
 

 

 بسم هللا الرحمن الرحیم

 15/12/96 مجلسه هفتاد و دو

 مبانی کالمی وهابیت -(38آشنایی با فَرق کالمی اهل سنت )

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

 و علی آله آل هللا ال سیما علی موالنا بقیة هللا و اللعن الدائم علی أعدائهم أعداء هللا الی یوم الصالة علی رسول هللا

  لقاء هللا

گوید شیعه به چهار دلیل كافر است دومین شبهه طعن ی بین جبرین بود كه میبحث ما در رابطه با شبهه

كنند چون از روایت یث صحیحین عمل نمیبه احاد شیعیان گویندشیعه در سنت و احادیث صحیحین بود، می

 ها:صحابه است كه این

 «كفار فی اعتقادهم»

 مرتد و كافر شدند.صحابه نفر همه  4 -3ومعتقدند بعد از رحلت پیامبر صلی هللا علیه واله وسلم غیر از 

 :دیروز ما بحث

 «ارتد الناس بعد رسول هللا ) صلى هللا عليه وآله ( إال ثالثة»

 116ص  4ج  -الشيخ علي النمازي الشاهرودي  -نة البحار مستدرك سفي

كه عقیده شیعه نسبت به صحابه بر اضافه بر اين .ي دادیمجواب حل   ی و همرا مطرح كردیم و هم جواب نقض

 خالف این حرف آقایان است.



 

 

 كه خیلی بههای ظریفی است صحابه از دیدگاه شیعه یك نكتهبحث در رابطه با  عزیزان اگر خوب دقت كنند،

 خورد.درد ما می

گوید: دوازده هزار كند و میشیخ صدوق در كتاب خصال خودش روایتی را از امام صادق سالم هللا علیه نقل می

 ها نبود.نفر از اصحاب پیغمبر صلی هللا علیه واله وسلم بودند كه هیچ انحرافی در این

 كنید ولی:دق علیه السالم را رها میاگر واقعا شما مریض نیستید چطور این فرمایش امام صا

 «ارتد الناس بعد رسول هللا ) صلى هللا عليه وآله ( إال ثالثة»

گوید دوازده هزار كنید، اگر شما دنبال فتنه نیستید این هم روایتی است كه میمطرح میو كرنا  را با بوق

 صحابه پیغمبر صلی هللا علیه واله وسلم بودند

صلى هللا عليه وآله اثني عشر ألفا ثمانية آالف من المدينة ، و ألفان من مكة ، وألفان  كان أصحاب رسول هللا»

 «من الطلقاء ، ولم ير فيهم قدري وال مرجي وال حروري وال معتزلي ، وال صحاب رأي

نه  هابودند در بین اینی كه در فتح مكه یهاهشت هزار در مدینه، دو هزار در مكه، دو هزار نفر از طلقاء آن

 نه معتزله و نه صاحب رأی بود.، یهو نه حرورقدری، نه مرجئه 

 640ص  -الشيخ الصدوق  -الخصال 

  «...كانوا يبكون الليل والنهار»

خواهید بدانید عقیده شیعه نسبت به صحابه چیست؟ این را بیایید مطرح گویید میاگر واقعا شما راست می

 كنید. این یك مورد.



 

 

در حقیقت های كلیدی است. وز شروع كردم بحثی را كه من از دیریهاشید این بحثدوستان دقت داشته با

 است كه ما همه جا نیاز داریم. هاییبحث

 دانید،صحابه را كافر میدهند كه آقا شما آورند بالفاصله بحث را چرخش میها كم میها هركجا در بحثاین 

 دانند.ها صحابه را كافر میكشتن شیعه واجب است؛ چون اینها ها و آی وهابیها، آی سنیآی مردم، آی شیعه

ی شیعه است، شیخ هـ ق. عقیده شیخ طوسی عقیده460 متوفای مورد دوم: شیخ طوسی، شیخ الطائفه

ی درسی داشت فقه شیعه، فقه حنفی، فقه حنبلی، فقه شافعی و فقه تا حوزه 5روز  در طوسی كسی بود كه

سنت این چنین او ا در میان فقهای خودمان كسی را نداشتیم كه فقها و علمای اهلم كرد.مالكی را تدریس می

شیخ درس  را قبول داشته باشند، ولی یك سری شیاطین و خناسان آمدند با تحریكات مغول و غیره بساط 

هزار جلد  18ی او را كه كرد آتش زدند، كتابخانهدریس میمنبری را كه روی آن ت  طوسی را در بغداد بهم زدند.

