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 هللا بسم           
 یبودم داده پاسخ انرا ما که بودند زده منتشره حشره ثیحد بر قیطر 5 هیعمر سابقا

 میبوش دوستان عارض را یا نکته مقدمه عنوان به

 10 به امبریپ که اند کرده جعل را یتیروا ان در که مبشره عشره ثیحد نام به دارند یتیروا کی هیعمر جماعت نیا

 و منتشره عشره گذاشتن رو تیروا اسم لذا نفر 10 به فقط دیکن دقت دوستان داده را بهشت بر بشارت یصحاب از نفر

 کرده دایپ ریتقر هم مصطلح نیا با انها انیم

 میگذار یم هم رو میکرد یبررس انرا هم ما و بودند داده قبال هیعمر که را یطرق حاال

  مبشره عشره روایت بر نقد سلسله و باشید ما با

 مبشره عشره ثیحد قیطر نیاول

 :کندیم نقل ریز قیطر به را مبشره عشره ثیحد خود مسند در حنبل بن احمد

دٍ  ْبنُ  اْلعَِزیزِ  عْبدُ  َحدَّثَنَا َسِعیٍد، ْبنُ  قُتَْیبَةُ  َحدَّثَنَا  ، ُمَحمَّ ْحَمنِ  َعْبدِ  عنْ  الدََّراَوْرِديُّ ْحَمنِ  َعْبدِ  َعنْ  أَبِیِه، َعنْ  ُحَمْیٍد، ْبنِ  الرَّ  ْبنِ  الرَّ

 اْلَجنَِّة، فِي َوَطْلَحةُ  اْلَجنَِّة، فِي َوُعثَْمانُ  اْلَجنَِّة، فِي َوَعِلي   اْلَجنَِّة، فِي َوُعَمرُ  اْلَجنَِّة، فِي بَْكرٍ  أَبُو: " قَالَ  K النَّبِيَّ  أَنَّ  َعْوٍف،

بَْیرُ  ْحَمنِ  َوَعْبدُ  اْلَجنَِّة، فِي َوالزُّ  نُفَْیلٍ  ْبنِ  َعْمِرو ْبنِ  َزْیدِ  ْبنُ  َوَسِعیدُ  اْلَجنَِّة، فِي َوقَّاٍص  أَبِي ْبنُ  َوَسْعدُ  اْلَجنَِّة، فِي َعْوفٍ  ْبنُ  الرَّ

َ  َوأَبُو اْلَجنَِّة، فِي احِ  ْبنُ  ُعبَْیدَة  " اْلَجنَّةِ  فِي اْلَجرَّ

 مبشره عشره ثیحد قیطر نیدوم یبررس

 :کندیم نقل ریز قیطر به را مبشره عشره ثیحد خود مسند در یدیحم

ْحَمنِ  َعْبدِ  ْبنُ  ُحَصْینُ  َحدَّثنا ُسْفیَاُن، َحدَّثنا[ 84] -(82) ، الرَّ  ْبنِ  َسِعیدِ  َعنْ  َظاِلٍم، اْبنِ  عنِ  یََساٍف، ْبنِ  ِهاللِ  َعنْ  السُّلَِميُّ

ِ  َرُسولُ  قَالَ : قَالَ  نُفَْیٍل، ْبنِ  َعْمِرو  اْلَجنَِّة، ِفي َوُعَمرُ  اْلَجنَِّة، فِي بَْكرٍ  َوأَبُو اْلَجنَِّة، فِي أَنَا: اْلَجنَّةٍ  فِي قَُرْیٍش  ِمنْ  َعَشَرة  : " K اّللَّ

بَْیرُ  اْلَجنَِّة، فِي َوَعِلي   اْلَجنَِّة، فِي َوُعثَْمانُ  ْحَمنِ  َوَعْبدُ  اْلَجنَِّة، فِي َوَطْلَحةُ  اْلَجنَِّة، فِي َوالزُّ  ْبنُ  َوَسْعدُ  اْلَجنَِّة، فِي َعْوفٍ  ْبنُ  الرَّ

 .أَنَا: َسِعید   فَقَالَ  اْلعَاِشُر؟ َمنِ : فَقَالُوا َسِعید ، َسَكتَ  ثُمَّ  ،" اْلَجنَّةِ  فِي َوقَّاٍص  أَبِي

 مبشره عشره ثیحد قیطر نیسوم یبررس

 :کندیم نقل ریز قیطر به را مبشره عشره ثیحد خود یالکبر سنن در یینسا

ْحَمنِ  عْبدِ  َعنْ  ِصیَاحٍ، ْبنِ  َحر ِ  َعنْ  ُشْعبَةَ، َعنْ  َوِكیعٍ، َعنْ  ُسلَْیَماَن، ْبنُ  َحاِجبُ  أْخبََرنَا  ْبنَ  َسِعیدَ  َشِهدْتُ : قَالَ  األَْخنَِس، ْبنِ  الرَّ

ٍ  ِمنْ  فَذََكرَ  ُشْعبَةَ، ْبنِ  اْلُمِغیَرةِ  ِعْندَ  نُفَْیلٍ  ْبنِ  َعْمِرو ْبنِ  َزْیدِ  ِ  َرُسولَ  َسِمْعتُ : فَقَالَ  َشْیئًا، َعِلي   قَُرْیٍش  ِمنْ  َعَشَرة  : " یَقُولُ  K اّللَّ

بَْیرُ  اْلَجنَِّة، فِي َوَطْلَحةُ  اْلَجنَِّة، فِي َوُعثَْمانُ  اْلَجنَِّة، فِي َوَعِلي   اْلَجنَِّة، فِي َوُعَمرُ  اْلَجنَِّة، فِي بَْكرٍ  أَبُو: اْلَجنَّةِ  فِي  اْلَجنَِّة، فِي َوالزُّ

