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 )سالم هللا علیه( امام صادقعلمی و اخالقی جایگاه واالی 

 برنامه حبل المتین

 مجری:

 بسم هللا الرحمن الرحیم

 دهدبه نام خدایی که جان می

 دهدزبان را به گفتن توان می

 الهی:

 (یننَْسَتع   کایإ   وَ  نَْعُبدُ  کای)إ  

 .طلبیمیم یاری تو از تنها و پرستیمیم را تو تنها

 5(: آیه 1سوره فاتحه )

بهترین درود و سالم و ارادت و تحیت به پیشگاه آقای بزرگوارمان مولی الموحدین امام المتقین یعسوب الدین 

شبکه جهانی »حضرت امیرالمؤمنین )سالم هللا علیه( و سالم و درود خدمت یکایک شما دوستان خوب بیننده 

 «.والیت



شود. امیدوارم که خوب و خوش از این شبکه نورانی و مقدس تقدیم حضور شما می« حبل المتین»زنده برنامه 

های مختلف خدمت شما برسیم و در برابر کنیم با برنامهو سالمت باشید. باورکنید هربار که توفیق پیدا می

 شویم.دیدگاه شما قرار بگیریم؛ خوشحال می

های شما های ما با دلگویند: "دل به دل راه دارد"، دلاما از آنجایی که می بینیم،هرچند که ما شما را نمی

عزیزان خوب بیننده پیوند خورده است. البته این یک راه ارتباطی است؛ راه دوم مسیری است که برای شما 

 شده است.زیرنویس 

همچنین شماره تلفن همراهی که که در اختیار شما قرار گرفته است و « 30001203»از طریق سامانه پیام کوتاه 

های واتس آپ، تلگرام و وایبر با ما در ارتباط توانید از طریق فضای مجازی در برنامهزیر نویس شده است، می

 باشید و برای ما پیام بدهید.

لی توانند به ما پیام بدهند و خیای که هستند، میعزیزان و نازنینان ما در خارج از کشور در هرجا و هر قاره

 های شما را در طول برنامه بخوانیم.بتوانیم پیام شاءهللاانهای شما را دریافت کنیم و شویم که پیامخوشحال می

های شما را در طول برنامه بخوانم خیلی خوب است، اما اگر به هر صورت فرصت اگر فرصت داشته باشم پیام

کنند و اگر های شما را مالحظه میتاد پیامو همچنین حضرت اس« شبکه جهانی والیت»نشد دوستان من در 

 ای باشد به آن توجه ویژه خواهند کرد.نکته

کم پاییز هم به پایان آییم که کمها که به منزل شما میشب یکشنبه« حبل المتین»طبق معمول برنامه زنده 

 سینی قزوینی هستیم.رسد، در خدمت استاد بزرگوارمان حضرت آیت هللا دکتر حرسد و زمستان از راه میمی



های گذشته به مناسبت هفته وحدت و والدت پیامبر گرامی اسالم )صلی هللا علیه قرار هست مباحثی که در شب

ادامه بدهیم. جناب استاد سالم علیکم و رحمة هللا،  شاءهللاانو آله وسلم( و امام صادق )علیه السالم( داشتیم، 

 خیلی خوش آمدید:

 قزوینی: آیت هللا دکتر حسینی

سالم علیکم و رحمة هللا وبرکاته؛ بنده هم خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی و دوست داشتنی که در هرکجای 

این کره خاکی بیننده این برنامه هستند و ما را مهمان کانون گرم و باصفای خانواده خودشان قرار دادند، 

 کنم.یش تقدیم میترین سالمم را همراه با آرزوی موفقیت بیش از پخالصانه

ایام میالد نبی گرامی اسالم پیامبر رحمت و امام صادق )علیه السالم( ناشر علوم آل محمد )صلوات هللا علیهم 

 کنم.اجمعین( را خدمت شما تبریک عرض می

میان دهم فرج موالی ما بقیة هللا األعظم را نزدیک نموده، همه ما و شما گراخدا را به این دو نور پاک سوگند می

 را از یاران خاص و از سربازان فداکار و مالزمین رکابش قرار بدهد.

های فکری ما را برطرف کند، دعاهای خواهیم حوائج همه ما و شما را برآورده سازد، دغدغهاز خداوند متعال می

 .شاءهللاانما را به اجابت مقرون کند، 

 مجری:

نم. دوستان خوب بیننده اگر در ذهن شریفتان باشد، ما در الهی آمین. خیلی از حضرتعالی و حضور شما ممنو

هفته وحدت از شب دوازدهم ماه ربیع المولود در خصوص شخصیت نورانی و بافضیلت رسول گرامی اسالم 

 موضوعاتی را تقدیم حضور شما کردیم.



یم رئیس مذهب شیعه را برگزار کردیم، با توجه به اینکه خواست« رحمة للعالمین»شب گذشته که آخرین برنامه 

امام صادق )علیه السالم( مورد مظلومیت قرار نگیرد، قرار شد به طور مفصل در مورد امام صادق و جایگاه 

 نورانی و ملکوتی ایشان سخن بگوییم.

به مباحث ناقص توانیم هست، اما می« حبل المتین»بحث دیشب ما ناتمام ماند، اما از آنجایی که برنامه ما 

ازیم. اگر مخاطبین عزیز و بینندگان گرامی هم ما را همراهی کنند، قرار شد این بحث را امشب مانده بپرد

 محضر استاد بزرگوارمان ادامه بدهیم.

جناب استاد با توجه به آن الفت و ایجاد وحدتی که وجود نازنین ششمین امام همام شیعیان امام صادق )علیه 

ری از آن بزرگوار داشته باشیم باید بگوییم که ایشان پرچمدار وحدت السالم( داشتند، اگر بخواهیم تعبیر بهت

 میان امت اسالمی بودند.

دستوراتی که از امام صادق )علیه السالم( در مورد بحث وحدت و الفت و محبت به اهل سنت به ما رسیده 

ر این خصوص از کنم این مبحث یکی از مباحث مهمی است که شایسته است امشب مطالبی را داست، فکر می

 زبان شما بشنویم.

 نزد مسلمانان (سالم هللا علیه)جایگاه واالی امام صادق

 آیت هللا دکتر حسینی قزوینی:

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

 هللا لقاء یوم الی هللا اعداء اعدائهم علی الدائم اللعن و هللا بقیة موالنا علی سیما ال هللا آل آله علی و هللا رسول علی

 النصیر نعم و المولی نعم الوکیل نعم و هللا حسبنا بالعباد بصیر هللا ان هللا الی امری افوض



ما در جلسه گذشته مطالبی را به طور مفصل در این زمینه مطرح کردیم، اقوال بزرگان اهل سنت را 

 ت به امام صادق )علیه السالم( بیان کردیم که نسبت به این امام بزرگوار چقدر تجلیل و ثنا و تکریم داشتند.نسب

این مطالب همگی نشانگر این است که امام صادق )علیه السالم( در میان همگان مقبولیت داشتند. امام صادق 

 )علیه السالم( انسجامی میان شیعه و اهل سنت ایجاد کرده بود.

کردند و از بیانات چهار هزار شاگرد اعم از شیعه، سنی و زیدی در محضر امام صادق )علیه السالم( شاگردی می

کردند. همین مسئله بهترین دلیل بر این است که امام صادق پرچمدار امام صادق )علیه السالم( استفاده می

 وحدت و الفت میان امت اسالمی بودند.

کند تا )علیهم السالم( بسته است و تالش می بیتاهلهمت به نصب و عداوت  که کمر« ابن تیمیه حرانی»

 گوید:در مورد او می« ابن حجر عسقالنی»را تخریب کند، به طوری که )علیهم السالم(  بیتاهلروایات مربوط به 

 ردازد."پو تضعیف روایات او به تنقیص علی بن أبی طالب می« عالمه حلی»در مقابله با « ابن تیمیه"»

 گوید:جلد چهارم می« منهاج السنة»با این خصوصیت در کتاب « ابن تیمیه»

ن  » د   ْبنَ  َجْعَفرَ  َفإ  ئْ ی َلمْ  ُمَحم  ْثُلهُ  َبْعَدهُ  ج   «م 

 بعد از امام صادق کسی همانند او نیامده است.

ْلمَ  َأَخذَ  َوَقدْ » ةُ  َهُؤاَلء   َعْنهُ  اْلع   «اأْلَئ م 

 از محضر او علم آموختند.بزرگان و امامان ما 

ْور   َوُشْعَبَة، َنَة،ییعُ  َواْبن   ،کَمال  ک» ،یُجرَ  َواْبن   ،یَوالث  ،یَسع   ْبن   ییْح یوَ  ج  مْ  د  نَ  َوَأْمَثال ه   ر  یاْلَمَشاه   اْلُعَلَماء   م 

 «ان  یاأْلَعْ 



ید و امثال او از علمای پرآوازه اهل سنت همانند مالک، ابن عیینه، شعبه، ثوری، ابن جریج، یحیی بن سع

 کردند.محضر امام صادق استفاده می

 یالدمشق یالحنبل یالحران ةیمیت ابن میالحل عبد بن أحمد نیالد یتق: ة، المؤلفیالنبو السنة منهاج

ة، یاإلسالم سعود بن محمد اإلمام جامعة: سالم، الناشر رشاد محمد: ، المحقق(هـ 728: یالمتوف)

 126، ص 4م، ج  1986 - هـ 1406 ،یاألول: الطبعة

اگر قرار بود امام صادق )علیه السالم( همانند بعضی از تندروهای ما به صحابه توهین کنند و افترا ببندد و بد و 

 نشستند.بیراه بگوید، این افراد پای صحبت امام صادق )علیه السالم( نمی

عصمت و طهارت و حضرت  بیتاهل، بخواهیم امروز شیعه و سنی پای صحبت امام صادق )علیه السالم(اگر ما 

 امیرالمؤمنین )سالم هللا علیه( بنشینند، باید همان روش امام صادق )علیه السالم( را پیش بگیریم.

تعبیر زیبایی دارد. در این روایت بیان شده  257جلد ششم صفحه « سیر أعالم النبالء»در کتاب « ذهبی»آقای 

 فرماید:ان خود میاست امام صادق )علیه السالم( به شاگرد

 «یثیحد بمثل یبعد أحد مکحدثی ال فإنه یتفقدون أن قبل یسلون»

 طوراینخواهد از من بپرسید، زیرا بعد از من کسی قبل از اینکه من را از دست بدهید هرچه دلتان می

 کند.احادیث را برای شما بیان نمی

: النشر دار هللا، عبد أبو یالذهب مازیقا نب عثمان بن أحمد بن محمد :المؤلف اسم النبالء، أعالم ریس

، یالعرقسوس مینع محمد, األرناؤوط بیشع: قیتحق التاسعة،: الطبعة ،1413 - روتیب - الرسالة مؤسسة

 (ع)جعفر بن محمد  117، ح 257، ص 6ج 



وارانی این مطلب خطاب به شیعیان نیست، زیرا شیعیان بعد از وجود نازنین امام صادق )علیه السالم( بزرگ

 همچون امام کاظم و امام رضا )علیهم السالم( و همچنین دیگر ائمه طاهرین را داشتند.

داد که افراد پای صحبت امام این مطلب خطاب به بزرگان اهل سنت است، زیرا جو سیاسی آن زمان اجازه نمی

 کاظم و امام رضا و امام جواد )سالم هللا علهیم اجمعین( بنشینند.