كتاب در آن بود همه را سوزاندند شیخ طوسی مجبور شد از بغداد به نجف هجرت كند و حوزه علمیه نجف را 

 جا تأسیس كرد.شان در آنده سال قبل از رحلت 450سال

 «وكثير من أصحابهصلی هللا علیه و آله والشفاعة ثبت عندنا للنبي »

 214ص  1ج  - الشيخ الطوسي -التبيان في تفسير القرآن 

 ! ؟گوید ما از كفار انتظار شفاعت داریممی آیاداند یعنی واقعا شیعه اگر صحابه را كافر می !این چیست؟

 «ولجميع األئمة المعصومين»

 آورد.شیخ طوسی حتی ائمه علیهم السالم را بعد از صحابه می

جات الرفیعه فی طبقات الشیعه مورد سوم: مرحوم سید علی خان از علمای بزرگ شیعه است در كتاب الدر

 گوید:می



 

 

والعدالة بمجرد الصحبة وال يحصل بها  حكم الصحابة عندنا في العدالة حكم غيرهم ، وال يتحتم الحكم باأليمان»

النجاة من عقاب النار وغضب الجبار اال ان يكون مع يقين االيمان وخلوص الجنان ، فمن علمنا عدالته وايمانه 

هللا في أهل بيته ، وانه مات على ذلك كسلمان وأبي ذر وعمار واليناه وتقربنا إلى هللا تعالى وحفظه وصية رسول 

 «بحبه

   11ص  -السيد علي خان المدني الشيرازي  -الدرجات الرفيعة في طبقات الشيعة 

 و ایمانش اگر برای ما محرز شد، ما این صحابه را دوست داریم عدالت

 «بهوتقربنا إلى هللا تعالى بح»

 جوییم به محبت این صحابه به خدای عالم تقرب می

 «ومن علمنا أنه انقلب على عقبه»

 (َقلَْبُتْم َعلَى َأْعَقاِبُكمْ َأَفِإْن َماَت َأْو ُقِتَل انْ )

 144آیه (: 3) آل عمرانسوره 

 ببینید:

  «عاديناهعلیهم السالم ه وأظهر العداوة ألهل البيت ومن علمنا أنه انقلب على عقب»

 تر، این كه آیه قرآن است:تر وروشناز این بهتر و واضح

 (َقلَْبُتْم َعلَى َأْعَقاِبُكمْ َأَفِإْن َماَت َأْو ُقِتَل انْ )

 ق پیدا كردها تحقگر این آیه درباره آنا



 

 

 «علیهم السلموأظهر العداوة ألهل البيت  »

دهد، سالم را میبیت علیهم التور سب اهلبیت علیهم السالم عداوت دارد، و دسكه با اهل آیا شما آن صحابی

ی كه نسبت به امام حسن كند، آن صحابدر كربال شركت میی كه در قتل امام حسین علیه السالم آن صحاب

 را دوست دارید؟كند طور جسارت میعلیه السالم آن

 :پرسش

 ها را گفته است.عضیزیارت عاشورا است كه لعن بر ب بخششان روی آن ها ظاهرا تمام حرفاستاد! این

 :پاسخ

دانید صحابه را كافر می كل  شما شیعه گوید كنیم ولی ایشان میآن را جدا مطرح میآن بحث دیگری است که 

  دهیم.ما داریم این مورد را جواب میاالن  !اال سه نفر

 دارد: أجوبة مسائل جار هللامورد چهارم: مرحوم شرف الدین در كتاب 

 «صحابة أوسط اآلراءرأي الشيعة في ال»

 14ص  -السيد شرف الدين  -أجوبة مسائل جار هللا 

 هم از متأخرین آوردیم نظر، و دو از گذشته نظردو 

 «في الصحابة علم أنه أوسط اآلراءمن وقف على رأينا  »

 ترین رأی است.این متوسط شود کهمتوجه می هركس به رأی ما نسبت به صحابه آگاه باشد

 «فيه تفريط الغالة الذين كفروهم جميعاإذ لم نفرط  »



 

 

