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نت عایشه:ب  

 

دیبد جواب بعد دیبد وقت کنم دفاع رهیکب رضاع هیا از خوامیم  

 در رهیکب رضاع هیا نبودن تهمت مورد در بدم یحیتوض من حاال ادبت از ممنون خب

کن شروع بعد کنم تموم بزار خواهشان یول بزن حرفتو بعد قران  

 

هست نوع سه بر نسخ گهیم یطبرس  

ستین قرائت هست حکم اول نوع  

.ستین حکم هست قرائت دوم نوع  

قرائت نه و هست حکم نه سوم نوع  

 

  قران اتیا از نوع سه نیا حاال



��اول نوع  

 

َ  أَن   تَْعلَمْ  أَلَمْ   ِۗمثِْلَها أَوْ  ِمْنَها بَِخْیر   نَأْتِ  نُْنِسَها أَوْ  آیَة   ِمنْ  نَْنَسخْ  َما  قَِدیر   َشْيء   ُكل ِ  َعلَى   اّلل 

﴿106 ﴾  

 ای آن از بهتر م،یگردان فراموشش( و میبزدائ مردم دل از) ای م،یکن نسخ را یا هیآ هر

﴾106﴿ تواناست؟ زیچ هر بر خداوند که یدان ینم ایآ م،یآور یم را آن همانند  

 

ُ   ۙآیَة   َمَكانَ  آیَة   بَد ْلنَا َوإِذَا لُ  بَِما أَْعلَمُ  َواّلل   یَْعلَُمونَ  الَ  أَْكثَُرُهمْ  بَلْ   ُۚمْفتَر   أَْنتَ  إِن َما قَالُوا یُنَز ِ

﴿101 ﴾  

 آنچه به خداوند و - میکن( نسخ)=  نیگزیجا گرید ی هیآ یجا به را یا هیآ که یهنگام و

 نیچن گز هر)«  یزن افترا تو گمان یب:»  ندیگو( آنها) - است داناتر کند، یم نازل که

﴾101. ﴿ دانند ینم آنها شتریب بلکه( ستین  

 

دوم نوع  

 

ُ  یَْمُحو ﴾ 39﴿ اْلِكتَابِ  أُم   َوِعْندَهُ   َۖویُثْبِتُ  یََشاءُ  َما اّلل   

 لوح)=  الکتاب ام و کند یم اثبات(  بخواهد چه هر)و محو بخواهد که را چه هر خداوند

﴾39. ﴿ اوست نزد( محفوظ  

 

سوم نوع  

 

﴾ 86﴿ َوِكیل   َعلَْینَا بِهِ  لَكَ  تَِجدُ  الَ  ثُم   إِلَْیكَ  أَْوَحْینَا بِال ِذي لَنَْذَهبَن   ِشئْنَا َولَئِنْ   

 برابر در آنگاه م،یبر یم( ات نهیس از) م؛یا کرده یوح تو به که را آنچه میبخواه اگر و

﴾86﴿ افت،ی ینخواه( یا کننده مدد و) یکارساز چیه خود یبرا ما  

 

منسوخات از عهیش هیعلما فیتعر  



 

 بكر أبي عن روي كما وتلوتها، اآلیة حكم یرفع أن: منها ضروب على القرآن في والنسخ

 الخط، في اآلیة تثبت أن: ومنها(. بكم كفر فإنه آبائكم عن ترغبوا ال) نقرأ كنا: أنهقال

 اللفظ ثابتة فهذه. اآلیة( فعاقبتم الكفار إلى أزواجكم من شئ فاتكم وإن) كقوله حكمها ویرفع

 آنها: قیل فقد الرجم، كآیة الحكم، ویثبت اللفظ، یرتفع ما ومنها. الحكم مرتفعة الخط، في

 فنسخ القرآن، في كانت أشیاء بأن كثیرة أخبار جاءت وقد. لفظها فرفع منزلة، كانت

 من وادیین آدم البن أن لو: " یقرأون كانوا أنهم موسى، أبي عن روي ما فمنها. تلوتها

 ثم"  تاب من على هللا ویتوب التراب، إال آدم ابن جوف یمأل وال ثالثا، إلیهما البتغى مال،

338 صفحه1 جلد انیالب. رفع  

 

 از آن تلوت و هیآ حکم شدن برداشته ،یکی آنها از: است قسم سه به قرآن در نسخ یعنی

 عن ترغبوا ال) ی هیآ دمیخوانیم ما گفت که شده تیروا ابوبکر از که آنچه مثل قرآن،

 نیا گرید نوع و. است کفر نیا که دینشو گردانیرو پدرانتان از یعنی(بكم كفر فإنه آبائكم

 وإن) هیا مثل شودیم برداشته قرآن از آن حکم یول شودیم نوشته  قرآن در هیآ که است

 به همسرانتان از یهمسر اگر یعنی( ممتحنه11/ فعاقبتم الكفار إلى أزواجكم من شئ فاتكم

 یباق آن قرائت نوع نیا در که. دیساخت گرفتارشان عقوبت به شما و رفت کافران یسو

 از آن لفظ شدن برداشته نسخ انواع از سوم نوع و. است شده برداشته آن حکم یول مانده

 از ان لفظ سپس شده نازل اش هیا که رجم ی هیا مانند باشدیم آن حکم ماندن یباق و قرآن

 آنها که شده تیروا یاشعر یموس ابو از که آنچه مثل و. است شده برداشته و نسخ قرآن

 آدم ابن جوف یمأل وال ثالثا، إلیهما البتغى مال، من وادیین آدم البن أن لو ی هیآ خواندندیم

 باشد، داشته مال بزرگ دره دو آدم فرزند اگر"  تاب من على هللا ویتوب التراب، إال

 با سپس خاك از غیر را آدم فرزند شكم كند نمي پر و رود مي هم دیگري دره یك دنبال

.شد برداشته قرآن از شدن نسخ  

 

یخلو ال( :  13/  1) (  التبيان)  تفسيره في الطوسي الطائفة شيخ قال  

, لفظه دون حكمه نسخ:  أحدها ، ثلثة أقسام من الكریم القرآن في النسخ  

الرجم وجوب فإن ، الرجم كآیة حكمه دون لفظه�� نسخ ما:  الثاني  

خلف بل منسوخة له متضمنة كانت التي واآلیة ، فيه خلف ال المحصنة على  

(زنيا إذا والشيخة والشيخ) قوله وهي  👉 

 



، القرآن نسخ جواز قوم أنكر وقد( : "  394 1) /:  اخر موضع في قال ثم  

كانت بأنه متظافرة أخبار وجاءت�� ، قولهم بطلن على دليل ذكرناه وفيما  

�� تلوتها نسخت القرآن في أشياء  

 

��️☝ رهیکب رضوع هیآ مورد در اما نجایا تا نیا خب  

 

شده نشیجانش بقره۲۳۳ هیا که منسوخات جزو ریکب رضاع اوال  

 

َضاَعةَ  یُتِم   أَن أََرادَ  ِلَمنْ   َۖكاِملَْینِ  َحْولَْینِ  أَْواَلدَهُن   یُْرِضْعنَ  َواْلَواِلدَاتُ ۞   اْلَمْولُودِ  َوَعلَى  ۚالر 

 َمْولُود   َوالَ  بَِولَِدَها َواِلدَة   تَُضار   الَ   ُۚوْسعََها إِال   نَْفس   تَُكل فُ  الَ   ۚبِاْلَمْعُروفِ  َوِكْسَوتُُهن   ِرْزقُُهن   لَهُ 

ِلكَ  ِمثْلُ  اْلَواِرثِ  َوَعلَى  ۚبَِولَِدهِ  ل هُ  ْنُهَما تََراض   َعن فَِصاال   أََرادَا فَإِنْ   ۗذَ   ُجنَاحَ  فََل  َوتََشاُور   م ِ

ا َسل ْمتُم إِذَا َعلَْیُكمْ  ُجنَاحَ  فََل  أَْواَلدَُكمْ  تَْستَْرِضعُوا أَن أََردت مْ  َوإِنْ   َۗعلَْیِهَما   ۗبِاْلَمْعُروفِ  آتَْیتُم م 

