
 بسم هللا الرحمن الرحیم

 90/3109 /42  نهمجلسه سی و 

 دالئل وجود احادیث جعلی فراوان در کتب اهل سنت –( 32از دیدگاه فریقین )« تقلید»و « اجتهاد»موضوع: 

 علی الصالة و الحمدلله معین و ناصر خیر هو و نستعین به و الرحیم الرحمن هللا بسم الرجیم الشیطان من بالله اعوذ

 هللا لقاء یوم إلی هللا اعداء اعدائهم علی الدائم اللعن و هللا بقیة موالنا علی السیما هللا آل آله علی و هللا لرسو

 پرسش:

ها است، یک مکالمه و فتنه است بحث عمده آن درباره« صحیح بخاری»ی که در یهاروایت سری از استاد! یک

 روی این کار شده است یانه؟ دانمنمیاست « حذیفه» حضرت و« عمر»بین  یهایحرف

 پاسخ:

بر  در رابطه با نماز« حذیفه»و « عمر»ست، بحث بین جا چند تا مسئله ادر آن هم کار شده است!خوب ه کار شده و بل

 .خواندنمینماز کند و امتناع می« حذیفه» د نماز بخوانیدیگوید بیایکه می است« ابوبکر»

فهمیدند منافق است؛ یعنی جزء منافقین است می اش نماز نخواندجنازه بر« هحذیف»که چون کسی را عمر عصبانی شد. 

 .شرکت نکرد «ابوبکر»در نماز حذیفه کرد، و در نمازش شرکت نمی

گفت « حذیفه» بیایید «ابوبکر»برای نماز آمد گفت « عمر»جا بود هم در آن« حذیفه»چند نفر در مسجد نشسته بودند 

 هایش از حدقه بیرون زد!یت چشماز عصبان« عمر»ایم! نمی

کنم، پنجشنبه ترورش گفت من روز جمعه افشاگری میبنا شد افشاگری کند، « صحیفه ملعونه»در رابطه با « حذیفه»

 کردند؛ یعنی او را مسموم کردند و کشتند.

 پرسش:

 ها هم است؟در کتب آن« صحیفه ملعونه»



 پاسخ:

 بله مفصل!

 پرسش:

 ی هم حرفی زده استدر مورد آن چند تا بهشت

 پاسخ:

 !شدندمی چهارده نفرها دوازده نفرند، اگر شما دو نفر هم بودید گوید آنبله، می

 پرسش:

 آمده است « صحیفه ملعونه»در کدام یک از کتب معتبر بحث 

 :4پرسش 

 چه کسی کار کرده است؟« حذیفه»در مورد آن قضیه  حاج آقا!

 پاسخ:

است؛ یعنی « عصرسایت ولی»ها در گذاشتیم مرکز این« عصرسایت ولی»خودمان هم در کار کردند، ما « میالنی»اقای 

« قزوینی»گفته بود آقای « مولوی عبدالحمید»جا پیدا نکنید، ما فحش ندادیم؛ ولی به قول که شما در آنچیزی نیست 

 برد!اما با پنبه سر می ؛بردسر می

 ها هم دارند بله، کتب ما دارد، آن

 «الكعبة رب و العقد حاباص هلك»

 ، 3291 - بيروت - اإلسالمي المكتب:  النشر دار ، 353: الوفاة األزدي راشد بن معمر:  المؤلف اسم ، الجامع
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مسند »دارد، « لسان العرب»، دارد« صحیح ابن خزیمه»دارد، « د ابن حنبلاحم»دارد، « نیل االوطار»هم در « شوکانی»

 ند.اهشان در لفافه آوردند؛ ولی همهاههایشان آوردتا از کتاب 09 – 59دارد، این را « ابو داود طیالیسی

یلی تأسف خوردم من خ که کردندنقل « اصفهان»، قضایایی را از آمده بودند منزل ما پریشب تعدادی از علمای اصفهان

 مات و مبهوت ماندند!دیروز هم که با تعدادی از مراجع دیدار داشتم قضیه را گفتم اصال 

، در ها اجازه اجتهاد داردو این« نعیصا»که مدعی است از بعضی از مراجع مانند اقای « عابدینی»یک شخصی به نام 

کرده است، گفته که خالفت امیرالمؤمنین یک  «ؤمنینخالفت امیرالم»در ارتباط با  یشروع به نشر قضایای« اصفهان»

کاندید کرد؛  علی را غمبرگوید پیمی حرف غلطی که واعظ زاده خرسانی زد!همان  معین نشده بود! داشت وحالت کاندید 

! امام حسن عسکری ، اصال حضرت ولی عصر به دنیا نیامده استدروغ است« عصمت»و نیز گفته است  ولی رأی نیاورد!

رج جا درس خااست خودش در آن «اصفهان»یکی از علمای   های چرندیات زده است.از این حرف یم بوده است! وعق

ا تألیفاتش را گذاشته، جی بوده آنایک حجره« مدرسه صدر»سه هفته قبل هم در  –دو دارد، گفته اجازه اجتهاد دارد! 

