
 بسم هللا الرحمن الرحیم

 10/01/0179     جلسه چهل و دوم

 «اجتهاد برأی» –( 09از 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 ماالسی هللا آل آله علی و هللا رسول

 پرسش:

مطرح فرمودید، بحث خیلی مهمی است ان شاء هللا را که هفته پیش « سننتسامح در ادله »ببخشید! بحث  استاد

بحث »و « بحث احکام»، «عقاید» بحثبیشتر باز بشود، سوالی که دارم این است که ما سه تا بحث اصلی مهم داریم: 

 د.احتیاج به یقین دارچون اعتقادات تواند باشد؛ راجع به اعتقادات نمی« تسامح»! روایت در مورد «اخالق

 پاسخ:

« حدیث من بلغ»، یا به تعبیر آقایان «تسامح در ادله سنن»بحث  کنیم، این بحث را مفصل مطرح میچشم! ان شاء هللا

مسئله  .باید دقت کننداین مباحث را خیلی دامنه داری هستند، به نظر من دوستان و حتی فقهای ما  هایها بحثاین و...

 ،که امروز علیه تشیع است اطالعی ندارند و در جریان نیستند یهایاست که این بزرگواران ما از جریانات روز و هجمهاین 

 .ردندکقطعا اگر در جریان بودند در خیلی از مسائل تجدید نظر می

افرت مس« لندن» به معتقد به نجاست اهل کتاب بود، به خاطر بیماری (رضوان هللا تعالی علیه) «حکیم»مثال آیت هللا 

 عوض شد.درجه  081 فتوای ایشان برگشت «لندن»از  کرد وقتی

ش در فالن سفارت گفت فالنی پسراین بزرگواران در جریان نیستند، یکی از مراجع به من میدهد که ها نشان میاین

متوجه مبنای حرفشان من  !کند، پولش ناپاک است، ما نباید پول ایشان را به عنوان وجوهات هم قبول کنیمکار می

 !نشدم و خیلی تعجب کردم



شان این است برداشت البته کند.تعجب میشنود یک سری چیزهای را انسان از بعضی از اعاظم و برزگواران می ببینید

شان شک کرد؛ یعنی یک سری کنند، اگر خالف این را بگویند باید در عدالتبگوییم خالف شرع برداشت میکه نه این

کنند اگر در اختیار ما باشد ما هم همان حکم را که دارند حکم میمبادی در اختیار آقایان است با توجه به آن مبادی 

نافذ است اال  اننشابرای دیگر فقها و مقلد« حاکم»حکم اشکال ما در مبادی است، شما ببینید در رابطه با  کنیم.می

راء آکند فردا اول ماه است، یکی از آید حکم میهی مییفق حکمش تشکیک داشته باشد. که فقیه دیگر در مبادیاین

ش فقیه که فقیه دیگر بیاید بگوید آن افرادی که پینش نافذ است اال اینااین است که حکم فقیه برای دیگر فقها و مقلد

 ها برای من محرز نیست.رفتند و شهادت دادند عدالت آن

)رضوان هللا تعالی علیه( اتفاق افتاد، تعدادی از افراد خدمت ایشان رفتند و « آیت هللا بروجردی»مشابه این در زمان 

ها آمدند ، بعد همینخودشان را افطار کردند مردم روزه ،شهادت دادند که ما ماه را دیدیم ایشان حکم کرد اول ماه است

گفتیم حاال آمدیم  را چنین دروغیروز، روزه گرفتند هوا گرم و...  97ما دیدیم مردم  ،گفتند ما آمدیم توبه و استغفار کنیم

  چنین شهادتی دادیم!ما را ببخشید که  !استغفار و توبه کنیم

 شاید آقایان مصیب باشند و و یا نه موردهشت مورد  ،از ده مورد هم االن« تسامح در ادله سنن»با بحث  در رابطه

، افتدکه مذهب در خطر می آورد؛ ولی بعضی از موارد یک اشکاالتی پیش میباشدشان فرمایشات متینی فرمایشات

 .های ما متزلزل بشودشود که اذهان جوانباعث می

شبکه »ی که ما در آن زمان در یهابحث شدند ، خیلی از افرادی که شیعه میبودیم «آیت هللا وحید»خدمت  ها قبلسال 

یک و ایشان خیلی بزرگواری کردند و ما را مورد تشویق قرار دادند  .خدمت ایشان گزارش داده بودندرا داشتیم « سالم

ای مطرح کنید و شما اگر دهها هزار نفر را شیعه کنید؛ ولی اگر یک شبههکه  به من فرمودایشان  یی خیلی جالبجمله

ان سنی باالتر دهها هزار جوشیعه کردن بدهید و چه بسا ذهن یک بچه شیعه متزلزل بشود گناه این از  جواب ضعیف

 شان خیلی تندتر از این بود!البته تعبیر است،

تواند در برابر کارهای سلبی مقاومت کند، شما ده هزار رکعت نماز مستحبی نمی ها کارهای اثباتیببینید بعضی وقت

