
 بسم هللا الرحمن الرحیم

 52/90/3109جلسه چهلم   

 مذمت علمای اهل سنت از ابوحنیفه  –( 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 لآ آله علی و هللا رسول

 پرسش:

   حدیث صحیح السند در مورد سب کردن داریم و در قرآن سب کردن نهی شده است.« کافی»در استاد ببخشید! 

 پاسخ:

 آورد:میعلت  کندمی که نهی از سب  ارها است، البته قرآن گزبدعت برای

وا َواَل )   وا اللَّهِ  ُدونِ  ِمنْ  يْدُعونَ  الَِّذينَ  َتُسبُّ  (ِعْلم   ِبَغيرِ  َعْدًوا اللَّهَ  َفيُسبُّ

 دشنام را خدا جهل،( و ظلم) روي از( نيز) آنها مبادا ندهيد، دشنام خوانندمي را خدا غير که کساني( معبود به) 

 ! دهند

 391(: آیه 6سوره انعام) 

با سب  این است که شما« کافی»دهند، در رابطه با حدیث ها عکس العمل نشان میسب این است که آنعلت نهی از 

برای حفظ دین است! این فرق جا در جامعه به خطر بیندازید؛ در حقیقت این تأثیر گذاری افراد بدعت گزار را تان آبروی

 کند با سب:می

 اللَِّه( ُدونِ  ِمنْ  يْدُعونَ  َوالَِّذينَ )

 خوانند!مي خدا از غير که را بودهاييمع

 59(: آیه 36سوره نحل )



جا تقویت دین است؛ یعنی تفاوت از زمین تا آسمان است، البته اگر نگوییم خالف قرآن است جا ضرر دین است، اینآن

ب در حقیقت جا ما تصرف کنیم که معنای سکه در سب آنو یا این «ضربوه علی الجدارفا»ولو صحیح هم که باشد باید 

 ش کنیم.اش را مخدوو حیثیت تأثیر گذاری کردن و آبرومفتضح 

 پرسش:

  .سب کرده استکتاب اهل به خود قرآن هم خیلی جاها نسبت

 پاسخ:

 بله تعبیر:

 ( َأَضلُّ  ُهمْ  بَلْ  َكاْْلَْنَعامِ  )ُأولَِئكَ 

 ! گمراهتر بلکه چهارپايانند؛ همچون آنها

 390(: آیه9) عرافسوره ا

 رد:یا دا

 (اْلَكْلِب  َكَمَثلِ  َفَمَثُلهُ )

  است( هار) سگ همچون او مثل

 396(: آیه9) عرافسوره ا

 اگر این سب نیست؛ پس چیست! 

ُلوا الَِّذينَ  )َمَثلُ  ْوَراةَ  ُحمِّ   (َأْسَفاًرا يْحِملُ  اْلِحَمارِ  َكَمَثلِ  يْحِمُلوَها َلمْ  ُثمَّ  التَّ

 کند،مي حمل کتابهايي که هستند درازگوشي مانند نکردند، ادا را آن حق ولي شدند تورات به مکلف که کساني

 (! فهمدنمي آن از چيزي اما کشدمي دوش بر را آن)



 2(: آیه65سوره جمعه )

 پرسش:

 استاد! این با مدارا کردن با مخالفین تناقض ندارد؟

 پاسخ:

کند اندازد؛ بحث مخالفین فرق میر میکند با کسی که بدعت گزار است و دارد دین را به خطبحث مخالفین فرق می

 ها را به مذهب شیعه دعوت کنید.ائمه )علیهم السالم( به ما توصیه کردند رفتارتان با مخالفین طوری باشد که آن

 «َأْلِسَنِتُكمْ  ِبَغْيرِ  ُكوُنوا ُدَعاَة النَّاِس »

جلد، دار إحياء 333بيروت(،  -ئمة اْلطهار )  مجلسى، محمد باقر بن محمد تقى، بحار اْلنوارالجامعة لدرر أخبار اْل

 190ص ؛ 69ق، ج 3091بيروت، چاپ: دوم،  -التراث العربي 

 گوید اگر شما بد رفتاری کنید:یا می

 وصدق دينه في ورع إذا منكم الرجل فإن حقوقهم وأدوا مرضاهم وعودوا جنائزهم واشهدوا عشائركم صلوا

:  وقيل السرور منه علي ويدخل ذلك فيسرني جعفري هذا:  قيل الناس مع خلقه وحسن اْلمانة وأدى الحديث

 جعفر أدب هذا:  وقيل وعاره بالؤه علي دخل ذلك غير على كان وإذا جعفر أدب هذا

، 616، ص 5ج هـ(، اْلصول من الكافي، 151الكليني الرازي، أبو جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق )متوفاى

 .ش.هـ 3165الثانية، الطبعة ،تهران ،: اسالميهعلي اكبر ناشر ی،تحقيق: غفار

یا در صف اول نماز شما را خودشان قرار بدهند  ها طوری رفتار کنید که شما را مؤذن و امام جماعتگوید با اینیا می

 القها با آن اخحضور در جامعه آن قرار بدهند، در صف اول نماز خواندن مثل پشت سر پیغمبر نماز خواندن است؛ یعنی

  .بیت استبیت و نشر فرهنگ اهلبه اهلها آنبیتی یک نوع دعوت اهل



تقیه است، شاید در بعضی از موارد هم تقیه تطبیق قضیه ها که باطل است! قضیه چیست؟ نماز آن اگر گفته شود آخر

با حضورتان در جوامع  کند، این است که شماو از مجموع روایات آدم استفاده می چه که از روح روایاتبکند؛ ولی آن

بیت عمال دعوت کنید، هدف اصلی این ها را به طرف اهلها نشر بدهید، و آنبیت را در جامعه آنسنت فرهنگ اهلاهل

 است!

