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آیا فرقه ای به نام «وهابیت» وجود خارجی دارد؟ ()2
برنامه حبل المتین
مجری:
بسم هللا الرحمن الرحیم
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم
عرض سالم و ادب و احترام خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند «شبکه جهانی والیت»؛ با برنامه «حبل
المتین» مهمان منازل شما هستیم.
انشاءهللا هرکجا هستید زیر سایه توجهات حضرت بقیة هللا األعظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداه
طوری زندگی کنید که مرضی رضای خداوند متعال واقع شود.
امشب هم طبق معمول برنامههای «حبل المتین» در خدمت استاد عزیز و ارجمند آیت هللا دکتر سید محمد
حسینی قزوینی هستیم .به نیابت از شما عرض سالم و ادب و احترام خدمت حضرت استاد دارم .سالم علیکم
و رحمة هللا؛
آیت هللا دکتر حسینی قزوینی:

سالم علیکم و رحمة هللا و برکاته؛ بنده هم خدمت همه بینندگان عزیز که در هرکجای این کره خاکی بیننده این
برنامه هستند و ما را مهمان کانون گرم و باصفای خانواده خودشان قرار دادند ،خالصانهترین سالمم را همراه با
آرزوی موفقیت بیش از پیش تقدیم میکنم.
خدا را به آبروی محمد و آل محمد سوگند میدهم فرج موالی ما حضرت بقیة هللا األعظم را نزدیک نموده و همه
ما و شما گرامیان را از یاران خاص و از سربازان فداکار آن نازنین وجود قرار بدهد .از خداوند متعال میخواهیم
دغدغههای فکری همه ما را برطرف سازد ،حوائج ما را برآورده نماید ،دعاهای ما را به اجابت برساند؛ انشاءهللا.
مجری:
انشاءهللا ،از شما متشکرم .عزیزانی که با ما همراه بودند و در هفته گذشته برنامه «حبل المتین» را مشاهده
کردند ،مستحضرند بحثی که مطرح شد در رابطه با این مسئله بود که برخی از شبکههای شیطانی گاهی در مورد
وهابیت ادعاهایی مطرح میکنند.
آنها ادعا میکنند که وهابیت گروه و فرقهای است که توحید را نشر میدهد و به انتشار توحید کمک میکند.
برخی از بینندههای این شبکه های شیطانی اعم از اهل سنت از لحاظ علمی در حدی نیستند که بتوانند حقایق را
به درستی تشخیص بدهند و ممکن است فریب افکار و سخنان را خورده باشند و تحت تأثیر قرار گرفته باشند.
این در حالی است که علمای اهل سنت تصریح کردند که وهابیت خوارج عصر ما هستند .برای آن دسته از
عزیزانی که برنامه هفته گذشته را مشاهده کردند انشاءهللا یادآوری خواهد شد و انشاءهللا آن دسته از عزیزانی
که ندیدند از مطالب استاد استفاده میکنند.

انشاءهللا حضرت استاد در خصوص این دو عنوانی که بیان کردم خالصهای ارائه میدهند .ما در خدمت حضرت
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خالصه آنچه در برنامه قبل بیان شد!
آیت هللا دکتر حسینی قزوینی:
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر ناصر و معین الحمد هللا و الصلوة
علی رسول هللا و علی آله آل هللا ال سیما علی موالنا بقیة هللا و اللعن الدائم علی اعدائهم اعداء هللا الی یوم لقاء هللا
افوض امری الی هللا ان هللا بصیر بالعباد حسبنا هللا و نعم الوکیل نعم المولی و نعم النصیر
ما در جلسه گذشته بحثی را داشتیم در مورد اینکه وهابیت تالش میکنند تا خود را وهابی معرفی نکنند
و از این کلمه ابا دارند؛ آنها ادعا میکنند که ما وهابی نیستیم ،بلکه سلفی هستیم!!
برخی از بینندگان عزیز ما هم اعالم میکنند که ما اصالا وهابی نداریم ،اصالا وهابیتی وجود ندارد و وهابیت
کجاست؟!
ما در جلسه گذشته عبارتی از آقای «بن باز» در کتاب «فتاوی نورٌ علی الدرب» آوردیم که ایشان گفتند :لقب
وهابیت برای علمای توحید و علمای نجد به خاطر انتصابشان به «محمد بن عبدالوهاب» مشهور است .ما این
مطلب را از سایت ایشان آوردیم و همچنین مطالبی از علمای دیگر در این زمینه منتشر کردیم.
مطلب دیگری که ما در جلسه گذشته مطرح کردیم ،این بود که بزرگان اهل سنت تصریح دارند که وهابیت و
اتباع «محمد بن عبدالوهاب» خوارج زمان ما هستند ،این افراد خارج از اسالم و مرتد هستند.
آقای «ابن عابدین» در کتاب «حاشیه رد المحتار» خود مینویسد :همانطور که در زمان ما پیروان «محمد بن
عبدالوهاب» از نجد بیرون آمدند و به زور مکه و مدینه را تصرف کردند .این افراد معتقدند که خودشان مسلمان

هستند و مخالفینشان همه مشرک هستند .پیروان «محمد بن عبدالوهاب» به همین دلیل قتل اهل سنت و
علمای اهل سنت را مباح میدانند.
همچنین جناب آقای «دکتر طیب» شیخ األزهر و مفتی سابق مصر در مورد این افراد میگوید :سلفیهای جدید
و کسانی که خود را سلفی معرفی میکنند همه خوارج عصر هستند و مسلمانان بر این مذهب نیستند.
ما یک جلسه را به همایش و کنفرانسی که در چچن داشتند که اعراب به آن «شیشان» میگویند ،اختصاص
خواهیم داد .آقای «دکتر طیب» در این کنفرانس به صراحت گفتند" :ما وهابیت و سلفیها را جزو اهل سنت
نمیدانیم ".همینطور مفتی اعظم چچن و حدود دویست نفر از علمای اهل سنت در آن کنفرانس حضور داشتند
و تنها یک نفر از شیعیان هم در این کنفرانس حضور داشتند!!!
همه این بزرگان و علما در بیانیه خود تصریح کردند که اصالا کشت و کشتاری که وهابیت در دنیا انجام میدهد
ارتباطی به اسالم ندارد و وهابیها خارج از اسالم هستند.
این قضیه برای وهابیت خیلی گران تمام شد و در پی آن مفتی اعظم «آل شیخ» نسبت به این قضیه موضع
گرفت« .قرضاوی» نسبت به این قضیه گفت :این کنفرانس« ،کنفرانس ضرار» همانند «مسجد ضرار» بوده
است .در پی این ماجرا وهابیت ادعا کردند که اهل سنتی که در این کنفرانس شرکت کردند در حقیقت منحرف،
گمراه و گمراهگر بودند.
به هر حال مشخص شد که تنها شیعه در برابر وهابیت قرار ندارد ،بلکه الحمدلله بزرگان اهل سنت روشن
هستند و خوب درک کردند که وهابیت ارتباطی به اسالم نداشتند و خارج از اسالم و اهل سنت هستند.
آقای «دکتر طیب» در این کنفرانس میگوید" :سلفی ها خوارج عصر هستند و اهل سنت چنین چیزی را قبول
ندارند .آنها حنبلی نیستند ،بلکه مذهب «احمد بن حنبل» را با این کارهایشان نجس کردند".

ما در جلسه گذشته مطالبی از آقایان «صاوی مالکی»« ،قحطانی» و «کبیسی» آوردیم که آنها معتقدند اصالا
«محمد بن عبدالوهاب» ساخته و پرداخته یهود است« .ابوبکر بغدادی» سگ پسر سگ به هیچ وجه ارتباطی به
اسالم ندارد!!
ما در جلسه گذشته این مطالب را برای بینندگان عزیز مطرح کردیم.
مجری:
بسیار عالی ،حضرت استاد از شما ممنونم .عزیزان در جریان قرار گرفتند که سیر بحث به چه صورت و با چه
کیفیتی بود و بهتر میتوانند با ما همراهی کنند.
همانطور که همگان میدانند رسول گرامی اسالم (صلی هللا علیه و آله) به عنوان فصل الخطاب شیعه و سنی
روایات و عباراتی دارند که برای ما حجت است.
سؤال من این است که آیا در کتب اهل سنت روایتی از زبان نبی مکرم اسالم (صلی هللا علیه و آله و سلم) وجود
دارد که به ظهور وهابیت اشاره شده باشد ،یا خیر؟!
پیغمبر اکرم (صلی هللا علیه و آله) از ظهور وهابیت خبر دادند!!
در رابطه با روایات از رسول گرامی اسالم (صلی هللا علیه و آله) در این خصوص مطالب زیادی نقل شده
است .آنچه مهم است این است که بزرگان اهل سنت تمام این روایات را با وهابیت تطبیق دادند.
در این زمینه روایاتی در «صحیح بخاری» و «صحیح مسلم» آمده است .در «صحیح بخاری» حدیث  990از
«عبدهللا بن عمر» از نبی مکرم(صلی هللا علیه و آله) نقل می کند که فرمودند:
«اللهم بَارک لنا فی َشامنَا وفی یمَ ننَا»

خدایا برای ما شام و یمن را مبارک بگردان.
مشاهده کنید که وهابیت امروزه شام را مرکز قتل و کشت و کشتار مسلمانان قرار دادند .وهابیت همچنین یمن
را مرکز کشت و کشتار شیعه و اهل سنت قرار دادند و هزاران زن و کودک را به خاک و خون کشیدند.
«قال قالوا وفی نَ ْجدنَا»
گفتند :بگویید که نجد را هم بر ما مبارک بگرداند..
ْن َّ
«قال ُهنَاک ال َّز َالز ُ
الشی َطان»
ن وبها ی ْط ُل ُع َقر ُ
ل وَ ْالف َت ُ
فرمود :در آنجا زلزلهها و فتنهها وجود دارد و از نجد شاخ شیطان طلوع خواهد کرد.
الجامع الصحیح المختصر ،اسم المؤلف :محمد بن إسماعیل أبو عبدهللا البخاری الجعفی ،دار النشر :دار
ابن کثیر ,الیمامة  -بیروت  ،1987 - 1407 -الطبعة :الثالثة ،تحقیق :د .مصطفی دیب البغا ،ج  ،1ص
 ،351ح 990
ا
قطعا ایشان هم این
این روایت از ما نیست ،بلکه در کتاب «صحیح بخاری» به نقل از «عبدهللا بن عمر» است و
روایت را از خود نگفته است و از رسول گرامی اسالم شنیده است.
اگر این روایت از خود او باشد هم فرقی نمیکند زیرا اهل سنت معتقدند که سنت صحابه همان سنت نبی است.
همچنین در کتاب «صحیح مسلم» روایتی از رسول گرامی اسالم (صلی هللا علیه و آله و سلم) وارد شده است
که فرمودند:
« َسی ْخرُ ُج فی آخر ال َّزمَ ان َقوْ مٌ َأ ْح َد ُ
اث ْاألَ ْسنَان»
در آخر الزمان افرادی خروج میکنند که همه بچه سال هستند.