 كنیم تکفیررویم، كه همه صحابه را نه ما راه افراط می

 «وال أفرطنا إفراط الجمهور الذين وثقوهم أجمعين»

 كنیمو نه همه را توثیق می

أما واحتجوا بحديث كل من دب أو درج منهم أجمعين أكتعين أبصعين ،  ...وقال أهل السنة : بعدالة كل فرد »

 «نحن فإن الصحبة بمجردها وإن كانت عندنا فضيلة جليلة

 در نزد ما یك شرف و افتخاری است صحبت

 «غير عاصمة -بما هي ومن حيث هي  -لكنها  »

 خود صحبت عصمت آور نیست

فالصحابة كغيرهم من الرجال فيهم العدول ، وهم عظماؤهم وعلماؤهم ، وأولياء هؤالء وفيهم البغاة ، وفيهم »

ل الجرائم من المنافقين ، وفيهم مجهول الحال ، فنحن نحتج بعدولهم ونتوالهم في الدنيا واآلخرة ، أما البغاة أه

على الوصي ، وأخي النبي ، وسائر أهل الجرائم والعظائم كابن هند ، وابن النابغة ، وابن الزرقاء وابن عقبة ، وابن 

 «ثهم ، ومجهول الحال نتوقف فيه حتى نتبين أمرهأرطاة ، وأمثالهم فال كرامة لهم ، وال وزن لحدي

 زنیمها حرفی نمیی هم كه مجهول هستند ما نسبت به آنیها...آن

هزار صحابه ما داشتیم، ابن حجر زمین و  114گوید سیوطی می .چند نفر بودندرا که د آمار صحابه شما ببيني

 اند راغمبر صلی هللا علیه واله وسلم را درك كردهای كه حیات پیهای شیر خوارهبچه دوخته ،زمان را به هم 

 به ده هزار برساند.نتوانسته آمار صحابه را كه در رحم مادر بودند را آورده  یهایآورده است آن



 

 

دانیم چه كسانی هستند و صحابه اصال وجود خارجی ندارند و نمی بقیه هزار! ده هزار تا آوردند و 114یعنی از 

 دانیم از این ده هزار صحابه هزار نفرشان روایت دارند.ا نمیشان را هم ماسامی

روایت از پیغمبر صلی هللا  یا دویك تنها از این هزار نفر صحابه هم نزدیك ششصد تا هفتصد و شاید هم بیشتر 

فر گویید شیعیان كل صحابه را كامی زنید؟های بی اساس را میعلیه واله وسلم دارند، شما چرا دارید این حرف

 !دانیدها را هم نمیهزار نفر آن بیش از صد حتی اسم ای كهدانند، كل صحابهمی

 :پرسش

كه در زمان پیامبر صلی هللا علیه واله وسلم منافقین بودند و این منافقین سنت قبول دارند خشید! اهلاستاد بب

 هم جزء صحابه بودند یانه؟

 :پاسخ

 گویند:شان آوردیم كه میالعه كنید ما در این كتاب از بزرگانبله، شما همین كتاب قصة الحوار ما را مط

 «المنافقین من الصحابة»

 :فرماید   پیامبر صلی هللا علیه واله وسلم میكه در صحیح مسلم آمده است 

 «في َأْصَحاِبي اْثَنا َعَشَر ُمَناِفًقا»

 261لقشيري النيسابوري الوفاة: اسم المؤلف:  مسلم بن الحجاج أبو الحسين ا، 2143ص ، 4صحيح مسلم ، ج 

 بيروت ، تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي -، دار النشر : دار إحياء التراث العربي 

 :پرسش 

 نفر را در همان مجلس بلند كرد و معرفی كرد كه منافق هستند. 33گوید پیامبر صلی هللا علیه واله وسلم می



 

 

 :پاسخ

تحریک كرد  آمد وسط عبدهللا ُابی این رفتند دراشتند برای جنگ میتر از آن در آن جنگ احد هزار نفر دمهم

از هزار  سیصد نفر برگشتند؛ یعنی سیصد نفر منافق و یا طرفدار نفاق برگشتند این خیلی واضح و روشن است.

 نفر سیصد نفر منافق یا طرفدار منافق برگشتند ما قبال این مطلب را مفصل بحث کردیم.