درگیری  ؟!وشتی پیغمبر خلیفه معین نکرد بحث کاندید بودهگفته این چیست که ن ها کتابش را باز کردهطلبه یکی از

در سایتش هم اعالن مناظره کرده گفته من حاضرم مناظره کنم؛ ولی کسی  .و ظاهرا اطالعات وارد کار شده اتفاق افتاده

 خواهد با من مناظره کند هم باید مجتهد باشد و هم تألیفات داشته باشد و...که می

 :دانمواقعا نمی

 رسد!تری میتر از تازهتازه رسد***باغ بری میم از این هرد

و کم با او مناظره کرده رفته جا بودن دارد در آن که ادعای آیت هللا ییهایکی از طلبه «قم»ماه قبل از سه  –تقریبا دو 

ط نیستند مناظره همان تعبیری که امام عسکری دارد آن کسانی که مسل جا بد شده است!این هم خیلی در آنآورده و 

 کردن با مخالفین: 

 «ِشيَعِتَنا َعَلى َحَرام   َفَذلَِك »



جلد، 3حسن بن على عليه السالم، امام يازدهم، التفسير المنسوب إلى اإلمام الحسن العسكري عليه السالم، 

 545ق، ص 3290ايران ؛ قم، چاپ: اول،  -مدرسة اإلمام المهدي عجل هللا تعالى فرجه الشريف 

 این تعبیر! با

 پرسش:

 چیزی نگفتند« مظاهری»استاد! آیت هللا 

 پاسخ:

با یکی ای هم حتی یک مناظره .من تأییدش نکردمکند دروغ است. آنچه ایشان از من نقل میگفته « مظاهری»آیت هللا 

/ 1ست در تاریخ شان سیاسی بوده و علمی نبوده اها که از موسسه امام خمینی است داشته، البته موضوع بحثاز طلبه

 الهی نبوده است!  بودهنداشته، و حکومتش مردمی مناظره داشتند ایشان گفته اصال پیغمبر مسؤلیت حکومتی  09/ 4

 پرسش:

  .را زیر سؤال برده است« عصمت»استاد! صراحتا 

 پاسخ:

 صمت باالتر!!، دیگر از عبله، همه قضایا را زیر سوال برده حتی والدت حضرت مهدی را زیر سوال برده است

 پرسش:

 حاج آقا! برای چه حوزه ساکت است 

 پاسخ:

های خیلی ابتدایی بودم تعدادی از اساتید جمع بودند یک بحث «تهران»آقا جان ببینید ما خوابیم! من پنجشنبه 

ما اگر بخواهیم آوردید و  را هاگفتند حاج آقا شما از کجا اینطور مانده بودند و میرا مطرح کردیم، اصال همین« والیت»

 مثل شما بشویم چه کار باید بکنیم!



 :بحث ما این است که ما اصال یادمان رفته

 «ِباْلَواَلَيةِ  ُنوِديَ  َكَما ء  َو َلْم ُيَناَد ِبَشيْ »

تهران، چاپ: چهارم،  -جلد، دار الكتب اإلسالمية 5اإلسالمية(،  -كلينى، محمد بن يعقوب بن اسحاق، الكافي )ط 

 35ص ؛ 4ق، ج 3299

یک نفر پیدا  «اصفهان»مان را قرض و اجاره دادیم، وضع خیلی خراب است؛ یعنی شما حساب کنید در آن غیرت والیی 

های فاضل ، دو تا از منبریکردندجا آمده بودند گریه میی که اینینشده برود با ایشان مناظره کند، این بندگان خدا

 دانم چه وضعی است! ه بودند گفتم من نمیاصفهان و خمینی شهر و... بودند که آمد

ها از این بود که خدا به حق حضرت زهرا )سالم هللا علیها(« غروی»طور افراد نه اولی و نه آخری هستند قبال به قولی این

ما یکی از شاگردهایمان آقای  ،یک بساطی در آورده بود« نائین»! پسرش در دانشگاه نگذرد، چه خودش و چه پسرش

 ی یک پولش کرد و برگشت.جا رفت و مفتضحش کرد، سکهرا فرستادیم در آن« سیعبا»

بود حوزه به « قم»هم در « برقعی»زند، ی شیعه را میدارد به نام شیعه ریشه« تهران»در « سید مصطفی طباطبایی»

 که با او بحث علمی بکند کتکش زدند، او تبدیل به بت شد!جای این

آمده « تاجیکستان»یک کسی در  -اگر اشتباه نکنم- هبود« یرزای قمی رضوان هللا تعالی علیهمرحوم م»زمان  ظاهرا در

رسید « میرزای قمی»بود معارف دینی را زیر سوال برده بود، حکم اعدامش را صادر کرده بودند، بعد از اعدام خبر به 

ا ایشان مرتد شده است. گفت شما که این را که چرا این فرد را اعدام کردید، گفتند آق ناراحت بودایشان گریه کرد و 

دادید دو نفر با شود اجازه میکردید! افکار ایشان با این اعدام بیشتر منتشر می تبدیل به بترا بزرگ و  اواعدام کردید 

 ید!کنکه جسمش را اعدام ، نه اینکردیدکرد فکرش را اعدام میاو بحث و مناظره می

ها است، شما در سایت« رسائل»ی بر ، صاحب حاشیه«آشتیانیمیرزا مهدی »مرحوم  نوه« مصطفی طباطبایی»همین 

اکثرا هم  کند!چه کارها که نمی بروید ببینید چه بساطی در آورده است! ایشان نه تنها منکر عصمت و... بلکه به نام شیعه

 کنند.می در نمازش شرکت «تهران»های تند ها و سلفیوهابیخواند ی که میانماز جمعه



، با آقای «سبحانی»گفت من با آیت هللا العظمی فالن مناظره کردم، محکوم کردم با آقای هایش میهمیشه در درس

ها هستم م گفتم من هم شاگرد اینبار به ایشان پیام داد 59 شایدهم  ما مناظره کردم، «مکارم»و با آقای « مصباح»