کردید، در آن طرف چقدر غیبت پنج ثانیه   –شما در عرض چهار ثانیه کنید، آیید یک غیبت میطرف می خوانید از آنمی



ما بر اعمال مستحبی که ش پنج ثانیه غیبت –شبانه روز زحمت کشیدید و ده هزار رکعت نماز خواندید این چهار ثانیه 

 .کندسنگینی می انجام دادید

فتوا دادند االن « ه سننتسامح در ادل»هم ادله و هم مواردی که آقایان به استناد « نتسامح در ادله سن»ما در رابطه با 

ست! درد سر شده ا کنمبحث و مناظره میها با این وهابی مکه فعال در خط مقدم دار حداقل برای امثال بنده این فتاوی

فقیه است، فتوا داده خطا کرده است طبق نظر های جدلی بدهیم و بگوییم ایشان که جوابواقعا ما جوابی نداریم، جز این

 شما:

 «أجر فله فأخطأ اجتهد إذا المجتهد»

 عيسى بن إبراهيم بن أحمد:  المؤلف اسم ، القيم ابن اإلمام قصيدة شرح في القواعد وتصحيح المقاصد توضيح

، 9 الشاويش، ج زهير:  تحقيق ، الثالثة:  الطبعة ، 0011 - بيروت - اإلسالمي المكتب:  النشر دار ، 0197: الوفاة
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اب هم بود و ثو« مجتهد»گویید شد می هزار انسان 081 کشته شدن باعث« صفین»که در جنگ « معاویه»شما در مورد 

غیر از هم و خطا کردند! ما  بودند« مجتهد»گویید ها شدند میو...را  که باعث کشته شدن انسان« زبیر»، «طلحه» !دارد

 و برای ما این جواب قانع کننده نیست! ها بدهیم، این هم جواب نیست گری نداریم که به ایناین جواب دی

مخصوصا مشکل این است که بعضی از بزرگواران ما در رابطه با بعضی از فتاوا باید یک مقداری دقت بیشتری کنند، 

 شود.جهان منتشر می زند در سراسرامروز وقتی یک فقیهی یک حرفی می

ما کاری -حرفی زد، « مدرسه فیضیه»قبل از خطبه های نماز جمعه یا در در « رحیم پور ازغدی»اقای همیت ینید شما بب

میلیاردی  علیه حوزه خواستولی اگر آمریکا می -دارد و خیر خواه و آدم مصلحی استبه نظرش نداریم ایشان هم نظر 

 زند.ب توانستنمی شد اندهای معچندین شبانه روز شبکهزد و خوراک  به حوزه را که ایشان ایاین ضربه هزینه کند



زند که همه چیز را بهم آید یک حرفی مینیست؛ ولی می علیه نظام یقین هم داریم که ایشان آدم معاند و مغرض

ان حرف بزن و نزد آقایاگر شما انتقاد داری بیا با بزرگان بنشین، با اعضای شورای عالی مدیریت حوزه  !ریزد! آقامی

 داد بزن! ،چه را که نظرت بودها را هم بشنو، بعد آنها و انتقادات را بگو، و حرف و جواب اینمراجع برو حرف

ی نبود که به ایشان یهادر اینستگرام و جاهای دیگر فحش یجواب داد، جمعیت زیاد« مکارم»از این طرف حاج آقای 

 !؟شد آیا مسئله حل .دادند

 ...آغاز بحث

که رسول اکرم با توجه به این ،دهند مطالبی را مطرح کردیمبه رأی و غیره که می اجتهادات بحث و قضایای ادر رابطه ب

و... « ثقلین»چه که احادیث مانند یعنی اقل آن بیت را مالک اجتهاد قرار داده؛)صلی هللا علیه واله وسلم( کتاب و اهل

ولی متأسفانه بعد از قضایای رحلت نبی مکرم این مسائل ( است؛ بیت )علیهم السالمعلمی اهلکند، مرجعیت داللت می

، حاال به قولی با هوا و هوس بوده، ریاست فرموده بود و تأیید سفارش، ی مکرم توصیهه را که نبچکال بهم ریخت و آن

اکرم نه برای بعد از رسول  !این مباحث اتفاق افتادغلطی بوده، « اجتهاد»)به قول اهل سنت( طلبی بوده یا حداقل 

که این حقایق را  فرصتی پیش نیامد بعد از ایشان برای آقا امام حسن و امام حسین و امام سجاد نه حضرت امیر،

که برای آقا امام باقر و آقا امام صادق ولی به مجرد این برای جامعه بازگو کنند.و این اجتهادات باطل را  مطرح بکنند

 سالم هللا علیهما بینیم در روایات امام باقر و امام صادقاز مباحث حساسی که ما می )سالم هللا علیهما( فرصتی شد یکی

بوده و روی این تأکید زیادی  سنتکه این بزرگواران داشتند روی همین بحث اجتهاد باطل فقهای اهل یو مناظرات

 داشتند.

