
 

 

 بسم هللا الرحمن الرحیم

 19/12/96وم هفتاد و سجلسه 

 بانی کالمی وهابیتآشنایی با م – (39آشنایی 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 

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

  لقاء هللا

حث ما در رابطه با سخنان بن جبرین بود ایشان گفتند شیعه به چهار دلیل کافر است دلیل اول بحث تحریف ب

سنت و احادیث صحیحین بود گفتند شیعه به سنت و احادیث  ایشان طعن شیعه نسبت به قرآن بود، دلیل دوم

 همه کافر هستند. شیعه صحابه،که روایات صحابه است و از دیدگاه کنند به خاطر اینصحیحین عمل نمی

صحابه بعد از رحلت پیامبر صلی هللا علیه واله وسلم جز سه نفر همه کافر شدند این را مفصل بحث کردیم، و 

 گفتیم قضیه 

 «رتد الناس بعد رسول هللا إال اربعةا»

خود شما هم که ها بی اساس است که مراد از ارتداد، ارتداد از اسالم نیست به اضافه اینها حرفهمه اين

 بعد مطرح کردیم عقیده شیعه نسبت به صحابه چیست؟  همین تعابیر را دارید.

اصال عقیده که ی این موضوع بحث بشود جا مفصل صحبت شد گفتیم در این زمینه باید بیشتر رودر این

که درود  شیعه نسبت به صحابه چیست؟ ما روایاتی از ائمه علیهم السالم نسبت به صحابه منتجبین آوردیم

ی البته صلوات بر صحابه فرستند. ٰها به صحابه صلوات و درود میفرستند از علما و بزرگان آوردیم که این ٰمی



 

 

از آن طرف  .ها را کامال و من جمیع جهات قبول داریمر و منتجب هستند اینای که مطهمنتجبین و صحابه

 دانیم.عرض شد طبق نظر امام صادق علیه السالم دوازده هزار صحابه را دور از انحراف می

این را هم دقت داشته باشید خیلی از جاها به -کنیم ها گفتند ما به روایات صحابه عمل نمیکه ایناین  

ها شان چهار صد و شصت و هشت نفر از صحابه را آورده که اینمرحوم شیخ طوسی در رجال -دآییکارتان م

 گوید:که میاین اند.عمدتا در اسانید کتب روایی شیعه قرار گرفته

 «ن عن الصحابةوال یرو»

شما کتاب رجال دانند و معاند هستند، هستند و خبر ندارند یا می ها جاهلسازد یا ایناین با واقعیت نمی

دقیقا چهارصد و شصت و هشت نفر از  شیخ طوسی را که باز کنید فصل اول کتاب ایشان مربوط به صحابه است.

هایشان توثیق هایشان توثیق دارند، و بعضیاصحاب نبی مکرم صلی هللا علیه واله وسلم را آورده است، بعضی

 مان داریم.روایی که ما در اسانید کتب ندستهها کسانی ندارند ولی این

اند آورده است، خیلی جالب است عالمه حلی مرحوم عالمه حلی دویست نفر از صحابه را که توثیق شده

شان عمل رجالش دو قسم است، قسم اول روات معتمد علیه است، راویانی که ما اعتماد داریم و به روایات

گویید ورده است، این باید روشن بشود که شما میدر همان قسم اول دقیقا دویست نفر از صحابه را آ کنیم.می

دهید؟ های روایی را چه میپاسخ این کتابکنند، چون معتقد هستند کافر هستند، از صحابه روایت نمیشیعه 

از دنیا رفته و عالمه حلی  460های رجالی شیعه است، مال دیروز و امروز هم نیست، شیخ طوسی ها کتاباین

 است.از دنیا رفته  726

ای را که ایشان یا توثیق کرده و یا مدح کرده کتاب تنقیح المقال مامقانی را مطالعه کردم تمامی صحابه بنده

دانیم اگر راوی ممدوح باشد روایت کند اگر راوی ثقه باشد روایت او را صحیحه میاست چون برای ما فرقی نمی



 

 

کنیم، مرحوم مامقانی چهار صد و سی ممدوح عمل میهم به روایت حسن و هم به روایت  .دانیماو را حسن می

 است.دانسته ثقة و یا ممدوح  ها راو این و چهار نفر از صحابه را آورده

ی که با هایها داشتم مخصوصا در آن بحثی که با اینیهاها هم کاری است که خود من با توجه به درگیریاین

