته است. كليني در اصـول كـافي (ج   
اين آيه را اينگونه  ؛چاپ تهران) با سند از جابر جعفي روايت نموده كه گفته: جبرئيل

مـن  ةوان كنتم فی ريب مما نزلنا علی عبدنا فی علی فأتوا بسـور«: نازل نمود صبر محمد 

نـازل   صيمـان محمـد  و اگر شما نسبت به آن چيزي كه در مورد علـي بـر بنـده   « »مثله

 .»اي مانند آن را بياوريدنموديم، شك داريد، پس سوره
) روايت نموده كه: از أبـو جعفـر محمـد    424ص  1كافي (ج  اصول و كليني از او در

لوا ما يوعظون لو أهنم فعو«باقر روايت شد كه گفته: اين آيه به اين صورت نازل شده كه: 

 .»علی لكان خرياً هلم به يف

-و اگر آنان نسبت به آنچه كه در مورد علي بدان توصيه و نصيحت شده، عمـل مـي  «

 . »نمودند، همانا اين براي آنان بهتر بود

                                           
 .متروك دانستيعني  -1
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 ؛) از طريـق جـابر جعفـي از أبـو جعفـر     417ص  1و كليني در جاي ديگري (ج 
نـازل نمـوده    صبه اين صورت بر محمداين آيه را  ؛روايت نموده كه گفته: جبرئيل

اي چه بد معاملـه « .»علی بغياً  بئس ما أشرتوا به أنفسهم أن يكفروا بام أنزل علی اهللا يف«كه: 

شـده بخواهنـد   اند كساني كه نسبت به آنچه كه بر علـي نـازل   براي نفس خود انجام داده
 .»سرسختانه كفر بورزند

ند كه هـر كـس آن را كتمـان كنـد و بپوشـاند،      گويم: اما اينان داراي ديني هستمن مي
دارد و هر كسـي آن را فـاش سـازد، خداونـد او را ذليـل      خداوند او را عزيز و گرامي مي

گويند و چيزي را ها نيز در آنچه كه ادعاي آن را دارند دروغ ميخواهد نمود، پس رافضي
 سازند كه در واقع در درون آنان نيست.ظاهر مي

) آمـده، جـابر جعفـي از امـام أبـو      412ص  1ر اصـول كـافي (ج   و طبق آنچـه كـه د  
، اميرالمومنين ناميده شده ؛روايت نموده كه: به أبو جعفر گفتم كه چرا علي ؛جعفر

است؟ و او گفت كه: خداوند او را بدين نام ناميده است و در كتابش چنـين آمـده اسـت    

هم علی أنفسهم ألست بربكم و و إذ أخذ ربک من بنی آدم من ظهوركم ذريتهم و أشهد«كه: 

و آنگاه كه خداوند از ظهور بني آدم، فرزندان آنان « »حممداً رسولی و أن علياً أمري املـؤمنني

ي را گرفت و از آنان شهادت گرفت كه آيا من پروردگار شما نيستم و آيا محمد فرسـتاده 
  ».من نيست و آيا علي، امير المؤمنان نيست؟

) آمده، روايت نموده كه: 228ص  1كه در اصول كافي (ج  و جابر جعفي طبق آنچه
آوري نموده، گويد: هر كس ادعا كند كه تمامي قرآن را جمعمي ؛شنيدم أبو جعفر

بن أبي طالب و امامان بعد از او، قرآن را آن طور كه دروغ گفته است و هيچ كس جز علي
اين روايت چنانكه آشكار خداوند نازل نموده، جمع و حفظ و نگهداري نكرده است. و 

ما أدعی أحد أنه مجع القرآن «ي تهمتي بزرگ نسبت به قرآن است كه: است، در برگيرنده

آوري هر كس ادعا بكند كه قرآن را همانگونه كه نازل شده، جمع« »كام أنزل اال كذاب



   

 رجال شيعه در ترازوي قضاوت   64
 

 

. و اين تهمت بزرگي است نسبت به اين »نموده، به حقيقت كه دروغگويي آشكار است
ني كه مسلمانان آن را مي خوانند و به اين صورت مرتب و مجلّد وجود دارد و آن هم قرآ

آوري نموده است و معني اين سخن اين است كه ان را جمع قرآني كه عثمان بن عفان
اين قرآن حاضر كه در دست ماست، تمامي اين چيزي نيست كه نازل شده است و دقيقاً 

است پس در اين روايت خوب دقت كن تا اين امر  به همان صورتي نيست كه نازل شده
) اين امر را 228ص  1براي تو روشن شود و البته اين روايت كليني در اصول كافي (ج 

سازد، آنجا كه از طريق جابر جعفي از أبو جعفر (ع) روايت نموده كه: هيچ تر ميواضح
د اوست به غير اطن آن نزتواند ادعا كند كه تمام قرآن به طور كامل و ظاهر و بكس نمي

 .»از أوصيا و امامان
و معني اين روايت اين است كه قرآني كه اكنون در دستان ماسـت، تمـام قـرآن نـازل     

آوري نموده، از أوصـيا و معصـومين   شده نيست، به دليل اينكه آن كسي كه قرآن را جمع
 .نبوده است. اي صاحب خردان از اين سخن پند بگيريد!!

