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  مقدمه
علي  هللا رب العالمين، والصالة والسالم علي إمام المتقين وسيد العالمين محمد والحمد

  .أتباعه أجمعينأصحابه وآله و
  :اما بعد
بر » جعفري«ه در بين اقشار متوسط مسلمانان شايع است، اطالق عنوان ك ميمفاهي

 هستند و : به جهت اينكه آنان در فقه تابع مذهب امام جعفر صادق است شيعه اماميه
اما وقتي به آثار و لوازم اين عنوان . فقه آنان به امام جعفر صادق نسبت داده شده است

  :زيرا پيروان مذهب جعفري در حقيقت! يمسر مينيم به جايي نك ميبه دقت نگاه 
  .تابع فقه مشهور امام جعفر صادق نيستند •
 .يا تابع فقيهي نيستند كه فقه جعفر را برايشان نقل كند •

 .تابع فقهي نيستند كه بر اساس نظريات امام جعفر پايه گذاري شده باشديا  •

 نظر داشته  تابع فقهايي نيستند كه در اغلب مسائل فقهي اتفاق– حداقل –يا  •
 .باشند

 به جاي تبعيت از فقهي معلوم و مشخص كه نسبت آن به امام جعفر مشهور باشد،
امامت نظرات مختلفي دارند و از چند فقيه با نظرات يني كه آنان عمالً در مسأله ب مي

ظر ناز . انند كه هر فقيهي مذهب خاص خودش را داردد ميو . نندك ميمتفاوت تقليد 
و در ! يكي از آنها تقليد نمود جايز نيست از مجتهدي ديگر تقليد نمايدآنان هر كس از 

ميانشان اختالفاتي وجود دارد كه علماء و دانشمندان شيعه قبل از عامه مردم از آن 
» استبصار« آثار مكتوب خودم به نام در«: گويد ميابوجعفر طوسي، شيخ الطائفه . الندن مي
در رابطه به فقه ذكر كرده ام كه بالغ بر ÷ن امامان احاديث گوناگو» تهذيب األحكام«و 

نها با هم وضيح داده ام كه شيعه در عمل به آپنج هزار حديث است و در اكثر احاديث ت
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كه اگر در احكام فقهي بينديشي  قابل پوشيدن نيست تا جايي اين و. اختالف دارند
   1».ي و مالكي استابوحنيفه و شافعبيني اختالفشان با هم بيشتر از اختالف  مي

ي كه اين احكام از آن استخراج و عهد منابد ميت ضد و نقيض نشان ااين اختالف
ند؛ چون معقول نيست اين مسائل مورد اختالف و مسائلي ديگر لفتاستنباط شده اند، مخ

دي ن كه در مذاهب چهارگانه اهل سنت هم ماناي گونه به كه قابل شمارش نيستند
و بدان كه بسياري از اين ! ي واحد با يك امام نشأت گرفته باشدندارند، از سرچشمه ا

ازد كه از عالمي محترم مثل امام جعفر امكان ندارد س ميمسائل هر عاقلي را متوجه 
  .اين از يك جهت. چنين مسائلي صادر شده باشد

اهل تشيع در ميانشان كتاب فقهي يا كتاب حديثي كه امام جعفر  از جهتي ديگر
 جمع آوري  آن را نزديك به اوندش تأليف و نوشته باشد يا شاگردابه دست خو
ن باشيم كه مربوط به قع نياز بدان مراجعه كنيم و مطمئندارند تا در مو ،كرده باشند
دي كه به آن فتوا دهند ندارند بجز رواياتي كه صحتشان نو هيچ مست. ايشان است

  !د و از آنها مشكوك انديرنگ ميقطعي نيست، تازه به صراحت از آنها ايراد 
 خالي از افرادي  اكثر احكام فقهمستند«: گويد ميآيا باور داري كه شريف مرتضي 

آن افراد در روايت چه اصل باشند چه فرع، چه از . نيست، واقفيه هستندمذهب پيرو كه 
» خطابيه«و » غالة«و ماشاءاهللا .  باشدكسي روايت كرده باشند و چه از آنها روايت شده

فالن و فالن و افرادي كه قابل شمارش نيستند، هم مثل » اصحاب حلول«و » مخمسه «و

                                                 

 .1/138 العدة في أصول الفقه، طوسي، - 1
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 پس از كجا صحت – گويد مي و در آخر – و كسي مثل قمي مشبه مجبر ،خيلي زيادند
  .1»ودش مينند برايمان روشن ك ميايت خبري كه رو

 –ار كه آنان گذاشته اند به اين اعتب» اماميه«اهل تشيع به اين جهت اسم خودشان را 
اما در واقع .  در فقه و احكام مرجعشان امامان معصوم است–غير از ديگر مسلمانان 

خميني ينيم كه آنها در اموراتشان مقلد انسانهاي عادي هستند مثل صدر، سيستاني و ب مي
پس، از ! ست بي مسمي و عنواني است بي محتوا اميدر نتيجه امام معصوم فقط اس... و

  ؟ماند چيزي باقي مي  چه نسبت دادن به آن راو خود» امامت«معني 
واقع نه جعفري هستند و نه  رشيعه د: سيم كهر ميبه اين حقيقت و اين چنين 

يرند يا در گ ميه در فقه از او فتوي ك مي اگر چنين نيست پس، آن امام معصو!!امامي
فر تأليف كرده م جعيا حداقل كتابي كه اما. نند مشخص نمايندك مياحكام به او مراجعه 

اين در حاليست كه ميدان فقه و افتاء نزد آنان وسيع است و . دهنديا نوشته ارائه 
  .ود پس امام معصومي وجود نداردش ميحكومتي دارند كه به نام آنان اداره 

 در بين حقايقي انكارناپذير و داليلي روشن و ستا  مي عل يك سير كهاين رساله
آن را در شش قسمت  ،مايدن مينم، ثابت ك ميموضوع مهم ادعا آشكار، آنچه را در اين 

پايه هاي اين مذهب كه به سرور  كه يكي از آنها براي مشخص شدن –. خالصه كرده ام
جعفر بن محمد رضي اهللا عنه منتسب شده و براي بري بودن ايشان از آن، كافي  ،ما

  : اين شش قسمت عبارتند از–است 
 از امام جعفر صادق كه شيعه در احكام فقهي شان موجود نبودن كتابي فقهي -1

  .بدان مراجعه نمايند

                                                 

، تأليف يحيي محمد »مدخل إلي فهم اإلسالم«به نقل از كتاب . 3/310 رسائل شريف مرتضي،     - 1
 .393ست، صا مي دوازده اماكه شيعه 
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 .»مذهب جعفري«اختالفات شديد فقهي در بين فقهاء  -2

 .معتبر نبودن اسانيد و روايات از امام جعفر -3

 . در ترجيح دادن ميان احكام متعارض فقهي»ةا خالف العاممخذ «تكيه به قاعده  -4

 .تقيه -5

 .»فقه جعفري«مضمون  -6

آن مورد  در علمي و آكادميكمهم، الزم است كتابي  به اينكه اين موضوع با علم
و با حقيقتي .  چهره حق از باطل را بشناسندنوشته شود و بر همگان پخش گردد تا مردم

پاك و روشن در بين گرد و غبار ناروا و تقلبي كه حاال وقت آن رسيده كه از جلو چشم 
  .گان برداريم، آشنا شوندبه خواب رفته گان و از عقل خواب ديد

  هللا رب العالمين الحمدو
  شنبه

  ق.هـ 1/1/1425
  ميالدي21/2/2004
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  فصل اول

  موجود نبودن كتابي فقهي از امام جعفر صادق
خودش آن را نوشته باشد يا  :نزد شيعه كتابي در فقه كه امام جعفر صادق

يست همچنان نند موجود شاگردانش تدوين كرده باشند و مردم تا امروز آن را به كار ببر
و آنچه كه به امام جعفر در فقه نسبت .  فقهاء مذاهب اين چنين بوده استكه عادت بقية

ن اعتماد آداده شده صدها سال بعد از وفاتش نوشته شده و سند صحيحي ندارد كه به 
  .كنيم

حقايقي كه روشن است اما از ذهن عوام شيعه پنهان است، اين است كه جعفر 
 نه در فقه و نه در حديث كتابي تأليف نكرده –يا هر كدام از دوازده امام  –:صادق 

  !اند
بر عكس ائمه چهار مذهب و ديگران، كه هر كدام هم در فقه و هم در حديث كتاب 

  .تأليف كرده اند
و در . به جا گذاشته» المسند«براي ما در حديث :امام ابوحنيفه نعمان بن ثابت 

د ابويوسف و محمد بن حسن شيباني به تدوين و نيمش مان هم شاگردان مستق اوفقه
  .نقل آن همت گماشته اند

  .در فقه و حديث به جا گذاشت» موطأ« به قلم خودش :س نامام مالك بن ا
 كتاببا  و او .در فقه به جا گذاشت» األم« و ،در حديث» المسند «:امام شافعي 

ر د كه دو اين اولين كتابي بو ودش محسوب مي صول فقهامؤسس علم   باني و)لةالرسا(
  .ه استدر اين باب تاليف شداسالم 
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مسندش در حديث مثل آتش بر روي علَم «، :و امام احمد بن حنبل شيباني 
 و از مشهورترين شاگردانش، آنهايي .» محفوظ و مدون است،و فقهش هم. رخشدد مي

  .1اشدب مي :اند، امام خالل  كه فقهش را تدوين كرده
  . فقه مدون و كتاب مسند در حديث دارد:مام زيد بن علي حتي ا

كه نه در حديث و نه در فقه كتابي ندارد كه خودش ! بجز جعفر بن محمد، صادق
دي از امام نو شيعه هيچ مس. نوشته باشد يا شاگردانش آن را جمع آوري كرده باشند

 قطعي  هم براي آنهابجز رواياتي كه صحيح بودنشان. جعفر ندارند كه به آن فتوا دهند
  .يرند و در آنها شك دارندگ مي  ايرادنيست و تازه به صراحت از آن روايات

 .و رواياتي كه به امام جعفر نسبت داده شده با فاصله زماني زيادي تدوين شده اند
د و قهي نوشته شده و نزد اماميه معتمرين كتاب حديثي كه به صورت ابواب فت ميقدي

  متوفي سال(اثر كليني » فروع الكافي«اشد، كتاب ب ميه در دست معتبر است و امروز
سپس بعد از ! سال بعد از وفات امام جعفر صادق) 180(يعني . اشدب مي )ق.هـ  329

فقيه من ال يحضره «كتاب ) ق. هـ 381متوفي سال (كليني، محمد بن علي بابويه قمي 
  !!جعفر صادقسال بعد از ) 230(يعني بيش از . ه استتنوش» الفقيه

                                                 

» ميـدان خالنـي   «غداد نزديك ميدان مشهور بـه       در دروازه شرقي ب   » خالني« قبر او مشهور به      - 1
و . كننـد  نام داشته زيارت مـي    » خالني«شيعيان قبر او را به اسمي موهوم كه گويا          . واقع است   

  .ددر زمان شاه فيصل اول آنرا همراه با مسجد جامع بتصرف خود درآوردن
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  :گانهصداصول چهار
ي وجود دارد هايجويند، اين است كه كتاب ه آن تمسك ميتمام آنچه كه علماء شيعه ب

 بر آنها  از طرف ائمه به صورت مستقيم كه شاگردان ائمهانِكه شاگردان ائمه يا شاگرد
اند و براي آن به كار برده » اصول«اصطالح و . امالء شده و آنها هم تدوين كرده اند

  .تعداد آن اصول، چهارصد است: ويندگ مي
  اما امروز اين كتابها كجايند؟
  آيا چيزي از آنها مانده است؟

  !نه، هرگز
 از بين رفته و جز اخبار و رواياتي از آنها چيزي باقي نمانده آنهابه راستي همه 

. انه نياز داشتود، قطعاً به بررسي دقيق و نقد موشكافب ميو اگر اين كتابها حقيقتاً . است
  !اما اكنون كه هيچ اثري از آنها نيست، وضع چگونه بايد باشد؟

از آنجايي كه : آيت اهللا شيخ جعفر سبحاني براي فقدان آنها عذر آورده و گفته است
 امالء شدة م و ترتيب خاصي نداشته، چون اكثرشانظن) اصول چهارصدگانه(اين اصول 

ون مستحدثه بوده است، به همين خاطر  در جواب مسائل گوناگمجالس مختلف و
ابهاي حديثي به نقل روايات آن اصول به صورت مرتب و منظم و باب بندي تصاحبان ك

وايات ر ميپس تما. و اصالح شده همت گماشتند تا استفاده و دسترسي بدان آسان باشد
داده  انتقال »كتب چهارگانه«چهارصدگانه به كتابهاي حديثي به ويژه موجود در اصول 

و با مشهور شدن اين كتب چهارگانه، رغبت و تمايل . رتيبي خاصت اما با نظم و هشد
گانه و حفظ و نگهداري آن اصول، رو به صدبراي نسخه برداري و چاپ اصول چهار

   .1نهادكاستي 

                                                 

 .35 أدوار الفقه اإلمامي، جعفر سبحاني، ص- 1
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به تأليف اصول چهارصدگانه و شاگردان ائمه اهل بيت : گويد او در جاي ديگري مي
و اين اصول به . همت گماشتند ÷تا اواخر زمان امام رضا  ÷ زمان امام صادقاز

  1.شده اند و از اعتبار و جايگاه خاصي برخوردارنداصول چهارصدگانه مشهور 
بودن و » از اعتبار و جايگاه خاصي برخوردارند«در حقيقت اين كتابهايي كه 

ي بيش نبودنشان يكسان است؛ چون به طور قطع اين كتابها موجود نيستند و ادعاي
  .كه وقتي وجود ندارد چه اعتبار و جايگاهي بايد داشته باشد! مانند مهدي. نيستند

پدرم : گويد مي) هـ664متوفي(ين علي بن طاووس سيد رضي الد: فزايدا  ميمه ادر اد
جماعتي از اصحاب ابوالحسن كه از اهل بيت و پيروان او بودند در : به من گفت

ن هايشان تخته هاي چوبي نرم و خميده به همراه و در آستي. مجلسش حضور داشتند
اد، آن د ميگفت، يا درباره قضيه اي فتوايي  چيزي مي ÷تند، هرگاه ابوالحسن داش

  .2وشتندن مينيدند، بر روي آن ش ميجماعت آنچه را كه از وي 
يند كه ميان ب ميكسي كه به تاريخ وفات علي بن طاووس و ابوالحسن نگاه كند، 

و ميان ) ندك مي كسي كه رضي الدين از او روايت ،پدر رضي الدين(س علي بن طاوو
اگر اين قضيه ! پس كجاست اتصال سند؟. ابوالحسن بيشتر از چهار قرن فاصله است

اما اين  ؛ود، آن وقت حرفي نبودب ميمربوط به خبري عادي يا مسأله اي از مسائل فقه 
ده است كه چيزي از آنها باقي قضيه مربوط به ادعاي وجود چهارصد كتاب تأليف ش

اگر راجع به آنها سؤال كني كه كجايند؟ آيا اثر و نشانه اي كه بر آن داللت . نمانده است
در . فالني و فالني گويند كه آن، چنين و چنان است: كند وجود دارد؟ جواب اين است

  .حالي كه ميان فالني و فالني و ميان اصل خبر، چندين قرن فاصله هست

                                                 

 .34 همان، ص- 1

 . همان- 2
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 بر وجود آن – دانشمند معاصر بحريني –ي نله چيزهايي كه اين جعفر سبحااز جم
 الدين عاملي در كتاببهاء(!) شيخ ما : ند، اين استك مياصول چهارصدگانه استدالل 

مان به ما خبر رسيده كه عادت اصحاب اصول از بزرگان : گويد» مشرق الشمسين«
نيدند، بالفاصله به ش ميكي از ائمه چهارصدگانه اين بوده كه آنان هرگاه حديثي از ي

ردند تا به مرور زمان در بعضي از آن حديث يا همه ك مينوشتن آن در اصول خود اقدام 
  1.خود، مانند آن را گفته است» اشحور « درسيد داماد نيز.  دچار فراموشي نشوندآن

سپس جعفر سبحاني به سخن محقق حلي و طبرسي و شهيد ثاني استشهاد نموده 
و ميان آنان ! را نديده اند» اصول« حتي يك سطر از اين ءو هيچ كدام از اين علما. تاس

  .قرنها فاصله وجود دارد» ائمه«و ميان 
بخشي از آن اصول تا زمان : و آخرين چيزي كه بدان استناد نموده، اين سخن است

ر كتاب چه كه در آن بود دنآ  ميباقي ماند طوري كه تما) هـ ق598 -543(ابن ادريس 
همان . را بر آن اطالق نمود» المستطرفات«نقل نمود و اصطالح » السرائر«خود به نام 

طور كه سيد رضي الدين بن طاووس تمام آن را از ابن ادريس نقل كرد و آن را در 
» محمد الحجة الكوه كمري«و استاد ما، آقاي . كرده است  ذكر»كشف المحجة«كتاب 

ي پيدا كرد و اقدام به چاپ و انتشار سر از آن اصول دستبه شانزده اصل) 1301-1372(
   2.آن نمود

 ذكر شده قبول داريم، اما نسبت »الكوه كمري«ما صحت آنچه كه از  ،به فرض
%) 4( تنها در حدود اصولي كه بدان دسترسي پيدا كرده و اصولي كه از بين رفته،

  .باشد مي

                                                 

 . همان- 1

 .36 همان، ص- 2
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و كافي  .ادعايي بيش نيست) نهوجود اصول چهارصدگا(بنابراين، تمام اين قضيه 
 – در نزد شيعه و كتابي كه »مجامع حديثي«رين و موثوق ترين ت مياست كه بداني قدي
 اثر كليني »الكافي« اين اصول چهارصدگانه بدان انتقال يافته، كتاب –بنا به ادعايشان 

آن، به شهادت و اعتراف مجلسي و ديگر شيعه، ضعيف و %) 60(بيشتر از كه ت اس
  !وضوع استم

   جعفري  مذهبتفاوت عجيب ميان مذاهب فقهي موجود و
مذهب  واهم بدون اشاره به تفاوت عجيب ميان مذاهب فقهي موجود وخ مين

زيدي، (همانا وقتي كه ميان مذاهب فقهي موجود . جعفري، اين فصل را به پايان برسانم
 همان –يني ب ميد، مقايسه شو» جعفري«و ميان مذهب ) حنفي، مالكي، شافعي و حنبلي
 كه هر يك از بنيانگذاران اين مذاهب، كتابهايي را در –طور كه در ابتداي كتاب گفتيم 

فقه و حديث و غيره تأليف كرده اند كه پيروانشان آنها را نگهداري كرده اند بجز مذهب 
علي رغم اينكه دوازده امام هم دارد كه در حدود سه قرن از زمان را اشغال  ،»جعفري«

يني كه تفاوت عجيبي ميان مذاهب فقهي موجود و ميان مذهب ب ميبنابراين . نموده اند
قت به اين، اين د مينگريست بلكه با ك جعفري وجود دارد كه نبايد تنها به ظاهر آن

  .ودش ميتفاوت عجيب به وضوح آشكار 
ازده حتماً امري غير عادي براي ائمه اتفاق افتاده و گرنه چگونه معقول است كه ي

ر يك مذهب، هيچ كدامشان د مي به عنوان عال– يا بنا به اعتقاد شيعه دوازده امام –امام 
يك كتاب فقهي يا حديثي در آن مذهب، تأليف نكرده، در حالي كه هر يك از مذاهب 

  !!!ديگر تنها يك امام دارد ولي كتابهاي متعددي را تأليف كرده است
و . وان آن را تصديق نمودت ميكتابي را ننوشته، ناما اينكه هيچ يك از آن ائمه هرگز 

اما اينكه كتابها و تأليفاتي نوشته شده اما از بين رفته اند، اين هم بعيد است اتفاق افتاده 
امكان دارد قبول كرد كه امري براي يازده عالم به طور متوالي تكرار باشد؛ چون چگونه 
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ز علماي مذاهب ديگر روي نداده ا  ميود در حالي كه چنين امري براي هيچ عالش مي
  !گري دارداست؟ حتماً اين قضيه تفسير دي

گي بسيار بزرگ انديشيدم، و چيزي جز اين تصور كه در آن زمانهاي  در اين دوگانه
 بذهنم ها اي طرح ريزي شده بوده براي از بين بردن آن مؤلفات و نوشته نزديك نقشه

  .نرسيد
ولي . اند ل برخي از آنان ـ كتابهايي نوشتهبدون شك آن امامان ـ و يا حداق

اند مصادره شده،  هايشان توسط گروهي كه خود را به مظهر ياران امام جلوه ميداده نوشته
تا آنان بتوانند براحتي در آنچه به امامان . شد پس از مدتي كوتاه بكلي از بين برده مي

 آن كتابها، با حيرت  به جايو.  و كالهبرداري نمايندشد دستكاري بعدها نسبت داده مي
نان و تظاهر به حب و دوستي شان و آ قالب تعصب به هر چه بيشتر، روايات جعلي در

 كه هر غلو كننده اي –حرص بر انتساب به آنان همراه با غلو و زياده روي در آن 
 قرار دهند تا جمهور شيعيان را فريب دهند و زمينه اي فراهم سازند تا –دروغگوست 

اينكه آنان غير خودشان را و مسخره تر و زشت تر . شان مورد تصديق قرار گيردادعاي
هستند و مصرانه آنان را فرا » مذهب اهل بيت«نند به اينكه مخالف ك ميسرزنش 

روي آورند؛ مذهبي كه در » مذهب«وانند تا از مذاهب خود دست كشند و به اين خ مي
 ديگر ائمه آن را به جا گذاشته باشد تا يا كارنامه اش يك كتاب ندارد كه جعفر صادق

  .شوي» جعفري«يا » امامي«وان به وسيله آن كتاب حقيقتاً تب
ذاهب معتبر و متصل به صاحبان و پيشوايان را ترك كنيم؟ مذاهبي كه براي مچگونه 

ا اينكه به سوي وهم و ي. خود كتابها و تأليفاتي دارد كه آن پيشوايان آنها را نوشته اند
  !كه غير از ادعاي خالي هيچ سندي ندارد، خارج شويم و بدان روي آوريمخيالي 

 اي گونهه عقل خود را از دست داده و به ك ميصادر كردن اين مذهب جز براي عوا
  .يرند، ممكن نيستگ ميدر آمده اند كه اموراتشان را با تلقين و تسليم بر ورقه پوچ 
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دارد،  ه منسوب به جعفر صادق را بر ميفقتمامي مسائل فوق الذكر ثقه و اطمينان از 
اگر ما اختالفات فقهي بيشمار در بين فقهاء شيعه را . ندك مييا حداقل در آن شك ايجاد 

. شود  مي از آن برداشتهبه كلي ورد بيشتر و ثقه و اطمينانشك در اين مبدان اضافه كنيم، 
نهايت است را بيفزائيم  ياي كه در بين فقهاء شيعه در حد ب و اگر بدان اختالفات فقهي

  .شك ما بكلي به يقين تبديل خواهد شد
واگر باز بهمه اينها آگاهي و اطالعاتي در مورد بسياري از موضوعات اين فقه را 
بيفزائيم هيچ شك و گماني در اينكه اين فقه به دروغ به امام جعفر بن محمد رحمه اهللا 

  .شود گان ثابت مي ماند و نادرستي آن بر همه نسبت داده شده نمي
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  فصل دوم

 »مذهب جعفري«اختالفات فقهي ميان فقهاي 

يا فقهاي شيعه » مذهب جعفري«اختالفات فقهي بسيار زياد و بيشماري ميان فقهاء 
  !از گذشته تا به حال بوده و اختالفشان تا حد تفسيق و تكفير يكديگر رسيده است

 اختيار اگر فقهي كه هم اكنون در. بودن منبع و مرجع استنو اين، دليل بر يكي 
ود، اين اختالف وحشتناكي كه با اختالف تمام مذاهب ب مي شيعه است، فقه امام جعفر
د، به ش ميبلكه حتي اصالً هيچ اختالفي ايجاد ن. دش مي، ايجاد نديگر قابل مقايسه نيست

  ! هستند»امام«ويژه آنكه اماميه قائل به عصمت 
فقهي نمانده بلكه به مسائل كلي اي كه مسائل جزئي اختالف در حد مسائل جزئي 

  .وند، تجاوز نموده، تازه اختالف آنان به اصول فقه هم رسيده استش ميبر آن بنا 

  :اخباريون و اصوليون
 بنا به اختالفشان در دو ركن امامت، –از جمله اين مسائل كلي، تقسيم شدن شيعه 

اجتهاد بر إخباريون . اشدب ميعه اصوليه  به شيعه إخباريه و شي–يعني اجتهاد و حكم 
چون او غير معصوم است و سخن را فقط در روايات موجود از  ،انندد ميفقيه را حرام 

اين افراد در اين نظريه اخالص بيشتري دارند، اما . انندد مي شخص معصوم، منحصر
د و عده كوتاهي داشته باشن فشار واقعيت سبب شده كه آنان در نظريه خودشان قصور و

ول كنند و اجازه  از اين اصل عد– كه جمهور شيعيان امروزي هستند –اي از آنان 
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 كه اي گونهو صالحيتهاي معصوم را به او عطا كنند به . صوم بدهنداجتهاد به غير مع
  1.نپذيرفتن رأي او را همانند نپذيرفتن رأي معصوم قلمداد كنند

ن و بدگويي تا حد تكفير، و تفرق و اختالفات و طع ،ميان اخباريون و اصوليون
  .، روي داده استاندد ميجنگ كه خدا خودش  جدال تا حد پيكار و

 همانا اصطالح اخباري و اصولي به وحدت اين گروهِ«: گويد ميمحمد سعيد حكيم 
دستگي و آشوب و بدگويي يكديگر را به مه وارده كرده و بالي تفرق و چندلطبر حق 
روي فاجعه انگيز رسيده است؛ به ويژه در  كه به حد زياده يا گونهآورده به وجود 

  .2»وياويي با يكديگر قرار داشته اندمناطقي كه هر دو گروه بودند و در معرض ر
 ميان اين دو گروه اختالفات و منازعات و رد كردن همديگر و تكفير و ،بنابراين

نماز پشت سر ديگري بدگويي هاي زيادي روي داده تا جايي كه بعضي شان به تحريم 
  .3هندد ميفتوا 

از ميان بزرگان گروه اخباريه كساني بوده اند كه تأليفات اصوليون را با دست لمس 
 تا جايي كه 1...رفتندگ مينجس شود و از پشت لباسشان آن را نكرده اند تا دستشان 

                                                 

كه براي تدريس در حوزه هاي نجف در نظر » عقائد االمامية« محمد رضا مظفر در كتاب خود     - 1
تـشار  ، چاپ قم، سال ان    34صفحه  » عقيده و باور ما راجع به مجتهد      «: گرفته شده تحت عنوان   

عقيده و باور ما راجع به مجتهد جامع الشرايط اين است كـه او نائـب امـام                  «:  مي گويد  2002
عليه السالم در حال غيبتش است؛ او حاكم و رئيس مطلق اسـت؛ او هماننـد امـام صـالحيت                    
فيصله دادن و داوري در قضايا و صالحيت حكومت ميان مردم دارد؛ نپذيرفتن رأي او هماننـد       

 .»كم خداست و در حد شرك به خداوند استنپذيرفتن ح

 .11 األصولية و اإلخبارية بين األسماء و الواقع، محمد سعيد حكيم، ص- 2

 .74 مع العلماء النجف، محمد جواد مغنية، ص- 3
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ارد، دكتابي از اصوليون در زير بغلش  ود ور ميمعتقد بودند هر انساني كه در راهي 
  2. سخت و جانسوزي گرددممكن است دچار دردِ
همانا تقسيم شيعه به اخباري و مجتهد سبب شده كه هر «: گويد مييوسف بحراني 

 گروه بر دين و دوانگار كدام زبان بدگويي و سب و دشنام بر يكديگر دراز كنند كه 
  .3»امتي واحد نيستند

بود كه كشتن گروه ديگر واجب هر گروه بر اين باور «: گويد ميمحمد طالقاني 
و قضايا و اختالفات موجود ميان آنان تقريباً به امور ساده شخصي كشيده شد تا . است

