
 بسم هللا الرحمن الرحیم

 20/8931 /20 جلسه هفتم

 «أنا مدینه العلم»در حدیث « ابن تیمیه»افشای دروغ  –( 6شبهات ) به پاسخگویی روش موضوع:

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

اللعن الدائم علی اعدائهم اعداء هللا إلی یوم  ساسیما علی موسانا بیی  هللا ورسول هللا و علی آله آل هللا محمد علی

 .لیاء هللا

 پرسش:

در این  ،سختی کشیدند شان چیدر زحمت وکه علما در طول تحصیلدر مورد ایندارم تحیییات میدانی بنده 

 لطفًا راهنمایی کنید.مورد 

 پاسخ:

سه یا چهار جلد « مردان علم در میدان عمل»با عنوان است. یکی نوشته شده  دو تا کتاب خوبدر این زمینه 

فیط  .حماسی خوبی است ، کتاب«فرزانگان سیمای» نوشته، با عنوان« رضا مختاری»تابی هم آقای است. یک ك

جلدهای بعدیش را چاپ نکرد. به نظرم هر چه بخواهید در این دو « دفتر تبلیغات» ، ودیک جلدش چاپ ش

 کتاب وجود دارد.

قلم، قلم خیلی  ،یک جلدش بیرون آمد به خوبی نوشتهاست. « مختاری»اش آقای نویسنده« سیمای فرزانگان»

کند در بار آدم مطالعه می هر .بار مطالعه کردم 02هایش را بیش از حماسی است شاید من بعضی از قسمت

ها و تییدشان به و گریه ها ها، نماز شبعبادت ؛رود که بزرگان و  علما چه حالی داشتندیک دنیای دیگری می

 و... مسائل مذهبی



 پرسش:

 ی نرسیدید؟به نتیجهكه ائمه طالق داده باشند  عایشه در رابطه با طالق

 پاسخ:

که سند صحیح باشد این با سند صحیح ما نتوانستیم پیدا کنیم. ،داده باشند ثابت بشود که ائمه طالق كه. ایننه

  .و آدم بتواند به آن اعتماد بکند ما پیدا نکردیم به دوستان گفتیم اگر پیدا کردند به ما هم بدهند

 پرسش:

 ؟پس اصل بر این است که طالق داده نشده

 پاسخ:

حضرت امیر عایشه را طالق  نگ جمل بهترین فرصت بود كه. در جطالق داده نشدهاصل بر این است که  بله،

جا ولی آن ؛قدرت داشت و جرم عایشه جرم مشهود بود ،؛ چون حاکم اسالمی بودبدهد و نظرش هم میبول بود

 .دهم او هم سریع بلند شد و رفتاگر نروی طالقت می :گفت .فیط حضرت تهدید به طالق کرد

 پرسش:

 طالق، دست امیر المؤمنین باید باشد؟سنت هم قبول دارند که اهل

 پاسخ:

به دست ائمه قرار  المؤمنین و بعد از اویغمبر طالق عایشه را به دست امیررییینی است که پفروایت این ظاهرًا 

 المؤمنین در مورد طالق کل همسران پیغمبر روایت دارند.ولی نسبت به امیر ؛ندارند را ها ائمهآن البته دادند.

 



 پرسش:

 مبر این کار را کرد یا کالً حاکم اسالمی حق دارد این کار را بکند؟پیغ

 پاسخ:

 :پیغمبر که حق دارد طالق بدهد در آیه شریفه است

ِدلَه   َأن   َطلََّیك نَّ  ِإن   َربُّه   )َعَسى َواًجا يب   َخيًرا( َأز 

 دهد قرار او يبرا بهتر همسراني شما جاي به پروردگارش دهد، طالق را شما او اگر که است اميد

 0(: آیه 66سوره تحریم )

  .آیه قرآن استاین 

 پرسش:

که کالً حاکم اسالمی این حق حضرت علی )علیه السالم( این حق را دارند به خاطر اذن پیغمبر است یا ایناینکه 

 را دارد؟

 پاسخ:

همین  اشن جملهدارد مِ وقتی که  ،داردغیر از نبوت تمام شئونات پیغمبر را  ؛امیرالمؤمنین نفس پیغمبر است

  .است

 پرسش:

 کند؟بتواند همین حکم را ولی فییه هم می



 پاسخ:

چون این از مختصات پیغمبر و  ؛ولی اگر وسایت فییه، مشروط باشد نه .اگر ما به وسایت مطلیه قائل باشیم بله

 و تواندفییه هم می ،دمختصات امام معصوم است و اگر ثابت شد که تمام مختصاتش را فییه جامع الشرایط دار

  کند.فرقی نمی

یک  ؛گویند ثابت نیستگویند ثابت است و یک عده مییک عده از فیهای ما میدر این زمینه اختالف وجود دارد. 

غیر از این دو تا حق دیگری  ،گویند فییه فیط حق افتاء و قضاء داردمیو عده هم وسایت را از بیخ منکر هستند 

 ندارد!