ما اهل بيت كامالً راستگوييم و همواره كساني دروغگـو پيـدا   «ته كه: گف امام صادق
ي گويند، سخن صـادقانه هايي كه در مورد ما ميشوند كه بر ما دروغ ببندند و با دروغمي

 .»كنندنزد مردم از اعتبار ساقط ميما را 
ه و جابر جعفي نيز يكي از همين دروغگويان است كه او همواره تالشش بر ايـن بـود  

اي بوده كه نمايان شدن فرج كنيز را ها را با هم گرد آورد و او كه جزء آن دستهكه رذيلت
ي يعني محمدبن محمـدبن نعمـان، معـروف بـه     مباح دانسته است، و اين امر را آن شيعه

 المفيد از او روايت نموده است.
در  ندارند، ديگر جوابشان يپس اهل تشيعي كه هيچ اعتمادي به روايات اصحاب

 .كنند، چيست؟!!مورد آنچه كه جابر جعفي و زراره بن أعين و سليم بن قيس روايت مي
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كنند و مذهب  را به سوي مذهب اهل بيت دعوت مي اين انسانهاي ساده ي نفهم مردم
اهل بيتي كه به سوي آن فرا مي خوانند، همان مذهبي است كه متشـكل از روايـات ايـن    

در ميان آنان  در ايـن مـذهب متوجـه مناقـب و فضـايل      دروغگويان است، و مردم عوام 
وخصلتهاي خوبي نمي شوند كه از طريق كتابهاي اهل سنت وارد مذهب آنان شده است، 

به علي گفته كـه:   صاين است فهم آنان نسبت به مذهبشان، و ما مي بينيم كه پيامبر اكرم

تنهـا انسـان مـؤمن تـو را      اي علـي! « »يا عيل! ال حيبك اال مؤمن و ال يبغضـك اال منـافق«

 .»دوست خواهد داشت و تنها انسان منافق بر تو كينه خواهد ورزيد
ولي آيا يك انسان عامي شيعه مي داند كه آن دسته از روايتهايي كه كامالً قبول آنها را 

كند, همه از طريق زراره بن  منسوب ميدارد و در مورد آن يقين دارد و آن را به اهل بيت 
ده ي كه كامالً به منظور تمسخر، ريش امامش را تف كـرده اسـت، روايـت شـ    مرد ،اعين

 داند. اند...نه، يك عامي اين را نمي
و آيا مي داند كه مذهبي كه از طريق آن خدا را مي پرستد، از طريق روايات كساني به 

 او رسيده است كه ادعا دارند قرآن دچار تحريف شده است. بله، اين را هم نمي دانند.

 ابو بصير ليث بن بختري مرادي -6
عبد الحسين در كتاب المراجعات، او را جزو رجال شيعه و بزرگان آنها كه مفتخر بـه  

و  كنـد  مـي حضور در محضر امام باقر و امام صادق و خدمت نمودن آنان شده است ذكر 
ديل، البته اين طبق گفته هاي عبدالحسين است . موثقترين عالم شيعه در زمينه جرح و تع

يعني ابو عمر الكشي با سند از شعيب بن يعقوب روايت نموده كه: از ابوالحسن در مورد 
مردي سوال نمودم كه با زني شوهردار ازدواج مي كند اما نمي داند كه آن زن شوهر دارد، 
كه حكم چنين مرد و زني چيست؟ و او گفت : بايد زن را رجم نمود، اما مرد هيچ گناهي 

از شوهردار بودن زن خبر نداشته است. من ايـن مسـأله را نـزد ابـو بصـير       ندارد، چرا كه
مرادي گفتم: و او گفت: به خدا قسم كه جعفر به من گفته كه: زن بايد رجم شـود و مـرد   
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كـنم  خواراند، گفت: گمان مـي اش را ميرا بايد شالق زد، و او در حاليكه با دستش  سينه
توان به روشـني  ده است. از طريق اين روايت ميكه اين دوست ما هنوز علمش كامل نش

فهميد كه أبو بصير، امام أبوالحسن را تكذيب نموده است يا اينكـه او امـام جعفـر را نيـز     
 تكذيب نموده است، و به اين ترتيب او را تكذيب و متهم ساخته است.

پنـاه  حال بگوئيد كه دروغگو كيست؟ آيا يكي از اين دو امام معصوم دروغگو هستند (
 .بر خدا)، يا أبو بصير؟!!