میان شجره ملعونه و شجره نحس در تاریخ که همانا بنی امیه و بنی عباس پیش آمد، فرصتی  در درگیری که

طالیی به وجود آمد که امام باقر و امام صادق )علیهم السالم( دانشگاه بزرگ اسالمی را تأسیس کردند و 

 ای را تربیت کردند.شاگردان برجسته

گوید: من در می« وشاءبن حسن »م( تعداد کمی نیست!! چهار هزار شاگرد در مکتب امام صادق )علیه السال

 اند؛د نفر مفتی و صاحب نظر نشستهمسجد کوفه دیدم که نهص

 «محّمد بن جعفر یحّدثن: قولونی ل همک»

 15، ح 344، ص یالسبحان خیالش: سندهیان، نویاألع رةکتذ

 أن قبل یسلون»است. البته تعبیر  خطاب به بزرگان اهل سنت عمدتا  این تعبیر امام صادق )علیه السالم( 

 در تاریخ تنها از حضرت امیرالمؤمنین )سالم هللا علیه( نقل شده است. «یتفقدون

 روایتی نقل شده است که امام صادق )علیه السالم( فرمودند: 229جلد اول صفحه « کافی»همچنین در کتاب 

ن   الل ه   وَ » نْ  الل ه   َتاَب ک أَلَْعلَمُ  یإ  ل   م  لَ  ه  َأو  ه   یإ  ر  َماء   َخَبرُ  ه  یف   یف  ک یف   أَن هُ ک آخ   انَ ک َما َخَبرُ  اأْلَْرض  وَ  َخَبرُ  وَ  الس 

 «ءیَش  ل  ک انُ یت بْ  ه  یف   َجل   وَ  َعز   الل هُ  َقالَ  ائ ن  ک ُهوَ  َما َخَبرُ  وَ 

در کف من هست، ترین شما به کتاب خدا از اول تا آخر آن هستم، تمام علوم قرآن من عالمبه خدا 

 اخبار آسمان و زمین در آنجاست، خبر گذشتگان و آیندگان در آنجاست.



، 1محمد، ج  ،یآخوند و برکا یعل یغفار: مصحح/  ، محققیعقوب بن محمد ،ینیلک: سندهی، نویافکال

 4، ح 229ص 

د، المی ایجاد کرده بواین مطالب همگی نشانگر این است که امام صادق )علیه السالم( با الفتی که در جامعه اس

پای درس « یحیی بن سعید»و « ابن جریج»، «ثوری»، «شعبه»، «مالک»، «ابوحنیفه»هایی همانند شخصیت

 نشستند.امام صادق )علیه السالم( می

فرمودند: در جای دیگر از علومی همانند علومی کردند و میامام صادق )علیه السالم( برای این افراد تحدی می

های ما گیرید، خبری نیست. اگر شرق و غرب عالم را زیرپا بگذارید، همانند علومی که در سینهفرا میکه از من 

 هست را نخواهید یافت.

کنند که حضرت جلد دوم از امام صادق )علیه السالم( نقل می« بحاراالنوار»در کتاب « عالمه مجلسی»مرحوم 

 فرمودند:

نْ  ْخُرْج ی لَمْ  َما ل  ک» ل َفُهوَ  ت  یبَ الْ  َهَذا م   « بَاط 

 بیرون بیاید باطل است. بیتاهلهرآنچه از غیر دودمان 

، ص 2، ج محققان از یجمع: مصحح/  ، محققیتق محمد بن باقر محمد ،یمجلس: سندهیاألنوار، نو بحار

 32، ح 94

حکم بن »و  «یلسلمة بن که» روایتی از امام صادق )علیه السالم( در موردجلد اول « کافی»همچنین در کتاب 

تهذیب »در کتاب « ابن حجر عسقالنی» های برجسته اهل سنت هستند، بیان شده است.که از شخصیت« یبهعت

 گوید:می« سلمة بن کهیل»در رابطه با  137جلد چهارم ص « التهذیب

 «انکاألر من ناکر انکو لیهک بن سلمة»



 سلمة بن کهیل رکنی از ارکان اهل سنت است.

 – رکالف دار: ، الناشریالشافع یالعسقالن الفضل أبو حجر بن یعل بن أحمد: ، المؤلفبیالتهذ بیتهذ

 269، ح 137، ص 4، ج 1984 – 1404 ،یاألول روت، الطبعةیب

 گوید:می« حکم بن عتیبه»همچنین در رابطه با 

 «هیعل الیع الناس وعلماء فیالخ مسجد یف مکالح تیرأ»

 عیال کنار سفره او بودند. حکم در مسجد بود و عالمان اهل سنت

 «مکالح مثل یوالشعب میإبراه بعد وفةکبال انک ما نةییع بن قال»

 گوید: در کوفه بعد از ابراهیم و شعبی همانند حکم بن عتیبه دیده نشده است.ابن عیینه می

 – رکالف دار: ، الناشریالشافع یالعسقالن الفضل أبو حجر بن یعل بن أحمد: ب، المؤلفیالتهذ بیتهذ

 756، ح 373، ص 2، ج 1984 – 1404 ،یاألول روت، الطبعةیب

 وارد شده است:« کافی»در کتاب های برجسته اهل سنت است. این افراد همگی از شخصیت

َقا َبةَ یُعتَ  ْبن   م  کاْلَح  وَ  ل  یهَ ک بْن   ل َسلََمةَ  َجْعَفر   َأُبو َقالَ » بَا وَ  َشر  َدان   َفاَل  َغر  ْلما   َتج  نْ  َخَرَج  ئا  یَش  إ ال   حا  یَصح   ع   م 

نَا ْند   «ت  یاْلبَ  َأْهلَ  ع 

امام صادق )علیه السالم( به سلَمة بن کهیل و حکم بن عتیبه فرمودند: شرق و غرب عالم را بگردید، اما 

 نخواهید یافت. بیتاهلهای ما علم صحیح و اسالم محمدی را جز از سینه

، 1محمد، ج  ،یآخوند و برکا یعل یغفار: مصحح/  ، محققیعقوب بن محمد ،ینیلک: سندهی، نویافکال

 3، ح 399ص 



امام صادق )علیه السالم( نسبت به این دو عالم اهل سنت این تحدی را دارند. اگر غیر از این بود زمانی که 

الیی که جایگاه علمی با« حکم بن عتیبه»و « سلمة بن کهیل»افرادی همانند  واقعا  کنند، ایشان چنین تحدی می

 دادند.داشتند به این تحدی پاسخ می

فرمایند: اگر شرق و غرب عالم را جستجو کنید، علمی حضرت به صراحت خطاب به این دو عالم اهل سنت می

 آیند را نخواهید یافت!بیرون می بیتاهلهای ما همانند علومی که از سینه

 :فرمایندهمچنین امام صادق )علیه السالم( در روایت بعد می

ق  یَفلْ » ْب یلْ  وَ  مُ کاْلَح  َشر  ْلمَ  ُب یص  ی اَل  الل ه   وَ  َأَما َغر  نْ  إ ال   اْلع  مْ یَعلَ  نََزلَ  ت  یبَ  َأْهل   م   «یلَجْبَرئ   ه 

اگر حکم شرق و غرب عالم را زیرپا بگذارد به خدا سوگند اسالم راستین را نخواهد یافت، مگر از اهلبیتی 

 ت.که جبرئیل بر آنان نازل شده اس

، 1محمد، ج  ،یآخوند و برکا یعل یغفار: مصحح/  ، محققیعقوب بن محمد ،ینیلک: سندهی، نویافکال

 4، ح 400ص 

علم امام صادق )علیه السالم( برگرفته از سرچشمه وحی است. علم  اوال  این روایات همگی نشانگر این است که 

)سالم هللا علیه( و رسول گرامی اسالم )صلی  ایشان از پدر بزرگوارشان، جد گرامیشان، حضرت امیرالمؤمنین

 اند.هللا علیه و آله وسلم( فراگرفته

گردد؛ همو که علوم این انوار مقدس همگی به سینه پاک رسول گرامی اسالم )صلی هللا علیه و آله وسلم( برمی

 فرماید:قرآن کریم در مورد ایشان می

ُق ی ما )وَ   (یوحی یَوْح  إ ال   ُهوَ  إ نْ  یاْلَهو َعن   ْنط 

 .باشدینم شودیم یو به هک اییوح جز به گویدیم ، آنچهگویدینم سخن هوس و یهو یرو از هرگز و



 4و  3(: آیات 53سوره نجم )

 شیعه و سنیمیان به وحدت  )علیه السالم(توجه جدی امام صادق

کردند. ما بارها این روایات می با تمام این احوال امام صادق )علیه السالم( حقوق اهل سنت را به خوبی رعایت

بیان شده است که امام صادق )علیه « کافی»را برای عزیزان نقل کردیم و عزیزان همگی از بر هستند. در کتاب 

 السالم( فرمودند:

ْنُهمْ  یُعن  یط  ی َأن هُ  یَترَ  َمنْ  یَعلَ  اْقَرأْ » اَلمَ  یب َقْول   أُْخذُ ی وَ  م   «یکمُأوص   وَ  الس 

ول من سالم برسان و به آنان سفارش من را قبول دارند و از من حرف شنوی دارند، از ق به کسانی که

 کنید:

ُلوا»  «َعَشائ َرکم ص 

 پشت سر اهل سنت نماز بخوانید.

 «َجَنائ َزُهم اْشَهُدوا وَ »

 در تشییع جنازه آنان حاضر شوید.

 «َمْرَضاُهم ُعوُدوا وَ »

 .هایشان را عیادت کنیدمریض

ن  یفَ  یَجْعَفر   اَهذَ  لَ یق  » ْنهُ  یَعلَ  ْدُخلُ ی وَ  کَذل   یُسر  ُرورُ  م   «َجْعَفر َأَدُب  َهَذا لَ یق   وَ  الس 

در این صورت خواهند گفت این شخص تربیت شده مکتب امام صادق است و مایه خوشحالی من 

 است.



َذا وَ »  «َعاُره وَ  باََلُؤهُ  یَعلَ  َدَخلَ  کَذل   ر  یغَ  یَعلَ  انَ ک إ 

، 2محمد، ج  ،یآخوند و برکا یعل یغفار: مصحح/  ، محققیعقوب بن محمد ،ینیلک: سندهی، نویافکال

 5، ح 636ص 

فاسد و عامل « اللهیاری»یا  فاسد که شیعه انگلیسی است« یاسر الحبیب»افرادی همانند  هایادبیامروزه بی

های او را به سنت هتاکی است باعث تخریب عقاید اهل سنت نسبت به شیعیان خواهد شد و اهل« اف بی آی»

 حساب مذهب خواهند گذاشت.

دانیم کند که ما نمیتواند قابل قبول باشد، من هستم!! او ادعایی میکند که تنها مرجعی که میاین آقا ادعا می

 های او برسیم.به ادعای او برسیم، یا به هتاکی

دهند، به تسنن آمریکایی تعبیر آن را نشر می کنند وهای وهابی تبلیغ میمقام معظم رهبری از تسننی که شبکه

 کند!!می

ها موصل را گرفتند و بسیاری از علمای اهل سنت از جمله امام جمعه آنان را مشاهده کنید زمانی که تروریست

 ناراحت نشدند. اصال  کشتند. هزار و هفتصد دانشجو را در یک روز قتل عام کردند، 

اد شد و مردم آن اظهار شادمانی کردند، این افراد عزا گرفتند. دلیل ناراحتی این در حالی است که وقتی حلب آز

 این افراد این است که آمریکا از این واقعه ناراحت شده است و کاخ سفید سیاه پوش شده است!!