ْحَمنِ  َوَعْبدُ   " َعْمٍرو ْبنِ  َزْیدِ  ْبنُ  َوَسِعیدُ  اْلَجنَِّة، فِي َوقَّاٍص  أَبِي ْبنُ  َوَسْعدُ  اْلَجنَِّة، ِفي الرَّ

 مبشره عشره ثیحد قیطر نیچهارم یبررس

 :کندیم نقل ریز قیطر به را مبشره عشره ثیحد خود یالکبر سنن در یینسا

دُ  أَْخبََرنَا[ 8137] ي َحدَّثَنِي: قَالَ  اْلُمثَنَّى، ْبنُ  َصدَقَةُ  أنا: قَالَ  َسِعیٍد، بنُ  یَْحیَى أنا: قَالَ  اْلُمثَنَّى، ْبنُ  ُمَحمَّ  ْبنُ  ریَاحُ  َجد ِ

ِ  َرُسولِ  َعَلى أَْشَهدُ : " قَالَ  َزْیٍد، ْبنَ  َسِعیدَ  أَنَّ  اْلَحاِرِث،  َكِذبًا َعلَْیهِ  ألَْرِويَ  أَُكنْ  لَمْ  َوإِن ِي قَْلبِي، َوَوَعاهُ  أُذُنَاَي، َسِمعَتْهُ  بَِما K اّللَّ

 اْلَجنَِّة، فِي َوَطْلَحةُ  اْلَجنَِّة، فِي َوُعثَْمانُ  اْلَجنَِّة، فِي َوَعِلي   اْلَجنَِّة، فِي َوُعَمرُ  اْلَجنَِّة، فِي بَْكرٍ  أَبُو: قَالَ  أَنَّهُ  لَِقیتُهُ، إِذَا َعْنهُ  یَْسأَلُنِي
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بَْیرُ  ْحَمنِ  َوَعْبدُ  اْلَجنَِّة، فِي َوالزُّ یَهُ أُسَ  أَنْ  ِشئْتُ  لَوْ  اْلُمْؤِمنِینَ  َوتَاِسعُ  اْلَجنَِّة، فِي َماِلكٍ  ْبنُ  َوَسْعدُ  اْلَجنَِّة، فِي َعْوفٍ  ْبنُ  الرَّ  م ِ

ْیتُهُ،  [ 328  ص:  7  ج]  یُنَاِشدُونَهُ  اْلَمْسِجدِ  أَْهلُ  فََرجَّ  لََسمَّ

ِ  َرُسولِ  َصاِحبَ  یَا ، ِ  نَاَشدْتُُمونِي: قَالَ  التَّاِسُع؟ َمنِ  K اّللَّ ِ  َوَرُسولُ  اْلُمْؤِمنِیَن، تَاِسعُ  أَنَا اْلعَِظیِم، بِاّللَّ  " اْلعَاِشرُ  K اّللَّ

 مبشره عشره ثیحد قیطر نیپنجم یبررس

 :کندیم نقل ریز قیطر به را مبشره عشره ثیحد خود ریالصغ معجم در یطبران

ُب، الشََّمْقَمقِ  أَبُو اْلَمِلكِ  َعْبدِ  ْبنِ  اْلُحَسْینِ  ْبنُ  أَْحَمدُ  حدَّثَنَا ، یَْحیَى ْبنُ  َحاِمدُ  َحدَّثَنَا ُهبَْیَرةَ، اْبنِ  بِقَْصرِ  اْلُمَؤد ِ  ُسْفیَانُ  َحدَّثَنَا اْلبَْلِخيُّ

ُ  َرِضيَ  ُعَمرَ  اْبنِ  عنِ  ثَابٍِت، أَبِي ْبنِ  حبِیبِ  َعنْ  اْلِخْمِس، ْبنِ  ُسعَْیرِ  َعنْ  ُعیَْینَةَ، ْبنُ  ِ  َرُسولُ  قَالَ : قَالَ  َعْنهُ، اّللَّ  َعَشَرة  : " K اّللَّ

بَْیرُ  اْلَجنَِّة، فِي َوَطْلَحةُ  اْلَجنَِّة، فِي َوَعِلي   اْلَجنَِّة، فِي َوُعثَْمانُ  ْلَجنَِّة،ا فِي َوُعَمرُ  اْلَجنَِّة، فِي بَْكرٍ  أَبُو: اْلَجنَّةِ  فِي قَُرْیٍش  ِمنْ   َوالزُّ

ْحَمنِ  َوَعْبدُ  اْلَجنَِّة، فِي َزْیدٍ  ْبنُ  َوَسِعیدُ  اْلَجنَِّة، فِي َوَسْعد   اْلَجنَِّة، فِي َ  َوأَبُو اْلَجنَِّة، فِي َعْوفٍ  ْبنُ  الرَّ احِ  ْبنُ  ُعبَْیدَة  اْلَجنَِّة، ِفي اْلَجرَّ

ُ  َرِضيَ   " أَْجَمِعینَ  َعْنُهمْ  اّللَّ

 ::::::::: شیعه پاسخ

  اولي طریق سند

دٍ  ْبنُ  اْلعَِزیزِ  عْبدُ  َحدَّثَنَا َسِعیٍد، ْبنُ  قُتَْیبَةُ  حدَّثَنَا ، ُمَحمَّ ْحَمنِ  َعْبدِ  عنْ  الدََّراَوْرِديُّ ْحَمنِ  َعْبدِ  َعنْ  أَبِیِه، َعنْ  ُحَمْیٍد، ْبنِ  الرَّ  ْبنِ  الرَّ