ي أبـو  گذاريم تا اين موضوع را بعد از ايـن گفتـه  ي عبدالحسين ميما اين را به عهده
دوست ما هنوز علمـش كامـل   كنم كه اين گمان مي«بصير براي خود تفسير كند كه گفته: 

 .»نشده است
ال فراوانـي را  مـا مـ  «كنـد كـه:   و همچنين الكشي با سند از ابن أبي يعفور روايت مـي 

آورديم تا به حج برويم، و ما گروهي بوديم كه أبو بصير مرادي نيز در بين مـا بـود. بعـد    
دهد كه: به أبو بصير گفتم كه، تقواي خدا را پيشه كن و با مال و دارايي خـودت  ادامه مي

حج كن چرا كه تو دارايي زيادي داري و أبو بصير گفت: ساكت شو. اگر تمـامي دنيـا در   
مـامي آن را از آن خـود   ت دوست تو قرار گيرد، لباس خود را بر آن خواهد كشيد و تدس

 .»خواهد نمود
 باشد.، طبق تفسير امام هاشم معروف، امام معصوم مي»دوست تو«و منظور از 

من و ابن أبي يعفور و شخصي «كند كه: و الكشي با سند از حمادبن عثمان روايت مي
هاي ديگري به راه افتاديم و در آن حين به يـاد دنيـا و   مكان ديگر با هم به سوي حيره يا

مال آن افتاديم, و أبو بصير مرادي گفت: اگر دوسـت شـما آن را بـه دسـت آورد، كـامالً      
تحت تأثير آن قرار خواهد گرفت. و حماد گفته كه: أبو بصير چرت زد و سگي به سويش 

م تا سگ را از او دور كنم، كه ابن آمد و خواست به سويش ادرار كند و بشاشد و من رفت
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يعفور گفت: او را به حال خود بگذار و حماد گفت كه: اين سگ بر او حمله برد تا اينكه 
 در گوش او شاشيد.

گويم كه: ابن أبي يعفور كامالً نزد شيعه شناخته شده است. او كسـي بـوده كـه    من مي
ي آن چيـزي  صير كامالً شايسـته دور كردن سگ را منع كرده است چرا كه در نزر او أبو ب

 بوده كه سگ بر سر او آورده و حتي بيشتر از اينها نيز.
ابو بصير بر درگاه أبو عبداهللا « و دوباره الكشي با سند از حماد الناب روايت نموده كه: 

نشست و منتظر اجازه شد اما أبو عبداهللا به او اجازه نداد. ابو بصـير گفـت: اگـر هديـه و     
ا بود، به ما اجازه ورود مي داد، و گفت: سگي به سوي او آمد و در صورت پيشكشي با م

نشين او گفت: اين سگي است أبو بصير گفت: اَه، اَه، اين چيست؟ هم»   أبو بصير شاشيد.
 كه در صورت تو شاشيده است.

 كند؟!!ي امام به أبو بصير را چگونه تفسير ميپس صاحب المراجعات اين عدم اجازه
رهديه اي با ما بود، به مـا  اگ«كند كه گفته: ي أبو بصير را چگونه تفسير ميگفتهو اين 

پس آيا اين است همان خدمتي كه أبـو بصـير نـزد صـادق بـه آن      » ي ورود مي داد. اجازه
 .مفتخر شده بود؟

 .كشد؟!!آيا اين دجال از دفاع كردن از چنين انساني خجالت نمي
راست گفته وقتي كه در مورد أبو بصير مي گويد: كـه  اهللا شاه عبدالعزيز دهلوي رحمه

او جزء آن دسته ازراويان شيعه است كه جعفر صادق او را از مجلس خـود بيـرون رانـده    
 كنند.است، باين وجود اهل تشيع در روايتهايشان به او اعتماد مي

ر بودم و أبـو بصـي   ؛من نزد أبو عبداهللا«و از شعيب عقرقوني روايت شده كه گفته: 
هاي اهل كتـاب از او  نيز با ما بود. گروهي از مردم اهل جبل نيز بودند كه در مورد قرباني

به آنان گفـت: شـما آنچـه را كـه خداونـد عزوجـل در        ؛نمودند. أبو عبداهللاسوال مي
ايد. آنها گفتند: ما دوست داريم كه تو بـه مـا بگـويي دقيـق حكـم آن      كتابش گفته، شنيده
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 به آنان گفت: آن را نخوريد. هنگامي كه بيرون رفتيم، أبـو بصـير   چيست؟ پس أبو عبداهللا
گفت: آن را بخور. گناه آن بر گردن من، من خودم از أبو عبداهللا و پدرش شنيدم كـه هـر   

دادند. پس ما هر دو نزد أبو عبداهللا بازگشتيم. أبو بصير به من دو به خوردن آن دستور مي
هـاي اهـل   فتم: فدايت شوم، راي شما در مـورد قربـاني  گفت: از او بپرس. من نيز به او گ

