
 بسم هللا الرحمن الرحیم

 01/10/0189 جلسه هشتاد و چهارم

  مطالبی درباره عائشهموضوع: 

 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

ی است، در بیرون هم دانم چه مسئلهیکی از دوستان از من در رابطه با قضیه طالق عایشه سؤال کرده بود، نمی

چند نفری یکی دو هفته است که از من سوال کردند، که طالق عایشه توسط حضرت امیر صورت گرفت و یا 

 نگرفت؟

ها است گویم نیست، بعضی وقتنیافتیم، نمیدر این زمینه  تبرمن عرض کردم ما یک سند قطعی و روایت مع

 898خودش جلد دوم صفحه « الفتوح»در کتاب « ابن اعثم کوفی»کند. کند، پیدا نمیبا همه تالشی که آدم می

 کند.یک داستان مفصلی نقل می

 پرسش:

  ؟سنت استایشان از علمای اهل

 سخ:پا

از آن « ابن اعثم کوفی»از شیعه این داستان را نقل کرده، و « ابن شهر آشوب»سنت است. بله از علمای اهل

کند که حضرت امیر در نقل می .قرن ششم و هفتم هجری هستند دردو هم ظاهرا  طرف نقل کرده است. هر

حضرت فرمود بلند شوید و بساط  ها در یک جا جمع شده بودند،که قضیه تمام شد، زنجنگ جمل بعد از این

 بروید.« مدینه»تان را جمع کنید به 



قاتل »حضرت فرمود اگر من « هقاتل االحب  »ها نسبت به حضرت امیر جسارت کردند گفتند یا بعضی از زن

و « عبدهللا ابن زبیر»کشتم، افرادی مانند شان را میجا مخفی شدند، همهبودم تمام کسانی که این« هاالحب  

 جا مخفی شده بودند. ها همه در آنینا

 قرآن گفته: بعد حضرت رو به عایشه کرد و گفت پیغمبر برای شما پرده بود، شما پرده را دریدی

ْرن  و  » ... ِفي ق    «ُبيوِتُكنَّ

 بمانيد خود هايخانه در و

 11(: آیه11) حزابسوره 

« ابن عباس»برو، عایشه گوش نکرد، « همدین»تو چنین و چنان کردی، سریع بساط خودت را جمع کن و به 

که امام حسن جلو رفت و یا امام حسین جلو رفت رفت گوش نکرد، آقا امام حسین رفت گوش نکرد، حاال این

 دقیق معلوم نیست در بعضی از منابع امام حسین را ندارد و در بعضی دیگر امام حسین را هم دارد.

ن موی سرش بوده، یک طرف موهایش را بافته بوده و مشغول بعد حضرت امام حسن امد عایشه مشغول بافت

عایشه که مشغول بافتن بود، این  ی به عایشه فرمود.آهسته یک جملهبافتن طرف دیگرش بوده، امام حسن 

 حرکت کنیم.« مدینه»کار را ترک کرد، به همراهان خودش گفت یا هللا بلند شوید سریع به 

گفت گوش نکردی، در « ابن عباس»لی گفت گوش نکردی، شیخ بنی هاشم ها به او گفت عایشه عیکی از زن

 بعضی از منابع است که امام حسین گفت گوش نکردی؛ ولی امام حسن چه گفت که دیگر بساطت بهم ریخت؟

 مد از طرف حضرت علی آ عایشه گفت بله حضرت امام حسن

 «سئلتک بالله وبمحمد إال اخبرتنی بما ذا بعث الیک علي»



دانی که طالق تو را پیغمبر در جا حرکت نکنی میحضرت امیر )سالم هللا علیه( پیام داده بود اگر از اینگفت 

 ، پیغمبر به من  فرمود:دست من قرار داده است

 «بائنة فهي منهن طلقتها فمن إليك طالقهن جعلت قد إني!  علي يا»

 183، ص0ابن شهر آشوب، ج ؛ مناقب آل ابی ابیطالب،898، ص0الفتوح، ابن اعثم کوفی، ج 

که گیرد. اینگفت اگر تکان نخوری طالقت را خواهم داد، البته مراد از طالق یعنی ام المؤمنین بودن را از او می

گویند بعد از فوت شوهر دیگر طالقی مطرح نیست. این منظور بحث طالق عرفی طالق از ها میبعضی از وهابی