ا
غالبا کم سن و سال هستند.
اگر سن و سال داعشیها دقت کنید ،میبینید که
« ُس َف َه ُ
اء ْاألَ ْح َالم»
همه این افراد سفیه و بیعقل هستند.
«ی ُق ُ
ون من َخیر َقوْ ل ْال َبریة»
ول َ
این افراد از رسول اکرم زیاد حرف میزنند.
این افراد زیاد ادعا میکنند که ما تابع سنت پیغمبر اکرم و سنت صحابه هستیم.
آن»
«یقرأون ْال ُق ْر َ
و قرآن میخوانند.
بسیاری از این افراد حافظ قرآن هستند.
« َال ی َجاو ُز َحنَاجر ُ
َهمْ »
اما قرآن از گلوی این افراد پایین نمیرود.
الس ْهمُ من الرَّمیة»
ون من الدین کما یمْ ُر ُق َّ
«یمْ رُ ُق َ
این افراد از دین بیرون میروند ،همانطوری که تیر از کمان بیرون میرود.
َ
وهمْ َف ْ
ن َق َتلَ ُهمْ ع ْن َد َّ
اق ُت ُل ُ
«فإذا لَقی ُتمُ ُ
الله یوم ْالقیامَ ة»
وهمْ فإن فی َق ْتلهمْ أ ْجراا لمَ ْ
اگر این افراد را مشاهده کردید بکشید ،زیرا کشتن این افراد در روز قیامت اجر دارد.

صحیح مسلم ،اسم المؤلف :مسلم بن الحجاج أبو الحسین القشیری النیسابوری ،دار النشر :دار إحیاء
التراث العربی  -بیروت ،تحقیق :محمد فؤاد عبد الباقی ،ج  ،2ص  ،746ح 1066
روایات در این زمینه زیاد وارد شده است .همچنین از رسول گرامی اسالم (صلی هللا علیه و آله و سلم) نقل
شده است که فرمود:
آن َال ی َجاو ُز َترَاقی ُهمْ »
«ی ْخرُ ُج نَ ٌ
اس من ق َبل ْالمَ ْشرق ویقرؤون ْال ُق ْر َ
مردمی از مشرق خروج میکنند که قرآن میخوانند ،اما قرآن لقلقه زبانشان است.
الس ْه ُم إلی ُفوقه»
ون فیه حتی ی ُعو َد َّ
ون من الدین کما یمْ ُر ُق ال َّس ْهمُ من الرَّمیة ُثمَّ َال ی ُعو ُد َ
«یمْ رُ ُق َ
این افراد از دین بیرون میروند همانطور که تیر از کمان بیرون میرود و دیگر برنمیگردند ،مگر اینکه
تیر به کمان برگردد و این امکانپذیر نیست.
حال جای آقای «کالکرابی» خالی است که شتری به اینجا بیاورد و بگوید :این شتر را ببینید؛ هرکسی وهابی و
تابع «محمد بن عبدالوهاب» شود از دین بیرون میرود و دیگر به طرف دین برنمیگردد ،مگر اینکه این شتر از
سوراخ سوزن خارج شود.
«قی َ
ل ما سیمَ ُ
اهمْ »
سؤال کردند :سیمای این افراد چگونه است؟
«قال سیمَ ا ُهمْ ال َّت ْحلی ُق أو قال ال َّت ْسبی ُد»
رسول گرامی اسالم فرمودند :آنها سرهایشان را میتراشند و ریشهای خود را بلند می کنند!!

الجامع الصحیح المختصر ،اسم المؤلف :محمد بن إسماعیل أبو عبدهللا البخاری الجعفی ،دار النشر :دار
ابن کثیر ,الیمامة  -بیروت  ،1987 - 1407 -الطبعة :الثالثة ،تحقیق :د .مصطفی دیب البغا ،ج  ،6ص
 ،2748ح 7123
مرحوم «شرف الدین» که «قزافی» ایشان را شهید کرد ،میگفت" :باد وهابیت به هرکسی بوزد ،درهای نجات
برای همیشه به روی او بسته خواهد شد ".به عبارت دیگر بوی وهابیت به هرکسی برسد ،برای همیشه گمراه و
گمراهگر خواهد شد.
ا
اخ ا
عمدتا مبنای این
یرا این افراد این روایتها را شنیدند و مذمت شدند به همین خاطر تغییر موضع دادند ،اما
افراد بر تراشیدن سر و بلند کردن ریش بوده است.
این روایات بعضی از نشانههایی است که رسول گرامی اسالم (صلی هللا علیه و آله و سلم) از وهابیت آورده
است .البته روایات دیگری هم وجود دارد که در البهالی مطالب دیگر به آن اشاره خواهیم کرد.
مجری:
بینندگان عزیز مالحظه فرمودید که این روایات پیشبینیهایی بود که از زبان رسول گرامی اسالم (صلی هللا
علیه و آله و سلم) در کتب اهل سنت راجع به وهابیت وجود داشت .این مطالب در کتابهایی هم که نوشته
شده وجود دارد و حتی قبل از به وجود آمدن وهابیت بوده است تا کسی ادعا نکند که اهل سنت ضد وهابیت
بودند و خواستند روایت جعل کنند.
ا
واقعا این پیشبینیها و پیشگوییهای رسول گرامی
سؤال دیگری که در اینجا مطرح میشود این است که آیا
اسالم (صلی هللا علیه و آله) درباره وهابیت تحقق پیدا کرده است ،یا نه؟!
محقق شدن نشانهها و پیشگوییهای رسول گرامی اسالم در مورد وهابیت!

آیت هللا دکتر حسینی قزوینی:
در اینجا باید ببینیم که اهل سنت چه چیزی میگویند ،زیرا برای ما که هیچ شبههای نیست .اگر رسول
گرامی اسالم هم روایت نفرموده باشند ،مبانی اسالم و قرآن کریم در دست ما قرار دارد.
ولوا لمَ َ
(وَ ال َت ُق ُ
السالمَ لَ ْس َ
ت مُ ْؤمنا)
ن أ ْلقی إ َلیکمُ َّ
ْ
و به کسی که سالم به شما میکند نگوئید مؤمن نیستی.
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این افراد برخالف قرآن کریم عمل میکنند .همچنین در روایات وارد شده است کسی که شهادتین را به زبان
بیاورد ،جان و مال و ناموسش در امان مسلمانان است .همچنین اگر کسی سالم بدهد و شعار مسلمین را
رعایت کند در امان است.
این افراد برخالف فرموده روایات عمل میکنند .آنها شیعیان و اهل سنت را که هر روز پنج نوبت نماز
میخوانند ،بر وحدانیت خداوند عالم و رسالت رسول گرامی اسالم (صلی هللا علیه و آله) شهادت میدهند را به
بهانههای واهی قتل عام میکنند.
کامالا مشخص است که این افراد ارتباطی به اسالم ندارند ،اما در مورد اینکه رسول گرامی اسالم (صلی هللا علیه
و آله) فرمودند که یکی از نشانههای این افراد این است که سرهای خود را میتراشند عبارتی از «محمد بن
عبدالوهاب» وارد شده است.
در کتاب «جواهر المضیة» به معنای جواهر روشنگر اثر شیخ اإلسالم علم الهداة األعالم «شیخ محمد
عبدالوهاب» عجل هللا له األجر و الثواب و أدخله النار بغیر حساب!! مطلبی وارد شده است.

بنده در جلسه گذشته هم عرض کردم دهها کتاب علیه «محمد بن عبدالوهاب» نوشته شده است که او را گمراه،
گمراهگر و اهل آتش جهنم معرفی کردند و دهها عالم سنی به این مسئله شهادت دادند.
در این کتاب عقیده «محمد بن عبدالوهاب» و دیگران مطرح شده است که مطبوعات «امام عبدالعزیز آل
سعود» هم این کتاب را به چاپ رسانده است .در صفحه  578این کتاب از تراشیدن سر سؤال شده است که در
جواب آمده است:
«أما تعذیر من لم یحلق بأخذ ماله فال یجوز»
اگر کسی سر خود را نتراشد میتوان او را تعذیر کرد؟
ما نمیفهمیم که این چه حرفی است .در حقیقت او میپرسد که اگر کسی سر خود را نتراشید میتوان او را
تعذیر کرد؟! میتوان اموال او را مصادره کرد؟! او فتوا میدهد که این مسئله جایز نیست ،زیرا اگر کسی سر
منهی عنه نیست.
خود را نتراشد
ٌ
«انما نهی عنه ولی األمر»
ولی امر از او نهی کرده است.
ألن الحلق هو العاد عندنا»
« ّ
تراشیدن سر نزد ما وهابیت عادت است.
«و ال یترکه إال السفهاء عندنا»
هیچ کسی غیر از سفهاء سر تراشیدن را ترک نمیکند.

