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 27/03/2017               م. اسحاق نگارگر      

 عرایض عاجزانه  من 
 

 خدمت استاد نـور احراری

 ومسقسمت 

 

 ستاد:پردازم به پرسش های مشخص جناب ا اینک می و

ا جعلی استند بلکه متضمن نوعی اهانت به نبی تنههمان به اصطالح احادیث است که نه  صحیح و ضد بر« سقیم»

 جدمسا اندلس در تا سند سال کامل از مثال درهنگام تسلط امویان نود وربه ط است. نیز اصحاب او کریم یا یکی از

 لعن را )رض(لی حضرت ع ه بر منابرروزهای جمع وامیداشتند تا را خطبا و کردند اهانت می« آل فاطمه» جامع به

 ود)مراجعه ش کردند ادیث وارداح پیشگویی در وربه ط خلفا را یک از ام هرخلفای بنی عباس نزمان  حتی در و دکنن

منابع مسلمانان اهل تشیع حدیثی نقل شده است که  در اما و سلیمان ندوی( سید شبلی نعمانی و روغ جاویدان ازبه ف

به این حدیث توجه  یا و« نگرداند. را سیر او شکم خدا هرگز» گفت: و کرد ق معاویه دعای بدح در )ص( رسول کریم

 استند: رهاخ که راویان یکسر بفرمایید

این » :علی گفت ُکشی کرد؛ ودرسول هللا خ خر نموده که ُعفیر ذکر ع() کافی به نقل ازعلی بن ابی طالب کلینی در»

هم به نقل  او پدرش و زپدرم به نقل ا )ص( ای رسول هللا مادرم فدای تو و پدر» گفت: رف زده وح دارسول خ با رخ

 دستی بر وی رفت و به نزد )ع( حضرت نوح و کشتی نشسته بودند وی با نوح در که پدر داد جدش به من خبر از

 وی سوار رب )علیهم الصالة( پیامبران خاتم که سید و شود ولد میمت خری این خر نسل از» سپس گفت: کفل وی کشید

 «چنین افتخاری را نصیب من نموده است الحمدهلل خداوند شود؛ می

 با تحقیق علی اکبر غفاری(273ص1)الکافی ج                                                                
 

 من مپ از دیگر به کدام زبان این را اما کند پدرانش روایت می خری از اینجا ستاد که درجناب ا می بینید

ن مسلمانا سبت به اسالم ورا ن جوانان امروز که ذهنیت نمونه های روشن احادیث سقیم استند اینها رسید.

 .کند می خراب
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 3از 2

ه نمی نوشت مجالِس سماع حدیث آنرا بخاری در دهد کرده که نشان می به روایاتی استناد خود کتاب ه درمحمود ابوری

ی ول سندی واحــــد با دیث راحکه گاه بخاری یک  کند نقل می قول ابن حجر از متکی بوده است و حافظه  خود بر و

 (300ص علی السنة المحمدیه چاپ مصر به کتاب اضواء )مراجعه بفرمایید استل کرده لفظ نق دو با
 

ت توانس می اهتگآن دس )رحمة( دارالحدیث وجود داشت و بن عبدالعزیز عمر روزگار دانند در می ستادچنانکه جناب ا

ازه ی ترا با کیفیت ها می توان همان دستگاه نیز امروز خوب باشد. رجاِل آن منبع بسیار حدیث و موضوع شناخت در

 ش راپول اسالم ضرورت باشد ایدنی انشقاق ها در تشدید بیشتر جلوگیری از اتحاد مسلمانان و اگر آورد و به وجود

 از که ممکن رابطه داستانی به یادم آمد اما در و توانند بپردازند می نفت دارند آن کشورهای مسلمان که منابع سرشار

 آن این که: گذشته باشد و نیز ستادار نظ

یکی  ندارند. اطعبرهان ق خود که اسماعیلیه  مالحده برای اثبات عقایدگفت  می درس های خود ررازی د امام فخر»

 بر آنجا کارد بُرد و کتابخـانه اش به بهانه  سؤالی خصوصی در امام را شاگردان که باطناْ اسماعیلی مذهب بود از

 گفت: گلویش نهاد و

 آن مالیمت را دلیل گرفت یک شاگرد هوشمند پیش در الیمترازی شیوه  م وقتی امام فخر« ما این است برهان»

 پاُسخ گفت: ستاد درا و رسیدپ

 (72و71حلبی ص  )خواندنی های ادب فارسی ازعلی اصغر «دست شان یافته ام. در وم راقاطع این ق من برهان»

 

را  روزنو خواهند می مفسری که خود استنتاج از که با شوند متأسفانه برخی مسلمانان یافته می نیز مادر روزگار

 دیگر خود واست  رآنانتحاری که برخالف نصوص صریح قحرام شناختن عمل مرد یا زن  در حرام می پندارند و

 و دست دارند در نیز را قاطع خود دهند ولی برهان د نشان میترد کنند تعلل و نعمت زندگی محروم می مردم را از

 ستاد دربا پرسش جناب ا رابطه در نند.ک خود همه را به بدعت محکوم می ُجز و روی جهاِن اسالم ایستاده انده ب رو

 عرض کنم که در ستاداخدمت جناب  اییبدون غولنگ خ باره  معیارهای حضرت امام بخاری باید پوست کنده و

دانش های سبک  مردمان امروز با استفاده از پیش رفته است و ماعلوم نسبت به دوران امام بخاری بسیار روزگار

نسبت به دوران امام  علوم امروز پرتو وعقل سلیم که در الوعلم رج شناسی؛ تاریخ ؛ لغت شناسی شناسی؛ زبان

 شیخ رشید امام دارقطنی و نظر که از برخی احادیث بخاری را تواند دارد می خوب قرار موقفی بسیار بخاری در