و وابستگی به پیامبر و ام المؤمنین بودن است که حضرت گفت از تو  قهآن عل به معنایزوجیت نیست، طالق 

 مفصل بیان کرده است.« مناقب»هم در کتاب « ابن شهر آشوب» کنم.سلب می

 پرسش:

که ازدواج با همسران پیامبر حرمت دارد، آیا دلیل بر این نیست که طالق کنم! ایناستاد ببخشید عذر خواهی می

 باید واقعی باشد؟

 پاسخ:

زوجیت ام المؤمنینی است،  -0زوج عرفی است مثل زن و بچه ما،  -0نه، زوجیت زنان پیغمبر دو تا حکم دارد: 

هستند و این هم فقط یک حرمت  های پیغمبر مادر تمام مؤمنینهای خودمان هستند، زنهای ما مادر بچهزن

 !کندیعنی حتی محرمیت هم ایجاد نمی توانند به زن پیغمبر نگاه بکنند؛های دیگر نمیبچهحتی  است.

جا شان جدا است! االن اگر عایشه ایناالن یکی از این آقایان شیخ البته ما سادات را کار نداریم، سادات حساب

توانند به موی سرش نگاه بکنند، فقط این احترامی است که خدای عالم به خاطر ها نمیکدام از شیخبیاید هیچ



ست، این طالق است؛ یعنی ام المؤمنین بودن را سلب کرده و طالق هده است، طالق هم که ها داپیغمبر به آن

 خواهد داد.

 پرسش:

 د با او ازدواج کنند؟نکند که بقیه هم بتوانطوری است آیا این حرمت تکلیفی را ساقط نمیاستاد! اگر طالقش این

 پاسخ:

لش بود، البته ما چیزی نداریم و من ندیدم اگر طالق شد احتماآن بحثش جدا است، بله اگر آن قضیه انجام می

ها سنت است، بعضیاز علمای اهل« مسعودی»شد علی القاعده همین است. ما روایت دیگری داریم انجام می

  است!گویند نه سنی است و نه شیعه ها هم میگویند سنی است، و بعضیها میگویند شیعه است، بعضیمی

شیعه است البته « مسعودی»به من فرمود که من به این نتیجه رسیدم که  «یری زنجانیآیت هللا العظمی شب»

زنند و که این آقایان در البال می یهایپذیرم چون حرفبرای من محرز نیست؛ یعنی من یک مقدار سخت می

برند ش را میاست دست و پای« میثم تمار»خورد، شیعه ها به شیعه نمیکنند، این حرفدفاعی که از خلفا می

  .گویددر باالی دار زبانش علی می

 پرسش:

 !!طور باشد ما هیچ کدام مان شیعه نیستیماگر ان

 پاسخ:

ان شاء هللا ما همه مان شیعه هستیم، اگر به من و شما بیایند بگویند به علی ناسزا بگو و قطعه، قطعه مان کنند 

را بریدند، ما را هم قطعه « میثم تمار» اگر دست و پای ناسزا نخواهیم گفت، اگر بگویند از علی دست بردار، 



قطعه کنند، گوش مان را ببرند، دماغ مان را ببرند و تکه تکه مان کنند و بگویند از علی دست بردار، دست بر 

 ی در آن نیست.داریم این را یقین داشته باشید،الحمد لله خدا یک کرمی به ما کرده که هیچ شک و شبههینم

نار گذاشت، هم به امام حسن جسارت ی دفن امام حسن )سالم هللا علیه( عایشه تقریبا دیگر حیا را کهدر قضی

 کرد و هم نسبت به سید الشهداء یک لفظ وقیحی به کار برد، بال فاصله:

ه  الیها بطالقها»  «عندما فعلت عایشة وج 

شهادت امام حسن )سالم هللا علیه( بود. این ی سید الشهداء طالق عایشه را تحویلش داد، این هم بعد از قضیه 

 مراجعه کنند.« اثبات الوصیه»کتاب  061توانند در صفحه قضیه داستانش مفصل است دوستان می

که ممانعت و جسارت کرد، و به امام سنت ندیدم؛ ولی اینقضیه تیر باران جنازه امام حسن را من در کتب اهل