 َعْوٍف،

 دلیل دو به است ضعیف سندي نظر از روایت این

 بر دلیل مسئله این و داشته روایت ضبط و حافظ در مشكل و است الحفظ سي دراوردي راوي كه است این اول دلیل

 شود مي صحت از روایت شدن ساقط و اعتبار از راوي افتاد

 باشند ضابط و حافظ ان روات كه هست صحیح روایتي گویند مي سنت اهل 

 .تدلیس وعدم وعدالة  ضبط ذوي رواته یكون وأن  والعلة، الشذوذ من السالم المتصل إذا صحته على فالمجمع

 وباطل است ضعیف مذكور راوي كه است این روایت ضعف بر دلیل اولین پس

 تعدیل نه و است جرح مراتب از الحفظ سي كه كردن تصریح هم سنت اهل علماي خود و 

ا)  (فََمَراتِبُ  اْلَجْرحِ  أَْلفَاظُ  َوأَمَّ

ِءُ   .اْلِحْفظِ  َسي 

 408 ص 1 ج النواوي تقریب شرح في الراوي تدریب: الكتاب 

 چنین روایات به توان مي ایا و خیر یا هست مفسر جرح جز الحفظ سي ایا كنند مي سوال كه است این دوم نكته 

 خیر؟ یا نمود احتجاج شخصي

 راوي این كه باشه ضابط راوي كه است همین صحیح روایت باب در سنت اهل تعریف اصال شدیم عارض پیشتر ما 

 شود نمي مترتب روایت بر صحت حكم لذا نیست

 كه افرادي به عایشه خود بگویم باید خیر یا كرد استناد داشت حافظ مشكل كه راوي به توان مي ایا اینكه بر اضافه 

 خودتان مشكل فهمید مي شما ولي سواده بي عایشه بگوید خواهید مي شما حاال كرده نمي احتجاج داشتن حافظ مشكل

بِیعِ  َوأَبُو ِهَشامٍ  ْبنُ  َخلَفُ  َحدَّثَنَا و - 1546 ْهَرانِيُّ  الرَّ ادٍ  َعنْ  َجِمیعًا الزَّ ادُ  َحدَّثَنَا َخلَف   قَالَ  َحمَّ  ْبنِ  ِهَشامِ  َعنْ  َزْیدٍ  ْبنُ  َحمَّ

ُ  َرِحمَ  فَقَالَتْ  َعلَْیهِ  أَْهِلهِ  بِبَُكاءِ  یُعَذَّبُ  اْلَمی ِتُ  ُعَمرَ  اْبنِ  قَْولُ  َعائَِشةَ  ِعْندَ  ذُِكرَ  قَالَ  أَبِیهِ  َعنْ  ُعْرَوةَ  ْحَمنِ  َعْبدِ  أَبَا اّللَّ  َشْیئًا َسِمعَ  الرَّ

تْ  إنََّما یَْحفَْظهُ  فلَمْ  ِ  َرُسولِ  َعَلى َمرَّ ُ  َصلَّى اّللَّ ٍ  َجنَاَزةُ  َوَسلَّمَ  َعلَْیهِ  اّللَّ  لَیُعَذَّبُ  َوإِنَّهُ  تَْبُكونَ  أَْنتُمْ  فَقَالَ  َعلَْیهِ  یَْبُكونَ  َوُهمْ  یَُهوِدي 

 مسلم حیصح
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 نمي احتجاج قابل اصال رو  داشتن حافظه مشكل كه را رواتي هم سنت اهل علماي خود كه هست این بعدي مطلب 

 دانستند

 دانستند مي دار مشكل حفظ و حفظ در را راوي این ابوزرعه اقاي 

 . فیخطىء الشىء حفظه من حدث فربما ، الحفظ سیىء:  زرعة أبو قال و 

 حفظه لسوء به أحتج ال:  خزیمة ابن وقال

 داشته حافظه در مشكل زیرا نیست احتجاج قابل

 ندارد ارزشي سنت اهل نزد كه است مفسر جرح مراتب از  حفظ سوء كه است مشخص و موید نتیجه در 

 مربوط كه هست اي قاعده هم است احتجاج قابل پس حسن شود مي لذا تعدیل هم و دارد جرح هم راوي یك اینكه اما  

 شود نمي مترتب حسن قاعده دیگر تعدیل بر جرح تقدم جهت به مفسر جرح در و شود نمي مفسر جرح به

 اصال او گویند مي سنت اهل كه داشته هم دیگر مشكلي روایت حفظ در جرح جز به راوي این اینجاست بعدي مطلب 

 نبوده قوي

 . بالقوى لیس الدراوردى العزیز عبد:  بخطه قرأت فیما النسائى قال و 

 تعدیل بر جرح شدن مقدم بر دلیلي وهابي جماعت همین رجال قاعده طبق نباشد یا و باشد مفسر جرح اینكه اما و 

 چیه ادعایتان دیگر است مقدم جرح دارید قاعده خودتان وقتي است،

  https://telegram.me/menhajol_beda/5262 

 است مقدم تعدیل بر جرح میكي قول به ندارند خبر هم میكي دوستان گویا

  باشد مي ذیل شرح به سومي سند

ْحَمنِ  عْبدِ  َعنْ  ِصیَاحٍ، ْبنِ  َحر ِ  َعنْ  ُشْعبَةَ، َعنْ  َوِكیعٍ، َعنْ  ُسلَْیَماَن، ْبنُ  َحاِجبُ  أْخبََرنَا  ْبنَ  َسِعیدَ  َشِهدْتُ : قَالَ  األَْخنَِس، ْبنِ  الرَّ