 پرسش:

 کرد؟ها اقتدا میامیرالمؤمنین به اینآیا حاج آقا! 

 پاسخ:

حتی یک مورد امیرالمؤمنین نتوانستیم پیدا کنیم که  روایت صحیحدر مورد اقتدا کردن امیرالمؤمنین )سالم هللا علیه( ما 

 :کردها شرکت میکه در نماز این ست حاال صرف نظر از سند این استهها اقتدا کرده باشد، روایتی که در نمازهای این

 لنفسه وصلى بكر أبى خلف ووقف المسجد وحضر

تحقيق: تصحيح وتعليق وتقديم: السيد ، 320، ص5جهـ( تفسير القمي، 139القمي، أبي الحسن علي بن ابراهيم )متوفاى

 هـ .3119مکتبة الهدی،  طيب الموسوي الجزائري، ناشر:

 !یک چنین تعبیری دارد

 پرسش:

 .خواندمی ییعنی فراد

 پاسخ:

یلی ما خ شان نماز بخواندو پشت سر ها اقتدا کندکه حضرت به اینخواند؛ ایندر جماعت بود؛ ولی نماز را فرادا میبله. 

 چنین چیزی را نتوانستیم پیدا کنیم! ولی  ؛در روایات گشتیم

 



 پرسش:

 .ها اقتدا کرده باشنددر مورد ائمه دیگر داریم که به این

 پاسخ:

در زمان امیرالمؤمنین بحث خلفاء و حکام بود، ائمه )علیهم  .در مورد ائمه دیگر اصال نداریم که شرکت کرده باشند

 ها در شام بودند اصال چنین مسائلی نبود که در نماز حکام حضور پیدا کنند.بودند آنها در مدینه السالم( این

 پرسش:

 ها نبودند؟در نماز جمعه و جماعات آن

 پاسخ:

ها حضرت ها و جماعت ایننه، بلکه به عکسش است، از جمله شرایط امام حسن )علیه السالم( این بود که در جمعه

 شرکت نکند. 

 پرسش:

 ...مام رضا )علیه السالم( نماز بخواندداریم که ا

 پاسخ:

یک روایت صحیح و یک دلیل قاطع در مورد ائمه )علیهم السالم( نتوانستیم پیدا کنیم که ائمه یا امیرالمؤمنین )سالم 

  است. ی هم که مدعی هستند فقط ادعای تنهاآقایان .کردندهللا علیه( پشت سر مخالفین؛ یعنی خلفاء یا حکام اقتدا می

مرحوم »کنند، کرد روایتی حتی از خودشان هم نقل نمیگویند امیرالمؤمنین اقتدا میسنت هم میحتی خود اهل

کرد و در ها شرکت نمین است که در امامت و رهبری امیرالمؤمنین در جمعه و جماعات اینهم تعبیرش ای« مطهری

ای صرف نظر کردن از حق مسلم به یغما ها به منزلهکرد؛ چون حضور علی در نماز اینشان هم شرکت نمیی حجبعثه

 اش بود!رفته



و این  ها بوده استو عدالت آن یعنی اقتدای امیرالمؤمنین به ابوبکر و عمر و عثمان در حقیقت صحه گذاشتن به خالفت

 داند همخوانی ندارد.ها را غاصب حق خودش میدارد و آنبا آن حق مسلمی که حضرت امیر 

  طوری دارد:هم این ف شما ببینید در صحیح مسلماز آن طر

 «َخاِئًنا َغاِدًرا آِثًما َكاِذًبا َفَرَأْيُتَماهُ »

 دار:  النشر دار ، 563: الوفاة النيسابوري القشيري الحسين أبو الحجاج بن مسلم:  المؤلف اسم ، مسلم صحيح

 .3929، ح 3191 ، ص1 ج الباقي عبد فؤاد محمد:  تحقيق ، بيروت - العربي التراث إحياء

 نظر امیرالمؤمنین این است!

 دارد: 329در نهج البالغه در خطبه 

ى»  «ِفْرَعْونَ  آلِ  ِمنْ  ُسنَّة   َعَلى...  اْْلَْعَقاِب  َعلَى َقْوم   َرَجعَ  ص َرُسوَلهُ  اللَّهُ  َقَبَض  ِإَذا َحتَّ

 590ق؛ ص 3030قم، چاپ: اول،  -شريف الرضى، محمد بن حسين، نهج البالغة )للصبحي صالح(، هجرت  

 به دنبال آن سنت آل فرعون در جامعه ایجاد شد!« إذا قبض هللا نبیه» این دیگر صریح در خلفاء است؛ یعنی:

 فرماید:ایشان می 25ی در نامه

يَن َقْد َكاَن َأِسيرًا ِفي»  «اْْلَْشَرارِ  َأْيِدي َفِإنَّ َهَذا الدِّ

 012ق، ص 3030قم، چاپ: اول،  -هج البالغة )للصبحي صالح(، هجرت شريف الرضى، محمد بن حسين، ن

و هم کرد هم برای اعالن حقانیت خودش خیلی صریح است! امیرالمؤمنین )سالم هللا علیه( هر وقت فرصت پیدا می

  کرد:نظرش را ابراز می برای اعالن غصب شدن خالفتش

 

 



اً  ُمَناَزَعِتي َو َأْجَمُعوا َعلَى»  «ى ِبِه ِمْنُهْم َفَسَلُبوِنيهِ ُت َأْولَ ُكنْ  َحق 