در حال حاضر موی سر داعشیها از موی سر زنان بیشتر است .البته زنان مسلمان هزاران برابر نسبت به
داعشیها و طالبان غیرت دینی دارند.
طبق حرف ایشان تمام کسانی که امروزه موی سرشان را طوالنی میکنند ،برخالف نظریه «محمد بن
عبدالوهاب» و وهابیت است که معتقدند تراشیدن سر عادت ماست و جز سفیهان و احمقها کسی این مسئله را
ترک نمیکند.
این در حالی است که رسول گرامی اسالم (صلی هللا علیه و آله) میفرماید :تراشیدن سر نشانه این افراد است.
جناب آقای «زینی دحالن» شیعه نیست و مفتی مکه مکرمه است .اگر آقای «زینی دحالن» در جایی از «محمد
بن عبدالوهاب» تعریف کرده بود ،او را تا عرش اعلی بلند میکردند و میگفتند« :زینی دحالن» هرروز با جبرئیل
و میکائیل نوشابه میخورد و در فوق عرش با هم گفتگو دارند!!
این شخص به دلیل اینکه علیه «محمد بن عبدالوهاب» و وهابیت حرف زده است ،علیه او موضع میگیرند و
نسبت به او توهین و ناسزا میگویند.
مشابه همین اقدام را علیه «دکتر طیب» انجام دادند .زمانی که «دکتر طیب» به کوزوو رفت و اعالم کرد که
وهابیت از اهل سنت نیستند ،چقدر علیه ایشان حرف زدند که سر فرصت این مطالب را عرض خواهیم کرد.
مجری:
شبکههای وهابی علیه ایشان برنامههای خاصی برگزار کردند.
آیت هللا دکتر حسینی قزوینی:

شبکههای وهابی مفصل علیه ایشان برنامه برگزار کردند .حال که ما این بحث را شروع کردیم ،انشاءهللا یک
شب مباحث خود را حول کنفرانس چچن اختصاص میدهیم تا ببینیم در این کنفرانس چه گذشت که اینقدر
اینها عصبانی هستند.
آقای «دکتر طیب» اگر از وهابیت تعریف کند انسان خوبی است ،اما اگر بگوید وهابیت از اهل سنت نیستند و
اصالا از اسالم بیرون هستند انسان بد و گمراه است و این همایش هم همایش ضرار نام میگیرد.
آقای «زینی دحالن» میگوید :بسیاری از احادیث رسول گرامی اسالم (صلی هللا علیه و آله) به فتنه وهابیت
تصریح شده است .همانطور که ما در روایت خواندیم افرادی از مشرق میآیند که قرآن میخوانند ،اما قرآن به
قلبشان نمیرود .این افراد از دین خارج میشوند .نشانههای این افراد تراشیدن سر و بلند گذاشتن و بلند
گذاشتن ریش است.
این روایت در کتاب «صحیح بخاری» و دیگر کتب معتبر اهل سنت وارد شده است و الزم نیست که ما این
بحث را طوالنی کنیم.
«"سیماهم التحلیق" تصریح بهذه الطائفة»
تراشیدن سر به همین طایفه وهابیت تصریح دارد.
«ألنهم کانوا یأمرون کل من اتبعهم أن یحلق رأسه»
هرکسی از وهابیت تبعیت میکرد دستور میدادند که باید سر خود را بتراشد.
«ولم یکن هذا الوصف ألحد من طوائف الخوارج»
هیچ کدام از طایفه خوارج چنین نشانهای نداشتند.

اینکه پیغمبر اکرم (صلی هللا علیه و آله ) فرمودند :نشانه این افراد تراشیدن سر از بیخ است ،تنها این افراد
بودند .سپس ایشان میگوید:
«وکان السید عبد الرحمن األهدل مفتی زبید یقول :ال حاجة إلی التألیف فی الرد علی الوهابیة»
سید عبدالرحمن أهدل مفتی منطقه زبید میگوید :احتیاجی نیست که ما در رد وهابیت کتاب بنویسیم.
«بل یکفی فی الرد علیهم قوله صلی هللا علیه وسلم "سیماهم التحلیق"»
بلکه همین روایت پیغمبر اکرم که این افراد سر خود را میتراشند بهترین دلیل بر گمراه بودن این افراد
است.
«فإنه لم یفعله أحد من المبتدعة غیرهم»
غیر از این وهابیت کسی چنین کاری نکرده است.
«واتفق مرة أن امرأة أقامت الحجة علی ابن الوهاب لما أکرهوها علی اتباعهم ففعلت»
یک مرتبه اتفاق افتاد محمد بن عبدالوهاب با یک زن مناظره کرد و او را به زور وادار کردند که از محمد
بن عبدالوهاب تبعیت کند.
«أمرها ابن عبد الوهاب أن تحلق رأسها»
محمد بن عبدالوهاب به این زن دستور داد باید سر خود را بتراشی.
ما خبر نداریم که این افراد به زنان و دختران خود هم دستور میدهند که سر خود را بتراشند ،یا نه.
«فقالت له حیث أنک تأمر المرأة بحلق رأسها ینبغی لک أن تأمر الرجل بحلق لحیته ألن شعر رأس
المرأة زینتها وشعر لحیة الرجل زینته»

او در جواب گفت :اگر شما دستور میدهید زنها سر خود را بتراشند باید به مردها هم بگویید محاسن
و ریش خود را بتراشند ،زیرا موی سر زن زینت اوست همانطور که ریش زینت مرد است.
«فلم یجد لها جواباا»
محمد بن عبدالوهاب در جواب درمانده شد.
فتنة الوهابیة ،المؤلف :الشیخ العالمة أحمد بن زینی بن أحمد دحالن المکی ،ج  ،1ص 17
سپس ایشان میگوید کارهای دیگری که وهابیت میکنند مشخص است .همچنین در کتاب «الدرر السنیة فی
الرد علی الوهابیة» همین روایت وارد شده است و میگوید:
«وقوله صلی هللا علیه وسلم اللهم بارک لنا فی شامنا اللهم بارک لنا فی یمننا قالوا یا رسول هللا وفی
نجدنا قال اللهم بارک لنا فی شامنا اللهم بارک لنا فی یمننا»
حتی در بعضی از روایات وارد شده است که مردم تا سه مرتبه درخواست کردند که رسول هللا (صلی هللا علیه و
آله) برای منطقه نجد هم دعا کنند ،اما رسول گرامی اسالم این کار را انجام ندادند و در مرتبه سوم؛
«وقال فی الثالثة هناک الزالزل والفتن وبها یطلع قرن الشیطان»
رسول هللا (صلی هللا علیه و آله) فرمودند :در منطقه نجد است که زلزلهها و فتنهها ایجاد میشود و شاخ
شیطان از آنجا بیرون میآید.
اگر یک شاخ شیطان از این منطقه بیرون برود شاخ شیطان دیگری خواهد آمد« .عبدالعزیز» میرود« ،سعود بن
عبدالعزیز» میآید« .سعود بن عبدالعزیز میرود« ،محمد بن عبدالعزیز» میآید« .محمد بن عبدالعزیز» میرود،
«عبدهللا بن عبدالعزیز» میآید« .عبدالعزیز» میرود ،پسرهای دیگر او به نام «فیصل» و «خالد» میآید .زمانی

که آنها میروند« ،فهد» روی کار میآید .زمانی که «فهد» میرود« ،عبدهللا» میآید« .عبدهللا» کنار میرود و
«سلمان» روی کار میآید.
حال ما نمیدانیم بعد از «سلمان» چه کسی روی کار میآید .شاید این شخص آخرین شاخ شیطانی باشد که از
این منطقه بیرون می آید و شاید برای همیشه دودمان آل سعود گرفتار تیر غیبی الهی شود و مسلمانان از دست
آنان راحت شوند.
سپس میگوید :اینکه پیغمبر اکرم فرمودند سیمای این افراد تراشیدن است ،نص صریح است از قوم وهابیتی
که از مشرق بیرون آمدند و در بدعتها تابع «محمد بن عبدالوهاب» هستند .این افراد دستور میدهند هرکسی
ا
حتما سرش را بتراشد.
از این افراد تبعیت کند،
«وال یترکونه یفارق مجلسهم»
در همان مجلسی که وهابی شده میگویند که باید سر خود را بتراشید.
در اینجا هم از «مفتی زبید» نقل میکند و ماجرای مناظره آن زن با «محمد بن عبدالوهاب» مطرح میکند و
میگوید:
«فیهت الذی کفر ولم یجد لها جوابا»
زمانی که این زن چنین جواب محمد بن عبدالوهاب را داد او مبهوت ماند و جوابی نداشت.
او جوابی پیدا نکرد؛
«لکنه إنما فعل»
او جوابی پیدا نکرد ،اما دستور داد سر آن زن را بتراشد.

«ذلک لیصدق علیه وعلی من تبعه قوله صلی هللا علیه وسلم سیماهم التحلیق»
به خاطر اینکه این روایت پیغمبر اکرم برای این افراد مصداق پیدا کند که فرمودند :سرهایشان تراشیده
است.
الدرر السنیة فی الرد علی الوهابیة ،نویسنده :أحمد زینی دحالن ،وفات ،1304 :رده :پاسخ علمای
مسلمان به وهابیان ومخالفان ،خطی :خیر ،سال چاپ 1976 - 1396 :م ،ناشر :مکتبة ایشیق  -إستانبول
– ترکیه ،ص  ،50باب رسالة النص فی ذکر وقت صالة العصر
همچنین جناب آقای «سید شریف عبدهللا شریف حسن پاشا» در کتاب «صدق الخبر فی خوارج القرن الثانی
عشر» مطالبی آورده است .به بیان دیگر روایت پیغمبر در خوارج قرن دوازدهم که وهابیت باشند ،صدق پیدا
کرده و تحقق پیدا کرده است.
او در این کتاب به صراحت میگوید :آغاز ظهور «محمد بن عبدالوهاب» با بدعتهایی که دارند در سال 1143
انجام شد و این وهابیها را خوارج قرن دوازدهم مینامند به خاطر بدعتهایی که از آنها سر زده است.
او سپس روایات متعددی که در کتب «صحیح بخاری» و «صحیح مسلم» و دیگران آمده را نقل میکند ،سپس
روایتی از «خصائص» اثر «نسائی» میآورد که میگوید :خوارج قرن دوازدهم بدترین خالیق روی زمین هستند.
همچنین جناب آقای «نضال إبراهیم آل رشی» کتابی به نام «رفع الغاشیة عن المجاز و التأویل و حدیث
الجاریة» دارد .ایشان در این کتاب میگوید:
«انما خرجوا من نجد»
این افراد از نجد خروج کردند.
آنها مسلمانان را کشتند و جان و مال مسلمانان را مباح کردند.

