
 بسم هللا الرحمن الرحیم

  0189 /10 /62  جلسه هفتاد و نهم

 «زندگی در سه قرن اول هجری -های توثیق راویان مجهول راه» –موضوع: منهج االجابه عن الشبهات 

 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 رسول علی

 پرسش:

« ابن ابی الحدید»د که گوینمی« تهرانی»و آقای « عالمه مجلسی»کنند که ! اهل تسنن استناد میببخشید استاد

 .شیعه بوده است

 پاسخ:

سّنی متعّصبی هم بوده است. دهیم سّنی بوده شیعه بوده ما به شما قول میابی الحدید ابن اگر تمام دنیا بگوید 

ابن تیمیه هم نکرده است! ابن تیمیه فحش داده ولی ابن ابی است. دفاعی که ایشان از ابوبکر و عمر کرده ،

ل شیعه هستند نه مقاب ابن ابی الحدید، معتزلی است و معتزله فرقه ای در)الحدید علمی دفاع کرده است. 

 درون شیعه(

 توقف کرده و نظری نداده است: آندر داند و را ثابت نمی ابن ابی الحدید ایمان حضرت ابوطالب

 فتعارض ، كثيرة أخبار قومه دين على موته في وروى ، كثيرة أخبار إسالمه في روى قد أنه االمر وجملة

 من أمره في فأنا ، التوقف يقتضى وذلك ، الحاكم عند البينتين كتعارض فكان ، والتعديل الجرح

  . المتوقفين



، 96، ص01جهـ(، شرح نهج البالغة،  266الحديد المعتزلي، عز الدين بن هبة هللا )متوفاىإبن أبي

 0820عيسى البابي الحلبي وشركاه،  -تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، ناشر : دار إحياء الكتب العربية 

 م.

 آغاز بحث...

ضعیف بود که بحث کاذب را آوردیم. در بحث تقویت حدیث  ما در رابطه با الفاظ دال بر جرح و روایاتبحث 

ولی ؛ «یقوی بعُضها بعضا  »: گویندمی رسندبه فضائل خلفاء می اهل سنت وقتیعرض کردیم  بوسیله تعّدد طرق،

غیر از  !اصال  جعلی است !موضوع استگویند روایت روایت هم می 01رسند با امیر المؤمنین میفضائل به وقتی 

 آورد.هم همان عبارت را می« ابن تیمیه»است که بگویند روایت ضعیف است، این 

 افرادی مثل ه روایت مرسل و روایت مجهول است.سنت بجا ما داریم احتجاج اهلبحث بعدی که در این

روایت  دهند:می شعار« اصول»کتاب  در «خطیب بغدادی»و غیره و یا « تدریب الروای»در کتاب « سیوطی»

کنند که به نفع خودشان باشد به مرسل عمل می یجاهاینیست و یک دفعه در مقام عمل مرسل، قابل احتجاج 

 کنند!ن باشد روایت مرسل را رد میبه ضرر خودشا

گوید این می ،( استجا که مربوط به امیر المؤمنین )سالم هللا علیهآوردم آن« ابن تیمیه»من یکی دو نمونه از 

به نفع خودش و مربوط به خلفاء  جا کهولی آن؛ اشتباه کرده« یعالمه حلّ »روایت مرسل است باید کنار بگذاریم 

 است. « مرسل حسن» ؛ ولیگوید گرچه مرسل هم استاست می

 سوال این است که:

 «ما هو حکم المرسل عند كبار فقهاء اهل السنة هل یعملون بها ام ال؟»



طبق یک نقلی و جماعتی از « احمد»شان و همچنین و تابعین« ابو حنیفه»، «مالک»شان مثل ی از بزرگانبعض

تر ها روایت مرسل را هم از مسند قویحتی بعضی. کنندمحدثین و بسیاری از اصولیین به مرسل عمل می