ها عین همان را با من برخورد طوری که قریش علیه پیغمبر منازعه و مخالفت کردند بعد از پیغمبر اینهمان

 کردند

جلد، دار الكتاب 5القديمة(،  -ثقفي، ابراهيم بن محمد بن سعيد بن هالل، الغارات أواإلستنفار و الغارات )  

 590ص ؛ 3ق، ج 3039قم، چاپ: اول،  -اإلسالمي 

 کند.ها را با عمل قریش در عصر رسول هللا مقایسه مییعنی عمل این

 پرسش:

 چیست؟ «ابن عربی»ببخشید استاد! نظرتان راجع به 

 پاسخ:

دانی کوبیم و در اشغال کنیم و اگر مطلب بدی داشته باشند به دیوار میاگر مطلب خوبی داشته باشند قبول میاینها 

 اندازیم! می

هشت سال خارج عرفان را خواندیم؛  «شاه آبادی»پسر بزرگ آیت هللا « آبادی شاه شیخ محمد»قای یت هللا آما خدمت آ

هم همین را خدمت « امام»خوانند و خود باالترین کتاب عرفانی است که آقایان می« مصباح االنس قونوی»یعنی 

یک روایت ولو کنید اگر گفتم حاج آقا ما مطالبی را که شما نقل مییشان میپدرشان خوانده بود. من همیشه خدمت ا

 در ها راداشته باشیم سمعا و طاعتا؛ ولی اگر ما روایتی بر طبق عقاید عرفا نداشته باشیم این روایت ضعیف هم طبق آن

کنیم و اگر طبق او پیدا کردیم قبول می یک روایتی بر تا اگرکنیم کنیم و نه تأیید میگذاریم نه رد میمی «ی امکانبقعه»

 ماند تا ببینیم در قیامت تکلیف چیست! می «ی امکانبقعه»پیدا هم نکردیم در 

 پرسش:

 ؟کنیمها را چه کار میصریح روایات است اینکه خالف ها از اینمطالبی 



 پاسخ:

طالبی که مخالف با روایات است را رد کنیم، مشان را قبول میگذاریم، عرض کردم مطالب خوبها را کنار میآن

 کنیم؛ زیرا تکفیر کردن خیلی هزینه دارد!ها را تکفیر بکنیم و... این کار را هم نمیکه بیاییم اینکنیم؛ ولی اینمی

 پرسش:

 عارف و عرفان برسد به مقاماستاد! امکان دارد یک سنی 

 پاسخ:

 گوید:ببینید حاج آقا! خدای عالم می

ْنَسانِ  لَيَس  )َوَأنْ   َسَعى( َما ِإالَّ  لِْْلِ

 نيست، او کوشش و سعي جز ايبهره انسان براي اينکه و

 10(: آیه21سوره نجم )

کند، یک قدرت روحی امید نمیکشد خدای عالم این را نایاضت مییک مرتاض هندی که معتقد به هیچ چیزی نیست ر

کند، دهد که قطار با آن عظمت را با یک اراده متوقف میمیدهد، یک قدرتی دهد که از گذشته و آینده شما خبر میمی

 کند یانه!ها نیست، مالک این است که ببینیم این با حق تطبیق میمالک این

 «أهله تعرفوا اعرفوا الحق»

 دمحم: تحقيق ،531، ص11ج اْلطهار، اْلئمة أخبار لدرر الجامعة اْلنوار بحار ،_ق3333متوفاى_ باقر محمد المجلسي،

 . م3011 - هـ3091 المصححة، الثانية: الطبعة لبنان، - بيروت - الوفاء مؤسسة: ناشر البهبودي، الباقر

قبول شان تطبیق نداشت گوییم حق است و اگر مطالببیت تطبیق داشت میشان حق بود و با اهلها مطالباگر این

  .کنیمنمی



کند را لعنت می« ابوحنیفه» علیه( خواندیم که به صراحت حضرت در جلسه گذشته ما دو روایت از امام صادق )سالم هللا

 گوید: و می

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

 3099تهران، چاپ: چهارم،  -اإلسالمية(، دار الكتب اإلسالمية  -كلينى، محمد بن يعقوب بن اسحاق، الكافي )  

 26ص ؛ 3ق، ج

 و امثال این!

آیا این با تقریب « ابو حنیفه»لعن کردن به  در این مورد بعضی از دوستان هم یک مقدار حساس بودند که به این شکل

یک « ابوحنیفه»در رابطه با  سنت همخود علمای اهل .ای را عرض کنمسازد؟ من خواستم چند تا نکتهسازد و یا نمیمی

 از این است! تره مراتب تندسری مطالبی دارند که ب

تان باز باشد اوال مطالبی آقایان از ایان باشد که اگر یک روز پیش آمد، یک مقدار دستاین مطلب در ذهن مبارک اق

را « السنة محمد ابن حنبل» و کتاب« تاریخ بغداد»کتاب  اگر آورند، شمانسبت به احادیث پیغمبر می« ابوحنیفه»

 گفت: ابوحنیفهدر رابطه با پیغمبر روایتی آوردم « حنیفهابو»گوید از بخوانید می

 !«دعنا من هذا»

 !روایت پیغمبر را کنار بگذار

 العلمية الكتب دار:  النشر دار ، 061: الوفاة البغدادي الخطيب بكر أبو علي بن أحمد:  المؤلف اسم ، بغداد تاريخ

 093 ، ص31 ج بيروت، –

پیغمبر را با دم ب داد گفتم از پیغمبر بر خالف این ما روایت داریم گفت روایت ای سوال کردم جواروز دیگری مسئله

  خوک پاک کن برود!