 فرستندهمچنین از ائمه علیهم السالم داریم به صحابه درود و صلوات می

َحاَبةَ » ًة الَِّذيَن َأْحَسُنوا الصَّ ٍد َخاصَّ  « اللَُّهمَّ وَأْصَحاُب ُمَحمَّ

 42ص  -اإلمام زين العابدين ) ع (  -الصحيفة السجادية 

از  دیگر بحار االنوار نیست که آقایان همیشهفرماید این    د علیه السالم در صحیفه سجادیه این را میامام سجا

 آن عقده دارند!

 فرماید:در جای دیگر می

 «، وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبينخاتم النبيين وتمام عدة المرسليناللهم صل على محمد »

 548ص  -اإلمام زين العابدين ) ع (  -الصحيفة السجادية ) ابطحي ( 

داند این عبارت آقا امام سجاد سالم هللا علیه است، باز به همین شکل شیخ طوسی در دعای گر کافر میشيعه ا

 حریق در کتاب مصباح المتهجد دارد:

 «المنتجبين وعلى أزواجه المطهرات اللهم ! صل على محمد وأهل بيته الطيبين وعلى أصحابه»

 222ص  -الشيخ الطوسي  -مصباح المتهجد 



 

 

قای مجلسی در تاب خودش مصباح المتهجد آورده اقای کفعمی در بلد االمین آورده، آاين را شیخ طوسی در ک

 ببینید دارد: بحار االنوار آورده است.

 «المنتجبين وعلى أزواجه المطهرات وعلى أصحابه »

 :پرسش

 ؟گوییدها و منبرهایتان نمیها را در سخنرانیگویند چرا اینمی

 :پاسخ

 .اندولی ائمه ما که این را گفته گوییمکه شیاطین سوء استفاده نکنند نمیبرای این های ما است مادر کتاباين 

 :پرسش

 .استاد! صلوات کامل صلواتی است که بر پیغمبر صلی هللا علیه واله وسلم و آل پیامبر بگوییم

 :پاسخ

 ای نیست ها هم آل را قبول دارند، آن مسألهآن

 :پرسش

 .هایشان آل را ندارنددر کتاب

 :پاسخ

 هایشان دارند اکثرا ندارند.بعضی

 :پرسش



 

 

ها است آل را اصال صلوات نفرستاده صلی هللا علیه استاد! در کتاب الرد علی الرافضه که مال یکی از وهابی

 وسلموا تسلیما گفته است.

 :پاسخ

هایشان و رصد از کتابها خود ابن حجر، سیوطی و... در خیلی از جاها وآله را دارد تقریبا پنج دبعضی از این 

 آورد.اند. حاکم نیشابوری معموال وآله را میآله را آورده

 :پرسش

 کندگری میحاکم اصال شیعه بوده خودش ادعای شیعه

 :پاسخ

دفاعی که از شیخیین کرده کمتر کسی همچنین دفاعی کرده است. ما  سنی بوده است. نه، حاکم نیشابوری

ها به اصحاب پیامبر صلی هللا علیه واله وسلم ز ائمه علهیم السالم داریم که اینهای متعدد با سند صحیح اروایت

 اند.و ازواج مطهرات درود فرستاده

در بیت علیهم السالم او را شهید کردید، به جرم دفاع از اهل )اهل سنت( بزرگان ما مانند شهید ثانی که شما

 :گویدمیرسائل 

 «وآله الطاهرين وأصحابه المنتجبين ،لصالة على أشرف المرسلينين ، واالحمد للَّه رب  العالم » 

 863ص  2ج  -الشهيد الثاني  -رسائل الشهيد الثاني ) ط.ج ( 

 .علمای ما از عبارتآن عبارت ائمه ما، این هم 

 :پرسش



 

 

 است!گویند از باب تقیه بوده بگوییم آخرش میه ما هر چ

 : پاسخ

گوییم اصحاب می ،گفتیم ولی اصحابه المنتجبیناصحابی اجمعین می اگر تقیه بود !تقیه یا هر چه بوده

 گوید:گوییم در مورد آن صحابی که قرآن میاش ما علنًا میبرگزیده

 )ِإْن َجاَءُكْم َفاِسٌق ِبَنَبٍإ َفَتَبيُنوا( 

 6(: آیه 49سوره حجرات )