ما اگر مناظره کردیم  سیصد نفره باهم مناظره کنیم، -ر یک جمع دویستگویی بیا در یک جمع حضوری، داگر راست می

 حرف شما درست! ،محکوم شدیم

من یادم است یک ماه قبل از  بودن ایشان ندارم.« ناصبی»شکی در  فالنی منچند بار به من گفت، « سبحانی»آیت هللا 

مصطفی »جا هم که بحث شان رفتیم در آنیادتبه ع« سبحانی»با حاج آقای « فاضل لنکرانی»رحلت آیت هللا العظمی 

 بودن ایشان ندارم!« ناصبی»گفت من شکی در « سبحانی»شد آقای  «طباطبایی

بیاید با شما مناظره کند، « قم»ها به من زنگ زد، گفت ایشان را متقاعد کردیم در از این آقایان تقریبییکی یک روزی 

آید! آید من گفتم نمیگفت قول داده می !آیدنمی« قم»گفتم ایشان  ،تآید گفت قول داده اسنمی« قم»گفتم ایشان 

 شنبه بیاید.م مثال دوقرار گذاشتی

شناسم ما گفتم من ایشان را میقم بیایم! توانم گوید من مریض هستم نمیعصر یک شنبه زنگ زدند گفت ایشان می

کنیم، بعد از دو سه هفته گفت ها کار میعمر داریم با این خوریم ما یکها را نشناسیم به درد چیزی نمیبه قولی اگر این

 آیم.می« تهران» بیاید گفتم باشد. من« تهران»گوید ایشان می

هم ایشان را به زور در  جارفتیم که آن« تهران»بیاید ما فشار بیاورد ایشان حاضر است « وزارت اطالعات»گفت اگر 

هم بحث داشتیم، آن« مهدویت»ساعت و نیم با ایشان در رابطه با  1عت و یا سا 1ی تقریبا جلسه آوردند ما یک جلسه

 سنت!از دیدگاه شیعه نه از دیدگاه اهل« مهدویت»

چه کسی شاهد بوده که حضرت مهدی به دنیا  !ما اصال دلیلی نداریمبرای والدت حضرت مهدی علیه السالم گفت می

نفر شهادت دادند که مادرت تو را به دنیا آورد! تا برای  59 آیا گاه رفت،گفتم شما وقتی که مادرت به زایش !آمده است؟

نفر شاهد والدت حضرت  29تا  19برایش ردیف کردم که ! بعد ؟جا شاهد باشدامام زمان )علیه السالم( کسی در آن

 عصر بودند. حکمیه خاتون و... بود.ولی



طوری بزرگان شیعه در رابطه با وثاقت حکمیه خاتون و... همین، گفتم بفرمایید این هم نظر ندستهها مجهول گفت این

کس خداحافظی نکرد وضعیتش بد شده بود که وقتی که خواست بلند شود برود از هیچمعطل ماند به قدری این بدبخت 

 و سرش را پایین انداخت و رفت.

کردم اگر کاش من با فالنی مناظره نمیهایش را تعطیل کرد، یک جا گفته بود که ای سه ماه هم تمام کالس –دو ماه 

 آورد!کردم ایشان کم مینبود! در رابطه با مسائل قرآنی مناظره می« مهدویت»کردم در رابطه با هم مناظره می

اخیرًا سیاستی که آمریکا و اسرائیل پیش گرفتند، این است که اختالف و تفرقه را در داخل شیعه کشاندند، این خیلی 

چه بساطی دارند درست در آورده  عرفان بازی و مسخره بازی« قم»که در « غفاری»االن همین آقای  .خطرناک است

 کند.هر کسی یک دکانی باز می ؛از یک طرف« عابدینی»ها از یک طرف، «احمد الحسنی» کنند!می

حتی  اک است،خطرن گفتم دکان باز کردن و بازار درست کردن راحت است. رفقا این ابتدای کار است آینده خیلی

 پرورش داده.« اصفهان»هشت تا شاگرد در  - هفت« عابدینی»گفت می

ما یک  !خطر استها اینواقعًا  هزار نفر پای منبرش بود، 1دیک به نز ،سخنرانی کردآمد « شهرخمینی»این آقا در گفت 

 کشد!ها دارد آدم را میده درد اینمان و غیره به کنار« وهابیت» به قولی امروزه مان را جمع کنیم.مقداری حواس

 پرسش:

 .مسؤلیت در قدم اول برای بزرگان حوزه است

 پاسخ:

 وظیفه ما این است که کوتاه نیاییم ،دانیم ما کاری نداریمنمی

 پرسش: 

یم آیزمانی به خودمان می ،داخلش را موریانه زد شود کهمی مثل عصای حضرت سلیمان شودکه نمی کار نداریمحاج آقا! 