خون شیعه و سنی که در حلب بیگناه مورد قتل عام قرار گرفتند و کودکان خردسالی که جلوی دانیم ما نمی

 انسان نبودند؟! هاآنمسلمان نبودند؟!  هاآنشدند خون نبود؟! پدران و مادرانشان کشته می چشم

تسنن این افراد تسنن آمریکایی است که در تالش هستند تا آن را رواج بدهند. متأسفانه بعضی از افراد داخل 

 دگرگون خواهد شد. کامال  ، وضع . اگر حقایق روشن شوداندغافلتوجه و از حقایق کشور ما هم به این مسائل بی



های شما نسبت به داعش و چندی پیش عزیزی از سنندج با همین برنامه تماس گرفت و گفت: "اگر افشاگری

 جنگیدم!!"کنید نبود، اآلن من هم در سوریه در کنار داعش میحقایقی که بیان می

بوده است که بنده و دوستان در « شبکه جهانی والیت»بحث بصیرت افزایی و روشنگرایی یکی از وظایف 

مراجع تقلید ما بارها مردم را نسبت به وحدت سفارش کردند و مردم های خودمان به دنبال آن هستیم. هبرنام

 را از توهین به اهل سنت بازداشتند؛ تا جایی که آیت هللا العظمی سیستانی سفارش کردند:

 «أهل السنة ال تقولوا اخواننا أهل السنة، بل قولوا أنفسنا»

های آنان کنند؛ بلکه منکر حرفوهابیت نه تنها سخنان مراجع عالیقدر شیعه را نسبت به اهل سنت بیان نمی

 اند.هایی نزدهشوند و مدعی هستند که آنان نسبت به اهل سنت چنین حرفمی

زمین و زمان را به کنند و این در حالی است که اگر آقایی در درس خود بحثی را مطرح کرد، کلیپ درست می

 گری چیز دیگری نیست.زنند. اقدامات این افراد جز فتنههم می

گر نیستند؛ زمانی که حرف یکی از مراجع تقلید را بیان کردند، در کنار آن نظر مراجع فتنه واقعا  این افراد اگر 

هانت به مقدسات اهل سنت دیگر را هم نسبت به اهل سنت بیان کنند و بگویند که طبق نظر مراجع تقلید شیعه ا

 حرام است!!

، چرا سازمان ملل اقدام ها را زده استهای خود این حرفکرد که امام خمینی در کتابادعا می« عقلبی»آقای 

اقدام کند که تمام مسلمانان دنیا « ابن تیمیه»اگر قرار است سازمان ملل اقدام کند، باید طبق فتاوی کند؟ نمی

 داند.کافر و واجب القتل می را« هامالکی»و « هاحنبلی»، «هاحنفی»از جمله 



 هاآنکه تمام کشورهای غیراسالمی باید مسلمان شوند، در غیر این صورت باید تمام  معتقد است« ابن تیمیه»

را بکشیم و زنان و دخترانشان را به اسارت بگیریم. اگر قرار است سازمان ملل اقدام کند، باید ابتدا به این 

 ورات عمل کند.دست

محمد »و « ابن تیمیه»فتاوی تکفیری که  در مورد به حول قوه الهی اگر توفیق داشتم، در جلسه بعد یا بعد از آن

در مسلمانان و غیرمسلمانان دارد صحبت خواهم کرد. این فتوا باعث ناامن بودن کره زمین « بن عبدالوهاب

 شده است.

هایی که به ی و آمریکایی و استرالیا یا جاهای دیگر هستند، بحثمن از عزیزانی که ساکن کشورهای اروپای

امروز وهابیت تکفیری و پیروان ها مطرح کنند. ا یا رسانههای آنجصورت مستند خواهیم کرد را در روزنامه

خداوند او را به اشد عذاب « حصنی دمشقی»که از نسل شیطان هست و به تعبیر آقای « محمد بن عبدالوهاب»

 ر کند، مایه ناامنی در کره زمین هستند.گرفتا

دهند و های اروپایی در رابطه با مسائل اهانت به مقدسات دینی و مذهبی خیلی عکس العمل نشان نمیدولت

شوند، زیرا از بیان کردن بعضی از کارهای حتی از اینکه مسلمانان به جان هم افتادند هم خوشحال می

 کشورهای اروپایی غافل هستند.

نی که سران کشورهای اروپایی ببینند تفکر وهابی نه تنها کشورهای اسالمی، بلکه کشورهای غیر اسالمی را زما

ای بیندیشند. به عنوان مثال مشاهده کنید ترکیه که زمانی حامی تروریسم بود، هم ناامن کرده است؛ شاید چاره

 اآلن قربانی تروریسم شده است.

مورد عملیات  18شوند؟! تا به حال نزدیک است که بیگناه کشته می چه کسی پاسخگوی کشته شدن افرادی

 تروریستی در ترکیه انجام شده است. حضرت امیرالمؤمنین )سالم هللا علیه( فرمودند:



َخ   ب ْئرا   َحَفرَ  َمنْ  وَ »  «هایف َوَقعَ  ه  یأل 

، 72، ج محققان از یجمع: مصحح/  ، محققیتق محمد بن باقر محمد ،یمجلس: سندهیاألنوار، نو بحار

 50، ح 321ص 

کند، همین نتیجه را خواهد پروراند و از تروریست حمایت میزمانی که این افراد تروریست را در دامن خود می

خواهد انجام و هرکاری دلشان می کنندخودشان رحم نمیها به مادر، پدر و فرزند روریستداشت. این ت

 دهند.می

کنند؛ شما که را قطعه قطعه می هاآنپدر و مادری برخالف میل آنان رفتار کنند،  مواردی پیش آمده است که اگر

 ها به کجا منجر خواهد شد.های شما از تروریستجای خود دارید. مقداری تفکر و تعقل کنید که حمایت

یحضره  من ال»کند. همچنین در کتاب بنابراین امام صادق )علیه السالم( مسائل را به این صورت مطرح می

نقل شده است که همه فقهای ما به این روایت عمل کردند. امام صادق )علیه « زید شحام»روایتی از « الفقیه

 السالم( فرمودند:

مْ  الن اَس  َخال ُقوا دُ یزَ  ای» ه   «ب أَْخاَلق 

 ای زید! با اهل سنت با اخالق خودشان برخورد کنید.

آید و آداب معاشرتشان چیست، چه برخوردی خوششان میمعنای این روایت چیست؟! ببینید اهل سنت از 

سپس طبق آداب معاشرت آنان با خودشان برخورد کنید. آقای شیعه! این پیام امام صادق )علیه السالم( برای 

 من و شماست.

مْ  یف   َصل وا» ه  د   «َجَنائ َزُهم اْشَهُدوا وَ  َمْرَضاُهمْ  ُعوُدوا وَ  َمَساج 



امام صادق این است که امام صادق )علیه السالم( در این زمینه نهایت تالش را کردند. این موارد همگی بیانگر 

 )علیه السالم( در ادامه فرمودند:

ُب ی َما َأْسَوأَ  انَ ک َما ب َجْعَفر   الل هُ  َفَعلَ »  «َأْصَحاَبه َؤد 

 های بدی تربیت کرده است.گویند امام صادق چه شیعهزمانی که بداخالقی کنید، می

، ص 1بر، ج کا یعل ،یغفار: مصحح/  ، محققیعل بن محمد ه،یبابو ابن: سندهی، نویهالفق حضرهی ال من

 1128، ح 383

 مجری:

این توصیه امام صادق )علیه السالم( به شیعیان است که پشت سر اهل سنت نماز جماعت بخوانید؛ این مسئله 

 ای مختلف افتاده است.شود و بارها و بارها این اتفاق مبارک در جاهرعایت می

های شیطانی به دنبال تفرقه، عداوت، کینه و دشمنی هستند. وهابیت که شما فرمودید شبکه طورهمانمتأسفانه 

خوانند که در آن هم دالیلی های قبل است که در آن شیعه و سنی جدا از هم نماز میتصویری که مربوط به سال

 دهند.وجود داشته بیشتر مانور می

خوانند، را هیچگاه به نمایش نخواهند مواردی که شیعه و سنی در کنار هم در یک صف متحد نماز می هاآن

 گذاشت.

 آیت هللا دکتر حسینی قزوینی:

کند و در گویی میکه با پول آمریکا و اسرائیل و صهیونیسم هرزه «کالکرابی»گوی مدینه هرزه مخصوصا  وهابیت 

و « ملک سلمان»کند که الیق خودش، اربابش به امام خمینی بیان می ها راترین عبارتدو دقیقه رکیک

 است.« محمد بن عبدالوهاب»و « ابن تیمیه»خدایانش 



گویند می مرتبا  هرچه به بنده بگویند، به هیچ وجه نه از خودم دفاع نکردم و نه دفاع خواهم کرد. این افراد  هاآن

اگر حرف امام صادق را قبول دارند و قائل به وحدت هستند، چرا خوانند؟! که چرا مسلمانان با هم نماز نمی

 خوانند؟!پشت سر هم نماز نمی

« خالد المال»نقل کرده است. « خالد المال»مطلبی در مورد  17/08/95در تاریخ « ابنا»مشاهده کنید خبرگزاری 

 او شیعه است.رئیس جمعیت علمای اهل سنت عراق است که تا به حال یک نفر هم نگفته است که 

در منطقه « مسجد األبرار»اهل سنت او را قبول دارند و رئیس جمعیت علمای اهل سنت عراق است. ایشان در 

بینید که پشت سر او تنها خواند. اگر به تصویر دقت کنید، میکیلومتری جنوب نینوا نماز می 35که « الشوره»

 چند نفر سنی هستند و مابقی شیعیان هستند.

