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مجری:
بسم اهلل الرحمن الرحیم اللهم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم
با توکل به خداوند و با استعانت از امام مهدی (علیه السالم) پخش اینترنتی «شبکه ولیعصر» را آغاز
میکنیم.
سالم بر شما بینندگان عزیز! این برنامه ،اولین برنامهای است که به صورت زنده از طریق پخش اینترنتی
«شبکه ولیعصر» تقدیم شما عزیزان می شود.

شما عزیزان برنامه ما را در منازل و سیستمهای خودتان که گیرنده هستند دارید تماشا میکنید و ان شاء
اهلل این آغازی است برای برنامه های زنده در جهت تبیین و روشنگری که ان شاء اهلل امشب بیشتر با روش
و روالش و با افرادی که قرار است در اینجا با شما صحبت بکنند و حقایق را آشکار بکنند آشنا خواهید شد؛
پس تا پایان برنامه با ما همراه باشید.
این شبکه تحت اشراف آیتاهلل «دکتر حسینی قزوینی» و با مدیریت حجت االسالم والمسلمین «دکتر
ابوالقاسمی» خواهد بود.
جا دارد که امشب در چنین شب فرخنده و مبارکی به همه شما بینندگان عزیز و ارجمند که بیننده این برنامه
هستید سالروز والدت حضرت فاطمه معصومه (سالم اهلل علیها) را تبریک و تهنیت عرض بکنم .ما از این
بانو مدد میگیریم برای اینکه ان شاء اهلل برنامههای که داریم تقدیم حضور شما میکنیم مورد رضایت
خداوند واقع بشود ان شاء اهلل.
بنده در خدمت استاد عزیز و بزرگواری هستم که برای بسیاری از شما شاید چهره و نام و مطالب ایشان ،هم
آشنا باشد و هم معرف حضور شما باشند؛ اما به نیابت از همه شما بینندگان عزیز ،عرض سالم و تبریک
بابت فرا رسیدن والدت حضرت معصومه (سالم اهلل علیها) را دارم خدمت استاد عزیز و ارجمند آیتاهلل
«دکتر حسینی قزوینی» سالم علیکم ورحمة اهلل!
آیتاهلل دکتر حسینی قزوینی:
سالم علیکم ورحمة اهلل وبرکاته ،بنده هم متقابالً خدمت حضرتعالی و همه بینندگان عزیز و ارجمند ،میالد
خجسته کریمه اهلبیت فاطمه معصومه (سالم اهلل علیها) را تبریک و تهنیت عرض میکنم ،خدا را به آبروی
این بانوی بزرگ سوگند میدهم عیدی ما را فرج موفور السرور موالیمان بقیة اهلل االعظم قرار بدهد ،رضایت
آن بزرگوار ،و عنایت آن بزرگوار ،و دعاهای آن بزرگوار را بدرقه راه همه ما و شما قرار بدهد ان شاء اهلل
مجری:

ان شاء اهلل ،بسیار ممنون از شما استاد عزیز و ارجمند! بینندگان عزیز «شبکه ولیعصر» این اولین برنامه
زندهای است که خدمت شما تقدیم میشود ،مقداری در رابطه با خود شبکه با شما گفتگو بکنیم و مطالب
معرفتی هم تقدیم حضور شما عزیزان میشود تا آمادگی داشته باشید برنامههای «شبکه ولیعصر» را دنبال
بکنید.
به عنوان سوال اول ،بنده یک سوال اساسی دارم که در خصوص هدف به وجود آوردن یک همچنین شبکه
ای است که بعد از دیدن یک میان برنامه ان شاء اهلل بر میگردیم و سوال را از محضر استاد عزیز و ارجمند
میپرسم و خدمت شما خواهیم بود.
ممنون از شما عزیزان که با ما همراه هستید ،عرض کردم سوالی را از استاد عزیز و ارجمند که «شبکه ولی
عصر» تحت اشراف ایشان است خواهم پرسید ،و آن هم اینکه هدف از تأسیس یک همچین شبکهای
چیست؟ دوست داریم پاسخ این سوال را از استاد عزیز و ارجمند دریافت بکنیم.
کمکم در روال برنامهها ان شاء اهلل قرار خواهید گرفت که بعضی وقتها یک حواشی به وجود میآید
مسائل و مشکالتی است که طبیعی هر کاری است که بخواهیم برای اهلبیت (علیهم السالم) انجام بدهیم؛
اما با این وجود شما این شبکه را به وجود آوردید و بستری را آماده کردید برای اینکه معارف شیعی ان
شاء اهلل منتشر بشود .لطفا بفرمائید هدف از تأسیس چنین شبکهای در چنین برهه زمانی چیست؟
دعایی برای برای رفع هرگونه بال ،بیماری ،گرفتاری و شدائد
آیتاهلل دکتر حسینی قزوینی:
اعوذ باهلل من الشیطان الرجیم بسم اهلل الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر ناصر و معین الحمدهلل و
الصالة علی رسول اهلل و علی آله آل اهلل السیما علی موالنا بقیة اهلل واللعن الدائم علی اعدائهم اعداء اهلل إلی
الل ِه إنَّ َّ
ض أمْ ري إلى َّ
ب ْ
الله بصير ِب ْ
یوم لقاء اهلل ،و ُأفوِّ ُ
اشر ْ
اح ُل ْ
ل ُع ْقد ًة
يس ْر لِي أمْ ِر ي ،و ْ
ح لِي ص ْد ِر ي ،و ِّ
العِ باد ،ر ِّ
ِ
ِ
ن لِسانِيْ ،
يفق ُهوا قوْ لِي.
ِم ْ

من قبل از هر چیز ،دعائی را که از نبی مکرم برای رفع هرگونه بال ،بیماری ،گرفتاری و شدائد نقل شده را
میخواهم طلیعه عرائضم قرار بدهم و چون ملتزم هستم خودم هر روز صبح و شب بخوانم و میدانم ان
شاء اهلل تأثیرگذاری خواهد داشت ،خدمت دوستان بیننده نیز عرض می کنم.
نقل میکنند به «ابن درداء» خبر دادند که منطقه و خانه شما آتش گرفته ،گفت من میدانم خانه من آتش
نمیگیرد .گفت اصالً در آن منطقه و کوچه چند تا از خانهها دچار حریق شده ،گفت خانه من سالم است!
آمدند دیدند خانه سالم است ،خیلی تعجب کردند گفتند از کجا فهمیدی خانهات سالم است؟ گفت:
«س ِمعْ ُ
ي ص ي ُقو ُ
ن قالها فِ ي مساءِ
ن قال هذِ ِه الْكلِم ِ
ُص ْب ُه ُسوء ف ِ
ات ص ِبيحة يوْ ِم ِه لمْ ي ِ
ِيه و م ْ
لم ْ
ت ال َّن ِب َّ
ُص ْب ُه ُسوء فِيها»
ل ْيلت ِِه لمْ ي ِ
من از رسول اکرم (صلی اهلل علیه وآله وسلم) شنیدم هر کس این دعا را صبح و شب بخواند هیچ
گونه بدی به او نمیرسد.
بعد گفت که آن دعا این است:
يم و ال حوْ ل و ال ُقوَّ ة إ َّال ب َّ
« َّ
الل ُهمَّ أ ْنت ربِّي ال ِإله ِإ َّال أنْت عل ْيك تو َّك ْل ُ
ِي
الل ِه الْعل ِّ
ت و أ ْنت رب الْع ْر ِ
ش الْع ِظ ِ
ِ ِ
ْ
يء ق ِدير و أنَّ َّ
ن أعْ لمُ أنَّ َّ
يم ما شاء َّ
الله ق ْد أحاط ِب ُك ِّ
الله على ُك ِّ
ل
الل ُه كان و ما لمْ يشأ لمْ ي ُك ْ
لش ْ
الْع ِظ ِ
الل ُهمَّ إ ِّني أ ُع ُ
ما َّ
يء ِع ْل ً
ن ش ِّر ُك ِّ
ن ش ِّر
ن ش ِّر ن ْف ِ
ن ش ِّر قضاءِ َّ
ل ذِ ي شر و ِم ْ
السوْ ءِ و ِم ْ
سي [و ِم ْ
وذ ِبك ِم ْ
ش ْ
ِ
ن ش ِّر ُك ِّ
ستقِيم».
صراط مُ ْ
ناصيتِها ِإنَّ ربِّي على ِ
ل دابَّة أ ْنت آخِ ذ ِب ِ
الْ ِج ِّ
س] و ِم ْ
ن و ْاْل ِ ْن ِ
عدة الداعي و نجاح الساعي؛ نويسنده :ابن فهد حلى ،احمد بن محمد ،تاريخ وفات مؤلف 841 :ق،
محقق  /مصحح :موحدى قمى ،احمد ،ناشر :دار الكتب اْلسالمي ،سال چاپ 1407 :ق ،نوبت چاپ:
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من خیلی از مضمون و کیفیت چینش این دعا لذت میبرم؛ یعنی هر وقت من میخوانم میترسم اخالص
ً
واقعا میترسم خدای نکرده آن
من خراب بشود ،لذتی که از این دعا میبرم به خاطر آن لذت میخوانم.
لذت بر اخالص غلبه پیدا کند.
«ال حوْ ل و ال ُقوَّ ة إ َّال ب َّ
ِي الْع ِظيم»
الل ِه الْعل ِّ
ِ ِ
این الفبای توحید است.
الل ُه كان و ما لمْ يشأْ لمْ ي ُكن أعْ لمُ أنَّ َّ
«ما شاء َّ
الله على ُك ِّ
يء ق ِدير»
لش ْ
و میدانم خدا بر همه چیز قادر است.
«و أنَّ َّ
الله ق ْد أحاط ِب ُك ِّ
يء ِع ْلما»
لش ْ
علم خدای عالم به هم چیز احاطه دارد.
بعد دارد که:
الل ُهمَّ إ ِّني أ ُع ُ
« َّ
سي»
ن ش ِّر ن ْف ِ
وذ ِبك ِم ْ
ِ
این خیلی مهم است؛ شرور نفس بدترین گرفتاری است .پیغمبر اکرم فرمود:
سك الَّتِي ب ْين ج ْنب ْيك»
«أعْ دى ع ُدوِّ ك ن ْف ُ
سختترین و بدترین دشمن تو همان نفس امارهای است که در درون سینه تو است.
بحار األنوار( ط -بيروت)؛ نويسنده :مجلسى ،محمد باقر بن محمد تقى ،تاريخ وفات مؤلف1110 :
ق ،محقق  /مصحح :جمعى از محققان ،ناشر :دار إحياء التراث العربي ،بيروت 1403 ،ق ،نوبت
چاپ :دوم؛ ج  ،67ص  ،64ح1