 پرسش:

 الق بودن امام حسن توضیح بدهید.ط  مِ ورد در م

 پاسخ:

« بنی امیه»ها توسط ما به این نتیجه رسیدیم که این روایت ،الق بودن امام حسن )سالم هللا علیه(ط  در مورد مِ 

ولی روایات صحیحش کامالً قابل توجیه  ؛داریم در این زمینه که ما روایت صحیح همبا ایناست، درست شده 

 .است

 ،شان بشودها دوست داشتند که امام حسن، دخترشان را بگیرد ولو چند روزی این افتخار نصیبخیلیکه این

 ائمه دیگر هم داشتند. ،امام حسین هم، همین ویژگی را داشت

 ،چون در قضیه صلح امام حسن ؛ن )سالم هللا علیه( یک ویژگی خاصی فراتر از امام حسین که نداشتامام حس

کردند که یک میابله به مثلی کرده ها هم تالش میشان مخدوش کردند آنبا این صلحرا « معاویه»چهره 

 .باشند



است برای « امیهبنی»الق بودن امام حسن )سالم هللا علیه( توطئه ط  که قضیه مِ ی ندارم بر اینمن هیچ شبهه

 که در جامعه یک میداری حیثیت امام حسن را زیر سوال ببرند.این

دو سه تا روایت صحیح است ما آمدیم روایت را از نظر سندی رد کنیم دیدیم از نظر سندی در این زمینه 

 .آن سندهای صحیح هم توجیه دارد . البتهاز نظر دسالی باید رد کنیملذا  شود مسئله را رد کردنمی

ق بوده یا نه؟ الط  یک میاله مفصلی داریم که آیا امام حسن )سالم هللا علیه( مِ  ولیعصر ما در سایت مؤسسه 

 هرا در این زمینه قرار داد 4یا سطح  9دیدم یکی از آقایان رساله سطح  ، منجا ما به طور مفصل بحث کردیمآن

 .و خیلی عالی کار کرده بود

یکی از شبهاتی است که ما باساخره این  در جریان کارش بود. «روستای»آقای  یكی از دوستان ما فكر كنم

د نآوراتی که برای ائمه )سالم هللا علیهم( می؛ یعنی بر ما تکلیف است تنییصاب بدهیممجبور هستیم به آن جو

 .جواب داده بشود

کند. وقتی نسبت به امام حسین این همه چرت و های ما را هم یک میداری مخدوش میچه بسا فکر جوان 

به که « صبا کمالی»خانم مین مثل ه کنند.کنند و بعد به جای عذرخواهی کارشان را توجیه میپرت مطرح می

من  ؛گذارمام روضه امام حسین میکه من در خانهو توجیه کرد دقییه صحبت کرد  82ائمه توهین کرد.  بعد 

سی چهل  بعد .بود «بسم هللا الرحمن الرحیم»و  «هللا»کلمه که داد هایش را نشان مینیاشی ، بعدنیاش هستم

  "ت من هستندمؤمنین واقعی طرف صحب" :گویدمی بار

ی باشد به عنوان طنز، شوخی، مزاح باشد یا کنی حاسا این جسارت به هر انگیزهوقتی تو داری جسارت می

ائمه )علیهم السالم( قابل شوخی نیستند  به هر نیتی باشد كارتان اشتباه است. ،طرف میابل باشد منظورتان به

کسی حکم جلب برای من ننوشته " :گویدمی .ها بدهیمنهای وقیح نسبت به اییک عبارت (نستجیر بالله)که ما 

 زند.های پرت و پال مییک سری حرف "اگر شما دیدید من هم دیدم



 پرسش:

 گیرد. تا به حال همء استفاده قرار میسو كه امیرالمؤمنین نفس پیامبر است، اگر میید نكنیم مورددر مورد این

با دختر  (نعوذ بالله) ، یعنیامیر المؤمنین نفس پیامبر است اگرکه  كلیپ درست كردند و ء استفاده کردندسو

 خودش ازدواج كرده است.

 پاسخ:

خواهد بگوید نفس پیامبر، جسمًا و این نمی .این مشخص است منظور است. در تمام میاماتش نفس پیامبر .نه

 هم یکی شدند؟ گوید جان و روح من است جان و روح من است یعنی بامثالً فالنی می ،نه ،جاناً 

 :این کالً مشخص است

َسَنا ( )َوَأن ف  َسك م    َوَأن ف 

 خود نفوس از هم شما کنيم، دعوت خود نفوس از ما

 68(: آیه9) عمران آلسوره  

کاری  سند صحیح است یا نهحاسا  ،نیل کردندبطه با ابوبکر خودشان هم در را .روشن استكامال  هاو امثال این

با عایشه که بنابراین پیغمبرم اکرم  ،دنهمچنین تعبیری دار یکابوبکر نفس من است!  :پیغمبر فرمودنداریم. 

  این چطوری است؟ ازدواج کردهدختر ابوبکر 

 پرسش:

 این برای علماء قابل فهم است ولی برای عوام مردم قابل فهم نیست

 



 پاسخ:

چیز هستیم؟ یا برادر من جان و روح من است یعنی یک  .گویید مثالً این بچه جان و روح من استشما می

که پیغمبر فرمود علی جان من مراد این .فهمدروح من است آیا واقعًا به این شکل است؟ عرف هم این را می

که  مثل این روایت !مثل بحث نبوت« بالدلیل اسا ما خرَج قطعاً »یعنی روح و جان من در تمام میامات  ؛هست

 :فرمود

 «بعدي نبي سا انه اسا موسى من هارون بمنزل  مني أنت »

 مؤسس : النشر دار ،048: الوفاة الشيباني هللا عبد أبو حنبل بن أحمد: المؤلف اسم الصحاب ، فضائل

 066 ص، 0 ج، عباس محمد هللا وصي. د: تحیيق األولى،: الطبع  ،8319 - 8429 - بيروت - الرسال 

 ،سه چهار هفته پیغمبر را شیر داده« ابوطالب»د نگویمی .دکننرا مطرح می« ابوطالب»قضیه  از این بدتر،ها این

ی وقتی پیغمبر فرزند رضاع  است. شده« ابوطالب»ی فرزند رضاع : پیغمبرگویند. میآن بدتر از این است

 چه جوابی برای این دارید؟ ؛شوندی میعحضرت زهرا با حضرت امیر خواهر و برادر رضا ،بشود« ابوطالب»

روایات  و شیر خورده« ابوطالب»گویند نزدیک دو سه ماه رسول اکرم از سینه می .استتر حآن که خیلی واض 