 کنید؟!! با مشاهده این تصاویر از غصه بمیرید، ننگ بر شما باد. چرا این مطالب و تصاویر را منتشر نمیهاوهابی

که آقای خواند، درحالینماز می« بدرالدین حسون»مفتی اعظم سوریه آقای  25/09/1395همچنین در تاریخ 

د تن از طالب اهل سنت پشت سر رئیس مجمع التقریب و همچنین قائم مقام حزب هللا به همراه چن« اراکی»

 خوانند.او نماز می

دهید؟! همچنین مشاهده کنید که در گر نیستید، چرا یک مرتبه این تصاویر را نشان نمیشما فتنه واقعا  اگر 

 امین کنفرانس وحدت اسالمی اقامه شده است.نماز وحدت شیعه و سنی در سی 25/09/1395تاریخ 

امام صادق )علیه السالم( توصیه کرده است چرا پشت سر اهل سنت نماز کنید: "اگر شما که ادعا می

خوانید؟!" این مطالب را نشان بدهید؛ چرا تصویری ساختگی که مربوط به چند دهه قبل است و هیچ نمی

 دهید؟!ارتباطی به کنفرانس وحدت اسالمی ندارد را نشان می



و هیچ ارتباطی به کنفرانس وحدت اسالمی ندارد. چرا  شود مربوط به مشهد استآنچه در تصویر شما دیده می

 دهید؟!دهید، اما این تصاویر را نشان نمیآن تصاویر را نشان می

شیعیان و اهل سنت باهم به صف نماز جماعت ایستادند و نماز  همچنین در این تصویر مالحظه کنید که

 خوانند.می

 مجری:

های برجسته شیعه از جمله سنت به نماز ایستادند شخصیت هایی که پشت سر اهلمشاهده کنید که شخصیت

 ای نزد شیعیان دارد.باشد که جایگاه ویژهمی« اراکی»آقای 

 آیت هللا دکتر حسینی قزوینی:

خوانند. باید به وهابیت نماز می« اراکی»از طرف دیگر مشاهده کنید که علمای اهل سنت پشت سر آقای 

 بگوییم:

 (کمیظ  ب غَ  ُموُتوا )ُقلْ 

 د.یدار هک یخشم نیهم با دیریبم: بگو

 119(: آیه 3سوره آل عمران )

نفر  400اند و حدود کشور اسالمی به اینجا آمده 50نفر از علمای اهل سنت از  250وحدتی که ایجاد شده است و 

دارند  کشد و این افراداند؛ دارد وهابیت را میاز علمای اهل سنت از داخل کشور به این کنفرانس آمده

 سوزند.می



های رکیک بدهند. تک تک وهابیت چاره دیگری ندارند، جز اینکه نسبت به بزرگان ما فحاشی کنند و فحش

 یر دارد.برند، تعزنسبت به علما به کار میهایی که عبارت

وت به همراه علمای اهل سنت به نماز ایستاده است. ایشان قن« اراکی»کنید که آقای در تصویر مالحظه می

 خوانند.گیرند با دست بسته نماز میگرفته است، ولی اهل سنت به دلیل اینکه قنوت نمی

اقامه شد و نماز عصر به امامت یکی از علمای اهل سنت اقامه « اراکی»در این تصویر نماز ظهر به امامت آقای 

زی که با دیدن این تصاویر توانند درد و سوکشد و این افراد نمیوحدت شیعه و سنی دارد وهابیت را میشد. 

 کشند را کتمان کنند.می

سال قبل است و در همین سایت هم این قضیه تحلیل  25گذارند که مربوط به تصویری را به نمایش می هاآن

 ارتباطی به کنفرانس وحدت اسالمی ندارد. اصال  شده است. این تصویر اگر فتوشاپ نباشد، 

کنفرانس تکفیر که پارسال به دستور آیت هللا العظمی مکارم شیرازی تشکیل وهابیت یک مرتبه این تصویر را به 

شد، چسباندند و گفتند: "مشاهده کنید در کنفرانس تکفیر شیعیان و اهل سنت هرکدام جداگانه نماز 

 خوانند!!"می

اهده کنید گویند که مشسال قبل است، اما وهابیت مرتب می 25بعد از آن مشخص شد که این تصویر مربوط به 

 خوانند.شیعه و اهل سنت هرکدام جداگانه نماز می

کنید همگی مربوط به نماز جماعت امسال است در کنفرانس وحدت اسالمی تشکیل تصاویری که مشاهده می

به عنوان امام جماعت جلو ایستاده است و یک مرتبه عالم سنی جلو « اراکی»شد. در این تصویر یک مرتبه آقای 

 خوانند.یگران پشت سر او نماز میایستاده و د



به نماز ایستادند، وضوی او را باطل « اراکی»آقایان اهل سنت که در این تصویر پشت سر آقای «! عقلبی»آقای 

 خوانند؟!دانند و همچنان پشت سر او نماز میمی

 واقعا  اگر  به صف نماز بایستند؟!آیا این افراد را به زور شمشیر آوردند؟! آیا به این افراد پول دادند تا با شیعیان 

 کنند.این افراد پول گرفتند و دین فروشی کردند، باید در بسیاری از مسائل تجدید نظر 

های هردو قبل از خطبه« اراکی»و آقای « بدرالدین حسون»همچنین مشاهده کنید که همین دو روز پیش آقای 

 نماز خواندند.« امامی کاشانی»پشت سر آقای  نفر اهل سنت 150نماز جمعه سخنرانی کردند؛ سپس حدود 

به نماز ایستادند، مفتی اعظم قرقیزستان و یکی از « امامی کاشانی»در میان نماز گذارانی که پشت سر آقای 

خورد. همه این افراد دو روز پیش پشت سر مفتیان فلسطین و عضو مجلس نمایندگان فلسطین به چشم می

 واندند.نماز خ« امامی کاشانی»آقای 

 کنند.اساس وهابیت توجه نمیهای بیبینند، به حرفشیعه و اهل سنت زمانی که این موارد را می

پشت سر ایشان نماز خواندند. « عبدالحمید»همچنین زمانی که مقام معظم رهبری به زاهدان رفته بودند، آقای 

 ت نماز خوانده است؟!آیا او نستجیر بالله پشت سر امامی که عادل نیست یا وضویش باطل اس

گویند: "من پشت سر بسیاری از علمای اهل سنت نماز می« عبدالحمید»این درحالی است که آقای 

 خوانم!!"نمی

کنید، به فرمایش امام صادق )علیه السالم( دقت کنید که عزیزان شیعه که در مناطق اهل سنت زندگی می

 فرمایند:می

ف   یف   َمَعُهمْ  یَصل   َمنْ » ل   الص   «ص الل ه   َرُسول   َخْلَف  یَصل   َمنْ ک انَ ک اأْلَو 



هرکسی که در صف اول با اهل سنت نماز بخواند، همانند کسی است که پشت سر رسول هللا )صلی هللا 

 علیه و آله وسلم( در صف اول نماز خوانده است.

، 3محمد، ج  ،یآخوند و برکا یعل یغفار: مصحح/  ، محققیعقوب بن محمد ،ینیلک: سندهی، نویافکال

 6، ح 380ص 

دهند و وارد شده است که امام صادق )علیه السالم( دستور می« برقی»اثر « محاسن»همچنین در کتاب 

 فرمایند:می

مْ  یف   َمَعُهمْ  َصل وا وَ » ه  د   «َمَساج 

 در مساجد اهل سنت نماز بخوانید.

، 18، ص 1، ج ینالد جالل محدث،: مصحح/  خالد، محقق بن محمد بن احمد ،یبرق: سندهی، نوالمحاسن

 51ح 

وارد شده است: هرکسی در  277در جلد سوم صفحه « شیخ طوسی»اثر مرحوم « تهذیب»همچنین در کتاب 

 کند.صف اول با اهل سنت نماز بخواند، همانند کسی است که سالح به دست گرفته است و در راه خدا جهاد می

امام صادق )علیه السالم(  مخصوصا  ستورات ائمه طاهرین )علیهم السالم( هایی از داین مطالب همگی نمونه

است. آن حضرت الفتی به وجود آورده بود که اهل سنت پای درس ایشان بودند و هم شیعیان را به این امر 

 کردند.توصیه می

در کتاب فرمودند؛ تا جایی که آن حضرت شیعیان را از هرگونه اهانت و جسارت به اهل سنت نهی می

وارد شده است که امام  217صفحه « بحاراالنوار»و همچنین کتاب  110صفحه « شیخ صدوق»اثر « اعتقادات»

 کنند.کنند را لعنت میصادق کسانی که به اهل سنت سب می



 من در خدمت حضرتعالی هستم.

 مجری:

کنم ل دیگری را مطرح میها داشته باشم، سپس سؤابسیار عالی، حضرت استاد متشکرم. من نگاهی به پیام

که لطف بفرمایید به صورت مختصر پاسخ بدهید تا زمانی کافی برای پاسخ به تماس بینندگان هم داشته 

 باشیم.

 های بینندگان برنامه:بخشی از پیامک

 برایشان دعا کنید.آقای شیردل از تهران خواستند که شما 

 شید گفتند و در حق ما و حضرتعالی دعا کردند.عزیزی که خودشان را معرفی نکردند سالم و خسته نبا

 آقای صادقی از اسدآباد سؤالی مطرح کردند که در زمان پاسخ به سؤاالت من سؤالشان را مطرح خواهم کرد.

 آقای شریفی از ماسال پیام دادند و تشکر کردند و ابالغ سالم به محضر استاد رساندند.

والدت سرور کائنات حضرت ختمی مرتبت و امام صادق )علیه السالم( آقای سید علی از تهران گفتند: با تبریک 

 کنم.و جناب استاد قزوینی تبریک عرض می« شبکه جهانی والیت»و هفته وحدت را به همه همکاران 

ایشان در ادامه به بنده گفتند: جناب اسماعیلی خدا بر این حقیر یک ماه دختر عطا نموده و نامش را هم فاطمه 

 درخواست کنید حاج آقا برای عاقبت به خیر شدن و پیر و مرید علی بودنش دعا بفرمایند. لطفا  شتم. خانم گذا

الهی فاطمه که هم نام حضرت فاطمه زهرا )سالم هللا علیها( هستند، در مسیر حضرت فاطمه زهرا باشند و در 

 هند کرد.دکتر قزوینی برای شما هم دعا خوا شاءهللاانباقی بمانند.  بیتاهلمسیر 

 تشکر کردند که از ایشان هم ممنونیم.« شبکه جهانی والیت»آقای علمان زاده از ماهشهر از حضرت استاد و 



شهاب الدین غالمی از پرند گفتند: خدا خیرتان بدهد در ایامی که وهابیت قصد نابودی شیعه و سنی را دارند، 

 کنید.کنید و روشنگری میشما تالش می

 ن هم بزرگواری کردند و پیام فرستادند. آقا رضا از کارزین هم برای ما پیام فرستادند.خواجویی از سیرجا

که امشب در « حبل المتین»و برنامه زنده « شبکه جهانی والیت»کنند برای ممنونم از عزیزانی که لطف می

 کنند.فرستند و بزرگواری میخدمت شما هستیم، پیام می

نم؛ لطف کنید به صورت مختصر و مفید به این سؤال پاسخ بدهید تا ما کاستاد من سؤالی دیگر مطرح می

 های عزیزان را هم پخش کنیم.فرصت داشته باشیم تلفن

های مناسبی برای ها، فرصتاین فرصت واقعا  استاد شما به سیره امام صادق )علیه السالم( اشاره فرمودید که 

 بگیریم. ما است تا بتوانیم از زندگی آن بزرگواران الگو

یکی از کارهایی که امام صادق )علیه السالم( انجام دادند و در تاریخ بیان شده است، تربیت شاگردان بسیار 

 زبده و توانمندی است که بتوانند برای مناظره و پاسخگویی به شبهات مخالفین در عرصه و خط مقدم باشند.

 م صادق )علیه السالم( بیشتر توجه کنیم.قدری در این خصوص صحبت کنید تا ما به این کار بزرگ اما

 همزمان با حفظ وحدت حریم والیتشیوه امام صادق در دفاع از 

 آیت هللا دکتر حسینی قزوینی:

که ما دو شب پیش هم عرض کردیم، حضرت امیرالمؤمنین )سالم هللا  طوریهمانسؤال زیبایی است. 

کند و مردم را از تفرقه نهی ت، توصیه به وحدت میعلیه( که منادی وحدت است و قربانی تفرقه هم شده اس

 کند.می



شود حضرت امیرالمؤمنین )سالم هللا علیه( حقانیت، امامت و مظلومیت خودشان را مطرح این مسئله مانع نمی

 نکنند.