 ..ُشْعبَةَ، ْبنِ  اْلُمِغیَرةِ  ِعْندَ  نُفَْیلٍ  ْبنِ  َعْمِرو ْبنِ  َزْیدِ 

  هست وكیع راوي اولین 

 بوده احادیث الفاظ دادن تغییر وكیع كار

 اللسان أهل من یكن ولم بالمعنى یحدث كان كأنه الحدیث ألفاظ فیغیر حفظه من بآخره یحدث كان

 114ص/11ج التهذیب تهذیب

 معني به نقل که انگار ؛ داد مي تغییر را حدیث الفاظ پس ؛ کرد مي روایت حفظ از(  روایتش نقل دوره)  اواخر در او

 ( داد مي تغییر را کلمات)  نبود زبان اهل از و کند مي

 هم خوار شراب وكیع كه بماند گرفت؟ روایت او از شود مي حدیثه مضامین تغییر و تدلیس كارش كه كسي براستي

 بوده

 بوده حدیث در خطا اهل هم او كه هست شعبه بعدي راوي

ً  یخطئ وشعبة...  الخیل في الشكال كره حدیث في یخطئ شعبة: یقول یحیى سمعت» : گوید مي هم معین ابن  في أیضا

ً  یخطئ وشعبة... المندلي أو القندلي: یقول المدري، حجر حدیث  یقول الثور، أبي عن دینار، بن عمرو حدیث في أیضا

 .(262/2: للدوري ، معین ابن تاریخ)« .السوار أبي عن دینار بن عمرو عن

 !!! مبشره؟؟؟ عشر اثني حدیث یا مبشره عشره حدیث

https://telegram.me/menhajol_beda/5262
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 نام لذا اند داده نفر 10 بودن بهشتي به بشارت خدا رسول كه اند كرده اقامه ضعیف و باطل روایت 5 وهابي جماعت 

 سندي نظر از نتنها كنیم مي رجوع روایت 5 این به وقتي ما كه حالي در مبشره، عشره به شده معروف روایت این

 روایت این اگر خوب هستن، نفر 12 بلكه اند نشده داده بشارت بشهت به نفر 10 اصال بود خواهید شاهد شما ضعیفه

 شدن؟ بشارت نفر 10 یعني مبشره؟ عشره گید مي چرا هست صحیح

 11 ؟ نفر 10 دارن؟ بهشت به بشارت نفر چند بالخره ببینید كنید شمارش بعد و كنید نگاه را احادیث خودتان شما 

  نفر؟ 12 نفر؟

 كنم مي عرض شما خدمت من شده؟ محاسبه اینطور چطوري حاال 

 گوید مي اینطور اولي روایت در اقا این  

  اْلَجنَِّة، فِي َوَطْلَحةُ ۵ اْلَجنَِّة، فِي َوُعثَْمانُ ۴ اْلَجنَِّة، فِي َوَعِلي  ۳ اْلَجنَِّة، فِي َوُعَمرُ  ۲ اْلَجنَِّة، فِي بَْكرٍ  أَبُو۱: قَالَ  النَّبِيَّ  أَنَّ 

بَْیرُ ۶ ْحَمنِ  َوَعْبدُ ۷اْلَجنَِّة، فِي َوالزُّ  ْبنِ  َعْمِرو ْبنِ  َزْیدِ  ْبنُ  َوَسِعیدُ ۹ اْلَجنَِّة، فِي َوقَّاٍص  أَبِي ْبنُ  َوَسْعدُ ۸ اْلَجنَِّة، فِي َعْوفٍ  ْبنُ  الرَّ

َ  َوأَبُو۱۰ اْلَجنَِّة، فِي نُفَْیلٍ  احِ  ْبنُ  ُعبَْیدَة  " اْلَجنَّةِ  فِي اْلَجرَّ

 ببینید را دومي روایت حاال 

ِ  َرُسولُ  قَالَ   فِي َوُعثَْمانُ ۴ اْلَجنَِّة، فِي َوُعَمرُ ۳ اْلَجنَِّة، فِي بَْكرٍ  َوأَبُو۲ اْلَجنَِّة، فِي أَنَا۱: اْلَجنَّةٍ  فِي قَُرْیٍش  ِمنْ  َعَشَرة  : " K اّللَّ

بَْیرُ  ۶  اْلَجنَِّة، فِي َوَعِلي  ۵  اْلَجنَِّة، ْحَمنِ  َوَعْبدُ  ۸اْلَجنَِّة، فِي َوَطْلَحةُ  ۷ اْلَجنَِّة، فِي َوالزُّ  ْبنُ  َوَسْعدُ  ۹ اْلَجنَِّة، فِي َعْوفٍ  ْبنُ  الرَّ

 .أَنَا: َسِعید   ۱۰ فَقَالَ  اْلعَاِشُر؟ َمنِ : فَقَالُوا َسِعید ، َسَكتَ  ثُمَّ  ،" اْلَجنَّةِ  فِي َوقَّاٍص  أَبِي

 تا 11 شود مي و شد اضافه هم خدا رسول دومي روایت در حاال و بود عشره تا 10 اولي روایت در كنید دقت 

  سومي روایت 

بَْیرُ  ۶اْلَجنَِّة، فِي َوَطْلَحةُ   ۵اْلَجنَِّة، فِي َوُعثَْمانُ  ۴اْلَجنَِّة، فِي َوَعِلي   ۳ اْلَجنَِّة، فِي َوُعَمرُ  ۲اْلَجنَِّة، فِي بَْكرٍ  أَبُو ۱  فِي َوالزُّ