 .داریمدر این زمینه شیعه و سنی  از متعدد

حاج آقا در این زمینه روایات  :گفتم .ضعیف است ،ما روایات نداریم :گفت ،من از یکی از بزرگواران سوال کردم

؛ موضوعیت دارد« مادر»در  کالً بحث رضاع این بود که جوابی که ما دادیم. نیستیکی دو تا روایت  ،متعدد است

 فرمود:

م   ك  َهات  ِتي )َوأ مَّ ( الالَّ َنك م  َضع   َأر 

 اندداده شير را شما که مادراني و



 09(: آیه4) نساءسوره  

، مسئله شیر بدهدچه مردی به کسی د که اگر چناننکه شیعه و سنی در روایت داراضافه بر این؛ «آبائ کم»نه 

 .دارنداین را « نووی»، «یسسرخ»، «ابن قدامه میدسی»سنت تمام فیهای اهل .کندنمیرضاع سرایت 

که من در  ها و موضوعاتی، یكی از بحثاست ولیعصر موجود به طور مفصل جواب دادیم و روی سایت این را ما

کالً بر اینکه دادیم و اضافه  این بحثدر هفت تا جواب  - شش . ماهمین بود جواب دادم« وسایت شبکه»

 فراتر از احکام خمسه هستند. ،معجزات و کرامات

و  ؛و... مطرح نمی شود کاری به صورت معجزه صورت می گیرد، در آنجا دیگر حرمت و وجوب و استحباب وقتی

 خمسه نیست. تابع احکاماصالً و به هیچ وجه  و این هی بودیک کرامت و یا معجزه« ابوطالب»قضیه حضرت 

 آغاز بحث...

 80با « ابن جوزی»ی رسید که آقا «انا مدین   العلم وعلٌی بابها»حدیث  مناسبتی به جلسه گذشته بحث ما به

 است. ها را تضعیف کردهاینتک تک  این روایت را نیل کرده و طریق

 ،دوستان کار بکنند که یمما گفتیم موضوعی که برای ماه آینده معین کرد .گذاشتم كانالمن عبارتش را روی 

ها جواب علمی داد یا نه؟ ببینیم کدام شود به اینآیا می ؛تضعیف کرده« ابن جوزی»که است تا سندی  80این 

 .دکنان شاء هللا کار میها زند و روی اینز بزرگواران آستین را باسا مییک ا

یک میداری  تا چنینی را جواب بدهیمنضروری است که ما باید شبهات ای طور مباحثدانید كه اینشما می

خواهد و یک میدار هم شصت ساعت وقت می ،حداقلش پنجاه ،سخت است این کار دانممی . منورزیده بشویم

 خواهد تا بتوانیم جواب بدهیم.سنت هم میتسلط به مبانی رجالی اهل



تا اشکالی که ایشان  80عت این سا 80 -82تواند در عرض خیلی راحت می ،اگر کسی در علم رجال مسلط باشد

یعنی هر حدیثی که آورده بعضی از احادیث یک اشکال رجالی دارد و بعضی دو تا و بعضی  .؛گرفته جواب بدهد

 طور مفصل آوردم.به  ها رااین منو سه تا اشکال رجالی دارد 

 دیث: گوید حرسد میوقتی به این حدیث می واز قافله عیب نمانده « ابن تیمیه حّرانی»

 «أوهى و اضعف بابها علي و العلم مدين  أنا»

 ترین روایات است.ترین و واهیضعیفروایت از این 

 گوید:بعد می 

 «المكذوبات الموضوعات في يعد إنما لهذا و»

 بعد می گوید: .را هم آورده است« مکذوبات»این آقا کلمه  ، ولیآورده را« موضوعات» کلمه «ابن جوزی»

 «ترمذيو أن رواه ال»

 نیل کرده است. «ترمذی»اگر چه 

 دار ،001: الوفاة العباس أبو الحراني تيمي  بن الحليم عبد بن أحمد :المؤلف اسم النبوي ، السن  منهاج

 080 ص، 0 ج، سالم رشاد محمد. د: تحیيق األولى،: الطبع  ،8426 - قرطب  مؤسس : النشر

دهم. آقایان کل روایت را از کند من یک میلیون تومان جایزه میپیدا « سنن ترمذی»اگر این روایات را کسی در 

العلم وعلٌی  انا مدین   » روایت «ترمذی»گوید میکه من شاید سی تا کتاب پیدا کردم  .حذف کردند« ترمذی»

 نیل کرده است. را« بابها



خبری نبود و آن را  «بابهاانا مدین   العلم وعلٌی »حدیث: ولی از را گشتیم « سنن ترمذی»های مختلف چاپ ما

 كال حذف كردند.

نیل کرده، این عبارت را هم حذف « یترمذ»گفته اند این روایت را های که کتاب های جدید درحتی در چاپ

هم این بخش را حذف کردند که ابن تیمیه گفته "این روایت « منهاج السنه»های بعدی از مثالً در چاپ کرده اند.

 دانیم.اش چیست نمیها چه مرضی دارند و قضیهكه بعضیاین را ترمذی نیل کرده"؛

 گوید:بعد ایشان می 

 « موضوع  طرقه سائر أن بين و الجوزي ابن ذكره و»

در « ابن جوزی»گوید دهد میکند و خودش هم نظر نمیایشان اشکال سندی میکه عزیزان خوب دقت کنند 

سنت دوازده نفر از فیهای اهل که بیش از دهو حال آناست « موضوعات»این دیگر از  ،گفته« موضوعات»

 را فیط دیده.« ابن جوزی»ها را ندیده ولی هیچ کدام از آن« ابن تیمیه»تصریح به صحت روایت کردند. 