شود تا آن بزرگوار ت و وحدتی که امام صادق )علیه السالم( میان امت اسالمی ایجاد کرده است، مانع نمیالف

 امامت خودشان و امامت و والیت حضرت امیرالمؤمنین )سالم هللا علیه( را به صراحت مطرح کنند.

این نیست که ما از اصولمان نیست که ما همانند بعضی افراد از طرف دیگر بام بیفتیم. معنای تقریب  طوراین

ما برای وحدت از مستحبات و مکروهات کوچکمان هم دست « شهید مطهری»دست برداریم. به تعبیر 

 داریم.برنمی

ما انتظار نداریم که آقایان اهل سنت از مستحبات و مکروهاتشان دست بردارند. این وحدت، وحدت اجتماعی با 

 قبول همه اختالفاتی است که ما داریم.

دار ما با قبول اختالفات باید در صف واحد در برابر دشمن واحد بایستیم و از هرگونه مطالبی که موجب جریحه

شود، اجتناب کنیم. این معنای وحدتی است که ائمه طاهرین ترسیم کردند و شدن قلب و روح طرف مقابل می

 کنند.مراجع تقلید ما ترسیم می

السالم( شاگردانی از بزرگان اهل سنت دارد و توصیه به الفت، شرکت در در این حوزه هم امام صادق )علیه 

تربیت نکنند و مانع این نیست که شاگردانی البته این مسئله کند. زه اهل سنت و عیادت مریض میتشییع جنا

 پاسخگویی به شبهات نداشته باشند!بیاناتی برای تربیت نیروهای توانمند در حوزه 

الم( در تمام سنگرها حضور دارند؛ ایشان پرچمدار سنگر وحدت هستند، پرچمدار سنگر امام صادق )علیه الس

 )علیهم السالم( هستند و همچنین پرچمدار سنگر پاسخگویی به شبهات هستند. بیتاهلبیان حقانیت 



 همانند شیر غرش فعال  امام صادق )علیه السالم( در تمام این قضایا در خط مقدم پیشاپیش همه قوال و 

"علمای فرمایند: رسند، میعلمای شیعه میزمانی که به  5جلد دوم صفحه « بحاراألنوار»کنند. در کتاب می

 "د و آهسته بیایند و آهسته بروند تا آسیبی نبینند و زحمتی نکشند!!شیعه ما افرادی نیستند که بخورند و بخوابن

جری برنامه پاسخگویی به شبهات باشد. او گفت: چندی قبل ما به یکی از بزرگواران گفتیم که در بخش عربی م

روم، اگر در قسمت پاسخگویی به شبهات وهابیت فعالیت کنم، من را ممنوع من همیشه به کشورهای عربی می

 شناختم. دین شما این اندازه برای شما ارزش ندارد!!من به او گفتم: ببخشید، من شما را نمی کنند.الورود می

)علیهم السالم( را بگویند و  بیتاهلخواهند راحت طلب باشند؛ تنها چند مورد از فضایل می گاهی مواقع افرادی

 بیتاهلمعتقدند ما تنها فضایل  هاآنهای خنثی که ما داریم کاری به کسی نداشته باشند. همانند بعضی از شبکه

 کنیم و کاری به کارهای دیگر نداریم.را مطرح می

کند های علمای شیعه را بیان میاین نیست! امام صادق )علیه السالم( الگو و شاخصه عزیز من وظیفه شما تنها

 ها را نداشتید، اسمتان را عالم شیعه نگذارید!!فرمایند که اگر این شاخصهو می

َنایش   ُعلََماءُ »  «ُمَراب ُطون َعت 

 علمای شیعه پاسدار و مرزبان هستند.

کند و از آمدن دشمن به خاک ایستد و از مرز کشور دفاع میمرزی می کسی است که در نقطه صفر «ُمَراب ُط »

 کند.کشور جلوگیری می

َنایش   ُعلََماءُ » ْغر   ُمَراب ُطونَ  َعت  ْبل   یل  ی یال ذ   ب الث  َنایش   ُضَعَفاء   یَعلَ  اْلُخُروج   َعن   ْمَنُعونَُهمْ ی ُتهُ یَعَفار   وَ  ُس یإ   «َعت 

گیرند و شود سنگر میند که در مرزی که ابلیس و عفاریت او وارد میعلمای شیعه ما مرزبانانی هست

 شوند.مانع ورود دشمن به کشور می



گیرند تا اگر شیطانی خواست وارد فرمایند: علمای شیعه در مرز اعتقادی شیعه سنگر میحضرت به صراحت می

، با تمام توان شیطان که همانا وهابیت مرز و حوزه مباحث اعتقادی و اخالقی شیعه شوند و جوانان را گمراه کند

 است را از مرز دور کنند.

مْ یَعلَ  َتَسل َط ی َأنْ  َعنْ  وَ » ْبل   ه  ب َعُتهُ یش   وَ  ُس یإ   «الن َواص 

 ایستند تا ابلیس و شیعیان ناصبی او به جوانان شیعه مسلط شوند.علمای شیعه در مرز می

ب َعُتهُ یش  »نمونه بارز  کنند تا عقاید جوانان های وهابی تالش میمروزی هستند که در شبکههتاکان ا «الن َواص 

 شیعه متزلزل شود.

عزیزان بیننده و شیعیان حضرت امیرالمؤمنین )سالم هللا علیه( دقت کنید که امام صادق )علیه السالم( 

 یند:فرماباید با طال نوشته شود و سر در محل کارمان آویزان کنیم. حضرت میای دارند که جمله

نْ  کل َذل   اْنَتَصَب  َفَمن   َأاَل » َنایش   م  نْ  َأْفَضلَ  انَ ک َعت  م  ومَ  َجاَهدَ  م  رْ  وَ  الر  ة   َأْلف   َأْلَف  اْلَخَزرَ  وَ  کالت   «َمر 

آگاه باشید هرکسی متصدی دفاع از عقاید شیعه باشد، از یک میلیون مجاهدی که در میدان جنگ 

 کند افضل است.مبارزه می

َن  » ب   ان  یَأدْ  َعنْ  ْدَفعُ ی هُ أل  م َعنْ  ْدَفعُ ی کَذل   وَ  َنایُمح   «َأْبَدان ه 

کنند، اما عالم شیعه از دین دلیل این برتری این است که رزمندگان از خاک کشور اسالمی دفاع می

 کند.مسلمانان و شیعیان دفاع می
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ای که در حوزه پاسخگویی به شبهات و مسائل اعتقادی دفاع فرمایند: یک عالم شیعهحضرت به صراحت می

کند افضل است. این روایت تنها شامل حال عالمان نیست، بلکه هرکسی به اندازه توان خودش باید از دین می

 در برابر شبهات دفاع کند.

شوند و با بیان خوب و زیبا و استدالل درست بساط عضی عزیزان جوانی که در فضای مجازی وارد میبنده از ب

کنم. بنده از افرادی که در فضای مجازی به صورت مؤدبانه و مستدل کار زنند تشکر میوهابیت را به هم می

 کنم.کنند، خاضعانه و خالصانه سپاسگذاری میمی

که در حوزه پاسخگویی به شبهات وهابیت و « شبکه جهانی والیت»هایی نظیر بکهآن دسته از عزیزانی که به ش

کنند، شامل همین افراد هستند و هیچ فرقی با آنان معاندین و مخالفین در صف مقدم این جبهه کمک می

 ندارند.

ین ممکن است شخصی سرمایه علمی داشته باشد، در مقابل شخص دیگر سرمایه مالی داشته باشد؛ عمل ا

افراد نظیر همان افرادی است که امام صادق )علیه السالم( در مورد آنان فرمودند که عملشان از یک میلیون 

 جنگند باالتر است.رزمنده که در میدان جنگ می

 کند، هیچ فرقی ندارد.کند با کسی که آنان را پشتیبانی میکار کارشناس و مجری که در خط مقدم کار می

 مجری:

 کند، نیاز به پشتیبانی افراد پشت خط دارد.ی که در خط مقدم تالش میباالخره کس

 آیت هللا دکتر حسینی قزوینی:



بله. اگر رسول گرامی اسالم )صلی هللا علیه و آله وسلم( در بدو بعثت امکانات مالی حضرت خدیجه )سالم هللا 

اسالم با امکانات مالی حضرت خدیجه اسالم را توانستند کار کنند. رسول گرامی علیها( را در اختیار نداشتند، نمی

 این چنین گسترش داد.

 فرمایند:بیان شده است. امام صادق )علیه السالم( می زیباییجلد دوم روایت « بحاراألنوار»در کتاب همچنین 

هُ  انَ ک َمنْ » ب   ْسر  ک یف   َهم  نْ  ن  کیاْلَمَسا َعن   الن َواص  َنایش   م  ُرُهمْ یک ت  یاْلبَ  َأْهلَ  الَنَ  نَ یاْلُمَوال   َعت   وَ  َعْنُهمْ  س 

ُف یک مْ یَمَخاز   َعنْ  ش  مْ  نُ یبَ ی وَ  ه  مُ ی وَ  َعْوَرات ه  د   َأْمرَ  َفخ  مْ یَعلَ  الل ه   َصلََواُت  آل ه   وَ  ُمَحم   «ه 

هرکسی تمام همتش این باشد که کمر نواصب را بشکند تا این افراد نتوانند به شیعیان کم سواد و کم 

را ذلیل و رسوا کند و جنایات پشت پرده آنان را  هاآنکنند، عقایدشان را متزلزل کنند،  نفوذ اطالع ما

 برمال کند.

جوابی برای گفتن ندارند؛ زیرا فحش دادن  هاآنهای کارشناسان وهابی به این دلیل است که دوستان فحاشی

 به این همه اهانت و جسارت ندارد.دلیل کسی است که فاقد دلیل است. اگر کسی دلیل داشته باشد نیازی 

سوزند و بنابراین راه شکسته است و دارند می« شبکه جهانی والیت»الحمدلله کمر وهابیت به وسیله کارشناسان 

 دیگری ندارند، جز اینکه فحاشی و اهانت یا تهدید کنند!!

مْ  نُ یبَ ی»که دوستان ما آن را درست کردند، از مصادیق بارز « کالکراب»ماجرای  است. همچنین « َعْوَرات ه 

فرمایشات دانشمند معاصر جهان اسالم نسبت به این آقایان از مصادیق همین تعبیر امام صادق )علیه السالم( 

 است.



تواند توانند هزاران خدا همانند خود را خلق کند و میشرمی بگوید: "خدا میزمانی که این شخص با کمال بی

بهره مانده است و تنها از الفبای توحید بی اصال  او را بکشد"؛ معلوم است که  اسلحه به دست پیغمبر بدهد تا

 مدعی توحید است!!