  4». به خطر انداختن طرف مقابلش داشتجايي كه هر يك از دو خصم قصد انتقام و

  :»واليت فقيه«اختالف اصوليون بر سر مسأله 
امامت كه آن هم جايز نبودن حكمراني  بنا به اختالف در ركن دوم –سپس اصوليون 

مهور در ركن اول كوتاهي نمودند جو حكومت از جانب غير معصوم است، بعد از آنكه 
  : به دو دسته تقسيم شدند–

بودند و براي غير معصوم كه فقيه است، جايز » واليت فقيه« دسته اي قائل به - الف
ادند تا در د ميمعصوم را به او انستند كه حكومت را به دست بگيرد و صالحيتهاي د مي

  .ركن دوم هم همانند ركن اول كوتاهي كنند و از آن عدول نمايند
  .نبودند» واليت فقيه« و دسته ديگر قائل به -ب

                                                 

� 

 .9 الشيخية نشأتها و تطورها و مصادر دراستها، محمد طالقاني، ص- 1

 .57 فرهاد ابراهيم، ص الطائفية و الساسة في العالم العربي، دكتر- 2

 .2/387 لؤلؤة البحرين، يوسف بحراني، - 3

 .42 الشيخية، محمد حسن آل طالقاني، ص- 4
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گيري اين معما چيست و موضع  انيم كه سخن امام جعفر صادق در مياند ميما ن
اري در مسائل فقهي شمياش در قبال اين مسائل مهم و حساسي كه اختالفات جزئي ب

  ود، كدام است؟ش ميبر آن بنا 
انيم كه كدام يك از اين اختالف كنندگان، به مذهب امام جعفر اصابت نموده د ميو ن

  و درست مطابق مذهب او عمل كرده است؟
  وجعفرُ ال يقِرُّ لهم بذاكا  و كلٌ يدعي وصالً بجعفر

. » هيچ كدام را قبول ندارد جعفراي پيروي از جعفر دارد، در حالي كهعهر گروه اد«
واليت «به امامي و اخباري و اصولي و خميني و نراقي نبوده كه قائل  ،پس امام جعفر

بلكه حتي . نباشد» واليت فقيه«وده كه قائل به بن» خوئي «باشد همان طور» فقيه
يجه ند امام جعفر چنان بوده و در نتك ميهم نبوده است و بر هر كسي كه ادعا » جعفري«

ايش عمحال است كه اديشهاي مختلف را به او نسبت داده، يكي از اين رويكردها و گرا
   . بيش نيستي ادعايگويد ميرا با دليلي معتبر اثبات نمايد و آنچه 

  :هر فقيهي مذهب جداگانه اي دارد
 نام دارد، از اقوال و فتاواي »مذهب جعفري«مانا حقيقت فقه تشيع يا آنچه كه ه

اقوال يا فتاواي امام جعفر  ،در واقع» فقه جعفر«پس . ندك ميجتهدين تجاوز نفقهاء و م
  .ده اند، نيستنابز دوازده امام اهل بيت كه اين فقه را به آنان چسا  ميصادق يا هر اما
ند، بلكه هر فقيه رساله علمي و فتاوايي دارد كه ك ميرا نقل ن» امام«و فقيه قول 

و هر فقيه . يا قول او نيست» امام«دش است و رأي  آراء و نظرات خو ازاستنباطي
  .براي خود مجموعه اي از مقلداني دارد كه هيچ كدام اجازه تقليد از ديگري ندارد

ودند و ب ميآنان يكي  ،ودب مياگر اقوال فقهاء استنباطي از قول امام يا قول خود امام 
  . انستندد ميا حرام ند و بر مقلد تقليد از غير مجتهدش رناشتد ميهيچ اختالفي ن
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هند شيعه د ميهمانا اينها داليل بسيار واضح و واقعي و ملموسي هستند كه نشان 
و اين سبب شده كه ادعايشان . مايند نه از اقوال ائمهن مياماميه از فتاواي فقهاء پيروي 

عاي خالي و بي معني باشد و دا» فقه جعفري«مبني بر تبعيت از جعفر يا عمل كردن به 
  .ازدس مي را از اساس، نقض و باطل نآ

نند، پس برتري شان بر ك ميوقتي اماميه در واقع عملي شان به اقوال مجتهدين عمل 
  مايند، چيست؟ن ميه آنان هم به اقوال مجتهدين عمل ك ميبقيه مذاهب فقهي اسال

: مند، در جواب گويينك مياجتهاد » امام«همانا فقهاء ما در پرتو قول : اگر گفته شود
 �و بدون شك قول پيامبر. نندك مي اجتهاد �فقهاء بقيه مذاهب هم در پرتو قول پيامبر 

و اين مزيت و برتري بقيه مذاهب . درخشندگي و نورانيت بيشتري از قول امام دارد
  .است كه تمام مذاهب فقهي اماميه فاقد آن هستند

ر چيزهايي كه است، پس وقتي كه اكث» امام«تازه اين به فرض صحت روايت از 
  !شوند، وضع و حال چگونه است؟نروايت شده، بايد پيچيده شوند و نقل 

 – بنا به اعتقاد خود –شگفت تر آنكه آنان براي فتاواي فقهاء قداستي قائل اند كه 
 فقيه به مانند نپذيرفتن رأي ند، چون از نظر آنان نپذيرفتن رأيبراي اقوال ائمه قائل ا

  .دكي قبل نمونه اي از آن را ذكر كرديمكه ان. امام، حرام است
 مذهب عليحده و جداگانه اي دارد كه – در واقع –همانا هر فقيهي از فقهاء اماميه 

. وانند از مجتهد ديگري غير از او تقليد نمايندت مي پيروان و مقلداني دارد كه ن،براي خود
  .د اناين چيزي است كه علماءشان صراحتاً بدان اعتراف نموده

همانا مشكلي كه در تعدد مراجع تقليد با آن «: گويد ميمد حسين فضل اهللا مح
مواجه هستيم همان مشكلي است كه در تعدد مذاهب فقهي با آن مواجه ايم، زيرا مراجع 
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ت در اين زمينه، همان مذاهب متعدد اتقليد از جهت طبيعت تنوع فتاوا و نوع آراء و نظر
  .1»فقهي است

 به 2»انش ميرساله هاي عل« شديدي دارند، و اتخود اختالفو اين فقهاء در بين 
  .وضوح بر اين اختالف گواه است

اختالف ميان مقلدانشان تا حدي است كه آنان پشت سر كسي كه از غير مرجع 
و مراجع تقليد تا حدي با هم اختالف دارند كه . وانندخ ميند، نماز نك ميتقليدشان تقليد 

  .است و تقليد از غير خودش جايز نيستتر عالم ند كه او ك ميهر يك ادعا 
ودند، در يك مسأله فقهي ميان ب مياگر اين فقها در واقع تابع مذهب جعفر صادق 

اشتند؛ زيرا اقوال معصوم متعدد يا متناقض نيست صرف نظر از اينكه د ميخود اختالف ن
  .اين اختالف عجيب داشته باشد

  :تقليد نكردن از مجتهد مرده
هب امام جعفر صادق نيستند و بلكه تنها ذابع مت  اماميهداليل واضح بر اينكهيكي از 

 به ويژه اصوليانشان –تابع مذاهب فقها و مجتهدانشان هستند، اين است كه از نظر آنان 
 كه در حال  تقليد از مرده در ابتدا مادام– هدد ميكه امروزه اكثر شيعيان را تشكيل 

يعني مذهب فقيه با . باشد، بر شخص عامي حرام است از مقلدانش ن،ن فقيهآحيات 
پس اگر فقه و مذهب او همان فقه و مذهب خود جعفر صادق . مرگش پايان مي يابد

ود؛ چون فقه و دانش معصوم با مرگش از ب ميود، پيروي از او پس از مرگش حرام نب مي

                                                 

 .117 المعالم الجديدة للمرجعية الشيعة، ص- 1

ند، وقتي كـه در درون خـود بـر ايـن     ك مي رساله علمي، كتابي فقهي است كه فقيه آن را صادر     - 2
يعني مذهب علي حده و جداگانـه اي داشـته          . كه مجتهد باشد  باور است كه اهليت آن را دارد        

 .باشد
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 جعفر هستند، پس اگر د كه بر مذهب امامننك ميآنان دعا .  نمي يابدرود و تغيير ميبين ن
 فقه و مذهبي كه شخص فقيه با مرگ خودش به جا گذاشته برگرفته از مذهب امام ينا

پس اين . خود مذهب امام جعفر را به جا گذاشته بود ود، آن وقت فقط و فقطب ميجعفر 
ند مطابق مذهب ايا فقه و مذهبي كه فقها به جا گذاشته : قضيه از دو حال خارج نيست

، كه در اين صورت آنان مذهب جعفر را كنار گذاشته و پس از مرگ فقيه جعفر است
 ءنند؛ و يا اين چنين نيست كه در آن صورت فقهاك ميمعيني، از مذهب ديگري پيروي 

مايد كه فقه اماميه در ن ميهر دو حالت ثابت . از اساس تابع مذهب امام جعفر نبوده اند
  . ديگريك دره است و فقه امام جعفر در دره اي

  :حلادرياي بدون س
ينيم كه بحث كردن در اين موضوع، فرو رفتن در دريايي است كه ب مياين چنين 
و به هر حال همانا اختالف فقهاء اماميه در بين خود به طور قطع ثابت . ساحل ندارد

عصوم متعدد يا مآنان بر مذهب امام جعفر صادق نيستند؛ چون اقوال  مايد كهن مي
هد كه منبع و مرجع آن د مي پس تعدد و تناقض اقوال به طور قطع نشان .متناقض نيست

 در اين صورت اين اقوال ، كهيا امام جعفر، معصوم است پس .اقوال، يكي نيست
ر اين صورت مذهب دو يا معصوم نيست، كه . گوناگون از وي صادر نشده است

 كه همه اين يستنحتي به فرض عدم عصمتش معقول . جعفري از اساس منتفي است
، اقوال فقيه آري. به خاطر كثرت و تناقضشان ،سر زده باشداقوال گوناگون از يك فقيه 

اني كه اختالفات د ميآيا هيچ . متناقض است اما نه به اين درجه بعضي مواقع متعدد يا
ت همه مذاهب چهارگانه اهل ادر كثرت و گوناگوني شان از اختالف» مذهب جعفري«

 و اين چيزي است كه فقهاء و دانشمندان بزرگشان بدان اعتراف ر است؟تسنت، بيش
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اگر به فتاواي دانشمندان معاصرمان «: حتي بعضي از آنان به صراحت گفته اند. نموده اند
  .1»ان از دايره مذهب شيعه خارج اندبنگريم، خواهيم ديد كه همه آن

العدة «اب خود و اين بزرگ شيعيان به طور مطلق، ابوجعفر طوسي است كه در كت
  :گويد مي »في أصول الفقه

از جمله چيزهايي كه دال بر جواز عمل به اين اخباري است كه بدانها اشاره كرديم، «
م كه آنان يينب ميچون  ؛ به آنها در ميان فرقه بر حق استپيدايش اختالف ناشي از عمل

 فقه از طهارت در همه ابواب هر يك از فقهاء.  فقهي، مذاهب مختلفي دارنددر احكام
گرفته تا ديات، از عبادات و احكام و معامالت و فرائض و ديگر ابواب فقهي، فتوايي 

مانند اختالفشان در تعداد و رؤيت ماه براي . هدد ميهد كه فقيه ديگر بدان فتوا ند مي
 اصالً  ياود يا نه،ش ميك طالق واقع روزه؛ اختالفشان در اينكه با تلفظ به سه طالق، ي

ود؛ اختالفشان در باب طهارت راجع به مقدار آبي كه چيزي آن را ش مي واقع نطالق
 اختالفشان راجع به از سرگيري آب ؛رداند؛ اختالفشان در تعيين حد آب كرّگ مينجس ن

تازه براي مسح سر و پاها؛ اختالفشان در تعيين بيشترين مدت نفاس؛ اختالفشان در 
اختالفات در ساير ابواب فقه تا جايي كه يك باب تعداد بخشهاي اذان و اقامه؛ و ديگر 

سائلي از آن اختالف نظر دارند يا در مود مگر آنكه علماء شيعه در ش ميفقهي يافت ن
  .2»مسائلي از آن فتواهاي متفاوتي دارند

  :گويد ميو همچنان 
احاديث مختلفي كه از ائمه عليهم السالم وارد شده و مربوط به فقه است، در كتاب «
احاديثي كه .  ذكر كرده ام»تهذيب األحكام« و در كتاب »االستبصار«دم مشهور به خو

                                                 

 .135غبار التغيير، جعفر شاخوري، ص مرجعية المرحلة و- 1

 .1/137صول الفقه، طوسي،  العدة في أ- 2
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در بيشتر آنها اختالف علماء شيعه كه بر هيچ كس . اشندب ميبيشتر از پنج هزار حديث 
  .پوشيده نيست، ذكر كرده ام

يني كه اين اختالفات بيشتر ب ميحتي اگر در اختالفاتشان در اين احكام بنگري 
   .1» شافعي و مالك استالف ابوحنيفه واز اخت
  :گويد مي »تهذيب االحكام«در كتاب خود،  و
 – احاديث اصحاب ما را –!  خداوند آنان را موفق گرداند–بعضي از دوستان «

 به اطالع –! خداوند آنان را موفق گرداند و گذشتگان را مورد مرحمت خويش قرار دهد
ديث بود تا جايي كه هر احاميان آن  تناقض آن قدر اختالف و تضاد و. دمن رساندن

آنكه در مقابلش حديث  خبري، متضادي داشت و هيچ حديثي سالم نمي ماند مگر
تا جايي كه مخالفان ما اين امر را از بزرگترين عيب و . اشتد ميديگري با آن منافات 

 خاطر و. به ابطال معتقدات ما نفوذ كردند انستند و بدين وسيلهد مينقص مذهب ما 
نشان ساختند كه بزرگان گذشته و حال شما مدام مخالفانشان را به سبب اختالف در بين 

ادند و آنان را به خاطر اختالفشان در فروع سرزنش د ميخود مورد طعن و بدگويي قرار 
فتند اين اختالف از جمله مواردي است كه خداوند حكيم بدان دستور گ ميردند و ك مي

ينيم كه شما از مخالفانتان ب ميدر حالي كه . را مباح نكرده استن آنداده و عمل به 

                                                 

اما خوئي عبارت   ؛  1/98حديث، خوئي،   ؛ معجم رجال ال   1/381 العدة في أصول الفقه، طوسي،       - 1
 و آنرا بطور كامل نياورده، و جمالت پاياني عبارت او را حـذف              طوسي را نرمتر مطرح ساخته    

حتـي اگـر در    «: قسمت پاياني اي كه خوئي آن را ذكر نكرده، اين عبارت اسـت           !نموده است 
يني كه اين اختالفات بيشتر از اختالف ابوحنيفـه و شـافعي و مالـك               ب مياختالفاتشان بنگري،   

  .»است



 27

وجود اين اختالف . اختالف شديدتري داريد و از آنان، تضاد و تنازع بيشتري داريد
  .اشدب مي دليل بر بطالن اصل و منبع اعتقادتان ،از جانب شما همراه با اعتقادتان

 و از شيوه هاي استدالل و حتي براي عده اي از كساني كه علم زيادي نداشتند
شبهاتي پيش آمده و بسياري از آنان از ،  بصيرت چنداني نداشتندمعاني الفاظ آگاهي و

از حل آن عاجز  دند وش ميچون در علت آن دچار سردرگتين برگشته اند، اعتقاد راس
   1.ماندند

ستين  ابوالحسين هاروني علوي عقيده را:فتگ مياز شيخ ما، ابوعبداهللا شنيدم كه 
احاديث بر وي مشتبه شد، از داشت و قائل به امامت بود، وقتي كه علت اختالف 

اش برگشت و مذهب شيعه را ترك كرد و عقيده و مذهب ديگري را اختيار كرد،  عقيده
  .2علوم نگشتمي معاني در آنها برايش آشكار و اهتچون صور

  :گويد مي »الوافي«فيض كاشاني در كتاب خود، 
يني كه در يك مسأله، اختالف نظر دارند تا جايي كه در آن ب مي را علماء شيعه«

مسأله اي فرعي نمانده : وانم بگويمت ميبلكه . بيست قول يا سي قول و يا بيشتر دارند
  .3»متعلقات آن، اختالف نكرده باشندكه در آن يا بعضي از 

                                                 

  : مي گويد201ص» لرسائل األربعةا« جعفر سبحاني در كتاب خود - 1
ينيم كـه   ب مينيم،  ك ميرا مطالعه   » المستدرك«و  » الوسائل«كتاب   ه به عنوان مثال دو    ك ميهنگا«

و ايـن از جملـه   . هيچ بابي از ابواب فقه نيست مگر آنكه در روايات آن اخـتالف وجـود دارد         
الرسائل األربعة، . (ده استچيزهايي است كه منجر به رجوع بعضي از علماء از مذهب اماميه ش            

 ).طعان خليل موسوي: رساله سوم، تقديم

 . 1/2 مقدمة تهذيب األحكام، طوسي، - 2

 .1/9 مقدمة الوافي، فيض كاشاني، - 3
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  :مايدن ميو جعفر شاخوري اختالف علماء شيعه را چنين توصيف 
د از مشهور در عبارات علماء، علماء متقدمين مانند شيخ صدوق، مرتضي، مقصو«

،  آنشد و منظوراب ميمفيد، طوسي، ابن براج، ابن ابي عقيل، ابن جنيد و امثال ايشان 
پس اگر به . فقهاء معاصر نيست چون مشهورات يا اجماعات متأخر هيچ ارزشي ندارند

يد كه آنان همه شان از دايره مذهب شيعه فتاواي علماء معاصرمان بنگريم، خواهيم د
  .خارج اند

 يا كتاب شيخ مفيد در فقه »الهداية«به عنوان مثال، مقايسه ميان كتاب شيخ صدوق 

ازد كه ده ها مسأله س مي اثر آقاي خوئي روشن »منهاج الصالحين«ا كتاب ي »ةعالمقن«
و اگر شيخ  .موده استفت نلنها با متقدمين مشهور مخاآوجود دارد كه آقاي خوئي در 

قطعاً شگفت  ، اثر آقاي خوئي را مطالعه كند»المسائل المنتخبة«وانست كتاب ت ميصدوق 
  ... دش ميزده 

و اگر بخواهيم تمام مواردي كه آقاي خوئي با امري مشهور يا امري اجماع مخالفت 
و وضعيت . سدر مي، جمع آوري كنيم، تعدادشان به دويست يا سيصد فتوي هنمود

  . خميني و حكيم و ديگر مراجع تقليد هم، اين چنين است
 هر يك از به زودي كتاب ويژه اي منتشر خواهيم كرد كه در آن ده ها فتواي شاذِ

بارزترين مراجع تقليد شيعه از شيخ صدوق و مفيد و عالمه حلي گرفته تا آقاي خوئي و 
  . سيستاني و ديگران، را ذكر خواهيم كرد

به ويژه بعد از . همانا مخالفت با اقوال مشهور، واقعاً زياد است: يدگو ميتا آنجا كه 
  .آنكه فتواها در قالب احتياط هاي وجوبي در آمد
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خر با علماء متقدم را ذكر كرده و در حاشيه أوي تعدادي از مخالفتهاي علماء مت
را بحث ده نموده ام؛ زيز علماء بسن ا مي اندكي از فتواهاي تعداد كبه تعداد: گويد مي

  .1»ن جلد كتاب داردي چند بهن، نيازمفصل در آ
 كه اختالفات علماء شيعه بدان گاه ،مصداق آن كاري است كه عالمه حلي انجام داده

مختلف «در كتاب ) هـ ق 720ني سال عي(زمان خودش غاز پيدايش فقه اماميه تا از آ
بيم كه فقهاي اماميه در يا اين كتاب درميهنگام مطالعه . ه است، جمع آوري كرد»الشيعة

 كه در بعضي مسائل يكي به حالل اي گونهبه بواب فقهي با هم اختالف دارند ا  ميتما
زماني «: حلي در مقدمه كتابش گفته است. بودن آن فتوا داده و ديگري به حرام بودن آن

در علم فقه دسترسي پيدا  خودمان ت علماء گذشتهابهاي اصحاب متقدم و مقاالتكه به ك
 از اين رو ؛ختالف وجود داردا  ميكردم كه در ميان آنها، در مسائل زياد و مطالب عظي

دوست داشتم كه آن مسائل را در كتابي كه در بردارنده اختالفاتشان در احكام شرعي و 
  .»مسائل فقهي است، بياورم

 علي رغم مدت!! اني كه تعداد اجزاء اين كتاب به ده جلد قطور رسيده استد ميآيا 
زمان كوتاهي كه حلي در آن مدت اين كتاب را نوشته و تنها به تعداد اندكي از علماء 

وري نمايد تا در د امروزه مانند اين كتاب را جمع آپس اگر كسي بتوان. اكتفا نموده است
 جمع آوري نمايد، به  راآن اختالف علماء شيعه از آغاز پيدايش فقه شيعه تا زمان ما

ارج شدن از مذاهب فقهاء متقدم و مخالفت با خ دارد؛ چون صدها جلد كتاب نياز
  .ودش ميعلماي گذشته، پيوسته ادامه دارد و هيچ گاه منقطع ن

                                                 

 .138-135غبار التغيير، جعفر شاخوري، ص مرجعية المرحلة و- 1
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و » منهاج الصالحين«اگر به عنوان مثال ميان رساله خوئي «: گويد ميجعفر شاخوري 
نيم، قطعاً  مقايسه برقرار ك»المقنعة«شيخ مفيد  يا رساله» المقنع«ميان رساله شيخ صدوق 

  .1»تفاوت و فرق بسيار زيادي در فتاوا مي يابيم
خر در كنار بعضي از فتاوايي كه از علماء بزرگ أهمانا علماء مت«: گويد ميدر ادامه 

  2».نديدندخ مي و دلسوزي ذشتند و از روي ترحمگ ميمتقدم صادر شده، 
يجاد كرده و از خر قواعد فقهي جديدي را اأعلماء مت«: گويد ميمحمد جواد مغنيه 

ا كه متقدمين صادر كردند، نفي ر ميبسياري از قواعد قديمي عدول كرده اند و احكا
انستند و در د ميا مقرر كردند كه هيچ يك از علماء گذشته آنها را نر ميكرده و احكا

بواب فقه از عبادات و معامالت، آراء و نظرات جديدي مخالف با آراء و نظرات ا  ميمات
  3».دنته اظهار كرده اعلماء گذش

  :اختالف تا حد قتل
اختالف ميان علماء جعفري تا جايي است كه از حدود تفسيق و تكفير گذشته و به 

علماء «: گويد ميريح كرده و صهمان طور كه خوانساري بدان ت. حد قتل رسيده است
 –ه است خر كتابهاي زيادي را تأليف نموده اند و در تأليفاتشان لغزشهاي زيادي بودأمت

 تا جايي كه به قتل جماعتي از آنان منجر شده –! خداوند از ما و آنان گذشت نمايد
  4».است

                                                 

  .21 حركية العقل اإلجتهادي لدي فقهاء الشيعة اإلمامية، شاخوري، ص- 1
 . همان- 2

 .90 مع الشيعة اإلمامية، محمد جواد مغنيه، ص- 3

 .81 لؤلؤة البحرين، يوسف بحراني، ص- 4
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  استدالل و استناد به اختالف اهل سنت
علماء اهل سنت با هم اختالف نظر داشته اند، پس چرا : ي بگويدسممكن است ك

يي قرار ند، مورد سرزنش و بدگور بين خود داردشيعه به خاطر اختالفاتي كه 
  !گيرند؟ مي

الفاتي وجود دارد بله، ميان علماء و مذاهب اهل سنت هم اخت: وييمگ ميدر جواب 
 امري طبيعي و – با شرايط خاص خود –نيم كه ك مياي به اختالف نگاه  ولي ما به گونه

درست و مشروع است كه ناشي از افكار و نظرات مجتهداني است كه به خاطر معصوم 
ر آنان جايز است؛ هر كدام از آنان به حق اصابت نمايد، دو اجر دارد و نبودنشان خطا ب

ن آبراي پيروان و مقلدان .  اجر دارديكهر كس خطا كند و به حق اصابت ننمايد، 
مجتهد هم، وضع بدين گواه است؛ چون خداوند متعال بنده اش را ملزم نكرده كه در 

لكه فقط از او خواسته كه در اصل تمام مسائل فرعي و جزئي به حق اصابت نمايد، ب
  .نيتش، به دنبال حق باشد

مسائل فقهي را مقبول و مشروع  اختالف در – در اصل مذهبشان –اما شيعه 
: ويندگ ميگيرند و   خاطر اختالفات فقهي شان خرده ميبر اهل سنت بهدانند و  نمي

و پيروي از » ومامام معص«علت اختالفات موجود ميان اهل سنت، رويگرداني آنان از 
معاويه، ابوحنيفه، شافعي و ابن حنبل  ،عصوم از قبيل ابوهريره، عايشهمافرادي غير 

را ترك گفته اند، و » مذهب اهل بيت«دوري گرفته و » عترت پاك«پس آنان از . اشدب مي
سوار نشده اند در نتيجه در درياي » كشتي نجات«داخل نشده و بر » هطّباب حِ«از 

مذهبشان ردند، فقه و ك ميپيروي » مذهب اهل بيت«اگر از .  شده انداختالفات غرق
فقه «مان طور كه وضعيت پيروان هيكي بود و ديگر هيچ اختالفي با هم نداشتند 

ه آنان را از ك مينند، اماك ميپيروي » امامي معصوم«ن است؛ كساني كه از چني» جعفري
و اين همان . اردد ميمحفوظ و در امان ند و آنان را از مخالفت و نزاع ك مياختالف منع 
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چيزي است كه شيعه به سبب آن از ديگران جدا شده و بر ديگر مسلمانان هجوم برده 
  .اند

نچه كه غير خودشان را به سبب آن مورد سرزنش و صورت وقوع شيعيان در آبدين 
ا به ادند، در واقع عيب گرفتن بر خودشان است و بس، و آنان رد ميخرده گيري قرار 

عاهايشان را از اساس باطل دبدگويي و سرزنش، مستحق تر و شايسته تر قرار داده و ا
بلكه اصل ادعايشان را كه بر اساس آن از ديگران جدا شده و ميان مسلمانان . ازدس مي

  .ازدس ميتفرقه ايجاد نموده اند، باطل 

  »مذهب جعفري«دو نمونه از اختالفات 
كتاب و سنت به طور واضح حكمشان را بيان نموده راجع به اين دو مثال، نصوص 

 سنت به طور واضح وه نصوص كتاب ك  ميويي در مسائل مبهگ مياند، حاال چه 
حكمشان را بيان ننموده اند؟ يا اصالً راجع به آنها نصي نيامده است؟ به اين دو مثال 

  : اجتناب نموده باشمبسنده نموده ام تا از زياده گويي بي مورد

  :زدواج مرد مسلمان با زن اهل كتابا -1
راجع به ازدواج با زنان يهود و نصارا شش قول وجود : گويد ميدكتر احمد وائلي 

  :دارد كه بارزترين شان عبارت است از
  .قول به عدم جواز به طور مطلق -
 .قول به جواز به صورت نكاح متعه نه نكاح دائم و نه از طريق ملك يمين -

 .اضطرار و موجود نبودن زن مسلمانقول به جواز در حالت  -

 . كراهتقول به جواز به طور مطلق با -

 .قول به جواز به طور مطلق و بدون كراهت -
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اما ديگر مذاهب . است» اماميه«اين تفصيلي كه بيان كردم در مذهب : گويد ميسپس 
ع به البته راج. زن نصراني و زن يهودي اتفاق نظر دارند ر جايز بودن ازدواج باب  مياسال

  1.ازدواج با زنِ مجوسي، با هم اختالف نظر دارند
  :گويد ميمحمد جواد مغنيه 

نظر دارند اتفاق مذاهب چهارگانه اهل سنت بر صحت ازدواج با زن اهل كتاب 
  2.مورد با هم اختالف نظر دارندولي فقهاء شيعه در اين 

  : نماز جمعه-2
 و اختالفشان به حدي است  جمعه اختالف نظر دارند به نمازععلماء جعفري راج
شگفت آورتر اينكه آنان برخالف اعتراضشان بر . مايدن مي درگميكه انسان را دچار سر