 بعد: شود گفت.برد و اصال نمیحسین عبارت خیلی خیلی بدی به کار 

ه  الیها بطالقها»   «عندما فعلت عایشة وج 

ما در « اثبات الوصیه مسعودی»ی طالق عایشه داریم؛ ولی غیر از کتاب این دو تا روایت را ما در رابطه با قضیه

که دوستان مرتب  ی بودااین قضیه .جای دیگر ندیدیم، اگر دوستان بتوانند پیدا کنند خوب است من پیدا نکردم

 کردند و ما هم مجبور شدیم جلسه آخر مان را با تبری پایان ببریم.از من سوال می

 پرسش:

یعنی بعد از مرگ پیغمبر با ؟ حاج آقا ببخشید! ام المؤمنین بودن را قران با چه شرایطی مطرح کرده است

 نیست. ...وکه حاال برایشان شرافت بیاورد ها نزدیکی و ازدواج نکنید، ایناین

 



 پاسخ:

 فرماید: که قرآن میقطعا شرافت است، عزیز من در این هیچ شکی نیست، ام المؤمنین بودن این

اُجهُ  أ ْزو  اُتُهْم( )و  ه   ُأمَّ

 شوندمي محسوب[ مؤمنان]=  آنها مادران او همسران و

 6(: آیه 11سوره احزاب )

آن بحث جدایی که رعایت کند، ست؛ ولی به شرط اینا این ال شک و ال ریب که شرافت است، خیلی مقام باالیی

 .که مادر همه مؤمنین است، خود ام المؤمنین بودن شرافت استاست؛ ولی این

در رابطه با حضرت امیر داریم که حضرت فرمود من و علی پدران این امت هستیم، آیا این برای امیرالمؤمنین 

 شرافت نیست؟

 پرسش:

  جا مغایرت دارد در آن

 پاسخ:

 در هر صورت ...

فرماید علی هم پدر امت است، حاال در این قضیه بحث برائت ما سرجایش بماند؛ قضیه پیغمبر جدا است و می

که ما است  شرط این به .ولی خود ام المؤمنین بودن شرافت است اما ام المؤمنین بودن مانع عذاب الهی نیست

دانیم حکم که باالتر نیست، البته ما نسبت به انبیاء گذشته نمی« طنوح و لو»حرمت را نگهداریم، دیگر از زوجه 

 ها افضل النساء هم نیستند.چطوری است ولی به هیچ وجه همسر پیغمبر بودن مانع عذاب نیست و این



ُكنَّ  )ِإنْ   لَّق  اًجا يْبِدل هُ  أ نْ  ط  يًرا أ ْزو  ات   ِمْنُكنَّ  خ  ات   ُمْؤِمن ات   ُمْسِلم  اِنت  اِئب   ق  اِبد ات   ات  ت  ات   ع  اِئح  ات   س   ث يب 

اًرا( أ ْبك   و 

 همسراني دهد، قرار او براي بهتر همسراني شما جاي به پروردگارش دهد، طالق را شما او اگر 

 !باکره و غيرباکره زناني ، کنندههجرت عابد، کار، توبه متواضع، مؤمن، مسلمان،

 5(: آیه66) تحريمسوره 

ها افضل بودند و در ان هیچ شکی نیست. مؤمنات دیگری بر این .فضل النساء نیستندها ادهند که ایننشان می

حضرت خدیجه »ی جامعه اسالمی آن روز نبودند؛ ولی شما حساب کنید فردای قیامت مثال ها زوجه نمونهاین

اشتن مقام د« ام سلمه»حاال ان مقامات داشتن مثل ام المؤمنین خودش شرافت است، برای « سالم هللا علیها

 است؛ ولی ام المؤمنین بود و تا آخر حرمت نگه« ابوسفیان»دختر « ام حبیبه»ام المؤمنین شرافت است، 

؛ ولی حرمت نگهداشت، اما این دو تا از یک خانواده خیلی رذل و پستی بود« ام حبیبه»که داشت و حال آن

 قلب پیغمبر را رنجاندند.« عایشه»و « حفصه»

 پرسش:

این « ظهرک کظهر امی»خواهد زنش را از خودش براند می گوید طرف می هستصطالحات عربی در ااستاد! 