گفتم: بلـه   كتاب چيست؟ و او گفت: آيا تو صبح پيش ما نبودي و نشنيدي كه چه گفتم؟
 .»و او گفت: آن را نخور

ايست كه صاحب المراجعـات، خواننـدگان را   و اين مرد جزء آن دسته از راويان شيعه
ترين ه است و تو اكنون از طريق اعتراف موثقنسبت به صداقت او به دچار خوشبيني كرد

 اي.منابع شيعه به حقيقت اين راويان پي برده
در ميان رجال آنها بيشتر از يك نفر بـا  «اهللا گفته كه: الدين الخطيب رحمهاستاد محب 
أبو بصير وجود دارد، از جمله عبداهللا بن محمد اسدي و ليث بن بختري مـرادي و   ي كنيه

اند كه امام جعفـر صـادق از أبـو بصـير     ي جرح و تعديل، گفتهشيع در زمينهعلماي اهل ت
ليث بن بختري بسيار متنفر بوده و از او خسته گشته است. و البته يـاران امـام صـادق در    

اند. ابن غضائي شيعي گفته كـه: بـه نظـر مـن     برابر أبو بصير داراي مواضع گوناگوني بوده
در مورد دين او است نه سخنان او، پس به عقيده ي من هايي كه به ليث وارد است تهمت

موجـب   هايي كه به دين او وارد شده اصـالً گويند كه: تهمتكامالً مورد اعتماد است. مي
 .»شودتهمت به سخنان او نمي

گويم: استاد خطيب با هاشم معروف حسيني كامالً موافـق اسـت آنجـا كـه هاشـم      مي
ي أبو بصير هسـتند كـه عبارتنـد از: أبـو بصـير      اي كنيهنفر دار 4معروف گفته است: تنها 

عبداهللا بن محمد أسدي و أبو بصير علياء بن دراع و أبو بصير يحيي بن أبوالقاسـم و أبـو   
بصير ليث بن بختري، و تمامي اينها جزء متهمين هستند، و البته مهمترين آنها أبـو بصـير   

زنند دانند و گروهي به او تهمت مييليث بن بختري است كه گروهي او را مورد اعتماد م
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دهند. از ابن ابي يعفور نقل شده كه گفته: با پول و دارايي و فساد عقيده را به او نسبت مي
خودت به حج برو چرا كه تو ثروت فراواني داراي. اما أبو بصير به او گفته كه: خفه شـو.  

كشـد و  ود را بـر آن مـي  قسم به خدا اگر تمامي دنيا به دست دوست تو بيفتـد، رداي خـ  
 .»بوده است ؛چيزي از آن را به كسي نخواهد داد و منظور او امام

 ـ أبو حمزه ثمالي ثابت بن دينار7
و از جملـه رجـال حـديث، أبـو     «... عبدالحسين موسوي در كتاب المراجعات گفتـه:  

ه از ورترين سلف صالح ماست كباشد كه جزء معتمدترين و مشهحمزه ثمالي بن دينار مي
 .»العابدين كسب علم نموده استزين ي ثالثه يعني امام صادق و امام باقر و امام أئمه

گويي كه او جزء معتمدترين أسالف ماسـت. امـا اسـالف شـما ثابـت      گويم: تو ميمي
نوشيده است. اين محمـدبن عمـربن عبـدالعزيز الكشـي     اند كه أبو حمزه شراب مينموده

باشـد كـه بـا سـند از     ترين عالم آنان در جرح و تعديل مـي ترين و اصولياست كه اصلي
كند كه گفته: من و عامربن عبداهللا بـن جذاعـه   محمدبن حسين بن أبي خطاب روايت مي

ي باب الفيل نشسته بوديم كه أبو حمزه ثمالي ثابت األزدي و حج بن زائده در كنار دروازه
را بر مـن   ؛: اي عامر! تو أبو عبداهللابن دينار بر ما وارد شد، و به عامربن عبداهللا گفت

را بـر   ؛نوشد؟ أبو عامر گفت: من أبو عبـداهللا شوراندي من گفتم: أبو حمزه شراب مي
در مورد مسكرات سوال نمودم و او  ؛تو نشوراندم و تحريك ننمودم. اما از أبو عبداهللا

د. أبـي خطـاب   نوشگفت: هر مسكري حرام است و أبو عامر گفته: اما أبو حمزه آن را مي
كنم و نـزد  خشش مياكنون از خداوند طلب بگويد: أبو حمزه در آن حال گفت كه: هممي

 .»كنماو توبه مي
الكشي اين روايت را از طريق علي بن حسن بن فضال نيز روايت نموده اسـت. پـس   
آن را رها كنيد اين همان شخص مورد اعتماد و سلف شماست كه اعتـراف بـه نوشـيدن    
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كند ولي با اين وجود نسبت به آنچه كه روايت نموده، اعتماد كامل سكرات ميشراب و م
 آوريد.ترين علماي خود به حساب ميداريد و او را جزء معتمدترين و مورد يقين