این افراد مدعی هستند که ما موحد هستیم و شبکه ما، شبکه توحیدی است. به قول معروف: "هرکه کچل است، 

 گذارند."نامش را زلف علی می

 د: هرکسی چنین کاری کند؛فرماینامام صادق )علیه السالم( در ادامه می

ةَ  الل هُ  َجَعلَ » م  َنان   کَأْماَل  ه  َناء   یف   اْلج  ه   ب  ه   وَ  ُقُصور   «ُدور 

ها برای تو زنی، در بهشت قصرها و خانهگویند: ما در برابر هر یک حرفی که میمالئکه آسمان به او می

 کنیم.بنا می

لُ ی» نْ  َحْرف   ل  کب   ْسَتْعم  نْ  َثرَ کأَ  الل ه   َأْعَداء   یَعلَ  ه  ُحَجج   ُحُروف   م  نْ  َأْهل   َعَدد   م   «ا  کَأْماَل  ایالد 

کنی، بیش از عدد تمام مردم دنیا در بهشت به تو ملک به اندازه هر حرفی که بر اعداء هللا احتجاج می

 دهیم.می
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دهد که اگر تمام خالیق من بهشتی در بهشت وسعت میدر روایت وارد شده است که خداوند عالم به قدری به مؤ

 اولین و آخرین مهمان او شوند، هیچ کمبودی نخواهد داشت.

که تعامل سر مشاهده کنید امام صادق )علیه السالم( تنها مردم را به تعامل با اهل سنت سفارش نکردند، بل

 جای خودش و مباحث اعتقادی و دفاع از مبانی اعتقادی شیعه هم سر جای خودش است.



ای را امام صادق )علیه السالم( جامع افراد و مانع اغیار است و خودشان هم در این حوزه شاگردان برجسته

 کند.تربیت می

اش را در الم( مبارزه کند و برود خبر پیروزیزمانی که مرد شامی تنها به خیال اینکه با امام صادق )علیه الس

خواهی با من مناظره ای میشامات نقل کند با امام صادق مناظره کرد؛ حضرت به او فرمودند: در چه رابطه

 کنی؟! او گفت: در رابطه با علوم قرآنی.

ص خطاب به امام فرمودند: بلند شو و مناظره کن! شخ« حمران بن أعین»امام صادق )علیه لسالم( خطاب به 

کار و کم سن و سال مناظره خواهم با شما مناظره کنم و با افراد تازهصادق )علیه السالم( عرض کرد: من می

 کنم.نمی

 در این حال امام صادق )علیه السالم( به او فرمودند:

 «یَغلَْبَتن   َفَقدْ  ُحْمَرانَ  َغلَْبَت  إ نْ »

 ی.اگر بر حمران پیروز شدی، به من پیروز شد

چقدر حرف بزرگی است!! اگر تمام ثروت و امکانات دنیا در یک کف باشد و این جمله امام صادق )علیه السالم( 

 در کف دیگر باشد، وهللا ارزش این جمله حضرت بیشتر است.

خواهم در رابطه با فقه مناظره کنم، امام صادق )علیه السالم( خطاب به گوید: من میشخص شامی سپس می

 فرمایند: بلند شو و مناظره کن!می «زراره»

خواهم در رابطه با کالم مناظره کنم، امام صادق )علیه السالم( خطاب به گوید: من میشخص در ادامه می

 فرمایند: بلند شو و مناظره کن!می« هشام بن سالم»



هشام بن »ام ای به نساله 18ت کرد در مورد امامت مناظره کند، حضرت به جوان زمانی که شخص درخواس

ای به او داد که های کوبندهو جواب جانانهبلند شد و چنان مناظره « هشام بن حکم»دستور مناظره دادند. « حکم

هشام! چنان مرد شامی را در تنگنا قرار دادی که فرصت  امام صادق )علیه السالم( خطاب به او فرمودند:

 فروبردن آب دهان را از او گرفتی.

فرمایند علمای شیعه ما مرزبانان هستند و همچنین اگر کسی کمر السالم( از طرفی میامام صادق )علیه 

ای را در حوزه نواصب را بشکند خداوند متعال چه پاداشی به او خواهد داد و از طرف دیگر چنین نیروهای رزمنده

 کنند.دفاع از مبانی اعتقادی اصیل شیعه تربیت می

 فرمایند:می« هشام»مه خطاب به امام صادق )علیه السالم( در ادا

ل ةَ  ات ق  » َفاَعةُ  وَ  الز  نْ  الش   «َوَرائ ک م 

 دقت کن در مناظره لغزش نداشته باشی و بدان شفاعت ما همراه توست.

، 48، ج محققان از یجمع: مصحح/  ، محققیتق محمد بن باقر محمد ،یمجلس: سندهیاألنوار، نو بحار

 7ح  ،205ص 

فرمایند: بدان دست ما و یاری ما باالی سر توست!! این بحثی است که السالم( به صراحت می امام صادق )علیه

 امام صادق )علیه السالم( آن را باز کرده است و خودشان هم در این زمینه مناظرات متعددی داشتند.

حضرتعالی فرصت بیان مناظرات امام صادق )علیه السالم( نیست و وقت هم سپری شده است. من در خدمت 

 هستم.

 مجری:



حضرت استاد از شما ممنونم. خیلی لذت بردیم و خیلی استفاده کردیم. داشتم به حدیث امام صادق )علیه 

ایستد و کمر دشمن و کردم که یک عالم زمانی که در خط مقدم دفاع از اعتقادات جانانه میالسالم( فکر می

 شکند، چه ارزش واالیی دارد!ا میها رناصبی

کردم ما عزیزانی داریم که مدافع حرم هستند و برای ما بسیار ارزشمندند و جایگاه خودم داشتم فکر میبا 

رسند، چه غمی به شهادت می هاآنبرای ما بسیار قابل احترام هستند و زمانی که تک تک  هاآنای دارند. ویژه

 نشیند.هایشان میبر دل ما و بر دل خانواده

ایستد، ای که در مقابل اعتقادات میفرمایند: شخص شیعهصادق )علیه السالم( می مشاهده کنید که امام

 جنگد.دارد که در میدان نبرد با دشمن می رزمندهارزشی باالتر از هزار هزار 

ها انسان را های وهابی عقاید میلیونشود، اما گاهی مواقع شبکهرود و کشته میای به مبارزه میرزمنده غالبا  

فرمایند: کنند تا آنان را از مسیر حق و حقیقت دور کنند. بنابراین امام صادق )علیه السالم( میل میمتزلز

 ارزش چنین عالمی به اندازه یک میلیون رزمنده است.

که  طورهمینکنند. و والیت و اعتقادات شیعه دفاع می بیتاهلکنند، عالمان از حریم از حرم دفاع می هاآناگر 

 شود!!شود"؛ البته که میهای اتاق فرمان گفتند: "پس شامل حال ما هم میردیم، بچهکصحبت می

عزیزی که کنی، عزیری که هماهنگ میعزیزی که در اتاق فرمان هستی، پشت میز میکسر صدابردار هستی، 

مل این کند شاگذاری تا ما بنوشیم و هرکسی در این شبکه تالش میآوری اینجا میآب را میکنی لطف می

 شود.فرمایش امام صادق )علیه السالم( می

گیرم، شامل این فرمایش امام صادق خیال نکنید تنها من علی اسماعیلی که اینجا در مقابل دوربین قرار می

 )علیه السالم( هستم.



شبکه جهانی »کند تا به این شبکه کمک کند. به عنوان مثال اآلن ای که نیت میپا را فراتر بگذاریم؛ عزیز بیننده

 ها پیروز شود.به پشتیبانی مالی نیاز دارد تا بتواند در مقابل دشمنان و وهابیت و ناصبی« والیت

کمک مالی کند، شامل همین روایت امام صادق )علیه السالم( « شبکه جهانی والیت»اگر کسی در این زمان به 

عزیزانی که در خارج از کشور هستند  خصوصا  مشود. امروزه عزیزان والیت یاور ما که تمکن مالی دارند، می

 فراوانی کنند. کمکتوانند به این عرصه می

ها، محکم و استوار در مقابل وهابیت، ناصبی« شبکه جهانی والیت»توانند کمک کنند تا ما بتوانیم در می هاآن

زنند؛ همانند ب اهلیبت میهستند اما تیشه به ریشه مکت بیتاهلدشمنان و حتی کسانی که به ظاهر پیرو مکتب 

 شیر بایستیم.

عزیزان ما را از یاری خودشان  شاءهللااناین موارد همگی به یاری تک تک شما عزیزان بیننده نیاز دارد که 

 نصیب نگذارند.بی

 آیت هللا دکتر حسینی قزوینی:

فرستند، رج کشور برای ما میهایی که از خاالبته این نکته را هم عرض کنم که بسیاری از عزیزان ما در پیامک

 خواهیم کمک کنیم، اما راه کمک کردن به چه صورت است؟!گویند: ما میمی

های مردم توانند کمکهایشان موجود است و میدوتن از عزیزان ما در آمریکا مستقر هستند که شماره تماس

 را دریافت کنند.

ت یاوران تماس بگیرند، شماره این عزیزان را بگیرند و مسئول والی« میرساالری»آقای توانند شماره عزیزان می

وجوه خود را در اختیار این عزیزان قرار بدهند. همچنین در اروپا یکی از عزیزان ما حساب مخصوصی را به این 

 کار اختصاص داده است.



یق پیامک ما را های مالی خود را پرداخت کردند، از طرتوانند با ایشان تماس بگیرند و وقتی کمکعزیزان می

هم مطلع کنند. ناگفته نماند که این عزیزان ما صددرصد مورد اعتماد ما هستند، اما برای اینکه ما هم در جریان 

 باشیم پیامی هم برای ما بفرستند.

در خارج « شبکه جهانی والیت»ای باشد که بتوانیم برای ها مقدمهما انتظار داشتیم در پی برداشته شدن تحریم

 ور حسابی باز کنیم، اما متأسفانه تا اآلن موفق به این کار نشدیم.از کش

کنیم؛ حتی در ترکیه هم ما در اروپا هرچه تالش کردیم، گفتند: ما برای افراد با پاسپورت ایرانی حساب باز نمی

 از افتتاح حساب خودداری کردند.

نام خودشان حساب دارند و چه قضایایی ها به چه صورت در عربستان سعودی به دانیم بعضی از شبکهما نمی

 پشت پرده وجود دارد! این افراد در آمریکا و انگلیس به نام شبکه خودشان حساب دارند.

 مجری:

 شود، زیرا این افراد خودی هستند.تحریم شامل حال این افراد نمی

 آیت هللا دکتر حسینی قزوینی:

رتی از یکی از کشورهای اروپایی داشتیم، مبلغی واریز کرده آمریکا به حساب خود ما که مستر کا خانم دکتری از

 بود. به دلیل اینکه این حساب به نام من با پاسپورت ایرانی بود، مرتبه دوم با مشکالت زیادی مواجه شده بود.

 ا  حتمکنید و این خانم دکتر را مورد بازخواست قرار داده بود که به چه منظور به ایرانی پول واریز می هاآن

های مالی خودشان را همراه خودشان به خواهند با این پول سالح بخرند. این خانم دکتر بعد از این کمکمی

 کنند.آورند و تقدیم میایران می



توانند با جناب آقای اگر آقای کیا زحمت بکشند شماره والیت یاوران را زیرنویس کنند، دوستان می

وران هستند و والیت یاوران با اسم و صدای ایشان آشنا هستند تماس که مسئول واحد والیت یا« میرساالری»

 بگیرند و شماره همکاران ما را در کشورهای خارجی بگیرند.