َ  َوات قُوا َ  أَن   َواْعلَُموا اّلل  بَِصیر   تَْعَملُونَ  بَِما اّلل   

 

233 هیآ بقره سوره  

 

ِ  َعْبدِ  َعنْ  َمالِك   َعلَى قََرأْتُ  قَالَ  یَْحیَى ْبنُ  یَْحیَى َحد ثَنَا - 3670  َعْمَرةَ  َعنْ  بَْكر   أَبِى ْبنِ  اّلل 

ْمنَ  َمْعلُوَمات   َرَضعَات   َعْشرُ  اْلقُْرآنِ  ِمنَ  أُْنِزلَ  فِیَما َكانَ  قَالَتْ  أَن َها عَائَِشةَ  َعنْ   نُِسْخنَ  ثُم  . یَُحِر 

ِ  َرُسولُ  فَتُُوفِ ىَ  َمْعلُوَمات   بَِخْمس    ِمنَ  یُْقَرأُ  فِیَما َوُهن   -وسلم علیه هللا صلى- اّلل 

 ص ،1 ج داود؛ ابو و 157 ص ،2 ج دارمى؛ و 167 ص ،4 ج مسلم؛ صحیح  .اْلقُْرآنِ 

224.  

�� خورده را هیا و شده اتاق وارد بز گفته کجا موندم منم�� نجایا  

 

 و. است امده دادن ریش بار پنج به دادن ریش بار ده ی هیا شدن نسخ مسلم حیصح در

 علت به اما. شد نسخ قران از زین هیا تلوت و ماند یباق دادن ریش بار پنج حکم سپس

 از یبعض دادن، ریش بار پنج ی هیا تلوت شدن نسخ با ینب فوت زمان بودن کینزد

 از هنوز هیا ان که کردندیم فکر خاطر نیهم به و نداشتند ان نسخ به یاطلع هنوز مردم



 عثمان مصحف در منسوخات و ناسخ مشکل بعدا اما. کردندیم تلوت را ان و است قران

.شد حل عنه هللا یرض  

 

 همه ایا شود نابود یکی خونه قران مثال ستین فیتحر باشد خورده بز اگرم یثان در️☝

گفته یمطلب نیچن هللا رحمه باقر امام انکه شوند؟حالیم نابود هم قران حافظان و ها قران  

 

 وصححها( 1/625) سننه في ماجة وابن( 8/12) األوسط المعجم في الطبراني رواه

.1580 رقم ماجة ابن سنن صحیح في األلباني  

 

 تستطیع ال ورقة أكلت إذا والداجن. كثیرة المسلمین مصاحف فإن فیه حجة ال هذا ولكن

 أوراق عندها وحدها عائشة ولیست المسلمین آالف مئات صدور من القرآن آیات إذهاب

 صلى.  النبي على تتنزل آیة كل كتابة في المتخصصین الوحي كتبة من تكن ولم القرآن من

.وسلم علیه هللا  

 

.محرف القرآن بأن الرافضة قول قول على السنة مع مساومة إلیجاد یائسة محاولة هذا إن  

 

است حفظ مسلم. هزاران یها نهیس در اتیا گهیم  

 

 میدید میکرد دایپ را ان یوقت برد خودش با ایدر را قران گهیم هم عهیش سروران معصوم

 محفوظ نیمسلم یها نهیس در یعنی رفت نیازب قران یعنی شدند حذف اتیا از یبعض

؟ ستین  

 

👇👇👇 

 

ِ  َمْریَمَ  أَبِي عَنْ  سُلَْیَمانَ  ْبنِ  اْلقَاِسمِ  عَنِ  الن ْضرِ  ْبنِ  اْلُحَسْینِ  عَنِ  َعْنهُ   عَنْ  َجابِر   َعنْ  اأْلَْنَصاِري 

 َما ذََهبَ  قَدْ  وَ  فََوَجدُوهُ  اْلبَْحرِ  فِي ُمْصَحف   َوقَعَ  یَقُولُ  َسِمْعتُهُ  قَالَ (  السلم علیه)  َجْعفَر   أَبِي

ِ  إِلَى أاَل اآْلیَةَ  َهِذهِ  إِال   فِیهِ  . اأْلُُمورُ  تَِصیرُ  اّلل   



18:  روایة 442:  صفحه 4 جلد كافى اصول  

 

 آن و افتاد دریا در قرآنى: فرمود كه شنیدم السلم علیه باقر حضرت از: گوید جـابر ـ18

 اّلل   الى اال: ))) آیه این جز است رفته آن هاى نوشته تمام كه دیـدنـد و آورنـد بـدسـت را

(.53 آیه شورى سوره((( )االمور تصیر  

 

 كانت لقد و عشرا الكبیر رضاعة و الرجم آیة نزلت لقد: قالت عائشة عن ماجة ابن اخرج

 تأویل  فأكلها الداجن دخل بموته تشاغلنا و اّلل   رسول مات فلما سریرى تحت صحیفة فى

269 ص ،6 ج: احمد مسند و 310 ص: الحدیث مختلف  

  دوستان فهیضع تیروا نیا

.است سیتدل به مشهور که اسحاق بن محمد لیدل به  

 

ِ  َعْبدُ  َحد ثَنِي قَالَ  إِْسَحاقَ  اْبنِ  َعنِ  أَبِي َحد ثَنَا قَالَ  یَْعقُوبُ  َحد ثَنَا - 26316  ْبنِ  بَْكرِ  أَبِي ْبنُ  اّلل 

دِ  ْحَمنِ  َعْبدِ  بِْنتِ  َعْمَرةَ  عَنْ  َحْزم   ْبنِ  َعْمِرو ْبنِ  ُمَحم  ِ   َزْوجِ  َعائَِشةَ  َعنْ  الر  ُ  َصل ى الن بِي  َعلَْیهِ  اّلل 

ْجمِ  آیَةُ  أُْنِزلَتْ  لَقَدْ  قَالَتْ  َوَسل مَ  ا اْلَكبِیرِ  َوَرَضعَاتُ  الر   فِي َسِریر   تَْحتَ  َوَرقَة   فِي فََكانَتْ  عَْشر 

ا بَْیتِي ِ  َرُسولُ  اْشتََكى فَلَم  ُ  َصل ى اّلل  فَأََكلَتْهَ  لَنَا دَُوْیبَة   َودََخلَتْ  بِأَْمِرهِ  تَشَاَغْلنَا َوَسل مَ  َعلَْیهِ  اّلل   

فهیضع یقبل مثل طور نیهم بازهم  

�👇👇👇👇👇👇� یراو نبودن یقو و سیتدل مدرک نمیا  

 عن بالتدلیس مشهور صدوق المغازي صاحب المدني المطلبي یسار بن إسحاق بن محمد

51ص/1ج .وغیرهما والدارقطني أحمد بذلك وصفه منهم شر وعن والمجهولین الضعفاء  

القدر و بالتشیع رمى و ، یدلس صدوق  : حجر ابن عند رتبته  

 روى ما سعة فى غرائب له و ، العلم بحور من صدوقا كان اإلمام  : الذهبي عند رتبته

 حجة اسحاق جماعةوابن صححه قد و حسن حدیثه و ، به االحتجاج فى اختلف و ، تستنكر

وعجائب مناكیر وله أسند إذا المغازي في  

. بالقوى لیس : النسائى قال و  

 كان و حدیثه یشتهون الناس ، إسحاق بن محمد:  الجوزجانى یعقوب بن إبراهیم قال و

. البدع من نوع بغیر یرمى  



 إذا:  فقال إسحاق ابن ذكر و نمیر بن هللا عبد بن محمد سمعت:  شیبة بن یعقوب:  قال و

 أنه من أتى إنما و ، صدوق الحدیث حسن فهو المعروفین من منه سمع من عن حدث

. باطلة أحادیث المجهولین عن یحدث  

. بحجة لیس إسحاق ابن:  یقول هللا عبد أبا سمعت:  إسحاق بن حنبل قال و  

. ضعیف إسحاق بن محمد:  یقول معین بن یحیى سمعت:  المیمونى الحسن أبو قال و  

 تمام

 