 گوید:بعد می

 «و الكذب يعرف من نفس متنه»

 .کند من دروغ هستماصالً متن روایت هم دسالت می

 می گوید:ارد چرا؟ سندش احتیاجی به نظر ند یعنی

فإن النبي إذا كان مدين  العلم و لم يكن لها إسا باب واحد و لم يبلغ عنه العلم إسا واحد فسد أمر اإلسالم »

و لهذا اتفق المسلمون على أنه سايجوز أن يكون المبلغ عنه العلم واحدا بل يجب أن يكون المبلغون أهل 

 «التواتر



 دار ،001: الوفاة العباس أبو الحراني تيمي  بن الحليم عبد بن أحمد :المؤلف اسم النبوي ، السن  منهاج

 080 ص، 0 ج، سالم رشاد محمد. د: تحیيق األولى،: الطبع  ،8426 - قرطب  مؤسس : النشر

یعنی یک نفر از  ؛شوداین شهر علم اگر یک در داشته باشد خبر واحد می ، واگر پیغمبر شهر علم استمی گوید: 

راویان که این شهر توانیم شهر علم پیغمبر را به دست بیاوریم ما در صورتی می .دهددارد خبر می این شهر علم

 .ددرهای متعددی هم داشته باشو دیگری 

اگر علم  ؛گذاشتند نه ده تا درکشیدند و یک در برایش میاطراف شهرها دیوار می ،زیاد بوددر زمان سابق دزدی 

انا خزان   العلم، » است، لذا نفرمود:چه که در آن عصر مرسوم بوده ده با توجه به آننبی مکرم را به شهر تشبیه کر

 گوید:می بلکه «انا بیت العلم

 «بابها من فليأتها المدين  أراد فمن بابها وعلى العلم مدين  أنا»

 ...هر کس دنبال شهر علم است باید از در وارد بشود

 :دارد« البالغهنهج»میر المؤمنین )سالم هللا علیه( در ا !نه از دیوارباید از در وارد بشود 

وت  ِإساَّ ِمن  َأب َواِبَها َفَمن  أَ » ي  َتى ال ب  ؤ  َب َواب  َو سَا ت  َحاب  َو ال َخَزنَ   َو األ  َص  َعار  َو األ  ن  الشِّ ِر َأب َواِبَهانَح   «َتاَها ِمن  َغي 

ما باید بروند اگر کسی غیر از طریق ما وارد علم  ما شهر علم و مخزن علم پیغمبر هستیم، از طریق 

 پیغمبر بشود

َي َساِرقا» مِّ  «س 

 شود.این دزدی است که از دیوار وارد شهر می

 080ص ،شريف الرضى، محمد بن حسيننهج البالغ  )للصبحي صالح(،



 شود.باشد از در وارد می و درست و حسابی آدمی که به قولی صحیح و سالم

 گوید:بعد می

 «جاهل زنديق افتراه إنما الحديث هذا أن»

 های که این روایت را جعل کردند ملحد و زندیق و یا جاهل بودند آن

 «مدحا ظنه»

 !که این مدح برای علی ابن ابیطالب است هکردتصور 

 «اإلسالم دين في الیدح إلى الزنادق  مطرق وهو»

 دینی ما قدح وارد کنند  های زنادقه است که بخواهند در علومها و راهاین روش

 «من الصحاب  واحد إسا يبلغه لم إذ»

 آیدگفتند علم پیغمبر فیط از یک طریق میکه 

 دار ،001: الوفاة العباس أبو الحراني تيمي  بن الحليم عبد بن أحمد: المؤلف اسم النبوي ، السن  منهاج

 086 ص، 0 ج ،سالم رشاد محمد. د: تحیيق األولى،: الطبع  ، 8426 - قرطب  مؤسس : النشر

  !خواستند با این کارشان علم شریعت ما را زیر سوال ببرندابن تیمیه می گوید جاعالن این حدیث، 

 پرسش:

 دانند؟خبر واحد را حجت نمی اهل سنت مگر

 



 پاسخ:

 موضوع اصالً  .ها برخورد دوگانه دارندما دنبال این هستیم که بگوییم ایندانند. چرا خبر واحد را هم حجت می

اگر در  .شودبگوییم تعدد طرق اگر یک جا مربوط به ابوبکر و عمر و عثمان باشد متواتر می .بحث ما این است

 اصالً موضوع بحث ما این است.  .شودرابطه با امیر المؤمنین با هفده طریق باشد موضوع می

 پرسش:

 گیر نداده؟این روایت به سند  «ابن تیمیه»

 پاسخ:

گوید زیر که میبعد از این ،ها را زیر سوال بردهتمام این« ابن جوزی»گوید اول می است. دو گیر دادهبه هر چرا، 

 .متنًا هم مخدوش استاین روایت  ،که به بحث سندی برسیمما قبل از این :گویدمی ،سوال برده

 می گوید:سؤالی مطرح می کند و بعد 

 على من وأفیه أعلم عنهما هللا رضى الخطاب بن وعمر يقالصد بكر أبو أحدهما فیال اختلفا رجلين عن»

 الیولين فأى وعمر بكر أبى من وأفیه أعلم طالب أبى بن على بل اآلخر وقال عنه هللا رضى طالب أبى بن

  «؟أصوب

 .گویندمیاین را ها خالف گویند ابوبکر و عمر اعلم از علی هستند بعضییک عده می

 كانا واذا صحيحان ( بابها وعلى العلم مدين  أنا)  وقوله( على أقضاكم) لهقو وهما الحديثان هذان وهل»

 «دليل فيهما فهل صحيحين

 اگر صحیح باشد این دو تا روایت دلیل است که:  صحیح است. این دو تا حدیثآیا و  



 على المسلمين إجماع أن مدع ادعى وإذا أجمعين عنهم هللا رضى وعمر بكر أبى من وأفیه أعلم عليا أن»

 «مخطئا أو محیا يكون أجمعين عنهم هللا رضى وعمر بكر أبى من وأفیه أعلم عنه هللا رضى عليا أن