 هایی که:ما به هیچ وجه برایش ارزشی قائل نیستیم آن

 ْم ِنَفاًقا( )َفأَْعَقَبهُ 

 77(: آیه 9سوره توبه )

ی که در برابر امیر المؤمنین علیه السالم قیام کردند و جنگیدند ما اآن صحابه ،برای او ما ارزشی قائل نیستیم

ها هایی که نسبت به امیر المؤمنین علیه السالم ناسزا گفتند ما برای آنها احترامی قائل نیستیم آنبرای آن

عبارتی که  .فتیم همه صحابه را ما قبول داریمگگوییم اگر تقیه بود میمی داریم علنًا ما، ستیمارزشی قائل نی

مال بعد  برای امام رضوان هللا تعالی علیه در کتاب اإلجتهاد والتقلید آمده است البته آن قبل از انقالب چاپ شده

  از انقالب هم نیست.

 «على سيدنا محمد وآله الطاهرين وأصحابه المنتجبينالحمد لله رب العالمين ، الصالة والسالم »

 1ص مقدمة التحقيق  -السيد الخميني  -االجتهاد والتقليد 

 دارد: اجوبه مقام معظم رهبری



 

 

 «واصحابه المنتجبین المتقین»

ولی اگر در یک جا آیند مطرح بکنند؟ ها را به هیچ وجه نمیچرا این ،این عقیده شیعه نسبت به صحابه است

مه مجلسی کنند ببینید عالمی َلمْ هایشان عَ ها و کتابها و ماهوارهالمه مجلسی حرف تندی زده آن را در رسانهع

 کنند.می َلمْ ها را عَ ؟ ایناندهللا جزایری درباره صحابه چه گفتهسید نعمتنسبت به صحابه و 

ی هللا علیه وآله چون از اصحاب ها معتقد هستند احادیث صحیحین و سنت پیغمبر صلشیعه پس این شبهه که

و به کتاب صحیحین عمل  صلی هللا علیه وآله ها به سنت ما، به سنت پیغمبردانند ایناست اصحاب را کافر می

 .شد خ دادهساکنند. پنمی

نهایتش این است ما  دانیم،فالن آقا را مستحق لعن می کنیم رسیم فرضما نسبت به افراد خاصی می بعد

  خطا کردیم. یم واجتهاد کرد

علی علیه السالم را به عنوان خلیفه معرفی  ، که وجود دارد پیغمبر اکرم صلی هللا علیه وآله ایما با توجه به ادله

مردم، خلیفه بعد از من علی ابن های مختلف گفته کرده و در هر مناسبتی و مقطعی از زمان، در غدیر با عبارت

گوییم می کنیم.جتهاد میا اند  افرادی که غصب خالفت کرده در مورد وایاتابیطالب است ما با توجه به این ر

 علیه وآله ها قیام کردند پیغمبر صلی هللادر برابر این اندان، کار نادرست و خالفی انجام دادهکارشبا این هااین

 :فرمود

 «حرُبَک حربی» 

 هر کسی با علی بجنگد با من جنگیده  

 «بنی، و من سبنی فقد سب هللامن سبَّ علیًا فقد س»



 

 

ها از مسیر کنیم که این دسته خاص که دعوای اصلی هم سر این افراد است اینما از این روایات استفاده می

 گوید: قرآن می ،سنت، منحرف شدند این اجتهاد ما است ظلم کردند

الِِميَن( َعلَى اللَّهِ  لَْعَنةُ  )َأاَل   الظَّ

 18(: آیه 11سوره هود )

 هاد کردیم بر مبنای اجتهادمان فتوا و نظر دادیم شما معتقد هستید اشتباه کردیم اجت

  «من إجتهد وأخطأ فله أجر»

اسم المؤلف:  العالمة أبي الفضل شهاب ، 108ص ، 2روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، ج 

 بيروت -النشر : دار إحياء التراث العربي  هـ ، دار1270الدين السيد محمود األلوسي البغدادي الوفاة: 

ها یک چیزهایی طوری که آنبه این مسئله خوب دقت کنید همان !شودباالتر از این که نیست نهایتش این می

کوبند این مسئله اجتهاد هم یک بحث ثابتی است شیعه و سنی از رسول کنند و به سر ماها میدارند و چماق می