ستاد سید عباس:ا  

هللا اعداء یعل لعنت و نیقیالصد و الشهدا رب بسم و هللا بسم  

 

 عارض مقدمه کی دیبا کنم شروع را مقدمه یذ ای و بحث نکهیا از قبل بنده نکهیا اوال

�👇👇� بشوم دوستان همه  

 کرده نقل هیعمر هم سابقا و ما یبرا ندارد یگ تازه دیکرد ذکر که یمطالب نیا نکهیا اول

میزن یم هم امروز و میزد صاعقه هم ما و بودن  

 

 که کنم یم تشکر شما از بنده که دیشد متذکر را یطوس خیش کل شما هست نیا دوم نکته

 هم لیدل و بود شما ضرر به بلکه نبود شما نفع به نتنها کلم نیا رایز دیاورد را او کلم

 بزغاله تیروا ضایا و رهیکب رضاع بر یمبن شهیعا دهیعق دیایب نکهیا یبرا شما هست نیا

 هم شما لیدل بوده؟ چه نسخ اثبات یبرا شما لیدل و شده نسخ هیا نیا دیگفت دیکن رد را اش

 و ماست یبرا عهیش دهیعق باهاوش یاقا مییگو یم شما به من که بوده عهیش یعلما کلم

�😂😂� د؟یکن یم اخذ عهیش از را خود اعتقادات شما ایا ما یبرا شما دهیعق  

 

 شماست ضرر به و ما نفع به نیا که دیکرد نقل رو عهیش دهیعق نجایا شما نیهمچن و

👇👇👇 

 

 سخن طبقه رجم مسئله دیکرد اقرار شما که طور همان مییگو یم شما به پاسخ ادامه در

دیکن دقت خوب دوستان کرده نسخ را رجم هیا خداوند یطوس خیش و یطبرس خیش  



 

 واقعا و ه؟یچ در رهیکب رضاع هیا بر شهیعا اعتقاد به ربطش نجایا رجم هیا نسخ خوب

�😂😂� ه؟یچ در رهیکب رضاعه به ربطش رجم نسخ نجاستیا سوال  

 

 مییگو یم پاسخ در بنده که ، میهست رجم هیا نسخ بر قائل انیعیش ما که دیگفت شما اما

ه؟یچ در هیعمر شما به ربطش نیا کنیول هستند نسخ بر قائل علما یبعض  

 

 بودن محرف بر قائل شما و میهست نسخ بر قائل ما که هست نیا در شما و ما نیب اختلف

 و بوده قران در هیا نیا دییگو یم شما یول کرده نسخ خداوند مییگو یم ما یعنی قران

 اعتقاد نیا و خورده شهیعا بزغاله یول نکرده نسخ هم خداوند و خورده شهیعا بزغاله

ست؟یدرچ شما اعتقاد به ربطش نسخ بر یمبن عهیش  

 کتب از رو شبهه نیا منهاج مقدس کانال در سابقا من والشيخة خیش رجم نسخ مورد در

�👇👇� کنم یم ارسال نجایا انرا دوباره و رفته کردم پور عهیش  

 



 

 سند با كه هست روایتي این كنند مي وارد شیعه به ️⬅  عمریه جماعت كه ️⬅️⬅️⬅ شبهاتي از یكي ️⬅

 انرا االخیار ملذ كتاب در هم مجلسي علمه و امده كافي شریف كتاب در صحیح

 است تحریف به قائل شیعه روایت این طبق گویند مي ️⬅ عمریه و كرده سندي تصحیح

 به االن ما وقتي كه حالي در كرد نازل قران در را رجم ایه خداوند امده روایت در زیرا

نیست ایه این كنیم مي رجوع قران  

 

ْجمُ  ️⬅ ِ  قَْولُ  اْلقُْرآنِ  فِى الر   قََضیا فَإِن ُهَما اْلبَت ةَ  فَاْرُجُموهَُما َوالش یَخةُ  الش یخُ  َزنَى إِذَا: جل و عز اّلل 

  الش ْهَوةَ؛

 

 پیرزنى و پیرمرد هرگاه كه است جل و عز خداوند سخن زیرا است؛ آمده قرآن در رجم ️⬅

.است گذشته آنها رانىشهوت دوران كه این براى كنید، سنگسار را دو آن كردند، زنا  

 

�👇👇👇� كنید پیگیري ذیل در رو اساس بي شبهه این به پاسخ ️⬅  

 

�👇👇�::::: شبهه به پاسخ  

 

 شده نازل قران در رجم ایه كه است امده نیز سنت اهل كتب در مطلب این كه اوال ️⬅

نیست االن ولیكن  

 

َ  إِن  : عمر قال: قال عباس، ابن عن ️⬅ د ا بَعَثَ  اّلل  ُ  َصل ى ُمَحم   َعلَْیهِ  َوأَْنَزلَ  بِاْلَحق ِ  َوَسل مَ  َعلَْیهِ  اّلل 

ا فََكانَ  اْلِكتَابَ  ُ  أَْنَزلَ  ِمم  ْجمِ  آیَةُ  اّلل  ِ  َرُسولُ  َرَجمَ  َوَوَعْینَاَها َوَعقَْلنَاَها فَقََرأْنَاَها الر  ُ  َصل ى اّلل   اّلل 

ِ  قَائِل   یَقُولَ  أَنْ  َزَمان   بِالن اِس  َطالَ  إِنْ  فَأَْخشَى بَْعدَهُ  َوَرَجْمنَا َوَسل مَ  َعلَْیهِ  ْجمِ  آیَةَ  نَِجدُ  َما َواّلل   الر 

ِ  ِكتَابِ  فِي ُ  أَْنَزلََها فَِریَضة   بِتَْركِ  فَیَِضل وا اّلل  ْجمُ  اّلل  ِ  ِكتَابِ  فِي َوالر    اّلل 

 

 او بر و فرستاد حق به را خدا رسول خداوند: گفت عمر:  گفت که شده نقل عباس ابن از ️⬅

 را آن ما پس. بود سنگسار آیه بود شده نازل وي بر آنچه بین در پس. کرد نازل را کتاب

 سنگسار هم وما.کرد سنگسار خدا رسول.کردیم وجوددرک تمام وبا فهمیدم خواندیم



 را آیه این ما خدا به قسم که بگوید کسي بگذرد مردم بر مدتي اگر که ترسیدم پس.نمودیم

بیفتند گمراهي به الهي واجبات از یکي ترک سبب به پس. بینیم نمي خدا کتاب در  

 ،1ج احمد، مسند و116ص ،5ج مسلم، صحیح و 26 و25ص ،8ج البخاري، صحیح ️⬅

 سنن و179ص ،2ج ، الدارمي بهرام بن عبدهللا الدارمي، السنن و. 55 و 40ص

. 236 ص ، 11 ج ، حزم ابن ، المحلى و 442ص ،2ج ترمزي،  

 

 ولیكن خواندن مي انرا و شده نازل رجم ایه گوید مي عمر كه امده اول روایت در پس ️⬅

 توجیه این اما شده نسخ ایه بگویند اقایان شاید كجاست؟ پس خوب نیست قران در االن

�👇👇�  زیرا ندارد دیگر راهي خودشان كردن بیچاره جز  

 

 گوید مي رجچا دیكر شده نسخ اگر بیند نمي قران در دیگر را ایه این گوید مي عمر اوال ️⬅

كند تعجب بخواهد عمر كه ندارد معنا ان استشهاد دیگر شده نسخ وقتي بینم نمي  

 

 ترك خاطر به شوند گمراه مردم دارد ترس و واهمه چرا دیگر شده نسخ اگر ثانیا  ��

 فریضه خود عمل ترك و هست هللا امر به باشد شده وقتي نسخ كه حالي در الهي؟ فریضه

نیست عمر ترسیدن به نیازي دیگر هست الهي دستور و الهي  

 