 ها کار بکنیم.که روی اینم دکتر غامدی در مکه مکرمه داشتم ، مجبور شدی

هایشان و حتی در کنند در دبیرستانشان تدریس میشان است، در دانشگاههایشعار همه هااین

به روایات صحابه هم عمل   دانند.ها صحابه را کافر میگویند شیعهبه دانش آموزان میهایشان دبستان

ها است، یا نشأت ها یا نشأت گرفته از جهل اینهای اینکنند. حرفکنند؛ چون به روایت کافر عمل نمینمی

 ها است.گرفته از عناد این

لبته این کند. امی ت صحابه استنادابه روایاش های فقهیاصال خیلی از موارد ما داریم که شیعه در کتاب

ر چه مواردی به مان ببینیم فقهای ما دهای فقهیاحتیاج به کار خیلی مفصل میدانی دارد، که ما بیاییم در کتاب

خواهد دوستانی که وقت دارند اوال اسامی صحابه را اند. این کار وقت زیاد میاستناد روایت صحابه فتوا داده

ی را که مرحوم مامقانی آورده است یا همان دویست نفری را که عالمه حلی اهداشته باشند، مخصوصا آن صحاب

 آورده است.

اند استنادًا به روایتی که فقط از طریق صحابه بوده فقهای ما فتوا داده را که دمور 20یا  15 – 10اگر ما بتوانیم 

خیلی خوبی است، البته ما روایات از حضرت امیر سالم هللا علیه داریم  کارها استقصاء بشود است، اگر این

السالم را قبول علی علیه السالم و امام حسن و امام حسین علیهما حضرت گویند شما می ها مالک نیست.این

در خالصة االیجاز شیخ مفید  آورده شود. مثالها است ای که مورد نظر این وهابیها از صحابهدارید غیر از این

 گوید:جا میکند و در آنروایتی را در رابطه با نکاح متعه نقل می

 «وبه قال من الصحابة»



 

 

 19ص  -الشيخ المفيد  -خالصة اإليجاز 

که ابن عباس ، عبدهللا ابن مسعود ، جابر ابن عبدهللا، ابو سعید خدری ، سلمة ابن اکوع ، آورد بعد ایشان می

ها مرحوم شیخ مفید دارد ؛ یعنی در ایناندهمگی این روایت را نقل کردهمغیرة بن شعبه ، اسماء بنت ابی بکر 

اند یعنی فتوای این چنین گفته ای از صحابهکنیم عدهی که ما صادر مییگوید این فتوامی کند.فتوا صادر می

 گوید سیره صحابه این بوده است.د، یا در کتاب رسالة المتعة میدهدش را به اقوال صحابه استناد میخو

 مرحوم شیخ طوسی در رابطه با:

 «للمس بشهوةا»

 308ص  4ج  -الشيخ الطوسي  -الخالف 

 حرام است اللمس بشهوةگوید می

 «وبه قال عمر بن الخطاب»

گویید ما گر بهتر از این! مرحوم شیخ مفید فتوا صادر کرده استنادش نظر عمر بن خطاب است، شما که میدی

 کنیم؛ پس این چیست؟ به روایت صحابه عمل نمی

 :پرسش

 فتوا در مورد چیست؟

 :پاسخ

 ها.بوسیدن، لمس کردن و امثال این آیا حرام است یا حرام نیست؟فتوا در مورد لمس به شهوت كه 

 :پرسش



 

 

سنت را گفته است و برای ما هم در دو خط پایین نظر اهل«  وبه قال عمر بن الخطاب »استاد! البته این 

 گفته:

 «دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم»

 :پاسخ

 گوید:هم می بعد

 «وأيضا إجماع الصحابة»

ا به استناد نظر صحابه فتوا مورد استقصاء بکنیم که فقهای م 15 -10ها از این در هر صورت اگر ما بتوانیم

 اند، دیگر مسئله کامال تمام واضح و روشن است.داده

 :پرسش

 استاد! مستقال نیست که به طور استقاللی استناد به فتوای صحابه کرده باشند.

 :پاسخ

! ؟رادا به روایت کفار عمل کندانسان استط شودرادی باشد، مگر میطکند، استقاللی باشد یا استفرق نمی

اگر عقیده شیعه این است که صحابه کافر هستند این معنی اند! ست کفار هم به این فتوا دادهگوییم این حکم اب

مانند جنگ و قتال با اهل سنت، مانند بحث سه طالق در نزد اهلام را آورده قبیلمورد از این  8 -7ندارد؛ من 

حکم را مبنی بر اجماع  ن عبد توسط شخص آزاده کهنیز حکم کشت و امآورده در این مورد عمل صحابه راو رّده 

 داند.صحابه می

 «وبه قال الشافعي وهو إجماع الصحابة »