«کانوا یأمرون کل من یتبعهم عن یحلق رأسه حتی النساء»
دستور میدادند هرکسی وهابی میشود باید سر خود را بتراشد ،حتی زنان.
او سپس عبارت آقای «ابن عابدین» را نقل میکند که این افراد خود را مسلمان میدانستند و مخالفین خود را
مشرک میدانستند .به این دلیل قتل اهل سنت و علمای اهل سنت را مباح میدانستند.
دقت کنید که این شخص شیعه نیست .همچنین «محمد علی کیوه» که از علمای بزرگ مصر است ،کتاب
جالبی به نام «التبرقع الصهیونی فی العقیدة الوهابیة» به معنای خیمهها و برقعهای یهودی در عقیده وهابیت
دارد.
او در این کتاب قضایای قرن شیطان را میآورد که بحث بسیار مفصلی دارد .بنده در سایت «الوهابیة مخاطر
التحالف الوهابی» متن این کتاب را پیدا نکردم ،اما اگر دوستان متن این کتاب را پیدا کنند ما نشان خواهیم
داد .ایشان محتویات کتاب را در اینجا آورده و میگوید:
در ماه رمضان  1430کتاب جیبی از آقای «محمد جمیل زینو» به دست من آمد و من هم با ایشان یک مناظره
مفصل دو ساعت و نیمه در منزل ایشان در مکه مکرمه سال  1382داشتم که ایشان در جواب عاجز ماند.
ایشان کتاب «لله ثم للتاریخ» را آورده بودند که من به آن جواب دادم و چند سؤال پرسیدم که معطل ماند.
جالب اینجاست که تعدادی از دانشجویان گفتند :شیخ ما گفتیم که این کتاب را نیاور ،زیرا به ضرر ما تمام
میشود .او این کتاب که در دستش بود را با عصبانیت پرت کرد و گفت :ما امشب دیگر وقت نداریم و فردا برای
بحث کردن بیایید.

ما فردا برای مباحثه رفتیم اما دیگر ما را پیش آقای «زینو» نبردند ،بلکه نزد آقای «غامدی» بردند که بعد از آن
دیگر بحث و مناظره و مکاتبات ما با ایشان چند سالی ادامه داشت که نتیجه آن کتاب سه جلدی «قصة الحوار
الهادی» است.
او میگوید :کتابی از آقای «جمیل زینو» به دست من رسید و من دیدم این شخص در این کتاب مطالبی را در
رابطه با رهبرشان «محمد بن عبدالوهاب»؛
«تربی فی أحضان الصلیبیة و الصهیونیة الیهودیة»
کسی که در دامن صلیبیها و صهیونیست و یهود بزرگ شده است.
آورده است .او در این کتاب از این شخص مطالبی را مطرح کرده است ،همچنین آیاتی از قرآن کریم که در حق
کفار و مشرکین و یهود بوده است را بر امام اشعری و پیروانش و همچنین ائمه و علمای اهل سنت تطبیق داده
است.
ایشان سپس از «محمد بن عبدالوهاب» تعریف میکند و به مخالفینشان فحش و ناسزا میدهد .ایشان در این
مورد وهابیت تعبیر زیبایی دارد و میگوید" :وهابیها و بعضی از فرقه ضاله وهابیت همگی از یک مزبله بیرون
آمدند".
این مطالب ما نیست ،بلکه آقای دکتر «محمد کیوه» از علمای بزرگ دانشگاه األزهر است که مشخصات آن را
عرض خواهم کرد .ایشان یکی از شخصیتهای برجستهای است در حال حاضر حرفهای او در رسانهها به
عنوان حرف اهل سنت مطرح شده است.
او معتقد است که تمام فرقه های ضاله وهابیت همگی از یک مزبله بیرون آمدند .جامع بین این افراد گمراهی و
ضاللت است .ایشان مطالبی را مطرح میکند و سپس میگوید:

دشمنان «محمد بن عبدالوهاب» مطالبی را بر ضد «محمد بن عبدالوهاب» شایع کردند و تصمیم گرفتند او را
بکشند .تاریخ این مطالب را تکذیب میکند ،زیرا دشمن «محمد بن عبدالوهاب» پدر او بود ،برادر او بود و اساتید
او بودند.
«و أثبتوا جم ا
یعا أنه هو الذی إستعان علی المسلمین بأعدائهم من الصلیبیین و الیهود»
پدر و برادر محمد بن عبدالوهاب و علما و اساتید ایشان اثبات کردند که محمد بن عبدالوهاب با کمک
گرفتن از صلیبیها ،مسیحیها و یهودیها مسلمانان را نابود کرد.
او سپس میگوید تمام قرائن و شواهد نشان میدهد که آنها در طول عمرشان با یک یهودی ،مشرک ،منافق و
کافر درگیر نشدند؛ بلکه تمام درگیریها و کشتار آنها همه مربوط به مسلمانان بود.
سپس از «فاضل عبادی» نقل می کند که در اینجا صفت خوارج وجود دارد و با توجه به روایاتی که در کتاب
«کشف الشبهات» از ایشان نقل میکند ،او خون اهل سنت را مباح دانسته و میگوید" :هرکسی از اهل سنت که
معتقد به مرام من نباشد ،خونشان هدر است و باید اموالشان را ضبط کرد".
سپس در ادامه میگوید که برادر این شخص چند کتاب علیه او نوشت و پدر او قاضی شهر و مردم عالم و
صالحی بود ،اما بر پسر خود شر و شقاوت و ضاللت میدید؛
«کان یبغضه»
پدرش او را دشمن میدانست و بغض پسر در دل پدر بوده است.
کس ی که بغض و عداوت او در دل پدرش باشد ،کسی خواهد شد که افکار فاسد او منطقه را به آشوب کشانده
است .پدر او مردم منطقه را از شر فتنه پسرش برحذر میداشت و میگفت :شر و فتنهای که در پسر من هست

را نمیبینید؟! مبادا فریب او را بخورید .از او حرف شنوی نداشته باشید ،زیرا هرکسی از او تبعیت کند به طرف
هالکت خواهد رفت و از او فساد بزرگ و شر فراگیری به ظهور خواهد پیوست.
ّ
فسحت فیه فراسته»
«
در نهایت هرآنچه پدرش خطاب به او گفته بود تحقق پیدا کرد .استاد «محمد بن سلیمان» و «محمد حیاة
سندی» هم گفتند« :محمد بن عبدالوهاب» گمراه میشود و شقیترین بندگان را هم گمراه میکند .هرکسی از
او تبعیت کند ،شقیترین مردم است.
«فلم یتبعه إال کل هالک شقی أو جاهل غبی»
این مسائل دیگر حرف ما نیست ،بلکه حرف استاد او «محمد بن سلیمان» و «محمد حیاة سندی» است .طبق
گفتههای ایشان هرکسی از «محمد بن عبدالوهاب» تبعیت کند یا آدمی بدبخت و شقی است و یا آدم جاهل و
نادان و نفهمی است که فهم و شعور ندارد.
این مطالب مفصل است ،اما من به همین اندازه اکتفا میکنم .خیلی جالب است که او قضیهای را نقل میکند و
ا
تماما ترور و ضد مسلمین بوده است؛
میگوید :تاریخ وهابیت
«یکفرون کل مسلم سنی من المذاهب األربعة»
این افراد تمام مسلمانان سنی از مذاهب اربعه را تکفیر میکردند.
این افراد چه اشاعره و چه ماتریدیه باشند مورد تکفیر قرار میگرفتند ،اما این افراد با یهود و صلیبیین و مجوس
و ملحدین همواره یکی بودند .در حال حاضر هم مشاهده میکنیم که عربستان سعودی با اسرائیل که
صهیونیست است و همچنین آمریکا رابطه حسنه دارد.
اخ ا
یرا مشاهده کردیم رئیس جمهور جدید آمریکا که همه جا را به هم ریخته است ،میگوید:

این هفت کشور اسالمی تروریست هستند و حق ورود به آمریکا ندارند ،اما عربستان سعودی که هزاران ترور
علیه آمریکا انجام داده است و در قضیه  11سپتامبر جنایات روشنی انجام دادند از این قاعده مستثنی هستند.
ماجرای  11سپتامبر به حدی روشن و واضح بود که سازمان ملل میخواست آن را اعالم کند ،اما آنها گفتند :اگر
سازمان ملل این قضیه را برمال کند ،ما حقوق سازمان ملل را قطع خواهیم کرد .در نتیجه سازمان ملل با کمال
خفت از انجام این کار صرف نظر کرد.
ا
سابقا هم
مردم دنیا باید کامالا روشن باشند که سازمان ملل با مسیحیت و صهیونیسم همدست هستند.
«اوباما» گفته بود که سربازان آمریکا در کنار سربازان عربستان سعودی برای کشتن مردم بیگناه یمن مجوز
دارند و این شخص هم همین کار را انجام داده است.
شما یک مورد پیدا کنید که وهابیت در طول  200و اندی سال با کفار ،مشرکین و یهود کوچکترین جنگی را
انجام داده باشند .این مسائل خیلی زیاد است؛ اگر ما بخواهیم در مورد این مدارک صحبت کنیم ،شاید چندین
ساعت زمان نیاز داشته باشیم.
مدارکی که بزرگان اهل سنت اعالم کردند روایاتی که نبی گرامی اسالم در رابطه با خوارج بیان فرموده بودند ،در
آخر الزمان و قرن دوازدهم از منطقه نجد همه در وهابیت تحقق پیدا کرده است.
مجری:
بسیار عالی ،حضرت استاد از شما ممنونم .امشب کالمی از علمای شیعه گفته نشد ،بلکه هرآنچه گفته شد از
زبان علمای اهل سنت بود .علمای اهل سنت دلسوز عوام و پیروانشان هستند و دوست ندارند که دچار فتنه
وهابیت شوند.