موجود نبودن امام عادل، نماز جمعه را بر پا كرد، ديديم  محمد صادق صدر كه به خاطر
يي كه خودشان بعداً اين كار را كردند تا جايي كه وقتي بغداد اشغال شد و كافر آمريكا

رد، ناگهان مراجع تقليدشان بر اقامه آن بر يكديگر پيشي ك ميمستقيماً بر آن حكمراني 
بعضي از اقوال شيعه در  اينك. رفتند به صورتي كه بي سابقه و بي نظير بودگ مي

  :ودش ميخصوص نماز جمعه آورده 
  :مشهورترين اقوال در اين زمينه عبارتند از: گويد ميمحمد عاملي كاظمي 

  .م نماز جمعه به طور مطلقتحري -1
 .رييوجوب تخي -2

 .نييوجوب تعي -3

                                                 

؛ همچنين فقه اإلمام الصادق، محمد      245 فقه الجنس في قنواته المذهبية، دكتر احمد وائلي، ص         - 1
 .5/201جواد مغنيه، 

 .1/334 تفسير الكاشف، محمد جواد مغنيه، - 2
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 .وجوب به شرطي كه امام جمعه، فقيه باشد -4

 .توقف ميان حكم به وجوب و حكم به حرمت -5

حتي در نماز جمعه درباره اينكه آيا امام و نايب امام در نماز جمعه شرط هستند 
  : خصوص عبارتند ازاقوال آنان در اين. يا نه، ميان شيعه اختالف نظر وجود دارد

و اين .  امام و نايب امام در وجوب نماز جمعه شرط نيست موجوديت:قول اول
  .اشدب ميظاهر قول محدثين مثل كليني و صدوق 

 امام و نايب امام در نماز جمعه اي كه وجوبش عيني است، شرط است اما: قول دوم
اين قول . ستاب در نماز جمعه اي كه وجوبش عيني نيست، واجب نيست بلكه مستح

  .اشدب مي »النهاية«منسوب به شيخ طوسي بنا به ظاهر عبارتش در كتاب 
حضور امام شرط در صورت وجود امام و نايب امام جهت انعقاد جمعه : قول سوم

اين قول منسوب به شهيد ثاني در كتب . است اما در صورت غيبت امام، شرط نيست
  .اشدب يم »النهاية«خويش، و عالمه حلي در كتاب 

و در . امام و نايب امام جهت انعقاد جمعه در صورت امكان شرط است: قول چهارم
اشد رايط و ويژگيهاي امام جماعت را دارا بش ميصورت عدم امكان وجود كسي كه تما

  ).صالح حلبي استاين، قول ابو. (ندك ميكفايت 
 شرط است؛ ،قوجود امام و نايب امام براي انعقاد جمعه به طور مطل: قول پنجم

جمعه ساقط شده و نماز و بدون آن، نماز . خواه امام حاضر باشد يا در حال غيبت باشد
 قول همچنين اين. اين قول، منسوب به ديلمي و ابن ادريس است. رددگ ميظهر متعين 

 بعضي پاسخهايش به بعضي مسائل، و از عالمه حلي در از ظاهر سخنان سيد مرتضي در
  . نقل شده است»ذكري« و از شهيد در كتاب »جهاد التحرير«و » المنتهي«كتاب 

ود؛ از ش مين متفرع بعضي از اقوال ديگري از آو . ندداينها اصول اقوال و وجوه بو
  : جمله
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قول به وجوب نماز جمعه به صورت مخير شدن ميان آن و ميان نماز ظهر قبل  -1
 بر همگان متعين ،عقد گرديد منزماني كه نماز جمعه جامع الشرايطشاما . از انعقاد

  .ودش مي
وجوب نماز جمعه همراه با امام جمعه فقيه به صورت تعيين و بدون امام  -1

 .1ري ميان آن و ميان نماز ظهريجمعه فقيه به صورت وجوب تخي

  :ندك ميهر فقيه با خودش مخالفت 
تا جايي رسيده كه هر فقيه با خودش هم مخالفت » مذهب جعفري«اختالف در 

ود از ترس آنان ر ميايي دارد و وقتي به ميان مردم  كه براي خود فتواي گونهبه . ندك مي
  آنهاادر عراق فتوايي دارد و در آمريكا فتواي ديگري دارد تا ب .واي ديگري داردتف

و به همين صورت در هر زمان و مكاني بدون ضرورت و نياز فتواهاي . سازگار باشد
  .مختلفي دارد

هم اكنون دو فتوا از آقاي خوئي براي شما بيان : گويد مياهللا محمد حسين فضل 
  : نمك مي

داري زنا نمايد، آن زن بنا به احتياط بيشتر براي هميشه بر هر كس با زن شوهر -1
اما من نامه هايي از آقاي  . با آن زن، ازدواج نمايدواندت ميردد و او ديگر نگ مياو حرام 

هرگاه در ازدواج دادن كسي كه با : گويد مير آنها خوئي دارم كه براي من فرستاده و د
زن شوهرداري زنا كرده، ضرورتي ديدي، مانعي نيست كه او با آن زن، پس از جدا شدن 

   .آورده امه به نكاح ديگري درو من افرادي را بدين شيو. از شوهرش، ازدواج نمايد
بنا به احتياط بيرون رفتن زوجه بدون اجازه شوهرش به طور مطلق : گويد مياو  -2

اما من استفتائي .  ندارد منافاتشبيشتر، جايز نيست حتي در مواردي كه با حقوق شوهر

                                                 

 .33حكام في رساالت اإلسالم، محمد عاملي كاظمي، ص حقائق األ- 1
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زن : گويد مياز آقاي خوئي كه در امريكا منتشر شده بود، دارم او در جواب آن استفتاء 
 شوهرش  كه با حقوقيواند بدون اجازه شوهرش از خانه بيرون رود البته در مواردت مي

ست بلكه از موارد نيداشته باشد؛ زيرا بيرون رفتن از خانه شوهر، حق مستقلي نمنافات 
انم كه علماء زيادي هستند كه از ترس عامه مردم صراحتاً د ميو من . اشدب مياستمتاع 

  1.نندك مينفتوايشان را اظهار 
ام م كه در احكينيب ميرا ) شيعه اماميه(همانا ما فرقه بر حق «: گويد ميفيض كاشاني 

 و بعداً از آن هدد مي دارند تا جايي كه يكي از آنان فتوايي شرعي به شدت اختالف
آينه فسق و گناه همه شان را در بر د، هرش ميناه از آنان برداشته ناگر گ .ندك ميرجوع 

  2».رفتگ مي
ينيم كه هر يك از مجتهدان و إخباريون در تك تك ب ميما «: گويد مييوسف بحراني 

و ... بلكه چه بسا كسي از آنان با خودش مخالفت كند. ف نظر دارندمسائل اختال
سردسته إخباريون، صدوق آراء و نظرات عجيبي دارد كه هيچ مجتهد و إخباري اي با او 

  3».لش، عيب و ضعفي وجود نداردموافق نيست، در حالي در علم و فض
: واب داد مخالف نجس است يا نه؟ جشخصآيا : از سليمان بحراني پرسيده شد

ادم و د مي من قبالً نجس بودن وي را ترجيح 4.ظاهراً پاك است مادام كه ناصبي نباشد«

                                                 

 .42 المنهج االستداللي، محمد حسين فضل اهللا، ص- 1

 الحق المبين في تحقيق كيفية التفقه في الدين، فيض كاشاني به نقل از سـخن محقـق حلـي در                    - 2
 .106كتابش، معارج األصول ،ص

 .1/169 بحراني،  الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ،يوسف- 3

» الشهاب الثاقب في بيان معني الناصـب      « منظور از ناصبي، سني است و كتاب يوسف بحراني،           - 4
 .اشدب ميهمه اش اثبات اين است كه ناصبي، همان سني 
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طهارت اوست همان  ،همد ميدر اين باره رساله اي نوشتم، اما آنچه كه هم اكنون ترجيح 
 اگر چه مخالفان كافر هم باشند، چون دليلي بر 1طور كه اكثر علماء بر اين باورند؛

  2».ه طور مطلق نيستنجاست كافر ب
همانا مجتهدي كه در فتوايش از ادله شرعي مثل «: گويد ميمحمد حسين فضل اهللا 

مايد، بعضي مواقع رأي اش تغيير ن ميكتاب و سنت، بر اساس فهم اجتهادي اش عمل 
و بعضي از فقهاء متقدم را ديده ... اشدب ميو اين به خاطر وجود خطا در مجتهد . مي يابد

د اول يهمان طور كه چنين امري از شه. ندكتابهايش اجتهادات مختلفي داشته اايم كه در 
يد س ميهمان طور بعضي از مراجع تقليد معاصرمان مثل آيت اهللا العظ. نقل شده است
ينيم كه رأي اش از فتوا دادن به نجاست اهل كتاب به فتواي به ب ميمحسن حكيم 

 فتوا دادن به انحصار طواف در فاصله ميان ازهمچنين رأي اش . طهارت آنان تغيير يافت
همچنين در . كعبه و مقام ابراهيم به فتواي به گسترش محدوده طواف، تغيير يافت

ود، زيرا مرجع تقليد ش ميتغيير فتوا به فراواني يافت  ، مراجع تقليدبسياري از آراي
نيازي به محاسبات قبالً باورمان بر اين بود كه براي ثبوت هالل اول ماه  .3معصوم نيست

                                                 

همان طور كه رأي امام هم، همين است نه اينكـه بگويـد    : ند كه بگويد  ك مي اصول اماميه اقتضا     - 1
 .ماء بر اين باورندهمان طور كه اكثر عل

 .241 الشهاب الثاقب في بيان معني الناصب، يوسف بحراني ، ص- 2

 شيعه بر خداوند واجب كرده اند كه بايد برايشان امامي معصوم منصوب كند تا آن امام، دين را                   - 3
مراجـع  «حفظ نمايد و اختالف را رفع كند و آنان را از غوطه ور شدن در خطاها و اشتباهات                   

 در  –ينيم كه آنـان     ب مي دور سازد و آنان را از مراجعه به غير معصوم بي نياز سازد؛ اما                »تقليد
 ادعاي خود را نقض نمودند و به چيزي بر گشتند كه ديگران را بـه خـاطر آن         –كمترين مدت   

ردند در نتيجه احكام شرعي را از مرجع تقليـد غيـر معـصوم دريافـت                ك ميمالمت و سرزنش    
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 قرآني تنجومي و فلكي نداريم اما با دقت و تأمل زياد و اكتشاف از بعضي داللتهاي آيا
محاسبات نجومي و فلكي وجود دارد از اين رو از ديديم كه امكان رؤيت ماه از طريق 

يد محسن س ميرأي اولي عدول كرديم و فتواي ما مطابق رأي استادمان آيت اهللا العظ
  .1»ير يافتحكيم تغي

قول خوئي در مرحله اول اصول با مرحله دوم «: گويد مياستاد عالء الدين بصير 
در .  كه در مرحله دوم قائل به عمل نكردن به مراسيل صدوق استاي گونهفرق دارد به 

و اين امر مستلزم . حالي كه در مرحله اول به جواز عمل به مراسيلش تصريح كرده بود
 من ال«اشد؛ زيرا تعداد مراسيل صدوق در كتابش، ب ميواي خوئي در فتا تغيير آشكاري
. حديث مرسل است؛ يعني چيزي در حدود نصف كتاب) 2050( بيشتر از »يحضره الفقيه

همچنين مستلزم اين است كه عمل به فتاواي قديم براي مدت طوالني ادامه مي يابد؛ از 
جتهد ظاهر شده و مرحله دوم همانند يك مآن جهت كه مرحله اول در ابتداي حياتش 

  .2»قبل از وفاتش ظهور يافته است

                                                 

� 

يد محسن حكيم س ميآيت اهللا العظ ،كردند و به استادشان    د اختالف مي  ميان خو و در   . مودندن مي
ل گاه كثرت خطاها و اشتباهاتشان بر پيروانشان اشـكا        و هر . كردند نه به امام معصوم     ميرجوع  

پـس كـسي كـه از ايـن خطاهـا           . »ا مرجع تقليد معصوم نيست    همان«: كرد، مي گفتند   ايجاد مي 
مايند تا آن خطاها را برايـشان تـصحيح   ن ميعيان به او مراجعه نمعصوم است، كجاست؟ چرا شي    

  !كند؟
  .35 فقه الحياة، محمد حسين فضل اهللا، ص-1

 . الشهادة الثالثة في األذان، عالء الدين بصير، نسخه خطي- 2
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 اختالف نظر وجود ءره فروش مال وقفي ميان علماادرب«: محمد جواد مغنيه گويد
مانند آن را نيافته ايم؛ يچ يك از مسائل وقف به طور مطلق،  كه در هاي گونهدارد به 

ده اي فروش آن را عدانسته، و  به طور مطلق فروش مال وقفي را ممنوع ءبعضي از علما
راي آن بيان ب ميدر بعضي موارد جايز دانسته و بعضي ديگر متوقف شده و هيچ حك

هي براي خود ياقوال متعددي در اين زمينه وجود دارد تا جايي كه هر فق. نكرده اند
بلكه حتي يك فقيه در يك كتاب نظرات مختلف و متناقضي اظهار كرده و . نظري دارد

فته كه با آنچه در ودش مخالفت نموده است؛ مثالً در مبحث بيع چيزي گخ با نظر
و چه بسا در يك كالم سخنش را . كامالً متفاوت و متناقض است ،مبحث وقف گفته

سپس . نقض نموده است؛ در ابتداي كالم چيزي گفته كه با انتهاي كالم فرق دارد
 قول رسانيده 12ل وقفي را به  پيرامون فروش ماءلماع اقوال »الجواهر«صاحب كتاب 

   1».است
 پيرامون عرق ءعلما: گويد» المدارك«صاحب كتاب «: فزايدا ميوي در ادامه 

عده اي بر آنند : جنب شده، اختالف نظر دارند) مثل زنا(شخصي كه بر اثر عمل حرام 
خر قائل به پاك بودن أاين در حالي است كه اغلب علماي مت. كه اين عرق، نجس است

آنچه كه به اكثر متأخرين نسبت : گويد مي »المستمسك«آقاي حكيم در كتاب . ن هستندآ
 ءبلكه حتي حلي، اجماع علما. است كه آنان قائل به پاك بودن آن هستند داده شده، اين

 كتاب ديگري ر كتابي شده ددررا بر آن نقل نموده است و كسي كه قائل به نجاست آن 
  .2»از آن رجوع نموده است

                                                 

 .5/73 فقه اإلمام جعفر الصادق، محمد جواد مغنيه، - 1

 .1/30 همان، - 2
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 پيرامون ءفقها: گويد مي »مفتاح الكرامة«صاحب كتاب «: گويد ميمچنين در ادامه ه
  نماز مغرب و دو ركعت آخرِِقضيه قرائت سوره فاتحه پشت سر امام در ركعت سومِ

 و نماز ظهر و عصر، به شدت اختالف نظر دارند تا جايي كه يك فقيه با ءنماز عشا
  1».خودش مخالفت نموده است

زايد،   را ميه حرمت خوردن گوشت ماهي كه خاويارخميني ب«: گويدعباس رضوي 
اما بعد از آن از فتواي مذكور رجوع . فتوا داد؛ زيرا بر جسمش هيچ پوستي وجود ندارد

و خميني به حرام بودن بازي شطرنج فتوا داد و . نموده و آن را به حالل بودن تغيير داد
  2».وايش را به حالل بودن تغيير دادسپس فت

  :نگيزاندا ميانواده بر  خفقه جعفري اختالفات را در يك
اين اختالفات شديد ميان فقهاي جعفري مذهب، انعكاسات بسيار بدي در جامعه 
اهل تشيع ايجاد كرده و دامنه آن به مساجد و حوزه هاي علميه و دادگاهها و ديگر 

رتباط ميان افراد يك عناوين اجتماعي، سرايت نموده و خانواده را از هم پاشيده و ا
ند و فرزندان از ك مي تقليد ،يك مرجعچه بسا پدر از . خانواده را تيره ساخته است

نند و ديگر برادران از ك مي تقليد ،يا عده اي از برادران از يك مرجع. مرجعي ديگر
و گاهي زن و شوهر در مرجعيت تقليد اختالف دارند و هر يك براي . مرجعي ديگر

و اثر همه اين اختالفات بر جامعه سايه افكنده . يد جداگانه اي داردخود مرجع تقل
مشترك باشند و در طبيعت و ماهيتشان،  اداموري وجود دارند كه بايد ميان افر. است

ت ميان افراد هر خانواده، امور از ادر نتيجه اين اختالف. تعارض و اختالف را نمي پذيرند
من اين را به استنباط خود يا به . يندآ مي و مشكالت به وجود وندش ميهم گسسته 

                                                 

 .1/239 همان ،- 1
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بلكه اين واقعيت زندگاني اهل تشيع است كه از . ويمگ ميعنوان تهمتي از جانب خود ن
  .رندب مي آن به علمايشان شكايت دستِ

همانا تعداد مراجع تقليد، بسياري از اوقات «: گويد ميمحمد حسين فضل اهللا 
خواه اين تعدد . ندك ميراي ما ايجاد ب ميسالمشكالت و معضالت متعددي در جامعه ا

 پايبند و ،مراجع تقليد به خاطر تعدد آراي فقهي باشد كه شوهر، به رأي يك مرجع تقليد
  حتي دريجه ناسازگاري و اختالفو در نت. ملتزم است و زن به رأي مرجع تقليدي ديگر

ر اينجا و آنجا د ميموو خواه به خاطر طبيعت تمايالت ع. ودش ميداخل يك خانه ايجاد 
   .1»باشد

 يكي از ،»س«رشيده اي از  دختر جوان بالغ و: از محمد صادق صدر پرسيده شد
 ازدواج آن دختر را با هم كفوء خود بدون اجازه ولي، ند و آن عالمك مي تقليد ءعلما
ا ند كه او اين ازدواج رك مي تقليد ء يكي از علما،»ص«اند و پدر آن دختر از د ميجايز 

 دختر از جهت شرع يا از جهت تكليفدر اين صورت . اندد ميبدون اجازه ولي جايز ن
: پدر از جهت تقليدش چيست؟ او در جواب چنين گفتتقليدش چيست؟ و تكليف 

واند بدون اجازه پدرش با هم كفوء خود ازدواج كند در صورتي ت ميدختر : بسمه تعالي
  2.حجت باشد ،يد آن دختركه تقل

 امروزي ما زندگي  محافظه كار كه اين فقيه راجع به پدري كه در جوامعنفهميديم
يرد كه چند روزي است به منزل نيامده و در نتيجه او را گ ميند و سراغ دخترش را ك مي

ند بنا به مذهب فقيه ديگري با آن دختر ازدواج ك مي ادعا در منزل مردي مي يابد كه
هد؟ و د ميند، چه جوابي ك ميو آن مرد كرده است، و پدر اقدام به كشتن دختر 
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نفهميديم كه موضع گيري پدر در قبال دخترش كه بدون اطالع او، با مردي ازدواج 
  كرده، چيست؟

 مقلد مجتهدي باشد كه نزديكي با زن از ،هرگاه شخصي: همچنين از وي سؤال شد
بند و شوهر اين اد مياند و زنش مقلد مجتهدي باشد كه آن را جايز ند مير را جايز د

  :عمل را از زنش بخواهد، تكليف زن در اين حالت چيست؟ در پاسخ گفت
هرگاه تقليد آن زن، حجتي شرعي باشد، بر او واجب است كه آن : بسمه تعالي

   1.ودش ميمحسوب ندرخواست را رد كند و با اين كار، ناشزه 

  :اختالف در عقيده
فري مذهب تنها به مسائل فقهي جاي بسي شگفت است كه اختالف ميان علماي جع

  .منحصر نشده بلكه به اصول و فروع عقيده هم سرايت نموده است
) مسائل عملي(زمينه بحث ما در اين مورد نيست، زيرا موضع بحث ما مسائل فقهي 

ان داشته باشيم با اين اميد كه اين نيست كه اشاره اي هر چند گذرا بداما بد . است
اني در عقل و انديشه هايشان ايجاد نمايد تا اينكه مسائل به كمك همديگر تك

  . كه به عنوان مسلمات در آمده، تصحيح شوندادرستنبرآوردهايشان در امور 
هنوز مدت . نوشته است» اعتقاد الصدوق«صدوق درباره عقايد شيعه كتابي را به نام 

در » عتقاداإلتصحيح «آمد و كتابي را به عنوان » مفيد«زيادي نگذشته بود كه شاگردش 
در آن حمالت شديدي به وي كرده است؛ گاهي او را به  ادش نوشت وت كتاب اسرد

 مسالك اعتقادات، باره  جهل در بهند و گاهيك ميجهل درباره اخبار و روايات متصف 
براي كسي كه هيچ «: گويد مي از جمله ؛ندك ميو عدم آگاهي درباره ديگر مسائل متصف 

 درباره حقايق امور ندارد، شايسته نيست كه بي هدف در آن گونه آگاهي و شناختي
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چيزي كه ابوجعفر در ارتباط با روح و نفس گفته، عين اعتقاد تناسخيه . سخن گويد
بنابراين در خصوص . اعتقاد آنان است ،است بدون اينكه خودش هم بداند كه اين گفته

  .»بسيار بزرگ و سنگين استآنچه كه اظهار كرده، جنايت و جرم آن بر خود و ديگران، 
مذهب  ،نچه كه صدوق نقل كرده و آن را توهم نمودهآ«: گويد ميي ديگر يدر جا

  .»بسياري از فالسفه ملحد است
ود و ش مياختالف علماي جعفري مذهب در مسائل اعتقادي در اين حد محدود ن

شيخ «دش وقتي شريف مرتضي آمد جهت مخالفت كردن با استا. دامنه گسترده تري دارد
نكه خيلي زياد است به ويژه آ ، اين عدد.1مسأله عقيدتي، آستينش را باال زد 95در » مفيد

  .نندك ميآنان مدعي هستند كه در همه مسائل به معصوم مراجعه 
اعتقاد امام جعفر صادق بر اساس چه مذهبي بوده : نيمك مي سؤالي را مطرح اكنون

  است؟
يخ صدوق مذهب او را داشته است؟ و يا اينكه آيا او مذهب شيخ صدوق يا اينكه ش

او مذهب شيخ مفيد و يا مذهب شريف مرتضي داشته است؟ و كدام يك از اين عالمان 
ه اند؟ و راستي اصالً اينان بر اساس چه مذهبي عقايد خود را تمذهب جعفر صادق داش

  !!بنا نهاده اند؟
پس در چه مسائلي ستند، تقادات خود، جعفري مذهب نياگر اهل تشيع در اع

جعفري مذهب هستند؟ و بر چه اساسي اين نام را بر خود نهاده و خود را به امام جعفر 
  هند؟ د ميصادق نسبت 

 و در خور آن نيست –ود ش ميباز اختالف آنان در مسائل اعتقادي در اين حد تمام ن
 و نشانه و  كه يك عالمتاي گونه بلكه اختالف كماكان ادامه دارد به –! كه تمام شود
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ما بر «: گويد ميمحمد حسين فضل اهللا همان طور كه عادتي شده كه انكار ناپذير است؛ 
اي كه با تفاصيل  بايستي با همان قدرت و اندازه اين باوريم كه حركت اجتهاد شيعه مي

شرعي مسائل در فروع احكام برخورد كرده؛ با تفاصيل قضاياي عقيده نيز برخورد 
همانا كتابهاي تأليف شده در مسائل اعتقادي از جانب «: گويد ميبلكه حتي . 1»كند

علماي مسلمان شيعه، به عنوان يك تفكر نهايي و قطعي در اعتقادات شيعه محسوب 
 در فهم قواعد و نصوصي كه ءود، زيرا كتابهاي مذكور از اجتهادات اين علماش مين

  .2»!!كرده، نشأت گرفته استه فرهنگ تشيع بدان توج

  :يافتند واقعيت امر اطالع ميو عوام شيعه بر حقيقت اگر 
 ندارد و نزديك است علماي عجيب اينجاست كه اين درياي اختالفاتي كه ساحل

انند و كامالً بي خبرند؛ بلكه دور از همه د ميعه را غرق كند، عوام شيعه از آن چيزي نشي
ضهاي افكار بالدار و زيبا، حقايق در ميان اوهام و آمال و آرزوهاي دلپسند و در ميان حو

 –قوت و قطعيتي كه بر تصديق اوهام در ذهن دارند   با تمام–در حالي كه غوطه ورند 
نند كه مذهبشان در فقه و عقيده يكي است، و اينكه هيچ اختالفي ميان ك ميتصور 
در حالي كه !! نشان نيست، زيرا آنان از پيروان مذهب امام جعفر صادق هستندعالما
  !! اهب مختلف و مشربهاي متعددي دارندن مذديگرا

اي از اين   اگر آنها گوشهاي به آنها دست خواهد داد، ه شوكهدانم كه چ و نمي
  اند؟ برده اختالفات را متوجه شوند و دريابند كه در چه خواب و خيالي بسر مي

  ! خواهند كرد؟ها دانم كه چه و نمي

  

                                                 

  .اي از محمد حسين فضل اهللا  مجلة الفكر الجديد، مقاله- 1
 . همان- 2
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  !كشتي نجات، كدام كشتي است؟... كشتي نجات
واني نفس طوالني بكشي تا مقداري استراحت ت ميبعد از اين گردش و سير طوالني 

  :وانيخ ميو اگر خواستي با تمام توان بخندي در حالي كه عبارات مشهور زير را . كني
يكي از علماي شيعه در برج سر به فلك كشيده خود نشسته و در حالي كه خميازه 

ناگهان اين كلمات را بر  ،ت بر دهانش بگذاردو بدون آنكه دسشد، دراز كشيده ك مي
بدين گونه اهميت حديث ثقلين و ارزش ارجاع دادن امت اسالم به اهل «: وردآ ميزبان 
 �كيد پيامبرأردد همان طور كه اسرار تگ مي احكام از آنان روشن جهت اخذ÷بيت 

 امنيت و آسايش بر اقتدا كردن به اهل بيت و قرار دادن آنان به عنوان كشتيهاي نجات و
  2».رددگ مي سوم، روشن 1هبراي امت ديگر و باب حِطّ

از اين رو معتقديم كه احكام شرعيه الهي تنها از آب پاك و زالل «: گويد ميديگري 
و ذمه مكلف در . وند و اخذ احكام جز از جانب آنان صحيح نيستش ميائمه سيراب 

ن نيست كه تكاليف ريق آنان مطمئو جز از ط. ودش مينصورت رجوع به غير ائمه فارغ 
آن  كشتي نوح هستند هر كس بر همانا ائمه همانند. و واجبات خود را ادا كرده است

، سوار شد، نجات مي يابد و هر كس چنين نكرد، در اين درياي موج دار و بسيار پر آب
   3».ودش مي غرق بر اثر امواج شبهات و گمراهيها

                                                 

اهل بيت را به باب حِطّه تشبيه كرده كه هر كس بـه          .  منظور از باب حِطّه در بني اسرائيل است        - 1
 ).مترجم. (آنان پيوست، نجات يافت و هر كس از آنان جدا شد، هالك گرديد

 .174 اصول الفقه المقارن، محمد تقي حكيم، ص- 2

 .48 عقائد الشيعة، محمد رضا مظفر، ص- 3
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، همان كشتيهاي نجات از هر خطري و مانع همانا اهل بيت«: گويد ميديگري 
هر قبيله اي از عرب كه . ه امت و نشانه هاي هدايت آنانندطّاختالف در دين، و باب حِ

  .1»خالفت ورزيده، حزب ابليس شده اندبا آنان م
هر قبيله اي از عرب كه با اهل بيت (راوي براي ما نقل نكرده كه آيا اين حكم 

ر همه مخالفت كنندگان منطبق ب) حزب ابليس شده اند ،اندمخالفت ورزيده  �پيامبر 
 مصونيتي فقهي براي بعضي از مخالفت كنندگان است كه براي ديگران ؟يا خيراست 

نيست؟ هرگاه بخواهيم كه عادالنه قضاوت كنيم و اين قانون را بر همه قبايل به طور 
و ملتي بر ديگري  چون هيچ قوم  اعم از اينكه عرب باشند يا غير عرب،–مساوي 