 و گوید منمی« خضیب ابی سعید ابن»د که تعبیری دار 018صفحه  9جلد  ،«کافی»های زیادی داریم، مثال در ما نمونه

رفتیم و در مسجد پیغمبر بودیم امام « مدینه»است. « صادقین»از فقهای بنام عصر  ایشان رفیق بودیم« ابن ابی لیال»

گفت چه  ایشانبرویم  خدمت امام صادق )سالم هللا علیه( گفتم« ابن ابی لیال»صادق )سالم هللا علیه( وارد شد من به 

 با همدیگر بحث کنیم. منیم؟ گفتکار ک

 :پیش حضرت رفتیم و حضرت به من گفت



 «َمَعكَ  َهَذا َمن  »

  این شخصی که با تو است چه کسی است؟

 به ایشان عرض کردم ایشان:

ِلِمينَ  » َلى َقاِضي ال ُمس   «اب ُن َأِبي َلي 

 امام فرمود:

ِلِميَن َقا » َلى َقاِضي ال ُمس  ِجِه َأن َت اب ُن َأِبي َلي  ِء َو َزو  َن ال َمر  ُق َبي  ُتُل َو ُتَفرِّ ِطيِه َهَذا َو َتق  َل َنَعم  َقاَل َتأ ُخُذ َماَل َهَذا َفُتع 

 «اَل َتَخاُف ِفي َذلَِك َأَحدا  

 دهی،ری و به آن میگیقاضی مسلمین هستی؟ گفت بله؛ گفت تو با قضاوتت مال این را می« ابن ابی لیال»تو 

پروا بی ؟کنیاندازی و طالق جاری مییی میبین زن و شوهری که اختالف دارند جدا ؟دهیمیفتوا به قتل این 

 !؟ترسیدهی و از هیچ کس هم نمیاین کارها را انجام می

 :گفت صریحایشان هم خیلی 

 !«َنَعم  »

 !بله

 حضرت فرمود:

ِضي ء  َفِبأَيِّ َشي   »  «َتق 

 - با هفت« ابن شبرمه»با « ابو حنیفه»با « ابن ابی لیال»ام صادق با این خیلی مهم است ما دو سه تا نکته در بحث ام

ها اگر تحلیل بشود کامال  برای ما کیفیت تعامل با علماء و فقهای شان مناظراتی داریم اینهشت تا از فقهای بنام

رچم وحدت و اتحاد و غیره آن آقایانی که امروز تحت پ ها نداریم!«وهابی» ما کاری با کند. اصال  سنت را روشن میاهل

ها قطعا  مخالفت با سیره عملی ائمه ایندر حقیقت گویند به صالح ما نیست اند و میراه هرگونه بحث و مناظره را بسته



و بوده  کاملکه شیعه، در اقلیِت  ایامام باقر و  امام صادق )سالم هللا علیهما( در یک جامعه اند.)علیهم السالم( کرده

گواران در صحنه حضور این بزر در عین حال ؛ها بودندسنت در حمایت آناختیار معاندین بوده فقهای اهلحکومت در 

باکی کردند. روشن میها بیت را برای آنو دوری از اهل را گوشزد اهل سنت مبنای اجتهادات غلط و باطلداشتند و 

 فرماید:یغمبر هم میپ خداوند به کردندکردند یا نمیها قبول مینیست که آیا این

 «ِبَوِكيل   َعلَيِهم   َأن َت  َوَما»

 !سازي مجبور( ايمان به) را آنها نداري وظيفه و ...

 019(: آیه1)نعامسوره ا

برای آیندگان  تا خواهد کاری انجام بدهدها به عنوان یک سند در تاریخ مانده که امام صادق )سالم هللا علیه( میولی این

 حجت باشد!

 حضرت فرمود: که م استاین مه 

ِضي ء  َفِبأَيِّ َشي   » َو َعن   لیه السالم(ع)َو َعن  َعِليٍّ  لی هللا علیه واله وسلم(ص)َقاَل ِبَما َبَلَغِني َعن  َرُسوِل اللَِّه  !َتق 

ر  َو ُعَمَر   «َأِبي َبك 

 -ت!اس به خاطر  امام صادق جلو انداختهعلی )علیه السالم( را حضرت  ابن ابی لیلی،-

َضاُكم   لی هللا علیه واله وسلم( َأنَُّه َقاَل ِإنَّ َعِلّيا  )علیه السالم(ص)َقاَل َفَبَلَغَك َعن  َرُسوِل اللَِّه »  «َأق 

 .هم است« صحیح بخاری»در « علٌی اقضی»ببینید 

 «َقاَل َنَعم   »

 بعد فرمود:

ِر َقَضاِء َعِليٍّ » ِضي ِبَغي  َف َتق  ض   ءَ َو َقد  َبَلَغَك َهَذا َفَما َتُقوُل ِإَذا ِجي م()علیه السالَقاَل َفَكي  ة   ِمن   ِبأَر   ِمن   َسَماء   وَ  ِفضَّ

ة   َن َيَدي  َربَِّك  لی هللا علیه واله وسلم(ص) اللَّهِ  َرُسولُ  َأَخذَ  ُثمَّ  ِفضَّ َقَفَك َبي   «ِبَيِدَك َفأَو 