ان شاء اهلل تالش میکنیم که دعای مجرب «ابن درداء» را در «سایت ولیعصر» قرار بدهیم چرا که مضمون
خیلی زیبا و عالی و با ارزشی دارد.
هدف از تأسیس شبکه حضرت ولی عصر (عجل اهلل تعالی فرجه الشریف)
اما در رابطه با سوال عزیزم جناب آقای دکتر «حسینی» که الحمد هلل این فرصت باعث شد جناب آقای
«حسینی» دکترایشان را گرفتند ،جناب آقای «ابوالقاسمی» هم در حوزه ،سطح  4را که دکتری حوزه است با
ً
ظاهرا
نمره  20قبول شدند و بنده هم استاد راهنمایشان بودم؛ ایشان همچنین در دانشگاه دکترایشان را
با  19و هفتاد و پنج گرفتند.
جناب آقای «روستائی» در شرف گرفتن دکترا هستند ،همچنین جناب آقای «عباسی» و جناب آقای
«یزدانی» که من استاد راهنمای ایشان هستم ،امروز و فردا ان شاء اهلل دفاع میکنند و با نمره باال
دکترایشان را خواهند گرفت .الحمدهلل و شکر خدای عالم که دوستان ما بیکار نبودند و به کارهای علمی
مشغول بودند.
اما علت اصلی که ما اقدام به تأسیس «شبکه جهانی حضرت ولیعصر ارواحنا فداه» کردیم ،اوال ً باید عرض
کنم که «مؤسسه تحقیقاتی حضرت ولیعصر» را سال  70یا  71تأسیس کردیم و «سایت ولیعصر»
الحمدهلل به اتفاق نظر بزرگان و اعاظم حوزه ،شاید سایت بینظیر در کره زمین در پاسخگوی به شبهات
«وهابیت» و شبهات معاندین باشد .البته:
نف ْ
ض ِل ربِّي)
(هذا ِم ْ
اين از فضل پروردگار من است.
سوره نمل ( :)27آیه 40
این مهمان ناخوانده و بیماری کرونا باعث شد که یک سری بحثها از طریق اینترنت انجام بشود ،ما
بعضی از کالسهایمان را در ماه مبارک رمضان اینترنتی انجام دادیم .الحمد هلل برای اساتید و برای

شاگردان خودمان ،دیدیم فضای اینترنت ،فضای خوبی برای نشر معارف اهلبیت و معرفی مذهب حقه
شیعه است.
از طرف دیگر در طول این  5 -4ماه اخیر دیدیم شبکههای وهابی در نشر شبهات ضد شیعه از حد حصر
گذراندند .شاید بتوانیم ادعا کنیم شبهاتی که اینها در این پنج شش ماه اخیر علیه مذهب شیعه ،علیه
عقاید شیعه ،علیه نظام جمهوری اسالمی مطرح کردند ،چندین برابر شبهات ده ،دوازده سال اخیر باشد.
از طرفی هم ما دیدیم یک مرکز توانمند پاسخگوی به این شبهات نبود؛ حاال نظر خودمان است ،البته من از
شبکههای که در این حوزه دارند کار میکنند تشکر ویژه دارم.
عزیزانی که در کانالها و گروهها و سایتهای اینترنتی و وبالگها در حد توان خودشان به این شبهات
پاسخ میدهند ،من به نوبه خودم تشکر میکنم و از این عزیزان قدردانی میکنم.
ولی بنده با توجه به احاطهای که دارم قانع و راضی نشدم .من بارها گفتم یکی از نعمتهای خدای عالم که
من خودم را از ادای شکر آن عاجز میدانم ،این بود که خدای عالم برای ما یک فرصتی فراهم کرد و حضرت
ولیعصر عنایت کرد در خاک «عربستان» بیش از  200جلسه بحث و مناظره با دانشجویان دانشگاه جامع
اسالمی مدینه ام القری ،اساتید دانشگاهها و مفتیهایشان حتی با «مفتی اعظم» داشتیم.
این آقایان خیلی وقتها حرفشان را در کتابها و مجالتشان نمیزنند ،ولی در گفتگو خیلی از مسائل را
بیان میکنند و این مناظرات برای ما یک فرصت خیلی خوب و یک نعمت از باب:
«يا مُ ْبت ِدئ ُك ِّ
ِحقا ِقها»
است ْ
ل ِنعْ مة ق ْبل ْ
الكافي (ط  -اْلسالمية) ،نویسنده :كلينى ،محمد بن يعقوب بن اسحاق ،محقق /مصحح :غفارى
على اكبر و آخوندى ،محمد ،ناشر :دار الكتب االسالمیة ،ج ،2ص ،578ح4

بود ،و الحمدهلل رب العالمین یک تجربه خوبی برای ما بود .امیدواریم که ان شاء اهلل مورد قبول واقع شود
که اگر یک ثانیه اینها مورد رضایت حضرت صدیقه طاهره (سالم اهلل علیها) باشد ما راضی هستیم و
ً
قطعا آباد خواهد شد.
کالهمان را به آسمان میاندازیم و دنیا و آخرت ما
با اینکه نزدیک  3سال است خیلی زیاد حضور فعال در فضای مجازی نداریم ،ولی در خیلی از شبکهها که
نف ْ
ض ِل ربِّي)!
اسم ما میآید ،آقایان رنگشان میپرد و حواسشان پرت میشود البته ایضا( :هذا ِم ْ
ولذا ما تصمیم گرفتیم با توجه به انبوه شبهاتی که در فضای مجازی ایجاد میشود به تعبیر «رهبر معظم
انقالب» که فضای مجازی قتلگاه جوانها شده ،مثال در قضیه «اهواز» پدر و مادر همان فردی که ترورهای
ً
رسما اعالم کرد بچه من در اثر نشستن پای
ناجوانمردانه را انجام داد ،که قلب هر انسانی را به درد آورد،
شبکه فالن وهابی عقائدش را از دست داده بود و دست به همچنین جنایتی زد.
دو سه روز قبل یکی از عزیزان نقل میکرد میگفت یکی از فرزندانم گرفتار شبهه شده و با وهابیها درگیر
شده و نتوانسته از عهده پاسخ بر بیاید ،یک حالت روانی برای او ایجاد شده ،ما طلب مغرفت میکنیم حتی
اقدام به خودکشی کرده است.
ً
مخصوصا آن جوانهای عزیزی که اعتقادات راسخ
بعضی وقتها شبهات برای انسان یک معظلی میشود
و خوبی دارند یک شبههای میآید نمیتوانند از عهده پاسخ به شبهه بر بیایند برایشان غیر قابل تحمل
است.
لذا ما تصمیم گرفتیم ان شاء اهلل اساس نامه برنامه و آن چهارچوبی که باید رعایت کنیم ،همانند گذشته
رعایت کنیم که هدف اصلی ما ،نشر معارف اهلبیت (علیهم السالم) و اثبات حقانیت امیرالمؤمنین و ائمه
(علیهم السالم) است.
ً
بعضا از طرف بعضی از
و همچنین پاسخ به شبهاتی که توسط وهابیت یا دیگر معاندین انجام میشود یا
خودیهای نادان ،حرفهایی زده میشود که دستمایه بعضی از معاندین قرار میگیرد ،هدفمان پاسخ به آن
شبهات است.

ً
رسما اعالم میکنم  -با عزیزانمان هم که جلسه داشتیم عرض کردم  -ما از هرگونه اهانت ،توهین ،به
بنده
صراحت یا به کنایه ،به مقدسات اهلسنت یا به مقدسات دیگر مذاهب اسالمی و دیگر ادیان خودداری
خواهیم کرد ،و این را بنده حرام و خالف شرع میدانم بلکه جزء گناهان نابخشودنی میدانم.
ولی« :والمعصوم من عصم ُه اهلل تعالی» من از همین االن اگر لغزشی از خود بنده یا از دیگران همکارانمان
در این زمینه صادر بشود ،پیشاپیش از اهلسنت و دیگر اصحاب ادیان و مذاهب پوزش میطلبم .ما تمام
تالشمان بر این است که بحثها ،بحثهای:
ْ ُ
يل ربِّك ِبالْحِ ْكمةِ والْموْ ِعظةِ الْحسنةِ )
(ادع ِإلى س ِب ِ
با حکمت و اندرز نيکو به راه پروردگارت دعوت کن و با آنان به [شيوهاي] که نيکوتر است.
و در برابر جدالهای اینها هم:
ن)
(وجا ِدلْ ُهمْ ِبالَّتِي ِهي أ ْحس ُ
و با آنها به روشي که نيکوتر است ،استدالل و مناظره کن!
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لذا هدف اصلی ما این هست .البته این را هم عزیزان دقت بکنند عرض کردم االن در عرصه فضای مجازی
الحمدهلل جوانها و عزیزان خوبی در شبکههای مختلف شیعی دارند کار میکنند.
ولی در این عرصه هم ،داشتن یک سرمایه کافی نسبت به نقاط قوت مذهب شیعه و نقاط ضربهپذیر
شیعه ض روری است .همین که ما چهار تا کتاب مطالعه کردیم و چهار تا مقاله خواندیم نمیتوانیم بیاییم در
این حوزه ورود پیدا کنیم.
همچنین نقاط قوتی که مخالفین ما تصور میکنند نقاط ضعفی که آنها دارند و در بنبست قرار میگیرند
و توانائی جواب ندارند ،شناخت اینها هم کامالً از ضروریات است.