شده و قرآن هم از همین ادبیات استفاده کرده، ترین ادبیاتی بوده که کال نشان دهنده حرمت میبدترین و کثیف

، حاج آقا! حاال ندستن هها مثل مادرهایتابر نباشد اینو گفته است حواستان باشد چشم تان دنبال زنان پیغم

 این چه شرافتی است؟

 

 



 پاسخ:

گوید مثل مادرهایتان است این شرافت دارد، انکار نکنید، ببینید عزیز من! قطعا این ام همین اندازه که می

 المؤمنین بودن شرافت است، ما این همه روایت در ذیل این آیه داریم، ببینید ما اگر دشمنی هم داریم:

ال   نَّ  )و  ن آنُ  ُكمْ يْجِرم  ْوم   ش  ل ى ق  ْعِدُلوا أ الَّ  ع  ُب  ُهو   اْعِدُلوا ت  ى( أ ْقر  ْقو   لِلتَّ

 ! است نزديکتر پرهيزگاري به که کنيد، عدالت! نکشاند عدالت ترک و گناه به را شما جمعيتي، با دشمني

 9(: آیه5سوره مائده)

ها را تا ابد ندارد، این ازدواج با این شما ببینید حرمت ازواج امهات محدود به این است که هیچ احدی حق

 خودش یک شرافتی است، ما نباید همه چیز را با عینک سیاه نگاه کنیم.

 پرسش:

 استاد! قرآن دارد:

ب   ر  اًل  اللَّهُ  )ض  ث  ُروا لِلَِّذين   م  أ ت   ك ف  أ ت   ُنوح   اْمر  اْمر  ا ُلوط   و  ان ت  ينِ  ت ْحت   ك  ْبد  اِدن ا ِمنْ  ع  ينِ  ِعب  الِح  ا ص  اُهم  ان ت   ف خ 

ل مْ  ا يْغِنيا ف  ْنُهم  يًئا اللَّهِ  ِمن   ع  ِقيل   ش  ع   النَّار   اْدُخال   و  ( م  اِخِلين   الدَّ

 سرپرستي تحت دو آن است، زده مثل لوط همسر و نوح همسر به اندشده کافر که کساني براي خداوند

 به سودي( پيامبر) دو اين با ارتباط و کردند خيانت دو آن به ولي بودند، ما صالح بندگان از بنده دو

 وارد که کساني همراه شويد آتش وارد: »شد گفته آنها به و نداشت،( الهي عذاب برابر در) حالشان

 )...( با این که زن و همسر حضرت نوح بودند؛ چون که لیاقت نداشتند داخل آتش شدند  !«شوندمي

 01(: آیه66) تحريمسوره 



گوید تند قرآن میبودند، لیاقت نداش و لوط( نوح)پیغمبر  انو زن انکه همسرکنیم با اینشود استفاده از آن می

 شودجا را هم میشوند، اینداخل آتش می

 پاسخ:

بله، قطعا همین است در ان شکی نیست، البته کال روایاتی که ما در خود صحاح در رابطه با عایشه داریم، حتی 

 اید رعایت بشود، رعایت نکرده است.ی که برای پیغمبر بیهاآن حرمت در زمان پیغمبر مشخص است که این

ی حجة الوداع که شتر ها دلیل بر ارتداد به ظاهر است، وقتی در قضیهآورند که اینحتی خود آقایان تعابیری می

 انداخت تعبیر دارد که:« عایشه»یک مقداری سنگین بود و بارش را روی شتر « صفیه»

 «وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أنك تزعم ألست»

 دار ، 113: الوفاة التميمي الموصلي يعلى أبو المثنى بن علي بن أحمد:  المؤلف اسم ، يعلى أبي مسند

 ج ،أسد سليم حسين:  تحقيق ، األولى:  الطبعة ، 0898 - 0818 - دمشق - للتراث المأمون دار:  النشر

 008 ص، 9

، از شما سوال کنند یک مسلمانی بیاید به پیغمبر این تعبیر را به کار کار ببریماگر ما این روایت را در فقه به 

 ببرد:

 «وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أنك تزعم ألست»

ت نداریم و آن را کنار چه کسی اس که گوینده این سخنصال ما کاری به اینآورد؟ اآورد یا نمیآیا این ارتداد می

کنی گوییم آقا یکی از افراد آمد به پیامبر گفت تو خیال میکنیم و میسوال می از یک عالم سنی گذاریم.می

 چنین تعبیری به رسول اکرم بگوید حکمش چیست؟تزعم( که پیغمبر هستی! اگر کسی )

 



 پرسش:

 .به رسول اکرم گفت

 پاسخ:

ما باید یک کالس عایشه شناسی هم برای دوستان  .دوستان ما نیستندبرخی از بله به رسول اکرم گفت! 