 



 بعد گفت از پیغمبر روایتی آوردیم:

 «زالبیعان بالخیار، قال هذا رج»

 و نجس است این رجز

« ابن ابی شیبه» کرده است.از روایات پیغمبر را رد  چهار صد و یا بیش از آن« ابوحنیفه»ید گومی «اسبا ابن یوسف »

ابو »روایتی از  مورد روایت صریح پیغمبر را رد کرده است، 352« ابو حنیفه»گوید می 512متوفای « بخاری»استاد 

 گفت:شان است میدارد که از فقهای« اسحاق فزاری

 !«واحد عنه هللا رضي الصديق بكر أبي وإيمان إبليس إيمان يقول حنيفة أبو كان»

 3096 - الدمام - القيم ابن دار:  النشر دار ، 509: الوفاة الشيباني حنبل بن أحمد بن هللا عبد:  المؤلف اسم ، السنة

 530 ، ص3 ج القحطاني، سالم سعيد محمد. د:  تحقيق ، اْلولى:  الطبعة ،

یک مقداری  خواهم! دوستان دقت کنند من می«إسناُدُه صحیح»گوید از پدرش می« عبدهللا ابن احمد« »السنه»کتاب 

را ببینند  «سایت ولیعصر»آمد مطرح کرد جوابی برای گفتن داشته باشید. دوستان اگر  یک کسی تان پر باشد اگردست

 بحث کردم.« مذاهب اربعه»جلسه، در رابطه با  59در آن زمانی که شبکه سالم برنامه داشتم حدود 

ها را مطرح و همه این «شافعی» ، در مدح و ذم«مالک»م مدح و ذدر « ابو حنیفه»سنت در ذم و مدح اقوال علمای اهل

  گفت: طوری قضاوت کردهاین در این مورد گفتیم عمر «ابوحنیفه»پیرامون یک مطلبی به  یک روز گویدمی بحث کردیم،

 «شيطانال قول هذا فقال»

 العلمية الكتب دار:  النشر دار ، 061 :الوفاة البغدادي الخطيب بكر أبو علي بن أحمد:  المؤلف اسم ، بغداد تاريخ

 090 ص، 31 ج ،بيروت –

 گوید:روایت دیگری می

 «قال رجل روی عمر بن خطاب... کذا و کذا قال ابو حنیفة هذا قول الشیطان»



ترین زمان به که تقریبًا نزدیک« مالک»نقل کردند. در رابطه با « ابو حنیفه»ها مطالبی است که خودشان از این

 است. 329 متوفای «ابو حنیفه»است  390 متوفای «مالک» است و شاگردش هم بوده است،« نیفهحابو»

 گوید:می 

 «حنيفة أبي من أشأم مولود اإلسالم في ولد ما يقول مالكا سمعت قال»

 در اسالم فرزندی به دنیا نیامده!« ابو حنیفه»تر از شوم

 العلمية الكتب دار:  النشر دار ، 061: الوفاة البغدادي الخطيب بكر أبو علي بن أحمد:  المؤلف اسم ، بغداد تاريخ

 055 ص   31 ج بيروت -

 گوید:می« سفیان»از قول « مالک»

 «االسالم فى ولد مولود شر أنه»

 أبي اإلمام:  المؤلف اسم ، عنهم هللا رضي حنيفة وأبي والشافعي مالك الفقهاء اْلئمة الثالثة فضائل في االنتقاء

 ج ،بيروت – العلمية الكتب دار:  النشر دار ، هـ061/  اآلخر ربيع: الوفاة القرطبي النمري البر عبد بن فيوس عمر

 329 ص، 3

 گوید:می «مالک»از « خطیب بغدادی»

 !«إبليس فتنة من اْلمة هذه على أضر حنيفة أبي فتنة كانت»

 العلمية الكتب دار:  النشر دار ، 061: الوفاة ديالبغدا الخطيب بكر أبو علي بن أحمد:  المؤلف اسم ، بغداد تاريخ

 036 ص، 31 ج بيروت -

 پرسش:

 شود؟چطوری با هم جمع می

 



 پاسخ:

جمع کرده که  راها روایت ضعیف وقت بعضی !جا استاین جالب. ترند که روایت صحیح اسها تصریح دابعضی از این

 ...«دیث  صحیحهذا ح« »هذا إسناد  صحیح»گوید می ضعیف است! ولی وقتی

 پرسش:

 نظرشان چه است؟« ابو حنیفه»ها نسبت به استاد وهابی

 پاسخ:

ار» ها همه را آن  گویند.می« کلهم کف 

 گوید:می« شافعی» 

 الوضوء في ورقة ثمانين فيه فوجدت ورقة ومائة ثالثون أو ومائة عشرون فيه حنيفة ْلبي كتاب في نظرت»

  « والصالة

  .ورق در مورد وضو و نماز و غیره است 19ورق داشت که  319یا  359به دست من رسید « فهابو حنی»کتابی که از 

  «قياس خالف أو تناقض أو قول اختالف أو وسلم عليه هللا صلى هللا رسول لسنة أو لكتاب خالفا إما فيه ووجدت»

 دار:  النشر دار ، 019: الوفاة صبهانياْل هللا عبد بن أحمد نعيم أبو:  المؤلف اسم ، اْلصفياء وطبقات اْلولياء حلية

 391 ص، 0 ج، الرابعة:  الطبعة ، 3092 - بيروت - العربي الكتاب

 گوید:می« احمد ابن حنبل»

 !«سواء إال عندي والبعر حنيفة أبي قول ما»