لذا با توجه به این ،ما اقدام به این کار کردیم از همه بینندگان تقاضا داریم که ان شاء اهلل دعایمان بکنند.
ما خدا را شاکر هستیم از حضرت ولیعصر (ارواحنا فداه) که:
ت ْاأل ْر ُ
السماء»
« ِبيُمْ ن ِِه ُرزِق الْور ى و ِبوُ ُجود ِِه ثبت ِ
ض و َّ
زاد المعاد -مفتاح الجنان؛ نويسنده :مجلسى ،محمد باقر بن محمد تقى ،تاريخ وفات مؤلف1110 :
ق؛ محقق  /مصحح :اعلمى ،عالءالدين ،ناشر :موسسة األعلمي للمطبوعات ،بيروت  1423ق ،نوبت
چاپ :اول ،ص423 :
هر نعمتی به ما از طرف خدای عالم میرسد ،واسطه این نعمت ،موالیمان ولیعصر است و ما از ایشان هم
تشکر میکنیم.
مجری:
بسیار ممنون از شما استاد عزیز و ارجمند .شبکهای که مالحظه میکنید «شبکه ولی عصر عجل اهلل تعالی
فرجه الشریف» است.
در این شبکه قرار است مطالب روشنگرانهای در چارچوب سیاستهایی که حضرت آیتاهلل «دکتر حسینی
قزوینی» برای این شبکه در نظر میگیرند ،چون تحت اشراف ایشان است و صالحدیدی که مدیریت محترم
حجت االسالم والمسلمین «دکتر ابوالقاسمی» دارند مطالب و برنامهها تقدیم حضور شما بشود.
به نظرم برنامههایی که اینجا مطرح خواهد شد با توجه به اشرافی که نسبت به شبکههای مختلف داریم،
چه شبکههای شیعی ،چه شبکههای وهابی ،چه شبکههای معاند و ضد اسالم ،برنامهها اگر نگوییم بینظیر،
کم نظیر خواهد بود.
فکر نکنید که اگر امشب افتتاح این شبکه است ،همین امشب کار شروع شده! خیر از مدتها قبل کارها
شروع شده ،برنامه ریزیها انجام شده و آن چینش علمی و دستهبندی موضوعی که نیاز است ،توسط
اساتید و کارشناسان برنامهها مشخص شده است.

یک میان برنامه دیگر ببینیم بر گردیم ،من سوال دومم را خدمت آیت اهلل «دکتر حسینی قزوینی» مطرح
خواهم کرد.
ممنونم از اینکه با ما همراه هستید .بینندگان عزیز و ارجمند «شبکه جهانی ولیعصر عج اهلل تعالی فرجه
الشریف» اولین برنامه زنده ای است که در این شبکه تقدیم حضور شما عزیزان میشود.
ان شاء اهلل با ما همراه باشید در بخشهای بعدی کارشناسان دیگری هم هستند که قرار است توضیحاتی
را به شما بدهند .آماده باشید ببینید که قرار است ما در «شبکه جهانی ولیعصر عج اهلل تعالی فرجه
الشریف» چه کار خواهیم کرد.
به عنوان سوال دوم از محضر «آیتاهلل قزوینی» میخواهم بپرسم که چون فرمودید بحث ما تأکید بر
والیت امیر المؤمنین علی (علیه السالم) صدیق اکبر و فاروق اعظم هم خواهد داشت ،و برنامه آغازین ما به
نام مبارک آقا امیرالمؤمنین علی (علیه السالم) متبرک شد ،در مورد پیشینه والیت امیرالمؤمنین علی (علیه
السالم) بفرمایید تا باز هم فضای برنامه ما متبرک بشود و هم اینکه آن معنویت و معارفی که نیاز است
امشب هم از شما دریافت بکنیم.
اجمالی از پیشینه امامت و والیت امیرالمؤمنین (سالم اهلل علیه)
آیتاهلل دکتر حسینی قزوینی:
ما در رابطه با اهمیت والیت و امامت ان شاء اهلل در جلسات آینده به طور مفصل بحث خواهیم کرد .چند
تا موضوع است که این موضوعات هم در مصادر شیعه و هم در مصادر اهلسنت آمده که یکی از اینها
پیشینه و فرجام والیت است.
این را عزیزان شاید بارها از ما شنیده باشند که «ابن عساکر» در «تاریخ مدینه دمشق» جلد  ،42صفحه
 241در ذیل آیه شریفه:
اسأ ْ
ن آلِه ًة يعْ ب ُدون)
(و ْ
ن ُر ُسلِنا أجع ْلنا ِم ْ
ن ق ْبلِك ِم ْ
ن أ ْرس ْلنا ِم ْ
لم ْ
ن ُد ِ
ون ال َّر ْحم ِ

از رسوالني که پيش از تو فرستاديم بپرس :آيا غير از خداوند رحمان معبوداني براي پرستش قرار
داديم؟!
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ما بارها گفتیم میان رسول اکرم و آخرین پیامبر که حضرت عیسی باشد  500یا  600سال بر اساس
اسأ ْ
ن ُر ُسلِنا)؛ پیغمبر از
اختالف بین شیعه و سنی فاصله است؛ این که میفرماید( :و ْ
ن ق ْبلِك ِم ْ
ن أ ْرس ْلنا ِم ْ
لم ْ
پیامبران گذشته بپرس ،چه معنا دارد؟
در کتابهای شیعه هم شاید من بیش از  40روایت دیدم که مربوط به شب معراج است ،رسول اکرم
دیداری با انبیاء داشت ،حضرت جبرئیل امین این آیه را همانجا از طرف خدای عالم قرائت کرد که پیغمبر از
انبیاء گذشته سوال کن گفت چه سوال کنم؟ گفت سوال کن:
«على ما بعثوا»
هدف بعثت اینها چه است؟
این کتاب دیگر «بصائر الدرجات  -صفار» ،یا کتاب «کافی کلینی» و یا «تهذیب  -شیخ طوسی» نیست،
بلکه از کتب اهلسنت است میگوید همگی جواب دادند:
«على واليتك ووالية علي بن أبي طالب»
تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من األماثل؛ اسم المؤلف :أبي القاسم علي بن
الحسن إبن هبة اهلل بن عبد اهلل الشافعي الوفاة ،571 :دار النشر :دار الفكر  -بيروت ،1995 -
تحقيق :محب الدين أبي سعيد عمر بن غرامة العمري ،ج ،42ص241
همچنین در «تفسیر ثعلبی» ،جلد  ،8صفحه  338همین عبارت از «عبداهلل ابن مسعود» آمده است.

سومین مدرکی که من از منابع اهلسنت دارم «مناقب خوارزمی» اثرمناقب «اخطب الخواطب» است،
پیغمبر اکرم مورد خطاب قرار میگیرد و در شب معراج آیه نازل میشود.
رسول اکرم در معراج با انبیاء دیدار داشتند هم شیعه و هم سنی دارد انبیاء پشت سر پیغمبر نماز خواندند؛
یعنی  124هزار پیغمبر به امامت رسول اکرم نماز جماعت به پا کردند و این آیه آمد که ای پیغمبر از این
انبیاء سوال کن.
پیغمبر فرمود جبرئیل! چه سوال کنم؟ گفت سوال کن هدف بعثت شما چیست؟ همگی جواب دادند:
«بعثنا على واليتك ووالية علي بن أبي طالب»
هدف بعثت ما والیت تو و والیت علی ابن ابیطالب بوده ،که ان شاء اهلل با ظهور حضرت ولیعصر (ارواحنا
لتراب مقدمه الفداه) و تشکیل حکومت جهانی اسالمی و الهی ان شاء اهلل تفسیر این آیه محقق خواهد
شد.
کامالً مشخص است بعضیها شاید تصور کنند انبیاء قبل از نبی مکرم بودند ،رسول اکرم به دنیا نیامده بود؛
حتی در کتابهای بزرگ اهلسنت «سیوطی» در «درالمنثور» در رابطه با آیه شریفه:
يه ِإنَّ ُه ُ
اب ال َّرحِ يمُ )
هو ال َّتوَّ ُ
ن رب ِِّه كلِمات فتاب عل ِ
(فتل َّقى آدمُ ِم ْ
سپس آدم از پروردگارش کلماتي دريافت داشت؛ (و با آنها توبه کرد ).و خداوند توبه او را پذيرفت؛
چرا که خداوند توبهپذير و مهربان است.
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که آدم پس از خروج از بهشت کلماتی از طرف خدای عالم به او الهام شد ،آن را خواند سوال میکنند که
مراد از این کلمات چه بود؟ پیامبر (صلی اهلل علیه اله وسلم) میفرماید حضرت آدم این دعا را خواند:
«اللهم إني أسألك بحق محمد وآل محمد»