 !بگذاریم

 پرسش:

 .استاد! اگر چنین گفته درواقع از روی پرخاشگری بوده

 پاسخ:

 گوید:ها هم همین توجیه را کردند! در آن قضیه میسنی

 «وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أنك تزعم ألست»

 بعد دارد که:

 «عدلت أفهال»

 یت نکردی؟تو چرا عدالت را رعا

 بعد ابوبکر آمد:

 «فلطم وجهي فأقبل علي  »

 سیلی محکمی به من زد 



 دار ، 113: الوفاة التميمي الموصلي يعلى أبو المثنى بن علي بن أحمد:  المؤلف اسم ، يعلى أبي مسند

 ج ،أسد سليم حسين:  تحقيق ، األولى:  الطبعة ، 0898 - 0818 - دمشق - للتراث المأمون دار:  النشر

 ؛ 008 ص، 9

 ، 950: الوفاة العسقالني حجر بن علي بن أحمد:  المؤلف اسم ، الثمانية المسانيد بزوائد العالية المطالب

 ناصر بن سعد. د:  تحقيق ، األولى:  الطبعة ، هـ0808 - السعودية - الغيث دار/ العاصمة دار:  النشر دار

 099 ، ص9 الشتري، ج العزيز عبد بن

صالحی »، «هیثمی»دا هم بررسی کردیم، هیچ اشکالی سندا ندارد، چند نفر از بزرگانشان مانند روایت را ما سن

 هم آمده توثیق کرده است.« م غزالیاحیاء العلو»اند، حتی روایت را توثیق کرده« عاصمی مکی»، «شامی

 پرسش:

 ر!خورد تا خدای پیامبشد به خدای ابراهیم قسم میاستاد! عایشه وقتی غضبناک می

 پاسخ:

خوری وقتی که شوی به خدای ابراهیم قسم میاست، پیغمبر به او گفت وقتی که عصبانی می آن درست بله،

ما همین فایلی که  ضرورت دارد که ما کار کنیم، خوری. در رابطه با عایشهخوشحالی به خدای محمد قسم می

چه که امکان پذیر بود در رابطه با یعنی هر آنچهار هزار ساعت وقت برده است؛  –باالی سه شاید جا داریم این

 عایشه مطلب داشته باشد آوردیم.

ی صحابه؛ کوبند، مثل همان قضیهسنت در مناظرات به سر ما میچون عایشه در حقیقت چماقی است که اهل

نیم تا چهل ساعت در موضوع عایشه کار بک –که ما باید داشته باشیم، این است که سی  یلذا یکی از چیزهای

 مطلب دستمان باشد. 



ام »اسمش طه با عایشه دارد، کتاب خوبی هم هست. هم یک کتابی در راب« عالمه عسکری»دانید که شما می

 است« المؤمنین عایشه

 پرسش:

 است «نقش عایشه در اسالم»استاد! اسم کتابش 

 پاسخ:

عالمه »بینیم که است. می« یشهام المؤمنین عا»است، اسم عربیش  اشکه ترجمه« نقش عایشه در اسالم»

گر سهله و سمحه را گیری نکنید، خدای عالم معاملهآورده است، شما سخت« ام المؤمنین»هم کلمه « عسکری

 دوست دارد.

 پرسش:

 که در منابع آمده مختص کتب شیعه است « فاحشه»ببخشید! این واژه 

 پاسخ:

 هم دارد: «صحیح مسلم»نه، 

ةُ  يا» اِئش  ُكو ال   ع  ةً  ِنيت  اِحش   «ف 

 عایشه فاحشه نباش!