 هاي علماي اهل سنت در باره اين شخص:گفته
 ي حديث كه هيچ ارزشي ندارد.امام أحمد گفته كه: او شخص ضعيفي است در زمينه

 ابن معين گفته: هيچ ارزشي ندارد. و
 باشد.أبو زرعه گفته: سخنان او سست مي

أبو حاتم گفته: سخنان او سست است و سخنانش را نوشـته اسـت امـا بـدانها اسـتناد      
 شود.نمي

 جوزاني گفته: سخنانش پوچ و بيهوده است.
 نسائي گفته: اصالً مورد اعتماد نيست.

نان أبو حمزه الثمالي را اصالً مورد استناد قرار عمربن حفص بن غياث گفته: پدرم سخ
داد. ابن عدي گفته: ضعف او در روايتهايش كامالً مشخص است و او در روايتهـايش  نمي

 باشد.تر از ديگران ميبسيار ضعيف
ابن اسعد گفته كه: در هنگام خالفت أبو جعفر فوت نموده و البته بسيار ضعيف بـوده  

 است.
 او معتقد به رجعت است. يزيدبن هارون گفته:

اي را به او داد كه حديث بدي  در و أبو داود گفته كه: ابن مبارك نزد او آمد و صحيفه
در آن بود، پس او صحيفه را به كنيزش باز پس داد و گفت: به او بگو  مورد عثمان

 ات را روسياه و زشت گرداند.خداوند تو و صحيفه
 باشد.بن سفيان گفته: او ضعيف مييعقوب

 البرقاني از دار قطني نقل نموده كه: او كامالً مردود و غير قابل اعتماد است.
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ي نقل اخبار و روايات بسيار دچار توهم و خيالپردازي ابن حبان گفته: او در زمينه
شده تا اينكه در اثر غلو زيادش در مورد شيعه، از حد مورد استناد و احتجاج گرفتن 

 خارج شده است.
ي روايت حديث به حساب و دوالبي و ابن جارود او را جزء ضعفا در زمينهو عقيلي 

 اند.آورده
هاي علماي جرح و تعديل در مورد أبو حمزه بود كه همگي او را در مورد اينها گفته

دانند. پس آيا نعوذ باهللا هاي او از اعتبار ساقط مياحتجاج قرار دادن و استناد به گفته
ي او، دروغ هاي كسي را تصديق كنيم كه عقيدهب كنيم يا اينكه گفتهسخنان اينان را تكذي

 .داند؟!!و كتمان و گمراه نمودن را براي او مباح مي
پناه بر خدا اگر ما اين رافضي را به خاطر تقيه تصديق كنيم و در دينمان بر او اعتماد 

 كنيم.

 بن علي بن النعمان األحول ـ محمد8
شناخته شده است، و هشام بن » شيطان الطاق«سنت با نام اين مرد نزد علماي اهل 

الحكم كه نزد آنان (اهل تشيع) بسيار مورد اعتماد است در رد اين گمراه كتابي را نوشته 
 .»طان الطاقيالرد علی ش«با نام 

باشد، با سند از و محمدبن يعقوب كليني كه در حديث بسيار مورد اعتماد شيعه مي
ما نزد ابو «اند: كند كه آن دو گفتهخزار و محمدبن حسين روايت ميابراهيم بن محمد ال

پروردگارش را در  صرفتيم و براي او شرح داديم كه محمد رسول اهللا ؛الحسن رضا
شكل يك جوان تنومند در حدود سي سال ديده است و گفتيم كه: هشام بن سالم و 

د است, سپس امام حسن گويند كه: پروردگار در ميان مخفيگاه خوصاحب الطاق مي
اند و گفت: خدايا تو پاك و منزهي، به حقيقت تو را آنچنان كه بايد نشناخته ؛رضا

 »خواهند تو را توصيف كنند...اند به همين خاطر ميوحدانيت تو را قبول نكرده
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عبدالحسين در المراجعات از اين افراد و در رأس آنان مؤمن الطاق كه صاحب الطاق 
د، دفاع نموده است و به گمان او، به آنچه كه دشمنان (يعني اهل سنت) به شوناميده مي

است ببين جسارت و دروغگويي اين آدم تا چه اندازه  دهند، دست نيافتهآنان نسبت مي
 است.