پیغمبر دست تو را بگیرد در برابر محکمه عدل  ، فردای قیامتتو باشد با و آسمان تمام ثروت روی زمینکه این

 الهی تو را ببرد و بگوید 

َت » ِر َما َقَضي   «َيا َربِّ ِإنَّ َهَذا َقَضى ِبَغي 

 !«یا هللا بغیر ما قضیَت » بلکه«! هابغیر ما قضیتُ »نه 

 « علی اقضی بقضاء هللا»؛ یعنی «علی اقضی الناس

ُه اب ِن َأِبي لَ » َفرَّ َوج  َفَرانِ َقاَل َفاص  ع  َل الزَّ ى َعاَد ِمث  َلى َحتَّ   «ي 

 شد. زردمثل زعفران رنگش 

 گوید حضرت به من گفت:بعد راوی می 

ِسَك َزِميال  »  «ال َتِمس  لَِنف 

 این را رها کن. ،رفیق نشو با ایشان

  :بدهیاگر به رفاقتت ادامه  با امثال این آدم رفیق نشو، زندُرک حرف میصریح و تا این اندازه امام  

 «ِمن  َرأ ِسي َكِلَمة  َأَبدا   َو اللَِّه اَل ُأَكلُِّمَك »

 .یک کلمه با تو سخن نخواهم گفت

 0019تهران، چاپ: چهارم،  -اإلسالمية(، دار الكتب اإلسالمية  -كلينى، محمد بن يعقوب بن اسحاق، الكافي )ط 

 018ص ؛ 9ق، ج

 ،شان بر محور کتاب و سنت نیستبا این افرادی که قضاوت رمایدفاین تعبیر می با «خضیب ابی سعید ابن»به حضرت 

اصال  با  شما ، بلکهها عمل نکنیدنه تنها به قضاوت آن !نداری، حتی حق رفاقت هم شان با قرآن و سنت نیستاجتهادات

 )سالم هللا علیه( است. شما ببینید این به عنوان یک سند، در تاریخ و سیره امام صادق رفاقت نداشته باشید.نباید ها این



من خیلی دوست داشتم روی این موضوع بیشتر کار بشود دیدم فقط عالمه  ،روایات زیادی این آقایان نقل کردند

 است. کردهروایت کار از میان بزرگان فقط به صورت اشاره روی این کار « امینی»

َتَلَفِت » َواءُ  ِإَذا اخ  َه  َقِت  وَ  اْل  َراءُ  َتَفرَّ َك ِبَعِليِّ ب ِن َأِبي َطالِب  َفعَ  اْل    «َلي 

به روایت خیلی  این «کمال الدین شیخ صدوق»در  عزیزان دقت کنند است. این روایت با تعابیر خیلی مختلف وارد شده

 :)صلی هللا علیه واله وسلم( از نبی مکرم« مرهعبدالرحمن ابن س»از « ن یزید جعفیجابر اب»از « مفضل» ،تفصیل آمده

ِر ِعل م   ... اللَّهِ  ِدينِ  ِفي ال ُمَجاِدُلونَ ُلِعَن » َتى النَّاَس ِبَغي  َتَرى َعَلى اللَِّه ال َكِذَب َو َمن  َأف  آَن ِبَرأ ِيِه َفَقِد اف  َر ال ُقر  َو َمن  َفسَّ

َعة  َضاَلَلٌة َو ُكلُّ َضاَلَلة   ِض َو ُكلُّ ِبد  َر  َماَواِت َو اْل  ُه َماَلِئَكُة السَّ ارِ  َفَلَعَنت    «َسِبيُلَها ِإَلى النَّ

 گوید:می« مرهعبدالرحمن ابن س»رسد که جا میینتا ا

ِني ِإَلى النََّج » ِشد  َتَلَفِت  اِة َفَقاَل َيا اب َن َسُمَرةَ َيا َرُسوَل اللَِّه َأر  َواءُ  ِإَذا اخ  َه  َقِت  وَ  اْل  َراءُ  َتَفرَّ َك  اْل   َأِبي ب نِ  ِبَعِليِّ  َفَعَلي 

  «َطالِب  

 الک، امیر المؤمنین است!م

 بعد روایت دارد:

َن ال َحقِّ وَ » ُز ِبِه َبي  ِدي َو ُهَو ال َفاُروُق الَِّذي ُيَميِّ ِهم  ِمن  َبع  ِتي َو َخِليَفِتي َعَلي    ...« ال َباِطلِ َفِإنَُّه ِإَماُم ُأمَّ

 919ص ؛ 0ق، ج0171دوم،  تهران، چاپ: -اسالميه على، كمال الدين و تمام النعمة،  ابن بابويه، محمد بن

 ولی من دنبال این بودم که ،کندبه اختصار نقل می 071، ص 99ج « وسائل» دارد و کتاب «صدوق»را مرحوم  روایت این

  سنت هم آمده یا نه!رت در کتب اهلاین عبا ببینم

 گوید:که از صحابی پیغمبر است می« ابی لیال غفاری» از ببینید

 «فتنة بعدي ستكون»