ْحَمنِ  َوَعْبدُ ۷اْلَجنَِّة، یَهُ  أَنْ  ِشئْتُ  لَوْ  اْلُمْؤِمنِینَ  َوتَاِسعُ  اْلَجنَِّة، فِي َماِلكٍ  ْبنُ  َوَسْعدُ  ۸اْلَجنَِّة، فِي َعْوفٍ  ْبنُ  الرَّ ْیتُهُ، أَُسم ِ  فََرجَّ  لََسمَّ

 [ 328  ص:  7  ج]  یُنَاِشدُونَهُ  اْلَمْسِجدِ  أَْهلُ 

ِ  َرُسولِ  َصاِحبَ  یَا ، ِ  نَاَشدْتُُمونِي: قَالَ  التَّاِسُع؟ َمنِ  K اّللَّ ِ  َوَرُسولُ  ۱۰اْلُمْؤِمنِیَن، تَاِسعُ  أَنَا ۹ اْلعَِظیِم، بِاّللَّ   اْلعَاِشرُ  K اّللَّ

 نفر 12 شوند مي مجموعا كه شود مي اضافه مبشره عشره به هم مالك بن سعد سومي روایت در 

 درس هم ریاضیات كالس دو شما محدثین گویا مبشره؟ عشره این هستن نفر چند بالخره كنید مشخص رو ما تكلیف اقا 

 10 وهللا بابا دونن نمي رو مبشره عشر اثني و عشره بین فرق كه هستن سواد بي شما علماي اینكه یا و بوده نخونده

 12 با كنه مي فرق

 حمزه حضرت دیگه یكي بعد بودن نفر 8 گه مي كالكرابي مثل یكي كلمه شبكه كه، شه نمي ختم اینجا به بدبختي 

  تا 14 شود مي كه كند مي اضافه هم را هللا رسول عم ابن جعفر و  پیامبر عموي

 تا 15 شد پس عشره این به شود مي اضافه هم مسعود ابن كه دیگه روایت یه در

 گذاشت خواهم ادامه در هم رو كلمه شبكه كلیپ من و

  بالخره؟ هستن چندتا مبشره عشره این اقا كنید روشن رو ما تكلیف حاال 

  نفر 10 

 نفر 11 

 نفر 12
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 نفر 14

 نفر 15 

  كنید انتخاب را صحیح گزینه لطفا

 نیستن بهشتي زبیر و طلحه اصال گویند مي سنت اهل علماي بلكه شود نمي ختم اینجا به مبشره عشره افسانه اما 

 .الجنة ریوالزب طلحة دخلی أن من أعدل هللا: قولی عقوبی ابن عباد سمعت: محمد بن صالح 

 .عاهیبا أن بعد ایعل قاتال النهما: قال ؟ ولم!  لکیو: قلت

 وارد را ریزب و طلحه که است آن از تر عادل خداوند:گفت یم که دمیشن عقوبی بن عباد از:دیگو یم محمد بن صالح

 .کند بهشت

 .بودند کرده عتیب او با که آن از بعد دندیجنگ طالبیاب بن یعل با دو آن چون:چرا؟گفت! تو بر یوا:گفتم

 والنشر للطباعه ثهیالحد الفاروق 59ص5ج الکمال بیتهذ و 29ص 14ج النبالء راعالمیس 

  تا 13 شه مي بشن كم نفر 2 تا 15 از خوب 

  بده خبر هم ما به فهمیده وهابي هر نفهمدیم كه ما واال

 به فقط پیامبر گوید مي بوده مبشره عشره از كه وقاص ابي بن سعد كه اینجاست جالب و داره ادامه بازم افسانه این اما

 داده بهشت بشارت نفر یك

 سالم بن لعبدهللا اال الجنه اهل من انه االرض یعل یمشی الحد قولی یالنب سمعت ما

 اهل از او: دیبگو سالم بن عبداّللَّ  بجز رودیم راه نیزم روي بر که اي زنده درباره که دمینشن( ص) خدا رسول از من

 !! است بهشت

 3552 ح - سالم بن عبدهللا مناقب باب - مناقب کتاب - یبخار حیصح

    http://library.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=146&pid

=101971&hid=3552 

 و دارن قبولش صحابي نه كه كنید مي استدالل موضوع و باطل احادیث این به گیره نمي خجالتتان خودتان وكیلي خدا 

 علمایتان؟ نه و مبشره عشره خود نه

 نباشد تعارض در شما دیگر روایات با كه دهد نشان ما به مبشره عشره از صحیح سند با روایت یك كنم مي تحدي 

  هستند نفر 9 مبشره عشره كه اورند مي روایتي اقایان كه جایي تا كي؟ تا دارد ادامه بدبختي این اما

 مبشره عشره ثیحد قیطر نیسوم یبررس

 :کندیم نقل ریز قیطر به را مبشره عشره ثیحد خود یالکبر سنن در یینسا

ْحَمنِ  عْبدِ  َعنْ  ِصیَاحٍ، ْبنِ  َحر ِ  َعنْ  ُشْعبَةَ، َعنْ  َوِكیعٍ، َعنْ  ُسلَْیَماَن، ْبنُ  َحاِجبُ  أْخبََرنَا  ْبنَ  َسِعیدَ  َشِهدْتُ : قَالَ  األَْخنَِس، ْبنِ  الرَّ

ٍ  ِمنْ  فَذََكرَ  ُشْعبَةَ، ْبنِ  اْلُمِغیَرةِ  ِعْندَ  نُفَْیلٍ  ْبنِ  َعْمِرو ْبنِ  َزْیدِ  ِ  َرُسولَ  َسِمْعتُ : فَقَالَ  َشْیئًا، َعِلي   قَُرْیٍش  ِمنْ  َعَشَرة  : " یَقُولُ  K اّللَّ