 است. که دیگر کار از کار گذشته

 پاسخ: 



ما باید تالش کنیم هر  ،شودبا آب ریختن چشمه پر آب نمی ،چشمه باید از خودش آب داشته باشد !شیخ بزرگوار

بعضی از آقایان عالقه دارند و دوست دارند به  ،مان در این حوزه کار کنیم آگاه باشیم سرمایه علمی داشته باشیمکدام

روند و سرمایه علمی ندارند ها هم میاین روندجا میآن که رفقای ما در یهایآورند بحثروند و کم میها میاین شبکه

 شوند.دچار مشکل می

سازند و در تمام کلیپ می ،کندهم شروع به مسخره کردن می «هاشمی»شیطان الشیاطین  ، این«کلمه»در شبکه 

ری داریم گرچه جا میروی؟ ما بارها گفتیم در مؤسسه نیروی َقدَ نیستی چرا آن کنند. اگر واقعًا مسلطها پخش میشبکه

 ها نیستند.دانند حریف اینکنند چون میشوند بالفاصله قطع میوصل می ها کههای ما به آن شبکهبچه

تان را هم ما پول تلفن ندهید پول تلفن «مؤسسه زنگ بزنید» حاال که عالقمند به زنگ زدن هستید حداقل بیاید از

 کناردهند صدای شما پخش بشود وقتی با شما یک مقداری رفیق شدند و صدای شما را شناختند اجازه می ،دهیممی

 های ما بنویسند همین را شما بگویید تا این اندازه ما آماده هستیم.کند بچهسوالی که می بنشینیدجا های ما آنبچه

 یش حضرت ولیعصر شرمنده خواهیم شد؛پ« وهللا العلی االعلی»فردای قیامت  دوستان این را توجه داشته باشید که

تشیع به این سادگی به دست ما نرسیده اولین شهیده این مسیر، صدیقه  یش صدیقه طاهره شرمنده خواهیم شد،پ

این مذهب و دفاع از  به خاطر دفاع از ها را«جریهشید رُ » امثال ها باالی دار رفتند زبان«میثم تمار»طاهره بوده امثال 

 بیت قطع کردند.اهل

در آینده این مذهب، خدای نکرده متزلزل  ،از الی آتش و خون به دست ما رسیده اگر ما نتوانیم حفظ کنیماین مذهب 

یک  سه شنبه جلسه برای بکنم اگر فرصتما برنامه ریزی بکنیم ان شاء هللا  کنند،دگان به ما لعنت و نفرین میآین ،بشود

 .دهمکنم و خدمت تان میلبه آگاهی داشته باشد ترسیم میی که باید یک طیهاچوب و موضوعات و سلسله بحثچار

که پا به  یهایآن ،کنندها و فضال که در سطح کشوری کار میطلبه نفر ازای داریم که صد و سی چهل هفته آینده برنامه

های ویژه بگذاریم، اگر دوستان خواستند ها کالسای اینروزی برسه  - بیاورند و دو« قم»ها را رکاب هستند گفتیم این

 شان هستیم.لسات شرکت کنند هم ثبت نام بکنند ما در خدمتدر آن ج



ها موضوعاتی دهم اینان مییان شاء هللا به اقای قدیر دوستان روی آن کار کنند آن سلسله موضوعاتی را که عرض کردم

 ت!ضوعات مقاله علمی داشته باشیم نه کپی پیسباره این موکه ما باید دراست 

ها ساعت« سبحانی»ها را در آوردیم و با حاج آقای ما این 4تا با اولویت  45، 3تا با اولویت  45تا موضوع است  59حداقل 

 59این ها داشتند روی هم ریختیم و که این ایهزار شبهه 5منزل ما آمد از « قاضی عسکر»نشستیم بحث کردیم آقای 

تا  59تا موضوع،  59خواهد از مذهب و والیت دفاع کند باید روی این ی که امروز میایک طلبه .در آوردیم بیرون مورد را

 کنم خدمت آقایان تقدیم بکنم.ان شاء هللا من تالش می تی!مقاله علمی تحقیقی داشته باشد نه کپی پیس

اگر  ،وایتی که آقایان مبنی بر عرضه کردن روایات بر قرآن آوردندر بود،« ابن عبدالبر»ه با حرف آقای بحث ما در رابط

مخالف قرآن بود کنار بگذارید موافق قرآن بود این را بگیرید. ایشان گفت نه ما همین روایت را اگر به قرآن عرضه کنیم 

 گوید:کند چون قرآن میقرآن کذب این روایت را برای ما ثابت می

ُسولُ  آَتاُكمُ  )َما  َفُخُذوُه( الرَّ

 بگيريد را آن داد شما به[ او] فرستاده را آنچه و

 9(: آیه 50سوره حشر )

 «ُمِهين   َعَذاب   َوَلهُ  ِفيَها َخالًِدا َناًرا يْدِخْلهُ  ُحُدوَدهُ  َويَتَعدَّ  َوَرُسوَلهُ  اللَّهَ  يْعِص  َوَمنْ »

 جاودانه که کندمي وارد آتشي در را او ايد،نم تجاوز او مرزهاي از و کند را پيامبرش و خدا نافرماني که کس آن و

 .است ايخوارکننده مجازات او براي و ماند؛ خواهد آن در

 32( : آیه 2سوره نساء )

دروغ خود صحابه است که  یهاعبارت همین ها یکی از آن داشتیم،« ابن عبدالبر»ناب آقای ما چند تا اشکال بر حرف ج

 .کردندگفتند همدیگر را به کذب، متهم می

 «، کِذَب وهللا، کذب والذی انزل الکتاب علی محمد صلی هللا علیه واله وسلمْبَت وهللاکذِ »



روایات جعلی الی ما شاء هللا داریم.  ما گویندسنت میطرف بزرگان اهل خواهید چه کار بکنید؟ از آنها را میشما این

« ابو هریره»که این !خواهید بکنید؟ها را چه کار میاین روایاتی که از قول پیغمبر به دروغ نقل کردند و منتشر کردند این

 خواهید چه کار کنید؟کرده این را میاز کیسه خلیفه خرج می

ابن »خود یست که شما بخواهید به سادگی از کنارش رد بشوید یا ها چیزی ناند اینآقایان آوردهسلسله موضوعاتی که 