 منقح صحیح بخاری و یک متن انتقادی و و بگذارند کنار دارد معارضه قرار قرآن کریم در یا عقل سلیم و با رضا

ه ت نه برای ارزِش شان بمسلمانان اس برای راهنمایی ااین کتابه تهیه کنند. های حدیث را کتاب ردیگ مسلم و صحیح

 القییاعت اخشج آن صراحت و متأسفانه ما امروز وان متون تاریخی که به همان حال نخستین نگاه داشته شوند.عن

 از» ه:ک نداریم چنانکه وقتی به حضرت عایشه  صدیقه این حدیث روایت شدرا نیز  )رضی هللا عنهم( اصحاِب پیامر

 یا وقتی برایش از و رااست آن اساِس اینکه روایت برخالف قرآن مجید وی بر« رسد نوحه  مردم به مرده عذاب می

 گویم آنان می آنچه من می» فرمودند باره  ُکشته شدگان بدر در )ص( رسول خدا» گفتند: )رض( قول عبدهللا بن عمر

ة صلو» صحیح بخاری باب در یا و« مرتکب اشتباه شده است. ابن عمر» حضرت عایشه  صدیقه گفت: «نوندش

ص هرکس خال» رمودند:که آن حضرت ف ردک جلسه ای این حدیث را بیان بن ربیع در است که محمود مذکور «النوافل

مجلس ابوایوب انصاری که رسول  آن در «وی حرام کرده است. بر جهنم را آتش خداوند الاله االهللا بگوید؛ برای خدا

وهللا مـا اَُظُن » داشت: شنیده اظهار داشت این حدیث را حضور سکونت داشت نیز خانه  او اه درهفت م )ص( اکرم



  
 

 

 3از 3

فته گویی گ می تو آنچه را )ص(کنم که رسول هللا  گمان نمی به خدا من هرگز سوگند» «قال ما قلَت قط   )ص( رسول هللا

نوایی ش ولی بینایی و کنید روایت می وراستگ راداف از شما» وشن است که گفت:صدیقه ر یا قول عایشه و «باشد.

 «اشتباه می شود. انسان مرتکب

 شان به مراتب بهتر از عربیت ه ادبیت وک مولوی صاحبان نشسته اند محضر برخی از دراستاد فرموده اند که خود 

 ه صالح الدینعلمای بزرگ ک آن روزام شک ندارم. مورد فرمایش های استاد هیچ تحصیل یافتگان بوده است. من در

 ردرعوض اگ انگشتان هم وجود ندارند الفت می پروردند به شمار حبیبی و منشی عبدالکریم احراری یا سلجوقی و

امریکایی ناکام مانده اند ولی برای  های مکاتب درس در هم چشم بگردانید جوانانی را می بینید که همان کلیفورنیا در

ی جمعه موعظه م خطبه های نماز در امام برگشته اند؛ با لقب شیخ و چند صباحی عربستان سعودی رفته اند وتفنن 

ه آسمان ب باِد غرور شان ازسر زنان را نیز تحریم می فرمایند و حتی وجود نام متعلقان فاتحه گیران تلس در فرمایند و

دود   و زمیِن مدرسه نسوده اند ت که آرنج براس همین شیخ های ماشینی زار اسالم از ارجناب استاد؛ ک رسد. می

کردند  می های ماشینی صادر ستیشوروی برای ما کمون اتحاد جماهیر دیروز اگر را نخورده اند. چراغک های تیلی

 کنند! می سعودی امروز برای ما شیخ های ماشینی صادر رداندولتم

منفردانه به  مسلمانان خواهند می ادانم که استدمن نمی ستاد به پایان می رسد.اینجا عرایض عاجزانه  من خدمت ا در

علیی برحالت ف دریابیم و را الف هاهیم تا ریشه های تاریخی این اختدست به هم بد ما یا لجن پاشی کنند سوی همدیگر

 آید می ما که بر مصیبتی را هر ذاریم وتا ما همه دست روی دست بگ کند آیا این کفایت می مسلمانان غلبه کنیم؟ 

 بخوانیم؟ نصارا و توطئه یهود

موضوعات مربوط به ما انگشت بزند  تواند در هیچ کس نمی نرم نباشد بسیار ام خمیرخود کنم که اگر می من فکر

 فاعبروا یا اولی االبصار.نگارگر توانیم مالمت کنیم.  خود کسی را نمی نرم است ُجز ولی تا این خمیر
                            

 هش13۹۵حوت 30میالدی مطابق 2017مارچ  20روزدوشنبه 
 

 پایان قسمت سوم و اخیر

 

 و دوم این مبحث مهم را به کمک لینک های ذیل می توانید مطالعه فرمائید:قسمت های اول 

 

 قسمت اول
 

http://www.arianafghanistan.com/UploadCenter/Negargar_I/i_negargar_araaez_aajezaana

_khedmat_nur_ehrari_1.pdf 
 
 دومقسمت 

 

http://www.arianafghanistan.com/UploadCenter/Negargar_I/i_negargar_araaez_aajezaana

_khedmat_nur_ehrari_2.pdf 
 

 
 

 

http://www.arianafghanistan.com/UploadCenter/Negargar_I/i_negargar_araaez_aajezaana_khedmat_nur_ehrari_1.pdf
http://www.arianafghanistan.com/UploadCenter/Negargar_I/i_negargar_araaez_aajezaana_khedmat_nur_ehrari_1.pdf
http://www.arianafghanistan.com/UploadCenter/Negargar_I/i_negargar_araaez_aajezaana_khedmat_nur_ehrari_2.pdf
http://www.arianafghanistan.com/UploadCenter/Negargar_I/i_negargar_araaez_aajezaana_khedmat_nur_ehrari_2.pdf