 

 

 148ص  5ج  -الشيخ الطوسي  -الخالف 

 دلیلنا فالن؛ یعنی به همین اجماع صحابه مرحوم شیخ طوسی استناد کرده است. نگفتهدیگر 

 کردیم. ذکر چند موردی را ،ضی نداشته باشندها بسته بشود و اعتران ایناکه دهما برای این

ن با امیرالمؤمنین در جنگ جمل و جنگ صفیما تعداد افرادی که اینکه ست جا هبحث دیگری که در این 

ها طلب کنیم و از آنها ترضی میدانیم و بر آنی سالم و ثابت میها را جزء صحابهه بودند همه آنسالم هللا علی

 شفاعت داریم.

دی و بعضی از خوارج و یا شمر که خودش مرابعضی از افرادی که برگشتند مثل عبدالرحمن ابن ملجم اال  

 بوده است و عاقبتش آن شکلی شد. مجروحین جنگی جنگ صفینجزء 

 گوید:شما ببینید حضرت امیرالمؤمنین سالم هللا علیه می

وأين ابن التيهان ؟ وأين ذو الشهادتين ؟ أين إخواني الذين ركبوا الطريق ومضوا على الحق ؟ أين عمار ؟ »

 «وأين نظراؤهم 

 109ص  2ج  -خطب اإلمام علي ) ع (  -نهج البالغة 

 گوید:مرحوم شیخ طوسی می

 «شهد مع علي ) عليه السالم ( يوم الجمل ثمانون من أهل بدر»

  .نین بودندرکاب امیرالمؤم جنگ جمل نیز در ای که در جنگ بدر بودند درهشتاد نفر از صحابه

 726ص  -الشيخ الطوسي  -األمالي 

 .سول هللا ) صلى هللا عليه وآله (أصحاب ر وألف وخمس مائة من



 

 

در رکاب امیرالمؤمنین علیه در  جنگ جمل هزار و پانصد نفر از اصحاب پیغمبر صلی هللا علیه واله وسلم 

 السالم بودند.

ها هم اگر در یک مسیر دیگری نه، این !دانیم؟لله مرتد میجیر باتسها را نده شیعه است، آیا ما ایناین عقی

ها کنیم توقع شفاعت از اینها ترضی میاند ما برای اینها همه برگشته، اینکردمیرفتار ما فرق  رفته بودند

 .داریم

 گوید:خود ذهبی می

 «وقعة الجمل ثمانمائة من األنصارکان مع علی یوم »

 در جنگ جمل با امیرالمؤمنین علیه السالم بودندهشتصد نفر از انصار 

،اسم المؤلف: شمس الدین محمد بن أحمد بن عثمان الذهبی، دار النشر: دار 484، ص 3تاریخ اإلسالم، ج 

 5م، الطبعة: األولی، تحقیق: د. عمر عبد السالم تدمری، باب  1987 -هـ  1407 -لبنان/ بیروت  -الکتاب العربی 

  عنهخالفة علی رضی هللا

 ها را قبول داریم ما همه این

 «وأربعمائة ممن شهدوا بیعة الرضوان»

همچنین یک صد  چهار صد نفر از کسانی که در بیعت رضوان بودند، در رکاب امیرالمؤمنین علیه السالم بودند.

لمؤمنین علیه و سی نفر بدری و مجموعا هفتصد نفر از اصحاب پیامبر صلی هللا علیه واله وسلم در رکاب امیرا

 کنیم.ها ترضی میبرای همه این بول داریمها را ما قالسالم بودند همه این

 گوید:دی میمسعو

 «وثمانمائة میع من شهد معه من الصحابة ألفینوکان ج»



 

 

 دو هزار و هشتصد نفر از صحابه در صفین در رکاب امیرالمؤمنین بودند

 346سن علی بن الحسین بن علی المسعودی )المتوفی: ،اسم المؤلف: أبو الح314، ص 1مروج الذهب، ج 

 هـ(، باب ذکر نسبه ولمع من أخباره وسیره نسبه وأخوته وأخواته

ما نیست، مال خودتان است مسعودی را آقایان جزء فقهای  یهاها یک چیزی است که مربوط به کتاباین

صورت شیعه باشد و یا سنی باشد ما با  در هر گویند شیعه بوده است.ها میشمارند، گرچه بعضیشافعی می

گوید دو هزار و هشتصد نفر از صحابه در رکاب امیرالمؤمنین علیه السالم در ایشان میمذهبش کاری نداریم 

 صفین بودند.