با گروهي از يارانمان نزد أبو «الكشي با سند از فضيل بن عثمان روايت كرده كه: 
ا كنار خود نشاند، گفت: چه خبر از صاحب الطاق و رفتيم. هنگامي كه من ر ؛عبداهللا

كند و در  اند، او جدل ميكارهايش؟ گفتم: نيكو است و گفت: اما آنطور كه به من گفته
كند. گفت: اما اگر او بخواهد، او شخصي مورد قدر سخن ميراند گفتم: بله، او جدل مي

باشد و موافق طبع او نباشد. نادر در ميان دشمنانش است اگر عملي با او دشمني داشته 
گويد كه: سخن خودت را بگو، آيا اين سخن گفتم: به چه صورت است؟ گفت: او مي

گويد: گويد تو به ما دروغ گفتي و اگر بگويد نه، ميباشد؟ اگر بگويد بله، ميامانت مي
 گويي كه امامت بر زبان نياورده است. سپس گفته: آنها سخني را بر زبانسخني را مي

ام و اگر خود آورند كه اگر من آن را قبول كنم و به آن راضي شوم، دچار گمراهي شدهمي
را از آنها تبرئه كنم، بر من مشقت خواهند گرفت, ما كم هستيم و دشمنانمان فراوانند. 

اند كه تنها گفتم: فدايت شوم، آيا اين امر را به او برسانم؟ گفت: آنها دچار امري شده
د آنان را از آن بازدارد. گفت: من اصول آن امر را به أبو بصير ابالغ نمودم توانتعصب مي

و او گفت: پدر و مادرم به فدايت، تنها تعصب من را از بازگشت از چنين امري باز 
 و در آخر امام صادق او را از سخن بازداشت. .»دارد مي

 ترسم صبر نداشته باشم.پس او گفت: مي

 يقيـ هشام بن سالم الجوال9
ي محمدبن علي بن نعمان األحول در مورد هشام بن سالم گفته در كتاب زندگينامه

شده كه او جزء آن كساني است كه اعتقاد دارد خداوند در ميان مخفيگاه خودش است و 
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ي اين دو هشام ي هشام بن حكم نيز در مورد اثبات فساد عقيدهدر قسمت زندگينامه
كند كه: به أبو ز عبدالملك بن هشام بن حناط روايت ميسخن گفته شد. الكشي با سند ا

توانم از تو سوالي بپرسم؟ گفت: اي گفتم: الهي كه فدايت شوم، مي ؛الحسن رضا 
اهل جبل سوالت را بپرس. گفتم: خداوند من را فداي تو كند، به گمان هشام بن سالم، 

شده است، پس اين خداوند داراي شكل است و آدم نيز بر شكل پروردگارش آفريده 
گونه و اين گونه است و به پهلويم و موي سرم اشاره نمودم و يونس موالي آل يقطين و 

ء است اما نه مانند ساير اشياء، و اشياء كنند كه خداوند يك شيهشام بن حكم گمان مي
از او جدا هستند و او از اشياء جدا و منقطع است و به گمان آن دو، اثبات يك شيء اين 

باشد، در مورد خداوند بايد گفت كه او همانند اجسام ت كه گفته شود جسم مياس
نيست، و او يك شيء است اما نه مانند ساير اشياء، و يك موجود ثابت غير مفقود و 
جاودان است كه از دو حد و مرز بيرون است، يكي مرز ابطال و نابودي و ديگري مرز 

گفت: او اين  ؛گفته را بگويم؟ أبوالحسنباشد. پس كدام يك از اين دو تشبيه مي
اثبات را خواسته است و پروردگارش را تشبيه به آفريدگانش نموده است. اما پروردگار 
او بسيار بلند مرتبه است. پروردگاري كه هيچ شبيه  مانندي ندارد و هيچ همتا و 

الم گفته، همطرازي ندارد و متصف به صفات آفريدگان نيست. تو آنچه را كه هشام بن س
 نگو بلكه آنچه را كه موالي آل يقطين و دوست او گفته است، بگو.

 ـ أبو الخطاب محمدبن أبي زينب10
او محمدبن أبي زينب است كه در اصل اسم او مقالص أبو الخطاب البراد األجدع 

 ي ديگر او أبو الظبيان است.األدي است و كنيه او أبو إسماعيل است و نيز كنيه
شيخ در «اند. سيد أبوالقاسم خوئي گفته: تشيع از او حديث روايت نموده بيشتر اهل

هايي كه داللت بر كتاب العمده در كل سخنانش در فصلي كه در مورد قرائن و نشانه
كند، گفته كه: گروهي در مورد احاديثي كه أبوالخطاب محمدبن صحت اخبار آحاد مي
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گيرند و اما آن دسته از ، آنها را به كار ميأبي زينب در حالت ثبات و يقين روايت نموده
 .»گذارنددن روايت نموده، به جا ميپرتي و قاطي نمواحاديثي را كه در حالت حواس

البته در  -اما ابن غضائري در مورد آنچه كه در حالت ثابت و يقين از أبو الخطاب
محمدبن أبي زينب « گويد كه:اند، اطمينان ندارد. لذا ميروايت نموده -تصور اهل تشيع