روایت دارد که سند را حذف کند قطع به صدور گویند کسی که روایت را به صورت مرسل نقل میمی ،دانندمی

 گوید:می« سخاوی»کرد کرده اگر قطع به صدور روایت نداشت سند را حذف نمی

 و ثابت بن( النعمان) حنيفة أبو اإلمام(  وكذا)  عنه المشهور في أنس ابن هو مالك اإلمام(  واحتج) »

 رواية في أحمد واإلمام لمحدثينا من وجماعة بل الطائفتين من الجمهور المراد و لهما المقلدون تابعوهما

  « بالمرسل أي به وغيرهم كثير وابن القيم وابن النووي حكاها

ها و جماعتی از «حنفی»ها و «مالکی»و « طائفتین»و مقلدین و جمهوری از « ابو حنیفه»، «امام مالك»

به مرسل « ابن تیمیه» شاگرد« ابن کثیر»و « ابن قیم جوزیه»، «نووی»بنا به نقل « احمد»خود  و نیز محدثین

 .انداحتجاج كرده

 « بمضمونه ودانوا »

 کنند.روایت مرسل را به عنوان دین قبول می کنند،عنوان دیانت قبول میمضمون روایت مرسل را به 

  «وغيرها األحكام في به يدين دينا مرسل عنده هو ما منهم واحد كل جعل أي»

 کند:نقل می« ابو داود»از « سخاوی»

كان أكثر العلماء يحتجون بها فيما مضى مثل سفيان الثوري ومالك واألوزاعي حتى فالمراسيل  وأما»

 «جاء الشافعي رحمه هللا فتكلم في ذلك وتابعه عليه أحمد وغيره

: الوفاة السخاوي الرحمن عبد بن محمد الدين شمس:  المؤلف اسم ، الحديث ألفية شرح المغيث فتح

 018 ص، 0 ج، األولى:  الطبعة ، هـ0111 - لبنان - العلمية الكتب دار:  النشر دار ، هـ816



این حرف  که نداشکال وارد کرد 611متوفای « شافعی»و حتی « اعیاوز»و « مالک»و « سفیان»مثل كسانی ...

 صحیحی نیست. 

 پرسش:

 کنند؟دیگر مرسل را خودشان تکذیب نمی

 پاسخ:

 :کنم سوال بعدیاد دارند من به بعضی از نکات اشاره مینه، البته آقایان در رابطه با مرسل حرف زی

 «ما هو حکم المجهول عندهم؟»

، «مجهول الحال»و « مجهول العین»دو نوع است « مجهول»که مستور باشد گفتیم حدیث « مجهول»اما حدیث 

همین  ست ؛ا آن کسی است که نه مدح و ذمی دارد یک نفر هم بیشتر از او نقل روایت نکرده« مجهول العین»

 آن است که دو نفر، ثقه از او نقل کرده باشند« ورمجهول مست»تی است که ما با آن برخورد کردیم، روایت روای

 «رازیالومنهم ابو ایوب  نفقد احتج به جماعة وهو قول بعض الشافعی»

 ید:گومی ،سنت استاهل« درایه»های معتبر که از کتاب« مقدمه ابن صالح»کتاب در « ابن صالح»

 الرواة من واحد غير في ، المشهورة الحديث كتب من كثير في ، الرأي هذا على العمل يكون أن يشبه »

 «بهم العهد تقادم الذين

 الهروي القاري محمد سلطان بن على:  المؤلف اسم ، األثر أهل مصطلحات في الفكر نخبة شرح شرح

:  الطبعة ،  بدون - بيروت/  لبنان -  األرقم دار:  لنشرا دار ،  هـ0101: الوفاة"  القاري على بمال" المعروف

، تميم نزار وهيثم تميم نزار محمد: عليه وعلق حققه غدة، أبو الفتح عبد الشيخ: له قدم:  تحقيق ،  بدون

  608 ص   ،0 ج



 از روات گذشته که مجهول هستند 

 «وتعذرت الخبرة الباطنة بهم»