 نزد من یکسان است هیچ فرقی ندارد!با پشگل شتر در « ابو حنیفه»حرف 

 العلمية الكتب دار:  النشر دار ، 061: الوفاة البغدادي الخطيب بكر أبو علي بن أحمد:  المؤلف اسم ، بغداد تاريخ

 010 ص، 31 ج ،بيروت –



 گوید:می« احمد ابن حنبل»باز 

 «يكذب حنيفة أبو قال حنبل بن أحمد وعن»

 أيوب بن دمحم بن أحمد بن عثمان بن أحمد بن عمر:  المؤلف اسم ، فيه الحديث ونقاد العلماء اختلف من ذكر

 - هـ3030 - السعودية - الرياض - السلف أضواء مكتبة:  النشر دار ، هـ112 الحجة ذي/  35: الوفاة البغدادي

 06 ص، 3 ج ،اْلنصاري محمد بن حماد:  تحقيق ، اْلولى:  الطبعة ، م3000

، رئیس «حنابله»ئیس ر« احمد ابن حنبل»چه کسی؟  !کندمی ابوحنیفه را نابود حرف احمد بن حنبل، شخصیت این

 !اهل حدیث« محدثین»

 گوید:میباز  

 «شيء عنهم يروى ال أن ينبغي حنيفة أبي أصحاب»

 ها نباید ما چیزی نقل بکنیم.«حنفی»از 

 العلمية الكتب دار:  النشر دار ، 061: الوفاة البغدادي الخطيب بكر أبو علي بن أحمد:  المؤلف اسم ، بغداد تاريخ

 39 ص، 9 ج، بيروت –

  :از دنیا رفته گفت« ابو حنیفه»وقتی که شنید « سفیان ابن عیینه»

 «عروة اإلسالم ينقض كان !لله الحمد »

 کرد.این شخص اسالم را تکه تکه می

 «منه أشأم اإلسالم في ولد ما»

 526: الوفاة الجعفي البخاري عبدهللا أبو إسماعيل بن إبراهيم بن محمد:  المؤلف اسم ،( اْلوسط) الصغير التاريخ

 محمود:  تحقيق ، اْلولى:  الطبعة ، 3099 - 3109 - القاهرة,  حلب - التراث دار مكتبة,  الوعي دار:  النشر دار ،

 399 ص، 5 ج، زايد إبراهيم



 پرسش:

 ها بوده؟به خاطر همینکرده نقل به بدی هم از او « بخاری»

 پاسخ:

ابو »یک عداوت خاصی با « بخاری»مطالبی را آورده که « ب غالمیغی»آقای  ،خیلی بد است« ابو حنیفه»با « بخاری»

 دارد.« حنیفه

 پرسش:

کمک کرد « زید شهید»بود و به زندان رفت و از آن طرف به « بنی عباس»ضد حکومت « ابو حنیفه»گویند حاج آقا، می

 این سندیت دارد؟

 پاسخ:

 خیلی زیاد به آن کار نداریم. بله، تا حدودی

 گوید:سنت است میاز فقهای بنام اهل بودیم ایشان «سفیان ابن عیینه» گوید پیشمی در نقل دیگر، این جالب است

 «االسالم يهدم كان هللا لعنه فقال حنيفة ابى نعى فجاء»

 رسید گفت خدا او را لعنت کند« ابی حنیفه»وقتی خبر مرگ 

 أبي اإلمام:  المؤلف اسم ، عنهم هللا رضي حنيفة وأبي والشافعي مالك الفقهاء اْلئمة الثالثة فضائل في االنتقاء

 بيروت ج - العلمية الكتب دار:  النشر دار ، هـ061/  اآلخر ربيع: الوفاة القرطبي النمري البر عبد بن يوسف عمر

 300 ص،3

سفیان ابن » گوییم بفرمایید این نظر علمای خودتان نسبت به او است!میاشکال کنند، امام صادق به  اگر این آقایان

 گوید:نسبت به او میامیر المؤمنین فی الحدیث است  به ادعای شما ی کها«عیینه

 «عروة عروة االسالم يهدم»



 .کرداسالم را با تکه تکه کردن نابود می

 گوید:باز هم می 

 «وما ولد فى االسالم مولود اشر منه هذا ما ذكره البخارى»

 است. برای اسالم از او نبوده َاضرمولودی  گویدمی «سفیان»باز  کند. هم نقل می« بخاری»از قول 

 گوید:می

 !«منه المسلمين أراح الذي لله الحمد»

 کرد! راحت« ابو حنیفه»ها را از شر مسلمان الحمد لله خدای عالم

 دار ، 599: الوفاة( هـ109:  المتوفى) الفسوي سفيان بن يعقوب يوسف أبو:  المؤلف اسم ، والتاريخ المعرفة

 160 ص، 3 ج:  النشر

 :گویدمی «سفیان»دقت کنند  خوباین هم خیلی جالب است دوستان 

 «بالكوفة حنيفة أبو ذلك رغي   حتى معتدال الناس أمر يزل ولم»

آمد بین مردم اختالف « کوفه»به « ابو حنیفه»که تا این -هر چه بوده-، معتدلی داشتندگوید مردم زندگی می

 .مشکل مواجه شدندانداخت و مردم با 

 گویند. می« اتبت»هم  «گلیم فروش»فروشد به خیم میکسی است که عباهای زمستانی و ض« بتات»، «یعثمان بت»

 من شرح حالش را دارم. گویدطوری میاین از این جهت هفروختخیم میبوده یا عبای زمستانی ض« لیم فروشگ»او 

 را به هم ریختند« مدینه»و « بصره»و « کوفه» «رحمانبیعة ابن ابی ر» ،«عثمان بتی»، «ابی حنیفه»