الدر المنثور؛ اسم المؤلف :عبد الرحمن بن الكمال جالل الدين السيوطي الوفاة ،911 :دار النشر :دار
الفكر  -بيروت –  ،1993ج ،1ص147
حضرت آدم فاصلهاش با رسول اکرم خیلی زیاد است .بیشترین فاصله را با انبیاء دارد 7 ،هزار سال یا 8
هزار سال و کمتر یا بیشتر ،کاری با اینها نداریم؛ ولی حضرت آدم طبق عبارتی که اهلسنت آوردند  -ما
نمیگوییم  -خدای عالم را به حق محمد و آل محمد قسم داد.
حتی «ابن تیمیه ح ّرانی» رهبر ،امام ،پیغمبر و دین وهابیها در کتاب «مجموعة الفتاوی» جلد  2وقتی به
اینجا میرسد ،به صراحت روایاتی را نقل میکند ،بعد ایشان میگوید حضرت آدم وقتی دچار خطا شد یا
به تعبیر ما ،دچار ترک اولی شد گفت:
«يا رب بحق محمد إال غفرت لى»
اینکه چرا «ابن تیمیه» «بحق محمد وآل محمد» یا «بحق محمد وعلی وفاطمه والحسن والحسین» را
حذف کرده ،باید فردای قیامت بیاید جواب بدهد؛ ما وکیل مدافع «ابن تیمیه» نیستیم .بعد ایشان
میگوید:
«فهذا الحديث يؤيد الذى قبله وهما كالتفسير لألحاديث الصحيحة»
این حدیث ،احادیث قبلی را تأیید میکند مثل تفسیری برای احادیث صحیح است.
كتب ورسائل وفتاوى شيخ اْلسالم ابن تيمية؛ اسم المؤلف :أحمد عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو
العباس الوفاة ،728 :دار النشر :مكتبة ابن تيمية ،الطبعة :الثانية ،تحقيق :عبد الرحمن بن محمد بن
قاسم العاصمي النجدي ،ج ،2ص151
پس بحث والیت امیر المؤمنین و رسالت نبی مکرم (صلی اهلل علیه وآله وسلم) ،همه اینها مربوط به
پیشینهای قبل از والدت نبی مکرم است.

در کتابهای شیعه هم الی ماشاء اهلل ما در این موضوع روایت داریم .در کتاب «کافی» با سند صد در صد
صحیح در جلد  ،1صفحه  437میگوید:
ُ
ُْ
ف ْاأل ْن ِبياءِ »
يع ُ
ص ُح ِ
«والية علِي (علیه السالم) مكتوبة فِي ج ِم ِ
والیت علی در جمیع کتابهای پیامبران نوشته شده است.
از این واضحتر و روشنتر؟ بعد می گوید:
ن ي ْبعث َّ
الل ُه ر ُس ً
ص ِّي ِه علِي (علیه السالم)»
وال ِإ َّال ِب ُن ُبوَّ ةِ مُ حمَّ د (صلی اهلل علیه واله وسلم) و و ِ
«و ل ْ
خدای عالم هیچ پیغمبری را مبعوث نکرده ،مگر به نبوت محمد (صلی اهلل علیه وآله وسلم) و
وصایت علی ابن ابیطالب!
الكافي (ط  -اْلسالمية) ،نویسنده :كلينى ،محمد بن يعقوب بن اسحاق ،محقق /مصحح :غفارى
ام ُع ِمن
يه ُنتف و جو ِ
على اكبر و آخوندى ،محمد ،ناشر :دار الكتب االسالمیة ،ج ،1ص ،437باب فِ ِ
ال ِّروايةِ فِ ي ْالوالية ،ح6
البته در این زمینه روایت زیاد داریم ،من اگر بخواهم در این موضوع از کتاب شیعه و سنی نقل کنم حداقل
باید ده دوازده جلسه در زمینه سابقه والیت امیرالمؤمنین (سالم اهلل علیه) ،قبل از والدت امیرالمؤمنین ،قبل
از والدت رسول اکرم ،و قبل از آمدن دین اسالم بحث کنم.
اینها واضح و روشن است و احتیاجی به توضیح نیست؛ حتی بعضی از بزرگان اهلسنت مثل «آلوسی»
میگوید تمام انبیاء واسطهشان بین خود و خدا ،رسول ا کرم بوده ،در صلب پدرانشان و در رحم
مادرانشان اینها به وجود مقدس رسول اکرم متوسل میشدند.
اینها مطالبی است که حتی آنهایی که تفکر «سلفی» هم دارند ،نتوانستند این را انکار کنند .این خالصه
جواب سؤال حضرتعالی بود .ما امشب این را به روح پاک فاطمه معصومه کریمه اهلبیت و بینندگان
عزیزمان هدیه میکنیم.

در آینده ان شاء اهلل در این زمینه سخن زیاد خواهیم گفت که اصالً ارزش و جایگاه والیت از دیدگاه مصادر
اهلسنت و شیعه آن هم با سندهای معتبر چیست.
مجری:
ان شاء اهلل ممنونم از شما حضرت استاد! بینندگان عزیز و ارجمند «شبکه جهانی ولیعصر» با ما همراه
باشید ،بخشهای دیگری هم خواهیم داشت ،در این بخش من دو تا سوال مطرح کردم.
به عنوان سوال پایانی میخواهم بپرسم حضرت استاد! نقش اعتقاد به امامت و والیت ائمه (علیهم السالم)
بخصوص والیت امیرالمؤمنین صدیق اکبر و فاروق اعظم (علیه السالم) در اعمال ما و نجات دنیوی و
اخروی ما به چه شکل است؟
نقش اعتقاد به والیت ائمه اطهار (علیهم السالم) در نجات اخروی انسانها
آیتاهلل دکتر حسینی قزوینی:
سوال حضرتعالی جناب آقای «دکتر حسینی» احتیاج به یک توضیح چند جلسهای دارد؛ ولی من تالش
میکنم فقط در پنج شش دقیقه عرض کنم تا برنامههای دیگری هم که است به آنها هم برسیم.
ان شاء اهلل اگر توفیقی داشتیم در بحثهای آینده در این زمینه بیشتر توضیح خواهیم داد .در منابع
اهلسنت داریم ،همانطور که مالحظه میکنید اول من کتب اهلسنت را میآورم ،بعد کتب شیعه را.
این کتاب « ُ
خطط الشام» اثر «محمد کردعلی» از علمای بزرگ اهلسنت است .ایشان در جلد  ،6صفحه
 245آورده:
«عرف جماعة من كبار الصحابة بمواالة علي في عصر رسول اهلل (صلی اهلل علیه واله وسلم»
در زمان پیغمبر اکرم تعدادی از صحابه اشتهار به شیعه علی داشتند.

خطط الشام؛ المؤلف :محمد بن عبد الرزاق بن محمَّ دُ ،ك ْرد علي (المتوفى1372 :هـ) ،الناشر :مكتبة
النوري ،دمشق ،الطبعة :الثالثة 1403 ،هـ  1983 -م؛ ج  ،6ص 245
در رابطه با شیعه آقایان میگویند «عبداهلل سبأ» بنیانگذار شیعه بوده ،یا شیعه بعد از شهادت امام حسین
به وجود آمده ،اینها حرفهای بیاساسی است که هیچ پشتوانه علمی ندارد.
من  43 -42روایت از کتب اهلسنت که بخشی از اینها کامالً صحیح هستند ،جمع کردم که صراحت دارد
که رسول اکرم فرمود:
«شيعة علي هم الفائزون يوم القيامة»
الفردوس بمأثور الخطاب؛ اسم المؤلف :أبو شجاع شيرويه بن شهردار بن شيرويه الديلمي الهمذاني
الملقب إلكيا الوفاة 509 :هـ ،دار النشر :دار الكتب العلمية  -بيروت  1406 -هـ 1986 -م ،الطبعة:
األولى  ،تحقيق :السعيد بن بسيوني زغلول ،ج ،2ص358
«وشيعتك في الجنة»
شیعیان تو در بهشت هستند.
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد؛ اسم المؤلف :علي بن أبي بكر الهيثمي الوفاة ،807 :دار النشر :دار الريان
للتراث/دار الكتاب العربي  -القاهرة  ,بيروت –  ،1407ج ،9ص173
شیعیان علی ابن ابیطالب اهل نجات هستند ،خدا از شیعیان علی ابن ابیطالب راضی است و اینها از خدا
راضی هستند.
یکی دو تا روایت نیست 42 ،یا  43روایت است که ان شاء اهلل سر فرصت شاید در دو سه جلسه ما در
رابطه با سابقه تشیع و شیعه علی در عصر نبوت بیان کنیم.

وقتی این قضیه مطرح شد ،شبهاتی که دیگران مطرح میکنند به خودی خود از بین میرود و عزیزان و
جوانهای شیعه ما به شیعه بودن خود افتخار می کنند.
من در یکی از سفرهایم به «آلمان» جلسهای با بعضی از دکترها داشتم ،یکی از عزیزان شاید راضی نباشد
من نامش را ببرم ،شاید بیش از  30سال در آنجا است و فوق تخصص هم دارد ،وقتی بنده را دید
تعبیرش این بود گفت فالنی ما شیعه بودیم و شیعه شناسنامهای و نمیدانستیم شیعه اینقدر دلیل محکم
و قوی دارد.
ما االن داریم به شیعه بودنمان ،به خاطر اینکه پای صحبت شما نشستیم ،و استفاده کردیم به شیعه
بودنمان افتخار میکنیم ،به شیعه بودنمان میبالیم.
وقتی این مبانی در اختیار یک جوان شیعه و یک دانشجو باشد استاد دانشگاه باشد ،عالم باشد ،عامی
باشد وقتی این روایات را میبیند محکم میشود.
جالب این است که این روایات هم در کتب اهلسنت آمده هم در کتب شیعه آمده ،اینطوری نیست که
فقط بگویند در کتب شیعه آمده و اینها ساختند ،چه بوده و چه نبوده است ،این قضایا فصلش سپری
شد.
در ادامه این روایت «خطط الشام» دارد بر اینکه «ابو سعید خدری» میگوید پیغمبر اکرم به پنج چیز
دستور داد ،مردم به چهار تا عمل میکنند یکی را ترک کردند سوال کردند آن چهار تا چیست؟ گفت :نماز و
زکات و روزه ماه رمضان و حج .گفتند:
«فما الْواحِ د ُة الَّتِي تر ُكوها»
آن یکی که مردم ترک کردند چه است؟
ِي ب ِْن أ ِبي طالِب (علیه السالم)»
« قال والي ُة عل ِّ
آن را که پیغمبر توصیه کرده بود و مردم ترک کردند والیت علی ابن ابیطالب است.