و « مجهول الحال»و « مجهول»نتوانستند به دست بیاورند را این راوی  که خبره در رجال هستند حال یهایآن

 است.« لعینمجهول ا»

 :«مجهول العین»اما در رابطه با بحث  

 «الحتجاج به عن الحنفیةا یفقد حك»

هم به روایت راوی مجهول عمل « حنفی»ور است بعضی از بزرگان که مست« مجهول الحال» برنی اضافه یع

استدالل  ،خورد که ما به بعضی از احادیثی که سندا  راوی مجهول داردبه درد ما می یها جایاین کنند. البتهمی

باشد بزرگان شما عمل  «مجهول الحال»باشد چه  «مجهول العین»بله چه  .کنندرد می اهل سنتو کنیم می

« احتجاج»ها در نیست اینجزء اصول  اهل سنتاند. در تمام ابواب فقه، امامت و فضائل هم که در نزد کرده

 خوب است.

 پرسش:

 شان اختالفی است؟گویند امامت جزو اصول دین نیست یا بینسنت میهمه اهل

 پاسخ:

گویند می« من األصول»پیدا کردیم که  شان رادو سه نفر ما .گویند امامت، جزو اصول دین نیستعمدتا  می

 «اصول دین»گویند نه می« من االصول»ها این

 



 ش:پرس

 چه است؟« من األصول»منظورشان از 

 پاسخ:

« اصول دین»کند با مسائل اعتقادی خیلی فرق می« اصول دین» .از مسائل اعتقادی استیعنی « من األصول»

 خاص است.

 پرسش:

 شود؟بعدا  این مرسله ضمن اخبار آحاد می

 پاسخ:

 کنند.میها قبول دارند و به آن عمل کند اخبار آحاد را آنبله، فرقی نمی

 پرسش:

عقیده  ،هم گفته« البانی»ان ؟ نسبت به رأی خودششود یا نهمجموعه اخبار آحاد میزیر « مرسل»خود دانم، می

 شود.ثابت می آحاد هماخبار با 

 پاسخ:

 خیلی از جاها ما از این به خوبیی خیلی ظریفی است عزیزان دقت کنند، این نكته تعبیری دارد« سرخسی»بله، 

 کنند که فرمود:یک روایتی از پیغمبر )صلی هللا علیه وآله وسلم( نقل می توانیم استفاده کنیم،میو راحت 

 «يلونهم الذين ثم يلونهم الذين ثم فيهم أنا الذين قرني القرون خير»



، 0 ج ،بيروت – المعرفة دار:  النشر دار ، 191: الوفاة السرخسي الدين شمس:  المؤلف اسم ، المبسوط

 1 ص

این سه  که اندرا مالک قرار داده یعنی سه قرن این تعبیر رسول اکرم ؛آنترین قرن، قرن من و قرن بعد از به

بیشتر مربوط به سه  اهل سنتدرصد روات  شاید نود شما ببینید !ه ثقه هستندقرن راویان مجهولش هم هم

شان هم علمای بزرگشان است، رگکل ندارند از علمای بزدر قرن چهارم و پنجم راوی به آن ش .قرن اول است

و  «قندوزی»ری رویش حرف دارند مثل غیر از سه چهار نفر که یک مقدا؛ البته «النهار ةكالشمس في رابع»

 در کتاب اصولش تعبیرش این است که: «سرخسی»مورد تأییدشان است.  او ، بقیهامثال 

 «عدالته يزيل ما منه يتبين لم ام إياه الشرع صاحب بتعديل عدل الثالثة القرون من المجهول»

 .نداریم عادل است مجهول )در سه قرن اول(مادامی که ما خبر و دلیلی بر مذمت و ضعف 

 ها هیچ روایت ضعیفی نباید داشته باشند.اگر این مالک است این

 پرسش:

 ؟! ! چطوری است که پیغمبر همه را تأیید كرده استحاج آقا

 پاسخ: 

ثیق خاص و توثیق عام توثیق دو دسته است تو .شود شکستعام را با تضعیف خاص میتوثیق  .توثیق عام است

شود با توثیق عام را می توثیق عام است.« مشایخ الثقات»ست مان توثیق عام ابرای« اإلجماع اصحاب»مثال  

ا وارد ها ماین را عزیزان دقت کنند بعضی از مصطلحات رجالی است که بعضی وقت .خاص تخصیص زد تضعیف

 کند.باشد خیلی سریع ما را خلع سالح می مسّلطمبنای ما  برشویم طرف اگر بحث می

 «رنافيكون خبره حجة على الوجه الذي قرّ »



 النشر دار ، 181: الوفاة بكر أبو السرخسي سهل أبي بن أحمد بن محمد:  المؤلف اسم ، السرخسي أصول

 166 ص، 0 ج، بيروت – المعرفة دار: 

 گوید:شان است میاز علمای بزرگ« وی حنفیبزد»باز 

  «مقبول الثالثة القرون في المجهول خبر أن»

 چرا؟

 «الفسق لغلبة مردود الثالثة القرون بعد المجهول وخبر فيهم العدالة لغلبة »

 البخاري أحمد بن العزيز عبد الدين عالء:  المؤلف اسم ، البزدوي اإلسالم فخر أصول عن األسرار كشف

 محمود هللا عبد:  تحقيق ،.  م0881 - هـ0109 - بيروت - العلمية الكتب دار:  النشر دار ،.  هـ111: اةالوف

 .696 ص، 6 ج ،عمر محمد

 لغلبة» ،شان هم عادل بودندهمه هستند «هم من القرون االولیکلّ »عثمان را کشتند  آمدند بنابراین آن کسانی که

 «!فيهم العدالة

هم « ابن تیمیه»و دارد « ابن کثیر دمشقی»همین تعبیری که « اوباش ل وهم اراذکلّ »ند توانند بگویدیگر نمی

 دهد.ها را مورد لعن قرار میاین

 پرسش:

 و بقیه را قبول دارند؟« سرخسی»ها «سلفی» !حاج آقا

 

 



 پاسخ:

ما « جواهر»مثل  ایشان« مبسوط»کتاب  .است« احناف»از فقهای بنام  «سرخسی» ،ها را قبول دارندبله این

 کنند.استدالل می« مبسوط»شان و غیره به کتاب های خارجاست در بحث

 پرسش:

 مراد از قرن همان صد سال است؟

 پاسخ:

ا هها اختالف است که مراد چقدر است؟ عمدتا  مراد از قرن، همان صد سال است بعضیمراد از قرن، بین این

سال  16 -11قریبا  صر من است نسل بعدش و نسل بعدش تنسلی که در ع گویند مراد از قرن، نسل است.می

سال قرار  11بر محور نسل قرار دادند  را« طبقات» .دهندسال قرار می 011ولی عمدتا  قرن را روی  شود؛می

 سال با 16برای اخذ روایت بوده و  1سال با طبقه  16است  1گویند از طبقه یعنی یک راوی را مثال  می ؛دادند

 ی برای ادای روایت بوده است.طبقه بعد

-چون هر کدام از روات، یک زمان تحمل روایت دارند و یک زمان اداء روایت دارند و در بحث عدالت راوی 

گویند اگر یک راوی زمان تحمل روایت کافر و فاسق باشد ضرر می -عزیزان دقت کنند نکته خیلی ظریفی است

و « ابو حنیفه»مالک زمان اداء روایت است که کسی در زمان تحمل روایت کافر بوده پای صحبت  ،زندنمی

 پذیریم.میروایت این شخص را  معتقدند ما نقل ولی در زمان نقل روایت مسلمان شده آقایان ؛پیغمبر نشسته

وم و یا بزرگان شنیده زمان تحمل روایت خیلی مالک نیست شاید یک راویتی از معص ،البته حق هم همین است

 تغییر پیدا کرده.