شان برای ما قابل احترام هستند در هر کنیم همهشان ترضی میها را قبول داریم و برای همهما همه این

 شود داشته باشیم.ی است که ما باید در جواب مباحثی که مطرح مییهاها بحثصورت این

کنند همین قضیه ها را تحریک میای که امروز داعش و... در کشتن شیعیان جواناالن شما ببینید یکی از ادله

شوند و در یها تحریک مانند این جواندها را کافر میگویند شیعیان صحابه را قبول ندارند، اینصحابه است. می

 شناسند.کشتن و انتحار و... سر از پا نمی

من معتقدم دوستان این مطالب را هم در منبرهایشان بگویند و هم در جلسات مطرح کنند و هم در فضای 

ها این مسائل مطرح بشود و به گوش در گروهها و کانال ها مطرح بشود.اینمجازی اگر وبالگ و سایتی دارند 

 های ما جواب داشته باشند.کنند بچهچنین حرفی را مطرح میها یک اگر اینکه برسد  های مابچه شیعه

مورد تدریس و ادعا هم دارند زیاد در این حوزه اطالعی ندارند چون  بینیم بعضا حتی بزرگوارانی کهمتأسفانه می

 .نبوده استآنها  ابتالی

 :پرسش



 

 

 بول ندارد.سنت است که شیعه صحابه را قاین اعتقاد همه اهل

 :پاسخ

هایشان این است، یعنی تنها ها معموال حرفاین !قائل به وحدت هستند بخاطر تقیهکه  یهایاال آن همه تقریبا

را درباره شیعه خواهم  مالک ،ابوحنیفهسنت و حتی شافعی، ها نیستند من یک روزی اقوال بزرگان اهلوهابی

زنند، خیلی برای من می های بی اساس راشیعه این حرفت به ها چرا نسبکه اینکند انسان تعجب می آورد.

 درد آور است.

 گوید:مالک می در رابطه با مثال شما ببینید

ومن هذه اآلية انتزع اإلمام مالك بتكفير الروافض الذين يبغضون الصحابة قال ألنهم يغيضونهم ومن غاض »

 «الصحابة فهو كافر لهذه اآلية

اسم المؤلف:  إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي أبو الفداء الوفاة:  ،205ص ، 4ج  تفسير القرآن العظيم،

 1401 –بيروت  -، دار النشر : دار الفكر  774

 گوید:از قول شافعی می

 «لم ار احدا من اصحاب االهواء اکذب فی الدعوی وال اشهد بالزور من الرافضة»

 اند:ز امام احمد نقل کردها

 «الكفر مثل الروافض من شتم أخاف عليه»

هـ ، دار  311اسم المؤلف:  أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد الخالل الوفاة: ، 493ص ، 3السنة ، ج 

 م ، الطبعة : األولى ، تحقيق : د.عطية الزهراني1989 -هـ 1410 -الرياض  -النشر : دار الراية 



 

 

 شان وهابی هم که نیستند.کدامتند هیچهای کمی نیسها که آدم! این؟جا ماند دیگر کسی آیا

 گوید:بخاری می

 «قال أبو عبد هللا البخاري : وما أبالي صليت خلف الجهمي والرافضي ، أم صليت خلف اليهود والنصارى»

اسم المؤلف:  أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الُخْسَرْوِجردي  ،99ص ، 2ج  ،األسماء والصفات

 ، دار النشر :  458هـ( الوفاة: 458هقي )المتوفى : الخراساني، أبو بكر البي

احمد ابن یوسف عبدالقادر، ابن حزم، اسفراینی، ابوحامد غزالی، سمعانی، ابن تیمیه، ابن کثیر،  ،ابوزرعه

های علمی ها از استوانههمه این ها را نسبت به شیعه دارند.این تهمت ابوحامد مقدسی و ابو محاسن واسطی

 د.سنت هستناهل

درصد هم ما مقصر هستیم ما حقایق را نتوانستیم  40 -30دانم ها را مقصر میدرصد این 70 -60البته من 

 .نکردیمعقاید شیعه را شفاف برای مردم مطرح  خوب مطرح کنیم ما

نشنیدیم  بحث را گفتند ما اصال اینها میخیلی من یک بحثی در رابطه با صلوات ائمه علیهم السالم داشتم

 گوید:شنویم مثال اقا امام سجاد سالم هللا علیه می ّ گفتند ما اولین بار است که میهایمان! میتی خودیح

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

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

در ببینید مشکل مال ما است که این حقایق را  .فرستدیا امام صادق علیه السالم به این شکلی صلوات می

درصد ما مقصر هستیم،  40 -30 عرض کردم هم خبر ندارند. های ما، بچه شیعهدیماختیار عموم مردم قرار ندا

کمتر از نماز نیست بلکه بیش از نماز  ما امروز تکلیف واجب داریم شاید تکلیفش ها را کامال دقت کنیداین

 ها فتنه است.است چون این



 

 

 «الفتنُة اشد من القتل»

شود و ما باید این مطالب را در فضای مجازی در حد یک نماز واجب که مقّید هستیم چه بسا منجر به قتل می

کنیم که عقیده شیعه این ها را روشن بکنیم، بصیرت افزایی بانجام بدهیم این مطالب را منتشر بکنیم و این

 نیست. 