 حاال كند؟ اضافه قران به انرا خود دست با داشت اروز عمر چرا شده نسخ اگر ثالثا ️⬅

 یا كند؟ اضافه ایات به خواهد مي كه خداست پیامبر صحاك بن عمر ایا اینجاست سوال

كنه؟ اضافه ان به دوباره خواسته حذف دلیل به و بوده قران جز ایه این اینكه  

 

.«بیدى الرجم آیة لكتبت اّلل   كتاب في عمر زاد الناس یقول أن لوال»: كندمى نقل  ️⬅  

 خود دست با من افزود خدا كتاب به عمر گویندمى مردم كه نبود اگر( گفت عمر: )یعنى

.نوشتممى را رجم آیه  

.15 ح ،4 باب الحدود، كتاب ،1317 ص 3 ج مسلم، صحیح   

 

 عمل این ترك از عمر لذا شده حذف و بوده قران در رجم ایه شد مشخص اینجا تا پس ️⬅

 نكته حاال كند اضافه قران به انرا بود این دنبال لذا داشت واهمه و ترس مردم توسط



 بعدضي شرح و پاورقي در شده؟ حذف قران از كه بوده چه رجم ایه این اینجاست جالب

امده چنین رجم ایه به تعلیق باب در صحیحن مصادر از  

 

 الش ْیخ:  بِیَِدي لََكتَْبتَها اّلل   ِكتَاب فِي ُعَمر َزادَ  الن اس یَقُول أَنْ  لَْوالَ  بِیَِدهِ  نَْفِسي َواَل ِذي  ️⬅

  اْلبَت ةَ  فَاْرُجُموُهَما َزنَیَا إِذَا َوالش ْیَخة

 

 كرد اضافه ایه خدا كتاب به عمر ، مردم كه گفتند نمي مردم اگر قسم جانم به گفت عمر ️⬅

شوند سنگسار باید كردند زنا زني پیره و مرد پیره اگر نوشتم مي قران در خود بادست  

 

 فتح كتاب از بنده فقط كه اند گفته سنت اهل شارحین از بسیار كه طور همان پس��

 الشیخ همان شده حذف قران از كه رجم ایه از منظور كه است این اوردیم الباري

 شیعه به اگر نقضي پاسخ باب از نتیجه در هست شیعه مصادر در كه هست والشیخیه

 به اعتقاد هم انها زیرا است وارد اشكال عمریه خود به اول وحله در شود وارد اشكال

دارند ایه این تحریف و حذف  

 

 قرائات و قران جز شیخه و شیخ ایه امده صحیح سند با هم سنت اهل روایات در اما�🔸�

كنم مي اشاره مواردي به من شده حذف االن كه بوده  

 

( ماجة ابن سنن) 1⃣  

 عن عیینة بن سفیان حدثنا قاال الصباح بن ومحمد شیبة أبي بن بكر أبو حدثنا 2553

 لقد الخطاب بن عمر قال قال عباس ابن عن عتبة بن هللا عبد بن هللا عبید عن الزهري

 بترك فیضلوا هللا كتاب في الرجم أجد ما قائل یقول حتى زمان بالناس یطول أن خشیت

 أو حمل كان أو البینة وقامت الرجل أحصن إذا حق الرجم وإن أال هللا فرائض من فریضة

 علیه هللا صلى هللا رسول رجم البتة فارجموهما زنیا إذا والشیخة الشیخ قرأتها وقد اعتراف

. بعده ورجمنا وسلم  

 

: األلباني تحقیق  

( 2338)  اإلرواء ، صحیح  



 

(  صحیح)  - 2338 2⃣  

 فكان الكتاب علیه وأنزل بالحق وسلم علیه هللا صلى محمدا بعث هللا إن قال عمر حدیث 

 وسلم علیه هللا صلى هللا رسول ورجم ووعیتها وعقلتها فقرأتها الرجم آیة علیه أنزل فیما

 بترك فیضلوا هللا كتاب في نجد ما قائل یقول أن زمان بالناس طال إن فأخشى بعده ورجمنا

 قامت إذا والنساء الرجال من أحصن إذا زنى من على حق فالرجم تعالى هللا أنزلها فریضة

 البتة فارجموهما زنیا إذا والشیخة الشیخ"  قرأتها وقد االعتراف أو الحبل كان أو البینة به

  علیه متفق"  حكیم عزیز وهللا هللا من نكاال

 

 

دُ  اْلعَب اِس  أَبُو َحد ثَنَا - 8070 3⃣ َ  یَْعقُوَب، ْبنُ  ُمَحم  دُ  أَْنبَأ ِ  َعْبدِ  ْبنُ  ُمَحم  َ  اْلَحَكِم، َعْبدِ  ْبنِ  اّلل   أَْنبَأ

، ْبنُ  الل ْیثُ  أَْخبََرنِي َوْهب ، اْبنُ  ، أَبِي ْبنِ  َسِعیدِ  َعنْ  سَْعد   أَبِي َعنْ  ُعثَْماَن، ْبنِ  َمْرَوانَ  َعنْ  ِهَلل 

، ْبنِ  َسْهلِ  ْبنِ  أَُماَمةَ  ِ  َرُسولُ  أَْقَرأَنَا لَقَدْ : قَالَتْ  أَْخبََرتْهُ  َخالَتَهُ، أَن   ُحنَْیف   َوَسل مَ  َعلَْیهِ  هللاُ  َصل ى اّلل 

ْجمِ  آیَةَ   َحِدیث   َهذَا «الل ذ ةِ  ِمنَ  قََضیَا بَِما اْلبَت ةَ  فَاْرُجُموُهَما َزنَیَا إِذَا َوالش ْیَخةُ  الش ْیخُ §»: الر 

ْسنَادِ  َصِحیحُ  َجاهُ  َولَمْ  اإْلِ یَاقَةِ  بَِهِذهِ  یَُخر ِ " الس ِ  

[الذهبي تلخیص من - التعلیق]  

صحیح - 8070  

 

دُ  َحد ثَنِي - 8071 ، ْبنِ  َصاِلحِ  ْبنُ  ُمَحم  دِ  ْبنُ  اْلُحَسْینُ  ثَنَا هَانِئ  ، ْبنِ  ُمَحم  دُ  ثَنَا ِزیَاد   ْبنُ  ُمَحم 

دُ  اْلُمثَن ى، ، ْبنُ  َوُمَحم  دُ  ثَنَا: قَاالَ  بَش ار  ، ْبنُ  ُمَحم   ْبنِ  یُونُسَ  عَنْ  قَتَادَةَ، َعنْ  ُشْعبَةُ، ثَنَا َجْعفَر 

، ْلِت، ْبنِ  َكثِیرِ  َعنْ  ُجبَْیر  ا اْلَمَصاِحفَ  یَْكتُبَانِ  ثَابِت   ْبنُ  َوَزْیدُ  اْلعَاِص، اْبنُ  َكانَ : قَالَ  الص   فََمر 

ِ  َرُسولَ  َسِمْعتُ : َزْید   فَقَالَ  اآْلیَِة، َهِذهِ  َعلَى  َوالش ْیَخةُ  الش ْیخُ »§: یَقُولُ  َوَسل مَ  َعلَْیهِ  هللاُ  َصل ى اّلل 

و فَقَالَ  «اْلبَت ةَ  فَاْرُجُموهَُما َزنَیَا إِذَا ا: " َعْمر  : فَقُْلتُ  َوَسل مَ  َعلَْیهِ  هللاُ  َصل ى الن بِي   أَتَْیتُ  نََزلَتْ  لَم 

و لَهُ  فَقَالَ "  ذَِلكَ  َكِرهَ  فََكأَن هُ  أَْكتُبَُها؟  ُجِلدَ  أُْحِصنَ  َوقَدْ  َزنَى إِذَا الش ْیخَ  أَن   تََرى أاَلَ »: َعْمر 