 :گویدمی« التنقیح لمتن التوضیح علی التلویح»در هم « عد الدین تفتازانیس»



 «أصل فيها العدالة ألن يقبل فإنه والثالث والثاني األول القرن»

 ،یا غیر عادل عادل بودهکه راوی در آن قرون گوید اگر شک بکنیم در قرون ثالثه می !این آقا خیلی باال زده

 کنیم چرا؟جاری می« إصالة العداله»

 ذلك في الفسق أهل ألن الفاسق بمنزلة المستور األول الصدر غير وفي السالم عليه النبي بشهادة»

  «غالب الزمان

 عمر بن مسعود الدين سعد:  المؤلف اسم ،. الفقه أصول في التنقيح لمتن التوضيح على التلويح شرح

 ،.  م0882 - هـ0102 - بيروت - العلمية الكتب دار:  النشر دار ، هـ 186: الوفاة عيالشف التفتازاني

 61 ص، 6 ج، عميرات زكريا:  تحقيق

 بر است به منزله فاسق است یعنی بعد از سه قرن اصل« مستور»گوید کسی که این آقا خیلی شورش کرده می

ها چه کار داند با اینآدم نمی !دالت راوی استدر سه قرن اول اصل ع ثبت عدالته!من إال  فسق روات است

 !زنددارد می یهایکند که یک آدم شتر چرانی از بیابان آمده و کتابی نوشته و حرفآدم تصور می !بکند؟

 گوید:، میاست و خیلی برای او احترام قائل هستند« احناف»که از بزرگان « مال علی قاری» 

: '  بقوله لهم وسلم عليه تعالى هللا صلى بشهادته يقبل ، وأتباعهم عينوالتاب ، الصحابة من المستور أن»

 «بتوثيق إال يقبل ال وغيرهم'  يلونهم الذين ثم ، قرني القرون خير

 محمد سلطان بن على الحسن أبو الدين نور:  المؤلف اسم ، األثر أهل مصطلحات في الفكر نخبة شرح

 - بيروت/  لبنان -  األرقم دار:  النشر دار ،  هـ0101: الوفاة"  يالقار على بمال" المعروف الهروي القاري

 تميم نزار محمد: عليه وعلق حققه غدة، أبو الفتح عبد الشيخ: له قدم:  تحقيق ،  بدون:  الطبعة ،  بدون

 608 ص، 0 ج ،تميم نزار وهيثم



 گوید:ایشان هم می ههم از قافله عقب نماند« ابن کثیر دمشقی»

 « بالخير لهم المشهود والقرون ، التابعين عصر فى كان إذا»

 كه همان سه قرن است

 «بها ويستضاء ، بروايته يستأنس فإنه» 

 دار ،  هـ816: الوفاة السخاوي/  الجزري ابن:  المؤلف اسم ،  الرواية علم في الهداية شرح في الغاية

 ج ،إبراهيم المنعم عبد عائش أبو:  تحقيق ،  ىاألول:  الطبعة ، م6110 -  للتراث الشيخ أوالد مكتبة:  النشر

 062 ص، 0

و غیره از این « مسند امام احمد»در  !ها استفاد کنیماز نور روایت اینو  !ها حال کنیمتوانیم با روایت اینما می

و « عینتاب»ها در عصر ولی این ؛شان نداریمراویانی که مجهول هستند و هیچ دلیلی بر وثاقتزیاد هستند. قبیل 

به، هیچ مذمتی را است که درباره صحا« شاه عباسی»نرخ  .صحابه که مشخص است  .بودند« اتباع تابعین»

شان از قبل بخشیده شده و فسق و فجور و کبائر هم باشد گناهان لواطصحابه اگر اهل گویند: میکنند، قبول نمی

 است.