 اْلَجنَّة فِي

  اْلَجنَِّة، فِي بَْكرٍ  أَبُو ۱

  اْلَجنَِّة، فِي َوُعَمرُ ۲

 اْلَجنَِّة، فِي َوَعِلي  ۳

http://library.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=146&pid
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 اْلَجنَِّة، فِي َوُعثَْمانُ  ۴

  اْلَجنَِّة، فِي َوَطْلَحةُ  ۵

بَْیرُ ۶   اْلَجنَِّة، فِي َوالزُّ

ْحَمنِ  َوَعْبدُ ۷  اْلَجنَِّة، فِي الرَّ

  اْلَجنَِّة، فِي َوقَّاٍص  أَبِي ْبنُ  َوَسْعدُ  ۸

 " َعْمٍرو ْبنِ  َزْیدِ  ْبنُ  َوَسِعیدُ ۹

 كنم مي واگذار سنت اهل برادران به رو قضاوت ، گم نمي هیچي من خدایي 

 هست نفر 9 نام انوقت داده بهشت بشارت رو نفر 10 فرموده روایت خود در پیامبر اورند مي روایت ها این 

 اید برده داعشي وهابیت شما رو مسلمان چي هر ابروي كه هاتون بازي مسخره همه این با بمیرید برید بابا 

 تعدد روایت گه مي بعد میاره مبشره عشره از اسم یه و عدد یه كدام هر اورده روایت 5 كه باشد حیا بي باید چقدر آدم

 ندارد هم سندي بررسي به نیار دارد طرق

 10 جا یك نفر 9 گه مي جا یك انوقت هستن، بهشتي نفر 10 یعني مبشره عشره گویي مي خودت تو نادان، احمق 

 نفر 15 جا یك نفر 14 جا یك نفر 12 جا یك نفر 11 جا یك نفر

 اوج واقعا دهند نشان تعمد باز بخواهند كردیم مشخص اینجا امروز ما را حقیقت كه مطالب این با سنت اهل اگر یعني  

 ده مي نشان را انها تعصب
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 رو سند هست فیضع داللت جهت از هم و سند جهت از هم مبشره عشره تیروا میشد عارض شتریپ که طور همان

 یم جا کی یول هست مبشره عشره اسمش شما تیروا میگفت هم رو متن جهت از و ندارد حیصح سند میکرد عرض که

 ذکر ان یبرا ننتوانستند هم کلمه یوهاب شبکه خود و 12 جا کی 11 جا کی نفر 10 جا کی نفره 9 به بشارت دیگو

 کنند درست یاسام

 داده نفر کی به بشارت امبریپ امده یبخار و مسلم حیصح کتابشان نیتر حیصح در چون فهیضع هم داللت جهت از اما

 هست هیعمر گرید مصادر بر مقدم کتاب نیا و شده

 

 با تیروا اگر و امدهین یبخار در چرا امدهین مسلم در چرا هست درست تیروا نیا اگر هیمیت ابن قول به که ضایا و

 هست باطل امدهین نیحیصح در نکهیا مجرد به هست یتیاهم

 .الصحیحین في لیس

 389ص ،4ج السنة، منهاج

 میبزن هم تر اضافه گفتن دوستا میزد هیرد البته اورد یعمر نیا که یقیطر اون سر میبرو اما

، ِمْسَمارٍ  ْبنُ  َصاِلحُ  َحدَّثَنَا 3748  ، َسِعیدٍ  ْبنِ  ُعَمرَ  َعنْ  ، یَْعقُوبَ  ْبنِ  َعْنُموَسى ، فُدَْیكٍ  أَبِي اْبنُ  َحدَّثَنَا:  قَالَ  اْلَمْرَوِزيُّ

ْحَمنِ  َعْبدِ  َعنْ  ِ  َرُسولَ  أَنَّ  نَفَرٍ  فِي َحدَّثَهُ  َزْیدٍ  ْبنَ  َسِعیدَ  أَنَّ  ، أَبِیهِ  َعنْ  ، ُحَمْیدٍ  ْبنِ  الرَّ ُ  َصلَّى اّللَّ  قَالَ  َوَسلَّمَ  َعلَْیهِ  اّللَّ

 دارد وجود دیسع بن عمر یاقا تیروا نیا سند در

 دارد مفسر جرح شخص نیا که

 :است امده حاتم یاب ابن لیالتعد و الجرح در

 نا العقدى، عامر وابو النمیري سلیمان بن الفضل عنه روى الزهري عن روى المدینى شریح بن سعید بن عمر - 590 

 .وینكر الزهري عن یروى بقوى لیس  الحدیث مضطرب  فقال عنه أبي سألت قال الرحمن عبد

 .111 صفحه 6 جلد لیالتعد و الجرح

ِ  یَْعقُوبَ  ْبنِ  ُموَسى تیروا نیهم یبعد نفر ْمِعي   هم یعمر انیاقا و هست ثیالحد منکر و الحفظ یس هم او که هست الزَّ

 هست مفسر یها جرح از الحفظ یس گفتن

 هست وب اسالم تیسا در یراو نیا ترجمه نیا

  http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=778 

 بالقوي لیس   النسائي شعیب بن أحمد   6

 الحفظ سیئ صدوق   العسقالني حجر ابن   7

 به یحتج ال   الدارقطني   8

 لین فیه   الذهبي   9

 الحدیث منكر الحدیث، ضعیف   المدیني بن علي   10

 یم خنده به خودتان دیکن توجه ان متن به شما بلکه فهیضع سند جهت از نتنها تیروا نیا که نجاستیا جالب نکته اما