کمک کنند تا در فضیلت روایت « شبکه جهانی والیت»خواهند به عزیزانی که در کشورهای خارجی هستند و می

 توانند از این طریق اقدام کنند.یق میامام صادق )علیه السالم( سهیم باشند، از این طر

 مجری:

 شود؟!میرساالری زیرنویس می»شماره همراه آقای 

 آیت هللا دکتر حسینی قزوینی:

شود، وجود دارد. اگر دوستان بعد از هایی که در بخش والیت یاوران پخش میبله. شماره ایشان در تمام کلیپ

 کنند.ا میبرنامه ما مشاهده کنند، شماره ایشان را پید

این عزیز ما خود را وقف این کار کرده است. گاهی مواقع از کشورهای خارجی که با ما اختالف زمانی دارند، به 

 گیرند که ممکن است به ساعت ایران نیمه شب باشد.ایشان تماس می

 کنیم عزیزان ما زمانی را انتخاب کنند که برای ایشان خیلی زحمت ایجاد نشود.تقاضا می

 ی:مجر

شود تا ایشان را برای نماز شب بیدار کنند. خدا به این سید بزرگوار ما جناب آقای این کار موجب می

 قوت بدهد.« میرساالری»

 آیت هللا دکتر حسینی قزوینی:



 ما از همه عزیزانمان راضی هستیم، از ایشان رضایت بیشتری داریم. واقعا  

 مجری:

کشیم و در این شبکه اجرای برنامه است که ما در اینجا نفس میخدا را شکر، الحمدلله. این هم سعادتی 

 کنیم.می

آیم و روی آنتن روم، اما زمانی که به اینجا میهای مختلفی در جاهای مختلف میبنده توفیق دارم به شبکه

شبکه است و برنامه زنده « شبکه جهانی والیت»در این استودیو یا هرجایی که به اسم « شبکه جهانی والیت»

 گیرم، حال و هوای بهتری دارم.است قرار می

 آیت هللا دکتر حسینی قزوینی:

کنیم که در جنگ صفین قرار داریم آییم، احساس میگویند ما زمانی که به این شبکه میبعضی از دوستان می

  علیه( است.طرف اردوگاه حضرت امیرالمؤمنین )سالم هللا که در آن طرف معاویه و سپاه او قرار دارند و این

 مجری:

کنم چنین چیزی را بگویم؛ بسیار تعبیر زیبایی است. الهی شکر، دیگر کار خیلی سخت شد، من جرئت نمی

ما بتوانیم در این عرصه موفق باشیم و رضایت دل موال و آقایمان حضرت حیدر کرار امیرالمؤمنین  شاءهللاان

 )سالم هللا علیه( را به دست بیاوریم.

عصمت و طهارت )سالم هللا علیهم اجمعین( و دل وجود نازنین امام زمان )عجل  بیتاهلبتوانیم دل  شاءهللاان

هللا تعالی فرجه الشریف( و در مرتبه بعدی دل شما عزیزان بیننده را به دست بیاوریم و کاری کنیم تا مورد 

 رضایت شما هم واقع شود.

 تماس بینندگان برنامه:



خواهیم به چند تماس تلفنی هم ها را بخوانم، زیرا وقت کمی داریم و میواهم پیامدیگر فرصت نیست که بخ

 سالم به شما: جواد آقاپشت خط ارتباطی ما هستند، جواد آقا از کرج پاسخ بدهیم. 

 (:شیعه – )جواد آقا از کرج بیننده

حضرت آیت هللا دکتر کنم خدمت سید بزرگوار سالم و خسته نباشید خدمت آقای اسماعیلی. سالم عرض می

 قزوینی.

گیرند مطلبی را بگویم. آقای اسماعیلی من خودم های وهابی تماس میخواستم در مورد کسانی که به شبکهمی

 ها را دیدم.تا پنجم ابتدایی سواد دارم و در نانوایی مشغول به کار هستم. چند بار به طور اتفاقی این شبکه

گفتم اجازه بدهید من ده ثانیه صحبت کنم، اما او « ترشابی»فتم و به آقای ها تماس گرزمانی که به این شبکه

کرد. من به او گفتم که اگر اجازه بدهید من ده ثانیه صحبت کنم، همین اآلن نگذاشت و حرف مرا قطع می

 شوم.وهابی می

 اشت من صحبت کنم.او حرف مرا قبول کرد، اما بعد از اینکه چند ثانیه صحبت کردم وسط حرف من پرید و نگذ

 مجری:

به این راحتی بتوانند  هاآندهند که مخاطبین شیوه این افراد به همین صورت است و متأسفانه اجازه نمی

 صحبت کنند. ممنونم از شما.

 بیننده:

گفتند که این شخص آخوند است. من به او گفتم: سواد من بیشتر از پنجم ابتدایی  یتا  نهاکارشناسان وهابی 

 این شخص با این حال هم نتوانست مرا قانع کند.نیست. 



های سؤال دیگری داشتم و آن اینکه علمای اهل سنت که معتقدند امامان ما معصوم نیستند، آیا در کتاب

 ممنونم.خودشان دلیلی هم دارند و یا گناهی از امامان ما ثبت شده است؟! 

 مجری:

تان باشد. بیننده بعدی ما جناب آقای حیدری از پایتخت ایران بسیار خوب، جواد آقا از شما ممنونم. خدا نگهدار

 اسالمی، تهران پشت خط ارتباطی ما هستند. آقای حیدری سالم و درود به شما:

 شیعه(: –)آقای حیدری از تهران  بیننده

 سالم خدمت جناب آقای اسماعیلی عزیز و حضرت استاد.

 مجری:

 حال شما خوب است؟ نغمه خانم خوب هستند؟

 بیننده:

 الحمدلله. دعاگوی شما هستند.

 مجری:

 های والیت هستند. بزرگ شدند؟ایشان از غنچه

 بیننده:

 بله، به امید خدا جشن تکلیفش بود.

 مجری:



 بسیار عالی، آقای حیدری در خدمتم.

 بیننده:

رت زنده باشید. خدمت شما عرض کنم که امسال ما توفیق داشتیم پابوس حضرت علی، امام حسین و حض

هایی که در با حرف کامال  هایی دیدیم که عباس رفتیم. در حرم حضرت امیرالمؤمنین )سالم هللا علیه( صحنه

 زنند، منافات دارد.ها میاین شبکه

زمانی که در حرم حضرت امیرالمؤمنین )سالم هللا علیه( به نماز ایستاده بودیم، دوشادوش خود من چند نفر از 

خواندند و به ما تقبل . در حرم حضرت امیرالمؤمنین افرادی را داشتیم که با ما نماز میاهل سنت ایستاده بودند

 گفتند.هللا می

کنند، ناسازگار است. بنده زنگ های وهابی ادعا میکه در شبکه یمطالبهایی که مشاهده کردیم با این صحنه

 ای که خودم به عینه دیدم را خدمتتان توصیف کنم.زدم صحنه

  دکتر حسینی قزوینی:آیت هللا

بینیم که اهلل سنت برای رویم، میدر قم هم بارها مشاهده کردیم؛ زمانی که به صحن باالسر برای نماز می

 خوانند.بینیم که اهل سنت نماز میرویم، میاقامه نماز آمدند. وقتی به حرم امام رضا )علیه السالم( می

 مجری:

 م به خانواده محترم برسانید، خدانگهدار شما باشد.آقای حیدری عزیز از شما متشکرم. سال

 بیننده:

 سالمت باشید، خدانگهدار.



 مجری:

 آقای صادقی از بهارستان پشت خط ارتباطی ما هستند. آقای صادقی سالم و درود به شما، شب شما بخیر:

 شیعه(: –)آقای صادقی از بهارستان  بیننده

 کنم. قزوینی هم سالم عرض میسالم علیکم، خسته نباشید. خدمت آیت هللا

 آیت هللا دکتر حسینی قزوینی:

 سالم علیکم و رحمة هللا.

 بیننده:

 هاآنکردم که یکی از عالمان های وهابی را نگاه میبنده دو سؤال داشتم. چند وقت پیش یکی از شبکه

 گفت: امام صادق فرموده است من امام واجب الطاعة نیستم.می

خواهم ببینم در کنند، اما میاین افراد چیست و به چه دلیل این مطالب را بیان می البته مشخص است غرض

کتب اهل سنت یا کتب خودمان روایات صحیح السند در این مورد داریم که در این مورد مطلبی بیان کرده 

 باشند؟!

 مجری:

 سند این روایت را نگفتند؟!

 بیننده:

کرد، اما این مطلب را در مورد امام صادق )علیه السالم( بیان میکرد و سندی ذکر نفقط صحبت می طورهمین

 کرد.



 مجری:

 سؤال بعدی شما چیست؟

 بیننده:

خودشان در کتب ما یا کتب اهل سنت اشاره کردند؟! اگر به این مطلب پاسخ بدهید از  رجعتآیا امامان ما به 

 کنم.شما ممنونم، درضمن از برنامه خوبتان هم تشکر می

 مجری:

تلفنی را وصل نکنید تا ما به سؤاالت مطرح  فعال  یلی ممنونم از شما، خدا نگهدارتان باشد. دوستان اتاق فرمان خ

 اگر فرصتی باقی ماند باز هم در خدمت عزیزان بیننده خواهیم بود. شاءهللاانشده پاسخ بدهیم، 

 لسالم()علیهم ابر عصمت ائمه اطهار )صلی هللا علیه و آله(تأکید پیغمبر اکرم

کنند که امامان ما معصوم نیستند؛ آیا دلیلی هم بر این ادعای خود استاد جواد آقا از کرج گفتند: وهابیت ادعا می

 کنند امامان ما معصوم نیستند، چیست؟!دارند یانه؟! دلیل اینکه ادعا می

 آیت هللا دکتر حسینی قزوینی:

ائمه  واقعا  ر این خصوص مطرح کنیم، این است که آیا یکی از مواردی که باید به آن بپردازیم و مطالبی د

روایت داریم که رسول گرامی اسالم )صلی هللا علیه و  50طاهرین ما معصوم بودند یا نبودند؟! ما حداقل نزدیک 

 آله وسلم( فرمودند: اهل بیت من معصوم هستند.

و سایر امامان م حسن، امام حسین حضرت امیرالمؤمنین )سالم هللا علیه( فرمودند: ما معصوم هستیم. اما

 )علهیم السالم( در این خصوص روایاتی را بیان فرمودند.



روایتی بیان شده است که امام رضا )علیه  57جلد دوم صفحه « عیون أخبار الرضا»به عنوان مثال در کتاب 

 دند:السالم( از رسول گرامی اسالم )صلی هللا علیه و آله وسلم( روایتی نقل کردند و فرمو

نْ  اْلَمْعُصوُمونَ  ُهمُ  وَ »  «َئة  یَخط   وَ  َذْنب   ل  ک م 

 اهل بیت من از هر گناه و خطا و اشتباهی معصوم هستند.