 بیند نبی مکرم مثل کف دستش دارد می ،کامال  روشن است



 «طالب أبي بن علي فالزموا ذلك كان فإذا»

 1111 ، ص1 ج: النشر دار ، 011: الوفاة اْلصبهاني نعيم ْلبي:  المؤلف اسم الصحابة، معرفة

ابن « »االصابه»؛ 989، ص 1ج « ابن اثیر« »اسد الغابه»؛ 0900، ص 0ج « ابن عبدالبر« »استیعاب» به همین تعبیر در

  .و... دارند «متقی هندی« »کنز العمال»؛ 971، ص 9ج  «حجر

 پرسش:

 .دانندروایت را ضعیف می

 پاسخ:

 کهوقتی روایت از حد واحد باال رفت یکی دو مورد نیست بیش از ده سند، ما برای این داریم چون مهم نیست  این

 .استکامال  مسئله روشن  .«یقوی بعُضها بعضا  »

 :یا این تعبیر

 «الناس دع و علي مع فاسلك غيره واديا الناس وسلك واديا سلك قد عليا رأيت إن عمار يا»

: الوفاة الهندي الدين حسام بن المتقي علي الدين عالء:  المؤلف اسم ، واْلفعال اْلقوال سنن في العمال كنز

 عمر محمود:  تحقيق ، اْلولى:  الطبعة ، م0778-هـ0007 - بيروت - العلمية الكتب دار:  النشر دار ، هـ791

 19799، ح 989 ص، 00 ج، الدمياطي

« بالذری» ،همین تعبیر را دارد« تاریخ دمشق»کند نقل می« ابی ایوب»و از « عمار یاسر»از « دیلمی»از « کنز العمال»

 .کندو دیگران تعبیرشان فرق می

 حضرت فرمود: 

 

 



 «طالب أبي بن وعلي هللا بكتاب فعليكم أدركتموها فإن فتنة ستكون إنه»

:  النشر دار ، 997: الوفاة( هـ997:  المتوفى) البالذري جابر بن يحيى بن أحمد:  المؤلف اسم ، اْلشراف أنساب

 989 ص، 0 ج

آن روایت از  ،است آورده «ابن عباس»از  را باز همین« مناقب»در « ابن مردویه»این هم یک نکته ظریفی است! 

 این روایت از ابن عباس است. بود« رابوذ»

، )اهل های این آقایان گوش کنیماگر بنا باشد ما به حرف ،های زیادی دارندحرف« داهربن عبدهللا »آقایان نسبت به  

« مسلم»و « بخاری»یعنی تک تک روایاتی که در وانند اثبات کنند؛ تحتی یک فضیلت از فضائل خلفاء را نمی سنت(

های وهابی شبکه با ما در شبکه هستند «کلهم ضعاف»سنت اند با مبنای رجالی اهلخین نقل کردهبرای فضیلت شی

بیاورید که راویانش از نظر رجالی « صحیحین»دی کردیم گفتیم آقا یک روایت در فضیلت ابوبکر، عمر، عثمان در تح

 اشند یک روایت نتوانستند بیاورند!مخدوش نب

 در هر صورت ...

 دارد: «عباس ابن»باز از 

 «طالب أبي بن وعلي هللا كتاب بخصلتين فعليه منكم أحد أدركها فإن فتنة ستكون»

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

 أبي الدين محب:  تحقيق ، 0771 - بيروت - الفكر دار:  النشر دار ، 190: الوفاة الشافعي هللا عبد بن هللا هبة

 01 ص، 09 ج، العمري غرامة بن عمر سعيد

 و 09، ص 9ج « تاریخ دمشق»در « ابن عساکر»؛ 10ص « مناقب علی ابن ابیطالب» ،همین تعبیر را دارد« ابن عساکر»

 همین تعبیر را دارند. 01

آقای  قا امام صادق )سالم هللا علیه( داردکه ا ستی اهایبحث -عزیزان دقت کنند-جا وجود دارد ی که در اینانکته 

 ست.هم ه« بیتمکتبه اهل»ه در  نرم افزار فصل آورده البتبه طور م« فی االمامه المناظرات»در کتاب  «عبدهللا حسن»



 مناظرات امام صادق)سالم هللا علیه( با أبی حنیفه

که خلیفه  است مسئله 01در « ابی حنیفه»ت امام صادق با مناظرا ست،هامام صادق )سالم هللا علیه(  چند تا مناظره از

ادق مناظره کن بگذار تا مسئله خیلی پیچیده آماده کن و با امام ص 01گوید می ،کندرا دعوت می« ابو حنیفه»وقت 

« همک»گفت فقهای تم امام صادق میگفتا مسئله مطرح کردم هر کدام را که می 01گوید من ایشان می !آبرویش برود

 بیت هم نظرمان این است.گویند ما اهلاین را می« بصره» گویند، فقهایاین را می «مدینه» گویند، فقهایاین را می

 گوید:می« ابو حنیفه»

 «باالختالف الناس أعلم أن روينا قد أليس»