 دیکن دقت گذارم یم رو متن دوستان دیافت

 هست نفر 10 بر امبریپ بشارت مورد در تیروا

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=778
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ٍ  أَبُو َحدَّثَنَا ، دَُحْیمٍ  ْبنُ  إِْبَراِهیمُ  ثَنَا اْلَحافُِظ، َعِلي  َمْشِقيُّ دُ  ثَنَا أَبِي، َحدَّثَنِي الد ِ  ْبنِ  ُموَسى َعنْ  فُدَْیٍك، أَبِي ْبنِ  ِإْسَماِعیلَ  ْبنُ  ُمَحمَّ

ِ، یَْعقُوبَ  ْمِعي  ْحَمنِ  َعْبدَ  أَنَّ  ُشَرْیحٍ، ْبنِ  َسِعیدِ  ْبنِ  ُعَمرَ  َعنْ  الزَّ ْحَمِن، َعْبدِ  ْبنِ  ُحَمْیدِ  ْبنَ  الرَّ  َسِعیدَ  أَنَّ  أَبِیِه، َعنْ  أَُظنُّهُ، َحدَّثَهُ  الرَّ

ِ  َرُسولَ  أَنَّ  َحدَّثَهُ، َزْیدٍ  ْبنَ  ُ  َصلَّى اّللَّ ، َوُعثَْماُن، َوُعَمُر، بَْكٍر، أَبُو اْلَجنَّةِ  فِي َعْشَرة  : " قَالَ  َوَسلََّم، َوآِلهِ  َعلَْیهِ  اّللَّ بَْیُر، َوَعِلي   َوالزُّ

ْحَمِن، َوَعْبدُ  َوَطْلَحةُ، َ  َوأَبُو َوَسْعد ، الرَّ احِ  ْبنُ  ُعبَْیدَة  ".... تِْسعَة   َوَهُؤالءِ  اْلَجرَّ

 دیکن دقت دوستنان

 9 ها نیا امده هم متن در و شده ذکر نفر نه یاسام ادامه در یول داده بهشت بشارت نفر 10 به امبریپ امده تیروا در
 هستند نفر

 کنه ذکر هم رو نفر 10 اسم که رفته ادشی ثیحد کننده جعل و جاعل ایگو

 نبوده بلد یاضیر هم دیشا  بود زده شیحش احتماال

 مجتهد؟ دیگو یم او به یچطور بشماره را یصحاب از نفر 10 اسم نبوده بلد که یصحاب شما نظر به

 داشتند طلحه با که یا مهاجه در است کرده رد رو تیروا نیا هم موال که هست نیا مانه یم اخر نکته کی البته

 البصرة أهل السالم علیه المؤمنین أمیر التقى لما:  قال الهاللي قیس بن سلیم عن:  376 /1: للطبرسي االحتجاج وفي

 : الزبیر نادى الجمل یوم

ِ  نََشدْتُُكَما ع فَقَالَ  دٍ  آلِ  ِمنْ  اْلِعْلمِ  أُولُو وَ  تَْعلََمانِ  أَ  بِاّللَّ  النَّْهَرَوانِ  أَْهلَ  وَ  اْلَجَملِ  أَْصَحابَ  أَنَّ  بَْكرٍ  أَبِي بِْنتُ  َعائَِشةُ  وَ  ُمَحمَّ

ٍدص ِلَسانِ  َعلَى َمْلعُونُونَ  بَْیرُ  فَقَالَ  اْفتَرى َمنِ  خابَ  قَدْ  وَ  ُمَحمَّ  لََما اْلَجنَّةِ  أَْهلِ  ِمنْ  أَنَُّكمْ  َعِلْمتُ  لَوْ  ع َعِلي   فَقَالَ  نَُكونُ  َكْیفَ  الزُّ

بَْیرُ  فَقَالَ  قِتَالَُكمْ  اْستَْحلَْلتُ  ِ  َرُسولَ  َسِمْعتَ  َما أَ  الزُّ  یَْمِشي َشِهیدٍ  إِلَى یَْنُظرَ  أَنْ  أََرادَ  َمنْ  وَ  اْلَجنَّةُ  َطْلَحةَ  أُوِجبَ  أُُحدٍ  یَْومَ  یَقُولُ  اّللَّ

ً  اأْلَْرِض  َعلَى ِ  َرُسولَ  َسِمْعتَ  َما وَ  أَ  َطْلَحةَ  إِلَى فَْلیَْنُظرْ  َحی ا ِهمْ  ع َعِلي   فَقَالَ  اْلَجنَّةِ  فِي ُقَرْیٍش  ِمنْ  َعَشَرة   یَقُولُ  اّللَّ  قَالَ  َفَسم ِ

َ  أَبُو فِیِهمْ  ِتْسعَةً  َعدَّ  َحتَّى فُاَلن   وَ  فُاَلن   وَ  فُاَلن   احِ  ْبنُ  ُعبَْیدَة  تِْسعَةً  َعدَْدتَ  ع َعِلي   فَقَالَ  نُفَْیلٍ  ْبنِ  َعْمِرو ْبنِ  َزْیدِ  ْبنُ  َسِعیدُ  وَ  اْلَجرَّ

بَْیرُ  قَالَ  اْلعَاِشرُ  فََمنِ  ا ع َعِلي   فَقَالَ  أَْنتَ  الزُّ ا وَ  اْلَجنَّةِ  أَْهلِ  ِمنْ  أَن ِي أَْقَرْرتَ  فَقَدْ  أَْنتَ  أَمَّ  بِهِ  فَإِن ِي أَْصَحابِكَ  وَ  ِلنَْفِسكَ  ادََّعْیتَ  َما أَمَّ

ِ  وَ  اْلَجاِحِدینَ  لَِمنَ  ْیتَ  َمنْ  بَْعضَ  إِنَّ  اّللَّ ُ  أََرادَ  إِذَا َصْخَرة   اْلُجب ِ  ذَِلكَ  َعلَى َجَهنَّمَ  ِمنْ  دَْركٍ  أَْسَفلِ  فِي ُجب ٍ  فِي تَابُوتٍ  لَِفي َسمَّ  اّللَّ