 «فنظرنا فوجدناهم من أبناء سبايا اْلمم»

 .بودند جزو بچه کنیزهای اسیر همه



 العلمية الكتب دار:  النشر دار ، 061: الوفاة البغدادي الخطيب بكر أبو علي بن أحمد:  المؤلف اسم ، بغداد تاريخ

 030 ص، 31 ج بيروت -

 .و غیره داشتند« مسیحی« »یهودی»ه یعنی سابق

  :«عثمان ابن مسلم»« یبت»در رابطه با   

 «یقال إن اسم جدی جرموز البتی»

 است « ثقه»گفته  وزجانیج

 «البتوت يبيع كان»

 مؤسسة:  النشر دار ، 905: الوفاة المزي الحجاج أبو عبدالرحمن الزكي بن يوسف:  المؤلف اسم ، الكمال تهذيب

 001 ص، 30 ج معروف عواد بشار. د:  تحقيق ، اْلولى:  الطبعة ، 3019 - 3099 - يروتب - الرسالة

 مرده است. 301 در سال 

 !کاری به کتاب داشت و نه به سنتنه کردند سوال می را یاست یعنی هر مسلئه« ربیعة الرأی»هم معروف به « ربیعه»

مرحوم  د!ادد فتوا مییرسچه به فکرش می یعنی هر ؛بود« ربیعة الرأی»گفت رأی من این است معروف به می

 هم خیلی مفصل آورده است.« مامقانی»

 گوید:می« مالک» 

 «حالك تشبه ليس حالتي أن شهاب البن يقول ربيعة كان »

 چطور؟

 « تركه شاء ومن به وعمل أخذه شاء من برأيي أقول أنا »

 کند و هرکس هم قبول ندارد ترک کندخواهد قبول و عمل هر کس می رأی من این استگویم می

 ولکن اقای ابن شهاب:



 «فيحفظ وسلم عليه هللا صلى النبي عن تحدث وانت»

 کنند.کنند و ثبت میهای تو را حفظ میکنی مردم، حرفتو داری از پیغمبر روایت نقل می

:  النشر دار ، 901: الوفاة هللا عبد أبو الذهبي قايماز بن عثمان بن أحمد بن محمد:  المؤلف اسم ، النبالء أعالم سير

 09 ، ص6 العرقسوسي، ج نعيم محمد,  اْلرناؤو  شعيب:  تحقيق ، التاسعة:  الطبعة ، 3031 - بيروت - الرسالة مؤسسة

 در هر صورت ...

حلقه امام صادق )سالم هللا علیه( یک روزی در  یک روایتی از امام صادق داریم که من یک مرتبه به آن اشاره کردم

 اعرابی گفت: ،ی سوال کرد جواب دادابوده اعرابی آمد مسئله« ربیعة الرأی»درس 

 «هو فی ُعُنِقکأ» 

 گیری؟ من عمل کنم فردای قیامت تو ضامن هستی و به گردن می تا دهیی که مییاین فتوا 

  «المسألة عليه فأعاد شيئا عليه يرد ولم ربيعة عنه فسكت»

 .جواب نداد ؟ باز همکه دادی من عمل کنم به گردنت است یوایاین فت« ربیعة»گفت اقای 

 فرمود: علیه السالمامام صادق 

 « ضامن مفت وكل يقل لم أو:  قال ، عنقه في هو»

 .دهد ضامن استهر کسی که فتوا می چه بگوید چه نگوید این به گردن اوست.

 090 ص 9 ج - الكليني الشيخ - الكافي

 «فتی عن هللا تبارک وتعالیالمفتی یُ » ما داریم که: 

 «المفتی یقوم مقام النبی» ها دارند:یا وهابی



م» ی که از طرف خدا، حق امضاء دارند یعلما دارد. یعنی «اعالم الموقعین»کتابی به نام « ابن تیمیه»شاگرد « ابن قی 

 !ع یعنی توقیع کننده، ُمهر زننده، امضاء کنندهموق  

 گوید:سنت است میاهل ی بناماز علمای بزرگ و فقها« اعیزاو»

 «أضر على اإلسالم من أبي حنيفة اإلسالم في مولود ولد ما»

 العلمية الكتب دار:  النشر دار ، 061: الوفاة البغدادي الخطيب بكر أبو علي بن أحمد:  المؤلف اسم ، بغداد تاريخ

 030 ص، 31 ج ،بيروت –

نقل « سنن»صاحب « ابوبکر ابن ابو داود سجستانی» . ازستگوش بدهند خیلی جالب ا خوبدوستان این مطلب را 

 روزی به اصحابش گفت:شده که 

 صالح بن والحسن وأصحابه واْلوزاعي وأصحابه والشافعي وأصحابه مالك عليها اتفق مسألة في تقولون ما»

  «؟!وأصحابه حنبل بن وأحمد وأصحابه الثوري وسفيان وأصحابه

 تان چه است؟ شان اتفاق نظر داشته باشند رأیفقهاء و اصحابی که همه این ادر یک مسئله

 گفتند:

 !!«حنيفة أبي تضليل على اتفقوا كلهم هؤالء فقال هذه من أصح مسألة تكون ال بكر أبا يا له فقالوا»

 ها بر گمراهی ابوحنیفه اتفاق نظر دارند!!ی اینسپس گفت: همه تر از این نیست.ی صحیحادیگر مسئله

 

 العلمية الكتب دار:  النشر دار ، 061: الوفاة البغدادي الخطيب بكر أبو علي بن أحمد:  المؤلف اسم ، بغداد ختاري