 َصِحیحُ  َحِدیث   هَذَا «ُرِجمَ  أُْحِصنَ  َوقَدْ  َزنَى إِذَا الث ی ِبَ  َوأَن   ُجِلدَ، یُْحِصنْ  لَمْ  َوإِذَا َوُرِجَم،

ْسنَادِ  َجاهُ  َولَمْ  اإْلِ " یَُخر ِ  

[الذهبي تلخیص من - التعلیق]  

صحیح - 8071  

 



�👇👇👇�::::::::::::::  دوم پاسخ ️⬅  

 

 اساسي فرق یك نفتي بخاري از صحاك بن عمر روایت با كافي شریف كتاب روایت�🔹�

 نفتي بخاري كتاب در و هست قران در رجم ایه امده كافي كتاب در كه است این و دارد

 هست قران در جا یك در مشخصه پس كنم اضافه خواهم مي من و نیست قران در امده

كنم اضافه خواهم مي نیست گوید مي عمر ولي  

 

هست؟ حل قابل چطور تناقض این حاال خوب ️⬅  

 

 كه طور همان قران نه و هست هللا رسول سنت اساس بر رجم كه است این اول نكته 1⃣

  است كرده نقل ع علي موال از خاصه و عامه

 

ُ  َرِضيَ  َعِلیًّا أن   ️⬅  ِ  بِِكتَابِ  َجلَْدتَُها: "  قَالَ .... !  ، َعْنهُ  اّلل  ِ  َرُسولِ  بِسُن ةِ  َوَرَجْمتَُها ، اّلل   اّلل 

ُ  َصل ى   َوَسل مَ  َعلَْیهِ  اّلل 

هللا رسول سنت خاطر به شدي رجم و قران خاطر به خوردي شلق تو فرمودند موال  

 

 مي پیش سوال لذا قران نه و شود مي انجام سنت اساس بر رجم شود مي مشخص پس ️⬅

است؟ قران كدام قران این هست قران در اینكه از صادق امام از منظور اید  

 

 وَ  امده یوسف سوره در مثل كرد معنا زمان همان اساس بر باید را لغتي هر عرب در ️⬅

 زمان در ایا است ماشین معناي به سیاره عربي در االن امد اي سیاره یك اَرة  ی سَ  جاَءتْ 

 از منظور زمان همان اساس بر بلكه نه چاه؟ سر باال امد ماشین یك یوسف حضرت

است كاروان سیاره  

 

 مورد در یهود براي بقره سوره در خداوند مثل هست چنین دیگر ایات هم قران در حاال ️⬅

 هللا كتاب از 44 ایه نحل سوره در هم قران مورد در كرده استفاده هللا كتاب از تورات

 در است معین دین قران همان منظور اي دوره هر در هللا كتاب این حاال كرده استفاده



 شیعه از رو این من كه كند اطلق خود بر را قران نام تواند مي اسماني كتاب هر نتیجه

كنم مي ثابت سني و  

 

�👇👇� فرمایند مي طباطبائي بزگوار علمه المیزان تفسیر در  

 

 الكتب سائر على القرآن یطلق بل الكل على یطلق كما البعض على یطلق القرآن أن��

القرآن باصطلح الزبور و اإلنجیل و كالتوراة أیضا السماویة  

 زبور و انجیل و تورات مانند اسماني كتب سایر به بلكه شود مي اطلق ایه یك به قران

  شود مي اطلق قران اصطلح هم

 

19 ص -2:  جلد -الطباطبائي السید:  نویسنده -المیزان تفسیر:  كتاب��  

 

است امده هم بخاري صحیح در بله جواب است؟ امده هم عمریه كتب در مطلب این ایا️⬅  

 

ِ  َعْبدُ  َحد ثَنَا - 3164 د   ْبنُ  اّلل  اقِ  َعْبدُ  َحد ثَنَا ُمَحم  ز  ام   َعنْ  َمْعَمر   أَْخبََرنَا الر   ُهَرْیَرةَ  أَبِي عَنْ  هَم 

ُ  َرِضيَ  ِ  َعنْ  َعْنهُ  اّلل  ُ  َصل ى الن بِي   فََكانَ  اْلقُْرآنُ  الس َلم َعلَْیهِ  دَاُودَ  َعلَى ُخف ِفَ  قَالَ  َوَسل مَ  َعلَْیهِ  اّلل 

اْلقُْرآنَ  فَیَْقَرأُ  فَتُْسَرجُ  بِدََواب ِهِ  یَأُْمرُ   

 اماده را اسبش داد مي دستور و بوده راحت خیلي خواندنش داوود حضرت براي قران

خواند مي قران دور یك اسبش شدن زین از قبل و كنن  

 

بوده؟ چه خواند مي داوود حضرت كه قراني این حاال��  

 

بطال ابن شرح بخاري حدیث شروح به كنند رجوع دوستان��  

 

.الزبور الحدیث هذا فى بالقرآن والمراد ️⬅  

هست زبور حدیث این در قران از منظور  



 

شود مي اطلق هم قران اسم اسماني كتاب هر به پس  

 

 صادق امام اینكه از منظور بگویم  بگیریم؟ نتیجه چه كه دادیم توضیح را اینها حاال��

 تورات منظور است قران در ایه این و شود مي سنگسار شیخه و شیخ قران در فرموده

�👇👇👇� طبري تفسیر به كنیم مي رجوع چیه؟ ما دلیل حاال است  

 

! األعور فلن: قالوا بالتوراة؟ أعلمكم من: لهم قال وسلم علیه هللا صلى النبي وكان️⬅

 هللا صلى النبي له فقال! یهودُ  تزعم كذاك: قال بالتوراة؟ أعلمهم أنت: فقال فأتاه، إلیه فأرسل

 في تجد ما سَْینَاء، ُطور یوم موسى على أنزلها التي وبالتوراة باهلل أنشدك: وسلم علیه

 بعیر، على الشریف ویحملون الدنیئة، یرجمون القاسم، أبا یا: فقال الزانیین؟ في التوراة

مون  بالشریفة، زنى إذا الدنيء ویرجمون البعیر، ذنَبِ  قبل من وجهه ویجعلون وجهه، ویحم ِ

 أنزلها التي وبالتوراة باهلل أنشدك:"وسلم علیه هللا صلى النبي له فقال. ذلك هي بها ویفعلون

 وسلم علیه هللا صلى والنبي یروغ، فجعل التوراة؟ في تجد ما َسْیناء، ُطور یوم موسى على

 أبا یا: قال ️⬅️⬅ حتى سیناء، طور یوم موسى على أنزلها التي وبالتوراة باهلل یَْنُشده

�👉�".البتة فارجموهما زنیا إذا والشیخة الشیخ"القاسم،  

 

 نیتر واعلم نیآگاهتر یکس چه:  فرمود آنان به وسلم وآله هیعل هللا صل اکرم امبریوپ��

 واو  فرستاد او بدنبال پس( !  چشم کی) اعور شخص آن:  گفتند   ؟ است تورات به شما

؟ یهست تورات به نانیا نیتر واعلم نیآگاهتر تو ایآ: فرمود او به اکرم امبریپ پس.  آمد  

 خدا به تورا:  فرمود او به اکرم امبریپ پس!  کندیم ادعا هودی نگونهیا: گفت درجواب

 یحکم ،چه دهمیم قسم فرمود نازل السلم هیعل یموس بر نایس طور روز در که یوتورات

؟ یابی یم زناکاران یبرا تورات در  

 بر را مرتبه ذو و فیشر وشخص رجم را ناپاک ،زن ابالقاسم یا:  گفت درجواب پس

 یم شتر دم سمت به را وصورتش گردانده اهیس را وصورتش کرده حمل یشتر پشت

 رجم دیگرد وذومرتبه فهیشر زن با زنا مرتکب اگر را وناپاک یدن وشخص چرخانند

. رسانندیم عملش یسزا به شودیم مجازات فیشر مرد که همانگونه را وزن  ندینمایم  

 بر نایس طور روز در که یوتورات خدا به تورا:  وسلم وآله هیعل هللا صل اکرم امبریپ پس