اين صورت كدام قبيله اولي تر و شايسته تر   منطبق كنيم، در–برتري ندارد جز به تقوا 
هرگاه خانه ات از شيشه باشد، :  انداست كه حزب ابليس شود؟ از قديم عرب گفته

اما واقعيت امر اين است همان گونه كه حضرت . سنگ را به خانه ديگران پرتاب مكن
إن «:  روايت كرده كه آن حضرت فرمودند� اهللا عنهما از پيامبر حسن بن علي رضي

همانا آنچه كه «: »إذا لم تستح فاصنع ما شئت: مما أدرك الناس من كالم النبوة األولي
اين است كه هرگاه شرم و حيا نكردي، پس  ،اند از سخن پيامبران نخستين دريافته مردم

  .»هر كاري كه دلت خواست انجام بده

  دام كشتي شويم؟سوار ك
اگر بخواهيم روزي سوار كشتي بشويم تا از غرق شدن در درياي اختالفات مذاهب 
اهل سنت نجات پيدا كنيم پس آيا سوار بر كشتي اخباريون شويم يا سوار بر كشتي 

 يا اينكه سوار بر كدام كشتي از كشتيهاي اخباريون و يا اصوليون بشويم؟ زيرا اصوليون؟

                                                 

،اميـر محمـد    » فقه الـشيعة اإلماميـة    «فتگوي عقيدتي با دكتر علي احمد سالوس در كتابش           گ - 1
 .173كاظمي، ص
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بر هر كشتي اي دعوت كننده اي قرار . ي كشتيهاي بسيار زيادي داردهر فرقه و دسته ا
ند هر كس دعوتش را استجابت نمايد، او را ك ميآن دعوت دارد و ديگران را به سوي 

اين كشتي نجات و پناهگاه : گويد ميهد و د ميهد و ندا سر د ميدر آن كشتي اسكان 
ه ساحل سالمتي و نجات و امنيت و انسان از اينجا ب. ه استطّامت اسالم و باب حِ

   .سدر مي
پس ما سوار بر كشتي كدام يك از اينان شويم؟ كشتي صدوق، كشتي مفيد، كشتي 
مرتضي، كشتي طوسي، كشتي خوئي، كشتي خالصي، كشتي الغطاء، كشتي سيستاني، 

 شريعتمداري، كشتي موسي موسوي، كشتي كشتي بروجردي، كشتي خميني، كشتي
كشتي  ،اي و محافظه كاران، كشتي خاتمي و اصالح طلبان نهخاماحمد كاتب، كشتي 

 كدام كشتي صبحي طفيلي، كشتي حكيم، ،محمد حسين فضل اهللا، كشتي حسن نصراهللا
كشتي حوزه ساكت يا كشتي حوزه ناطق، و يا كشتي   كدام صدر؟، كشتي صدرحكيم؟

ي زيادند و به مرور بسيار پهناور و طوالني است و كشتيها هم خيل ،بحر العلوم؟ دريا
هر زمان كشتي اي غرق شود، به دنبال آن كشتي ديگري . وندش ميزمان بيشتر و بيشتر 

  .يد و هر يك از صاحبان كشتيها، مدعي مرجعيت و اعلم بودن استآ مي
مايد كه ن ميثابت  همانا اين اختالفاتي كه خارج از شمارش است، به طور قطع

پس آنان بر مذهب جعفر صادق نيستند و . ندارنداختالف كنندگان يك مذهب واحدي 
  .نسبت دادن فقه و مذهبشان به وي، باطل و بي اساس است

  :در كتابهاي فقهي و اصولي اهل سنت» قول اماميه«عبارت 
اخيراً در كتابهاي فقهي و اصولي اهل سنت شايع شده كه وقتي اقوال مذاهب معتبر 

مثالً در مسأله اي قول مالك، يك قول يا دو . ندورآ ميورند، قول اماميه را هم آ ميرا 
سپس . و همين طور تا آخر... ورندآ ميقول و يا بيشتر از دو قول احمد و قول شافعي را 

ند كه ك ميورند و اين را به ذهن خواننده القا آ ميرا » قول اماميه«به دنبال آن عبارت 
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اي يك قول دارند در حالي كه اماميه در مسائل فقهي يك مذهب دارند و در هر مسأله 
 همچنان كه كمي قبل با –و اين امر . اهل سنت مذاهب متعدد و اقوال مختلفي دارند

 . مخالف حقيقت و واقعيت است–دليل آشكار براي ما ثابت شد 

ثبيت اين اسطوره و اشاعه اين ت و دانشمندان ما را بر ءانم چه چيزي فقهاد ميمن ن
يا آنان  ، اين بعيد استكهانند؟ د ميا آنان حقيقت امر را نآي! دروغها واداشته است؟

ي، صحيح له پس آيا چنين تساهلي در شريعت انند؟ك ميانند ولي تساهل د ميحقيقت را 
  .است

يكي از : برادر گرامي، استاد عالء الدين بصير جرياني را براي من بازگو كرد و گفت
اني كه اماميه در آراي فقهي د مييا تو آ: سته مرا ديدار كرد، به او گفتماين فقهاي برج

كتابهايت با اين واقعيت  پس چرا در: گفتم. بله: شان اختالف نظر شديدي دارند؟ گفت
اين : مخالفت نموده اي و فقط يك قول را به اماميه نسبت داده اي؟ در جواب گفت

  !! كرده ايمزي است كه ما برآن عادتچي

  !چرا؟... دن به فقه امام زمانرعمل نك
معصوم وجود داشته باشد و هيچ زماني  اماميه معتقدند كه ناچار بايد در هر زماني،

 عصمت منقطع نشده، �و به همين خاطر با مرگ پيامبر . خالي از وجود معصوم نيست
  .دند تا از وي پيروي نماينزيرا مردم هميشه تا ابد به يك معصوم نياز دار

ماميه تنها به فقه و مذهب امام زمانشان عمل آيا اين اعتقاد موجب آن نيست كه ا
پس فقه و مذهب .  همان مهدي است– بنا به اعتقاد آنان –امام زمان . كنند و ال غير

امام مهدي كجاست؟ و بلكه حسن عسكري، پدر مهدي، و فقه امام رضا يا فقه پدرش، 
 امام جعفر موسي كاظم و فقه ديگر ائمه كجاست؟ چرا اهل تشيع تنها بر فقه و مذهب

نند؟ آيا با مرگ جعفر صادق ك ميصادق متوقف شده اند و به فقه ديگر ائمه عمل ن
 به امام بعد از او منتقل شد و به قول او عمل كرد؟ اگر فقه و مذهب واجب نيست كه
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امام جعفر بي نياز از فقه و مذهب امام بعد از اوست، پس علت نياز به امام بعد از او 
امام جعفر بي نياز از فقه امام بعدي نيست، پس چرا اماميه تنها بر چيست؟ و اگر فقه 

مذهب جعفري متوقف شده اند و دليل اهتمام خاص به مذهب امام جعفر صادق و بي 
توجهي به مذهب ديگر ائمه چيست تا جايي كه اقوال هيچ يك از ائمه پيش از امام 

 كه بتواند يك مذهب را يالود؛ اقوش ميجعفر و پس از او در نزد اهل تشيع يافت ن
  !شكل دهد

بغداد (كليني در مدت زمان نزديكي به حيات حسن عسكري و تقريباً در يك منطقه 
 كه شامل هشت جلد از -» كافي«همراه با وي زيسته است؛ اما در كتابش ) و سامراء
 روايت چيزي از  جز چند–جعفر صادق است به اشد و غالباً منسوب ب ميروايات 
 روايات و اقوال جعفر صادق را نقل نموده، در حالي كري نقل نكرده و تنهاحسن عس

  .آن دو وجود داشته استميان كه فاصله طوالني از لحاظ زمان و مكان 
و از لحاظ مكاني هم .  سال ميان آن دو فاصله بوده است200حدود  ،از نظر زماني

پس چرا كليني، . بغدادبايد گفت كه جعفر صادق در مدينه زيسته است و كليني در 
كسي را كه از لحاظ زماني و مكاني نزديك تر بوده، رها كرده و به كسي كه از لحاظ 

  .تزماني و مكاني دورتر بوده، چسبيده اس
كري را كه خيلي به او ار حسن عس كه او آثن بود آ-بلكه واجب تر و –اولي تر 

را جمع آوري كند » مهدي«ل بلكه واجب آن بود كه اقوا. وري كندنزديك بوده، جمع آ
  .رفتگ مياگر چه اين امر به واسطه سفيران مهدي كه هم عصرشان بوده، صورت 

 و تنها از امام هه پشت سر هم آمده اند، رها كردك ميپس چرا كليني شش اما
ه قبل از آنان بوده، روايت كرده و چرا پنج امام قبل از جعفر صادق را رها كرده ك ميهفت

  !ه بعد از آنان آمده، روايت كرده است؟ك ميمام ششو تنها از ا
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  دليل نياز به استمرار امامت چيست؟
 پس راز تعدد ائمه و رد،ك ميفايت اگر شرعاً تبعيت كردن از اقوال يكي از ائمه ك

  دليل نياز به استمرار آنان چيست؟
چ  و مذهب ديگر ائمه است پس هي مذهب اولين امام بي نياز از فقههمانا فقه و

، اولين امام را مدون � پس چرا اماميه، فقه حضرت علي .نيازي به امامان بعدي نيست
جعفر صادق، از بين رفته است و  نكرده اند؟ آيا فقه او همانند فقه امامان بعد از او بجز

جعفري مذهب شده اند؟ و آيا حفظ فقه و مذهب امام جعفر،  به همين خاطر اهل تشيع،
  فظ فقه و مذهب امامان بعدي است؟سبب عدم اهتمام به ح

يازي به ند ديگر ش ميوان نتيجه گرفت كه اگر فقه حضرت علي حفظ ت ميپس 
قه امام ف امامت در فقه و مذهب است پس اگر ،يعني امامت. حفظ فقه امام جعفر نبود

پس چرا امامت بعد از امام جعفر . د ديگر نيازي به امامت ديگري نبودش مياول حفظ 
  !تمرار يافته در حالي كه فقه و مذهب او، حفظ و نگهداري شده است؟صادق اس

  :عصر پيشوايان مذاهب فقهي
همانا عصري كه جعفر صادق در آن زيسته، عصر پيشوايان فقه و شكل گيري 

عد از او ب  ميمذاهب فقهي اي بوده كه در زمان جعفر يا كمي قبل از او، شروع شده و ك
 كه معاصر امام جعفر –قع مذهب ابوحنيفه و مالك و زيد پس آن مو. ن يافته استاپاي

 وجود داشت و - عد از او آمدندب مي كه ك–مذهب شافعي و احمد  و –صادق بوده اند 
امام ابوحنيفه، مالك، زيد،  ،در آن زمانپس . سپس مذاهب فقهي و مستقل پايان يافت

  .جعفر، شافعي و احمد مي زيسته اند
 متناسب با طبيعت آن عصر ز ائمه فقه، امريا  مين اما عنوا جعفر بهظهور ،ينابنابر

. نه به اين خاطر كه او امامي معصوم بوده بلكه بدين خاطر كه او پيشواي فقه بود. بود
 هيچ نيازي به پيشواي فقه كه براي خود پيروان جداگانه اي داشته بنابراين پس از او
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افعي و احمد، كه بعد از آنان هيچ نيازي مانند زيد و ابوحنيفه و مالك و ش. باشد، نيست
  . خود پيروان جداگانه اي داشته باشديبه پيشواي ديگري در مسائل فقهي نيست كه برا

اين چيزي است كه علت اهتمام خاص به مذهب جعفر صادق و مذهب پدرش، 
ازد؛ چون پدرش عصر آغاز شكل گيري مذاهب را دريافته س ميقبل از او را روشن 

  .مذاهب مي زيسته استود او در اوج شكل گيري ، و خاست
وال علي بن حسين، جد امام جعفر مدون نشده همچنان كه اقوال قبه همين خاطر ا
ون و جمع  با اين عنوان كه پيشواي يك مذهب خاص باشد، مدءهيچ فقيهي از فقها

  .هب فقهي در آن موقع هنوز ظهور نكرده بودنداوري نشده است، زيرا مذآ
 سبب است كه نيازي به اهتمام به تدوين فقه امامان بعد از امام جعفر  همينو بخاطر

 غير يبنابراين نيازي به اغراق گويي و حمل كردن آن بر چيز. صادق وجود نداشت
  .ممكن، نيست

  :از بين رفتن فقه امام جعفر صادق از نظر اهل سنت و شيعه
به همين خاطر علماي . ده استهمانا دروغ و افترا به امام جعفر صادق زياد بسته ش

 از اكثريت روايت وي خودداري كرده اند؛ از اين رو فقه امام جعفر د و بزرگوارممعت
صادق از بين رفته، و آنچه از اقوال و آراي فقهي او كه امروزه در دست است و قابل 

و . هدد مياطمينان باشد، خيلي معدود و انگشت شمار است و يك مذهب را تشكيل ن
غ هستند و كتابهاي معتبر همگي ساختگي و درو ،ر اقوالي كه به وي نسبت داده شدهاكث

  1.نها خودداري كرده انداز ذكر آ

                                                 

نـام  [ ميالدي در جلسه دفاعيه رساله دكتراي دانشجوي شيعه ناصريه به نام محـسن  2002 سال   1
ر صـادق   امام جعف «،  عنوان رساله .  اسالمي حضور داشتم   در دانشكده علوم  ] پدرش يادم نيست  

كه ايـن   .  روايت در اين زمينه آورده بود      360اين دانشجو حدود     .بود»  تالشهايش در تفسير   و
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كشي از جعفر صادق روايت .  را روايت كرده اندكتابهاي اماميه اين حقيقت تلخ
ما، اهل بيت راستگو هستيم و دروغگويان هميشه بر ما دروغ «: كرده كه او گفت

 در نتيجه صدق و راستي ما به سبب دروغهايي كه بر ما بسته اند، از نظر مردم ؛نددنب مي
  1».هدد ميست داعتبار و ارزش خود را از 

                                                 

� 

مقدار روايت حاصل تمام تواناييها و تالشهايش بود كه در منابع شيعه از امام جعفـر در زمينـه                   
 او علي رغم توجيه استاد گرامي، دكتر محسن عبدالحميد، مصرّ بود كه بـه               –. تفسير آورده بود  

 حتي بر اسـاس     – او نتوانست بر اساس قواعد حديث        –ر از منابع شيعه استناد نكرده است        غي
.  روايت را ثابت نمايد 11 صحت سند رواياتي كه آورده بود بجز         –اماميه  قواعد حديث از نظر     

پس رساله اش عبارت از مسخره اي بود كه به امام جعفر صادق نسبت داده و در حق او بـدي    
 11 جـز    كـه  ي اسـت در حـال     ري ادعا گردد كه او امام متبحر در تفس        ي عالم ي برا اگر .كرده بود 

 اين  . ادعا نداشت  ني ا ي برا يلي دل كند، ي نم تي سوره قرآن كفا   كي ري تفس ي كه آن هم برا    تيروا
ين روايات بايد   ا مي   تما شود حتي به فرض صحت     ادعا به اين شكل براي او نقص محسوب مي        

پس چگونه اهل تشيع    . واند يك جزء قرآن را هم در برگيرد       ت مي ن گفت كه همه روايات مذكور    
وانند قرآن را بفهمند در حـالي كـه جـز      ت مينند كه جز از طريق سخنان امام معصوم ن        ك ميادعا  

تا جايي كه اسـتاد، دكتـر حامـد         !! اين چند قول، اقوال صحيح ديگري از او روايت نشده است          
و . يحقا كه به امام جعفر صادق بـدي كـرد         :  به وي گفت   داورانعبدالستار دباغ، رئيس كميته     

اي    گونـه   دكتر عبدالعظيم بكاء با وجود تالشهاي بسيار زياد نتوانست از او دفاع كنـد و يـا بـه                  
غـم   سرانجام كميته داوران ناچار شدند كه آن رسـاله را رد كننـد علـي ر    .برايش عذر بتراشد  

  .ن شده بود بر قبول آتوصيه اي كه از جهت باال مبني
 .108 رجال كشي، ص- 1
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 خاصي دارند كه بر ما دروغ  و شيفتگيهمانا مردم ولع«: گويد ميدر جاي ديگري 
  1».ببندند

و ست ب ميمغيره بن سعيد عمداً بر پدرم دروغ «: گويد ميباز در جاي ديگري 
م نزديك حاب مغيره خودشان را به اصحاب پدرصا .رفتگ ميكتابهاي اصحاب پدرم را 

ادند و او به طور پنهاني كفر و زندقه و نفاق را در د ميردند و آن كتابها را به مغيره ك مي
اد و د ميسپس آنها را به اصحابش . ادد ميرد و بعد آنها را به پدرم نسبت ك ميآن جعل 
پس تمامي غلو و . ن مطالب را در ميان شيعيان پخش كنندآاد كه د مير ستوبه آنان د

 پدرم است، از جمله مطالبي است كه مغيره بن سعيد در يافراطهايي كه در كتابها
  .2»كتابهايشان جعل كرده است

همانا بسياري از احاديث از ائمه صادر نشده بلكه افراد دروغگو «: گويد ميي غريف
 طريق جعل آن روايات در كتابهاي ائمه زيا ا: و به ائمه نسبت داده اندآنها را وضع كرده 

 اكثرشان، اسناد صحيحي را وضع يان روايات ايعاً بايد براي طب. ي ديگرههااو يا از ر
  .3»نمايند تا اين رواياتي كه جعل شده اند، مورد قبول واقع شوند

رده از ائمه، اقوال و روايات همانا همراه با احاديث وا«: محمد حسين فضل اهللا گويد
مجعول و دروغي وجود دارند كه واضعان حديث آنان را جعل كرده اند؛ كساني كه به 
نقل احاديث موضوع به طور مستقيم اكتفا نكرده اند بلكه در كتابهاي اصحاب ثقه و 
 معتمد ائمه مانند زراره، محمد بن مسلم و امثال آنان، رواياتي را به طور پنهاني جعل
نموده اند تا اينكه احاديث موضوع از طريق افراد ثقه و مورد اعتماد، به اذهان عموم 

                                                 

 .347 همان، ص- 1

 .186 حركية العقل االجتهادي، جعفر شاخوري، ص- 2

 .135ي، ص قواعد التحديث، غريف- 3
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اطر امانتداري و ثقه بودنشان در آنچه از ائمه نقل فوذ يابند؛ كساني كه به خن ميامت اسال
  .1»هيچ شك و ترديدي وجود نداردنند، ك مي

  

  فصل سوم

  معتبر نبودن اسانيد و روايات از امام جعفر
 ن هم موثوق نبودنشاند كه آك مي موضوع خطير و مهمي ه از قبل گفتيم ما را بهآنچ

 ديگر گذشته از – عموم اسانيد روايات منسوب به جعفر صادق ن قابل اعتماد نبودو
. از ائمه روايت كرده اندكه مد نبودن راوياني ت به خاطر ثقه نبودن و معاشد؛ب مي –ائمه 

  .پيش از ديگران بدان تصريح نموده انداين چيزي است كه علماي شيعه 
قبالً تعدادي اقوال از بعضي از علماي شيعه ذكر شد؛ از قبيل شريف مرتضي كه 

 است، خبري كه توسط كساني  و حجتاز كجا خبر واحد براي ما صحيح«: گفت
  .2» عادل نباشندروايت شده كه جايز است

ند، ك ميريشه كن و نابود بلكه صراحتاً با سخن خطيري كه عموم رواياتشان را 
از ميان تصنيفات محدثين از اصحاب ما، هيچ كدام قابل احتجاج نيستند و «: گويد مي
  3». از كتابهايي كه نوشته اند، قابل احتجاج و استدالل نيستند يكهيچ

                                                 

 .8 مجلة الفكر، مقاله اي از محمد حسين فضل اهللا ،ص- 1

، يحيـي محمـد،     »مدخل إلي فهـم اإلسـالم     «به نقل از كتاب     . 3/310 رسائل شريف مرتضي،     - 2
 .393ص

 .3/311 همان، - 3
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همانا بسياري از مصنفين از ميان اصحاب ما و اصوليون، مذاهب «: گويد ميطوسي 
  .1»اگر چه كتابهايشان قابل اعتمادندار كرده اند فاسد و باطل را اختي

اهل تشيع به :  كهنيمك مين تجاوز نآوييم و از گ مياين چيزي است كه ما خود 
و .  آنها را تأليف كرده اند باطل مذاهبِي داراينند كه افرادك ميكتابهايي اسناد و تكيه 

  .ان اعتراف نموده استيعيان، يعني ابوجعفر طوسي بدش مياين چيزي است كه شيخ تما
  !ود؟ش ميپس راه صالح و درست به سوي آنان از كجا يافت 

  
  حقايقي مهم از اسانيد شيعه

   : ادعاي روايت از اهل بيت دروغ بودن-1
 كه توسط اصحاب و يارانش و پس از آنان، تابعين روايت �شيعه احاديث پيامبر 

 نيستند؛ �ن احاديث، از اهل بيت پيامبر انند با اين دليل كه روايان آد ميشده اند، مردود 
 تنها دروازه اي براي شهر علم –نند ك مي آن گونه كه اهل تشيع ادعا –كساني كه 

شان از اهل  وايات و احاديثر مينند تماك مياين در حالي است كه ادعا .  هستند�پيامبر
ايت كرده اند،  رو�امبر ل بيت از پيهبنابراين تنها احاديثي كه ا. بيت نقل شده اند

  . قابل اعتمادندصحيح و
 اين ادعا حقيقتي كه قابل استناد باشد، ي برا–وهش  هنگام تحقيق و پژ–ولي ما 
اينك بيان آن . تطبيقنه از لحاظ ژرف نگري و تأمل، و نه از لحاظ واقعيت و : نمي يابيم
  :يدآ ميدر زير 

                                                 

 .25 الفهرست، طوسي، مقدمه مؤلف، ص- 1
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  :دنراويان شيعه از اهل بيت نيست -2
ندازيم و مستقيماً وارد ا ميي در اين موضوع را به تأخير تحقيق و پژوهش نظر

نند، بدان پايبندند و ك ميويم تا ببينيم آيا آنچه كه ادعا ش ميواقعيت تطبيقي در نزد شيعه 
ويند ادعايي بيش گ ميمايند؟ يا نه، در واقعيت امر آنچه كه ن مين را بر خود تطبيق آ

  !نيستند و عمالً بدان پايبند نيستند؟
مانا ادعاي شيعه مبني بر اينكه رواياتشان از اهل بيت نقل شده اند، مستلزم آن ه

 �وايت، يعني از ابتدا تا اينكه به امام يا پيامبرر مي در تما–است كه راويان اين احاديث 
  . از اهل بيت باشند– حداقل –فقط از ائمه، يا  -سد ر مي

طع وجود خارجي ندارد و واقعيت مراد آنان باشد، به طور ق اگر اين امر منظور و
اثر كليني و » كافي« حديثي شيعه مانند عنبعي از منابمو مراجعه به هر . خالف آن است

  .ازدس مياثر مجلسي، بطالن اين ادعا را كامالً آشكار و روشن »  األنواربحار«
 هزار همانا راويان شيعه، كساني كه دين شيعه را برايشان نقل كرده اند، از ميان ده ها

واهد خ ميهر كس . روايت، هيچ يك از اهل بيت جداي از ائمه اهل بيت، وجود ندارند
 ؛نمايد جعهاوجود دارند، اگر خواست بدانها مراز صحت گفته ام اطمينان يابد، اين منابع 

 قال ابوعبداهللا عليه ...فالن عن فالن عن فالن«: بيشتر از يك روايت كه با اين لفظ
از ابتداي سند تا آخر آن، از اهل »  فردفالن« و .باشد، وجود ندارد شده  شروع»...السالم

  !ل بيتي كه شيعه از آنان حديث روايت كرده اند؟آپس كدامند  .بيت نيست

  :اثر كليني» كافي«نمونه هايي از اسانيد كتاب 
به عنوان نمونه اي » األصول من الكافي«ه روايت از كتاب  دامر با اسانيد نخستِاين 
به دنبال آن چند نمونه ديگري . رددگ ميوايات شيعه در همه منابعشان، ثابت ر مياز تما

جهت مقايسه آورده ام تا كامالً براي خواننده روشن گردد كه » صحيح بخاري«از كتاب 
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ايي عالند كه رواياتشان از اهل بيت نقل شده، ادب مينند و به خود ك ميآنچه شيعه افتخار 
  : باطل و بي اساس استبيش نيست و كامالً

عده اي از اصحاب ما از : وب به ما خبر داده و گفتقحمد بن يعمابوجعفر  -1
جمله محمد بن يحيي عطار، از احمد بن محمد، از حسن بن محبوب، از عالء بن 

لما «: رزين، از محمد بن مسلم از ابوجعفر عليه السالم به من خبر داد كه ابوجعفر گفت
  .»...ه خداوند عقل را آفريدك ميهنگا«:» ...خلق اهللا العقل

علي بن محمد، از سهل بن زياد، ازعمرو بن عثمان، از مفضل بن صالح، از سعد  -2
هبط «: بن طريف، از اصبغ بن نباته، از علي عليه السالم نقل كرده است كه او گفت

 .»...جبرئيل نازل شد «:»...جبرئيل

عضي از اصحاب ما كه آن را به احمد بن ادريس، از محمد بن عبدالجبار، از ب -3
قلت «: گويد ميابوعبداهللا عليه السالم با سند متصل، اسناد داده اند، نقل كرده كه راوي 

 .»...عقل چيست: به و گفتم«: »...ما العقل: له

 از ابن فضال، از حسن بن جهم ،محمد بن يحيي، از احمد بن محمد بن عيسي -4
: »...صديق كل امريء عقله: ليه السالم يقولسمعت الرضا ع«: روايت كرده كه او گفت

 .»...لشقانسان صديق و راستگو كسي است كه ع: فتگ ميشنيدم كه  ÷از امام رضا «

از محمد بن يحيي، از احمد بن محمد، از ابن فضال، از حسن بن جهم، روايت  -5
: گفتم ÷حسن لبه ابوا«: »...نا قوماًدإن عن: قلت ألبي حسن عليه السالم«: است كه گفت

 .»...نزد ما قومي هستندهمانا 

 بن عميره، از ف حسان، از ابومحمد رازي، از سيناحمد بن ادريس، از محمد ب -6
من كان «: قال ابوعبداهللا عليه السالم«:  كه او گفتتاسحاق بن عمار، روايت اس

 .»...هر كس عاقل باشد: گفت ÷ابوعبداهللا «: »...عاقالً
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بن محمد بن خالد، از حسن بن علي بن يقطين، عده اي از اصحاب ما از احمد  -7
: د كه او گفتناز محمد بن سنان، از ابوجارود، از ابوجعفر عليه السالم روايت كرده ا

 ». ...مايدن ميهمانا خداوند بندگان را محاسبه «: »... العبادانما يداقّ اهللا«

سليمان علي بن محمد بن عبداهللا، از ابراهيم بن اسحاق احمر، از محمد بن  -8
فالن من : قلت ألبي عبداهللا عليه السالم«: ديلمي، از پدرش روايت كرده كه او گفت

 .»...فالني از عبادتش: گفتم ÷به ابوعبداهللا «: »...عبادته

علي بن ابراهيم از پدرش، از نوفلي، از سكوني، از ابوعبداهللا عليه السالم روايت  -9
إذا بلغكم عن رجل حسن : ليه و آلهقال رسول اهللا صلي اهللا ع«: كرده كه او گفت

 ». ...هرگاه درباره مردي نيكو حال به شما خبر رسيد: فرمودند �رسول اهللا «: »...حال

ت محمد بن يحيي از احمد بن محمد، از ابن محبوب، از عبداهللا بن سنان رواي -10
: »...ةالصالوبداهللا عليه السالم رجالً مبتلي بالوضوء ذكرت ألبي ع«: نموده كه او گفت

 .»...كردمذكر ÷واند، براي ابوعبداهللا خ ميمردي را كه هميشه وضو داشت و نماز «

’� ؟ينيدب مينان ز آا  ميايات، يكي از اهل بيت يا ناآيا در يك سند از اين رو ÎΤθä↔ Îm7 tΡ 

AΟ ù= ÏèÎ/ βÎ) óΟçGΖ à2 tÏ% Ï‰≈|¹�:»  سازيدوييد مرا از حقيقت امر آگاه گ مياگر راست«.   