: الوفاة الذهبي عثمان بن أحمد بن محمد الدين شمس:  المؤلف اسم ، واْلعالم المشاهير ووفيات اإلسالم تاريخ

 عمر. د:  تحقيق ، اْلولى:  الطبعة ، م0789 - هـ0019 - بيروت/ لبنان - العربي الكتاب دار:  النشر دار ، هـ908

 71 ص، 7 ج ،تدمرى السالم عبد

 یخیلی روایت زیبایاست،  «فی الخالفه وشئونها« »دعمرو ابن عبی»ق )علیه السالم( با یک روایتی در مناظره امام صاد

 :هاروند از جمله اینخدمت امام می شوندسنت جمع میاست تعدادی از بزرگان اهل

د  َو َواِصلُ » ُرو ب ُن ُعَبي  ُص  وَ  َعَطاء   ب نُ  َعم  َلى َسالِم   ب نُ  َحف  َرةَ  اب نِ  َمو   «ُرَؤَساِئِهم ِمن   َناٌس  وَ  ُهَبي 

تهران، چاپ: چهارم،  -جلد، دار الكتب اإلسالمية 8 اإلسالمية(، -كلينى، محمد بن يعقوب بن اسحاق، الكافي )ط 

 91ص ؛ 1ق. ج 0019

دیدیدم شما بیعت کنیم، « مد ابن عبدهللا حسنمح»گویند یابن رسول هللا، ما دنبال این هستیم که برویم با می، هستند

علیه  امام صادق بعد ه باشیدآمدیم رأی شما را هم بگیریم شما هم در این قیام، با ما همرا دتری داریبیش طرفدارهای

کردند ها را بار االغ میکه اگر این حرف ه است،ها بار کردبه اینها آنچه که الزم بوده بطور کامل السالم در پاسخ به این

حکومت را به دست گرفتید و  فرضهبشما   حضرت فرمود: خورد!خوابید و تکان نمیان جا میشکست و همکمرش می



آیا  گوییدکه شما می ییدر این شورا فرمود:امام  !شورا :خواهید چطوری انتخاب بکنید؟ گفتیفه را مینابود کردید خل

 شان به شورا عمل کردند؟ ؟  کداماندشورا عمل کردهاین به ابابکر، عمر و عثمان  ،پیغمبر

نفر را  1ده شوری گذاشت و انتخاب خلیفه را به عه کنند که عمراشاره میها اینجا است یک نکته ظریفی اینبعد 

آیا  ،گردنش زده بشود ،ها مخالفت کردنداز این نفر انتخاب بشود و هر کدام 1این عمر گفت  انتخاب کرد، امام فرمود

چنین ول هللا ما تان مخالفت کرد گردنش را بزنید؟ گفتند خیر یابن رسکسی با اعضاء شورای اگر شما هم حاضر هستید

 کنیم!کاری نمی

بعد حضرت  !باطل است رمبنای اجتهادات و فتاواهای شما ب !تان را درست کنیدپس شما اول بروید مسائل فرمود: امام

 !روندبه همین شکل جلو می گویندمی «ال أدری« »ال أدری« »ال أدری»ها کند اینچند تا سوال می

ها، زیبا و با ارزشی است یکی از این ی مناظراتوجود دارد که خیل چهار تا مناظره از امام صادق )سالم هللا علیه( -سه

 این مناظره است. 

آید مبانی اجتهادی های دیگر هم دارد. حضرت میدر کتابو گرفتم  71ص ،0ج « علل الشرایع»را من از  مناظره این

های در تمام بحث ردیگ برای ما باشد« مالک»اگر این  -اجتهاد به رأی است که موضوع بحث ما-کند ابطال میها را این

بعد از  گوید در خدمت امام صادق بودم یک غالمی آمد سوال کرد حضرت جواب داد.راوی می .ما کامال  جریان دارد

خالف امام صادق فتوا « حنیفه ابو»و همان مسئله را پرسید  آمد« ابو حنیفه»م همان غالم پیش مدتی در کوفه بودم دید

 شخصاعتراض کردم گفتم سال گذشته در مراسم حج، امام صادق به همین « فهابو حنی»به  گویدراوی می داد!

 ابوحنیفه گفت: -دقت کنیدرا « ابو حنیفه»تعبیر - !تو خالف آن را جواب دادیاالن طوری جواب داد این

د   » َفُر ب ُن ُمَحمَّ َلُم َجع  َلُم ِمن هُ  » ! «َو َما َيع   «!َأَنا َأع 

 داند!، امام صادق چیزی نمیسواد پیش من است سواد است!بی !دداندق که چیزی نمیامام صا

 شیطان داشت: آورد همان تعبیری کهدلیل هم می

 



َتِني ِمن هُ  َخيرٌ  َأنَا ) َتهُ  نَار   ِمن   َخلَق  ( ِمن   َوَخلَق   ِطين 

 !«گل از را او و ايآفريده آتش از مرا بهترم؛ او از من»