؟ یابی یم چه تورات در دهمیم قسمت فرمود نازل السلم هیعل یموس  



 

 خدا به را او وسلم وآله هیعل هللا صل اکرم امبریوپ ه نمود رفتن طفره به شروع پس�👈�

 کردند زنا اگر را رزنیوپ مرد ریپ ، ابالقاسم یا: داد جواب نکهیا ،تا  دادیم قسم وتورات

�👉� دیکن رجم را آنها قطعا پس  

 

 دین قران نه و است تورات همان صادق امام قران از منظور دیدید كه طور همان��

اسلم مبین  

 

است امده اینچنین هم بخاري صحیح در بلكه شود نمي ختم اینجا به مسئله این حاال��  

 

 الیهود من وامرأة برجل وسلم علیه هللا صلى النبي أتي قال عنهما هللا رضي عمر ابن��

 بالتوراة فأتوا}  قال ونخزیهما وجوههما نسخم قالوا بهما تصنعون ما للیهود فقال زنیا قد

 انتهى حتى فقرأ اقرأ أعور یا یرضون ممن لرجل فقالوا فجاءوا{  صادقین كنتم إن فاتلوها

 یا فقال تلوح الرجم آیة فیه فإذا یده فرفع یدك ارفع قال علیه یده فوضع منها موضع إلى

الحجارة علیها یجانئ فرأیته فرجما بهما فأمر بیننا نكاتمه ولكنا الرجم علیهما إن محمد  

 

 امبریپ نزد را بودند شده زنا مرتکب که یهودی یومرد زن  که شهیم نقل عمر ابن از��

؟ دیکن یم چه نانیا با که: فرمود آنان به امبریپ ،،،پس آوردند  

. میبریم را شانیوآبرو کرده اهیراس صورتهاشان که گفتند  

(  دیهست راستگو شما اگر دیوبخوان دیاوریب را تورات پس) فرمودند امبریپ پس  

 ،پس  بخوان( چشم کی) اعور یا که گفتند داشتند قبول را او که یکس وبه آمدند پس

 بود دهیرس که یجائ آن یرو را دستش پس دیرس یجائ به تا کرد خواندن به شروع

 هیآ آن در ،پس برداشت را دستش ،پس بردار را دستت فرمود او به امبریوپ  قرارداد

 امر نیا ما ولکن است رجم دو نیا بر محمد یا: گفت امبریپ به ،پس دیگرد مشخص رجم

 که دمید را(  امبریپ) را او ومن فرمود آنها رجم به امر ،،پس میکن یم پنهان خود نیب را

. انداخت یم سنگ آنها یسو به  

 



 كتاب روایت به اشكال اساسا لذا قران در نه و است تورات در رجم ایه از منظور پس️☺

است باطل كافي شریف  

 

 سنگسار مورد در بسیاري هاي باب كنیم رجوع كه هم تورات خورد در است جالب و ️⬅

 هست

 

 و شده تحریف انرا عمر و است قران در رجم ایه امده شما كتب در اینجاست سوال حاال ️⬅

 و كفر یقینان تحریف به اعتقاد و كند اضافه قران به خواهد مي و داند مي شده حذف

 دفاع ️⬅ صحاك بن عمر ارتداد و كفر از بكشند زحمت عمریه جماعت حاال هست ارتداد

�👉👉� كنند  

 

شده داده مفصل که رجم هیا مورد در شما به ما جواب نیا  

 

 طبق کنیول شده نسخ عهیش دهیعق طبق رجم هیا که هست نیا شما به ما جواب اجماال اما

 یول کردند یم هم قرائت انرا مردم و بوده قران جز بلکه نشده نسخ هیعمر شما اعتقاد

�👇👇� کجاست ستین معلوم االن  

 

 اش بزغاله و هللا رسول شهادت از بعد یحت بوده قران جز هیا نیا داشته اعتقاد که شهیعا

 یم انجام یزمان چه و ؟یکس چه را نسخ کنم یم سوال شما از من خوب خورده، انرا

 در شود یم انجام خدا توسط هم ان و شده انجام هللا رسول اتیح زمان در نسخ شود؟

 بلکه خدا توسط نه هم ان هللا رسول از بعد هیعمر شما دهیعق طبق رجم نسخ که یحال

�😂😂👇👇👇� شده انجام شهیعا بزغاله توسط  

 

                                                                   سند+ خورد بز که را ییا هیآ

ْجمِ  ةُ یَ آ نََزلَتْ  قَالَتْلَقَدْ  َعائَِشةَ  عنْ      ا رِ یاْلکَبِ  َوَرَضاَعةُ  الر   تَْحتَ  فَة  یَصحِ  یفِ  َکانَ  َولَقَدْ  َعْشر 

ا یرِ یَسرِ  ِ  َرُسولُ  َماتَ  فَلَم  ُ  َصل ى اّلل  فَأََکلََها دَاِجن   دََخلَ  بَِمْوتِهِ  َوتََشاَغْلنَا َوَسل مَ  هِ یْ َعلَ  اّلل   



 یزمان یول بود من تخت ریز بزرگسال به ردادنیش هیآ و سنگسار هیآ: دیگو یم شهیعا

 آن و آمد یبز ️⬅️⬅، میشد مشغول ما و افتی وفات سلم و آله و هیعل هللا یصل خدا رسول که

�👉�خورد را  

72ص6ج ماجه ابن سنن  

 

 کار در ینسخ و خورده شهیعا بزغاله یول بوده قران جز هیا نیا که هست مشخص پس

خورده بزغاله بلکه نبوده  

 

 از ان فیتحر از بعد که یحد تا داشته رجم هیا به اعتقاد هم عمر نجاستیا جالب اما

 قران اگر نجاستیا سوال خوب کنه، اضافه قران به خود دست با را ان خواسته یم قران

 خود عمر دیگو یم شما انکه حال  کنه؟ اضافه قران به خواسته یم عمر چرا شده نسخ

 ناسخ و اتیا به جهل یکس نیچن تواند ینم لذا هست قران کننده جمع که بوده یافراد از

باشد داشته منسوخ و  

 

 یم قرائت و داشته وجود قران در گفت یعمرم چرا شده نسخ رجم هیا اگر دوم سوال

 نداشت قبول هم را قرائت نسخ عمر یول شده نسخ قرائت دیگو یم شما که یحال در شده؟

 کنه اضافه هم قران به خواست یم فیتحر از بعد و شده یم انجام قرائت گفت یم و

👇👇 

 

َ  إِن  : عمر قال: قال عباس، ابن عن د ا بَعَثَ  اّلل  ُ  َصل ى ُمَحم   َعلَْیهِ  َوأَْنَزلَ  بِاْلَحق ِ  َوَسل مَ  َعلَْیهِ  اّلل 

ا فََكانَ  اْلِكتَابَ  ُ  أَْنَزلَ  ِمم  ْجمِ  آیَةُ  اّلل  ِ  َرُسولُ  َرَجمَ  َوَوَعْینَاَها َوَعقَْلنَاَها فَقََرأْنَاَها الر  ُ  َصل ى اّلل   اّلل 

ِ  قَائِل   یَقُولَ  أَنْ  َزَمان   بِالن اِس  َطالَ  إِنْ  فَأَْخشَى بَْعدَهُ  َوَرَجْمنَا َوَسل مَ  َعلَْیهِ  ْجمِ  آیَةَ  نَِجدُ  َما َواّلل   الر 

ِ  ِكتَابِ  فِي ُ  أَْنَزلََها فَِریَضة   بِتَْركِ  فَیَِضل وا اّلل  ْجمُ  اّلل  ِ  ِكتَابِ  فِي َوالر   إِذَا َزنَى َمنْ  َعلَى َحق   اّلل 

َجالِ  ِمنْ  أُْحِصنَ   فِیَما نَْقَرأُ  ُكن ا إِن ا ثُم   ااِلْعتَِرافُ  أَوْ  اْلَحبَلُ  َكانَ  أَوْ  اْلبَی ِنَةُ  قَاَمتْ  إِذَا َوالن َِساءِ  الر ِ