آنها این مطالب را بیان میکنند و حتی با گفتن آن جان خودشان را در خطر میاندازند ،اما روشنگریها را بیان
میکنند .عزیزان اهل سنت باید قدر علمایی که در مورد این مباحث و موضوعات روشنگری میکنند را بدانند.
تمام علمای اهل سنت که در «شبکه جهانی والیت» علیه وهابیت مطلبی از آنها نقل کردیم ،ممکن است در
عباراتشان انتقادی به اعتقادات شیعیان داشته باشند.
تمام این اختالفات وجود دارد ،اما بدانید که وهابیت در تالش است تا شما را بدنام کند .وهابیت کاری میکند که
اسالم و مسلمانان در دید دیگران به شدت منفور شوند .این قضایا بسیار روشن و واضح است و همه دارند این
قضایا را مشاهده میکنند.
حضرت استاد سؤال بعدی را بپرسم یا به سراغ تماسهای تلفنی برویم؟!
آیت هللا دکتر حسینی قزوینی:
سؤال بعد را بفرمایید.
مجری:
من در مورد وهابیهای معاصر سؤال داشتم .نشانههایی که رسول گرامی اسالم (صلی هللا علیه و آله) فرموده
بودند ظاهر شد و بروز پیدا کرد.
در این بیانات به برهه قرن دوازدهم بیشتر اشاره شده بود و بینندگان عزیز هم مالحظه کردند که عباراتی که
استاد فرمودند بیشتر ناظر بر آن دوره بود.
میخواستم ببینم اگر امکان دارد در مورد وهابیهای معاصر هم مقداری بیشتر توضیح بفرمایید که آیا بروز این
نشانهها در وهابیهای معاصر هم هست یا نه!!

وهابیت عصر حاضر مصداق بارز کالم رسول هللا در مورد وهابیت!
آیت هللا دکتر حسینی قزوینی:
ما قبالا هم از آقای «زینی دحالن» مطالبی را آورده بودیم .ایشان باز هم در کتاب «الدرر السنیة»
میگوید :پیغمبر اکرم در احادیث کثیره از آمدن خوارج خبر داده است.
ایشان این بحث را به طور مفصل مطرح میکند و از جناب «العالمة السید علوی ابن أحمد بن حسن بن القطب
السید عبد هللا الحداد باعلوی» در کتابشان نقل میکند:
«فیه سیخرج فی ثانی عشر قرنا فی وادی بنی حنیفة رجل کهیئة الثور ال یزال یلعق براطمه یکثر فی
زمانه الهرج والمرج یستحلون أموال المسلمین ویتخذونها بینهم متجرا ویستحلون دماء المسلمین
ویتخذونها بینهم مفخرا»
در قرن دوازدهم در وادی «بنی حنیفه» مردی همانند هیبت گاو میآید که هرج و مرج ایجاد میکنند
که اموال و خون مسلمانان را مباح میدانند.
او فتنهای ایجاد میکند؛
«یعتز فیها األرذلون والسفل»
تمام افراد رذل و پست به عزت میرسند.
«یعتز فیها األرذلون والسفل تتجاری بینهم األهواء کما یتجاری الکلب بصاحبه»
هوای نفس بین این افراد مورد تجارت قرار میگیرد ،همانطوری که سگ برای صاحبش تجارت میکند.

الدرر السنیة فی الرد علی الوهابیة ،نویسنده :أحمد زینی دحالن ،وفات ،1304 :رده :پاسخ علمای
مسلمان به وهابیان ومخالفان ،خطی :خیر ،سال چاپ 1976 - 1396 :م ،ناشر :مکتبة ایشیق  -إستانبول
– ترکیه ،ص  ،51باب رسالة النص فی ذکر وقت صالة العصر
به عبارت دیگر افراد وابسته به «محمد بن عبدالوهاب» صفت سگ دارند .سپس ایشان میگوید :این روایتی که
از پیغمبر اکرم (صلی هللا علیه و آله و سلم) نقل شده شواهدی دارد که معنای این روایت را مطرح میکند.
آقای «زینی دحالن» که آقایان در شبکههای شیطانی علیه او مطلب نقل میکنند ،چنین آورده است« :عالم سید
أحمد بن سید زینی دحالن» از آل بیت النبوه و از علمای عالم و ناصح است .او در مسجد الحرام شیخ االسالم
بوده است؛
«و تخرج علی یدیه کثیر من طالب العلم»
تعدادی از طلبهها و فضال فارغ التحصیل حوزه درس این شخص بودهاند.
همچنین برادر ایشان در کتاب «الصواعق اإللهیة فی الرد علی الوهابیة» مفصل مینویسد:
«عن النبی صلی هللا علیه وسلم انه قال رأس الکفر نحو المشرق»
ایشان در اینجا روایات زیادی را آورده مبنی بر اینکه رأس کفر طرف مشرق است ،سپس روایتی را میآورد که
از این مشرق شاخ شیطان بیرون میآید .در اینجا از «عبدهللا بن عمر» تعبیری میآورد مبنی بر اینکه فتنه از
نجد و مشرق بیرون میآید.
او در ادامه روایت پیغمبر اکرم (صلی هللا علیه و آله و سلم) را مطرح میکردند که فرمودند :خدایا مدینه ،یمن و
شام را برای ما مبارک گردان .سپس به طرف مشرق رو کردند و فرمودند:
«هاهنا یطلع قرن الشیطان»

الصواعق اإللهیة ،تألیف :الشیخ سلیمان بن عبد الوهاب النجدی ،ج  ،5ص  ،5الفصل التاسع عشر :دلیل
آخر علی عدم جواز تکفیر المسلمین
جالب اینجاست که جناب آقای «سهارنپوری» در کتاب «المهند علی المفند عقاید علمای اهل سنت دیوبند» این
مسئله مطرح میکند و در ادامه میگوید:
«قد کان محمد بن عبدالوهاب النجدی یستحل دماء المسلمین و أموالهم و أعراضهم»
محمد بن عبدالوهاب خون مسلمانان را مباح میکرد و اموال و زمینهای آنها را تصرف میکرد و مردم
را به شرک نسبت میداد.
به خدا سوگند آقای «سهارنپوری» شیعه نیست ،بلکه سنی دیوبندی است .او سپس میگوید :نظر ما نسبت به
ایشان همان نظر صاحب «درّ المختار» است .آنها خوارجی هستند که با تأویالتی که دارند خون ما را مباح
میدانند ،تصرف اموال ما را مباح میدانند و اسیر کردن زنان ما را هم مباح میدانند.
همچنین جناب آقای «عبدالرحمن سربازی» امام جمعه محترم چابهار در ترجمه کتابی که صدها نفر از علمای
بزرگ مکه و مدینه و همچنین علمای األزهر ،سوریه و دیگر کشورهای اسالمی بر این کتاب تقریظ زدند و آن را
تأیید کردند ،میگوید:
"«محمد بن عبدالوهاب» خون و مال و آبروی مسلمانان را حالل میدانستند و همه مردم را به شرک نسبت
میدادند".
جواب:

"برائت علمای دیوبند از عقاید وهابیت .نظر ما درباره این افراد نظر صاحب «درّ المختار» است که فرمودند:
خوارج تعرض به جان و مال مال ما را برای خود حالل تصور میکنند ،زنان ما را به اسارت و بردگی میگیرد.
حکم آنان همانند حکم باغیان است".
ایشان سپس در پاورقی هم مینویسد:
"کشتار بی امان این افراد در طائف و محاصره طوری بود که مردمان مکه و ساکنین حرم الهی مجبور به خوردن
گوشت سگ و مردار شدند".
ایشان سپس از آقای «ابن عابدین» نقل میکند که در زمان ما پیروان «محمد بن عبدالوهاب» بیرون آمدند.
آنها کشتن اهل سنت و قتل علمایشان را مباح میدانستند؛ تا اینکه خداوند شوکت آنان را توسط سربازان
مصری در هم شکست.
آقای «رفاعی» از علمای اهل سنت و همچنین جناب آقای «محمد سعید رمضان البوطی» که توسط آنان شهید
شد ،برای این کتاب مقدمه نوشتند .ایشان میگوید" :کاری که امروز وهابیت انجام میدهند ،همان کاری است
که خوارج در گذشته انجام میدادند".
ایشان هم خیلی مفصل در این زمینه صحبت میکند .همچنین «عبدهللا پاشا» و «نزال ابراهیم» هم مطالبی در
این زمینه مطرح میکند.
این افراد همگی معتقد هستند تمام روایاتی که رسول گرامی اسالم (صلی هللا علیه و آله) در مورد خوارج
آخرالزمان فرموده است ،همگی در وهابیت امروز تحقق پیدا کرده است .ما در خدمت آقای حسینی بزرگوار
هستیم.
مجری:

حضرت استاد خیلی ممنونیم .بینندگان عزیز مالحظه فرمودید ما خیلی دوست داریم زمانی که عبارتی از استاد
ا
واقعا اگر این مطالب دروغ است و اصالا وهابیت وجود ندارد ،چرا علمای اهل
میشنوید ،تأمل کنیم .مالحظه کنید
سنت اینقدر به این مسئله دقت کردند؟!
این ویژگیهایی که رسول گرامی اسالم (صلی هللا علیه و آله) فرمودند ،اگر در مورد وهابیت نیست در مورد چه
گروهی است که اهل سنت آن را پذیرفته باشند؟!
ا
واقعا باید در برابر کارهایی که وهابیت علیه مسلمانان و همچنین اهل سنت انجام میدهند سکوت کرد یا
آیا
موضع گرفت؟!
حضرت استاد مطالبی از آقای «مولوی چابهاری عبدالرحمن سربازی» در ترجمه کتابی که داشتند آوردند .ایشان
تأکید کرده بودند که علمای دیوبند هم از عقاید وهابیت اعالم برائت میکند.
بینندگان عزیز از همراهی شما ممنونیم .مدحی از حضرت امیرالمؤمنین (سالم هللا علیه) بشنویم ،سپس
برگردیم و باز هم در خدمت شما باشیم.
در ادامه دعوت میکنیم از بینندگانی که تماس میگیرند ،بخصوص از مخالفین سلفیها و وهابیها اگر بیننده
برنامه ما هستند .ما دوست داریم که آنها روی خط تشریف بیاورند تا نظر موافق و مخالف شنیده شود و
بینندگان عزیز به حقانیت کالم طرفین بیشتر پی ببرند.
با ما همراه باشید ،مدح حضرت امیرالمؤمنین (سالم هللا علیه) را میشنویم.
تماس بینندگان برنامه:

یا علی مدد؛ به سراغ تماس های بینندگان عزیز برویم ،مطالب شما را بشنویم و اگر سؤالی دارید مطرح کنید و
انشاءهللا بعد از آن پاسخ ها را از استاد دریافت خواهیم کرد .آقا محمد از مشهد مقدس از عزیزان اهل سنت
سالم علیکم و رحمة هللا:
بیننده (آقا محمد از مشهد – اهل سنت):
سالم حاج آقا قزوینی حال شما خوب است؟
آیت هللا دکتر حسینی قزوینی:
سالم علیکم و رحمة هللا ،ممنون و متشکرم.
مجری:
آقا محمد در خدمت شما هستیم.
بیننده:
من یک شخص اهل سنت هستم که زنگ زدم ،اما ارادت خاصی به حاج آقا قزوینی دارم و همیشه برنامه شما
را نگاه میکنم .ما برنامه شما را نگاه میکنیم تا انشاءهللا رضایت نصیب ما شود و اآلن هم من اهل سنت هستم
و شاید هم اهل سنت مطالب من را بشنود.
در حال حاضر شبکههای «کلمه»« ،وصال» و «نور» که ادعا میکنند ما مدافع حقوق اهل سنت هستیم .این
افراد دروغ میگویند که ما حق شما را میخواهیم.
در حال حاضر عربستان تالش میکند تا مردم یمن را قتل عام کند .حال این شبکهها بچههای سوریه را نشان
میدهد که به رهبر ما آقای خامنهای و همچنین «سردار سلیمانی» توهین میکنند.

این افراد باید یک برنامه هم برای عربستان بگذارند که بگویند این قتل عام یمن از سوی ماست .ما در همین
فکر هستیم که این افراد به چه دلیل نمیتوانند یک برنامه بگذارند؟!
من همیشه به این شبکهها تماس میگیرم و به کارشناسان این شبکهها میگویم که چنین برنامهای بگذارید،
اما آنها میگویند :ما به عربستان کاری نداریم ،بلکه باید مشکالت کشور خودمان را بگوییم.
ا
واقعا کمی منطق داشته باشند و دقت کنند که باید کدام شبکهها را تماشا
حال حرف من این است هر سنی که
کنند .همین شبکههایی که ادعا می کنند ما مدافع اهل سنت هستیم ،یک برنامه گذاشتند تا از کودتای یمن دفاع
کنند و بگویند عربستان این جنایت را انجام دادند؟
مجری:
بله ،درست است .آنها این کار را نکردند و نخواهند کرد .ممنونیم از اینکه شما تماس گرفتید و دیدگاهتان را در
این مورد فرمودید.
حضرت استاد جالب است که وقتی بحث عربستان به میان میآید کارشناسان وهابی ادعا میکنند که ما کاری با
عربستان نداریم ،بلکه با ایران کار داریم .آنها ایران را کشور خودشان میدانند.
این در حالی است که وقتی بحث سوریه به میان میآید مستق ا
یما ورود پیدا میکنند و هزاران کلیپ دروغی
پخش میکنند که ما هم نمونههایی از آن را پخش کردیم و شما مالحظه فرمودید که چکار میکنند.
شبکههای وهابی از حکومت سعودی و سایر دولتها در شبکههای عربی که به این افراد کمک مالی کنند .حال
اگر کارشناسان این افراد بخواهند علیه این دولتها برنامه بگذارند دیگر جیره و مواجیب به این شبکهها نخواهد
رسید.
بیننده:

بنده سؤالی هم از دکتر قزوینی داشتم و آن هم این است که «محمد عمر سربازی» عالمی است که تمام علمای
اهل سنت شاگرد او محسوب میشوند ،زیرا ایشان یکی از علمای بزرگ اهل سنت ایران است .تقاضا دارم
اسامی کتاب هایی که ایشان درباره وهابیت نوشته را به من بگویید تا مالحظه کنم ،زیرا بنده در حال تحقیق
هستم.
مجری:
انشاءهللا به برخی از کتبی که آقای «محمد عمر سربازی» درباره وهابیت نوشته اشاره خواهیم کرد .سؤال
دیگری هم دارید؟
بیننده:
نه .انشاءهللا برای ما دعا کنید که راه مستقیم را در پیش بگیریم.
آیت هللا دکتر حسینی قزوینی:
انشاءهللا .ما در خدمت شما هستیم .ما در اینجا به طور مفصل در مورد «مأل محمد عمر سربازی بحث کردیم و
فتاوی و نظرات ایشان را نسبت به وهابیت به طور مفصل بیان کردیم.
مجری:
ما در برنامهها بارها عبارات ایشان را بیان کردیم و دیدگاه ایشان را مطرح کردیم؛ حتی شبکههای وهابی ایشان
را تکفیر کردند.
آیت هللا دکتر حسینی قزوینی:

ا
رسما در «شبکه نور» بیان کردند که ایشان مشرک است و کتاب ایشان همه سراسر
بله ،کارشناسان وهابی
شرک است.
مشاهده کنید در کتاب «فتاوی منبع العلوم کوهون» در رابطه با «محمد بن عبدالوهاب» به صراحت میگوید:
"گروهی او را کم فهم و غبی و موحد غالی و منحرف از مسلک صحیح و خارجی خیال دانستند".
همچنین مینویسد«" :محمد بن عبدالوهاب» دستور داد گنبد خضرای نبی مکرم اسالم را خراب کنند .او دستور
داد بقیع را خراب کنند و مردم ساکنین مکه از گرسنگی به جان رسیدند".
همچنین مشاهده کنید که آقای «مأل محمد عمر سربازی» در کتاب «فتاوی منبع العلوم» میگوید" :وهابیها
بسیاری از علمای مقلدین مذاهب را شهید و خون آنها را مباح کردند".
ایشان همچنین در کتاب «مجالس قطب اإلرشاد» به صراحت میگوید" :ابتدا خدمت شما عرض کنم اینها
سلفی نیستند ،خلفی هستند و به زور خود را سلفی جا میزنند .اینها حقیقت اا سلفی نیستند".
او سپس از «محمد بن عبدالوهاب» و «ابن تیمیه» مطالبی را مطرح میکند و میگوید" :اینها به نام سلف
مردم را فریب میدهند .آنها همه و حتی غیر سلفیها را مشرک میدانند .امروز این گروه سلفی نه تنها در
تاجیکستان هستند ،بلکه در همه جا وجود دارند".
مردم تاجیک ما در همین جا ضمن سالم و عرض ادب خدمت همه شما عزیزان از شما میخواهیم مراقب
باشید .وهللا این وهابیت هم دنیای شما را خراب میکنند و هم دین شما را خراب میکنند و هم آخرت شما را
خراب میکنند .این افراد نه دین دارند ،نه دنیا دارند و نه آخرت دارند .فریب این افراد را نخورید!! این مطالب
حرف ما نیست ،بلکه حرف علمای اهل سنت است.

ایشان می گویند" :این افراد نه تنها در تاجیکستان ،بلکه در همه جا وجود دارد .وظیفه ماست که مردم را از
عقیده انحرافی این افراد آگاه کنیم .این افراد معتقدند که تمامی امتها بر باطل هستند و تنها این افراد
مسلمان هستند .آنها معتقدند ما اهل مذاهب مشرک هستیم".
حال به گمانم حرف «مأل محمد عمر سربازی» این عزیزمان را کامالا روشن کرده است.
مجری:
این دوستمان بیان کردند که در حال تحقیق هستم .انشاءهللا خداوند به شما خیر بدهد و به تحقیقتان خیر
بدهد که بتوانید حقیقت را زودتر دریابید.
آیت هللا دکتر حسینی قزوینی:
حال ما میگوییم دوستان ما این مطالب را در سایت هم بگذارند .ما صفحات این کتابها را به محمد آقای عزیز
نشان دادیم ،اگر نیاز باشد ایشان به قم تشریف بیاورند و مهمان ما باشند.
ما این کتابها را در اختیار ایشان قرار میدهیم تا خودشان از نزدیک آنها را مطالعه کنند .ایشان همچنین
میتوانند این کتابها را از طریق کتاب فروشیهای شهر خود تهیه کنند ،زیرا این کتب موجود است.
مجری:
انشاءهللا ایشان تحقیقات خودشان را کامل کنند ،اگر سؤالی هم داشتند یا مطلبی بود میتوانند از طریق سایت
«مؤسسه تحقیقاتی حضرت ولی عصر» که اآلن هم آدرس آن زیرنویس شده است سؤال را بفرستند تا
انشاءهللا پاسخ آن را دریافت کنند.
جناب آقای بابایی از کرمانشاه از عزیزان اهل سنت سالم علیکم و رحمة هللا:

بیننده (آقای بابایی از کرمانشاه – اهل سنت):
سالم خدمت شما مجری محترم و سید بزرگوارمان حاج آقا قزوینی.
آیت هللا دکتر حسینی قزوینی:
سالم علیکم و رحمة هللا.
مجری:
جناب آقای بابایی در خدمت شما هستیم.
بیننده:
می خواستم از شما چند سؤال بپرسم که برای من پیش آمده است .سؤال اول که خودتان میدانید این است که
من شبکههای غیر والیت را میبینم که خودتان هم میدانید و نیازی به اسم بردن آن نیست.
شبکههایی که من میبینم به شیعیان تهمت میزنند و ادعا میکنند که پایه و زیربنای این مذهب از «عبدهللا بن
سبأ» یهودی آمده و او زیربنای این دین را ساخته است .از طرف دیگر هم شما میگویید یهودیان وهابیت را
درست کردند.
من نمیدانم این یهودی ها چه مشکلی دارند که هرکسی در دین مشکل دارد ،آن را به کانال یهودیها نسبت
میدهد.
مجری:
میخواهید دلیل این مسئله را از طریق قرآن بررسی کنید؟!
بیننده:

بله.
مجری:
حضرت استاد به شما توضیح خواه ند داد .البته آقای بابایی این مسئله را اهل سنت در مورد اعتقادات و
رفتارهایی که داشتند آورده بودند.
آیت هللا دکتر حسینی قزوینی:
آقای بابایی ما این مطلب را نگفتیم .ما که امشب این همه مطالب را مطرح نکردیم حتی یک مورد از آنها از
ا
تماما از اهل سنت است.
شیعیان نبود ،بلکه
مجری:
آقای بابایی میپرسند تفکرات این افراد چه ویژگی دارد وقتی حتی میخواهند دیگران را متهم کنند به ارتباط با
آنها نسبت میدهند؟!
بیننده:
درست است.
آیت هللا دکتر حسینی قزوینی:
برادر بزرگوارم کتب «صحیح بخاری» و «صحیح مسلم» نزد شما محترم است و این علمایی هم که ما آوردیم
ا
عموما هم شافعی مذهب هستند و روایاتی هم که آوردیم از شافعیها
از بزرگان اهل سنت هستند .این علما
است.