 أبو الحراني تيمي  بن الحليم عبد أحمد: المؤلف اسم تيمي ، ابن اإلسالم شيخ وفتاوى ورسائل كتب

 بن محمد بن الرحمن عبد:  تحیيق ،الثاني : الطبع  ، تيمي  ابن مكتب : النشر دار ،001: الوفاة العباس

 ص، 4 ج، النجدي العاصمي قاسم

به « ابن تیمیه»های غالب بحث و او جواب داده؛ سوال پرسیدند« ابن تیمیه»از . سوال کردند این آقا جواب داده

 :یا اجنه از او سوال کردند یا . حاساصورت سوال و جواب است

ياِطينَ  )َوِإنَّ  ونَ  الشَّ ( ِإلَى لَيوح  لِياِئِهم   َأو 

 کنند.مي الیا مخفيانه مطالبي خود دوستان به شياطين و

 808(: آیه6) نعامسوره ا

 بوده است!

 گوید:بعد ایشان می

 « المعتبرين المسلمين علماء من أحد يیل لم لله الحمد فأجاب»

 است که؛ باشد نگفتهسی از علمای مسلمین كه معتبر کمی گوید:  دوستان دقت كنند!

 أجهل من ذلك على اإلجماع ومدعى وحده بكر أبي من وسا بل وعمر بكر أبي من وأفیه أعلم عليا أن»

 «وأكذبهم الناس



ترین و دروغگوترین مردم ها از جاهلادعای اجماع کردند این اعلم و افیه است و ها که گفتند علیآن

 هستند 

 «على من أعلم الصديق بكر أبا أن على العلماء إجماع العلماء من واحد غير ذكر بل»

 !تعداد زیادی اجماعی را نیل کردند که ابابکر اعلم از علی استبلكه 

 :کندایشان این افراد را مطرح می 

 في ذكر الشافعى أصحاب من السن  أئم  أحد المروذى السمعانى الجبار عبد بن منصور اإلمام منهم»

 «لي أن أبا بكر أعلم من على اجماع علماء السن  ع اإلمام على األدل  تیويم كتابه

 گوید:می بعد

 «وما علمت أحدا من األئم  المشهورين ينازع في ذلك»

  :آورددلیل هم می

اقتدوا باللذين من بعدى أبى بكر وعمر  ولم يجعل هذا لغيرهما بل ثبت عنه أنه قال  عليكم بسنتى »

 «وسن  الخلفاء الراشدين المهديين من بعدى

 أبو الحراني تيمي  بن الحليم عبد أحمد: المؤلف اسم تيمي ، ابن اإلسالم شيخ وفتاوى ورسائل كتب

 بن محمد بن الرحمن عبد: تحیيق الثاني ،: الطبع  تيمي ، ابن مكتب : النشر دار ،001: الوفاة العباس

 933 ص، 4 ج، النجدي العاصمي قاسم



هیچ کدام از علمای یك ادعایش این است: كه : چند تا ادعا کرد جااین ایشانشما این را داشته باشید؛ پس 

انا مدین   العلم »روایت كه: ادعای دیگر كرد مبنی بر این .علی اعلم و افیه از ابوبکر استکه مسلمین نگفتند 

 دسالتًا هم مخدوش است. ،سندًا ضعیف است «وعلٌی بابها

انا »حدیث  ،ساعت وقت گذاشتم 622 - 022شاید بگویم باسای  ،خیلی کار کردم یکی از موضوعاتی که من روی آن

گوید هیچ کس نگفته که سند صحیح است اگر کسی بگوید سند صحیح می« ابن تیمیه» .است «مدین   العلم

 گوید:می890، صفحه 9جلد « المستدرک» در  «حاکم نیشابوری»اما ؛ «من اکذب الناس»است 

  «الباب أتفلي المدين  أراد فمن بابها وعلي العلم مدين  أنا»

 « يخرجاه ولم اإلسناد صحيح حديث هذا»

 هـ، 420: الوفاة النيسابوري الحاكم عبدهللا أبو عبدهللا بن محمد: المؤلف اسم الصحيحين، على المستدرك

 الیادر عبد مصطفى:  تحیيق ، األولى: الطبع  م،8332 - هـ8488 - بيروت - العلمي  الكتب دار: النشر دار

 890 ص، 9 ج، عطا

 ؛اشتباه استو جعلی است،  موضوع« انا مدینه العلم»حدیث ها که گفتند گوید اینمی« ابن حجر عسیالنی»

  «أصل للحديث يكون أن أحوالها أقل الحاكم مستدرك في كثيرة طرق له الحديث وهذا»

 دار ،100: الوفاة الشافعي العسیالني الفضل أبو حجر بن علي بن أحمد: المؤلف اسم الميزان، لسان

 المعرف دائرة:  تحیيق الثالث ،: الطبع  ،8316 - 8426 - بيروت - للمطبوعات األعلمي مؤسس : النشر

 800 ص، 0 ج، - الهند - النظامي 

ناوی»، «سیوطی»، «ابن حجر هیثمی»، «متیی هندی» به همین شكل،« مزی»  گفتند.به همین شکل « م 

 مناوی می گوید:



 «أخطأ فید بوضعه حكم من»

 المكتب : النشر دار ، هـ 8298: الوفاة المناوي الرؤوف عبد: المؤلف اسم الصغير، الجامع شرح الیدير ضفي

 40 ص، 9 ج ،األولى: الطبع  ، هـ8906 - مصر - الكبرى التجاري 

 دارد:« مناوی»باز 

 «والمحالف والمعادي والمخالف الموافق باألعلمي  له شهد وقد»

 شمن همه به اعلمیت علی ابن ابیطالب شهادت دادند.شیعه، سنی، دوست، د ،موافق

 المكتب : النشر دار ، هـ 8298: الوفاة المناوي الرؤوف عبد: المؤلف اسم الصغير، الجامع شرح الیدير فيض