أبوالخطاب األجدع الزرادومي بني اسد كه خداوند او را لعنت كند، امرش كامالً مشهور 
لت ثبات و يقين اند او در حابينم كه آنچه را كه ياران ما ترك نمودهبوده است و من مي

 .»براي ما گفته است
الي كه در مورد در ح ؛از أبو منصور روايت شده كه گفته: شنيدم كه أبو عبداهللا

خدايا! أبو خطاب را لعنت كن. همانا او مرا در حالت «گفت، گفت: أبوالخطاب سخن مي
اوندا! گرماي آهن را به او ترساند. خدايستاده و نشسته و درختخوابم، در همه حالت، مي

 .»بچشان
أوخر المغرب حتي «گفت:  ؛و از أبو اسامه نقل شده كه گفته: مردي به أبو عبداهللا

  .»حين سقط القرص صتستبين النجوم . فقال خطابيه: ان جبرئيل أنزلها علي رسول اهللا
( نماز مغرب را به تأخير بينداز تا اينكه ستارگان معلوم شوند. خطابيه كه فرقه اي از 
روافض هستند ميگويند: جبريل آن را بر رسول خدا نازل كردند هنگامي كه ماه سقوط 

 كرد.
خداوند در قرآن هفت اسم را كه «نقل نموده كه گفته:  ؛عبداهللابريد عجلي از أبو 

در ميان قريش وجود داشته نازل نموده كه قريش شش عدد از آنان را محو نموده و تنها 
ي خداوند عزوجل پرسيدم كه اسم أبو لهب را باقي گذاشته و من در مورد آن فرموده

 گويد:مي

 M     ~   }  |  {  z  y  x  w  v  u  ¢  ¡  ےL ] :222-221الشعراء[. 
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  بر هر دروغگوى ,آيند آيا شما را خبر دهم كه شياطين بر چه كسى فرود مى«
 . »آيند گناهكارى فرود مى

و او گفت: آنها هفت نفرند، مغيره بن سعيد، بنان، صائد نهدي، حارث شامي، عبداهللا 
 .»، حمزه بن عمار زبيري و أبو خطاببن حارث

گويد: مي ؛شنيدم أبو عبداهللا«كند كه گفته: از مفضل روايت ميالكشي با سند 
جنگد و لعنت كند آن كساني خداوند لعنت كند أبو خطاب را كه كسي كه به همراه او مي

دارد و در ت ميمانند و آن كساني را به خاطر ترحم به آنان دوسرا كه از آنان باقي مي
 .»قلب او جاي دارند

او جزء آن كساني است كه اين امر را «روايت شده كه گفته:  ؛و نيز از أبو عبداهللا
 براي انسانهاي بد از ميان يهود و نصاري و مجوس و مشركين منتسب نموده است.

كند كه هيچ ابائي از دروغ ندارد گويم: اين سخن كامالً بر عبدالحسين صدق ميمن مي
كردند و آن را به اهل حالل مي كند كه هر منكر و حرامي راو نيز بر امثال او صدق مي

 دادند.بيت نسبت مي
گويد: هر گاه قائم مي ؛شنيدم أبو عبداهللا«و از فضل بن عمر روايت شده كه گفته: 

ي آنان و همهكند ما، امام زمان، ظهور كند، ابتدا از دروغگويان و كذابين شيعه شروع مي
 .»رساندرا به قتل مي
هاي دروغگو است، المراجعات كه جزء شيعهگويم: عبدالحسين صاحب من مي

روايت نموده كه: كليني با سند از موسي بن بكر واسطي روايت نموده كه گفته: أبوالحسن 
يابم كه داراي اگر بخواهم پيروانم را مشخص كنم، تنها يك نفر را مي«؛ به من گفت: 

ي آنان مرتد هستند، هبينم كه همي من باشد، و اگر آنان را آزمايش كنم، ميصفات شيعه
و اگر بخواهم پاكي آنان را بسنجم، در ميان هزار نفر آنان، يك نفر را نيز نخواهم يافت، و 

 ماند.اگر آنان را غربال كنم، تنها كسي كه با من بوده و براي من بوده باقي مي
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ي گويند: ما شيعه و پيرو علاند و ميها تكيه دادهآنان دير زماني است كه بر تخت
 .»كه راست گفتار و راست كردار باشدي علي كسي است هستيم. اما شيعه

اي دروغگويان! اين امام شماست كه شما را در ليست دروغگويان و كذابين قرار 
كند كه شما همه مرتد و دروغگو و منافق هستيد دهد و در مورد شما چنين حكم مي مي

ا اهل سنت چيزي غير از اين را در مورد دهيد. پس آيگوئيد كه انجام نميو چيزي را مي
 .اند؟!!شما گفته

خداوند «گفته:  ؛كند كه گفته: أبوالحسنالكشي از علي بن يزيد شامي روايت مي
اي را در مورد منافقين نازل ننموده مگر اينكه آن شخص جزو كساني سبحان هيچ آيه