علمای اهل سنت به صراحت میگویند :پیشگوییهای نبی مکرم اسالم (صلی هللا علیه و آله و سلم) مبنی بر
اینکه در آخرالزمان یا قرن دوازدهم افرادی میآیند که سیمای آنها تراشیدن سر است در وهابیت تطبیق
میکند.
در رابطه با «عبدهللا بن سبأ» هم ما بارها گفتیم که ما یک «عبدهللا بن سبأ» افسانهای داریم که نه خداوند او را
خلق کرده است ،نه میکائیل و اسرافیل به او روزی دادند و او را میشناسند و نه عزرائیل او را قبض روح کرده
است.
این شخص همان «عبدهللا بن سبأ» است که قضیه قتل عثمان را طراحی کرده است ،در جنگ جمل باعث
کشتن سی هزار مسلمان شده است و بنیانگذار مذهب شیعه بوده است.
تمام مردم دنیا بدانند که خداوند متعال شخصی به نام «عبدهللا بن سبأ» نیافریده است ،اسرافیل و میکائیل به
او روزی ندادند و عزرائیل هم او را قبض روح نکرده است.
این حرف ما نیست ،بلکه بسیاری از علمای اهل سنت معتقدند که این مطالب موهوم و خیالی است.
البته «عبدهللا بن سبأ» شخصی است که خداوند او را آفریده است ،این شخص سابقه یهودیت داشت که
مسلمان شد و ابتدا نسبت به امیرالمؤمنین (سالم هللا علیه) ادعای پیغمبری و خدایی کرد.
امیرالمؤمنین (سالم هللا علیه) ابتدا این شخص را نصیحت کردند ،اما زمانی که او گوش نکرد او را ابتدا تبعید و
سپس دستور دادند که این شخص را کشتند و جنازه او را هم آتش زدند.
چنین «عبدهللا بن سبأ» وجود دارد و تمام علمای شیعه هم معتقدند که این شخص فاسد ،فاسق ،مشرک و
بیدین بوده است .اگر این شخص بنیانگذار مذهب شیعه است باید علمای شیعه او را تعریف و تمجید کنند.
مجری:

این افراد مصداق بارز آیه شریفه:
َ
ن آمَ ُنوا ْالی ُهود)
(لَ َتج َد َّن أ َش َّد ال َّناس َعداوَ اة ل َّلذی َ
هر آینه مییابی یهود و مشرکین را دشمنترین مردم نسبت به کسانی که ایمان آوردند
سوره مائده ( :)5آیه 82
هستند.
بیننده:
استاد سؤال دیگری داشتم و آن اینکه تعریف شیعه از شخص ناصبی چیست و شما چه کسی را ناصبی
میدانید؟!
آیت هللا دکتر حسینی قزوینی:
ما به کسی ناصبی می گوییم که به ائمه طاهرین (علیهم السالم) فحش و ناسزا بگوید و عداوت اهلبیت را در دل
داشته باشد.
بیننده:
خیلی ممنون از شبکه خوبتان.
آیت هللا دکتر حسینی قزوینی:
ما این مسئله را قبالا هم به طور مفصل بیان کردیم .البته اهل سنت هم همین عقیده را دارند .اگر شما به کتاب
«تاج العروس» که کتاب لغت است مراجعه بفرمایید در جلد چهارم صفحه  277وارد شده است:

َ
ب ،وال ّناصبی ُةَ ،
وأ ْه ُ
ن ویعْ ُسوب
«(ال َّنوَ اص ُ
ل ال َّن ْصب) :وهم (المُ َت َدی ُنون بب ْغ َضة) سیدنا أمیر المُ ْؤمنی َ
ن»
المُ ْسلمی َ
تاج العروس من جواهر القاموس ،اسم المؤلف :محمد مرتضی الحسینی الزبیدی ،دار النشر :دار الهدایة،
تحقیق :مجموعة من المحققین ،ج  ،4ص  ،277باب نصب
این نظر آقای «زبیدی» است .همینطور در کتاب «لسان العرب» اثر «ابن منظور» متوفای اوایل قرن هشتم
وارد شده است:
«النواصب :قوم یتدینون ببغضة علی ،علیه السالم»
لسان العرب ،اسم المؤلف :محمد بن مکرم بن منظور األفریقی المصری ،دار النشر :دار صادر  -بیروت،
الطبعة :األولی ،ج  ،1ص  ،762باب نصب
آقای «ابن حجر عسقالنی» متوفای  852در مقدمه کتاب «فتح الباری» صفحه  460میگوید:
«والنصب بغض علی»
ناصبی بودن به معنای بغض و کینه علی را داشتن.
مقدمة الفتح ،مصدر الکتاب :موقع یعسوب ،ج  ،1ص  ،460باب مقدمة الفتح
این روایات کفایت میکند یا باز هم بگویم؟!
بیننده:
بله ،خیلی ممنون و متشکرم.
آیت هللا دکتر حسینی قزوینی:

خواهش میکنم عزیز دلم.
مجری:
جناب آقای بابایی عزیز موفق و مؤید باشید .آقا محمد از میبد یزد سالم علیکم و رحمة هللا:
بیننده (آقا محمد از میبد – شیعه):
با عرض سالم و ادب و احترام به تمام مسلمانان جهان و عرض سالم مخصوص به شما دو اوالد رسول هللا .دعا
بفرمایید که خداوند از عمر بیارزش و ناقابل من کم کند و به عمر کسانی که از حضرت امیرالمؤمنین (سالم هللا
علیه) دفاع میکنند بیفزاید.
مجری:
آقا محمد حضرت استاد در مقابل کسانی که میگویند انشاءهللا خداوند از عمر ما کم کند و به عمر استاد بیفزاید
پاسخی دارند که در «شبکه سالم» هم این پاسخ را فرمودند.
آیت هللا دکتر حسینی قزوینی:
خداوند عالم کریم است ،انشاءهللا هم بر عمر شما بیفزاید و عمر باسعادتی هم به همه ما عنایت کند .این نشانه
بزرگواری شماست.
بیننده:
حاج آقا از شما سپاسگذارم که لطف دارید .من از شما چند درخواست دارم؛ اول اینکه یک جواب کوبنده به
ژنرال مفتی آل سعود بدهم که اگر جرئت دارد با یکی از بچههای بسیجی ما طرف شود تا بعد در مورد ایران و
ایرانی حرف بزند.

کسانی که در سوریه مبارزه میکنند در مظلومیت کامل قرار دارند .کسانی که این جنگ را به راه انداختند یک
قصد دارند و آن اینکه حریم خاصی برای اسرائیل به وجود بیاید تا هرطور که میخواهد مردم مظلوم فلسطین و
غزه را قتل عام کند و برای اسرائیل محیط امن ایجاد کند.
تنها کسی که با اسرائیل در حال جنگ است حزب هللا لبنان است که انشاءهللا خداوند به حق آبروی جد بزرگوار
ما حضرت فاطمه زهرا (سالم هللا علیها) روز به روز بر عمرشان و توانشان بیفزاید.
اگر دوستان اهل سنت تلویزیون و کشتهها و زخمیهایی که از طرف مقابل نشان میدهند را مشاهده میکنند،
اوالا خداوند متعال باعث و بانی این جنگهایی که مابین مسلمین به راه افتاده را لعنت کند.
فقط درخواست دارم که از مدافعین حرم بیشتر برنامه پخش کنید و مظلومیت اینها را به جهان نشان بدهید.
آل سعود که خداوند متعال به حق حضرت زهرای اطهر ریشه آنها را از روی زمین بکند برای اینکه محیط امن و
آرامی برای اسرائیل به وجود بیاورند چطور خون مردم را میریزند .با عرض تشکر و عذرخواهی از اینکه مزاحم
وقت شریف شما شدم.
آیت هللا دکتر حسینی قزوینی:
مؤفق و مؤید باشید برادر عزیزم .دوستان ما که بیننده این برنامه هستند و تکرار برنامه را میبینند تقاضا دارم
ا
قطعا دعاها به اجابت میرسد.
که دعا کنند ،زیرا
ا
زبانا یا قدما و قلما
رسول گرامی اسالم (صلی هللا علیه و آله) در قنوت نمازشان بعضی از افرادی که علیه ایشان
و ماال و جانا اقدام میکردند را نفرین میکردند .امیرالمؤمنین (سالم هللا علیه) به دشمنانشان در قنوت نماز
نفرین میکردند.