است كه تعدادشان به بيشتر از شانزده » كافي«وايات و احاديث ر ميعيت تمااين وض
وايات اهل تشيع در منابع ر ميبلكه اين، وضعيت تما. سدر مي) 000/16(هزار روايت 

اهل « از بنابراين ادعاي شيعيان در خصوص روايت. حديثي ديگر بدون استثناء است
  .اشدب مياز اساس باطل » بيت

  :»الصحيح الجامع«نيد بخاري در كتابش ا اسهايي از نمونه
است كه امام محمد بن ) بدون تكرار(يد، اسانيد نخست ده حديث آ ميدر زير آنچه 

  : روايت نموده است�اسماعيل در صحيح خود از علي بن ابي طالب 
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منصور به من خبر داد : علي بن جعد به ما گفت كه شعبه به ما خبر داد و گفت -1
 �پيامبر: فتگ مياز علي شنيدم كه : گفت بن حِراش شنيدم كه از رِبعي: و گفت
بر من دروغ نبنديد، زيرا «: »ال تكذبوا علي فإنه من كذب علي فليلج النار«: فرمودند

 .»هر كس بر من دروغ ببندد، بايد به آتش جهنم پناه ببرد

ابوجحيفه بي، از ع، از شفمحمد بن سالم به ما گفت كه وكيع از سفيان، از مطَرَّ -2
ال، إال : هل عندكم كتاب؟ قال: قلت لعلي بن ابي طالب«: به ما خبر داد كه ابوجحيفه گفت

نه، : يا در نزد شما نوشته اي هست؟ گفتآ: به علي بن ابي طالب گفتم «»...كتاب اهللا
 ». )...قرآن(بجز كتاب خدا 

 سخن با مردم به نسبت فهمشان «:»...حدثوا الناس بما يعرفون«: علي گفت -3
عبيداهللا بن موسي از معروف بن خربوذ، از ابوطفيل، از علي اين گفته را » ...بگوييد

 .تروايت كرده اس

ثوري، از  ن اعمش از منذربمسدد به ما خبر داد و گفت كه عبداهللا بن داود  -4
 كنت رجالً«: محمد بن حنيفه و او هم از علي بن ابي طالب روايت كرده كه علي گفت

فيه : فسأله فقال) صلي اهللا عليه و آله و سلم (د أن يسأل النبيالمقداد بن األسومذّاء فأمرت 
به مقداد بن ) دش مييعني زياد آب مذي از من خارج ( مردي مذاء بودم من«: »الوضوء

.  در اين باره پرسيد�او هم از پيامبر .  سؤال كند�اسود گفتم كه در اين مورد از پيامبر 
 .»د وضو بگير– در هر بار خارج شدن آب مذي –بايد : ايشان فرمودند

ابويمان به ما خبر داد و گفت كه شعيب از طرف زهري به ما خبر داد و گفت  -5
كه علي بن حسين به من خبر داده كه حسين بن علي به وي خبر داده كه علي بن ابي 

 ... را زدش شبي او و فاطمه، دختر�طالب به وي خبر داده كه رسول اهللا 
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به ما خبر داد و گفت كه جرير از منصور، از سعد بن عبيده، از عثمان  -6
كنا في بقيع الغرقد فأتانا «: ه روايت كرده كه او گفتن عابوعبدالرحمن، از علي رضي اهللا

 .»...مد و نشست آ نزد ما� بوديم كه پيامبر 1»دع الغرقبقي«ما، در «: »... فقعد�النبي 

 كه غندر به ما خبر داده و گفت كه شعبه محمد بن بشار به ما خبر داده و گفت -7
:  حكم روايت كرده كه مروان بن حكم گفتحكم، از علي بن حسين، از مروان بناز 
 .»... ديدم را�عثمان و علي «: »...شهدت عثمان وعلياً رضي اهللا عنهما«

قبيصه به ما خبر داد كه سفيان از طرف ابن ابونجيح، از مجاهد، از عبدالرحمن  -8
 �أمرني رسول اهللا «:  گفت�يلي، از علي رضي اهللا عنه به ما خبر داد كه علي بن ابول

 به من امر فرمود كه پوشش �رسول اهللا «: »جلودها أتصدق بجالل البدن التي نحرت وأن
 .»شان را به صدقه بدهمشتران قرباني و پوستهاي

ابونجيح از  ابن :محمد بن كثير به ما خبر داد كه سفيان به ما خبر داد و گفت -9
طرف مجاهد، از عبدالرحمن بن ابوليلي، از علي رضي اهللا عنه به من خبر داده كه او 

 و من بالفاصله به دنبال من فرستاد �پيامبر «: »...علي البدن فقمت �بعثني النبي «: گفت
 .»...حاضر شدم

يت هاب رواشعبدان به ما خبر داده كه عبداهللا به ما خبر داده كه يونس از ابن  -10
ي به او خبر داده كه ل علي بن حسين به من خبر داد كه حسين بن ع:كرده كه گفت

چند تا ماده شتر پر سال سهم «: »...غنم لي شارف من نصيبي من الكانت«: گفت ÷علي
 .»...من بود

                                                 

 . نام گورستاني است در مدينه- 1
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پس آيا برتري اي براي اسانيد كليني . اينها اسانيد بخاري هستند و آنها اسانيد كليني
 همانا شيعه روايات خود را از اهل بيت :يني طوري كه بتوان گفتب ميي بخاربر اسانيد 

  نند؟ك مييرند؟ و اهل سنت از اهل بيت احاديث روايت نگ مي
گان منابع حديثي شيعه انجام نچه كه كليني و بعد از او ساير نويسندآ  ميهمانا تما

  ميود ولي تماش مينتهي ائمه م د كه به يكي ازناند، اين است كه روايتي را آورده ا داده
ه سند آن احاديث هستند، از ائمه اهل بيت و حتي عموم اهل بيت ر سلسلاوياني كه در

ند كه به رسول ك ميبا سلسله اسنادي روايت ث را ر حالي كه بخاري احاديد. نيستند
 از اهل �اگر ما فرض كنيم كه همه راويان بين بخاري و رسول اهللا. ودش مي منتهي �اهللا

بيت نيستند، پس در اين صورت امتياز روايات كليني و ديگر راويان شيعه بر روايات 
در واقع  اما! بخاري چيست؟ آنها هم از افرادي روايت كرده اند كه از اهل بيت نيستند

 حديث � راويان اهل سنت است، زيرا آنان از خود رسول اهللا از آنِ،امتياز حقيقي
الي كه راويان شيعه از ائمه و غالباً از جعفر بن محمد حديث روايت كرده اند در ح

 به مراتب بهتر و واالتر از �و بدون شك روايت حديث از پيامبر. روايت كرده اند
   :به دو سند زير بنگر و آن دو را با هم مقايسه كن. روايت از ديگران است

   .رضا – محسن بن جه – ابن فضال – احمد بن محمد –محمد بن يحيي -كليني
  .���� رسول اهللا – علي –ربعي بن حراش  -  منصور– شعبه – علي بن جعد – بخاري

ند، دينش را از اهل بيت گرفته ولي ك ميپس به چه دليلي كسي كه از رضا روايت 
 گذشته از اهل بيت ، كه سرور امت بلكه تمامي جهانيان– �ركسي كه از خود پيامب

 �چنين قضاوتي نوعي كم كردن شأن پيامبر! ؟ از اهل بيت روايت نكرده است–است 
يا دليل و حجت شيعه در روايت از اهل بيت اين نيست كه روايت آنان صحت آ. است

ند؟ در حالي كه آنان جز يك روايت كه به ك مي را بيشتر ضمانت �نقل از رسول اهللا
 امام ن راوي ديگري از اهل بيت نيست كه آن را از شخصآ و در –منتهي شده » امام«

 �پس كسي كه از خود رسول اهللا .  ديگر حديثي روايت نكرده اند–روايت كرده باشد 
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 نباشد در حالي كه از �ند، چرا روايتش ضامن صحت نقل از رسول اهللا ك ميروايت 
  !ند؟ك ميخود او روايت 

يا جعفر و  .ودندب ميروايت كرده اند همه شان از اهل بيت » امام«كساني كه از اگر 
 �  كتابي را با قلم خودشان كه از رسول اهللا–  هر كسي ديگر از امامان يا–ق صاد

اما و هر . ذاشتند، آن وقت ادعاي شيعه، به جا بودگ ميبراي ما به جا  ،نداروايت كرده 
آنچه هست و نيست تنها يك روايتي است كه به يكي از امامان اهل بيت نسبت داده 

  !خورد   روايت منسوبه كسي از اهل بيت بچشم نميو عجيب آنكه در سند اين. شود مي
هاي علم آل  تنها بايد دين از ما فرا آموخته شود، و ما تنها گنجينه(پس اين قاعده كه 
سخني است كه به هيچ وجه با حقيقت و علم همخواني ...) محمد و وارثان آنهاييم

  !!ندارد، و از حق و حقيقت هيچ بويي نبرده است
ه كني كه چهار روايت از مجموع ده روايت قبل كه بخاري از واني مالحظت مي

پس .  روايت كرده، در سندهاي آن رواياني از اهل بيت قرار دارند�حضرت علي 
روايت پنجم هم . روايت چهارم، محمد بن علي از پدرش، علي آن را روايت كرده است
لي ع، از پدرش، از علي روايت شده، از طريق علي بن حسين از پدرش، حسين بن علي

اما روايت هفتم از .  به همين صورت همهمروايت د). رضي اهللا عنهم (بن ابي طالب
را  اما كليني در ده روايت قبلي اش، يك روايت. طريق علي بن حسين، وارد شده است

 ميهمچنين است تما. ه استاز امام كه در سندش يكي از اهل بيت باشد، روايت نكرد
  . اندكي تعدادبجزواياتش ر 

 معلوم شده كه ، اما متأسفانههوارد شد» حسن بن علي«البته بجز روايت هفتم كه از 
  !!!عربي قريشي نيست» پسر ابوطالب«است و  1فارس شعوبي» ابن يقطين«آن راوي، 

                                                 

 )مترجم. ( گروهي اند كه عرب را خوار شمرده و بر عجم تفضيل ندهند- 1



 63

نند كه آنان علم خود را از ك مييا همراه من مطمئني كه آنچه شيعيان ادعا اكنون آهم 
د، افسانه اي از ننك ميد و احاديث خود را از اهل بيت روايت ننك مياهل بيت دريافت 

جمله افسانه هايي است كه ميان مردم به خاطر اينكه زياد به گوششان خورده، شايع 
  .شاء اهللا افسانه ها خيلي زيادند و اين هم يكي از آن افسانه هاست ما. شده اند

  :اندب تأليف كنندگان منابع حديثي شيعه، همه شان غير عر - 3
همان شرطي كه اماميه براي خود قرار داده اند كه عبارت است از اينكه آنان تنها 

نند كه از طريق رجال اهل بيت نقل شده، از جهت ديگري نقض ك ميروايتي را قبول 
هيچ يك از چون اصل سند فاقد اين شرط است؛ : ن هم، اين است كهآو . ودش مي

جداي از اينكه از ائمه !  اصليت عربي ندارندنموده اند راوياني كه منابع حديثي را تأليف
 يا حداقل از عامه اهل – مذكور مقتضي آن است  شرط همچنان كه-اهل بيت باشند

به عالوه، رجال سلسله سند كامالً فاقد اين شرطي است كه شيعه، ديگران را . بيت باشند
 اينك تفصيل –روشن گرديد  همچنان كه در مورد قبلي برايمان –. مايندن ميبدان ملزم 

  :ودش مياين مطالب بيان 
  :ردند كه آن چهار منبع عبارتند ازگ ميهمانا روايت اماميه در اصل به چهار منبع بر 

  ).هـ ق 329متولد (، اثر محمد بن يعقوب كليني »كافي« -1
 ).هـ ق 381متولد (، اثر محمد بن علي قمي »فقيه من ال يحضره الفقيه« -2

 .تهذيب األحكام -3

 .استبصار -4

  .است) هـ ق 460متولد ( كتاب اخير، تأليف محمد بن حسن طوسي ود
 از ائمه اهل ،همان طور كه هيچ كدام. هيچ كدام از صاحبان اين كتابها عرب نيستند

  .بيت و حتي عامه اهل بيت نيستند
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اين منابع در زمان آل بويه تأليف و انتشار يافته و آل بويه، ايراني و عجم بودند كه 
  .ردند و فساد و تباهي در آن به پا كردندك مير بغداد حكمراني د

سپس صفويان آمدند كه آنان هم ايراني و عجم بودند تا بار ديگر حركت تأليفي 
. د را نوشت كه او فارس و عجم بو»بحاراالنوار«اماميه جان بگيرد؛ پس مجلسي كتاب 

ر است و بيش از صد جلد وايات اماميه معتبر مي تمااين كتابش به عنوان موسوعه
  .اشدب مي

  مقايسه منابع حديثي شيعه با منابع حديثي اهل بيت
ابع حديثي اهل سنت بر خالف منابع حديثي شيعه است؛ چون مؤلفين آنها هم نم

عرب و هم غير عربند اما غير عربي كه با طبيعت اسالم و ديدگاه جهاني اش سازگار 
  .طبيعت فارسها و ديدگاه خودشان سازگار استاست در حالي كه منابع شيعه تنها با 

رين و اولي ترين كتاب تأليف شده در زمينه روايت در ميان اهل سنت ت ميهمانا قدي
) هـ ق179وفات (مؤلف اين كتاب، مالك بن انس . امام مالك است» موطأ«كتاب 

  .اصليت عربي داشت و از تبار يمن بود
 شد؛ كتابي كه مشتمل بر حدود چهل هزار پس از اين كتاب، مسند امام احمد تأليف

وي از . عرب بود) هـ ق241وفات (امام احمد بن حنبل . اشدب مي �حديث پيامبر 
  .ني شيبان از عربهاي عراق بودبطايفه 

) هـ ق204وفات (مؤلف اين كتاب محمد بن ادريس شافعي . مسند امام شافعي
 عبد مناف به ،�سوم پيامبر او قريشي نسب و عرب بود كه نسبش در جد . اشدب مي

  .سدر مي �پيامبر
آن را جمع ) هـ ق256وفات (صحيح بخاري، كه امام محمد بن اسماعيل بخاري 

  .امام بخاري غير عرب بود. آوري كرده است
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او عرب و . است) هـ ق261وفات (مؤلف آن، امام مسلم بن حجاج . صحيح مسلم
  .عربي بود» قشير«از قبيله 

مؤلف اين كتاب . ن ابوداود استنبهاي حديثي اهل سنت، سيكي ديگر از كتا
  .است كه او هم عربي االصل و اهل اَزد بود) هـ ق275وفات (ابوداود 

پس چرا راويان اماميه، عجم هستند و هيچ كدام عرب نيستند؟ و چرا آميزه اي از 
ن هم ند؛ چون در ميان مسلماناك مييستند آن طور كه منطق و عقل حكم ن عرب و عجم

. و عرب حامالن دين اند و دين هم كتاب و سنت است. عرب هست و هم غير عرب
  .پس حتماً بايد در ميان راويان عرب باشد

اما اينكه مؤلفين منابع شيعه همه شان عجم اند، اشاره به اين است و اين شك را 
اشته باشيم كه اگر در نظر دند كه در اين باره قصدي در كار بوده به ويژه آنكه ك ميد ايجا

 باطل و افكار مخرب و افراطي است؛ چيزي كه عرب انحرافي وپر از عقايد ن منابع آ
ازد؛ چون اوالً امكان س مي از مؤلفين آن، اين امر را روشن و آشكار ينبودن حتي يك

اساس دين خود را ويران كنند و ثانياً در اين  ،ندارد كه عربها به خاطر ايماني كه دارند
حتي برايشان نبوده به ويژه در عصرهاي نخست؛ چون حكومتشان بر اساس كار مصل

ي دين اسالم، حكومتشان يدين اسالم پايه گذاري شده بود برخالف فارس ها كه با برپا
به هر دليلي منحرف شده، انحرافش به آن كه و هر كس از عربها . از هم فرو پاشيد

  .اعتماد باشددرجه نرسيده كه از نظر غير عربها، غير قابل 
  

  :هاي معيوبي است  راويان، داراي حلقهسلسله -4
 صرف نظر –ل بيت اين است كه رواياتشان هگاهي منظور شيعه راجع به روايت از ا

 در نهايت سلسله سندشان به امام جعفر صادق يا ديگر –از سلسله راويان آن روايات 
  .مين كافي استو براي قبول آن روايات و ثبوت صحتشان ه. سدر ميائمه 
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يعني در هيچ . اين، تفسير واقعي ادعاي شيعه است و بهره اي بيش از اين ندارند
كدام از روايات آنان از ابتداي سند تا آخرشان، راويي نمي يابي كه نسبش به اهل بيت 

  .ودش ميه روايت به او منتهي ك ميبرسد بجز اما
 هر روايتي را كه به ائمه اين همان معناي رايج در ميان عوام شيعه است، چون

ميان عالمانشان . نندك ميمنسوب شده باشد، صرف نظر از سند و صحتش، آن را تصديق 
ينيم كه آنان دقيقاً همانند عوام به اين روايات ب ميدر واقع ! نيز وضع به همين منوال است

ا علي رغم آنكه در هنگام جدال و بحث ادعاي تحقيق و پژوهش ر ،نندك مياستدالل 
  .دارند

 پس دعوايشان مبني بر بي – ت كه در واقع چيزي غير از اين نيس–اگر چنين است 
باطل كردن اين معنا  مانند بودنشان به خاطر روايت از اهل بيت، چه معنايي دارد؟ رد و

همانا چنين ادعايي شبيه به تبليغات صرف جهت . نيازي به تفصيل و توضيح ندارد
 هر كس كه ذره اي علم داشته باشد، اين را به خوبي .جلب توجه عموم مردم است

  :ينم كه بگويمب مياما با اين وجود هيچ اشكالي ن. ندك ميدرك 
همانا منتهي شدن يك روايت به شخص ثقه اي در صحيح دانستن آن روايت كافي 

 و تضعيف احاديث مطابقت  تصحيحنيست مادام كه با اصول و قواعد حديث و قواعد
و گرنه . جال سند استر مي و يكي از آن قواعد، وجوب موثوق بودن تمانداشته باشد

 بنا به قاعده – كه در منابع اهل سنت موجود است �احاديث منسوب به رسول اهللا 
 بسيار واالتر است پس �اشند؛ چون منزلت پيامبر ب مي صحيح تر و موثوق تر –قبلي 

  .اشدب ميعمل به مجموع احاديث او، اولي تر و سزاوارتر 
 يا امام جعفر صادق منتهي شده، �البته يك روايت تنها به خاطر اينكه به رسول اهللا 

ه سند از اول تا مستلزم صحت آن روايت نيست بلكه بايد به موثوق بودن رجال سلسل
و اين چيزي است كه قواعد اصولي . ، نگاه كرد خارجيصرف نظر از واقعيتخرش، آ
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صحت همه روايات كتب چهارگانه «: گويد ميخصوص خوئي در اين . مقتضي آن است
اگر شرايط صحت روايت :  نگريستثابت نشده، پس بايد به سند هر يك از روايات آنها

  1».ودش مين عمل نود در غير اين صورت به آش مين عمل ن تحقق پيدا كرد، بداآدر 
ه و در اما آنچه كه ميان عامه امامي. اين چيزي است كه در كتابها موجود است

  .همان طور كه قبالً ذكر شد. ان وجود دارد، چيز ديگري استش ميي و علواقعيت ملّ
نيم، اما ك مياين زماني است كه ما در خالل قواعد مربوطه به اين قضيه نگاه 

 كه از –نيم ك ميه در خالل قواعدي كه شيعه آن را وضع كرده اند به آن نگاه ك ميهنگا
 در آن صورت بطالن –ه راويان بايد از اهل بيت باشند ن قواعد، اين است كآجمله 

  .رواياتشان، بسيار واضح و روشن است؛ زيرا كامالً به اين شرط عمل نكرده اند
همانا محمد بن مسلم، جابر بن يزيد جعفي، زراره بن اعين، ابوبصير مرادي، هشام 

، عبداهللا بن بن حكم، هشام جواليقي، ابوحمزه ثمالي، محمد بن يحيي، عوف عقيلي
و ديگر راويان شيعه هيچ كدام ... يعفور، ابوهريره بزار، بريد بن معاويه، مغيره بن سعيد،

نند و در عين حال ك ميپس چگونه شيعه روايات اين افراد را قبول . از اهل بيت نيستند
روايات اهل سنت كه از صحابه و تابعين روايت كرده اند به اين دليل كه از اهل بيت 

  !انند؟د ميتند، مردود نيس

  : و اصحاب جعفر����مقايسه ميان اصحاب محمد 
 :كدام يك از اين دو گروه افضل و برترند: شايان ذكر است كه در اينجا بگوييم

  ؟):( يا اصحاب جعفر �پيامبر اصحاب 
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 برترند؛ چون شرافت و بزرگي هر فرد به اندازه �بدون شك اصحاب پيامبر 
يلي كه در كتاب و سنت در شأن به عالوه فضا. اشدب ميشرافت و بزرگي رفيقش 

  . وارد شده است�اصحاب پيامبر 
ر از اصحاب تگذشته از اين، هيچ معقول و منطقي نيست كه اصحاب جعفر بر

 كه از هر جهت و به هر اعتباري، �پس چگونه روايات اصحاب محمد !  باشند�محمد
 وند، و در همان حال روايانش ميرد  افضل اند، با اين بهانه كه از اهل بيت نيستند،

 دارند و از اهل بيت � محمداصحاب جعفر كه منزلت و شأن پايين تري از اصحاب 
  !وند؟ش مينيستند، قبول 

  :گرفته اند منابع شيعه مورد جرح و ضعف قرار راويان شيعه در خود - 5
 قرن پنجم يعه در اواخري كه شهايكتاب(اي رجال در نزد شيعه با مراجعه به كتابه

يينم كه همه روايانشان مورد جرح و ضعف ب مي) ن تأليف كرده اندآهجري و بعد از 
  .قرار گرفته اند و هيچ كدام ثقه نيستند

ود و هر كس تفصيل و توضيح در اين ش مياينك دليل آن به طور خيلي خالصه بيان 
  .واهد به آن منابع از جمله رجال كشي مراجعه نمايدخ ميمسأله را 

ر اينجا به خاطر اختصار به بيان احوال چهار راوي اي كه مدار و محور روايات د
 مرداي،  بن عديزراره بن اَعين، ابوبصير ليث: كه اينان عبارتند از. نمك ميشيعه اند، اكتفا 

  .محمد بن مسلم و بريد بن معاويه عجلي
تصديق او جماعت محدثين بر : گويد ميحائري درباره وي  :عينأ زراره بن - الف

از علي بن ابوحمزه از » كشي« اما 1.و قبول حديث و اطاعت كردن از او اتفاق نظر دارند

 tt :ند كه علي بن ابوحمزه گويد كه گفتمك ميدرباره او روايت ÷ابوعبداهللا  tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### 
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(( ((####θθθθ ãã ããΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu óó óóΟΟΟΟ ss ss9999 uu uuρρρρ (( ((#### ûû ûûθθθθ ÝÝ ÝÝ¡¡¡¡ ÎÎ ÎÎ6666 ùù ùù==== tt ttƒƒƒƒ ΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ uu uuΖΖΖΖ≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑƒƒƒƒ ÎÎ ÎÎ)))) AA AAΟΟΟΟ ùù ùù==== ÝÝ ÝÝàààà ÎÎ ÎÎ//// 〈〈〈〈1  پناه خداوند ما را از آن ظلم: گفت÷جعفر 

 بدعتي است كه زراره و ابوحنيفه آن را آورده :آن ظلم كدام است؟ گفت: گفتم! دهد
  .2اند

ند كه آنان نشسته بودند و همراهشان عذافر ك ميهمچنين از كليب صيداوي روايت 
لعنت خدا : بودند، ابوعبداهللا گفت÷صيرفي و تعدادي از اصحابشان همراه با ابوعبداهللا 

  3.سه بار اين را گفت! لعنت خدا بر زراره! ا بر زرارهلعنت خد! بر زراره
انسان بدتر و » زراره«: كه او گفتند ك ميدر جاي ديگري از ابوعبداهللا روايت 

اگر .  همانا اهللا سومين خداست:ويندگ ميو نصاري و كساني است كه  از يهود تبهكارتر
  .ه اش نروبيمار شد به عيادت او نرو، و اگر وفات يافت، به تشيع جناز

شنيدم كه ÷از ابوعبداهللا : گويد مي كه دنك ميي روايت ن عمران زعفراباز از
لعنت خدا بر او . ستهيچ كس به اندازه زراره در اسالم بدعت ايجاد نكرده ا: فتگ مي
  4!باد

زراره : فتگ ميشنيدم كه ÷از ابوعبداهللا : و از ليث مرادي روايت كرده كه او گفت
  .5ت گمراهي و سرگردانيلنمي ميرد مگر با حا
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 او زراره را مورد مذمت و همچنين از طرق زيادي از امام صادق روايت شده كه
او را از جمله جاسوسان پادشاه و اطالعاتيهاي او نكوهش قرار داده است و امام باقر، 

  .1دانست مي
در امامت و علم امام جعفر و پسرش، امام » زراره« نقل كرده است كه» كشي«حتي 

ضر بن شعيب از عمه زراره روايت شده ن روايت اخير از .وسي كاظم، شك داشته استم
 بياوريد من هم مقرآن را براي: ه بيماري زراره شدت يافت گفتك ميهنگا: كه او گفت

اي عمه، : او، آن را از من گرفت و گفت. قرآن را برايش آوردم و بر سينه اش نهادم
  2.كتاب، امام ديگري نيستير از اين شاهد باش كه براي من غ

جماعت «: اين، حال و وضعيت زراره اي بود كه حائري قبالً درباره اش گفت
  ».طاعت كردن از او اتفاق نظر دارندمحدثين بر تصديق او و قبول حديث و ا
فقيه ترين علماي نخست شش نفرند و از ميان : همچنين اماميه درباره او گفته اند

 و او از جمله اصحاب باقر و صادق و موسي 3.ه فقيه تر بودش نفر، زراره از هماين ش
اي زراره، همانا اسم تو : و نقل شده كه امام صادق به او گفته. كاظم قلمداد شده است

  4.هشتيان وجود داردب ميدر ميان اسا
خود سعي كرده از اين تنگنا خارج شود و به همين » معجم رجال«خوئي در كتاب 

ر خصوص مذمت و نكوهش زراره را به سه دسته تقسيم نموده خاطر روايات وارده د
  :است
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نند بر اينكه زراره در امامت موسي كاظم ك ميدسته اول، رواياتي هستند كه داللت 
ه جعفر صادق وفات يافت، پسرش عبيد را به مدينه فرستاد تا ك ميشك كرده، زيرا هنگا

  .امر امامت را در بوته آزمايش بگذارد
نند بر اينكه چيزهايي از زراره صادر شده ك ميواياتي هستند كه داللت دسته دوم، ر

  .كه با ايمانش منافات دارند
دسته سوم، رواياتي هستند كه در آنها سرزنش و نكوهش زراره از طرف امام وارد 

  . شده است
                                                                            !ود؟ش ميپس چگونه به امثال چنين كسي اعتماد 

 حال و وضعيت او با حال و وضعيت زراره، فرق چنداني : ابوبصير ليث مرادي- ب
  .ندارد

÷ عبداهللابوابوبصير بر در : باره او از حماد نائب روايت كرده كه او گفت كشي در

 يك اگر: و گفتابوعبداهللا به او اجازه اين كار را نداد  نشست تا علم كسب نمايد اما
آنگاه : گويد ميراوي . دش ميود، به او اجازه داده ب مي ام عقيده  برساعت از روز هم

! آخ! آخ: ابوبصير گفت. مد و پايش را بلند كرد و به صورت ابوبصير ادرار پاشيدگي آس
  1. است كه به صورت تو ادرار پاشيدگياين س: اين چيست؟ گفتم

  2.دش ميابت داخل خانه هاي ائمه و روايت كرده كه او در حال جن
رد؛ از آن جمله ك مياو جعفر صادق را به جمع آوري مال و دنيا دوستي متهم 