رَ  أَنْ  ِ  َرُسولِ  ِمنْ  ذَِلكَ  َسِمْعتُ  َجَهنَّمُ  فَأُْسِعَرتْ  الصَّْخَرةَ  تِْلكَ  َرفَعَ  َجَهنَّمَ  یَُسع ِ ُ  فَأَْظفََركَ  إاِلَّ  وَ  ص اّللَّ  بِیَِدكَ  دَِمي َسفَكَ  وَ  بِي اّللَّ

ُ  فَأَْظفََرنِيَ  إاِلَّ  وَ « 14» بَْیرُ  فََرَجعَ « 15» بِأَْصَحابِكَ  وَ  بِكَ  اّللَّ  یَا فَقَالَ  َطْلَحةَ  َعلَى أَْقبَلَ  ثُمَّ  یَْبِكي ُهوَ  وَ  أَْصَحابِهِ  إِلَى الزُّ

ِ  ِكتَابِ  فِي َمْوِضعَُها اْمَرأَةٍ  إِلَى َعَمدْتَُما قَالَ  اَل  قَالَ  نَِساُؤُكَما َمعَُكَما َطْلَحةُ   َحاَلئِلَُكَما ُصْنتَُما وَ  فَأَْبَرْزتَُماَها بَْیتَِها فِي اْلقُعُودُ  اّللَّ

ِ  َرُسولَ  أَْنَصْفتَُما َما اْلِحَجالِ  وَ  اْلِخیَامِ  فِي  أَْجَلْستَُما َحْیثُ  أَْنفُِسُكمْ  ِمنْ ] ص اّللَّ

 دختر شهیعا و( ص) محمد آل از علم صاحبان و ، نفر دو شما ایآ ، دهم یم قسم خدا به را شما:  فرمود حضرت

 امبریپ زبان بر ،...(  جمل اصحاب همه:  احتجاج کتاب در)  نهروان اهل و جمل اصحاب: ))  که دیدان یم ابوبکر

  است؟ انکاریز ببندد افترا هرکس و ،((  هستند شده لعنت( ص)

 کهیحال در میملعون ما چگونه:  احتجاج کتاب در)  ؟ میبهشت اهل از ما کهیحال در میا شده لعنت ما چگونه:  گفت ریزب

 حالل را شما با جنگ دیبهشت اهل شما که شما که دانستمیم اگر:  فرمود حضرت ،(  میبهشت اهل و بدر جنگ اصحاب

 . دانستم ینم

)) و ،((  است شده بهشت مستحق طلحه: ))  فرمود یم اُُحد جنگ روز در که یدینشن( ص) امبریپ از ایآ:  گفت ریزب

 یدینشن( ص) امبریپ از ایآ ؟(( کند نگاه طلحه به بنگرد رود یم راه نیزم یرو زنده که یدیشه به خواهد یم هرکس

 ؟(( بهشتند در شیقر از نفر ده: ))  فرمود یم که

  مبش ره عشره ثیحد رد  

 عمرو بن دیسع ثیحد ایآ:  است نیچن احتجاج کتاب در عبارت نیا. )  ببر نام میبرا را آنان:  فرمود( ع) نیرالمؤمنیام

 ؟(( بهشتند در شیقر از نفر ده: ))  فرمود که است دهیشن( ص) امبریپ از کرد یم تیروا که یا دهینشن را لینف بن

 تو به یزیچ:  فرمود سپس.  کرد یم نقل را ثیحد نیا عثمان حکومت زمان در که دمیشن او از:  فرمود( ع) یعل

 ابو آنان نیب در که برد نام را نفر نُه آنکه تا ، یفالن و یفالن و یفالن:  گفت ریزب ،(  ییبگو را آنان نام تا گفت نخواهم

اح دهیعب  ابوبکر:  گفت ریزب:  است نیچن عبارت احتجاج کتاب در.)  بودند لینف بن عمرو بن دیز بن دیسع و جر 
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اح دهیعب ابو و وق اص یاب بن سعد و عوف بن عبدالرحمان و ریزب و طلحه و عثمان و وعمر  بن عمرو بن دیسع و جر 

 (. هستند لینف

 از من که یکرد اقرار تو پس:  فرمود! یهست تو:  گفت ریزب ؟ ستیک یدهم ، یبرد نام را نفر نُه:  فرمود حضرت

 نام که یافراد از یبعض قسم خدا به.  هستم آن منکر من یکرد ادعا اصحابت و خود یبرا آنچه یول ، بهشتم اهل

 بخواهد خدا هرگاه که است یسنگ چاه آن در بر.  دارند قرار جهنم یجا نیتر نییپا در یچاه داخل یتابوت در یبرد

 وگرنه ، دمیشن( ص) امبریپ از را مطلب نیا.  ردیگ یم شعله جهنم و کند یم بلند را سنگ آن کند ور شعله را جهنم

 اصحابت و تو بر مرا(  میگو یم راست من اگر و) ، زدیبر تو دست به مرا خون و دهد غلبه من بر را تو خداوند

 به را خونتان و کند غالب اصحابت و تو بر مرا خداوند وگرنه:  است نیچن عبارت احتجاج کتاب در. )  کند غالب

 . کرد یم هیگر کهیحال در برگشت ریزب ،،(  برساند آتش به زودتر را روحتان و زدیبر من دست

 474 و 473 ص الهاللي قیس بن سلیم

 داریب یها وجدان با ،قضاوت مبشره عشره ثیحد مورد در یبررس نیا دوستان خب

 برکاته و هللا رحمه و کمیعل والسالم