 کند که:نقل می« حماد ابن زید»از « عبدالبر

 «حديث ألف عشر اثنى وسلم عليه هللا صلى هللا رسول على الزنادقة وضعت»

 هزار روایت جعل کردند. 34« زنادقه»

 النمري البر عبد بن هللا عبد بن يوسف عمر أبو:  المؤلف اسم ، واألسانيد المعاني من الموطأ في لما التمهيد

 أحمد بن مصطفى:  تحقيق ، 3159 - المغرب - اإلسالمية والشؤون األوقاف عموم وزارة:  النشر دار ، 201: الوفاة

 22 ص، 3 ج ،البكري الكبير عبد محمد, العلوي

ها مخالف قرآن است یا موافق قرآن است؟ یا اینهزار روایت را شما به قرآن عرضه کنید آ 34این « ابن عبدالبر»آقای 

 گوید؟قرآن چه می

 گوید:قرآن می 

ُسولُ  آَتاُكمُ  )َما  َفُخُذوُه( الرَّ

 بگيريد را آن داد شما به[ او] فرستاده را آنچه و

 9(: آیه 50سوره حشر )

 ندارد! «وضعًا او جعالً  ،او صدقاً  ،اما آتاُکم الرسول کذبً » جا:در آن دیگر

که پیغمبر اکرم این مبنی برکند آید روایات متعددی نقل میمی« ابن عبدالبر»خواهید چه کار کنید؟ ها را میاین شما

 کند. گرفتار آتش جهنم میاو را فرمود هر کس از قول من به دروغ نقل کند خدا 



این عبارت ن سوال کردند و غیره از م« مسلم»و « صحیح بخاری»یک بحث دیگری که دوستان چند بار در رابطه با 

 گوید:می« محمد ابن اسماعیل بخاری»است ببینید « تاریخ بغداد»

 «حديث ألف ستمائة زهاء من الصحيح يعنى الكتاب هذا أخرجت»

 هزار روایت من این کتاب را انتخاب کردم. 099از 

 العلمية الكتب دار:  النشر دار ، 201: الوفاة البغدادي الخطيب بكر أبو علي بن أحمد:  المؤلف اسم ، بغداد تاريخ

 5 ص، 4 ج، بيروت –

هزار  1شما ببینید  هزار روایت داشته باشد، 1ولو روایت دارد  اندیدو هزار و هفتصد و « بخاری»با حذف مکررات 

 تخاب کردههزار روایت را ان 1تا این  است، هزار روایت را کنار گذاشته 509یعنی  ؛هزار روایت انتخاب شده 099روایت از 

  :هزار روایت هم باید گفت 1این  در مورد

 َراِجُعوَن( ِإلَيهِ  َوِإنَّا لِلَّهِ  )ِإنَّا

 گرديممي باز او سوي به و هستيم خدا آن از ما

 350(: آیه 4سوره بقره )

در این کتاب  همسران پیغمبر، خود رسول اکرم، ،توهین نشده باشد که به او پیغمبری نمانده ،«بخاری» در این احادیِث 

خواهد که وحی دیر آمده میبه خاطر این این پیغمبر !گیرد خودکشی کندرسول اکرم دو مرتبه تصمیم جدی می دارد که

قدم خدای عالم را که  دانمباشد! نمی« رسوالً للعالمین»، «رحمة هللا للعالمین»تواند خودکشی بکند آیا این پیغمبر می

 دارد!!دارد یا بر نمیجهنم بر می جا ننوشته که خدا، قدمش را ازکند دیگر آنوارد آتش جهنم می

، حاال امامت ببینید بیایید توحید و رسالتی را که او مطرح کرده شما ! یعنیکه حتی از خدا هم نگذشته« صحیح بخاری»

« صحیح بخاری»حتًا اصالً در نفر صحابه روایت دارد نه اشارتًا نه کنایتًا نه صرا 319 -349غدیری که از  !نخواستیم را ما

 هزار روایت انتخاب کرده 099 میان را از است! ایشان احادیثش فتادهاتفاق نی« غدیرخم»که اصالً قضیه گویا  !وجود ندارد

 است.



 :داردهم  «تاریخ دمشق» در 

 «حديث ألف ستمائة زهاء من الصحيح يعني الكتاب هذا أخرجت»

 إبن الحسن بن علي القاسم أبي:  المؤلف اسم ، األماثل من حلها من يةوتسم فضلها وذكر دمشق مدينة تاريخ

 أبي الدين محب:  تحقيق ، 3005 - بيروت - الفكر دار:  النشر دار ، 593: الوفاة الشافعي هللا عبد بن هللا هبة

 94 ص، 54 ج العمري غرامة بن عمر سعيد

هزار روایت  199از « حدیث الف ثالث مائة»کتابم را از  منگوید می ایشان اش را بعد از بخاری نوشتهصحیح« مسلم»

 !تا بعد از حذف مکرراتش است 2599 «صحیح مسلم» کل روایات ،من این را انتخاب کردم

 ؛ها انتخاب کردهرا از آناش «صحیح مسلم»آمده کتاب  «مسلم»هزار روایتی که آقای  199این « ابن عبدالبر»آقای  

 ود؟ ی که دور ریخته مخالف قرآن نبیهاروایت را دور ریخته آیا این ارهز 409 بیش از  یعنی