 100 ص، 31 ج ،بيروت –

 

 



 پرسش:

توسل « ابی حنیفه»به قبر « شافعی»است که  «تاریخ بغداد»در  ایت دیگری کهرواستاد! این روایت تعارض دارد با 

 کند.می

 پاسخ:

یم راست است که گردنم راست گفت کجا است! گفتند گردنت کج گویند به شترمیرا به یاد داشته باشید دم مثالی که ز

 !هم باال رفته است که از دنیا رفت مقامششاید بعد از این !باشد؟

 پرسش:

 .دنکندفاع می« ابی حنیفه»ها از ها نیستند که بعضی«صوفی»ها مثل این

 پاسخ:

طور وصیف و توثیق دارند اینها دو دسته هستند یک دسته مذمت دارند یک دسته هم تاین، دارند عرض کردم بله

 کنیم بالفاصلهها نقل میخواهیم بگوییم که اگر ما یک روایتی از ائمه در مذمت اینما می نیست که تنها مذمت باشد،

 بندید منبه امام صادق افتراء میشما و طور گفته این دروغ است ست و چرا امام صادق اینها نگویند آقا این چیاین

 م.خواهم آن را دفع دخل مقدر کنمی

اند این تعابیری که خودشان آورده ،دندار أشأممولود . نددار لیلتضبر  هم اجماع ؛دندار« عن هللال»هم  درباره ابوحنیفه

 برای دفاع از سخن حضرت امام صادق )سالم هللا علیه( است. هااین

 گوید:می« سفیان ثوری»برای شما آوردم از « ابو حنیفه»درباره یر مختلفی دارند من همه را ها تعاباین

 «مرتين الكفر من حنيفة أبو استتيب»

 اش دادنددو مرتبه از کفر توبه



 الكتب دار:  النشر دار ، هـ599: الوفاة الفسوي سفيان بن يعقوب يوسف أبو:  المؤلف اسم ، والتاريخ المعرفة

 06 ص، 1 المنصور ج خليل:  تحقيق ، م3000 -هـ3030 - بيروت - ةالعلمي

 .این کفر، کفر از اسالم نیستبطه با خلق قرآن است، البته در را

 گوید:و دیگران می« یحیی ابن سعید»از  

 «مرتين الكفر من حنيفة أبو استتيب»

 یا:

 «مراراً  الكفر من حنيفة أبو استتيب»

 یا دارد:

 «مرتين الزندقة من استتيب حنيفة أبا»

 یا:

 «مرارا الكفر من أصحابه استتابه»

 العلمية الكتب دار:  النشر دار ، 061: الوفاة البغدادي الخطيب بكر أبو علي بن أحمد:  المؤلف اسم ، بغداد تاريخ

 105و  103 ، ص31 ج بيروت -

 پرسش:

 درباره قرآن است؟ هم زندقه و کفر

 پاسخ: 

 .تعمدتًا بحث، بحث قرآن اس

 یا دارد که: 



 «حنيفة أبي أصحاب من رجل فيه يكون أن من خير ارخم  »

 است!« ابو حنیفه»ک نفر از اصحاب ی که در آن یک َخماری باشد بهتر از یدر هر قبیله

 العلمية الكتب دار:  النشر دار ، 061: الوفاة البغدادي الخطيب بكر أبو علي بن أحمد:  المؤلف اسم ، بغداد تاريخ

 039 ص، 31 ج روتبي -

 پرسش:

 کنند.به راحتی تکفیر میهم ها ائمه را ها خیلی مالک نیست آنالبته تکفیر آن

 پاسخ:

از ائمه این بود که  شانتالشتمام شان ها و بعضی از فقهایکه حکومتائمه )علیهم السالم( با این ،نداریم ما کاری با آن

 باز نص یهایدر استاد ما، نشانه -گویدمیدرباره او که عبیر شاگردش به ت-« ذهبی» ، نتوانستند.نقطه ضعف بگیرند

 شان چه تعابیری دارند؟ها نسبت به ائمه، چه تعابیری دارند؟ نسبت به برزگانولی همین ؛بوده

م نسبت به امیر المؤمنین، امام حسن و امام حسین و امام زین العابدین و امام باقر و... )علیه« ذهبی»تعابیری که 

 السالم( دارد:

 اهال لكانا استخلفا لو الجنة اهل شباب وسيدا وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فسبطا والحسين الحسن وابناه»

 فقيه امام سيد الباقر جعفر أبو ابنه ،لالمامة يصلح العاملين العلماء سادة من القدر كبير العابدين وزين ،لذلك

 وكان المنصور جعفر أبي من باالمر اولى كان العلم ائمة من الشان كبير الصادق جعفر ولده وكذا للخالفة يصلح

ى وابنه علي بن موس ، والفضل الشرف في نظراء وله هارون من بالخالفة اولى العلم جيد القدر كبير موسى ولده

 «والفقه وابنه محمد الجواد من سادة قومه لم يبلغ رتبة ابائه في العلم...الرضا كبير الشان له علم وبيان

 گوید:و در ادامه می در مورد امام جواد علیه السالم حاال نظرش به این شکلی است!

  «وكذلك ابنه الحسن بن علي العسكري رحمهم هللا تعالى، ك ولده الملقب بالهادي شريف جليلوكذل»



  :گفته که امام عسکری« ابن حزم اندلسی» گویدمی نسبت به حضرت ولیعصر )ارواحنا فداه(

 «مات عن غير عقب»

 که فرزندی داشته باشدبدون این

 برد حکومت عدل برپاهای باطل را از بین میآید حکومتمضمون حرفش این است حضرت مهدی میکه  جاتا آن

 گوید:بعد می کند؛می

 دنافود وجورا ظلما ملئت كما وقسطا عدال اْلرض فيمال يخرج حتى يموت ال حي وانه بسامراء السرداب صاحب»

 «وهللا ذلك

 ما به خدا قسم، این را دوست داریم...