 .»است كه خود را به شيعه منتسب كرده است
گوئيد؟ آيا او نبوده كه شما را ت! در مورد معصومتان چه مياي صاحب المراجعا

است كه در مورد اسالف  ؛خطرناكترين گروهها بر دين دانسته است؟ اين امام علي
 گويد:شما مي

به خدا قسم دوست داشتم كه معاويه همانند معامله و تعويق دينار به درهم با من «
بگيرد و مردي از خودشان را به من بدهد. اي كرد كه ده نفر از شما را از من رفتار مي

اهل كوفه! آرزو داشتم كه در ميان شما بيست و سه نفر كر صاحب شنوايي، الل صاحب 
اي باشند هنگام ديدار و نه سخن، و كور صاحب بينايي داشتم نه اينكه انسانهاي آزاده

را تربيت نمودم. شما اينكه ياران و برادران مورد اعتمادي باشند هنگام باليا، من شما 
 .»شويدگر پراكنده ميشبيه شتراني هستيد كه بدون ساربان هستند. از هر طرف دي
را نيز متهم به دروغگويي  وقاحت پيروان او تا بدانجا پيش رفته كه حتي علي

اند و چه بسا او به دور از دروغ است. امام علي كه خداوند از او راضي باشد و  كرده
گويد. خداوند شما را ايد علي دروغگوست و دروغ ميام كه شما گفتههشنيد«گويد:  مي

ام؟ آيا من ام، آيا نسبت به خدا دروغ گفتهنابود كند. من نسبت به چه چيزي دروغ گفته
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ام؟ آيا من اولين اول نفر نبودم كه به او ايمان آوردم؟ و آيا نسبت به پيامبرش دروغ گفته
 .»مودم؟كسي نبودم كه او را تصديق ن

شما نه ديني داريد كه شما را گرد هم آورد و نه تعصبي كه از «گويد: مي و نيز علي
ي شما حمايت كند. من در ميان شما برخاستم و فرياد زدم و شما را صدا زدم، اما نه گفته

من را شنيديد و نه امر و دستور من را اطاعت نموديد، تا اينكه عواقب اين بدبختيها 
اي پس توسط شما هيچ حقي و خونبهايي گرفته نشد و به هيچ خواستهآشكار شد، 

 .»نخواهم رسيد...
ياد مرگ از دلهاي شما رفته است و آرزوهاي دروغين «گويد: و در جاي ديگري مي

راند و دلهاي در آن جاي گرفته است. پس دنيا نسبت به آخرت بيشتر بر شما حكم مي
ل شما را به آينده برده است و شما به درستي كه بر شما را تسخير نموده است و زمان حا

هاي وجودي شما را از هم دين خدا به صورت برادراني هستيد كه خباثت دروني و بدي
 .»جدا نموده است...

گويد: ... علي و پيروان او با اين قضيه در عصر اول سپس صاحب المراجعات آمده مي
 .،305اند... ص رو به رو بوده
ويم: اي دروغگو اينها چه كساني هستند؟ آيا همان كساني نيستند كه امام گو من مي

آنان را متهم به  علي را متهم به دروغ نمودند يا اينكه كساني هستند كه امام علي
 .هاي وجودي نمود؟خباثت دروني  بدي

 مانند و آنان آشكارترين دشمنان تو هستند، پسپس تنها اهل شام در برابر تو باقي مي
 اي نيست جز اينكه بازگردي به سوي صاحبان درونهاي خبيث و وجودهاي بد.چاره

ما اهل بيت راستگويانيم، اما «گفته:  ؛از ابن سنان روايت شده كه گفته: أبو عبداهللا
اند و سخن راست ما را با دروغ خود نزد اند كه بر ما دروغ بستههمواره دروغگوياني بوده
راستگوترين موجود روي زمين بود كه  صاند. رسول خدادهمردم از اعتبار ساقط كر
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اي كذاب او را تكذيب نمود. اميرالمومنين راستگوترين انساني بود كه خداوند پس  مسيله
از رسولش آفريده بود كه عبداهللا بن سبأ خدا لعنتش كند، او را تكذيب نمود و أبو عبداهللا 

اهللا حارث شامي و بنان نام برد كه بر علي حسين بن علي گرفتار مختار شد. سپس أبو عبد
بن حسين دروغ بستند و او را تكذيب نمودند و از مغيره بن سعيد و بزيعا و سري و أبو 
خطاب و معمر  بشار أشعري و حمزه يزيدي و صائد نهدي نام برد و گفت: خدا تمامي 

ندد يا انسان سست اينان را لعنت كند.  همواره دروغگويي وجود داشته كه بر ما دروغ بب
نظري كه در كنار ما بوده است. خداوند ما را از پشتيباني هر دروغگويي حفظ و كفايت 

 .»گرماي آهن داغ را به آنان بچشاندكند و 
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