از عزیزان تقاضا دارم که در قنوت نماز وهابیت و داعش و آل سعود را نفرین کنند .شاید از میان میلیونها
ا
مخصوصا عزیزان دل شکستهای که از وهابیت زخم خورده هستند به اجابت برسد.
بیننده دعای یک نفر
از خداوند عالم بخواهند به حق حضرت فاطمه زهرا (سالم هللا علیها) ،رسول گرامی اسالم (صلی هللا علیه و آله و
ا
مخصوصا وهابیت تکفیری را از سر مسلمانان بلکه تمام مردم دنیا کوتاه کند.
سلم) و اهلبیتش ،شر وهابیت
مردم اروپا گرچه مسلمان نیستند و یهودی ،مسیحی و الئیک هستند؛ اما انسان هستند و دوستدار آرامش و
زندگی آرام هستند .وهابیت امروزه آرامش را از همه مردم گرفتند.
معلوم نیست آقای دیوانهای که در آمریکا روی کار آمده و دستش در دست وهابیت است در آینده چه کارهایی
انجام میدهد .ما معتقدیم که این مسائل همگی مقدمه ظهور حضرت ولی عصر (ارواحنا له الفداه) است.
ا
قطعا فرج صورت
مردم تا تشنه نباشند و برای عدالت جهانی حضرت بقیة هللا األعظم لحظه شماری نکنند،
نمیگیرد.
به تعبیر امام حسن عسکری (علیه السالم) و امام کاظم (علیه السالم) مردم برای فرج مهدی با اضطرار دعا
کنند ،همانطوری که مادری که تنها فرزندش بیمار است با اضطرار دعا میکند که اگر این چنین باشد خداوند
عالم فرج او را نزدیک میکند.
امروز هم جز فرج حضرت بقیة هللا األعظم (ارواحنا له الفداه) هیچ راه گریزی از مشکالتی که وهابیت و
صهیونیسم درست کردند ،نیست.
هیچ راهی جز فرج حضرت ولی عصر (ارواحنا له الفداه) وجود ندارد که مردم را به ساحل نجات برساند و آن
عدالت الهی و قرآنی را پیاده کند ،وجود ندارد.
مجری:

حضرت استاد از شما ممنونم .حدود  5دقیقه فرصت داریم که در این مدت مروری به تماس های عزیزان بیننده
داشته باشم.
آقا محمد از مشهد مقدس از عزیزان اهل سنت اشاره داشتند به برخورد برخی از رسانههای وهابی که آنها در
مقابل جنایات عربستان سعودی چگونه سکوت میکنند و مطالبی را مطرح نمیکنند ،حتی دفاع میکنند .ولی
وقتی در جایی تصویری داشته باشند ،بر علیه اهل سنت و شیعیانی که از حرم اهلبیت عصمت و طهارت (علیهم
السالم) دفاع میکنند به کار میبرند و به اسم آن هم جنایت میکنند.
بینندگان عزیز مستحضرند ما کلیپی را پخش کردیم که داعش لباس «حشد شعبی» را میپوشید و جنایت
میکرد تا اینکه اطمینان مردم عراق نسبت به «حشد شعبی» را سلب کند.
ایشان گفتند :شبکهها و رسانههای وهابی هیچ برنامهای در مورد مظلومیت مردم یمن پخش نمیکنند ،اما در
مورد سوریه و شام مصادره به مطلوب میکنند.
همچنین آقای بابایی هم که از عزیزان اهل سنت بودند ،گفتند :کارشناسان شبکههای وهابی ادعا میکنند اصل
شیعیان از «عبدهللا بن سبأ» یهودی است که شما پاسخ را بیان کردید.
ایشان در ادامه پرسیدند چرا این طیف ویژگیهایی دارند که هرکسی میخواهد دیگری را متهم کند ،گفتند از
آنها هستند.
آیت هللا دکتر حسینی قزوینی:
این قضیه همانند قضیه شخصی است که میگفت :دزد به خانه هرکسی بزند ما را متهم میکنند ،اما بدبختی
اینجاست که وقتی خانه ما را میگردند اموال مسروقه را از خانه ما پیدا میکنند.

هرکجا جنایتی است ،همه به وهابیت منتسب میکنند .زمانی که انسان بررسی میکند ،مشاهده میکند که این
مسئله واقعیت دارد .وهابیت امروزه دنیا را ناامن کردند .عزیزان ایرانی قدر امنیت را بدانید!!
در مسافرتهایی که به کشورهای دیگر میرویم یا صحبت دوستانی که از خارج میآیند مشاهده میکنیم ناامنی
سایه شوم خود را بر تمام ساکنین کره زمین انداخته است .نود درصد ناامنیها توسط وهابیت به صورت
مستقیم یا با واسطه صورت میگیرد.
ا
مخصوصا جوانان تقاضا
بنابراین اول از خداوند بخواهید که این امنیت را از ما نگیرد .من از عزیزان اهل سنت
میکنم فریب وهابیت و سلفیها را نخورند .وهللا تالله بالله سلفیها و وهابیت ارتباطی با اسالم و قرآن کریم
ندارند و خیرخواه شما نیستند.
هرکدام از شما تصور می کنید که این افراد برای شما خیر آوردند و با اسالم ارتباط دارند ،ما حاضریم پیشانی
شما را ببوسیم و تشریف بیاورید بنشینید تا با شما مناظره کنیم.
یکی از بزرگان سلفی که مبلغ این مذهب هستند ،میتوانند بیایند اینجا بنشینند تا با هم بحث کنیم .ما با هم
دعوا نداریم؛ این افراد بیایند حرف خود را بزنند تا ما هم حرف خود را بزنیم.
ا
واقعا مسلمان هستند یا مسلمان نیستند .انشاءهللا تالش میکنیم
مردم قضاوت کنند تا معلوم شود سلفیها
در جلسه بعد یا دو جلسه بعد در مورد کنفرانس کوزوو یا همایش چچن مفصل صحبت کنیم.
آیا دویست نفر از علمای اهل سنت همه اشتباه کردند؟! «ابن حجر عسقالنی»« ،ابن حجر هیثمی»« ،زینی
دحالن»« ،عالمه سبکی» و دیگران همگی اشتباه کردند؟!

بحث ،بحث اجتهاد نیست که ما بگوییم تسبیحات اربعه اینطور است یا وضو را به این شکل بگیرید .بحث ،بحث
کفر و ایمان است .بحث ،بحث شرک و توحید است .بحث این است که وهابیت با این اتهاماتشان مسلمانان را
کافر و مشرک میدانند و خونشان را مباح میدانند.
بحث اجتهاد نیست که شما بگویید این شخص اجتهاد کرده اشتباه کرده است .شیعه اجتهاد کرده اشتباه کرده
است ،شافعیها اجتهاد کردند اشتباه کردند ،حنفیها اجتهاد کردند اشتباه کردند ،مالکیها اجتهاد کردند اشتباه
کردند.
این افراد ادعا میکنند که ما تمام اهل سنت را قبول نداریم و آنها را مشرک میدانیم .طبق مطالبی که از کتب
«موالنا محمد عمر سربازی» و دیگر بزرگواران خواندیم مشخص شد که این افراد تمامی اهل سنت را مشرک
میدانند.
اگر این افراد قدرت پیدا کنند یک مسلمان در کره زمین زنده نخواهند گذاشت .طبق ضرب المثلی خداوند عالم
به االغ شاخ نداده است ،اگر شاخ میداد معلوم نبود که او چکار میکرد.
مشاهده کنید این افراد در گوشهای قدرتی پیدا کردند و به واسطه آن چه تفرعنی میکنند .خیلی جالب است
بعضی از جیره خواران غرب زیر بال و پر آنها در مورد ایران صحبت میکنند.
ما به این افراد می گوییم شما که یک لقمه صبحگاهی ایران هم نیستید ،خیلی زیاد صحبت نکنید .شما باید
ببینید که خودتان چه کسی هستید ،نه اینکه:
من آنم که رستم بود پهلوان!!

شما با بال و پر آمریکا سخن میگویید ،اما در طول  37سال مشخص شده است که آمریکا هیچ غلطی نتوانسته
کند .زمانی که تفنگداران آمریکایی را دستگیر کردند ،او هیچ غلطی نتوانست کند .عقل و شعور هم چیز خوبی
است!!
این افراد تمام تالششان بر این است که ایران را ناامن کنند .آنها تالش میکنند امنیت را از ما بگیرند و ایران را
به سوریه دوم ،عراق دوم ،یمن دوم ،بحرین دوم و افغانستان دوم تبدیل کنند .شما عزیزان اهل سنت فریب این
افراد را نخوردید و نخواهید خورد.
مجری:
انشاءهللا ،دعا بفرمایید.
آیت هللا دکتر حسینی قزوینی:
خدایا تو را قسم می دهیم به آبروی محمد و آل محمد فرج موالی ما حضرت ولی عصر (عجل هللا تعالی فرجه
الشریف) نزدیک بگردان ،ما را از یاران خاص آن بزرگوار قرار بده ،قلب نازنینش را از ما راضی بگردان.
خدایا به ما توفیق خدمت به حضرت ولی عصر (ارواحنا له الفداه) و شهادت در رکاب آن حضرت قرار بده.
خدایا به حق محمد و آل محمد رفع گرفتاری از همه گرفتاران بنما .حوائج حاجت مندان روا نما .خدایا به حق
محمد و آل محمد حوائج ما ،حوائج دست اندرکاران «شبکه جهانی والیت» ،حوائج بینندگان عزیز مخصوص اا
عزیزان والیت یاور برآورده نما .دعاهای ما را به اجابت برسان.
والسالم علیکم و رحمة هللا و برکاته
مجری:

حضرت استاد از شما ممنونم .متشکرم از شما خوبان و عزیزانی که با ما همراه بودید .عذرخواهی میکنم از
اینکه فرصت نشد تمامی عزیزانی که پشت خط بودند روی خط تشریف بیاورند و مطالب خود را مطرح کنند.
با ما در ارتباط باشید »30001203« ،رابطه پیامکی ماست .به ما پیامک بزنید و انشاءهللا مطالبی که برای ما
ارسال میکنید مدنظر قرار داده خواهد شد .از همه شما التماس دعا دارم.
یا علی مدد ،خدانگهدار