 46 ص، 9 ج ،األولى: الطبع  ، هـ8906 - مصر - الكبرى التجاري 

من اکذب الناس ومن اجهل »لی اعلم است گوید هر کس بگوید عمی« ابن تیمیه»که است در حالی این 

  !!«الناس

« ذهبی»که شاگرد « سخاوی» .دارند به همین شکل« سخاوی»، «انصاری شافعی» ،«ابن سمعون بغدادی»

 :گویداست می

 «حسن هو بل عباس ابن حديث وأحسنها»

 بن محمد الخير أبو : المؤلف اسم ، األلسن  على المشتهرة األحاديث من كثير بيان في الحسن  المیاصد

 - هـ 8420 - بيروت - العربي الكتاب دار: النشر دار هـ، 320: الوفاة السخاوي محمد بن الرحمن عبد

 802 ص، 8 ج، الخشت عثمان محمد: تحیيق األولى،: الطبع  ، م8310



ت سنت بر صحت روایت شهادهای بزرگ اهلسیزده چهارده تا شخصیت، «زرکشی حنبلی»، «صالحی شامی»

 نه یکی، دو تا! دادند

آیند روایت را تضعیف می کنند؛ آن هم به این می« ذهبی»چهار تا افراد مثل  ،در برابر این تعداد افراد زیاد

تان آن را من خدمت و آن راوی از اوضح واضحات است وثاقت که به یک راویی گیر داده« ذهبی»صورت که 

 .کنمعرض می

 «انا مدین  العلم وعلٌی بابها»حدیث یعنی  !از الیاب علی ابن ابیطالب است« علممدین   ال»جالب این است کلمه 

 است!! به قدری در میان صحابه و علماء منتشر بوده که این یکی از الیاب علی شده

 گوید:می« ابو نعیم» 

 «والعلوم العلم مدين  باب المعبود ومحبوب المشهود محب الیوم وسيد طالب أبي بن علي»

: النشر دار ،492: الوفاة األصبهاني هللا عبد بن أحمد نعيم أبو: المؤلف اسم األصفياء، وطبیات األولياء حلي 

 68 ص   8 ج، الرابع :  الطبع  ،8420 - بيروت - العربي الكتاب دار

 دارد: «سمعانی»

علي سيد  حسينال الشهيد الشهيد وسلم عليه هللا صلى هللا رسول وريحان  العلم مدين  باب ابن أولهم»

 ...«شباب أهل الجن 

 ، هـ060: الوفاة السمعاني التميمي منصور ابن محمد بن الكريم عبد سعيد أبي: المؤلف اسم األنساب،

 400 ص، 9 ج، البارودي عمر هللا عبد:  تحیيق األولى،: الطبع  ، م8331 - بيروت - الفكر دار:  النشر دار

 .است« العلم باب مدین   »گوید این فرزند بت کند میخواهد صحنسبت به حضرت امام حسین می



 دارد: «بدر الدین عینی» 

 «العلم مدين  باب وأنه»

 دار هـ،100: الوفاة العيني أحمد بن محمود الدين بدر: المؤلف اسم البخاري، صحيح شرح الیاري عمدة

 080 ص، 86 ج ،بيروت – العربي التراث إحياء دار: النشر

 دارد:« مال علی قاری»

 «العلم مدين  باب على مثل»

 دار ، هـ8284: الوفاة الیاري محمد سلطان بن علي:  المؤلف اسم المصابيح، مشكاة شرح المفاتيح مرقاة

 ،عيتاني جمال:  تحیيق ، األولى: الطبع  ، م0228 - هـ8400 - بيروت/ لبنان - العلمي  الكتب دار: النشر

 883 ص، 4 ج

 د:دار« آلوسی وهابی سلفی»

 ...«الذي األشد واألسد عالم لكل العلم مدين  باب وهو»

 الدين شهاب الفضل أبي العالم  :المؤلف اسم المثاني، والسبع العظيم الیرآن تفسير في المعاني روح

 ص، 8 ج ،بيروت – العربي التراث إحياء دار: النشر دار ، هـ8002: الوفاة البغدادي األلوسي محمود السيد

09 

المؤمنین شان، در معرفی امیرهای کتابطبهک تک این بزرگان را مالحظه کنید در اشعارشان، در خت اگر شما

آورد اسمش را نمی است. البته« باب مدین  العلم»، همین اندالمؤمنین آوردهیکی از الیابی که آقایان از امیر

 .است« العلم باب مدین   »گوید امام حسین فرزند می« علی باب مدین   العلم»گوید نمی



ها به عنوان که، این روایت در میان صحابه و بزرگان به قدری شهرت داشته که اینیعنی مشخص است بر این 

 .اندیک لیب برای امیر المؤمنین آورده

 گوید:تعبیرش این شد ایشان می «ابن تیمیه»

 «وعمر بكر أبي من وأفیه أعلم عليا أن المعتبرين المسلمين علماء من أحد يیل لم »

 أبو الحراني تيمي  بن الحليم عبد أحمد:  المؤلف اسم ، تيمي  ابن اإلسالم شيخ وفتاوى ورسائل كتب

 بن محمد بن الرحمن عبد:  تحیيق ، الثاني :  الطبع  ، تيمي  ابن مكتب :  النشر دار ، 001: الوفاة العباس

 933 ص، 4 ج، النجدي العاصمي قاسم

 !نگفتنداین را گوید هیچ کدام از علمای معتبر مید شما این را داشته باشی

از عایشه در  دیگر از این بهتر! ،آوریم کاری به هیچی نداریماز عایشه می آوریم و اول آن رامی ما چند تا روایت

 ؛کنندمورد صوم روز عاشورا سوال می

 «بالسن  الناس أعلم (طالب أبي بن علي) أنه أما قالت»