 گوید:مگر قرآن نمی

ُسولُ  آَتاُكمُ  )َما  َفُخُذوُه( الرَّ

 بگيريد را آن داد شما به[ او] فرستاده را آنچه و

 9(: آیه 50سوره حشر )

 خواهید چه کار کنید؟ ها را میاین

 پرسش:

تا باید حساب ریاضی بکنیم تمام  4599هزار روایت را اگر ما تصور بکنیم با این  099استاد ببخشید! یک سوال این 

 099شان و تفسیرشان همه را کنار هم بگذاریم به اندازه های رجالیشان، کتابهای اصولیشان، کتابهای فقهیکتاب

های شیعه را هم کنارش بگذاریم بهای کتاهای جعلی و تمام کتابشود روی چه حسابی تمام حدیثهزار تا روایت نمی

 .شودهزار تا نمی 099دانند ها همه را جعلی میکه این



 پاسخ:

جعل حدیث آغاز  349و  339سال د از تقریبًا قرن اول که تمام شد و قرن دوم شروع شاین را شما دقت داشته باشید، 

ال و دو سال که نیست صد سال اول از مال یک س ،کردندسال حدیث جعل می 329 -319یعنی شما حساب کنید  شد،

 «بخاری»آید می« بخاری»به بعد  اندیشود از دویست و حدیث خبری نیست. از صد سال دوم، حدیث شروع می

 است. 403متوفای « مسلم»است و  450 متوفای

 ،یه را رها کردندسال این قض 349و  399یعنی در حقیقت نزدیک به  شروع کرده و کتابش را نوشته؛ 429ر فرض گیریم د

 و مشتری دارد.  ارکند چون بازار خریدتواند جعل میهر کس هر روایتی را که می

 پرسش:

 مال سده اول است؟« ابو هریره»

 پاسخ:

هزار روایت این آقا چقدر بوده و  5گویند سینه به سینه به این رسیده بود از این بله سده اول است. روایات او را می

 سوال است.چطوری رسیده یک 

 پرسش:

 مربوط به سده اول است.« ابو هریره»سده دوم شروع شده  ازجعل حدیث شما فرمودید 

 پاسخ:

ا هبوده این هم اگر جعل حدیث در صد سال اول نه! نوشتن حدیث و غیره و است. اصل حدیث حدیث این جعل !نه

حتی از صد سال اول چهار  ،ل اول کتابی ندارندبه صورت کتاب در بیاید از صد سا و نگذاشتند به آن شکل نوشته بشود

 د. نشوتقریبًا صد سال اول تابعین تمام می باشد، ها توسط صحابه یا توسط تابعین نوشته شدهکه این !ورق ندارند

اش سینه به همه ،آیند آقایان یک ورق کتابی که صد سال اول نوشته شده باشد ندارندصد سال دوم اتباع تابعین می

 رسد!جا میتا به این کنند، شروع به نوشتن میشودنوشتن احادیث شروع می ه بوده صد سال دوم است کهسین



امام باقر و امام صادق نقل  هزار روایت از 99گوید ایشان می« فیجابر ابن یزید جع»اش از در مقدمه« مسلم»البته  

هزار  999داشته باشند « جابر ابن یزید جعفی»ا ده نفر مثل هشما اگر این عبارت را قبول بکنید یعنی اگر آنکرده است، 

 شود، پس استبعاد ندارد!روایت می

 چند صد هزار روایت در کتابش نقل کرده این یک بحث است. هزار اصحاب امام صادق، 2گویند از می را «ابن ُعقده»یا

های اساسی ما است. رح بکنیم که یکی از بحثرا مط« اجتهاد از دیدگاه پیغمبر»که ما بحث بحث دیگر، قبل از این 

سنت چه است؟ اجتهاد از دیدگاه اهل ی داشته باشند که اصالً اجتهاد،ادوستان هم مطالعه .خواهیم کردتعریف اجتهاد را 

 !و اجتهاد از دیدگاه شیعه

کنیم. تعریف صحابه می تعریف خواهیم بشویم اول صحابه راخواهیم تعریف کنیم ما وارد موضوع صحابه میما می

 گوید:می« بخاری»ست؟ مثالً چی

 «َوَمْن َصِحَب النبی أو َرآُه من اْلُمْسِلِمیَن َفُهَو من َأْصَحاِبهِ »

 .هر مسلمانی با پیامبر مصاحبت کرده باشد یا او را دیده باشد او از صحابه است

 ق. 3293ناشر: دار الفکر، بیروت،  ،355، ص2ج يح البخاري،هـ(، صح450البخاري الجعفي، ابوعبدهللا محمد بن إسماعيل )متوفاى

 

در رابطه با اجتهاد هم دوستان ان شاء هللا مطالعه بکنند و ببینیم  ،چینیمشان ما بحث صحابه را میبر مبنای این تعریف 

 .خواهد بودتعریف  حول همانهای ما تا آخر ست؟ و بر مبنای آن تمام بحثسنت چز دیدگاه اهلتعریف اجتهاد ا

آیا اجتهاد، رأی است؟ اجتهاد، قیاس است؟ اجتهاد، استحسان است؟ یا اجتهاد، کتاب و سنت است؟ و در کنار این 

 گویند:یا عمر و ابوبکر می« أجَتهد رأیی»ند اهمعنای رأی آورد اجتهادی که به

  «الشيطان ومن فمني خطأ يكن وإن هللا فمن صوابا يكن فإن برأيي أقول »



: الوفاة البصري األزدي عمر بن حبيب بن الربيع:  المؤلف اسم ، حبيب بن الربيع اإلمام مسند الصحيح امعالج