 کندنقل می« یعالمه حلّ »عبارتی را از « ابن تیمیه» 

 «جاهلية ميتة زمانه إمام يعرف ولم مات من»

 دار ، 169: الوفاة العباس أبو الحراني تيمية بن الحليم عبد بن أحمد:  المؤلف اسم ، النبوية السنة منهاج

 001 ص، 0 ج ،سالم رشاد محمد. د:  تحقيق ، األولى:  الطبعة ، 0112 - قرطبة مؤسسة:  النشر

 1292، حدیث 66، صفحه 2، جلد «صحیح مسلم»عزیزان دقت کنند این تعبیر، در 



 :به این شکل است 

َس  َماَت  َوَمن  » َعة   ُعُنِقهِ  في َوَلي  ة   ِميَتة   َماَت  َبي   «َجاِهِليَّ

، 66، ص2ج مسلم، صحيح ،(هـ620متوفاى) الحجاج بن مسلم ابوالحسين القشيري، النيسابوري

 . تابي بيروت، – الفكر دار: ناشر، 1292ح

 :دارد 82، صفحه 1جلد  در «مدمسند اح»

رِ  َماَت  ن  مَ » ة   ِميَتة   َماَت  ِإَمام   ِبَغي   «َجاِهِليَّ

 ج، بیروت – صادر دار: ناشر حنبل، بن أحمد مسند ،(هـ610متوفاى) حنبل بن أحمد هللا ابوعبد الشيباني،

 82 ص، 1

تا  خیلی تالش کردیم؟ و یا ندارند هم دارند «زمانه إمام يعرف ولم مات من» آیا  ما خیلی تالش کردیم ببینیم

 پیدا کردیم. را هم «من مات ولم یعرف امام زمان»عبارت 

 گوییم:می« عالمه»گوید در برابر کند مینقل می« عالمه حلی»از  را این «ابن تیمیه»

 صلى النبي عن بنقل يحتج أن يجوز وكيف إسناده وأين اللفظ بهذا الحديث هذا روى من أوال له يقال»

 مجهول كان لو وهذا قاله وسلم عليه هللا صلى النبي أن يثبت به الذي الطريق بيان غير من وسلم عليه هللا

 «بالحديث العلم أهل عند الحال

 دار ، 169: الوفاة العباس أبو الحراني تيمية بن الحليم عبد بن أحمد:  المؤلف اسم ، النبوية السنة منهاج

 001 ص، 0 ج ،سالم رشاد محمد. د:  تحقيق ، األولى:  الطبعة ، 0112 - قرطبة مؤسسة:  النشر



گوید راوی مجهول بعد می« ؟ من روی؟ین اسنادهأ»گوید اول می ،این روایتی که راویانش مجهول الحال هستند

مشخص  !زنددر دو سه سطر پنج شش رقم حرف می د با این لفظ، شناخته شده نیست!ویگدارد و بعد می

 ه اجنه از سرش پراکنده شده بودند!وداست سر حال نب

 تعبیرش این است که:« شیمحی الدین قر»

 «جاهلية ميتة مات زمانه إمام يعرف ولم مات من مسلم صحيح فى»

 الوفاء أبي بن محمد الوفاء أبي بن القادر عبد:  المؤلف اسم ، الحنفية طبقات في المضية الجواهر

 161 ص، 6 ج، كراتشي – خانه كتب محمد مير:  نشرال دار ، 116: الوفاة محمد أبو القرشي

  !«فی صحیح مسلم»است « هند»چاپ اول مال « الجواهر المضیه»کتاب 

 پرسش:

 حذفش کردند؟ طور تعبیر بودهقبال این یعنی

 پاسخ:

َس  َماَت  َوَمن   »در این کتاب االن نیست،  َعة   ُعُنِقهِ  في َوَلي  ة   ِميَتة   َماَت  َبي  این تعبیر است آن هم از ؛ «َجاِهِليَّ