، ج یمهد ،یالجورد: مصحح/  ، محققیعل بن محمد ه،یبابو ابن: سندهی، نوالسالم هیعل الرضا أخبار ونیع

 211، ح 57، ص 2

کفایة »در کتاب هم وارد شده است.  583صفحه « شیخ صدوق»ر اث« أمالی»این روایت همچنین در کتاب 

 فرمایند:وارد شده است که رسول گرامی اسالم به حضرت امیرالمؤمنین )سالم هللا علیه( می 151صفحه « األثر

نْ  اأْلَْمَوات   یَعلَ  یاْلَوص   َأْنَت » نْ  اء  یاأْلَْح  یَعلَ  َفةُ یاْلَخل   وَ  یت  یبَ  َأْهل   م  ت   م  ْلمُ  وَ  یَحْرب   کَحْربُ  یُأم  ْلم   کس   یس 

ة   َأُبو اإْل َمامُ  َأْنَت  نْ  َعْشَرةَ  یاإْل ْحدَ  اأْلَئ م  ة   کُصْلب   م  ُرونَ  َأئ م   «َمْعُصوُمونَ  ُمَطه 

: مصحح/  محمد، محقق بن یعل ،یراز خزاز: سندهیعشر، نو یاإلثن األئمة یعل النّص  یف األثر ةیفاک

 عن ص طالب یأب بن یعل نیالمؤمن ریأم عن یرو ما ، باب151، ص فیاللط عبد ،یمرکوهک ینیحس

 ع عشر یاالثن األئمة یعل النصوص یف ص یالنب

 همچنین روایت دیگری بیان شده است که رسول گرامی اسالم )صلی هللا علیه و آله وسلم( فرمودند:

نْ  ت ْسَعة   وَ  نُ یاْلُحَس  وَ  اْلَحَسنُ  وَ  یَعل   وَ  َأنَا» ُرونَ  ن  یاْلُحَس  ُوْلد   م   «َمْعُصوُمونَ  ُمَطه 

: مصحح/  محمد، محقق بن یعل ،یراز خزاز: سندهیعشر، نو یاإلثن األئمة یعل النّص  یف األثر ةیفاک

 یف ص هللا رسول عن العباس بن هللا عبد عن جاء ما ، باب19، ص یفاللط عبد ،یمرکوهک ینیحس

 ع عشر یاالثن األئمة یعل النصوص



های بزرگان اهل سنت نگاه کنند، حتی خلفای سواد هستند. این افراد اگر به کتابای وهابی بیهآقایان شبکه

 دانند.خودشان را هم معصوم می

هجری است مالحظه کنید،  792که متوفای « تفتازانی»اثر آقای  279جلد دوم صفحه « شرح مقاصد»اگر کتاب 

 گوید:بینید که ایشان میمی

 نیمعصوم انواک وإن عصمتهم تجب لم أنهم یعل اإلجماع مع عنهم هللا یرض وعثمان وعمر رکب یأب»

 «منها نکالتم مع یالمعاص اجتناب ةکمل لهم انک آمنوا منذ أنهم یبمعن

ملکه اجتناب از  هاآنایمان آوردند در  هاآنابوبکر و عمر و عثمان معصوم هستند، زیرا از زمانی که 

 وانستند گناه کنند، گناه نکردند.تکه میمعصیت بوده است. درحالی

 سنة/  الوالدة ، سنةیالتفتازان هللا عبد بن عمر بن مسعود نیالد الم، سعدکال علم یف المقاصد شرح

، 2ج  ستان،کبا النشر انک، مم 1981 - هـ 1401 النشر ة، سنةیالنعمان المعارف دار ، الناشرهـ 791 الوفاة

 ، باب بسم هللا الرحمن الرحیم279ص 

 وارد شده است:« خالل»اثر آقای  «السنة»همچنین در کتاب 

 «وعمر رکب یأب عن الخطأ رفع»

 خداوند هرگونه خطا و اشتباه را از ابوبکر و عمر برداشته است.

 - اضیالر - ةیالرا دار: النشر دار الخالل، دیزی بن هارون بن محمد بن أحمد رکب أبو :المؤلف اسم السنة،

 307، ص 2، ج یالزهران ةیعط.د: قیتحق ،یاألول: الطبعة ،م 1989 - هـ 1410

 اگر بخواهیم این موارد را بیان کنیم، تا صبح مطلب داریم.



 مجری:

 دارند. قاعدتا  خطاها و اشتباهاتی هم  هاآنگوییم کنیم، میضمن اینکه وقتی به رفتارهای خلفا نگاه می

 آیت هللا دکتر حسینی قزوینی:

خلیفه دوم و عایشه شده است،  مخصوصا  هایی که در کتب اهل سنت به خلفا توهین خدا شاهد است یک صدم

 کنم.در کتب شیعه نیامده است. بنده نسبت به این حرف قاطعانه تحدی می

آید، روی قضیه اهانتی که در کتب شیعه و اهل که از مدینه روی خط می هتاک« کالکرابی»بنده حاضرم با آقای 

کنیم تا ببینیم در ت تحدی کنم. خلیفه دوم و عایشه همسر پیغمبر اکرم را انتخاب میسنت به خلفا شده اس

 کتب اهل سنت بیشتر به آنان توهین شده است یا کتب شیعه!!

توحید  اصال  همچنین گفتم حاضرم با آقای خدمتگذار صهیونیسم مناظره کنیم و هنوز هم روی حرف خود هستم. 

 بیایند تا در رابطه با صحابه از دیدگاه شیعه و سنی با هم مناظره کنیم. هاآنما گذاریم؛ اکنار می و امامت را

کنیم که حاضریم با این دو نفر مناظره کنیم. گویند بیایند. ما آمادگی خودمان را اعالم میراست می هاآناگر 

 تر هستند.سواد هستند، اما این دو نفر نسبت به بقیه یک درجه باالتمام کارشناسان وهابی بی

تواند یک جمله این دو نفر هم همانند سایر کارشناسان وهابی فحاش و هتاک هستند، اما حداقل از ده جمله می

 رود، زیرا:حرف در گوششان نمیما مطمئنیم که این افراد به قدری لجوج هستند که  را به صورت مستند بیاورد.

مْ  یَعل الل هُ  )َخَتمَ  مْ َسْمع   یَعل وَ  ُقُلوب ه  مْ  یَعل وَ  ه  ه  شاَوة   َأْبصار   (یمَعظ   َعذاب   َلُهمْ  وَ  غ 

 دارند. میعظ یعذاب شانیا و یستاپرده چشمهاشان و گوش بر و زده مهر دلهاشان بر خدا

 7(: آیه 2سوره بقره )



 با تمام این احوال ما حاضریم با این افراد مناظره کنیم تا حداقل قضیه برای بینندگان ثابت شود.

 مجری:

آقای صادق از بهارستان هم دو سؤال مطرح کردند. سؤال اولشان این بود که امام صادق )علیه السالم( 

 فرمودند: من امام واجب االطاعة نیستم!! آیا امام صادق چنین چیزی را فرمودند؟!

 آیت هللا دکتر حسینی قزوینی:

گوییم، مطالبی است که به صورت آماده نجا میدانیم این روایات را از کجا آوردند. ما هرچیزی که در ایما نمی

 خواهد چنین سؤالی را مطرح کند.داریم. بنده خبر نداشتم که ایشان می

 وارد شده است: 796حدیث  422با سند معتبر صفحه « کشی»اثر « رجال»در کتاب 

نَ  لَهُ  انَ ک( ع) ا  یَعل   َأن   َأْشَهدُ  وَ » اَعة   م  َباد  ا یَعلَ  اْلَمْفُروَضة   الط   «ْلع 

 علی بن أبی طالب برای تمام مردم واجب الطاعة بودند.

 محمد ،یطوس: مصحح/  عمر، محقق بن محمد ،یشک: سندهی، نوالرجال معرفة اریإخت -یشکال رجال

 796، ح 422، ص حسن ،یمصطفو/  الحسن بن

علیهم اجمعین( واجب در ادامه روایت بیان شده است که امام حسن، امام حسین و امام سجاد )سالم هللا 

الطاعة بوده است و من برای همه مردم واجب الطاعة هستم. سند این روایت صددرصد صحیح است، اما در 

 حال حاضر فرصت بررسی سندی نداریم.

روایاتی که ائمه طاهرین )علیهم السالم( فرمودند: "ما واجب الطاعة هستیم و خداوند عالم طاعت  طوراینما از 

 بندگان واجب کرده است" فراوان داریم که تنها یک نمونه را برای شما آوردیم.ما را برای 



 مجری:

 خیلی عالی بود؛ به قول معروف:

 در خانه اگر کسی هست، یک حرف بس است!

 سؤال بعدی هم این بود که پرسیدند: آیا امامان به رجعت خودشان اشاره کردند یانه؟!

 آیت هللا دکتر حسینی قزوینی:

که بحث اعتقادات را  «محمدی»این مورد روایات فراوانی داریم. دوستان بحث رجعت را از جناب آقای  بله؛ در

 کنند، بپرسند. قرار نیست همه سؤاالت را ما مطرح کنیم.مطرح می

رستمی »و آقای  «ملکی»کنند، بحث قرآنی را جناب آقای مطرح می «وحیدپور»بحث احکام را جناب آقای 

بخش کنند و ما هم مطرح می «جباری»و آقای  «پیشوایی»های تاریخی را آقای کنند، بحثمطرح می «نژاد

 کنیم.به شبهات وهابیت را مطرح می پاسخگویی

 مجری:

 از شما متشکرم.

 های بینندگان برنامه:بخشی از پیامک

 م دین درست کرده است.اش را عالای که مدافع حرم است، عقیدهآقای امیر سلمانی از شیراز گفتند: آن رزمنده

از این عزیزمان که این پیام را برای ما فرستادند، ممنونیم. استاد فرصت ما تمام شده است؛ دعا بفرمایید و 

 بسیاری از بینندگانی که پیام فرستادند و التماس دعا گفتند را هم مدنظر داشته باشید.

 آیت هللا دکتر حسینی قزوینی:



آبروی محمد و آل محمد به ویژه به آبروی نبی گرامی اسالم )صلی هللا علیه و آله  دهیم بهخدایا تو را قسم می

فرج موالی ما ولی عصر )عجل هللا تعالی  تریعسردهیم هرچه وسلم( و امام صادق )علیه السالم( سوگند می

 فرجه الشریف( نزدیک بگردان.

قلب تمام انبیاء را با آمدنش و ظهورش خدایا قلب مقدس آن حضرت، قلب دوستانش، قلب بندگان منتظرش و 

مسرور و شادمان بگردان، ما را از یاران خاص و سربازان فداکارش قرار بده و شهادت در رکابش را نصیب ما 

 بگردان.

خدایا رفع گرفتاری از همه گرفتاران بنما، عزیزان ما در سوریه و عراق و یمن و بحرین و عربستان سعودی و 

ان و تاجیکستان و ترکیه و هرکجای دیگری که گرفتار هستند به حق محمد و آل محمد از افغانستان و پاکست

 همه آنان رفع گرفتاری بفرما.

کنند به حق محمد و خدایا مجاهدین ما که در سوریه و عراق و یمن علیه نفاق جهانی و کفر بین المللی مبارزه می

منافق را با تمام پشتیبانانش تکفیری و دواعش پست و  خدایا وهابیت آل محمد نصرت نهایی نصیبشان بگردان.

 خوار و ذلیل بگردان.

بیماران مورد نظر شفا عنایت بفرما. خدایا حوائج ما، حوائج دست اندرکاران  مخصوصا  خدایا به تمام بیماران 

عاهای ما را به حوائج عزیزان والیت یاور برآورده نما، د مخصوصا  ، حوائج بینندگان عزیز «شبکه جهانی والیت»

 اجابت برسان.

 والسالم علیکم و رحمة هللا و برکاته

 مجری:

 اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم



زیر سایه حضرت مرتضی «. حبل المتین»های مهربان تک تک شما بینندگان برنامه زنده ممنونم از توجه و نگاه

 علی و در پناه حضرت حق باشید.

  یا علی