خطط الشام؛ المؤلف :محمد بن عبد الرزاق بن محمَّ دُ ،ك ْرد علي (المتوفى1372 :هـ) ،الناشر :مكتبة
النوري ،دمشق ،الطبعة :الثالثة 1403 ،هـ  1983 -م؛ ج  ،6ص 245
«ابو سعید خدری» صحابه پیغمبر است که این را میگوید ،مؤلفش هم اشکال سندی و داللی و  ...نگرفته
است .به طور مفصل میگوید آیا والیت علی هم جزء واجبات است؟ میگوید :بله جزء واجبات است و
هیچ شک و شبههای نیست.
همچنین در کتب شیعه ما داریم در «کافی شریف» جلد  ،2صفحه  ،18نزدیک  15 -14روایت مرحوم
«کلینی» آورده که اساس اسالم بر پنج چیز است :نماز و زکات و روزه و حج و والیت.
يء كما ُنودِ ي ِبالْواليةِ »
«و لمْ يُناد ِبش ْ
در میان هیچ یک از اعمالی که مسلمانها باید انجام بدهند چه نماز ،چه زکات ،چه حج ،چه جهاد هیچ
کدام اهمیت والیت را ندارد ولی متأسفانه:
اس ِبأ ْربع و تر ُكوا هذِ ِه يعْ نِي الْوالية»
«فأخذ ال َّن ُ
الكافي (ط  -اْلسالمية)؛ نویسنده :كلينى ،محمد بن يعقوب بن اسحاق ،محقق  /مصحح :غفارى
اب دعائ ِِم ْاْل ِْسالم ،ح3
على اكبر و آخوندى ،محمد ،ناشر :دار الكتب اْلسالمية ج 2؛ ص ،18ب ُ
در روایت دیگر:
ْ
ْ
ير»
«و لمْ يُناد ِبش ْ
يء ما ُنودِ ي ِبالواليةِ يوْ م الغ ِد ِ
به هیچ چیزی پیغمبر اکرم اینقدر اصرار نکرده بود ،با صراحت ،با کنایه و با بیان فصیح مثل بحث
والیت علی ابن ابیطالب در روز «غدیر»!
الكافي (ط  -اْلسالمية) ،نویسنده :كلينى ،محمد بن يعقوب بن اسحاق ،محقق /مصحح :غفارى
اب دعائ ِِم ْاْل ِْسالم ،ح8
على اكبر و آخوندى ،محمد ،ناشر :دار الكتب االسالمیة ،ج ،2ص ،21ب ُ

شنیدم یکی از آقایان چند شب قبل گفته که شما یک روایت در «کافی» بیاورید که بحث «غدیر» آمده
باشد .به جای یک روایت ،من ده تا روایت صحیح می آورم که مرحوم «کلینی» در «کافی» بحث «غدیر» را
پیش آورده است.
من قبالً در «شبکه والیت» آنچه در ذهنم است ،شاید بیش از  20جلسه والیت علی از زبان علی از کتب
اهلسنت آوردم .االن در «سایت ولیعصر» هم فایلهای صوتی و هم فایلهای مکتوبش است.
آقایان جایزه قرار میدهند  100تا  200تا سکه قرار میدهند ،این سکهها مال خودتان؛ ولی حداقل روایتی
که میخواهند نقل کنند اگر یک کسی با شما تماس میگیرد اجازه بدهید حرفش را بزند.
وقتی شما سوال میکنید طرف میخواهد جواب بدهد شروع به مغلطه میکنید این نشانگر این است که
باطل هستید .آدم با حق سخن طرف مقابل را قطع نمیکند شما میگویید ما سنی هستیم! یکی از صفات
نبی مکرم این بود که:
«ال یقطع کالم احد»
یا در رابطه با آقا امام رضا (سالم اهلل علیه) ،میگوید در عمرشان یک بار طرف مقابل که حرف میزد حرفش
را قطع نمیکرد ،صبر میکرد طرف مقابل حرفش را بزند ،بعد ایشان حرفش را میزد.
اینها بحثهایی است که ما داریم ،البته مطالب در این زمینه خیلی زیاد است .من فقط یک روایتی را که
در «شبکه المستقله» نیز آوردم را مطرح می کنم.
آقایان آمدند سه جلسه ما را تحریف کردند ،تکههای از شب اول ،شب دوم ،شب سوم کنار هم گذاشتند و
شعار دادند که بله فالنی در فالن مناظره شکست خورد و چنین و چنان است.
الحمدهلل حضرتعالی و جناب آقای «شرفی» زحمت کشیدید در یک کلیپ همین آقای «هاشمی» یک دفعه
با لباس سفید آمده ،یک دفعه با رنگ دیگر آمده ،مدام در یک کلیپ دو دقیقهی دو سه بار لباسش عوض
میشود.

مجری:
حضرت استاد! یک جای شما در آن برنامه که اینها دارند پخش میکنند ،اصالً در آن برنامه نیستید؛ یعنی
یک برنامه دیگر رفتند ضبط کردند ،آوردند پشت سر هم چیدند که بیننده تصور بکند که شما آنجا هستید
و پاسخ میدهید.
آیتاهلل دکتر حسینی قزوینی:
من در اینجا یک روایت از شیعه میخوانم و یک روایت که در «شبکه المستقله» خواندم .آقای «حسینی»
که از «بحرین» آمده و هم «هاشمی» هیچ جوابی برای من نسبت به آن روایتی که نقل کردم نداشتند.
اما نسبت به شیعه این مطلب در کتاب «امالی» مرحوم «شیخ طوسی» (رضوان اهلل تعالی علیه) است که از
قول نبی مکرم میفرماید:
س مُ حمَّ د ِبي ِد ِه»
«و الَّذِ ي ن ْف ُ
من پیغمبر در دست او هست.
قسم به خدای که جان ِ
دا جاء يوْ م الْقِيامةِ بعمل س ْبعِ ين نب ّي ًا ما قبل َّ
«لوْ أنَّ ع ْب ً
الل ُه ذلِك ِم ْن ُه»
ِ
ِ
ِ
ِ
قسم به خدا اگر یک بندهای فردای قیامت عمل هفتاد پیغمبر در پروندهاش باشد خدای عالم از او
قبول نمیکند.
«ح َّتى ي ْلقا ُه ِبواليتِي و واليةِ أ ْ
ه ِل ب ْيتِي»
األمالي (للطوسي)؛ نویسنده :طوسى ،محمد بن الحسن ،ناشر :دار الثقافة  ،مصحح :ندارد ،ص،140
المجلس الخامس

مگر اینکه والیت من و والیت اهلبیت من را داشته باشد .در اهلسنت در کتاب «مناقب خوارزمی» که
«ذهبی» به قدری از این تعریف و توصیف میکند ،آدم شک میکند که آیا از «خوارزمی» دارد تعریف
میکند یا از یکی از پیامبران مرسل دارد تعریف میکند!!
ایشان هم در صفحه  67روایت را نقل میکند که پیغمبر فرمود علی جان اگر یک بندهای به اندازه عمر
حضرت نوح خدا را عبادت کند .حضرت نوح  950سال که دوران نبوتش بود در قرآن آمده است .اینکه
قبل از نبوتش چند سال بود و به چه نحوی بود ،بعضیها میگویند  1100سال! بعضیها میگویند -1300
 1400سال عمر کرده است .حداقلش را  950بگیریم.
در حدیث دارد اگر بندهای به اندازه حضرت نوح خدا را عبادت کند ،به اندازه «کوه احد» طال داشته باشد در
راه خدا انفاق کند ،و خدا به او عمر طوالنی بدهد  1000مرتبه پیاده به زیارت خانه خدا برود ،مظلومانه
بیت «صفا» و «مروه» کشته بشود ،یا علی اگر والیت تو را نداشته باشد بوی بهشت به مشامش نمیرسد
و به بهشت هم داخل نمیشود .آن کتاب شیعه این هم کتاب اهلسنت!
قرآن هم میگوید:
ُ ُ
ُ
اهمُ َّ
(فب ِّ
يست ِم ُعون الْقوْ ل في َّت ِب ُعون أ ْحسن ُه أُولئِك الَّذِ ين هد ُ
همْ أولُو
الل ُه وأولئِك
ش ْر ِعبادِ ،الَّذِ ين ْ
ْ
اب)
األلْب ِ
پس بندگان مرا بشارت ده! همان کساني که سخنان را ميشنوند و از نيکوترين آنها پيروي ميکنند؛
آنان کساني هستند که خدا هدايتشان کرده ،و آنها خردمندانند.
سوره زمر ( :)39آیات  17و 18
چه شیعه باشد چه سنی باشد.
مجری:

بسیار ممنون از شما حضرت استاد! بینندگان عزیز تلفن هم در اختیار شما است اگر دوست داشتید تماس
بگیرید ،من شماره را برای شما قرائت میکنم اگر میخواهید در تلفن همراه تان ذخیره کنید ،ان شاء اهلل با
این شماره 00982537830288 :تماس بگیرید .اطاق فرمان برایتان زیر نویس هم خواهند کرد.
حضرت استاد! بسیار از شما ممنون و متشکرم ،از طرف همه بینندگان «شبکه جهانی ولیعصر» (عجل اهلل
تعالی فرجه الشریف) تشکر میکنم بابت بوجود آوردن چنین بستری که ان شاء اهلل ما بتوانیم معارف
شیعی و کالم حق را به گوش همه برسانیم.
ان شاء اهلل نوید بخش و اتمام حجتی باشد که باید از شهر «قم» انجام بشود و در آخر الزمان ما بتوانیم
یک بخشی از کار را بتوانیم انجام بدهیم و بتوانیم اتمام حجتی با برخیها که جاهل هستند داشته باشیم،
اگر نکته پایانی است در خدمت شما هستیم.
بشارتی به بینندگان شبکه جهانی ولیعصر (عجل اهلل تعالی فرجه الشریف)
آیتاهلل دکتر حسینی قزوینی:
من از بعضی از کشورها و بعضی از دوستانی که با برنامه من آشنا بودند ،نمیخواهم نام ببرم ولی اصرار
داشتند شما اینجا بیایید ما یک شبکهای در اختیارتان قرار بدهیم ،گفتم نه ،ما روایت داریم در آخر الزمان
حجت برای تمام جهانیان از «قم» ابالغ میشود ،حجت از «قم» تمام خواهد شد .اگر اهلبیت صالح دیدند
خدای عالم عنایتی کرد و توفیقی داد از «قم» معارف اهلبیت را بیان میکنم اگر هم توفیق ندادند
(ال يك ِّل ُف َّ
سا ِإ َّال وُ ْسعها)
الل ُه ن ْف ً
خداوند هيچ کس را ،جز به اندازه تواناییش ،تکليف نميکند.
سوره بقره ( :)2آیه 286

ما هم الحمد هلل در طول این مدت مشغول کارهای علمی خودمان بودیم ،نزدیک  15 -14جلد کتابمان
الحمد هلل از چاپ بیرون آمد ،شاید نزدیک  20جلد کتابمان آماده چاپ است و فقط منتظر هستیم ان
شاء اهلل کاغذ از وضع نابسمانی بیرون بیاید.
تیراژهای که  6 – 5هزار تا بود االن کتابها به  300 -200تا میرسد ،بتوانیم ان شاء اهلل آثاری که در رابطه
با اهلبیت (علیهم السالم) است و محصول هزاران ساعت تالش خود بنده در طول  40 -35سال بود و
همچنین تالشهای دوستان دیگرمان ،ان شاء اهلل بتوانیم این آثار را منتشر کنیم.
یک بشارت هم به بینندگان عزیز بدهم .پریروز یکی از مراکز وابسته معاونت بین الملل حوزه بود ،عزیزمان
بعضی از آثار ما را درخواست کردند تا در اختیارشان قرار بدهیم به زبانهای مختلف «انگلیسی»،
«فرانسوی»« ،آلمان»« ،ترکی استانبولی» و  ...ترجمه کنند و ما هم با آغوش باز استقبال کردیم و گفتیم هر
کتابی از آثار ما و هر برنامهای از برنامههای ما را بخواهید ترجمه کنید ما دستتان را میبوسیم و افتخار
هم میکنیم.
ان شاء اهلل امیدواریم این اتفاق در آینده بسیار نزدیک بیافتد ،آثاری که این عزیزان ان شاء اهلل ترجمه کنند
ما بالفاصله در سایت قرار میدهیم ،سایت به چهار زبان «فارسی»« ،عربی» و «اردو» است .این سه زبان
الحمد هلل در «سایت ولیعصر» فعال است؛ ولی زبان «انگلیسی»مان بعضی از مشکالتی که داشتیم موفق
نبودیم چون گذاشتن مطلب در سایت یک چیز است ،سواالتی که میآید به سواالت جواب دادن مهمتر از
آن است.
یک مطلبی در سایت میگذاریم ،عزیزی میخواند برایش شبهه ایجاد میشود ،میخواهد از ما سوال کند و
جواب بگیرد؛ ولی من خیلی رک بگویم ما نه نیروی داشتیم ،و نه امکاناتی در این زمینه داشتیم.
این هم الحمد هلل به دعای دوستان و عنایت حضرت ولیعصر فراهم شده ،االن در «سایت ولیعصر» چهار
زبان بعضی روزها تا  150هزار مراجعه کننده داریم این هم «من فضل اهلل تبارک وتعالی» است.
مجری:

بسیار ممنون ،حضرت استاد اگر اجازه بفرمایید بخش بعدی را خدمت شما باشیم ،فرمودند تماس گرفته
شده و بینندهها هم پشت خط هستند ،یک عزیز دیگری هم به جمع ما اضافه بشود ،اگر اشکالی ندارد شما
هم تشریف داشته باشید که ما خدمت تان باشیم و از شما استفاده کنیم ،شاید بینندهای مطلب و سوالی
داشته باشد در خدمت شما باشیم.
بخشهای آینده که همین امشب تقدیم حضور شما خواهد شد در خدمت اساتیدی مثل حج اسالم استاد
«یزدانی» ،استاد «روستائی» ،و جناب آقای استاد «شریفی» خواهیم بود.
ان شاء اهلل پای برنامه باشید .امشب افتتاحیه «شبکه جهانی ولیعصر» است ،در خدمت تان هستیم.
شماره تماس را یک بار دیگر اعالم کنم ،حداقل شماره را داشته باشید اگر امشب نتوانستید تماس بگیرید و
روی خط تشریف بیاورید ،شبهای بعد در برنامههای مختلف میتوانید تشریف بیاورید.
شماره تماس شبکه 00982537830288 :ان شاء اهلل زیر نوس هم خواهد شد ،البته راههای ارتباطی ما
منحصر به تلفن نخواهد بود ،همه را برایتان توضیح میدهیم که به چه شکل است .در آینده برای شما
اعالم میکنیم که از چه طرقی میتوانید با ما در ارتباط باشید.
یک میان برنامه ببینیم بعد برگردیم در خدمت عزیز دیگری خواهیم بود ،ایشان توضیحاتی دارند که مهم
است ،بعد ان شاء اهلل اساتید هم داخل استدیو خواهند آمد و خدمتشان خواهیم بود.
باز هم خدمت شما فرا رسیدن سالروز والدت کریمه اهلبیت حضرت فاطمه معصومه (سالم اهلل علیها) را
تبریک عرض میکنم .با ما همراه باشید.
بینندگان عزیز «شبکه جهانی حضرت ولی عصر عج اهلل تعالی فرجه الشریف» ممنونم از اینکه با ما همراه
هستید ،ما در این بخش در خدمت حجت االسالم والمسلمین «میر ساالری» هستیم.

ایشان مسئول بخش «مهدی یاوران شبکه ولیعصر» هستند .بنده از طرف شما هم عرض سالم خدمت
ایشان دارم و هم تبریک و تهنیت عرض میکنم فرا رسیدن میالد حضرت معصومه (سالم اهلل علیها) را سالم
علیکم ورحمة اهلل
استاد میر ساالری:
من هم سالم عرض میکنم و عرض ادب و احترام به بینندگان دارم ،امشب ،شب والدت بی بی دو عالم
حضرت معصومه (سالم اهلل علیها) کریمه اهلبیت است ،این میالد را هم تبریک عرض میکنم .در خدمت
شما بزرگواران هستم.
مجری:
بسیار ممنونم از شما جناب آقای «میرساالری» ،در مورد بحث «مهدی یاوران» دوست داریم بدانیم به چه
شکل و صورت است و دوست داریم در این خصوص از شما بشنویم .ظاهرا ارتباطی بینندگان با ما دارد و
کسانی که پیگیر مطالب ما هستند ،توضیحات شما را دریافت میکنیم.
استاد میر ساالری:
امشب که شب والدت و شب افتتاحیه «شبکه جهانی حضرت ولیعصر» است ،ما جهت ارائه این قسمت
خدمت عزیزان رسیدیم که این نکته را فقط عرض کنم که «شبکه جهانی حضرت ولیعصر» (صلوات اهلل
وسالمه علیه) من بعد بنا دارد که با ارائه یک شماره حساب و یک شماره کارت ،تمامی کسانی که دوست
دارند به این شبکه کمک کنند و در برنامههای این شبکه سهیم بشوند را در نظر بگیرد .من شماره حساب را
خدمت عزیزان عرض کنم و شماره کارت را تقدیم کنم.
کسانی که عالقمند هستند و دوست دارند به این مجموعه کمک بکنند در خدمتشان هستیم شماره
حساب از «بانک ملت» شماره  1751027551است .و شماره کارت هم 6104337770121166 :است.
این شماره کد «مؤسسه تحقیقاتی حضرت ولیعصر» است.