کردند. قیام قیام « مدینه»و تخطئه عمل کسانی که در « یزید»برای تثبیت خالفت  آن که ،است« عبدهللا عمر»

 .وجود ندارد« صحیح مسلم»چنین تعبیری در  «.حّره»

 آوردمی 618، صفحه 6جلد « شرح مقاصد»در « تفتازانی» 

 «وسلم عليه هللا صلى وقوله»

 آوردعنوان امر مسلم میاین را به 



 «جاهلية ميتة مات زمانه إمام يعرف ولم مات من»

: الوفاة التفتازاني هللا عبد بن عمر بن مسعود الدين سعد:  المؤلف اسم ، الكالم علم في المقاصد شرح

 ص، 6 ج ،األولى:  الطبعة ، م0890 - هـ0110 - باكستان - النعمانية المعارف دار:  النشر دار ، هـ180

616 

  :همین تعبیر را دارد« ِفیهسشرح نَ »در « تفتازانی»باز 

رِ  َمن  َمات» ة   ه  انِ مَ زَ  امَ مَ إ ف  َوَلم  َیع  المهمات بعد وفات النبی  الن االمة قد جعلوا اهمّ  َفَقد  َماَت ِميَتة  َجاِهِليَّ

 «نصب االمام

شود که از اهّم مسائل معلوم می ،لیفه رفتندبرای تعیین امام و خ« قیفهس»چون بعد از رحلت پیغمبر، صحابه در 

برود به در این زمان کسی از دنیا  -مثال  مشغول غسل و کفن و دفن پیغمبر باشد-است و اگر کسی تأمل کند 

ا کسی به مرگ جاهلی از جنازه پیغمبر را رها کردند رفتند تا امام معین کنند تاز دنیا رفته است! مرگ جاهلیت 

 دنیا نرود!

 تعبیرش این است که:« شیخ مفید»یعه مرحوم در ش

 ، زمانه إمام يعرف ال وهو مات من):  قال أنه ، وآله عليه هللا صلى النبي عن المتواتر فهو:  الخبر ماأ»

 («جاهلية ميتة مات

 گوید:بعد می

 «اإلسالم عن صاحبه يخرج باإلمام الجهل بأن صريح وهذا»

 68 ص - المفيد الشيخ - اإلفصاح



 خیلی تعبیر تندی است!این 

 گوید:است می 06در جلد  است «شرح من ال یحضر»که « روضة المتقین»در « محمدتقی مجلسی»مرحوم 

 األخبار المتواترة في هذا المعنى و غيره أن اإلمامة من أصول الدين كما رواه العامة و الخاصة متواترا أنه»

إال أن يقول العامة سيما فضالءهم إنا نعرف أن األئمة ؛ جاهلية ميتة مات زمانه إمام يعرف لم و مات من

االثني عشر، هم خلفاء هللا كما ورد في أخبارهم المتواترة لكنا قدمنا غيرهم عليهم للمصالح الملكية كما 

  «ن الوجوه التي تضحك منها الثكالىو غير ذلك، م -قال ابن أبي الحديد

القديمة(،  -ن في شرح من ال يحضره الفقيه )ط مجلسى، محمدتقى بن مقصودعلى، روضة المتقي

 661ص ؛ 06ق، ج 0112قم، چاپ: دوم،  -جلد، مؤسسه فرهنگى اسالمى كوشانبور 01

 !خنددهم می زودپزمرغ پخته داخل كه خالصه این

وایات گوید رمی !کنددفاع می« یزید»آید از می 661، صفحه 1در جلد  بعد .آن را گفته بود« ابن تیمیه»جا آن

های امام برده بودند و با چوب خیزران بر دندان« یزید»که سر امام حسین را پیش مجهول ما داریم بر این

 چونروایت مجهول است و قبول نداریم؛ ها گوید تمام اینبیتش را اسیر کرده بودند میحسین زده بود و اهل