 محمد:  تحقيق ، األولى:  الطبعة ، 3235 - عمان سلطنة, بيروت - االستقامة مكتبة, الحكمة دار:  النشر دار ، 0000

 195 ص، 3 ج يوسف بن عاشور,  إدريس

 شان هم خیلی تندگیریموضع گیری کردند،ای که رایج بوده موضعهطور اجتهادم( در رابطه با اینائمه )علیهم السال

 )سالم هللا علیه( امام صادق که رسدمی یحتی کار به جای در این مورد داریم دو تا روایت صحیحه« کافی»در است 

 :تعبیر

 «َحِنيَفةَ  َأَبا اللَّهُ  َلَعنَ »

 و در 50، ص3ج« کافی» دراین روایت های ما است؟ بزنید ببینید چقدر در کتابسرچ « هلَعَن حنیف»شما  دارد.

 هم آمده است. 434، ص 3ج « محاسن برقی»

از « ابن ابی عمیر»گویند حسنه است ما گفتیم ثقه است گرچه قدماء می «علی ابن ابراهیم عن ابیه ابراهیم ابن هاشم»

ثقه است که از اصحاب خاص امام موسی ابن جعفر )سالم هللا علیه( است « محمد ابن ُحکیم»مشایخ الثقات است 

 گوید:گوید خدمت حضرت رسیدم میمی

ينِ » ْهَنا ِفي الدِّ   «ُفقِّ

 این هم باز دلیل بر این است که در زمان ائمه ما فقهاء و مفتیانی ما داشتیم این هم در آن روایت اضافه بشود.

 «َعِن النَّاِس  َو َأْغَناَنا اللَُّه ِبُكمْ »

 نیاز شدیم.بی« شافعی»و « مالک»و « ابو حنیفه»ما از  دیگر که از شما گرفتیمرا  آن

ا َلَتُكوُن ِفي اْلَمْجِلِس َما َيْسأَُل َرُجل  َصاِحَبُه َتْحُضُرُه اْلَمْسأََلُة َو َيْحُضرُ » ى ِإنَّ اْلَجَماَعَة ِمنَّ  ُه َجَواُبَها ِفيَما َمنَّ اللَّهُ َحتَّ

 «َعَلْيَنا ِبُكمْ 

چه که از شما یاد گرفتیم آن ،کنندنشینیم و مردم از ما مسئله و حکم شرعی سوال میما بعضًا در مجلس می

 گوییم.ها را برای مردم میاین



  :دوستان خوب دقت کنند 

يْ »  «ءُ َفُربََّما َوَرَد َعَلْيَنا الشَّ

 کنندای از ما سوال میچه بسا مسئله

 «ء  ِتَنا ِفيِه َعْنَك َو اَل َعْن آَباِئَك َشيْ َلْم َيأْ  »

 روایتی از شما و یا از اجداد شما نشنیدیم.

 «َفَنَظْرَنا ِإَلى َأْحَسِن َما َيْحُضُرَنا»

 آید مان خوب میچه که به ذهنما آن

 «َو َأْوَفِق اأْلَْشَياِء لَِما َجاَءَنا َعْنُكمْ »

 کنیم.آییم این مسئله را مقایسه میما می

  !بحث قیاس استببینید  

 «َفَنْأُخُذ ِبهِ  َو َأْوَفِق اأْلَْشَياِء لَِما َجاَءَنا َعْنُكمْ  »

 .دهیمکنیم و جواب میگیریم برای مردم نقل میاین را می

 حضرت فرمود: 

  «َهْيَهاَت َهْيَهاَت ِفي َذلَِك َو اللَِّه َهَلَك َمْن َهَلَك َيا اْبَن َحِكيم  »

 شوید.کار را بکنید بیچاره و هالک می اگر این...

 «َقاَل ُثمَّ َقاَل َلَعَن اللَُّه َأَبا َحِنيَفَة َكاَن َيُقوُل َقاَل َعِليٌّ َو ُقْلُت »

 گویمطور میطور گفته من اینعلی اینگفت: خدا ابوحنیفه را لعنت کند می



طوری طور گفته ولی نظر من اینلی قرار داده علی اینیعنی اجتهاد در برابر نص، خودش را در برابر ع !تعبیر را ببینید 

 است.

ُد ْبُن َحِكيم  لِِهَشاِم ْبِن اْلَحَكِم َو اللَِّه َما َأَرْدُت ِإالَّ أَ  » َص لِي ِفي اْلِقَياِس َقاَل ُمَحمَّ  «ْن ُيَرخِّ

جازه به خدمت حضرت این بود که از حضرت ا من از آمدن گوید هدفمی« هشام»به « ن حکیممحمد اب»

 .ماستفاده کنقیاس  ازرسد قیاس بگیریم که اگر مطالبی به ما نمی
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 گوید:می« مرآت»در « مجلسی»

 «الحدیث التاسع حسن» 

 .است 0این حدیث شماره 

 گوید:اول هم می« جلسیم» 

 «وفی الحسن کالصحیح»

است زمان امام کاظم )سالم هللا علیه( است یعنی دوران امام باقر و « سماعة ابن مهران»از  55روایت دیگر، صفحه 

قر روایاتی که باید صحابه در احکام از ائمه بگیرند همه را گرفتند یعنی این مباحث به قبِل امام با ،امام صادق سپری شده