 ها به سنت استترین انسانالمععلی بن ابیطالب 

 دار: النشر دار ،406: الوفاة إسحاق أبو الشيرازي يوسف بن علي بن إبراهيم :المؤلف اسم الفیهاء، طبیات

 09 ص، 8 ج ،الميس خليل:  تحیيق ، بيروت - الیلم

 :با سند صحیح دارد« حاکم حسکانی»

  «محمد على أنزل بما محمد أصحاب أعلم علي»

 40 ص 8 ج - الحسكاني الحاكم - التفضيل لیواعد يلالتنز شواهد



 چه جوابی برای ما دارید؟ ؟عایشه جزو معتبرین است یا جزو غیر معتبرین است آیا «!ابن تیمیه»آقای 

 پرسش:

 این قول اکذب استهر کس بگوید علی اعلم الناس است، گوید میابن تیمیه 

 پاسخ:

ها ما باید یک جای یعنی در جواب !!از این بهتر !است« هل الناساکذب الناس و اج»عایشه  ایشان به قولپس 

به تعبیر امام عسکری که شاگردش را برای مناظره با ناصبی فرستاد و  که چنان زمین بخوردرا بزنیم که طرف آن

 گوید:با او مناظره کرد می

ِري» َماءِ  ِفي سَا َيد  َو، السَّ َر ض ِفي َأو   ه   «األ 

حسن بن على عليه السالم، امام  نویسنده: ب إلى اإلمام الحسن العسكري عليه السالمالتفسير المنسو

 909يازدهم، ، محیق: مدرسه امام مهدی علیه السالم ص

نیل  «مستدرک»در  باز مطالبی دارند. هاایندیگر باید به ما جواب بدهد و غیر از عایشه بزرگان « ابن تیمیه»

شما دارید نسبت  :گفترسید  وقاص أبي بن سعد ،هکردالمؤمنین را سب میردر مدینه، امیکسی که است  شده

 :کنیدکسی سب میچه به 

 «ألم يكن أزهد الناس ألم يكن أعلم الناس»

 هـ، 420: الوفاة النيسابوري الحاكم عبدهللا أبو عبدهللا بن محمد: المؤلف اسم الصحيحين، على المستدرك

 الیادر عبد مصطفى: تحیيق ، األولى: الطبع  ، م8332 - هـ8488 - بيروت - العلمي  الكتب دار: النشر دار

 6808 ، ح008 ص، 9 ج، عطا



من العلماء »که جزو شورای شش نفره آقای عمر هم بوده آیا این « سعد ابن ابی وقاص»، «ابن تیمیه»آقای 

 :گویدمی« ابن حنبل احمد»  «النبی سن  الصحابه سن   » :گوییدشما که مییا نه؟  هست «المعتبرین

 «طالب أبي بن علي المدين  أهل أفضل»

 مؤسس :  النشر دار ، 048: الوفاة الشيباني هللا عبد أبو حنبل بن أحمد: المؤلف اسم الصحاب ، فضائل

 624 ص، 0 ج ،عباس محمد هللا وصي. د:  تحیيق األولى،:  الطبع  ،8319 - 8429 - بيروت - الرسال 

  )صلی هللا علیه واله وسلم( دارند: از رسول اکرم روایاتی که آوردند

 «حلما وأعظمهم علما وأكثرهم سلما أصحابي ألول وإنه زوجتكه لید وسلم عليه هللا صلى النبي فیال»

 - اإلسالمي المكتب: النشر دار ،088: الوفاة الصنعاني همام بن الرزاق عبد بكر أبو :المؤلف اسم المصنف،

 432 ص، 0 ج، األعظمي الرحمن حبيب: تحیيق الثاني ،:  ع الطب ، 8429 - بيروت

 )سالم هللا علیه( دارد: حضرت امیرخود 

 «نا اکثر  اصحاب رسول هللا حدیثاً أ» 

 صادر دار: النشر دار الزهري، البصري عبدهللا أبو منيع بن سعد بن محمد: المؤلف اسم الكبرى، الطبیات

 991، ص 0بيروت؛ ج –

  ؛ها ندارندرا این« عطا»سنت است که مثل نام اهلاز فیهای ب« عطا» .عدد استها موارد متاین 

 ما وهللا سا قال علي من أعلم أحد وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أصحاب في كان لعطاء قلت قال»

 «أعلمه



خبر سوال کردند آیا در میان اصحاب رسول هللا اعلم از علی است؟ گفت به خدا قسم کسی اعلم از علی 

 ندارم!

 الكوفي شيب  أبي بن محمد بن هللا عبد بكر أبو:  المؤلف اسم واآلثار، األحاديث في المصنف الكتاب

 ،الحوت يوسف كمال: تحیيق ، األولى:  الطبع  ،8423 - الرياض - الرشد مكتب :  النشر دار ،090: الوفاة

 908 ص، 6 ج

امیر المؤمنین فی »به کنند تعبیر میکه از او « عبیش» .سندش هم صحیح است« مصنف ابن ابی شیبه»روایت 

 گوید:ایشان می؛ «ثالحدی

 «طالب أبي بن علي من - هللا نبي بعد - هللا تعالى كتاب من اللوحين بين بما أعلم أحد ما»

 !کسی بعد از پیغمبر اعلم از علی به قرآن نیست

الحسكاني؛  بالحاكم المعروف أحمد بن هللا دعبي الكبير التفضيل؛ تأليف: الحافظ التنزيل لیواعد شواهد

 والنشر التابع  الطبع المحمودي؛ مؤسس  باقر محمد وتعليق: الشيخ النيسابوري، تحیيق الحنفي الحذاء

 43، ص 8م؛ ج8332 - ه 8488اساسالمي ،  الثیاف  اساسالمي مجمع أحياء واسارشاد الثیاف  لوزارة

 در روایت دیگر دارند: 