: ناشر، 5، ص3ج مسلم، صحيح ،(هـ060متوفاى) الحجاج بن مسلم ابوالحسين القشيري، النيسابوري

 . تابي بيروت، – الفكر دار

 است.« صحیح مسلم»این 



 پرسش:

 ها باید دو چندان باشداین و عذاب استاد! تنبیه

 پاسخ:

 .جا حرف زشت استدر این« فاحشه»نیست. مراد از ن هیچ شکی قطعا دو چندان است در آ

 پرسش:

ه  الیها بطالقها»  استاد! حرف مسعودی که دارد  یعنی اقدام کرد؟ ؛«وج 

 پاسخ:

 .اقدام کرد، یعنی نوشت و برایش فرستاد، بله

 پرسش:

 ؟ها نشده است این تحریم ازدواج همسران پیامبر بی توجهی به نیاز ایندر 

 پاسخ:

پوشد، از بعضی یک کسی که لباس روحانیت می .ست، ام المؤمنین بودن این چیزها را هم در پی داردحکم هللا ا

خالف شأن لباس جا ر دریا بروید در انتوانید کنابا لباس روحانیت که نمیشود، شما ز چیزها هم محروم میا

 کاری کنید.

 پرسش:

  .اختیار نداشتند که همسر پیامبر شدند

 



 پاسخ:

که همسر پیامبر باشند، حاضر بودند همسر پیغمبر باشند ولو هر مشکلی برایشان پیش دند کرفتخار میها ااین

اگر خدای عالم اجازه داده بود و حرام  را هم حاضر بودند. د بدتر از اینکه همسر پیامبر باشنبیاید. برای این

ر ازدواج بکنند، که بعد همان آیه آمد که خواستند با پیغمبنکرده بود شاید صدها و هزاران زن بودند که می

 پیامبر! بعد از این دیگر با زنان مؤمنین ازدواج نکن.

 پرسش:

  .ها را طالق بدهداستاد! پیامبر اختیار داشت که بخواهد آن

 پاسخ:

دهم و یها اکتفا کنید یا طالق تان مگوید یا به همین سختیدر ابتدا و زمان حیات بله، این آیه قرآن است که می

 .ها را قبول کردندخودشان سختی

 پرسش:

 امام مجتبی روایتی هم داریم؟ تیر باران کردن جنازه ببخشید! در مورد

 پاسخ:

خودم هرچه گشتم روایت صحیحی که دلنشین باشد و بتوانیم در یک رسانه مطرح کنیم  من عرض کردم،

پرسند این ها هستند که میاز سنی نفر د داریم هزارانکنیم مدعی زیاها را مطرح مینیافتم، ما در رسانه که این

کنند حاج آقا کنیم سوال پیچ مییک مطلبی نقل می هم وقتیهای ما کجا بود؟ و همچنین از شیعه، االن شیعه

 کرده، سندش درست و یا درست نیست؟ این کجاست و چه کسی نقل



ها بود، من برای یک ساعت بحثم بعضا مه فایلخواستم بحث بکنم، با این که همن معموال یک ساعت که می

گذاشتم که مطلب یک طوری باشد که هم سنی، وهابی، شیعه معتدل و شیعه افراطی ساعت وقت می 11تا  05

پانزده سال سابقه ندارد که یک نفر بیاید یک  –وند برایشان قانع کننده باشد، در این ده نشو مسیحی که می

 ا داشته باشد.های ماشکال علمی به بحث

که بحث پخته باشد تا نگویند فالنی یک برای اینکردم کردم، بحث را خیلی باال و پایین میتحقیق میمن 

که روایت را بخوانیم سندش را مطرح کردیم، و دوباره مطلبی را گفته که سند نداشته، ما هرچه گفتیم قبل از این

 وده العهدة علی الراوی به ما چه مربوط است.باز سندش را گفتیم، حال اگر ضعیف و غیره هم ب

داریم خدایا بودیم، عرضه می 89 – 83مان داد، که در این سال تحصیلی ما خدا را شاکریم که امسال هم توفیق

و اگر ثوابی داشتیم، و  «استغفر هللا ربی واتوب الیه»اگر کوتاهی کردیم، قصور و تقصیری داشتیم، گناهی کردیم، 

مان را به موال، سرور و تاج سرمان ولی نعمت داشی به ما بدهید، خدایا ما این پاداش سال تحصیلیبنا است پا

کنیم، تا ان شاء هللا ذخیره و عنایتی برایمان در موقع میهدیه  (ارواحنا لتراب مقدمه الفداء)مان بقیه هللا االعظم 

در سایه سار خودشان و زیر پایشان نگاهی بکنند و  جان دادن و در عالم برزخ و در عالم قیامت باشد که ما را هم

 شان قرار بدهند.مورد شفاعت

روایات این است که گاهی اوقات که ما به من در این چند دقیقه باقی مانده عرض کنم، که جا دارد یک بحثی 

بهانه روایت را  ا اینار بوده است، این شیعی و رافضی است و بگویند این بدعتگذکنیم میاستدالل میسنت اهل

که خیلی معتدل باشد « نووی»باشد و « ابن حجر عسقالنی»های خود نمونه هم زیاد داریم، در کتاب کنند.رد می

 است.