ِ  ِكتَابِ  ِمنْ  نَْقَرأُ  ا إِن   أَوْ  آبَائُِكمْ  َعنْ  تَْرغَبُوا أَنْ  بُِكمْ  ُكْفر   فَإِن هُ  آبَائُِكمْ  عَنْ  تَْرغَبُوا الَ  أَنْ  اّلل   ُكْفر 

آبَائُِكمْ  َعنْ  تَْرغَبُوا أَنْ  بُِكمْ   

 او بر و فرستاد حق به را خدا رسول خداوند: گفت عمر:  گفت که شده نقل عباس ابن از

 ما پس. بود سنگسار آیه بود شده نازل وي بر آنچه بین در پس�👈�. کرد نازل را کتاب

 هم وما.کرد سنگسار خدا رسول�👉�.کردیم وجوددرک تمام وبا فهمیدم خواندیم را آن

 به قسم که بگوید کسي بگذرد مردم بر مدتي اگر که ترسیدم پس�👈�.نمودیم سنگسار



 به الهي واجبات از یکي ترک سبب به پس. بینیم نمي خدا کتاب در را آیه این ما خدا

�👉�بیفتند گمراهي  

116ص ،5ج مسلم، صحیح و 26 و25ص ،8ج البخاري، صحیح  

 

 در گفتن مردم بعدها یول شد هم قرائت و شد نازل هیا که کند یم اقرار عمر نجایا در

 در که گفتن یم مردم چرا و شده یم قرائت چرا شده نسخ اگر خوب ستین چرا قران

ست؟ین قران  

 

 کنه اضافه قران به خود دست با را هیا نیا خواهد یم دیگو یم عمر خود یطرف از و

�👇👇� شده فیتحر بلکه نشده نسخ یعنی  

 

 نوشتم یم است کرده اضافه قران به عمر که گفتند ینم مردم اگر  گفت خطاب بن عمر

خودم دستان به رو رجم هیا  

 

دارالفکر -۱۱۳ ص – ۸ ج – یالبخار – یالبخار حیصح  

 

یدیب الرجم ةیآ لکتبت هللا کتاب یف عمر زاد الناس قولی أن لوال عمر قال  

 

�😂😂� کنه اضافه قران به خواسته یم عمر که شده نسخ هیا یچطور میدان ینم  

 

 ان به رایاخ که اسحاق بن محمد مورد در گرفت شهیعا تیروا سند به اشکال کی اما

�👇👇� زنم یم یپلیر لیذ در بنده و میگفت پاسخ اشکال  

 

دیبخوان اسحاق بن محمد وثاقت مورد در نجایا از ️⬅️⬅  

 

  رجال در حسن و دانسته حسن را شهیعا تیروا هم یالبان که هست نیا یبعد مطلب



�👇👇�به احتجاج یف حیکالصح الحسن ثم ندیگو یم لذا هست حیصح با===  هیرمع  

 

 

 

 



 



 



 

 

 قران کل ایا بوشد باطل و معدوم قران کی مثال چون ست،ین فیتحر خورده بز گفتن اام

 و خودت یابرو استدالل نیا با  جاهل یا مییگو یم نادان نیا به پاسخ در شود؟ یم باطل

 رایز ینمود تیتقو هم را فیتحر باب در ما یمدع و یکرد اثبات و یبرد را مذهبت

 ها قران کل شدن فیتحر و شدن باطل بر داللت شود معدوم قران کی یوقت یگفت خودت

 به کاغذ کی شدن باطل اگر استدالل نیا طبق کنم یم سوال شما از من خوب شود ینم

 در شهیعا سخن طبق رجم هیا نجاستیا سوال خوب هست قران کل شدن باطل عدم یمعنا

 فیتخحر دینبا و شده یم باطل دینبا هیا نیا پس خورده را ان شهیعا بزغاله یول بوده قران

�😂😂😂� هست؟ قران یکجا رجم هیا االن شده یم  

 

 شما نظر طبق اگر رایز را شما دهیعق طبق ما فیتحر یمدع کرد تیتقو شما یادعا نیا و

 شهیعا بزغاله و ستین قران در یوقت باشه قران در رجم دیبا پس نشده فیتحر قران

دیده نشان را رجم هیا وگرنه قران شده فیتحر که کرده ثابت خود خورده  

 

 االن ایا میکن یم سوال خوب هیا نیهم جز رفته نیب از قران اتیا همه امده هم نجایا در ️⬅️⬅

 وجود همه دییبگو اگر دیگفت باطل که ندارد وجود دیبگو اگر ر؟یخ ای دارد وجود قران کل

ندارد معنا باقر امام کالم به شما استدالل گهید دارد  

 

�👇👇😂😂😂😂� میا داده جواب قبال ما هم رو باقر امام شبهه نیا  

 



 



�👇👇👇�::::::::  شیعه پاسخ ️⬅️⬅️⬅  

 

 هست این در شما ما و بین فرق و كرده نسخ خدا را رجم ایه دارد اعتقاد شیعه اوال ️⬅

 قران نسخ و بوده قران در هم خدا رسول حیات زمان از بعد ایه این گوید مي عایشه كه

 انكه حال هست خدا توسط نسخ ثانیا و حیات از بعد نه و هست هللا رسول حیات زمان در

 عمریه جماعت شما قاموس در ایا خدا نه و بوده او بزغاله رجم ایه ناسخ گوید مي عایشه

بزغاله؟ یا خداست قران ناسخ  

 

ْنَها بَِخْیر   نَأْتِ  نُنِسَها أَوْ  آیَة   ِمنْ  نَنسَخْ  ما️⬅ َ  أَن   تَْعلَمْ  أَلَمْ  ِمثِْلَها أَوْ  م ِ   قَِدیر   َشْيء   ُكل ِ  َعلَىَ  اّلل 

. بقره/106  

 همسان یا آن از بهتر ، گردانیم فراموشش كه این یا و سازیم، رها كه را یاآیه هر��️♻

 است توانا یچیز هر بر خداوند كه یدانینم مگر. سازیممي جایگزینش و آوریممي را آن

   ؟

 

 هم كبیر رضاع ایه  ایا اید مي پیش سوال اما ندارد كبیر رضا به اعتقادي شیعه ثانیا��

 رضاع ایه زیرا دادیم رجم ایه مورد در كه هست همان پاسخ است؟ شده نسخ عمریه نزد

 بود قرار نسخي اگر و بوده قران در هم خدا رسول وفات از بعد زمان تا رجم ایه و كبیر

 بعد نسخ انكه حال بشه انجام خدا توسط هم ان خدا رسول حیات زمان در باید بگیرد شكل

است بوده بزغاله توسط و خدا رسول حیات از  

 

 خیر پاسخ است؟ شده نسخ عایشه منظر از كبیر رضاع اصل ایا اید مي پیش سوال و ️⬅

 خورده از بعد فلذا دانست مي بزغاله و دانست نمي خدا را ناسخ عایشه چون زیرا هست

 قران در اي ایه چنین داشته اعتقاد زیرا كرده مي عمل ایه حكم بر همچنان عایشه شدن

هست عمریه خود روایات هم مسئله این بر موید و بوده  

 

 وان�� علیها َویَدُْخلَ  یََراَها ان َعائَِشةُ  أََحب تْ  من یُْرِضْعنَ  ان أََخَواتَِها تَأُْمرُ  عَائَِشةُ  كانت��

 هللا صلى النبي أَْزَواجِ  َوَسائِرُ  َسلََمةَ  أُم   َوأَبَتْ  علیها یَْدُخلُ  ثُم   َرَضعَات   خْمسَ �� َكبِیرا   كان

َضاَعةِ  بِتِْلكَ  َعلَْیِهن   یُدِْخْلنَ  ان وسلم علیه .اْلَمْهدِ  في یَْرَضعَ  حتى الناس ِمنَ  أََحدا   الر   