 91(: آیه18) صسوره  

د  ُصُحِفيٌّ َأَخَذ ال ِعل َم ِمَن ال ُكُتِب َأَنا َلِقي» َفُر ب ُن ُمَحمَّ َواِهِهم  َو َجع  ُت ِمن  َأف  َجاَل َو َسِمع   «ُت الرِّ

 .ها گرفتهاز کتابامام صادق مطالب را 

و  گوید خدمت امام صادق رفتمقضیه را خواهم گفت می ده به حج خواهم رفت به امام صادققسم خوردم که سال آین 

 .ه را گفتمقضی

 !گویدراست می بله فرمود:امام 

لِِه ِإنِّي َرُجٌل ُصُحِفيٌّ َفَقد  َصَدَق َقَرأ ُت ُصُحَف آَباِئي ِإب َراِهيَم َو ُموَسى » ا ِفي َقو   «َقاَل َأمَّ

ما ُصحفی هستیم صحف ابراهیم و موسی و امثال آن را خواندیم و از همین صحف انبیاء داریم قضاوت  

 .کنیممی

« ابو حنیفه» !ن رسول هللاآمد گفت یاب کارخدمتگوید وقتی من در خدمت امام بودم اتفاقی افتاد دیدم در زدند د میبع

سالم گفت امام صادق جواب سالم داد گفت  آمد« ابوحنیفه»گوید راوی می خیلی جالب است .دم در هستند با تعدادی

دهی ما اب نداد مرتبه دوم گفت یابن رسول هللا اجازه میدهی ما بنشینیم؟ حضرت جویابن رسول هللا اجازه می

 خواست یک مقداری احترام بکند سه مرتبه اجازه گرفت امام صادق اجازه نداد.بنشینیم؟ مثال  می

دید که امام صادق  -خواهد استفاده دینی و مکتبی بکنداش میسیره بخشحضرت صادق )سالم هللا علیه( از هر -

  :گفتو امام صادق )سالم هللا علیه( شروع کرد  بعد نشست.اجازه نداد خودش 

ِل ال ِعَراقِ  »  «َأن َت َفِقيُه َأه 

 



 گفت:

 «َنَعم   »

 بله

ِتيِهم  »  هِ  ؟َقاَل َفِبَما ُتف  ِة َنِبيِّ  «َقاَل ِبِكَتاِب اللَِّه َو ُسنَّ

 بعد گفت:

رِ » ِرُف ِكَتاَب اللَِّه َحقَّ َمع  ِرُف النَّاِسَخ َو ال َمن ُسوَخ َقاَل نََعم  َقاَل َيا َأَبا َحِنيَفَة َتع   «َفِتِه َو َتع 

 ببینید ادعا هم دارد!

ِل ال ِكَتاِب الَّذِ » َلَك َما َجَعَل اللَُّه َذلَِك ِإالَّ ِعن َد َأه  َت ِعل ما  َوي  َعي  ِهمَقاَل َيا َأَبا َحِنيَفَة َلَقِد ادَّ  «يَن ُأن ِزَل َعَلي 

 تو که علم کتاب داری« یفهابوحن»جایی که گفت تا آن

ا لَيالِي ِفيَها )ِسيُروا  آِمِنيَن( َوَأيام 

 !کنيد سفر( کامل) ايمني با آباديها اين در روزها و شبها

 08(: آیه10) سبأسوره 

 .«مدینه»و « مکه»این کجا است؟ گفت بین  !شبانه روز در امنیت برویدفرماید این که می

آقا بینندگان قضاوت  بگویید کنیدها بحث که میبعضی وقت -ن خوب دقت کننداین هم یک فن مناظره است دوستا- 

یعنی تو  .حیثیت طرف از بین بردنهم  ،شما بیایید قضاوت کنید کاری به او ندارد این هم تحقیر طرف است ،کنند

 !فهمینمی

 :رو به اصحابش کرد حضرت

 



هِ » َطُع َعَلي  َلُموَن َأنَّ النَّاَس ُيق  َواُلُهم  َفَقاَل َتع  َخُذ َأم  َة َفُتؤ  َن ال َمِديَنِة َو َمكَّ   «م  َبي 

 این: است آیا« مدینه»و « مکه»ها بین این همه دزد و ُقطاع الطریق و درگیری

ا لَيالِي ِفيَها )ِسيُروا  آِمِنيَن( َوَأيام 

 است؟

 «َقاُلوا َنَعم  »

  !امنیتی نیست

ِل اللَِّه َعزَّ َو َجلَ َفَقاَل َيا َأبَ  !َفَسَكَت َأُبو َحِنيَفةَ  » ِني َعن  َقو  ِبر  نَ  آِمنا   كانَ  َدَخَلهُ  َمن   وَ  ا َحِنيَفَة َأخ   « َذلَِك  َأي 

منجنیق گذاشت « عبدهللا زبیر»برای « حجاج ابن یوسف»گفت امام  ،است« کعبه»و « مکه»این کجا است؟ گفت این 