 «على من الفرائض فى قوسا أقوى هممن أحد ليس»

 دار ، 469: الوفاة البر عبد بن محمد بن هللا عبد بن يوسف :المؤلف اسم األصحاب، معرف  في اساستيعاب

 8820 ص، 9 ج، البجاوي محمد علي: تحیيق األولى،:  الطبع  ،8480 - بيروت - الجيل دار: النشر

 



  دارد: «تفتازانی»

 «الصحاب  أعلم أنه فهو»

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

 922 ص، 0 ج، األولى:  الطبع  ، م8318 - هـ8428 - باكستان - النعماني  المعارف دار: النشر دار ، هـ038

 دارد: «عزد الدین ایجی»

 «الصحاب  أعلم وعلي»

 دار: النشر دار ، هـ006: الوفاة اإليجي أحمد بن الرحمن عبد الدين عضد: لفالمؤ اسم المواقف، كتاب

 ص، 9 ج، عميرة الرحمن عبد: تحیيق ، األولى:  الطبع  م،8330 - هـ8480 - بيروت - لبنان - الجيل

600 

 گوید:سنت است میاز فیهای به نام اهل« یبسعید ابن مس»

 «طالب أبي بن علي اسا سلوني يیول وسلم يهعل هللا صلى النبي أصحاب من أحد يكن لم»

 مؤسس : النشر دار ،048: الوفاة الشيباني هللا عبد أبو حنبل بن أحمد: المؤلف اسم الصحاب ، فضائل

 646 ص، 0 ج، عباس محمد هللا وصي. د: تحیيق األولى،: الطبع  ،8319 - 8429 - بيروت - الرسال 

ما سراغ نداریم و  ،کردندشان در موارد متعدد به علی مراجعه میاقوال گوید کبار صحابه در فتاوا ومی« نووی»

 ه باشد.دی از مسائل احکام و دین به غیر خودش به دیگر صحابه مراجعه کرعلی ابن ابیطالب در هیچ مسئله

 ها جزو علمای معتبر نیستند؟این هیچ کدام !«ابن تیمیه»آقای  

 



 گوید: خود عمر می

 «عمر لهلك علي لوسا»

 الكتب دار: النشر دار الشافعي، البصري الماوردي حبيب بن محمد بن علي: المؤلف اسم الكبير، الحاوي

 - معوض محمد علي الشيخ: تحیيق األولى،: الطبع  ، م 8333- هـ 8483 - لبنان - بيروت - العلمي 

 089 ص، 89 ج، الموجود عبد أحمد عادل الشيخ

 یا دارد:

 «حسن أبو لها ليس ضل لمع هللا أبیاني سا»

 003، ص 8؛ ج(هـ003:  المتوفى) البالذري جابر بن يحيى بن أحمد: المؤلف اسم األشراف، أنساب

  چه است. قضیهکه کامالً مشخص است ها این

 پرسش:

 ؟هستند اعلماز امیرالمؤمنین  که ابوبکر و عمر تصریح دارنددر منابع اهل سنت 

 پاسخ:

ها در رابطه با اعلمیت ابوبکر ما به طور مفصل بحث کردیم که این البته .ا آوردندهاین «ابن تیمیه»امثال 

  :کنندشان چطور بوده از آیه قرآن سوال میاعلمیت

 )َوَأبًّا )َوَفاِكَه ً 

 چراگاه و ميوه و



 98(: آیه 12سوره عبس )

گوید تو غلط می ،افتدسائل می دارد و به جانشالق بر می ، اودکنشخصی از عمر سوال می .دانمگوید نمیمی

ات برو چه حیی داری از ما از آیه قرآن سوال تو دنبال کار و زندگی و گاو چرانی .کنیکنی همچنین سوالی میمی

 کنی؟ 

خودش آورده خیلی « اإلحکام»مورد در کتاب  02ریبًا تی« ابن حزم اندلسی» ،ها به احکامدر مورد جهل این

 جالب است!

ابوبکر یک روزی دید  است كه «سیوطی - تاریخ الخلفا» در خدمت آقایان نشان بدهم تنی رافیط من یک م

 :خوردندگرفتند و میمی . من رابودم ای کاش من هم یک پرنده :کند برگشت گفتپرواز می دارد یپرنده

 «بشرا أكن ولم بعرا أخرجني»

 ودم!آمدم ولی بشر نبمن پشگل و فضله این پرنده بودم و در می

 - السعادة مطبع : النشر دار ،388: الوفاة السيوطي بكر أبي بن الرحمن عبد: المؤلف اسم الخلفاء، تاريخ

 840 ص، 8 ج، الحميد عبد الدين محي محمد:  تحیيق ، األولى: الطبع  ، م8300 - هـ8908 - مصر

 :می گویدعمر هم 

 يحبون من زارهم يكون ما كأسمن كنت إذا حتى لهم بدا ما سمنوني أهلي كبش كنت ليتني يا»

 «بشرا أكن ولم أكلوني ثم فديدا وبعضي شواء بعضي فجعلوا لهم فذبحوني

کردند. دادند و چاقم میای کاش من گوسفند و قوچ قومی بودم من را به قدری جو و غیره می

ها ادند ایندکردند میبریدند و کباب و آبگوشتم میآمد من را سر میشان که میعزیزترین مهمان

 آمدم ولی بشر نبودم!!خوردند و فضله بیرون میمی



 - السعادة مطبع : النشر دار ،388: الوفاة السيوطي بكر أبي بن الرحمن عبد :المؤلف اسم الخلفاء، تاريخ

 840 ص، 8 ج، الحميد عبد الدين محي محمد: تحیيق األولى،: الطبع  ، م8300 - هـ8908 - مصر

 .هم این مطالب ذکر شده است« ن ابی شیبهمصنف اب»در کتاب 

 « هللا والسالم علیکم ورحم »