 .ا دروغ استهرویم تمام اینچیزی است ما به هیچ وجه زیر بار نمی چنین

 !«ويعظمه يكرمه أن يختار كان بل»

 دار ، 169: الوفاة العباس أبو الحراني تيمية بن الحليم عبد بن أحمد:  المؤلف اسم ، النبوية السنة منهاج

 661 ص، 1 ج ،سالم رشاد محمد. د:  تحقيق ، األولى:  الطبعة ، 0112 - قرطبة مؤسسة:  النشر

خواست می« یزید» !چون امام حسین را نتوانسته بود تکریم و تعظیم کند ؛بودندبرده « شام»سر امام حسین را 

 جا تکریم بکند!ر امام حسین را آنس



 گوید:می« قیفهس»بعد در رابطه با  

 «قریش والت هذا االمر»

یعنی کامال   !کنیماست اشکالی ندارد قبول می« مرسل حسن»روایت مجهول و مرسل است ولکن گوید می

 مرسل»اء هللا است شما اگر کلمه الی ماش« منهاج السنه»در کتاب  هاطور برنامهکند از اینشی برخورد میگزین

 چطور گزینشی عمل کرده« منهاج السنه»و در کتاب « مجموع فتاوی»، بعد ببینید در را سرچ کنید« جهولم

 است!

جا که آنمجهول است ولی  د چون راویششواست روایت رد می بیت )علیهم السالم(که مربوط به اهل جاآن

هم  ،سترا محکوم کند و روایت علیه شیعه هم ه« حلیعالمه »خواهد که می جامربوط به خلفاء است و آن

 م روایت مرسل حجت است!روایت مجهول، حجت است ه

 هم همین است.« ذهبی»مانند شان دیگر بزرگانروش و همچنین  

برنامه « اهّم شبهات مهدویت»كه فردا در سالن همایش در رابطه با كنم این نكته را خدمت عزیزان عرض 

 جا داریم، ها را آنداریم، ان شاء هللا همین بحث

ِمُنونَ  َكانَ  )َوَما ة   لِين ِفُروا ال ُمؤ  اَل  َكافَّ َقة   ُكل   ِمن   نََفرَ  َفلَو  ُهوا َطاِئَفة   ِمن ُهم   ِفر  ينِ  ِفي لِيَتَفقَّ َمُهم   ُرواَولِين ذِ  الد   ِإَذا َقو 

َذُروَن( لََعلَُّهم   ِإلَيِهم   َرَجُعوا  يح 

 کوچ ايدسته آنان از ايفرقه هر از چرا پس کنند کوچ[ جهاد براي] همگي مؤمنان نيست شايسته و

 بيم بازگشتند آنان سوي به وقتي را خود قوم و کنند پيدا آگاهي دين در[ و بمانند ايدسته] تا کنندنمي

  بترسند[ الهي کيفر از] آنان که اشدب دهند

 066(: آیه8سوره توبه )



ها مایه برکت عمر ما و برکت درس ما و برکت زندگی هجرت برای ما تکلیف است من معتقد هستم این هجرت

ها اوال  بهترین ذخیره آخرت ما است و بهترین کشیم اینهایی که ما در این سفرها میما است و آن سختی

 ه ثابت کنیم برای حضرت ولیعصر )ارواحنا فداه( که ما سرباز شما هستیم.عملی است ک

بعضی از آقایانی که تدریس و دارند آن را من کار ندارم؛  .دهیمیعنی اقل وظیفه سربازی است که ما انجام می

نی گناه ما گویم ظلم و فسق است؛ یعولی در ایامی که تبلیغ، فراهم بشود طلبه نرود از من اگر سوال کنند می

زنند مان میها است معاصی ما که فردای قیامت کتکهای ما هم همینها نیست گناهدزدی کردن و امثال این

 همین قضایا است.

 «والسالم علیکم ورحمة هللا»