 فتاد؟امن است این اتفاق چرا ا« مکه»نبود؟ اگر « مکه»مگر در 

 حضرت رد شد.  دیگر

َك َشي   » َس  ءٌ ُثمَّ َقاَل َلُه َيا َأَبا َحِنيَفَة ِإَذا َوَرَد َعَلي  َثارُ  ِبهِ  َتأ ِت  َلم   وَ  اللَّهِ  ِكَتاِب  ِفي َلي  نَّةُ  وَ  اْل  َف  السُّ َنعُ  َكي   « َتص 

 کنی؟اگر یک چیزی در کتاب خدا نیامده و در سنت هم نیست چه کار می

 :گفت 

َمُل ِفيِه ِبَرأ ِييَأقِ »  «يُس َو َأع 

 ...کنممن قیاس می 

 حکومت باالی ،قاضی القضات حکومت است «ابو حنیفه»کند این حظه نمییعنی امام صادق مال ؛تعبیر را نگاه کنید

بحث حفظ جا در این فردا موجب مشکالتی برای آقا امام صادق و شیعیان باشد سرش است و چه بسا مخالفت با این

 :فرمودعت است. حضرت به صراحت شری



َل َمن  َقاَس ِإب ِليُس ال َمل ُعوُن َقاَس َعَلى َربَِّنا َتَباَرَك َو َتَعاَلى َفَقالَ » رٌ  َأَنا َيا َأَبا َحِنيَفَة ِإنَّ َأوَّ َتِني ِمن هُ  َخي   وَ  نار   ِمن   َخَلق 

َتهُ   «َحِنيَفةَ  َأُبو َفَسَكَت  ِطين   ِمن   َخَلق 
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 !ساکت شد« ابو حنیفه»

منی را نجس  سنتچون اهل- ؛بول نجس است یا منی؟ گفت قطعا  بول نجس است« ابو حنیفه»یا  فرمود: امام

 !-دانند.وجه منی را نجس نمی های ما به هیچ«حنفی»شویند. معموال  دانند و اصال  نمینمی

شود ولی در منی، باید غسل هم شویید پاک میگفت چطور شد؟ شما بول را می . امامگفت بول نجس است «ابوحنیفه»

 !؟بکنی

  «!َفَسَكَت َأُبو َحِنيَفةَ »

ال حیض، قضاء گفت چطور زن حائض نمازش را نباید در ح !نماز باالتر است یا صوم باالتر است؟ گفت نمازامام گفت 

 قضاء کند؟ ؛ ولی صومش را باید در حیض و نفاس کند

 «! َفَسَكَت َأُبو َحِنيَفةَ »

 هاپرسد حکم اینامام می -االن فرصت نیست دوستان مطالعه کنند-سوال کرد،  و تا بحث فقهی پیچیدهحضرت د بعد

 دانم!گوید نمیچیست؟ می

هستند که به ابوبکر « کوفه»گوید یابن رسول هللا، تعدادی در می« حنیفهابو » بعد های مفصل دیگری با حضرت داردبحث

ببرم « ابو حنیفه» گویند حضرت فرمود من چه کار کنم؟ گفت اگر یک نامه بنویسی بدهی منِ و عمر فحش و ناسزا می

 دارند!ند از این اهانت دست بر میکنها حرف شما را قبول میآن ،ها بدهمبه آن

 توبین من و  فرمود:است امام  چند فرسخ است؟ گفت چند صد فرسخ« کوفه»بین ما و  !«ابو حنیفه» فرمود:امام 

وارد منزل من شدی سه مرتبه از من اجازه خواستی اجازه  حضرت فرمود: دو متر.است؟ گفت یک یا  فاصله چقدر



ت ها بیایند دسری به شیعیان بدهی آنبگیری ببمن خواهی یک نامه از حاال می !جا نشستیبدون اجازه من این ،ندادم

 )چگونه به تو اعتماد کنم نامه را به تو بدهم؟!( !!؟ها بردارنداز بعضی از اهانت

از شود بعد که جلسه تمام میکند بعد داری میدر همان جلسه بهره ،دهدانجام میی که یحضرت از بدو ورودش کارها

 «ابوحنیفه» جلسه

َل َرأ َسُه َو »  َلُم النَّاسَفَقبَّ  «َخَرَج َو ُهَو َيُقوُل َأع 

 گفت:ی که مییهمین آقا

د  ُصُحِفيٌّ و...» َفُر ب ُن ُمَحمَّ َجاَل ... َو َجع  ُه، َأَنا َلِقيُت الرِّ َلُم ِمن   «َأَنا َأع 

 .نقش بر آب شد شو آن تکبرعلمش تمام شد،  در یک جلسه نیم ساعته کل

 :بعد حضرت در رابطه با قضیه 

ا لَيالِي ِفيَها وا)ِسيرُ   آِمِنيَن( َوَأيام 

 !کنيد سفر( کامل) ايمني با آباديها اين در روزها و شبها

 08(: آیه10سوره سبأ )

 .فرمایدمطرح میمسائلی را به طور مفصل  وها مربوط به زمان حضرت ولیعصر است اینفرماید کند و میصحبت می

  السالم علیکم ورحمة هللا وبرکاتهو