به سوي جماعت مردم رفتم تا : روايتي است كه كشي از ايويعفور نقل كرده كه او گفت
  مانا براي حج از آنان طلب نمايم، و ما چند نفري بوديم كه در ميانر ميچند دره
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اي ابوبصير، از خداوند بترس و با مال :  به او گفتم: ابويعفور گفت.ير مرادي بودابوبص
ساكت شو، همانا اگر دنيا : او گفت. خود حج را به جاي آر، چون تو مال فراواني داري

 آن را براي خود ود، با جامه اشب مي) منظورش امام جعفر صادق بود(در اختيار دوستت 
  1.ردك ميجمع آوري 
به دنيا ) جعفر صادق(همانا اگر دوستتان :  از ابوبصير نقل شده كه او گفتهمچنين

  2.زيدگ مي رد، آن را براي خود برك ميدسترسي پيدا 
او معتقد به امامت موسي كاظم پسر امام جعفر صادق نبود و او را به عدم علم و 

  3.ردك ميشناخت درباره احكام ديني متهم 
 او با حال و وضعيت دو نفر قبلي تفاوت حال و وضعيت : محمد بن مسلم- ج

  .چنداني ندارد
لعنت : فتگ ميشنيدم كه  ÷از ابوعبداهللا: كشي از مفضل روايت كرده كه او گفت

اند تا اينكه آن چيز د ميهمانا خداوند چيزي را ن: فتگ مياو ! ر محمد بن مسلم بادبخدا 
  4.به وجود آيد

: فتگ ميشنيدم كه  ÷ از ابوعبداهللا :و از ابوصباح روايت كرده است كه او گفت
ر دينشان، از جمله سهل انگاران د. اي ابوصباح، سهل انگاران در دينشان نابود شدند

  5.محمد بن مسلم است
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: روايت است كه درباره محمد بن مسلم و زراره گفته است ÷از جعفر بن محمد 
  1.آن دو از واليت من بهره اي ندارند و از پيروان ما نيستند

او از : ويندگ مياماميه .  او از اصحاب باقر و صادق است: بريد بن معاويه عجلي-د
  . و سرشناسان دين است از پايه هاجمله اوتاد و

  2!لعنت خدا بر بريد و زراره باد: روايت كرده كه او گفت ÷اما كشي از ابوعبداهللا 
نزد زراره و : گفتابوعبداهللا به من : ر روايت كرده كه او گفتاز عبدالرحيم قصي و

انيد كه رسول د ميد، آيا ياين چه بدعتي است كه ايجاد كرده ا: بريد برو و به آنان بگو
به :  اما بريد گفت»...هر بدعتي، گمراهي است« :»...كل بدعة ضاللة«:  فرموده اند�اهللا 

  .3ردمگ مي هرگز از آن كاري كه كرده ام بر نخدا سوگند،
ين و معتمدترين راويان اماميه و بارزترين همه شان اين حال و وضعيت موثوق تر

  !است
پس حال و وضعيت ديگر راويان كه در منزلت پايين تري قرار دارند، چگونه بايد 
باشد؟ بنابراين چنين امري مانع از اعتماد و اطمينان به رواياتشان است و ادعاي صحت 

هد كه قابل اعتماد د ميرار هي قنسبت آن روايات به ائمه، به عنوان ادعايي صرف و تُ
  .نيست

كثرت دروغگوياني كه بر اهل بيت دروغ بسته اند و تأثير آن در  -6

  :روايت از اهل بيت
: همانا دروغگوياني كه ادعاي محبت اهل بيت را دارند، بسيار زياد بوده اند، از جمله
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ر امام باقر ؛ جابر بن يزيد جعفي، كسي كه هفتاد هزار روايت را ب1هشام بن حكم مجسم
؛ ابوحمزه ثمالي، دائم الخمر 2عوف عقيلي، كسي كه دائم الخمر بود! دروغ بسته بود

ورد و از جمله خ مي، كسي كه اموال مردم را با نام ائمه 4؛ علي بن ابوحمزه بطائني3ديگر
  مذهب اين بطائني اولين كسي بود كه5.انستد ميبود كه امام رضا آنان را كافر » واقفيه«

 كه او هم دائم الخمر بود؛ ابوهريره بزار، كه او ،را اظهار كرد؛ عبداهللا بن ابويعفوروقف 
ي شراب نسان؛ سيد حميري، كه ا6هم دائم الخمر بود؛ هشام بن سالم جواليقي مجسم

روايت كرده ÷با سند خود از ابوعبداهللا » كشي«؛ و مغيره بن سعيد، كسي كه 7خوار بود
و كتابهاي . ستب ميدروغ ) يعني امام باقر( عمداً بر پدرم مغيره بن سعيد: كه او گفت

ن آرد و ك ميرفت و كفر و زندقه را مخفيانه در آنها وارد گ مياصحاب و ياران پدرم را 
ور تاد و به آنان دسد مياد، سپس آن كتابها را به اصحاب خود د ميرا به پدرم نسبت 

راطي كه در كتابهاي لو و اف غپس هر. داد كه آن مطالب را در ميان شيعيان پخش كنند مي

                                                 

 .106-1/105 الكافي، - 1

 .90 رجال الكشي، ص- 2

 .76 همان، ص- 3

 .423 همان، ص- 4

 واقفيه كساني بودند كه بر امامت موسي بن جعفر متوقف شده و قائل به مهدويت و غيبـت وي             - 5
اينان معتقد به امامت ائمه بعد از موسي نبودند؛ به استناد رواياتي كه آن موقع شايع شده                 . ودندب

: »قائمنا اسمه حديدة الحالق   «و  » .هفتمين امام ما، قائم ماست    «: »سابعنا قائمنا «: بود؛ از جمله  
  .»!!است» حديدة الحالق«قائم ما، اسمش «

 .1/105 الكافي، كليني، - 6

 .242شي، ص رجال الك- 7



 75

ر كتابهايشان جعل كرده اصحاب پدرم است از جمله مطالبي است كه مغيره بن سعيد د
  .1است

در : نقل كرده كه اين مغيره گفته است» تنقيح المقال«مامقاني در مقدمه كتابش 
  .2ردمسد، جعل كر ميروايات و احاديث شما، روايات زيادي كه به صد هزار روايت 

يكي ديگر از اين دروغگويان، ابوالخطاب اسدي است، كسي كه علي بن موسي 
لعنت خدا بر . ستب ميهمانا ابوالخطاب بر ابوعبداهللا دروغ : الرضا درباره اش گفته

همچنين اصحاب ابوالخطاب اين احاديث جعلي را تا به امروز در كتابهاي ! ابوالخطاب
  .3نپذيريد ،پس رواياتي كه مخالف قرآن استنند، ك مياصحاب ابوعبداهللا، جعل 

ستند، محمد ب مييكي ديگر از جاعالن حديث و دروغگوياني كه بر اهل بيت دروغ 
و شايع  ا.در نزد شيعه، است» مؤمن الطاق«ل مجسم ملقب به بن علي بن نعمان احو

ه خبر اين ك ميهنگا. رد كه امامت در افراد مخصوصي از اهل بيت منحصر استك مي
ن را انكار كرد با اين دليل كه آن را از پدرش، امام آشايعه به گوش زيد بن علي رسيد، 

امام از ترس اينكه مبادا به آن كفر ورزي ـ وآنرا : او در جواب گفت .باقر نشنيده است
  4!!انكار كني ـ و از شفاعت او محروم گردي بتو خبر نداد
شان در ته اند، صدها نفرند كه ذكرامثال اين دروغگوياني كه بر اهل بيت دروغ بس

كي از كثرت دروغگويان و كثرت دروغ بر مشاهير اهل بيت، ي. نجدگ مياينجا ن
و اين باعث .  بود)بعد از عصر صحابه (ر عصرهاي اوليهد  ميويژگيهاي بارز جامعه اسال
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 و آن بيماري عبارت بود. اي در جامعه اسالمي در آن روزهاي نخستين شد بروز بيماري
از انتشار دروغگويان بسياري كه خروار خروار دروغ بر زبان شخصيتهاي عمده اهل 

و اين باعث شد علماء حديث امثال امام بخاري و مسلم و جمع . كردند بيت روايت مي
آوري منابع حديث از رواياتي كه مردم از اهل  آورندگان كتابهاي سنن در هنگام جمع

تا مبادا چيزي از اين دروغهاي شايع شده در مصادر . بيت بر زبانها دارند دوري كنند
  .ي دروغ و راست در بين آنها كار آساني نبود چونكه غربله. آنها رخنه كند

 كاري كرده و اين روايات را از ائمه نوشته، هد كه هر كس چنيند ميت نشان واقعي
و . ه استردند، افتادك ميدر امر محذور و ممنوعي كه محدثين مذكور از آن اجتناب 

همه منابع حديثي آنها سرشار است از منابع شيعه شاهدي آشكار بر اين مدعاست؛ 
كه اين تنها به سبب نقل حديث از هر  .روايتهايي بسيار غلو كننده و افراطي و نادرست

تا جايي كه اگر به آن . اشدب مي از ائمه روايت كرده بدون آنكه تحقق نمايد، كسي كه
ف و موضوع هيچ سختي و دشواريي يدر تشخيص روايات ضعمنابع مراجعه كني، 

يني؛ به خاطر واضح بودن علت در متون روايات بدون آنكه نياز به نگاه كردن و ب مين
پس هرگاه سند را بررسي نمايي، به علت امر . تأمل و تحقيق در اسانيدشان باشد

  .اشدب ميني كه آن هم، همان راويان دروغگو ك ميبرخورد 
پس از تتبع «: گويد مي متعصب و معاصر شيعه دوازده امامي، هاشم معروف دانشمند

 ةو امثال آنها، غال» وافي«و » كافي«و پژوهش در احاديث وارده در منابع حديثي از قبيل 
ته شا كساني كه هيچ دري را به جا نگذينيم،ب ميو كينه توزان بر امامان هدايت يافته را 

 فاسد كردن احاديث ائمه و بدي كردن به مقام شامخ شان، ن در برايآاند مگر آنكه از 
بعداً به سراغ قرآن كريم رفتند تا زهرها و دسيسه هاي خود را در آن وارد . وارد شده اند

ست كه محتمل چيزهايي است كه كالمهاي ديگر محتمل ا  ميكنند، چون قرآن تنها كال
ن را به ناحق و به قصد بهتان آدند و پس صدها آيه را به ميل خود تفسير كر. آنها نيستند
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علي بن حسان و عمويش، . و گمراه كردن مردم، به ائمه هدايت يافته نسبت دادند
عبدالرحمن بن كثير و علي بن ابوحمزه بطائني، كتابهايي را در زمينه تفسير تأليف 

وب نمودند كه همه شان خرافات و تحريف و اباطيل و گمراه كردن مردم است كه با اسل
   .1غت و اهداف قرآن سازگار نيستندبالو 

واهم خ مين باره ذكر شد و نن شريف مرتضي ملقب به علم الهدي در ايخقبالً س
همانا اين شهادتها و اعترافات خطير و مهم از جانب علماي شيعه، .  تكرار كنمدوباره

است، تا در  برادر شيعه اي كه به دنبال حق  طوالني از جانب هرنياز به وقفه و تأمل
پرتو آن، از نو موضع گيري و تكليف خود را مشخص نمايد و بداند كه نتايجي كه ما 

الي از دليل علمي و مستند به قواعد و خ ميده ايم، ناشي از تعصب يا اتهابدان رسي
  .ضوابط تحقيق علمي، نيست

را مورد ) اثر كليني» الكافي«كتاب (اينكه به عنوان مثال يكي از منابع حديثي شيعه 
  .نيمك ميهيم و بعضي از احكام و نتايج قبلي را برآن منطبق د ميبررسي قرار 

  

  :ترين و معتمدترين منابع حديثي در نزد اماميه موثق
 اصول، : كه در سه جلد است–اثر محمد بن يعقوب كليني » الكافي«شيعه كتاب 
ثي اهل بيت در نزد رين منابع حديت ميي را به عنوان موثق ترين و قد–فروع و روضه 

غيبت «كتاب در مدت زماني كه از نظر آنان، مؤلف . ورندآ ميه حساب ب ميدوازده اما
 مدت زماني است – بنا به اعتقاد شيعه –غيبت صغري . نام دارد، زيسته است» صغري

با شيعيان خود  كه مهدي، محمد بن حسن از طريق چهار سفيرش يكي پس از ديگري،
دن كليني در اين عصر امتياز خاصي به كتابش داده بود و آن هم، ثقه بو. در ارتباط بود
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ود، مهدي از طريق ب ميدانستن او از جانب مهدي بود؛ چون اگر روايت ضعيفي در آن 
بلكه حتي شيعه روايت كرده اند كه . ردك مي ضعيف را انكار ياتسفيرانش، آن روا

اين . ندك ميبراي شيعيان ما كفايت » يكتاب الكاف«: »الكافي كافٍ لشيعتنا«: مهدي گفته
ته و حال اماميه، موثوق و معتمد دانسته كتاب و مؤلفش از جانب تمام دانشمندان گذش

 قبول ندارند، اين كتاب را موثوق  راحتي كساني كه تمام روايات موجود در آن. شده اند
اين كتاب در زمينه  .آن قائل اند  برايانند و منزلت بسيار واالييد ميترين منابع حديثي 

اما ديگران هر . ين منابع قرار داردا  ميشناخت اصول عقيده و احكام شرعي در رأس تما
 كه اين كتاب در صحت در نزد آنان همانند انندد ميجلد كتاب مذكور را صحيح سه 

نسبت آن، تازه آنان صحيح بخاري را به . صحيح بخاري در نزد ما اهل سنت است
و كتابهايي را در زمينه مقايسه ميان آن دو تأليف كرده اند . ورندآ ميچيزي به حساب ن

  .را بيان كنند» صحيح بخاري«بر كتاب » الكافي«تا تفوق و برتري كتاب 
يد نمونه اي از سخنان علماي شيعه در كتابهايشان است كه من آن آ ميآنچه در زير 

ب در جلد اول، چاپ تهران، را از مقدمه اي كه دكتر حسين علي محفوظ براي اين كتا
  :هـ نوشته، اقتباس نموده ام1381سال 
: گويد مياولين سخن از دكتر حسين علي محفوظ است؛ آنجا كه در آن مقدمه  -1

اين كتاب ياريگر آثار . حامالن حديث پيوسته از روشنايي و نور آن بهره مي جويند... «
 و  عليه وآله وسلمصلى اهللانبوت و نگه دارنده علم و دانش خاندان محمد 

  .»اشدب ميريعت اهل بيت ش ميحا
كتاب : گويد مي 8، صفحه1خود كليني مؤلف كتاب در مقدمه اصول كافي، جلد -2

جامع همه علوم دين است كه براي هر كسي كه به دنبال علم است، كفايت » الكافي«
طالب علم مايد و كسي كه ن ميند و انساني كه به دنبال هدايت است، به آن مراجعه ك مي

 .ندك ميدين و عمل به آثار صحيحه از صادقان است، به اين كتاب عمل 
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در حديث كتابي است كه اماميه » الكافي«كتاب : گويد ميشهيد محمد بن مكي  -3
 ).67ص ،25ج به نقل از بحار االنوار،. (به مانند آن عمل نكرده اند

امع ترين اصول ، ضابط ترين و ج»الكافي«كتاب : گويد ميمحمد باقر مجلسي  -4
، 1، ج»ة العقولآمر«به نقل از . (اشدب مياست و بهترين و بزرگترين تأليفات شيعه 

 ).3ص

 بر اين باورند كه اين كتاب بر مهدي عرضه شد، او آن را تأييد ءبعضي از علما -5
ين كتاب براي شيعيان ما ا«: »كافٍ لشعيتنا«: نمود و آن را كتابي نيك دانست و گفت

روضات «؛ و 4، ص1، ج»الصافي«؛ و 298، ص»منتهي المقال«به نقل از  (.»كافي است
 ).553، ص»الجنات

اينك به آنچه خود شيعه درباره اين كتاب گفته اند، بنگر؛ كتابي كه آن را به چنان 
  :درجه و منزلتي رسانده اند

 نام دارد، بيشتر از نه هزار روايت »مرآة العقول«مجلسي در شرح كتاب مذكور كه 
ضابط » الكافي«كتاب :  در حالي كه قبالً درباره آن گفته بود1 را ضعيف دانسته استآن

  .اشدب ميترين و جامع ترين اصول است و بهترين تأليفات شيعه 
ضابط ترين و ( كتاب  در بارةز روايات ضعيف درا  مياز ديگر كساني كه چنين ارقا
 ذكر كرده اند، مرتضي عسكري ) شيعه تأليفاتگترينرجامع ترين اصول و بهترين و بز

ن ساخته اند كه در اين امحدثان مدرسه اهل بيت خاطر نش: گويد مياست؛ آنجا كه 
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) 16199( حديث ضعيف از مجموع )9485(صد و هشتاد و پنج  كتاب نه هزار و چهار
  .1حديث، وجود دارد

 بلكه حتي يكي از محققين به نام محمد باقر بهبودي احاديث ضعيف آن را به
او از . گفته است» صحيح الكافي«و اين در كتابش، !! حديث رسانده است) 11693(

 –سته است نحديث را صحيح دا) 4428(تنها » الكافي«حديث ) 16121 (مجموع
حديث را رها كرده كه ) 11693( و –مرتضي عسكري هم بر اين باور است همچنان كه 

  .2به نظر خودش هيچ كدام صحيح نبوده اند
 سوم آن دروغ يا ضعيف باشد كه قابل اعتماد نيست، ين، كتابي كه بيشتر از دوبنابرا

  .واند داشته باشدت ميچه ارزشي 
ضابط ترين و جامع ترين اصول و بهترين و بزرگترين (وقتي اين، حال و اوضاع 

پايين تري از آن قرار است، پس وضعيت ديگر منابعي كه در منزلت ) تأليفات شيعه
  !! بايد باشد؟ چگونهدارند،

   روايات ضعيف از روايات صحيحتشخيصعدم 
اگر سخن از مشخص كردن روايات ضعيف و جدا نمودن آن از روايات صحيح به 

شيعه به روايات صحيح متمسك : وان گفتت ميمي ماند؛ چون نميان آيد، انسان ناتوان 
اين حكم ضعف نان، طور خالصه آاما به .  اند را ترك نموده ضعيف رواياتشده اند و

كه همه بر آن متفق نند بدون آنكه مقداري ك ميبه اين مقدار زياد از روايات، اطالق 
واند از اين حكم ت ميانگار آنان كاري نكرده اند، زيرا هيچ كس ن. شخص نمايندمباشند، 

يف عي برد تا زماني كه اتفاق آنان بر تمييز روايات صحيح از روايات ضده عملااستف
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 و گرنه احتمال ورود حديث ضعيف بر هر يك از روايات اين كتاب، .حاصل نشود
ورد، آ ميهمانا تنها نتيجه اي كه هر عاقلي از ماوراي آن به دست . كماكان پابرجاست
 چيزهاي باطل و ناپسند شود به ويژه در وايات است تا مبادا دچارر ميوجوب ترك تما

  .ضعف را دارداصول و مسائل اختالفي؛ چون هر روايتي احتمال 
آيا عقل مي پذيرد كه يك دارو ساز در داروخانه اش شانزده هزار نوع دارو را گرد 

ن باشد بدون آنكه عالمت و نشانه اي آر د مي س داروي كه از اين مقدار نه هزارآورد
جهت تشخيص آن از بقيه داروها باشد، سپس اين داروساز بر بيماران واجب گرداند كه 

همانا هر يك از !  از داروهاي موجود در داروخانه اش استعمال نكنند؟آنان دارويي غير
.  در هر يك از داروها هستاشد و احتمال وجود سمب مياين داروها احتمال دارد كه س

ن داروها آ  ميپس تنها راه حل براي نجات از هالك و نابودي، اين است كه از تما
  .هدد ميطر مرگ قرار و گرنه بيمار خود را در معرض خ. اجتناب شود

و آيا امكان دارد از كتابي استفاده كني كه شانزده هزار مسأله در آن وجود داشته 
باشد، نه هزار مسأله آن كامالً غلط است در حالي كه اين تعداد مسائل غلط در كتاب 
پراكنده است بدون آنكه از مسائل صحيح جدا شده باشند؟ يا اينكه بعضي از اساتيد در 

شان مل غير صحيح جدا سازند، ولي ع ازوضوع تحقيق نمايند تا مسائل صحيح رااين م
معتبر نباشد، و اين كار براي دوستانش باقي مي ماند و آنان هم در ميان از هيچ جهتي 

  !خودشان اختالف نظر دارند
 برنامه درسي اي كه  به عنوانمكان دارد كه به چنين كتابيا  ميلعآيا از هر جهت 

امتحان دهند و تنها اين كتاب به عنوان كتاب درسي شان در  ن بر اساس آندانشجويا
وانند در امتحان موفق شوند در ت ميدانشجويان چگونه ! نظر گرفته شود، اعتماد كرد؟

به راستي اين عين همان كاري ! ناسند؟ش ميحالي كه مسائل غلط از مسائل درست باز ن
نند در ك ميبه اكتفا به رواياتشان ملزم  كه ديگران راهند بدانگاه د مي كه اماميه انجام تاس
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حالي كه منابعشان پر از روايات ضعيف است بدون آنكه از روايات صحيح جدا شده 
  .باشند

 و ادعاي صحت آنها را وردآ مياما از لحاظ راوي اي كه اين نوع و تعداد روايات را 
را در طب تأليف كرده و دانشجويان دارد، همانا مثَل او به مانند پزشكي است كه كتابي 

ود كه سه چهارم كتاب، ش ميسپس معلوم . ندك ميرشته پزشكي را ملزم به خواندن آن 
ست و همانا بسياري از معلومات آن پزشك، ا  ميمخالف قواعد و اكتشافات معتبر عل

ا آيا درست است كه امثال چنين احمقي ر.  و نابودي و تباهي شده استمنجر به بيماري
يا آيا معقول است كه چنين كتابي به عنوان مرجع در علم پزشكي در ! پزشك نام نهاد؟
  !نظر گرفته شود؟

ن كتاب ملزم آاما مصيبت بزرگتر آن است كه دانشجويان به جواب دادن بر اساس 
شوند و تصحيح جوابهايشان مطابق معلومات و يافته هاي معتبر جديد صورت گيرد در 

پس اين . ه ها هيچ مطابقتي با آن كتاب عجيب و غريب ندارندحالي كه اين يافت
  !وند؟ش مي موفق كيدانشجويان چگونه و 

همانا اماميه تمام دينشان را بر اساس اين كتاب و امثال آن بنا نهاده و پيروانشان را 
!! همان سه چهارم آن كتاب، غلط است: ويندگ ميمايند در همان وقتي كه ن ميبه آن ملزم 

ال، مطابق قرآن و سنت و دين صحيح و عدر نزد خداوند مت» ح جوابهايتصح«حساب اما 
 آمده است، و مطابق محتويات كتاب – و عال  جلّ–كه از جانب خداوند  معتبري است

. اشدب مينند كه اكثر آن غلط ك مينيست؛ كتابي كه خود اصحاب كليني اقرار » الكافي«
  !ود؟ش ميت، چگونه در نزد خداوند رستگار پس كسي كه به آن متمسك و پايبند اس

قطع نشان دهنده صحيح نبودن به طور » افيالك«كتاب مضمون 

  :آن به اهل بيت استنسبت 
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همانا اين كتاب آميخته اي از رواياتي است كه صراحتاً عيب و نقص و تحريف را 
ه نسبت هد و رواياتي كه صفات خداوند مانند علم غيب را به ائمد ميبه قرآن نسبت 

 حمل �هند و رواياتي كه تنها بر استهزاء و مسخره به دين و مقام شامخ رسول اهللا د مي
و روايات ديگري در اين كتاب وجود دارند كه مشتمل بر خرافات و اساطير و . وندش مي

  .افسانه هاست
با . دم، گنجايش ندارد از اين چند مثالي كه به عنوان نمونه ذكر كركتاب حاضر بيشتر

 اختصاص دارد، ر به اين نتيجه رسيدم كه به ده روايت كه به يك موضوعأمل و تدبت
و آن يك موضوع هم، قرآن و حفظ آن است؛ كتابي كه اصل و اساس براي . اكتفا نمايم

 و �دين واركان اسالم مانند ايمان به خدا روز آخرت و نبوت محمد  صولا  ميتما
اگر قرآن . اشدب ميحرام بودن دروغ و قتل و زنا روزه و زكات و جهاد، و  وجوب نماز و

ود و از جانب خدا محفوظ و دست نخورده نمي ماند، به طور قطع اثبات هيچ يك ب مين
  .از آنها ممكن نبود

ياريگر آثار نبوت و نگه دارنده (» الكافي« به بعضي از رواياتي كه در كتاب اينك
  1: نگاه كناره قرآن آمده،بدر) ريعت اهل بيتش مي و حا�علم خاندان محمد 

ي برا ÷ا قرآني كه جبرئيل نهما: گويد ميروايت است كه  ÷از ابوعبداهللا  -8
به هفت هزار آيه هم   قرآني كه در اختيار ماست.1» هفده هزار آيه است،آورد �محمد

                                                 

مراجعه نمود تا بر ارزش حقيقـي روايـات موجـود در            » هذا هو الكافي  «وان به كتاب ما،     ت مي - 1
شاهد بر اين ارزش   منابع حديثي شيعه اطالع حاصل شود؛ چون در آن صدها روايت به عنوان              

چهل روايت  » أصول الباطل  القرآني الفاصل بين أصول الحق و      المنهج«و در كتاب    . نقل كرده ام  
اين منبع براي كسي كه به دنبال حق اسـت، چنـدان            . را به عنوان شاهد بر اين ارزش آورده ام        

 .دور نيست
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اين سؤالي ! پس كجاست قرآني كه در بردارنده اين هفده هزار آيه است؟. سدر مين
  .هدد مين را به ما آعدي جواب است كه روايت ب

قرآن خواند  ÷مردي بر ابوعبداهللا «: از سالم بن سلمه روايت است كه گويد -8
از اين : گفت ÷ابوعبداهللا . واندندخ ميو من حروفي از قرآن شنيدم كه ديگران آن را ن

وانند، قرآن بخوان تا وقتي كه قائم خ ميآن طور كه ديگران قرآن . قرائت دست بردار
راي همگان ب را –وجل عزّ-آن وقت او كتاب حقيقي خداوند . ظهور پيدا كند) ديمه(

 ÷علي : گويد ميورد و آ ميآن را نوشت، بيرون  ÷و مصحفي كه علي . واندخ مي

: اين مصحف را نوشت و پس از اتمام آن، آن را براي مردم بيرون آورد و به آنان فرمود
ن را بر محمد نازل فرموده و من آن را از دو كه آ ، است–وجل  عزّ–اين كتاب خداوند 

. گردآوري نموده ام) وحي شد �لوح المحفوظ و قرآني كه بر حضرت محمد(لوح 
 ما مصحفي داريم كه همه قرآن در آن جمع آوري شده و ديگر به قرآن :مردم گفتند

 تنها بر من .ينيدب مياما به خدا قسم، بعد از امروز هرگز آن را ن: علي گفت. نيازي نداريم
 .2»ن را بخوانيدآبه شما خبر دهم تا  ،واجب بود كه وقتي آن را جمع آوري نمودم

ند كه همه ك ميجز انسان دروغگو كسي از مردم ادعا ن«: گفت ÷ابوجعفر  -8
و ائمه  ÷وري شده است و بجز علي بن ابي طالب آقرآن آن طور كه نازل شده جمع 

رموده، جمع آوري و ه كه خداوند متعال نازل ف هيچ كس قرآن را بدان گون،بعد از او
  .3»حفظ نكرده است

                                                 

� 

 .634، ص2 الكافي، ج- 1

 .633 همان، ص- 2

 .228، ص1 همان، ج- 3
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 يكي از � وري شده، و علي جمع آ�ست داريم، توسط ابوبكر ني كه در دآقر
و ائمه بعد از علي هيچ .  بود� مسؤلين جمع آوري آن تحت نظارت زيد بن ثابت

 .ارتباطي با جمع آوري قرآن نداشتند

نازل  �اين آيه را بر محمد ÷جبرئيل «: ه كه گفتروايت شد ÷از ابوعبداهللا -4
اي اهل كتاب، به : (» نوراً مبيناً)في علي(يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا « :كرد

  .1»)نچه كه درباره علي به عنوان روشنايي آشكار نازل نموديم، ايمان بياوريدآ
وان اين آيه را ت مي از قرآن اين آيه در كدام سوره است؟ يا در چه جايي انمد مين

  !يافت؟

$$$$� درباره آيه ÷از ابوجعفر  -5 pp ppκκκκ šš šš‰‰‰‰ rr rr'''' ¯¯ ¯¯≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((#### ûû ûûθθθθ ãã ããΨΨΨΨ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu (( ((####θθθθ ãã ããèèèè‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏÛÛÛÛ rr rr&&&& ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ ãã ããèèèè‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏÛÛÛÛ rr rr&&&& uu uuρρρρ tt ttΑΑΑΑθθθθ ßß ßß™™™™ §§ §§����9999 $$ $$#### 

’’’’ ÍÍ ÍÍ<<<< '' ''ρρρρ éé éé&&&& uu uuρρρρ ÍÍ ÍÍ���� öö öö∆∆∆∆ FF FF{{{{ $$ $$#### óó óóΟΟΟΟ ää ää3333ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 〈〈〈〈 2 خداوند .  هستيمما، اهل بيت» مراولي األ«: روايت است كه گويد

فإن خفتم تنازعاً « : استاطاعت و پيروي از ما فرمودههمه مؤمنان تا روز قيامت را به 
 آيه مذكور چنين نازل شده .» فردوه الي اهللا و إلي الرسول و إلي أولي األمر منكمفي أمر
هد د مي به اطاعت و پيروي از واليان امر دستور –وجل  عزّ–پس چگونه خداوند . است
؟ همانا اين آيه تنها خطاب به حالي كه اجازه اختالف و نزاع به آنان داده است در

                                                 

 .417، ص1همان، ج - 1

خدا محمد  (و از پيغمبر    ) با پيروي از قرآن   (اي كساني كه ايمان آورده ايد، از خدا         «. 59 نساء،   - 2
اطاعـت كنيـد، و از كـارداران و فرمانـدهان مـسلمان خـود               ) مصطفي با تمسك بـه سـنت او       

 .»)باشندمادام كه دادگر و حق گرا بوده و مجري احكام شريعت اسالم (فرمانبرداري نمائيد 
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))� :كساني است كه مورد امر قرار گرفته و به آنان گفته شده ((####θθθθ ãã ããèèèè‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏÛÛÛÛ rr rr&&&& ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ ãã ããèèèè‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏÛÛÛÛ rr rr&&&& uu uuρρρρ tt ttΑΑΑΑθθθθ ßß ßß™™™™ §§ §§����9999 $$ $$#### 

’’’’ ÍÍ ÍÍ<<<< '' ''ρρρρ éé éé&&&& uu uuρρρρ ÍÍ ÍÍ���� öö öö∆∆∆∆ FF FF{{{{ $$ $$#### óó óóΟΟΟΟ ää ää3333ΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 〈〈〈〈1.   