گوید فالن راوی رافضی خواهد رد کند میاش است، هر روایتی را که میهم که نرخ شاه عباسی« ابن تیمیه» 

آیند می ها از این موارد زیاد دارند؛ ولی در مقام بحث علمی کهینآورد که اخبیث و امثال این قضایا را می



زند، بدعتش مال خودش همین که ثابت بشود صادق بوده ار ضرر به وثاقت روایت نمیگویند مبتدع و بدعتگذمی

عبدالرحمن ابن ملجم »کسی که نسبت به « عمران ابن حطان»خودش از « صحیح»در « بخاری»است، حتی 

  !روایت داردمدح کرده « ة هللا علیهمرادی لعن

دانند و داعی به بدعت هم ار میذو غیره را که آقایان بدعتگ« مرجئه»، «خوارج»پانزده نفر از  –تقریبا از ده 

کردند مثال از خوارج و یا از ارها دو نوع بودند: یک کسانی که مخفی میگویند بدعتگذد روایت دارد آخر میهستن

دانستند این خارجی و از کرده، همه میکرده کاری نداشته یا اگر مخفی هم نمیمخفی می شیعه و مرجئه است

کرده است. دوم کسانی که کرده، دعوت به مذهب شیعه نمیخوارج است؛ ولی دعوت به مذهب خوارج نمی

 بول است.گویند اگر دعوتگر باشد، روایتش قبول نیست، دعوتگر نباشد، روایتش قها میدعوتگر هستند این

زنند، خالصه این است که این گوید این کسانی که این حرف را میعصبانی شده است می« ابن حزم اندلسی»

که آن کسی که دعوتگر به مذهبش نیست در حقیقت دارد است، چرا؟ برای این «فی غایة الفساد»حرف 

کند حاال به طرف مذهب خودش می کند، و این یک نوع نفاق است؛ ولی آن کسی که دعوتحقیقتی را کتمان می

از خوارج و یا شیعه است یا از مرجئه و غیره است این مشخص است که آدم صادقی است، ظاهر و باطنش 

 ها:که دعوتگر به بدعت خودشان هستند این یهاییکی است ولذا آن

 «الحق كتمان على مقدم»

:  النشر دار ، هـ0119: الوفاة الدمشقي يالجزائر طاهر:  المؤلف اسم ، األثر أصول إلى النظر توجيه

 ،غدة أبو الفتاح عبد:  تحقيق ، األولى:  الطبعة ، م0885 - هـ0806 - حلب - اإلسالمية المطبوعات مكتبة

 981 ص، 0 ج



« صحیح بخاری»که از روات لعنة هللا علیه « حریز ابن عثمان»حتی مثال نسبت به  این مربوط به این مسئله بود.

 !فوق وثاقت است« حریز»این است که  انتعبیرشو دیگران « احمد ابن حنبل»ی جالب است که است، خیل

 با این تعبیر! !«ثقه، ثقه، ثقه»یا باز دارد: « ثقة، ثقة»

 دارد: «ابن حبان»از آن طرف 

 «مرة سبعين وبالعشي مرة سبعين بالغداة عليا يلعن كان»

 دار ، 950: الوفاة الشافعي العسقالني الفضل أبو حجر بن علي بن أحمد:  المؤلف اسم ، التهذيب تهذيب

 018 ، ص0 ، جاألولى:  الطبعة ، 0898 - 0818 - بيروت - الفكر دار:  النشر

تهذیب التهذیب ابن حجر »و  538صفحه  5جلد « مزی تهذیب الکمال» از جمله این را دیگر همه دارند

 این مطلب را دارند. و همچنین آقایان دیگر 001صفحه  0جلد « عسقالنی

نسبت به شیعه دارد « ذهبی»خواهد مثال تعبیری که یک مطلب دیگری را هم بگویم گرچه بحث زیادی می

 گوید:می« ابو احمد زبیری»در رابطه با « عمران ابن مسلم فزاری»ایشان از 

 «كلب جرو كأنه رافضي»