 بر و ببیند را هاآن دارد دوست او كه مردانى به دادمى دستور خواهرانش به عائشه،��

 اما شوند؛ وارد او بر سپس باشند، بزرگ مردان چه اگر دهد؛ شیر بارپنج شوند، وارد او

 خوردن، شیر نوع این با كه بودند مخالف كار این با( ص) پیامبر زنان سایر و سلمهام

.باشند شیرخورده گهواره در كه این مگر شود؛ وارد هاآن بر احدى  

 ،6ج حنبل، بن أحمد مسند ،(هـ241متوفاي) حنبل بن أحمد هللا ابوعبد الشیباني،️⬅

مصر؛ – قرطبة مؤسسة: ناشر ،26373ح ،270ص  

 

 ، عایشه فتواي اساس بر هم عمریه حاظر حال علماي بلكه عایشه نتنها هست جالب و��

 سمع به ادامه در كه هست كلیپي مورد این در كه كردند مي صادر را كبیر رضاع فتواي

كنیم مي ارائه دوستان همه نظر و  

 

سنت اهل علماي نه و هست نسخ بر قائل عایشه نه  پس️��  

 

هست ضعیف هم ان كه ذیل عنوان به كردند ارائه شیعه كتب از را روایتي اما�🗨�  

 

ِ  َمْریَمَ  أَبِي عَنْ  ُسلَْیَمانَ  ْبنِ  اْلقَاِسمِ  عَنِ  الن ْضرِ  ْبنِ  اْلُحَسْینِ  عَنِ  عَْنهُ  18  َجابِر   َعنْ  اأْلَْنَصاِري 

 َهِذهِ  إِال   فِیهِ  َما ذََهبَ  قَدْ  وَ  فََوَجدُوهُ  اْلبَْحرِ  فِي ُمْصَحف   َوقَعَ  یَقُولُ  َسِمْعتُهُ  قَالَ  ع َجْعفَر   أَبِي َعنْ 

ِ  إِلَى أاَل -اآْلیَةَ  اأْلُُمور تَِصیرُ  اّلل   

�👉�.مجهول: عشر الثامن الحدیث�👈�  

522: ص ،12ج العقول، مرآة ️⬅  

 

 نمي وارد شیعه عقیده بر هم اشكالي اصل بودنش، ضعیف از جداي روایت این اما ️⬅

 یا و مفقود قراني هم اگر و بود شده زده قلم بسیاري هاي قران باقر امام زمان تا زیرا كند

 قران این و بوده مستعمل دیگر هاي قران زیرا كند نمي وارد جرحي باشد شده هم معدوم

 امام ایا چیست؟ در شما روایت به ربطش اما شده امحا و نبوده استفاده قابل خود به خود

 شده؟ باطل هم قران بوده این بر قائل رفته بین از كه قراني این وجود با سلم علیه باقر

 بر قائل عایشه خورده رو هللا كتاب عایشه بزغاله ان در كه شما روایت طبق انكه حال



 هم ان بر و مانده باقي خود عقیده بر فلذا بوده الهي ایات جز عنوان به كبیر رضاع وجود

داده مي فتوا  

 

 كه بوده جهت این به است مشهود عمریه عقیده در كفریات گویم مي اینكه اما و��️✔

هست بزغاله یك بلكه نیست خدا انها نزد قران ناسخ  

 

 که دیکرد ثابت هم باز که اوال شده، نسخ هیا نیا به رضاعه دیگفت نکهیا مورد در اما

 رضاع به یربط هیا نیا و داشته رهیکب رضاع به اعتقاد شهیعا چون چرا؟ دیهست جاهل

�😂😂� ندارد رهیکب  

 

 رضاع به باز چرا اوال داشته اگر که نداشته رضاع نسخ به یاعتقاد شهیعا اصل ایثان

کرده؟ یم عمل رهیکب  

 

هست رهیکب رضاع هیا نسخ هیا نیا که دیاوریب هیا کی که کنم یم یتحد بنده ثالثا  

 

 رضاع فرموده هیا انکه حال گذارم یم هم را رهیکب رضاع بر شهیعا اعتقاد هم ادامه در

�👇👇� داده یم ریش بزرگساالن به شهیعا یول هست یسالگ دو تا  

 

لت ، أرضعتْه الحجابَ  أحد علیها یدخل أن أرادت إذا المؤمنین أم   عائشة وكانت  من ذلك تأو 

هات علیه یوافقها لم رأي وهو ، حذیفة أبي زوج ِلَسْهلة وسلم علیه هللا صلى النبي إذن  أم 

 بإعمال�👈� ، سعد بن اللیث به وقال ، بذلك علیهن   أحد یدخل أن وأبَْین ، المؤمنین

.  به أفتى أن بعد األشعري موسى أبو عنه رجع وقد. ️⬅️⬅ الكبیر رضاع  

 

. دادمى شیر او به شود، وارد او بر شخصى خواستمى كه وقت هر عائشه، المؤمنین ام

 دیدگاهى این. است بوده ابوحذیفه همسر سهله، به پیامبر اجازه مطلب، این براى او دلیل

 از استفاده با كسى كه دادندنمى اجازه و نبودند موافق آن با پیامبر همسران دیگر كه است

 اما است؛ داشته كبیر رضاع به اعتقاد نیز سعد بن لیث.  شوند وارد هاآن بر روش این

. بازگشت خودش فتواى از داد، فتوا كه این از بعد اشعرى ابوموسى  



 

:  ناشر ، 297ص ،4ج ، والتنویر التحریر ،(هـ1284متوفاى) عاشور بن الطاهر محمد

.م1997 - تونس - والتوزیع للنشر سحنون دار  

 

 عائشة مذهب وهو التحریم به یثبت الكبیر إرضاع إن قال من به استدل قد والحدیث

حزم وبن علیة وبن سعد بن واللیث رباح أبي بن وعطاء الزبیر بن وعروة  

 

 استناد روایت این به ، است حرمت موجب ریکب رضاع ندیگو یم که ییفقها تمام�👈�

 یرضاع فرزند مرد آن ، بخورد ریش یزن از یبزرگ مرد کی چنانچه اگر یعنی.  کردند

 از که)  رباح یاب بن عطاء ، ریزب بن عروه و ️⬅️⬅شهیعا مذهب نیا.  شود یم زن آن

. بوده نیهم شانیفتوا و است حزم ابن و هیعل بن و سعد بن ثیل ،(  است ینام یعلما  

 

46 ص ، 6 ج ، المعبود عون ، یآباد میعظ  

 

�😂😂� بوده شهیعا مذهب رهیکب رضاع اصل  

 

اقا؟ چرا شود یم برابر دو مشکل حاال خوب  

 

 وجوب و وجود به بلکه نداشته اعتقاد رضاع هیا نسخ به نتنها شهیعا اصل مییگو یم

 فیتحر بر قائل لذا نبوده نسخ بر قائل او چون چرا؟ داشته اعتقاد رهیکب رضاع به عمل

 او بزغاله و نشده نسخ و داشته وجود قران در رهیکب رضاع بوده نیا بر قائل چون بوده

 که ییجا تا کرده یم عمل رهیکب رضاع به هم هللا رسول اتیح از بعد لذا خورده را هیا

 شهیعا منظر از نتنها لهذا بوده شهیعا مذهب جز رهیکب راضع اصل اند گفته شما یعلما

کرده یم هم عمل و داشته اعتقاد ان به شهیعا بلکه نشده نسخ رهیکب رضاع  

 

 اعتقاد و کرده عمل شهیعا سنت به هم شما یامروز یعلما که دهیرس ییجا به کار یحت

  نبوده ان نسخ بر قائل و داشته رهیکب رضاع به



 

�👇👇� بدم رو پیکل نیا  

http://www.aparat.com/v/15EM9 

 

کنه یم تیکفا نقدریهم یول هست اریبس بمطال  

 

السلم علیکم و رحمه هللا و برکاتهو  

برگروه مناظراتی خیمه گاه حضرت ا

(اباالفضل )ع  

http://www.aparat.com/v/15EM9