 کند که یک مهدیی خواهد آمد و دنیا را پر از عدل میبه عنوان این 

 «وهم في انتظاره  وهللا ذلك فوددنا »

 گوید:می نسبت به شیعهبعد 

 «فنعوذ بالله من الجهل والهوى»

 گوید اگر این است که پیغمبر وعده داده می

 «وهللا ذلك فوددنا وجورا ظلما ملئت كما وقسطا عدال ْلرضا فيمال»

 ما همچنین فردی را به خدا قسم دوستش داریم.

 النشر دار ، 901: الوفاة هللا عبد أبو الذهبي قايماز بن عثمان بن أحمد بن محمد:  المؤلف اسم ، النبالء أعالم سير

 العرقسوسي ج نعيم محمد,  اْلرناؤو  شعيب:  تحقيق ، التاسعة:  الطبعة ، 3031 - بيروت - الرسالة مؤسسة: 

 359 ، ص31



پول خرج  ،بردندشان را به کار میها تمام تالشکه در نقطه مخالف بودند حکومتها نسبت به ائمه، با ایناینشما ببینید 

ئمه بگیرند که بگویند یک نقطه ضعف نتوانستند از ا ،ها نقطه ضعف بگیرندکردند که از اینکردند جاسوس معین میمی

 شان است البته دیگران هم دارند.«ذهبی»ها، این نقطه ضعف را دارند. این این

 گوید:رسد میوقتی به امام صادق می« ابن تیمیه»امام صادق جدا دارد حتی  نسبت به امام سجاد جدا دارد،

 «مثله بعد يجيء لم»

 تاکنون مثل امام صادق، به دنیا نیامده.

:  النشر دار ، 951: الوفاة العباس أبو الحراني تيمية بن الحليم عبد بن أحمد:  المؤلف اسم ، النبوية لسنةا منهاج

 356 ص، 0 سالم ج رشاد محمد. د:  تحقيق ، اْلولى:  الطبعة ، 3096 - قرطبة مؤسسة

 پرسش:

علیه آیا روایت اخبار ذم   باشندخود شیعیان همدیگر را کوبیده  نیست؟ عبارت ذمیاستاد در میان اصحاب شیعه هیچ 

 روات ما نبوده و نیست؟

 پاسخ:

 یعنی از ما علیه ما!

 پرسش:

  وجود دارد یانه؟ «رجال شیعه»از ما بر خودمان در  !بله

 پاسخ:

« انوصف»مذمت دارد.  هآن هم« محمد ابن ِسنان. »دارندمذمت راویانی متعددی شما کافی را نگاه کنید  !الی ما شاء هللا

ولی از آن  ها ما مذمت داریم؛ت به تک تک ایننسب ،«لعن هللا زراره»است که روایت از امام صادق است که « زراره»و 



و  گوید به پدرت سالم برسان بگو من با این لعنبیند میرا می« زراره»حضرت پسر که طرف وجه جمع هم داریم وقتی 

 :چون حکومت  خواهم تو را حفظ کنممذمتم می

 «قرب الیناکل من »

 یا:

 «و یسجنه و کذا و کذا کل قربناه ...»

 .ها کامالً واضح و روشن استاین

نفر از علمای  359تا  339 ای داریم که حدوددی ما جلسه 6تا  0از  کهباید بگویم  بحثی که من در جلسه قبل داشتمدرباره 

اه پاسخگویی به ین شبهاتی که مطرح است و رآیند و جدیدترمی« قم»روز به  1ها را دعوت کردیم به مدت شهرستان

 یا در جای دیگر)ارواحنا فداه( مهدی  حضرت یاورانمجتمع اگر بتوانیم در جمکران  هللا ست ان شاءاین شبهات را بنا

 .برگزار کنیم کالس

های ما حضور کالسنفر را هم اقایان به ما معرفی کنند تا در  399دیروز ما با معاونت تبلیغ هم جلسه داشتیم بنا شد 

نفرشان را انتخاب  399گیریم و نفر مصاحبه می 199نفر به ما معرفی کنید ما از این  199داشته باشند، البته ما گفتیم 

 کنیم تا در دوره ما شرکت کنند.می

گفتند آقایان می های مختلف و یا در دانشگاهها و... بشوند،ها اعزام به شهرها و استاناین« فاطمیه»در ایام که بنا شد 

ی نیست گفتم گفت ما بودجه مان تمام شده است گفتم مسألهمی« اعرافی»یک مقداری مشکل بودجه داریم اقای ما 

گذاریم یک امتحانی گیریم و این سه روز کالسی هم که میها میما مصاحبه از اینآیند ی که مییهاآقایان و طلبه

 کنیم.خواهند بروند هزینه اقایان را ما تقبل میمی« فاطمیه»ایام  روزی که در 2 -0گیریم گفتیم این می

 پرسش:

 که جدید وارد شده است؟ است شبهاتیاستاد! بحث 

 



 پاسخ:

جدیدترین شبهاتی که االن در فضای مجازی، در اینترنت و غیره مطرح است عمدتًا هم ما روش پاسخگوی به شبهات را 

 ها و غیره هستند خیلی زیاد در جریان نیستند. آیند در دانشگاهها میهرستانی که از شیهامخصوصًا آن گوییم،می

 .والسالم علیکم و رحمة هللا و برکاته