همه عالقمندانی که دوست دارند به این مجموعه «شبکه جهانی حضرت ولیعصر» کمک بکنند میتوانند
کمکهایشان را به این حساب واریز بکنند .و ما در خدمت همه عزیزان خواهیم بود.
تماس بینندگان برنامه:
مجری:
از شما بسیار ممنونم ،ان شاء اهلل باز اطالع رسانی خواهد شد ،آن کسانی که نتوانستند یادداشت بکنند
ً
طبیعتا زیرنویس خواهد شد ،فرمودند تلفنها زیاد است اگر اجازه بدهید ما تلفنها را دریافت بکنیم.
آقای «حیدری» از «کرمان» پشت خط ارتباطی هستند .من دو تا نکته را خیلی کلی بگویم که هم آقای
«حیدری» عزیز و همه بینندگان عزیزمان مد نظر داشته باشند .اوال ً اینکه شما وقتی که تماس میگیرید
برای اینکه خیلی پشت خط منتظر نباشید ،و هزینهای بر عهده شما نباشد اگر دوست داشتید شمارهتان را
به اتاق فرمان میدهید اتاق فرمان با شما تماس میگیرد که هزینه ارتباط برای شما به حداقل برسد .اگر از
طریق تلفن میخواهید با ما ارتباط بگیرید راههای دیگری است که معرفی خواهد شد.
نکته دوم اینکه چون پخش «شبکه جهانی ولی عصر» اینترنتی است یک اختالفی بین زمانی که در
استودیو صدایتان پخش میشود و تصویری که دارید دریافت میکنید وجود دارد ،به خاطر همین لطف
کنید فقط و فقط از طریق تلفن صدای ما را بشنوید و صدای گیرندهتان را کامل ببندید .آقای «حیدری» از
«کرمان» سالم علیکم ورحمة اهلل
بیننده (آقای حیدری از کرمان):
سالم علیکم ورحمة اهلل جناب اقای «حسینی» گرامی و بزرگوار.
مجری:
وعلیکم السالم ورحمة اهلل میالد حضرت معصومه (سالم اهلل علیها) را خدمت شما تبریک عرض میکنم،
خدمت شما هستیم آقای «حیدری»!

بیننده:
زنده باشید بزرگوارید ،بنده هم خدمت شما و همه اساتید و بزرگواران در استودیو عرض سالم ،ادب و تبریک
دارم ،خدمت حاج آقای «میرساالری» اگر درست متوجه شده باشم .و یک سالم و عرض ادب ویژه داشته
باشم خدمت حضرت استاد «دکتر حسینی قزوینی» که بیش از  2سال دوری و دلتنگی سالم عرض میکنم
آیتاهلل دکتر حسینی قزوینی:
سالم علیکم ورحمة اهلل وبرکاته بنده هم خدمت حضرتعالی و خانواده گرامی و دیگر عزیزانی که نسبت به
بنده بزرگواری و محبت دارند خالصانهترین سالمم را تقدیم میکنم.
مجری:
آقای «حیدری» اولین تماس مخاطبین با «شبکه جهانی ولیعصر» را شما داشتید خدمتتان هستیم.
بیننده:
ً
قطعا در دفتر خاطراتم ثبت خواهم کرد ،جناب آقای «حسینی»
بله ،این را باید به فال نیک گرفت ،و این را
عزیز لحظه شماری میکردیم ،فکر می کنم یکی از بینندگانی بودم که دو و نیم سالی که گذشت خیلی سخت
گذشت ،برای همچین روزی لحظه شماره میکردیم.
ً
قطعا امشب ان شاء اهلل سجده شکر به جای خواهم آورد .آغاز کار شبکه را هم تبریک عرض میکنم میدانم
خیلی عزیزان پشت خط هستند نمیخواهم خیلی وقت تان را بگیرم ،با اینکه خیلی حرف دارم با اینکه
شب عید و شب جشن است دوست ندارم خدای نکرده کام شما و عزیزان را تلخ کنم.
آقای «حسینی» اگر اجازه بدهید یک شرح ماوقعی را از مشاهدات خودم عرض کنم بیشتر از دو سالی که
اساتید در صحنه نبودند ،خیلی کوتاه دو نکته را عرض کنم و ان شاء اهلل رفع زحمت کنم.

حضرت استاد! باالخره این ایامی که گذشت ایام تلخی بود ،هم برای ما و هم برای هموطنانمان و هم این
ً
خصوصا برای ما که بینندههای
بیماری که آمد برای کل دنیا؛ ولی یک سختی مضاعفی برای ما شیعیان و
برنامه شما بودیم.
ما که عادت کرده بودیم پرچم شیعه همیشه باال باشد به قول بچههای امروزی؛ ولی این اتفاقاتی که افتاد
یک مقدار کام عزیزان را تلخ کرد.
ما که شاهد بودیم که شبکه های وهابی حتی جرأت آوردن اسم شما و اساتید را نداشتند ،صراحتا میگفتند
ما از عکس «حضرت آیتاهلل حسینی قزوینی» میترسیم ،ما از شاگردان ایشان میترسیم ما جرأت مناظره
با اینها نداریم ،دو  -سه ماهی بعد از اینکه شما در صحنه نبودید و به صورت رسانهای حضور نداشتید،
اینها دو ،سه ماه را که فقط به جشن و پای کوبی پرداختند.
از آقای به قول خودشان دانشمندشان تا اشخاصی که به او لقب بیعقل داده بود ،جشنی دو ،سه ماهه
گرفته بودند تا مطمئن باشند که این دوری شما واقعی است و قرار نیست شما در صحنه باشید.
دو ،سه ماه که گذشت وارد یک فاز جدید و عجیبی شدند و شروع کردند شبهاتی را مطرح کردند اگر من
شبهات اینها را مطرح کنم شرم میکنم که این شبهات اینقدر سخیف و پیش پا افتاده است.
شبهاتی که باالخره ما یاد گرفته بودیم که این شبهات را غنچههای والیت پاسخ بدهند ،شبهات در این حد
بود؛ ولی اینها پمپاژ میکردند ،طبیعی هم بود کسی نبود این سمت بخواهد جواب بدهد ،کسانی هم که
میخواستند مستقیم جواب بدهند اجازه به آنها نمیدادند و صدا را قطع میکردند ،باالخره یک فضای
یک سویه را ایجاد کرده بودند و جوالن میدادند.
کار به جای رسیده بود ،همینهایی که یک زمان میگفتند ما از عکس شما میترسیم ،اسم میآوردند که
چرا آقای فالنی و آقای فالنی نمیآیند چرا با ما مناظره نمیکنید؟ به قولی میگویند در بیشه شیر نباشد
شغال شاه می شود .یک همچنین حالتی بود ولی الحمد هلل الحمد هلل این شبکه راه افتاد.

مجری:
ممنونیم از شما آقای حیدری عزیز! نگرانیهای که داشتید را متوجه شدیم و گزارشی که فرمودید ،نواصب
این ایام جشن گرفتند دشمنان به خاطر نبود اساتید ما در عرصه رسانهای در این وسعت.
البته اساتید ما مشغول بودند تحقیقات علمیشان را انجام میدادند ،برخیهای کارهای رسانهیشان را
داشتند اما وسعتش اینچنین نبود که «شبکه ولیعصر» باشد و بخواهیم در خدمت شما بینندگان عزیز
باشیم.
اگر آنها آن موقع جشن گرفتند ،یکی دو سال دیگر «نواصب» و دشمنان عزا بگیرند ،به خاطر اینکه
«شبکه ولیعصر» شاید شفافتر و صریحتر قرار است نسبت به مطالب اینها پاسخ بدهد و کار برایشان
سخت خواهد شد.
بیننده:
زنده باشی بزرگوار! من فقط میخواستم یک خواهشی از حضرت استاد داشته باشم ،حضرت استاد میدانم
روز اول است دیگر پررویی است ،همه عزیزانی که بنده را میشناسند میدانستند و خبر را داشتند که شبکه
قرار است افتتاح شود .خواهشی که داشتم این است اگر هرچه سریعتر یک امکانی فراهم بشود که ان شاء
اهلل ،ان شاء اهلل به یاری پیامبر و اهلبیت این شبکه بتواند به صورت جهانی بر روی ماهواره پخش بشود،
نور علی نور خواهد بود ،این وظیفهای بود که عزیزان از من خواستند و خواهش کردند به سمع مبارک
حضرتعالی برسانم .من بازهم تشکر میکنم و تبریک میگویم.
آیتاهلل دکتر حسینی قزوینی:
تشکر میکنیم .ما تابع اراده الهی هستیم هر چه خدای عالم بخواهد:
الل ُه كان و ما لمْ يشأْ لمْ ي ُكن ،و ال حوْ ل و ال ُقوَّ ة إ َّال ب َّ
«ما شاء َّ
یم»
الل ِه الْعل ِّ
ِی الْع ِظ ِ
ِ ِ

در این دو سال و نیم تا به حال در دلمان خدا نیانداخته بود ،حاال انداخته دوستان جمع شدند و ما در
خدمت دوستان هستیم در بعضی از دعاها داریم که حضرت میفرماید:
«یا من أخفی نعمه في بالئه»
خدایی که نعمتهایش را در بالها مخفی میکند ،این بالی «کرونا» درست است خیلی از عزیزانمان را از
ما گرفت؛ حتی بعضی از دوستان و اجالء و علماء و بزرگان شاید ما بیش از  200نفر از عزیزان روحانیمان
که من با بعضیهایشان سالها مأنوس بودم اینها را از دست دادیم.
ً
واقعا خیلی دردآور است؛ ولی از آن طرف یک سری فوائدی داشت مردم به میدان آمدند یک
برای من
جهادی انجام دادند که شاید در تاریخ امکانپذیر نبود.
من این را خدمت بینندگان عزیز عرض کنم دو سه هفته قبل مشکوک به کرونا بودم ،طلبهها و اساتید حوزه
کسی که سطوح عالی تدریس میکند ،مشغول جهاد بودند تمیز کردن جای بیمار کرونایی ،بردنشان به
حمام و دستشویی و نظافتشان ،وقتی من کارهای این عزیزان را دیدم از خودم خجالت کشیدم.
شاید برای اینها کلمه «جهاد» واقعا خیلی کم باشد که ما فقط در «قم» بیش از  900تن از عزیزان طلبه ما
ً
واقعا دستشان درد نکند.
در بیمارستانها شبانه روز در خدمت بیماران کرونای بودند.
ً
اکثرا آمدند به آن اتاقی که ما بودیم .گفتم از قول ما به همه دوستان
وقتی شنیدند ما بیمارستان هستیم
بگویید «قزوینی» دست شما را میبوسد و بر این جهاد فوق العادهتان ما افتخار میکنیم .الحمد هلل رب
العالمین.
مجری:
ممنونم از شما حضرت استاد! خانم «میرسپاسی» از «تهران» پشت خط هستند .سالم علیکم ورحمة اهلل
بیننده (خانم میرسپاسی از تهران):