ال تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد و« :روايت شده كه گفت ÷از ابوعبداهللا  -6

 راوي .»)هي أزكي من أئمتكمأن تكون أئمة (خالً بينكم نكاثاً تتخذون أيمانكم دأقوة 

بله، به خدا :  را ذكر كرده؟ گفت»ائمه«ه كلمه فدايت شوم خداوند در آي: تمگويد، گف

وانيم؟ خ مي »أربي«پس ما چگونه : آنگاه گفتم.  را ذكر كرده است»ائمه«قسم، كلمه 

  .2كردو به دستش اشاره كرد و آن را پرت !  چيست؟»أربي«: گفت
اين . ) سئلت بأي ذنب قتلتالمودةذا إو(: روايت است كه گويد ÷از ابوعبداهللا  -7
از شما ) يعني مودت خويشاوندان(كه بر شما نازل كردم » مودتي«درباره : گويد ميآيه 

   3مي پرسم كه با چه گناهي آنان را كشتيد؟
 �اي محمداين آيه را بر ÷جبرئيل «: روايت شده كه گفت ÷از ابوجعفر  -8

   .4) بغياً»في علي«ن يكفروا بما أنزل اهللا م أبئسما اشتروا به أنفسه(: اين چنين آورد
: درباره آيه«: از محمد بن فضل از ابوالحسن ماضي روايت است كه گويد -9

�tt ttββββρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ƒƒƒƒ ÍÍ ÍÍ���� ãã ããƒƒƒƒ (( ((####θθθθ ää ää↔↔↔↔ ÏÏ ÏÏ���� ôô ôôÜÜÜÜ ãã ãã‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ9999 uu uu‘‘‘‘θθθθ çç ççΡΡΡΡ «« ««!!!! $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ ÎÎ ÎÎγγγγ ÏÏ ÏÏδδδδ ¨̈̈̈uu uuθθθθ øø øøùùùù rr rr'''' ÎÎ ÎÎ//// 〈5 يريدون (: در جواب گفت،از او سؤال كردم

                                                 

  .276، ص1 الكافي، ج- 1

 ββββ: 94نگاه كنيد به سوره نحل آيه . 292، ص1 همان، ج- 2 rr rr&&&& šš ššχχχχθθθθ ää ää3333 ss ss???? îî îîππππ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ éé éé&&&& }} }}‘‘‘‘ ÏÏ ÏÏδδδδ 44 44’’’’ nn nn1111 öö öö‘‘‘‘ rr rr&&&& ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ >> >>ππππ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ éé éé&&&& 〈〈〈〈.  
  .295، ص1 الكافي، ج- 3
  .417، ص1 همان، ج- 4
  .»...خدا را با دهانهايشان خاموش گردانند) آئين(واهند نور خ مي«. 8/ صف- 5
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) رونلو كره الكافو(والية القائم ) نُورهِواهللا متم ) (..وا والية أمير المؤمنين بأفواههمليطفئ
را با دهانهايشان خاموش  ÷ امير المؤمنين علي تيواهند والخ مي: (بوالية علي

ند كه رداند، هر چگ مينور خود را كامل ) مهدي( خدا با واليت قائم گردانند، ولي
: مگر اين هم جزو آيه است؟ گفت:  گفتم.)دوست نداشته باشند واليت علي را كافران

 . جزو آيه است و عبارات ديگر تفسير آيه است)بوالية علي(بله، اين عبارت 
همانا خداوند متعال كسي را :  يعني چه؟ گفت»منوا ثم كفرواآذلك بأنهم «آيه : گفتم

تبعيت نكند، ) ين اولي به عنوان جانشعحضرت ( در زمينه وصي خود �كه از پيامبر 
 ار نمايد همانند كسي قرار داده كهمنافقين نام نهاده است، و هر كس امامت او را انك

إذا جاءك المنافقون (يا محمد : ن را نازل كرده و فرمودنبوت محمد را انكار نمايد، و قرآ
: ) لكاذبون»بوالية علي«اهللا يشهد أن المنافقين  قالوا نشهد إنك لرسول اهللا و»بوالية علي«
هيم كه تو فرستاده د ميويند ما گواهي گ ميهرگاه منافقان به واليت علي نزد تو بيايند، (

هد كه د مياند كه تو فرستاده او هستي و خداوند گواهي د ميخداوند هستي، خداوند 
   .)و هستندمنافقان به واليت علي، دروغگ

………… �: فرموده: گفتم çç ççµµµµ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) ãã ããΑΑΑΑ öö ööθθθθ ss ss)))) ss ss9999 55 55ΑΑΑΑθθθθ ßß ßß™™™™ uu uu‘‘‘‘ 55 55ΟΟΟΟƒƒƒƒ ÍÍ ÍÍ���� xx xx.... ∩∩∩∩⊆⊆⊆⊆⊃⊃⊃⊃∪∪∪∪ � 1منظور جبرئيل از : يعني چه؟ گفت

$$$$  آيه: گفتم: راوي گويد. است ÷ درباره واليت علي جانب خدا tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ uu uuθθθθ èè èèδδδδ ÉÉ ÉÉΑΑΑΑ öö ööθθθθ ss ss)))) ÎÎ ÎÎ//// 99 99���� ÏÏ ÏÏãããã$$$$ xx xx©©©© 44 44 
WW WWξξξξ‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ==== ss ss%%%% $$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ tt ttββββθθθθ ãã ããΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ èè èè???? ∩∩∩∩⊆⊆⊆⊆⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪ 〈〈〈〈2 همانا محمد بر : كافران گفتند: به چه معناست؟ گفت

                                                 

پيغمبـر  ) زبـان (از  ) كـه (گفتـاري اسـت     ) قرآن از سوي خدا آمـده اسـت و        (اين  «. 40/ حاقه - 1
 ».ودش ميبه نام محمد، پخش و تبليغ (بزرگواري 

شما كمتر ايمـان    ) اصالً. ريدب ميچنان كه شما گمان     (و سخن هيچ شاعري نيست      «. 41/ حاقه - 2
 »).فتيدا ميو به دنبال حق و حقيقت (وريد آ مي
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ه او امر نكرده است، پس اره علي ببپروردگارش دروغ بسته و خداوند اين قضيه را در
لو و. تنزيل من رب العالمين» ية عليوال«إن (: زل فرموداخداوند بدين خاطر اين آيه را ن

واليت «همانا : ()ثم لقطعنا منه الوتين.  اليمينبعض األقاويل، ألخذنا منه» محمد«تقول علينا 
خنان را به دروغ پيغمبر پاره اي س اگر. از جانب پروردگار جهانيان نازل شده است»علي

 .)رديمك ميسپس رگ دلش را پاره . يمرفتگ ميست، ما دست راست او را ب ميبر ما 
» نالعالمي«لتذكرة للمتقين » والية علي«إن (: ن عطف داده و فرمودهه آسپس سخن را ب

: )لحق اليقين» واليته«أن لحسرة علي الكافرين و» علياً«وأن . وإنا لنعلم أن منكم مكذبين
انيم كه د ميما قطعاً . است» جهانيان«اران  پرهيزگ براياندرز پند و» واليت علي«اً مسلم(
مايه حسرت و سبب اندوه » علي«و همانا . نندك ميتكذيب ) اين امر را(رخي از شما ب

   .)يقين راستين است» واليت علي«و . كافران است

 $£ϑ آيه: گفتم s9 $uΖ ÷èÏϑ y™ #“ y‰ çλù; $# $̈Ψ tΒ# u ÏµÎ/ 〈1به » الهدي«: گفت  به چه معناست؟

را شنيديم، به مواليمان ايمان » واليت«ه رهنمود ك مييعني هنگا. معناي واليت است

 ŸŸ  :پس هر كس به واليت مواليش ايمان بياورد. آورديم ŸŸξξξξ ss ssùùùù ßß ßß∃∃∃∃$$$$ ss ssƒƒƒƒ ss ss†††† $$$$ TT TT¡¡¡¡ øø øøƒƒƒƒ rr rr2222 ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ $$$$ ZZ ZZ)))) yy yyδδδδ uu uu‘‘‘‘ 〈2 

آيا : گفتم» ).ديهايشحاصل از افزودن بر ب(رسد، و نه از ستم ت مي) پاداش(نه از كاستي «
نه، تفسير و تأويل فرموده : ويي از طرف خداوند نازل شده است؟ گفتگ ميآنچه 

إال . ه ملتحداًلن أجد من دونأحد و» إن عصيته«جيرني من اهللا قل إني لن ي(. خداوند است
در هيچ كس مرا » اگر من از خدا نافرماني كنم ـ: بگو ():»في علي«رساالته بالغاً من اهللا و

جز خدا )  خداببراي حفظ خود از عذا(هد، و پناهگاهي د ميخدا پناه ن) خشم(برابر 
                                                 

 .»شنيديم، بدان ايمان آورديم) ن راقرآ(ه رهنمود ك ميهنگاما «. 13/ جن- 1

 .»)فزودن بر بديهايشحاصل از ا(رسد و نه از ستم ت مي) پاداش(نه از كاستي «.13/ جن- 2
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تبليغ از سوي خدا، و رساندن پيامهاي او ) وانم بكنمت ميها كاري كه نت(ليكن . نمي يابم
بله، سپس خداوند :  گفتجزو قرآن است؟» في علي«عبارت : گفتم.) است» ليعدرباره «

فإن له نار جهنم » في علي«رساالته من يعص اهللا وو(: ي فرمايدييد اين قضيه مأبراي ت
نافرماني كند، نصيب او » درباره علي«هر كس از خدا و رسالتهايش : ()خالدين فيها أبداً

  ).آتش دوزخ است و جاودانه در آن مي ماند

$$$$  آيه: گفتم ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ ÎÎ ÎÎ)))) ßß ßß øø øøtttt ww wwΥΥΥΥ $$$$ uu uuΖΖΖΖ øø øø9999 ¨¨ ¨¨““““ tt ttΡΡΡΡ yy yy7777 øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttãããã tt ttββββ#### uu uu öö öö���� àà àà)))) øø øø9999 $$ $$#### WW WWξξξξƒƒƒƒ ÍÍ ÍÍ””””∴∴∴∴ ss ss???? ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄⊂⊂⊂⊂∪∪∪∪ 〈1 چه معناست؟ گفت به :

ويي از طرف خدا نازل گ ميآنچه : گفتم. نازل كرديم» ليعدرباره «يعني ما قران را بر تو 
   .2»بله، اين تأويل آيه است: ده؟ گفتش

||� يهآ: روايت است كه فرمود ÷از ابوعبداهللا  -10 ||==== ¬¬ ¬¬7777 xx xxmmmm ãã ããΝΝΝΝ ää ää3333 øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) zz zz≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑƒƒƒƒ MM MM}}}} $$ $$#### ………… çç ççµµµµ uu uuΖΖΖΖ §§ §§ƒƒƒƒ yy yy———— uu uuρρρρ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû 
öö öö//// ää ää3333 ÎÎ ÎÎ////θθθθ èè èè==== èè èè%%%% 〈3  است و منظور از عبارت ÷منين علي ؤبه اميرالمبه معناي اعتقاد  oo ooνννν §§ §§���� xx xx.... uu uuρρρρ 

ãã ããΝΝΝΝ ää ää3333 øø øø‹‹‹‹ ss ss9999 ÎÎ ÎÎ)))) uu uu���� øø øø���� ää ää3333 øø øø9999 $$ $$#### ss ss−−−−θθθθ ÝÝ ÝÝ¡¡¡¡ àà àà���� øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ tt ttββββ$$$$ uu uuŠŠŠŠ óó óóÁÁÁÁ ÏÏ ÏÏèèèè øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ 〈〈〈〈 4 5اشدب مي، خليفه اول و دوم و سوم.  

ظاهراً كليني به تمام اين روايات معتقد بوده و آنها را قبول داشته، چون در مقدمه 
 كه بجز رواياتي كه نزد او صحيح –ذكر شد  همچنان كه كمي قبل –كتابش ذكر كرده 

                                                 

  ».ما خودمان قرآن را به تدريج بر تو نازل كرده ايم«. 23/انسان- 1
 .435-432، ص1الكافي، ج:  به دنباله اين روايت طوالني نگاه كنيد- 2

اشـته اسـت و آن را در دلهايتـان آراسـته            د مـي خداوند ايمان را در نظرتـان گرا      «.7/ حجرات - 3
 »...است

 .»رتان زشت و ناپسند جلوه داده استنافرماني و گناه را در نظ و كفر و«. 7/ حجرات- 4

  .1/426 الكافي، - 5
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وان به روايات كسي كه چنين فكر و ت ميپس چگونه . ودش مياند، هيچ حديثي روايت ن
» الكافي«هتري از كتاب بقيه منابعي كه وضعيت ب! عقيده اي دارد، اطمينان و اعتماد كرد؟

  .آن قياس كنندارند، بر 

��   قرآن، كتاب خداوند كهآنچه گذشت رواياتي بود كه كليني درباره ��ωωωω ÏÏ ÏÏµµµµ‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ???? ùù ùù'''' tt ttƒƒƒƒ 

ãã ãã≅≅≅≅ ÏÏ ÏÏÜÜÜÜ≈≈≈≈ tt tt7777 øø øø9999 $$ $$#### .. .. ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÈÈ ÈÈ ÷÷ ÷÷ tt tt//// ÏÏ ÏÏµµµµ ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ yy yy‰‰‰‰ tt ttƒƒƒƒ ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ  ÏÏ ÏÏµµµµ ÏÏ ÏÏ���� ùù ùù==== yy yyzzzz (( (( ×× ××≅≅≅≅ƒƒƒƒ ÍÍ ÍÍ””””∴∴∴∴ ss ss???? ôô ôô ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ AA AAΟΟΟΟŠŠŠŠ ÅÅ ÅÅ3333 xx xxmmmm 77 77‰‰‰‰ŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏΗΗΗΗ xx xxqqqq ∩∩∩∩⊆⊆⊆⊆⊄⊄⊄⊄∪∪∪∪ 〈1 روايت كرده 

پس نظرت درباره ديگر منابعي كه پايين تر از آن هستند، چيست؟ هر كس . است
به خود كتاب مراجعه .  مطمئن گرددواهد بيشتر در اين باره مطالعه كند تا قلبشخ مي

دارنده علم و دانش خاندان محمد ياريگر آثار نبوت و نگه (اين كتاب و امثال آن . نمايد
يا به . در نزد شيعيان است) ريعت اهل بيتش  ميو حا) صلى اهللا عليه وآله وسلم(

  .! است»جعفريمذهب «ين كتاب و امثال آن ياريگر عبارت ديگر ا
ود كه ما به طور جزم و يقين اقرار كنيم كه منابع حديثي اماميه ش مياين امر سبب 

همانا راويان اين منابع حامل عقايد كفر آميز و تصورات و . موثوق و قابل اعتماد نيستند
و  پندارهاي منحرفانه از دين و عقل و اخالق اند و اين به طور حتم منجر به سقوط

ي و قطعي اي و نتيجه حتم. رددگ ميور تفصيل، ان به طور كلي و به طفروپاشي رواياتش
  .اشدب مي) :(بطالن نسبت فقه جعفري به امام جعفر سيم، ر ميكه ما بدان 

                                                 

نـه غلطـي و     . ( نمي گردد  هيچ گونه باطلي، از هيچ جهتي و نظري، متوجه قرآن         «. 42/ فصلت - 1
تناقضي در الفاظ و مفاهيم آن اسـت، و نـه علـوم راسـتين و اكتـشافات درسـت پيـشينيان و                  

قرآن فرو فرستاده ) سد؛ چرا كهر ميپسينيان، مخالف با آن، و نه دست تحريف به دامان بلندش      
 و و افعالش از روي حكمت اسـت، و شايـسته حمـد   (يزدان است كه با حكمت و ستوده است   

 »).ستايش بسيار است
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تازه اين زماني است كه فقه جعفري، برگرفته از نصوصي باشد كه از امام جعفر 
صادق روايت شده، پس اگر ما حقيقت و واقعيت را در نظر بگيريم كه همه فقه جعفري 

، آن وقت وضعيت او نسبت داده شدهتشكل از آراء و اجتهادات خود فقهاست كه به م
  !!چگونه بايد باشد؟
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  فصل چهارم

 ترجيح ميان در» ���������������א���������������א���������������א���������������א����«تكيه به قاعده  استناد و

  احكام متعارض فقهي
فقه جعفري در بسياري از مسائل خود به قاعده مذهبي خود كه به ناحق به امام 

آنچه از امام صادق در اين خصوص نقل كرده . ندك ميق نسبت داده اند، تكيه جعفر صاد
در صورت تعارض ميان احكام («: 1»ما خالف العامة ففيه الرشاد«: اند اين سخن است

  .»و در آن هدايت است) اشدب ميصحيح (آنچه كه مخالف آراي اهل سنت است، ) فقهي
از اسباب سد است و پيوسته يكي بدون شك قاعده مذكور، قاعده اي باطل و فا

هت اتحاد و به هم جالشهاي مخلصانه ت ميمات ميو ناكابزرگ براي تفرقه مذهبي، 
  .اشدب ميپيوستگي مسلمانان و افراد يك سرزمين 

 گروه بطالن اين قاعده واضح است و نياز به تالش زيادي ندارد؛ چون هر مذهب و
، پس مخالفت با آن به طور مطلق، مخالفت با اي از حق داردو ديانتي هر چه باشد، بهره 

ن را  آ� در نزد خود دارند و پيامبر حتي يهود و نصاري بعضي از حق. آن حق است
تقرير و تأييد نموده و در بعضي از مسائل از قبيل روزه عاشورا با آنان موافقت نموده 

ن و گواه بر هاى پيش از خود و نگهبا  كتابهتصديق كنند، )قرآن (و كتاب ما. است
شريعت اديان پيشين « اصوليون بر اين باورند كه و جمهور. آنان است]  حقّانيت همه[

براي ما هم معتبر و حجت است مادام كه در شريعت ما چيزي مخالف با آن نيامده 
  ».باشد

                                                 

 .6/301؛ تهذيب األحكام، طوسي، 1/68 اصول الكافي، كليني، - 1
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اما علماي شيعه با توجه به اين قاعده، اصل و ضابطه اي را جهت شناخت حق در 
، مانند تعارض احكام فقهي يا تعارض ميان روايات صحيح خود از مورد مبهم و مشكل

» تحليل متعه«، باب »االستبصار«به عنوان مثال طوسي در كتاب . ائمه، اتخاذ نموده اند
اما : گويد ميچندين روايت راجع به حالل بودن آن نقل كرده و  ،بعد از روايت خود

روايت ÷جداد خود از حضرت علي آنچه محمد بن احمد از زيد بن علي از آباء و ا
: »نكاح المتعةلحوم الحمر األهلية و ���� اهللا حرّم رسول«: علي گفتهكرده كه حضرت 

، درست آن است كه ما »ر اهلي، و نكاح متعه را حرام نمودگوشت خ �رسول اهللا «
  .1اشدب مياين روايت را بر تقيه حمل كنيم، چون موافق مذاهب اهل سنت 

و همه شان باطل اند، چون بر اساس قاعده اي باطل بنا ! سيار زيادندامثال اين مورد ب
پس چگونه امر باطلي به ائمه حق و . شده اند هر چه بر امري باطل بنا شود، باطل است

  ود؟ش ميهدايت يافته نسبت داده 

                                                 

انم آيا از نظر طوسي فقط حرمت نكاح متعه بر تقيـه حمـل             د مين. 3/142 االستبصار، طوسي،    - 1
 ود؟ش ميود يا گوشت خر اهلي هم بر آن حمل ش مي
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  فصل پنجم

  تقيه
  :تقيه از نظر شيعه يكي از اركان دين است

نند نماز يكي از اركان دين است و دست كشيدن از ما» تقيه«شيعه بر اين باورند كه 
  !يعني تا روز قيامت جايز نيست» مهدي«آن تا قيام 

لو قلت «: ابن بابويه قمي و ديگران از امام جعفر صادق روايت كرده اند كه او گفت

همانند تارك فتم كه تارك تقيه گ مياگر «: 1»أن تارك التقية كتارك الصالة لكنت صادقاً
  .»ت، راست گفتمنماز اس

و ال دين لمن ال تقية . إن تسعة أعشار الدين التقية«: گويد مياز باقر روايت است كه 

  .»ت و هر كس تقيه نكند، بي دين استهمانا نه دهم دين، تقيه اس«. 2»له
اعتقاد ما، شيعيان بر اين است كه «: گويد مي» عتقاداتاإل«ر كتاب د ميابن بابويه ق

ز را ترك كرده ن است كه نماآر كس آن را ترك كند، همانند تقيه واجب است و ه
  .»باشد

) مهدي(ن تا زمان خروج قائم آتقيه واجب است و برداشتن «: فزايدا مياو در ادامه 
قبل از خروج مهدي آن را ترك كند، قطعاً از دين خداوند  پس هر كس. جايز نيست

  .3»و ائمه مخالفت نموده است �مبر عال و از عقيده اماميه خارج شده و با خدا و پياتم

                                                 

 .2/80 من ال يحضره الفقيه، ابن بابويه، - 1

 .2/217ول الكافي، كليني،  اص- 2

 .115-114 اإلعتقادات، ابن بابويه قمي، صص- 3
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  :»تقيه«از بين رفتن دين به سبب 
وقتي دانستيم كه مضمون تقيه در نزد شيعه، بدون آنكه ضرورتي در ميان باشد، 

 همچنان كه بر عامه مردم واجب است –كذب محض و دروغ آشكار است و اين دروغ 
 وقتي بيان دين و شناخت سيم كهر مي بر شخص امام نيز واجب است، به اين نتيجه –

ن وقت حق، آهد، د ميآن به امام بستگي دارد و امام بدون ضرورت به حق و باطل فتوا 
انند كدام حكم، حق است و بيان دين هم حاصل د ميود و مردم نش ميبر مردم مشتبه 

  .ودش مي حق و راستين از دين باطل، منتفي ود و امكان شناخت چهره دينِش مين
  :هدد مي خود فتوا امام به ميل

. شيعه صالحيت كامل را به امام داده اند در اينكه به ميل خود حق بگويد يا باطل
كرده كه عبداهللا بن سليمان  روايت ÷همچنان كه كليني با سند خود از ابوعبداهللا 

ضرت سليمان د، امام را مخير كرده همچنان كه حيا خداون آ:ابوعبداهللا پرسيدماز : گويد
چون مردي قضيه اي را از امام پرسيد و امام  .بله: ؟ گفتبودر كرده  را مخيپسر داود

 قضيه را از او پرسيد و او جواب ديگري غير از جوابش را داد و مرد ديگري همان
سپس مرد ديگري آمد و درباره همان قضيه از او سؤال كرد و . جواب اول را به او داد

هذا عطاؤنا فامنن أو ( :ه او داد، سپس گفتامام جوابي غير از دو جواب قبلي را ب

بدون واهي خ مياين عطاء و بخشش ماست، پس به هر كس كه : ()بغير حساب» أعط«
، اين آيه به همين )ع(در قرائت حضرت علي ). هيچ گونه حساب و كتابي ببخش

   .1صورت آمده است

                                                 


 �	 �����در كتـاب خداونـد،      . 1/438،   اصول الكافي، كليني   - 1����� � �� �� � � منن أو  فـا « آمـده و     �...�
 نيامده است، آيا نزد علي كتابي غير از كتاب خداوند وجود داشته است؟» أعط
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از  :ه گفتروايت كرده كه زرار ÷عين از ابوجعفر أهمچنين كليني از زراره بن 
سپس مردي نزد وي آمد و . راجع به مسأله اي پرسيدم و جواب مرا داد ÷ابوجعفر 

سپس مرد . مسأله از او پرسيد، او جوابي برخالف جواب من، را به او دادراجع به همان 
ديگري آمد و همان مسأله را از وي پرسيد، امام برخالف جواب من و جواب مرد قبلي، 

 اين دو ،)ص(اي پسر رسول اهللا :  رفتند، گفتمه آن دو مردك مياهنگ. او جواب داد به
 اهل عراق و از پيروان شما آمدند و راجع به يك مسأله از تو پرسيدند، تو به هر مرد

اي زراره، همانا اين امر براي ما بهتر است و : گفت.  جواب مختلفي داديانيك از آن
رديد، مردم به زيان ما شما را ك ميامر اتفاق و اگر شما بر يك . براي ما و شما جاودانه تر

  ... رداندگ ميبقاي ما و شما را كمتر لي اين ردند وك ميتصديق 
اينان پيروان شمايند؛ اگر آنها را به : گفتم ÷سپس به ابوعبداهللا : زراره گويد

ل از و حا. مطيع فرمانتان خواهند بود. برگرفتن نيزه امر كنيد و يا بر عليه مردم بشورانيد
ابوعبداهللا مانند :  راوي گويد.شوند كه باهم اختالف دارند نزد شما در حالي منصرف مي

  .1پدرش جواب داد
 كه مبود ÷نزد ابوعبداهللا :  كه گويدهشيم روايت كردأوسي بن مهمچنين كليني از 

سپس شخصي . مردي راجع به آيه اي از قرآن از وي سؤال كرد ابوعبداهللا جوابش را داد
ابوعبداهللا برخالف جواب مرد . ي داخل شد و راجع به همان آيه از او سؤال كردديگر