 : پرسش

 گویید مشکل ندارد؟استاد! کسی که والیت امیر المؤمنین علیه السالم را قبول نکند مشکل دارد حاال می

 : پاسخ

عظمی خویی الهللا در مورد والیت امیر المؤمنین علیه اسالم، آیت .آن را هم باید یک مقدار روشن بکنیم

 با دلیل ثابت بشود که امیر المؤمنین خلیفه بوده یعنی: کسی  برای گوید اگرمی

 «فهو کافر  شرعی والیة امیرالمؤمنین فانکرهال بَت بالدلیلث»

 که:كما اين

 «ة مما ثبت بالشرع فانکره فهو کافرثبت له بأن الصال»

  :یا حاال تثابت نشده اس علیه السالم ادله والیت امیر المؤمنین از ولی اگر کسی شبهه دارد برای او

 «ن آبائهمع تقلیدا»

 یا:

 «تقلیدا عن علمائهم»

 ها تکفیر قائل نیستیم ما برای آن



 

 

 گوییم ما می

 «بالشرع وثبت له أنه مما نزل علی النبی فانکره علی ابن ابیطالب  یةوال کل من ثبت له»

منکر امامت و عصمت  که در لندن و جای دیگری رفتند و یکند آن شیعیاننمی شیعه باشد سنی باشد فرقی

ن، برای ما که فرقی امثال سروش و گنجی و دیگرا .دانیمشوند ما همه را از همین باب میامیر المؤمنین می

مالک برای ما د، ها ثابت شده باشد حکم جاری است چه صحابه باشد چه غیر صحابه باشبرای این کند اگر نمی

 این است اگر یک موضوعی برای کسی ثابت شد 

 «ثبت بالشرع»

 یک موضوعی: 

 «جاء به النبی ثبت له، بعد ما ثبت له فانکر»

ر رابطه با احکام دیگر، حکمش را کنار بگذارید د المؤمنین علیه السالمست؟ شما اصالً والیت امیرحکمش چی

 طور است.کنید در امامت هم همینمطرح میهر حکمی ست؟ در دیگر مسائل چی

 ید:گولذا مرحوم شیخ مفید می 

 «ده األئمة وجح من من انکر واحدا»

 جحد انکار بعد از علم است.ست؟ آورد، جحد چیکلمه جحَد می

 (َواْسَتيَقَنْتَها َأْنُفُسُهمْ  َوَجَحُدوا ِبَها)

 14(: آیه27) نملسوره 



 

 

د برای کسی حجا آورده ولذا جدقت داشتند در کنار انکَر واژه جحَد را در آنلذا بزرگان ما کامالً به این مسئله 

 است. کند حکم شرعییچ فرقی نمیخواهد باشد برای ما همحرز بشود انکار بعد العلم باشد هر کس می

 «کل من جحد ما ثبت بالشرع فهو کافر»

که مرتد  ایکند و این همه صحابهفرقی نمیاین شیعه باشد سنی باشد صحابه باشد غیر صحابه باشد برای ما 

شان را ما توانستیم به ر و بعد از پیغمبر صلی هللا علیه وآله، سی چهل تا از اسامیشدند حتی در زمان پیغمب

 گویید؟ها را شما چه میدست بیاوریم این

با عکرمه  و بعد مرتد شدکه بعد از رحلت رسول اکرم  صلی هللا علیه و آله  پیغمبر انهمسرقتیله یکی از یا 

  که: وقتی !ام المؤمنین است !ازدواج کرد پسر ابوجهل

 «ها ارتدتنثبت بأ »

 خواهید چه کار بکنید؟ شما می

 :پرسش

 بوده؟ با پیغمبر صلی هللا علیه واله وسلم قبل از ازدواج

 :پاسخ

  ه است.جزو ام المؤمنین شد صلی هللا علیه واله وسلم عقد کرد به مجرد عقد پیغمبر در هر صورت

 والسالم علیکم ورحمة هللا وبرکاته