است گویا توله و بچه کوچک سگ است. ذهبی  کند این رافضی و شیعهگویند تعبیر میمی« جرو»به توله سگ 

 گوید نه اش میدر ادامه

 «كالرافضي الكالب خراء»

 دار ، 389: الوفاة الذهبي أحمد بن محمد الدين شمس:  المؤلف اسم ، الرجال نقد في االعتدال ميزان

 معوض محمد علي الشيخ:  تحقيق ، األولى:  الطبعة ، 0885 - بيروت - العلمية الكتب دار:  النشر

 088 ص، 5 ج، عبدالموجود أحمد عادل والشيخ



گوید توله سگ گفتن به این شیعه کم است باید بگویم این سگ است، می« عذره»به معنی « خراء الکالب»

ها به عنوان نمونه است، من تقریبا البته این طوری است!این تعبیرها  نسبت به شیعه !نجاست سگ است

گوید از می« ضحاکابراهیم ابن عبدالعزیز » مثلام که افرادی هم های آقایان را آوردهفچندین مورد از این حر

 چرا؟  روایت نقل نکردم این

 « هذا ولله رافضی ال تحل الروایة عنه» 

 به خدا قسم این رافضی است...

 گوید چون:امثال این الی ما شاء هللا دارند، بعد ذهبی می

 «دثارهم اقوالنف والتقية شعارهم الكذب»

 ها استشعار شیعه دروغگویی است تقیه و نفاق هم پرچم و پوشش این

 دار ، 389: الوفاة الذهبي أحمد بن محمد الدين شمس:  المؤلف اسم ، الرجال نقد في االعتدال ميزان

 معوض محمد علي الشيخ:  تحقيق ، األولى:  الطبعة ، 0885 - بيروت - العلمية الكتب دار:  النشر

 009 ، ص0 عبدالموجود، ج أحمد عادل شيخوال

طور؛ ولی ما در گویند و در مقام روایات هم اینمیها را الی ما شاء هللا دارند، در مقام عمل یک چیزی امثال این

اگر ما بخواهیم روایات شیعه را از گویند: گوییم علمای اهل سنت مانند خطیب بغدادی میمیجواب 

 هایمان حذف کنیم:کتاب

 !«الكتب خربت»

 !کتابهای ما کال خراب شده و از بین خواهد رفت



 گوید:می

 «الكتب خربت التشيع يعنى الرأي لذلك الكوفة أهل تركت ولو»

 ، 861: الوفاة البغدادي الخطيب بكر أبو ثابت بن علي بن أحمد:  المؤلف اسم ، الرواية علم في الكفاية

 ج المدني، حمدي إبراهيم,  السورقي عبدهللا أبو:  تحقيق ، المنورة المدينة - العلمية المكتبة:  النشر دار

 008 ، ص0

 :این عبارتیا 

 «حديث لهم صح ما الشيعة من رجالن لوال»

 دار ، 950: الوفاة الشافعي العسقالني الفضل أبو حجر بن علي بن أحمد:  المؤلف اسم ، التهذيب تهذيب

 85 ، ص5 األولى، ج:  الطبعة ، 0898 - 0818 - بيروت - الفكر دار:  النشر

گوید هرکس بعد از ست میهم ه« بخاری»گوید که از روات می «رواجنی عباد بن يعقوب »این را در رابطه با 

« ذهبی»این را هم  .نمازش از اعداء آل محمد تبرئه نجوید خدای عالم او را با اعداء آل محمد مشهور خواهد کرد

 شان این عبارت را دارند.، همهرددا «مزی»و هم  «ابن حجر»هم 

 گویند می« بابان ابن تغل»ها در رابطه با ینا

 «النبوية االثار من جملة لذهب هؤالء حديث رد فلو»

 دار ، 389: الوفاة الذهبي أحمد بن محمد الدين شمس:  المؤلف اسم ، الرجال نقد في االعتدال ميزان

 معوض محمد علي الشيخ:  تحقيق ، األولى:  الطبعة ، 0885 - بيروت - العلمية الكتب دار:  النشر

 009 ، ص0 ج عبدالموجود، أحمد عادل والشيخ



  .به حول و قوه الهی در اول مهر باشد و به شرط حیات ان شاء هللا عزیزان ما موفق باشند دیدارمان

 والسالم علیکم ورحمه هللا و برکاته