 وآله نقل کردند اکرم صلی هللا علیه 

  «من إجتهد وأخطأ فله أجر»

 : پرسش

 شاید این اجتهاد، مخصوص صحابه باشد اجتهاد ما هیچ ارزشی نداشته باشد

 : پاسخ

کل مسلم اجتهد  ، من یعنی من اجتهَد الصحابُة الذینَّ اجتهدوا گوید:. نمیشان همین استنه اجتهاد علمای

 گویند؟دشان چه میها نسبت به فقهای خواین، االن فأخطأ



 

 

ها که جزو صحابه این فَلُه اجٌر واحد، مالک اشتباه کرده فلُه اجٌر واحدابو حنیفه فالن جا اشتباه و خطا کرده  

 اصالً  .آیددوستان می به کارما خیلی حرف داریم یک بحث ِبکر و زیبایی است و قطعًا  در این مورد هم .نبودند

 یعنی چه؟  من اجَتهدَ تهاد یعنی چه؟ بحث اجتهاد صحابه چه بوده و اج

 «اجتهد من الکتاب والسنه»

 قابل قبول است

مان عمل برأیه این را ما قبول نداریم ائمه علیهم السالم هم فرمودند اگر ما بخواهیم به رأی یعنی اجتهد اجتهدَ  

 .بکنیم

 «فقد اهلکنا» 

عبارتی برای  روایت و ادق سالم هللا علیه است ما هررساند این روایت صریح امام صما را به هالک می آراء ما، 

 آوریمشما می

 «کلما حدثنا فقد حدثنی أبی عن ابیه عن جدی عن رسول هللا »

کنیم اشتباه هم کرده باشد قبول می اگر اجتهادشان از کتاب است! گویند ما اجتهاد کردیمکه صحابه میاین

استفاده کردم را گوید از آیه شریفه حرمت شراب می عونمة ابن مظرا هم قبول نکرد قدا گرچه خود عمر، اجتهاد

 شراب خورد عمر قبول نکرد و او شالق زد. اجتهاد خودش ایشان اجتهاد کرده و بر مبنای!! و شراب خوردم

 گویید:از آن طرف می !ما کدام حرف شما را قبول بکنیم ما این را چه کار کنیم،

 «دمن اجتهَد وأخطأ فله اجر واح»

 : پرسش



 

 

 جوابیکه خودشان به صحابه زدند که در جلسه قبل مطرح کردید خودش یک  یهای! یک طرف آن طعناستاد

 است.برای ما 

  این است: آیه شریفه

الَِحاِت  َوَعِمُلوا آَمُنوا الَِّذينَ  َعلَى )لَيَس   َطِعُموا( ِفيَما ُجَناٌح  الصَّ

  93(: آیه 5سوره مائده )

 بر مبنای این

 «عمر لَِم؟ فقال»

 چرا تو شراب خوردی؟

، دار النشر : المكتب  211اسم المؤلف:  أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني الوفاة:  ،242ص ، 9ج ، المصنف

 ، الطبعة : الثانية ، تحقيق : حبيب الرحمن األعظمي 1403 -بيروت  -اإلسالمي 

 قال قدامه، قال هللا عز وجل:»

الَِحاِت  َوَعِمُلوا آَمُنوا الَِّذينَ  َعلَى )لَيَس  َقْوا َما َطِعُموا ِإَذا ِفيَما ُجَناٌح  الصَّ الَِحاِت  َوَعِمُلوا َوآَمُنوا اتَّ َقْوا ُثمَّ  الصَّ  َوآَمُنوا اتَّ

َقْوا ُثمَّ   اْلُمْحِسِنيَن( يِحب   َواللَّهُ  َوَأْحَسُنوا اتَّ

  93(: آیه 5سوره مائده )

 «فقال عمر أخطأت التأويل »

 ادت اشتباه استاجته



 

 

 «إنك إذا اتقيت اجتنبت ما حرم هللا عليك» 

مادامی که مریض است  ند؟ گفتدگوییگفت در رابطه با شالق زدن قدامه چه میو کرد به مردم بعد عمر رو 

اجتهاد از قرآن هم  ،د هم کرداجتهاقدامه خوب بشود شالقش بزن و عمر هم شالقش زد  . صبر کنشالق نزن

 بوده است.

 سالم علیکم ورحمة هللا  وال