بر اثر آن چنان شدم كه انگار قلبم به وسيله چاقو تكه تكه . اول، به او جواب داد
 شد لدر حالي كه در همان حال و وضعيت بودم ناگهان شخص ديگري داخ... ودش مي

د، او برخالف جواب من و جواب ديگري، به او آيه از ابوعبداهللا پرسيو راجع به همان 
 .ن به خاطر تقيه از امام سرزده استآآنگاه درونم آرام گرفت و دانستم كه . جواب داد
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 حضرت – عزوجل –شيم، همانا خداوند أاي ابن : سپس امام رو به من كرد و گفت

####  :سليمان پسر داود را مخير كرده و فرمود xx xx‹‹‹‹≈≈≈≈ yy yyδδδδ $$$$ tt ttΡΡΡΡ ää ääττττ !! !!$$$$ ss ssÜÜÜÜ tt ttãããã ôô ôô ãã ããΨΨΨΨ øø øøΒΒΒΒ $$ $$$$$$ ss ssùùùù ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&& ôô ôô7777 ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ øø øøΒΒΒΒ rr rr&&&& ÎÎ ÎÎ)))) öö ööHHHH tt ttóóóó ÎÎ ÎÎ//// 55 55>>>>$$$$ || ||¡¡¡¡ ÏÏ ÏÏmmmm 

∩∩∩∩⊂⊂⊂⊂∪∪∪∪ 〈1 »)عطاء ما است، پس ) چيزهايي كه به تو داده ايم(اين ) ما بدو وحي كرديم كه

باز دار، بدون ) واهيخ ميآن را از هر كس كه (ببخش يا ) واهيخ ميبه هر كسي كه (
 و امور دين .»)دادن يا ندادن، از تو كشيده شودكه در برابر (هيچ گونه حساب و كتابي 

!!� :تفويض كرده و فرموده�را به پيامبر  !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ãã ããΝΝΝΝ ää ää33339999 ss ss????#### uu uu ãã ããΑΑΑΑθθθθ ßß ßß™™™™ §§ §§����9999 $$ $$#### çç ççννννρρρρ ää ää‹‹‹‹ ãã ãã‚‚‚‚ ss ssùùùù $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ ää ää33339999 pp ppκκκκ tt ttΞΞΞΞ çç ççµµµµ ÷÷ ÷÷ΨΨΨΨ tt ttãããã 

(( ((####θθθθ ßß ßßγγγγ tt ttFFFFΡΡΡΡ $$ $$$$$$ ss ssùùùù 〈〈〈〈2 » آورده است اجراء ) از احكام الهي(براي شما �چيزهايي را كه پيغمبر

داوند هر  پس خ.»ا از آن بازداشته است، دست بكشيدكنيد، و از چيزهايي كه شما ر
  .3سپرده، به ما هم سپرده است�چيزي را كه به رسول اهللا 

همانا ائمه براي هر يك از قضايا و مسائل، احكام مختلفي : گويد مييوسف بحراني 
يني كه آنان ب مي. بيان كرده اند اگر چه هيچ يك از مخالفين در حضور آنان نبوده باشد

ه اند اگر چه حتي يكي از مخالفان قائل  يك مسأله جوابهاي متعدد و مختلفي داديبرا
  4.به آن نبوده باشد

يا دروغ و سخن باطل » تقيه«با اختيار خود و بدون هيچ ضرورتي به » امام «،بنابراين
  .ندك ميتمايل پيدا 
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  :عمل نكردند» تقيه« هيچ گاه به – عليهم السالم –پيامبران 
التر از پيامبر  يك پيامبر و بلكه بابه منزله» امام«وقتي دانستيم كه شيعه معتقدند كه 

 از نوح و هود و صالح و –نيم، حتي يك پيامبر ك مين كريم مراجعه است و وقتي به قرآ
 – �لوط و موسي و شعيب و عيسي و ديگر پيامبران عليهم السالم تا حضرت محمد 

س جان خود نمي يابيم كه به تقيه پناه برده باشد و آيات خداوند را كتمان نمايد و از تر
نان از جانب قوم آيا با اختيار و بدون هيچ ترسي، آن را ابالغ ننمايد در حالي كه اغلب 

ود و آنان ب مياگر چنين . خود به استضعاف كشيده شده و مورد ظلم و ستم قرار گرفتند
چرا مبعوث . دش ميردند، آن وقت هدف از پيامبري و بعثت وي منتفي ب ميبه تقيه پناه 
مايد؟ يا خير ن مي عنوان پيامبر برگزيده شود در حالي كه پيام الهي را ابالغ نشود و به

 كه به موافق خواسته ها و آرزوهاي كافران سركش اي گونه را ابالغ نمايد اما به الهيپيام 
  1؟گويد مي اين را – صرف نظر از اينكه مسلمان هم باشد –باشد؟ آيا هيچ عاقلي 

                                                 

پاسخ راستگويان آل محمـد     ... «:  است ه كتابي نوشته كه در آخر آن آمده        يكي از بزرگان شيع    - 1
پيشگاه پروردگـار    در اينكه اگر فردا در       –!  سالم و درود خداوند  بر او و ساير پيامبران باد           –

بلند مرتبه از ما بپرسند كه هنگام ظهور فتنه و بدعت و خرافات چه كار كرديم از ترس اينكـه                    
مبادا لعنت خداوند شامل حالمان گردد؛ لعنتي كه خداوند آن را به عالماني كه هنگـام پيـدايش    

ـ    (.»كنند، وعـده داده اسـت      ا آشكار نمي  بدعتها و خرافات، علم خود ر      صوم عليـه   عـصمة المع
 مـيالدي  2003السالم وفق المعطيات القرآنية، جالل الدين علي الصغير، چاپ دوم، بغداد، سال        

  ).427، ص)هـ ق1424(
انيم آيا بيان حق و آشكار نمودن آن هنگام پيدايش بدعتها و خرافات تنها مختص بـه                 د ميما ن 

 در زمان ائمه حق آشكار      ود؟ بنابراين، نقش ائمه چيست؟ يا     ش ميعلماست و شامل حال ائمه ن     
بوده و بدعتها و خرافات وجود نداشـته انـد؟ پـس در ايـن صـورت علـت تمايـل آنـان بـه                          
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و . قه جعفري بر اساس اين قاعده باطل بنا شده اندبسياري از احكام شرعي در ف
اقوال صحيح ائمه به خاطر حمل بر تقيه باطل اعالم شده اند؛ از آن جمله روايتي است 

ي نماز اذان گفت اپدرم در خانه اش بر«: كه طوسي از محمد باقر نقل كرده كه او گفت
بر زبان جاري »  خواب است ازنماز بهتر«: »الصالة خيرٌ من النوم«و در اذانش عبارت 

ود، چون علماي اماميه بر ش مياين قول امام، بر تقيه حمل : گويد مي طوسي .»ساخت
  .1عمل نكردن به آن، اتفاق نظر دارند

پناه برده اند تا راهي را بيابند تا از طريق آن از » تقيه«به نظر ما شيعه به اختراع 
وي شان را دارند و موافق آراء و عقايد اهل روايات زيادي از ائمه اي كه آنان ادعاي پير

و عقايد اهل سنت به همين خاطر شيعه تمام رواياتي كه با آراء . دنسنت است، فرار كن
 بدتري شده اند؛  امراما آنان دچار. موافقت و سازگاري دارند، بر تقيه حمل نموده اند

به دو » تقيه«چون د؛ رب ميبه آتش پناه  آنان همانند كسي هستند كه از گرماي سوزان
  :رداندگ ميدليل، اطمينان به روايت نقل شده از ائمه را بعيد 

ند، چون كسي كه ك مينقل » معصوم« جايز بودن كذب ناقل در آنچه كه از :اول
  .اب و دروغگوستاند، به طريق اولي، كذّد ميدروغ را بر امامش جايز 

                                                 

� 

تقيه اي كه هيچ هدف و نتيجه اي ندارد جز منصرف كردن مردم از        !چيست؟» تقيه«بكارگيري  
قـش و   پس آيا ن  !  انند كدام حق است و كدام باطل؟      د ميحقي كه با باطل آميخته شده و آنان ن        

وظيفه امام در حيات، اين است كه مردم را از حق منع كند و برايشان دامي قرار دهد تا عمـداً                     
 آنان را در باطل غوطه ور سازد؟ يا اصالً نقش و وظيفه امام در دين چيست؟ 
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ي ما لده، صحيح هم باشد، ونقل ش» امام«نچه كه از آ  مي اگر به فرض تما:دوم
قصود اصلي امام از سخني كه به او نسبت داده شده كدام است؟ آيا منظور م كه انيمد مين

حقيقي امام همان است كه گفته، يا خير آنچه گفته، از روي تقيه بوده و منظور اصلي 
اماميه ه شدن ثقه و اطمينان از فقه تامام نبوده است؟ و اين به طور كلي منجر به برداش

ا به نود حتي اگر ما صحت نقل روايات از امام را به فرض بگيريم؛ چون آنان بش مي
  .مايندن مي روايات نقل شده از ائمه عمل تبديل و تحريفتنها هنگام » تقيه«قاعده 

 شده از امام در مسأله اي، تنها يك قول  صورتي است كه قول نقلرتازه اين، د
در يك مسأله مختلف و متعدد باشد، وضعيت چگونه باشد؛ پس اگر اقوال نقل شده 

است؟ همچنان كه واقعيت عملي فقه اماميه چنين است كه اقوال نقل شده از ائمه در 
  .يك مسأله، مختلف و متعدد است

  :انند چه كار كنندد مياند و ن متحير» تقيه«علماي شيعه در چگونگي تطبيق 
يني ب ميسائل فقهي شيعه اطالع يابي، ه به طور مفصل بر مك ميشگفت تر آنكه هنگا

كه فقهاي شيعه در تعيين اينكه كدام يك از اقوال منسوب به امام از روي تقيه بوده و 
علماي  !!در ميان خود به شدت اختالف نظر دارند ،قول حقيقي امام بوده ،كدام يك

اين جعفر . دگذشته و حال شيعه، پيش از ديگران از اين امر رنج برده و اعتراض كرده ان
ينيم كه در تعيين و ب ميهمانا ما علماي بزرگ شيعه را «: گويد ميشاخوري است كه 

تشخيص اينكه كدام يك از روايات صادره از ائمه از روي تقيه بوده و كدام يك به 
زده، اختالف نظر دارند؛ به عنوان مثال نجاست خمر  خاطر بيان حكم واقعي از ائمه سر

سياري از علماي شيعه از جمله شيخ طوسي به نجاست آن فتوا داده ب: را در نظر بگير
اما با اين . حمل كرده اند آنان روايت وارده درباره طهارت خمر را بر تقيه اند، چون

به طهارت آن فتوا داده اند، » اردبيليمقدس « از جمله ءينيم كه عده اي از فقهاب ميحال 
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و اين .  نجاست خمر را بر تقيه حمل نموده اندچون آنان به عكس، روايات وارده درباره
  .»هدد ميو كيفيت تطبيق آن را نشان امر، سردرگمي متقدمين را در به كارگيري تقيه 

كتاب  ، غير از آن ده ها مثال را بياوريماگر بخواهيم«: گويد ميدر جاي ديگري 
اخت؛ س ميمؤكد عيين موارد تقيه را ت ميرديم كه آشفتگي و بي نظك ميخاصي را تأليف 

دعاي اجماع در مسائل فقهي است، كه اين ا  مي و بي نظچيزي كه شبيه آشفتگي
 شده كه اين ءآشفتگي در تعيين موارد تقيه منجر به اختالف زيادي در فتواي علما

اختالف بر اثر تعيين و تشخيص اينكه كدام يك از روايات صادره از ائمه از روي تقيه 
  .1» تقيه نبوده، ايجاد شده استز روي يك ابوده و كدام

  : از بين رفت::::اين چنين فقه و مذهب جعفر صادق 
ه ما ك ميو اين تنها نتيجه مسلّ.  از بين رفت:اين چنين فقه و مذهب جعفر صادق 

به مقتضاي دليل مستند به علم و تحقيق و استدالل گفته باشيم، نبوده است و بس؛ بلكه 
اين يوسف بحراني است كه .  بدان اعتراف نموده انداماميهچيزي است كه علماي بزرگ 

هيچ حكم از احكام يقيني و قطعي دين جز احكام «: گويد مي بدون هيچ ترديدي صراحتاً
ني با روايات تقيه در آميخته اندكي معلوم و مشخص نيست، به خاطر اينكه احاديث دي

   .2»است

  روي آورده اند؟» تقيه«چرا شيعه به 
را مورد بررسي قرار » تقيه«دن شيعه به اساس گرايش و روي آوره علل ك ميهنگا

 كه دائماً با هينيم كه اين موضوع تنها و تنها به خاطر فرار از تنگناهايي بودب ميهيم، د مي
  :اين تنگناها بر دو قسم اند. آن مواجه بوده اند
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كه مخالف مذهب شيعه و موافق » ائمه«تنگناهايي كه در روايات وارده از  -1
  .مذاهب اهل سنت، وجود دارند

، »ائمه«از روايات نقل شده از تنگناهايي كه سبب اختالفات شديد ميان بسياري  -2
  .به وجود آمده اند

  :دين را ضايع و تباه ساخته تا خودش را حفظ نمايد» امام«
آنان . دناما در حقيقت شيعه از يك چاله فرار كرده اند تا در چاله اي عميق تر بيافت

در حالي كه . شناخت چهره مذهب حق را بر خود از بين برده اند» تقيه«يله به وس
ا منصوب كرده تا ر مينند كه خداوند متعال براي مردم امام معصوك ميينيم اماميه ادعا ب مي

تفرق و چند دستگي منع نمايد، دينشان را از نابودي و اختالف حفظ كند و آنان را از 
ع و  خودش را حفظ نموده و دين را ضاي–گيري تقيه به كارا  ب–كه امام «ينيم ب مي اما

  .1»تباه ساخته است

  پس از فقه جعفر صادق چه چيزي مانده است؟

                                                 

 . الشهادة الثالثة في األذان، عالء الدين بصير، نسخه خطي- 1
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  فصل ششم

  »فقه جعفري«مضمون 
همان طور كه مضامين باطل و فاسد روايات مقتضي عدم صحت نسبتشان به ائمه 

 مقتضي عدم صحت دين است، به همان صورت هم مضامين باطل و فاسد فتاوا،
  .نسبتشان به آنان است

يد خالصه اي از فتواهايي است كه من آنها را از فتاواي شاذ آ ميآنچه در زير 
بلكه از جمله فتواهاي علماي .  نيستند كه بدان عمل شونديواردممتقدمين نيافته ام و از 

  :معاصر است كه امروزه جمهور شيعيان مقلد آنان هستند

  :خوارهمتعه با دختر شير
اما . نزديكي با همسر قبل از نه سالگي جايز نيست خواه نكاح، دائم باشد يا منقطع

 از روي شهوت، در آغوش گرفتن، هم زانو نساير بهره هاي جنسي از قبيل لمس كرد
  .1(!!) شدن هيچ اشكالي ندارد حتي در دختر شيرخواره

  :متعه با دختر باكره
ون اجازه ولي اش در صورتي كه ترس از وقوع در         آيا متعه با دختر باكره مسلمان بد      
  عمل حرام داشته باشد، جايز است؟

بله، اگر ولي دختر مانع ازدواج با هم كفوء خود شود در حالي كه دختر به او رغبت                  
داشته باشد و اين ممانعت خالف مصلحت دختـر باشـد، اجـازه ولـي از اعتبـار سـاقط                    
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نسي از آن دختر در صورتي كـه عقـد، منقطـع     تمتع و بهره ج   تو در اين صور   . ودش مي
  .1رل و دبه به شرط عدم دخول در قُبتالب. باشد، جايز است

آيا اجازه ولي دختر باكره جهت متعه با او هر چند بدون دخول باشد، شرط اسـت؟                 
اجازه ولي دختر باكره جهت متعه با او در عقد انقطاعي شرط نيست ولي عدم دخول بـا         

  .2طاعي شرط است و بايد لفظاً آن را بر زبان جاري سازداو در عقد انق

  :متعه با دختر اروپايي
  آيا متعه با دختر اروپايي و غربي بدون اجازه ولي اش جايز است؟: )289(مسأله 
ئون و امـورش بـه      ش  ميهرگاه فرض كنيم كه ولي، افسار دخترش را در تما         : جواب

به اجازه ولي حتي بـراي دختـر مـسلمان،    خود دختر واگذار كرده، در آن صورت نيازي        
در مذهب آن دختر كسب اجازه الزم نباشد، در آن صـورت متعـه بـا او               يا اگر   (!) نيست

همان طور كه اگر ولي     (!!) بدون مراجعه به پدرش حتي براي دختر مسلمان، جايز است           
ه باشد، تدختر باكره مانع ازدواج او با هم كفوء خود شود و هم كفوء ديگري وجود نداش        

  3.ودش مياذن او از اعتبار ساقط 

  :متعه با دختر و زن زناكار
ور جهان، زنـا و فحـشاء وجـود         هامروزه در بسياري از كشورهاي مش     ): 237(مسأله  

مد هستند، پس هرگاه شخصي  آان اين كشورها براي آنان منبع در      دارد و بسياري از دختر    
 پرسيدن درباره اينكـه آن دختـر، همـسر          متعه كند، آيا  بخواهد با دختري از اين كشورها       

  دارد يا اينكه زناكار است يا اينكه در حال گذراندن عده است يا خير، واجب است؟
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واجب نيست مگر اينكه يقين داشته باشـد         ن دختر  آ پرسيدن درباره وضعيت  : جواب
لقـه  كه قبالً با كسي ازدواج نموده و شوهر داشته است يا اينكه يقين داشته باشد كـه مط                 

پس اگر در طالق دادن زن اولي شك داشته باشد، در اين صورت از او سؤال كند                . است
جـع بـه زن      را راگـ و  .  بله، من شوهر ندارم، كافي است      :آيا شوهر دارد يا نه؟ اگر بگويد      

د؛ اگـر   ه يا نه، در اين صـورت از او بپرسـ           اش را سپري كرد    هك كند كه آيا عد    ش  ميدو
اما متعه با زن زناكار كه مشهور به زنـا          . سپري كرده ام، كافي است    بله، عده ام را     : بگويد

ن آزعمل خـود توبـه كننـد، كـه در          اهستند، بنا به احتياط صحيح نيست مگر اينكه يقيناً          
   .1صورت نكاح با او چه متعه باشد و چه نكاح دائم، صحيح است

  :متعه بر متعه
ارد، مطلع كردن او به اينكـه آن زن         آيا مردي كه قصد متعه با زني را د        ): 293(مسأله  

  هنوز عده اش از مردي كه قبالً با او متعه كرده، سپري نشده، واجب است؟
  .2.(!)مطلع كردن او واجب نيست: جواب

برنزديكي با زن از د:  
ـ  ت ميآيا مرد   : كليني از رضا روايت كرده كه از او سؤال شد          بر بـا همـسرش   واند از د

  3.واندت ميه بل: نزديكي نمايد؟ گفت
  :ندك مياما شيخ الطائفه ابوجعفر طوسي روايات زير را نقل 

ر بـا زنـش   درباره مردي كه از دب÷از ابوعبداهللا : ويدابويعفور روايت است كه گ    از  
  .اگر آن زن راضي باشد، اشكالي ندارد: گفت. ، پرسيدمندك مينزديكي 
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. ند، پرسيدمك مي ينزديكر با زنش درباره مردي كه از دب÷از ابوالحسن رضا 
ن را حالل كرده است؛ آنجا آن كه سخن لوط به قوم خويش است، آآيه اي از قر: گفت

�Ï :كه مي فرمايد Iωàσ ¯≈ yδ ’ ÏA$uΖ t/ £èδ ã� yγôÛr& öΝ ä3s9�1» از (اند و براي شما  دختران من اينها

 و معلوم است .»)قد شما در آورمعمن حاضرم آنان را به (پاكيزه ترند ) آميزش با ذكور
  .واستندخ مير را نزديكي از دبفقط ) قوم لوط(كه آنان 

بر وارد شده تعليق طوسي بر دو روايتي كه در خصوص تحريم نزديكي با زن از د
شنيدم كه ÷از ابوعبداهللا : آورده و يكي از آن دو روايت از سدير نقل شده كه گفت

نزديكي كردن با زنان «: »لي أمتي حراممحاش النساء ع«: فرمودند �رسول اهللا: فتگ مي
باين دو حديث بر :  او در تعليق اين دو روايت گفته است،»ر بر امتم حرام استاز د

ر اجتناب شود هر ود، چون بهتر آن است كه از آميزش با زن از دبش ميكراهت حمل 
ه آن را روايتي كه احمد بن محمد بن عيسي از برقي ك .چند كه اين عمل، حرام نيست

از «: در اين روايت ابويعفور گويد. به طور مرفوع از ابويعفور نقل كرده بر آن داللت دارد
اشكالي ندارد ولي دوست : ر پرسيدم، گفتراجع به نزديكي با زنان از دب ÷ابوعبداهللا 
 همچنين طوسي در تعليق دو روايتي كه راجع به .»...ن عمل را انجام دهيآندارم كه 
دو حديث به  احتمال دارد كه اين: ر وارد شده، گفته استديكي با زن از دبتحريم نز

  2.خاطر تقيه از امام صادر شده باشند
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  :اباحه نگاه كردن به زنان بيگانه
  .1زيبارونگاه كردن به چهره زنان  اباحه -
  .2 اباحه نگاه كردن به عورت زنان غير مسلمان-

روغ به اهل بيت نسبت داده شده، حالل با استناد به اين نصي كه به ناحق و د
  .دانستن نگاه به فيلمهاي سكسي زنان بيگانه، خيلي آسان است

بلكه از نظر آنان نگاه كردن به بدن زنان بي حجاب و مبتذل به شرطي كه از روي  -
و در اين مورد ميان زنان كافر و غيركافر تفاوتي وجود . لذت شهواني نباشد، جايز است

 كه ميان صورت و دو كف دست و ميان ساير اعضاي بدن كه آنان بنا به ندارد، همچنان
  3.د، فرقي وجود نداردنعرف و عادت خود نمي پوشان

: را شرط دانسته اند، همانند آن است كه گفته شود» عدم لذت شهواني«اما اينكه 
  .شراب خواري به شرط آنكه انسان را مست نكند، جايز است

  :عورت مرد مسلمان
پوشاندن عورت مرد مسلمان همين كافي است كه دستش را بر روي آلت براي  -

لگنش آن را ر واجب نيست، چون دو تا ولي پوشاندن دب. تناسلي خود قرار دهد
  4.اند پوشانده
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  :نماز خواندن با بدن برهنه
ر و ل و دبكه عورت مردان، قُب. در نماز بايد عورت پوشانده شود): 222(مسأله  -

  1. استدو تا بيضه
ار يا جماعتي از نمازگزاران با اين زتصور كن يك نمازگ! اين حالت در نماز است

 !!حالت نماز بخوانند و به ركوع و سجده روند

شخصاً اين » امام«ا حالت برهنه، و ب  ميجواز داخل شدن به حمام عمو

  :هدد ميعمل را در حضور مردان انجام 
» نوره«. دش  مينه داخل حمام عموبره» نوره«وان به محض مسح بدن با ت مي -

يني اين عمل شنيع به ب ميبلكه . ندك ميماده اي شيميايي است كه موهاي بدن را زائل 
2!!خود امام باقر نسبت داده شده است

 

جواز خلوت با زن بيگانه و تعليم رانندگي به او بدون آنكه كس ديگري 

  :همراهشان باشد
  .3دن از فتنه و فساد، اشكالي ندارخلوت با زن بيگانه به شرط امان بود -
 كه هر دو با هم اي گونهواند به همراه مرد بيگانه تعليم رانندگي ببيند به ت ميزن  -

در اماكن مناسب براي تعليم و آموزش رانندگي، سوار ماشين باشند، هر چند آن اماكن 
 . 4خلوت باشد اما به شرطي كه مستلزم وقوع در حرام نباشد
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  :و زن در يك بسترخوابيدن ميان د
 1.واند در يك بستر ميان ميان دو زن بخوابدت ميمرد  -

  :عاريت گرفتن زوجه برده و عاريت گرفتن فرج كنيز
ند، ك ميو تمايل پيدا ند و به اك ميمچنين مرد وقتي كه به همسر برده اش نگاه ه -
د از آميزش  او آميزش نمايد و برده اش را وادار به ترك زوجه نمايد سپس بعواند بات مي

 .2اگر خواست زوجه را به برده اش باز گرداند

كنيزش را به ديگري عاريه بدهد تا با او ) شرمگاهي( جايز است كه مردي فرج -
  .3جماع كند و بعد آن را به او برگرداند

 :ندك ميعمر بن خطاب به زور با ام كلثوم، دختر علي ازدواج 

به خاطر ترس از قدرت و توان  به زور با دختر علي ازدواج كرد و علي عمر -
كه درون   زشت و ناپسند به امام صادق با الفاظياين سخنِ. تن دادعمر، به اين ازدواج 

اين همان فرجي است كه از «: ، نسبت داده شده كه گويا گفته استندك مياز آن وحشت 
 4».ما غصب كرده اند
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  :جماع به شكل قطار
- بط تر لزوماً موجب جنابت است و بايستي ر خنثي بنا به رأي محتانزديكي در د

و اگر يك نفر خنثي به يك مرد يا يك زن دخول كند ... غسل جنابت به جا آورده شود
  . وطء شونده واجب نيست او وولي انزال صورت نگيرد، غسل بر

ن خنثي به زني دخول نمايد، در اين آو اگر مردي به يك نفر خنثي دخول كند و 
  .1ثي واجب است و بر آن مرد و زن، واجب نيستصورت غسل تنها بر خن

  :ق جنابت به سبب آميزش با ذكورشك در تحقّ
- نزديكي در قُببو احتياطاً آميزش با . ر موجب جنابت براي مرد و زن استل و د

 يعني از نظر شيعه در .2، استهذكور هم موجب جنابت براي وطء كننده و وطء شوند
 .نابت قطعي و يقيني نيستق جصورت آميزش با ذكور، تحقّ

ند، ك ميزندگي با زن زناكاري كه بر زنا كردن اصرار دارد و مدام زنا 

  :جايز است
ر زنـا  ردد هر چند بگ مي بر شوهرش حرام نزوجه بر اثر زنا كردن   ): 989(مسأله   -

اما در صورتي كه زوجه از عمل زنا توبـه نكنـد، بهتـر آن               . اصرار و استمرار داشته باشد    
 3.شوهر او را اطالق دهداست كه 

  :ودش ميبا تمام خانواده زن نزديكي 
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 هرگاه مردي با يك زن ازدواج كند سپس با پدر يا برادر يـا پـسر          ): 992(مسأله   -
  1.رددگ ميآن زن آميزش نمايد، زن بر او حرام ن

  :ندك ميلواط وضو را نقض ن
سـر  (حشفه  اشد كه با دخول     ب مياز جمله چيزهايي كه موجب جنابت است، جماع         

اما در آميزش با ذكـور، احـوط، لـزوم جمـع     . ق مي يابدر تحقّ ل يا دب  در قُب ) آلت تناسلي 
اشد در صـورتي كـه هـر دو بـي       ب ميميان غسل و وضو براي وطء كننده و وطء شونده           

  2.اما اگر وضو داشته باشند، تنها غسل كافي است. وضو باشند
 چه ربطي به امام جعفر صادق دارد؟ اين سبك عقلي و بي خردي و سخنان احمقانه

آيا معقول است كه جعفر صادق، آن عالم رباني و جليل القدر چنين سخنان احمقانه اي 
  !!!پس فقه و مذهب جعفر كجاست؟! بر زبان جاري سازد؟ نه، هرگز

  ...و حاال
يش نيست؟ و اگر بافسانه اي » مذهب جعفري«آيا با من يقين حاصل كردي كه 

نام مذهب ودند، اصالً مذهبي به ب ميسانه هاي تبليغاتي و نشريه ها نتبليغات و ر
 چون بر اصل و اساسي علمي پايه گذاري نشده و بهره اي از اشت،د مينجعفري وجود 

  .واقعيت و حقيقت ندارد
ارك علي سيدنا محمد وعلي آله وأصحابه وأهل بيته بوصلي اهللا تعالي وسلم و

  .أتباعه أجمعينو
  .هللا رب العالمين  أن الحمدآخر دعواناو
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