 رسد همه به بعد از امام صادق است.نمی

ر   ء  َشيْ  ِفيهِ  ِعْنَدَنا وَ  ِإالَّ  ء  َشيْ  َعَلْيَنا َيِردُ  َفاَل  ِعْنَدَنا َما َفَنَتَذاَكرُ  َنْجَتِمعُ  ِإنَّا اللَّهُ  َأْصَلَحَك  ُقْلُت »   «ُمَسطَّ

 آید ما از شما حدیث نوشته داریم.هر حکمی می

 علیهم اجمعین( تألیف و نوشته شده استاحادیث ائمه )سالم هللا  یعنی مشخص است تمام 

يْ  » ا َأْنَعَم اللَُّه ِبِه َعَلْيَنا ِبُكْم ُثمَّ َيِرُد َعَلْيَنا الشَّ ِغيرُ  ءُ َو َذلَِك ِممَّ  «ء  َشيْ  ِفيهِ  ِعْنَدَنا َلْيَس  الصَّ



 گوید:کنیم؟ بعد میموش اگر به چاه افتاد چه کار باید ب مثالً حکم فضله موش چه است؟

 «َفَيْنُظُر َبْعُضَنا ِإَلى َبْعض  َو ِعْنَدَنا َما ُيْشِبُههُ »

طوری است موش هم گوییم چون االغ افتاد اینمثالً روایت از شما آمد اگر االغی در چاه افتاد و مرد چه کار کنیم؟ ما می

 کنیم.بیافتد ما حکم موش را به االغ تشبیه می

ه بکشید کشیدند تا دلو از این چا 49کسی گفت: به چاه ما افتاده و بوی گندش همه جا را برداشته  گویند یک االغیمی

چه کار  :کشیدند دیدند بو از بین نرفت گفت ،دلو دیگر هم بکشید 49آمدند و پرسیدند گفت  دیدند باز چاه بو دارد،

گفت اول الشه را  !!چاه است ا چه کار کردید؟ گفتند تهِ گفت الشه االغ ر ،رودکنیم بو از بین نمیکنید؟ گفت هر چه میمی

تا دلو بو را از بین  49خواهید با جا است شما میهنوز الشه االغ آن ،تا دلو بکشید 49بعد شما  ،از ته چاه بیرون بیاورید

 !ببرید؟

 گوید:در ادامه می 

اِس ِإنََّما َهَلَك َمْن َهَلَك ِمْن َقْبِلُكْم ِباْلِقَياِس ُثمَّ َقاَل ِإَذا َجاَءُكْم َما َفَنِقيُس َعَلى َأْحَسِنِه َفَقاَل َو َما َلُكْم َو لِْلِقيَ »

 «َتْعَلُموَن َفُقوُلوا ِبهِ 

 دانید بگویید.که می آنچه

 «َو ِإْن َجاَءُكْم َما اَل َتْعَلُموَن َفَها َو َأْهَوى ِبَيِدِه ِإَلى ِفيهِ »

 .ر دهانش گذاشتحرف نزنید و ساکت باشید دستش را ب

 بعد فرمود: 

 «َلَعَن اللَُّه َأَبا َحِنيَفةَ  »
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محمد ابن عیسی ابن »، «علی ابن ابراهیم»برخالف آن  ،این روایت هم کامالً صحیحه است و یعنی دو تا روایت است

 هم ثقه است. « سماعة ابن مهران»از اصحاب اجماع است « یونس ابن عبدالرحمن»ثقه است « عبید

 :گویدحضرت می

َحاَبُة َو ُقْلُت ُثمَّ َقاَل َأ ُكْنَت َتْجِلُس ِإَلْيِه َفُقْلُت » ِكْن َهَذا َكاَلُمُه َفُقْلُت  اَل َو لَ َكاَن َيُقوُل َقاَل َعِليٌّ َو ُقْلُت َأَنا َو َقاَلِت الصَّ

ْيِه ِإَلى َيْوِم اْلِقَياَمِة َفُقْلُت َأْصَلَحَك اللَُّه َأَتى َرُسوُل اللَِّه ص النَّاَس ِبَما َيْكَتُفوَن ِبِه ِفي َعْهِدِه َقاَل نََعْم َو َما َيْحَتاُجوَن ِإلَ 

 «ْنَد َأْهِلهِ عِ  ُهوَ  اَل  َفَقالَ  ء  َفَضاَع ِمْن َذلَِك َشيْ 

بیت، نه در ما اهل ؛ یعنیآیا همه آن چیزی که از پیغمبر رسیده حفظ شده؟ گفت بله ولی سنت پیغمبر نزد اهلش است

را  این شکل و به این تندی من عبارتی این دو تا روایت را دوستان داشته باشند و به .و دیگران« ابو حنیفه»نزد امثال 

 را مورد لعن قرار بدهد هر دو روایت معتبر است.« فهابو حنی»گیری بکند و ندیدم که حضرت، موضع

کند قطعًا در رابطه با قیاس و غیره مناظره می« ابو حنیفه»چیزی هم که حضرت امام صادق با  ،ما زیاد داریم مشابه این

 کنم.اشاره می به آن بعد در جلسهدوستان شنیدند 

 .والسالم علیکم و رحمة هللا و برکاته

 پرسش:

 انجام بدهید؟ را خودتان شود با این بنده خدای فلک زده مناظرهاستاد نمی

 پاسخ:

 هایش را بگیرند بیاورند بنا شد کتاب

 پرسش:

 سنت شد درست است؟هم اهل« مؤید»

 پاسخ:



  !سنتوهابی شد نه اهل« مؤید»بله 

 