سالم علیکم عرض ادب و عرض تبریک والدت حضرت فاطمه معصومه خدمت شما و همچنین میخواستم
به نمایندگی از «مجمع مذهبی الغدیر» بازگشت شکوهمندانه و مبارک را که در هفته کرامت همچین
مناسبت با عظمتی است ،به حضرتعالی و جناب استاد سید بزرگوار و موالین و همه شیعیان تبریک عرض
کنم ان شاء اهلل که زیر سایه حضرت معصومه (سالم اهلل علیها) موفق و مؤید باشید.
ً
واقعا دستتان درد نکند .ندای مظلومیت اهلبیت (علیهم السالم) را و ندای «هل من ناصر» امام زمانمان
را از این تریبون به سراسر جهان مخابره میکنید .جای خدا قوت دارد.
کاش فقط یک روزی برسد که به یک شبکه تلویزیونی سراسری تبدیل بشود .حقش است که در اختیار همه
باشد که بتوانند استفاده کنند و ببینند ،امیدوارم ان شاء اهلل یک روزی برسد که زمینه ساز ظهور آقا امام
زمان باشیم و باشید ،و ان شاء اهلل از این تریبون بتوانید تربیت کنندگان و سربازهای والئی جان برکف برای
حضرت مهدی (عجل اهلل تعالی فرجه الشریف) باشید.
مجری:
خانم «میرسپاسی» یک مطلب در دل «آیتاهلل قزوینی» است ،من مطلب را خواندم ،اگر اجازه بدهید من
بگویم ان شاء اهلل ما یک دعا اضافه بکنیم همه بینندهها آمین بگویند ،ان شاء اهلل نوید و خبر ظهور امام
مهدی (علیه السالم) از طریق «شبکه جهانی ولیعصر» داده بشود ،و همه ما بتوانیم خادم باشیم.
شما که فرمودید من حس و حال حضرت استاد را که دیدم چون قبالً دعایشان همین بود وقتی ما خادم
هستیم داریم کارهای رسانهای برای اهلبیت میکنیم حداقل این خبر را ما بتوانیم از طریق این رسانه
جهانی بکنیم .ان شاء اهلل آن رسانه شبکهای باشد که مزین به نام امام مهدی (علیه السالم) است .در
خدمت شما هستیم.
بیننده:

بنده میخواستم از طرف مجموعهمان اعالم آمادگی بکنم .ما آماده هر نوع همکاری با این شبکه هستیم.
متخصصین ما هم پای صحبتهای سید بزرگوار و جوانان فعالی که در بحثهای کالمی امامت و پاسخ به
شبهات وهابیت این مدت نگذاشتند علمْ زمین بماند و این مدت سنگر دفاع از اهلبیت را  24ساعته در
گروه «تلگرامی الغدیر» و شبکههای اینستاگرامی و سایتهای که داشتند حفظ کردند.
ان شاء اهلل ما هم هر طوری که بتوانیم در خدمت شما هستیم و همیشه از شما یاد میگیریم ،و خودمان را
شاگرد مدرسه «ولیعصر عجل اهلل تعالی فرجه الشریف» میدانیم و برایتان صمیمانه آرزوی سعادت و
سربلندی داریم همانطور که فرمودید خبر ظهور را از این شبکه بشنویم ان شاء اهلل.
آیتاهلل دکتر حسینی قزوینی:
ان شاء اهلل ،ما هم تشکر میکنیم از سرکار عالی و ان شاء اهلل از محصوالت و زحمات و تالشهای سرکار
عالی و دیگر همکارانتان قطعا در آینده استفاده خواهیم کرد.
مجری:
خیلی ممنون خانم میرسپاسی! به نوبه خودم از «مجموعه الغدیر» که جوانهای شیعه دغدغهمند در این
ً
انصافا فعال
ایام بودند و این خالء را در زمینه پاسخگوی به سواالت و شبهات وهابیت احساس کردند،
بودند شبانه روز فعالیت میکردند ،از این مجموعه تشکر میکنم حضرت استاد!
آیتاهلل دکتر حسینی قزوینی:
بله ،من از نزدیک کارشان را شاهد بودم.
مجری:
دوستان که در «الغدیر» هستند خدا خیرشان بدهد در «مجموعه ندای شیعه» که آنها هم عزیزانی فعال
هستند ،و در این ایام هم فعال بودند برنامه سازی داشتند و مطالب علمی را منتشر میکردند و نسبت به
سواالت و شبهات پاسخ می دادند ان شاء اهلل که کارهای ما مورد رضای خداوند قرار بگیرد و مجموعه شیعی

که پرتوان هستند و پرتوان شدند با درسهای که اساتید ما داشتند و خود ما انسان نباید گذشته خودش را
فراموش بکند.
حضرت استاد اگر من بخواهم در «شبکه ولیعصر» داشته باشم ،یک زمانی آرزویم هم کالم شدن با اساتید
ً
واقعا این را فرمواش نمیکنیم ،از خواندن مطالب «سایت ولیعصر» شروع کنید ،از خواندن
بوده،
کامنتهای که پرسش پاسخ در «سایت ولیعصر» است شروع کنید ،از دیدن برنامهها شروع بکنید هیچ
عیبی ندارد اگر بخواهید سوالتان را مطرح بکنید سوالتان را بپرسید ان شاء اهلل همه بتوانیم برای امام
مهدی (علیه السالم) سرباز باشیم.
حضرت استاد اگر اجازه بدهید ما از خدمت شما مرخص بشویم؛ چون وقت گذشته و از فرمایش شما
استفاده کردیم ،در برنامههای بعدی هم بیشتر استفاده خواهیم کرد.
آیتاهلل دکتر حسینی قزوینی:
از عزیزانی هم که پشت خط بودند عذرخواهی میکنیم که نتوانستیم در خدمتشان باشیم.
مجری:
ان شاء اهلل برنامههای بعد روی میتوانند تشریف بیاورند و از طریق اسکایپ هم میتوانند بیایند ،به شما
عرض خواهیم کرد که برنامه به چه شکل خواهد بود ،و بقیه اساتیدی که قرار است امشب اینجا باشند
برنامهشان را معرفی خواهند.
حضرت استاد من از طرف شما خداحافظی میکنم حضرت استاد آیت اهلل «دکتر حسینی قزوینی» ،و
همچنین حجت االسالم والمسلمین آقای «میرساالری»!
حاج آقای «میرساالری» هم که دارند زحمت میکشند ،برای پویا شدن هر چه بیشتر «شبکه ولیعصر» این
ً
قطعا بیاجر نیست .ان شاء اهلل ما هم بتوانیم کمکشان بکنیم این راهی که در پیش
زحماتشان هم

گرفتند با موفقیت بهتری بتوانند طی بکنند .میان برنامهی را میبینیم بر میگردیم در خدمت اساتید دیگر
خواهیم بود.
بینندگان «عزیز شبکه ولیعصر» ممنون از اینکه همچنان با ما همراه هستید ،االن در استودیو دو تن از
اساتید هستند ،استاد «دکتر یزدانی» عزیز و استاد حجت االسالم «عباسی» به نیابت از شما عرض سالم
خدمت دو بزرگوار دارم ،و به احترام سیادت استاد «یزدانی» از استاد «یزدانی» شروع میکنم.
استاد «یزدانی» سالم علیکم ورحمة اهلل والدت حضرت معصومه (سالم اهلل علیها) را تبریک عرض میکنم.
استاد یزدانی:
سالم علیکم ورحمة اهلل بنده هم سالم و عرض ادب دارم خدمت همه بینندگان عزیز «شبکه جهانی حضرت
ولیعصر سالم اهلل علیه» و همچنین خدمت حضرتعالی و دوست و برادر عزیزم جناب آقای «عباسی»،
امیدوار هستم که در این شب بسیار مبارک که شب والیت حضرت فاطمه معصومه (سالم اهلل علیها) است،
ان شاء اهلل این شبکه هم شبکه با برکتی باشد و ان شاء اهلل عمل کنیم به آن حدیثی که علوم اهلبیت از
شهر مقدس «قم» به همه عالم برسد.
مجری:
ان شاء اهلل ممنونم از استاد «یزدانی» عزیز ،و استاد عزیز دیگری که در استودیو تشریف دارند به نیابت از
شما سالم عرض میکنم خدمتشان ،و والدت حضرت معصومه را تبریک عرض میکنم.
استاد عباسی:
سالم علیکم ورحمة اهلل بنده هم خدمت شما و جناب استاد بزرگوار و دوست عزیزم «یزدانی» و همینطور
همه شما بینندگان عزیز و گرامی «شبکه جهانی ولیعصر ارواحنا له الفداه» عرض سالم و ادب و احترام
دارم ،امیدوارم که ای ن عید و آغاز این اعیاد که شب اول ذی القعده و میالد با سعادت حضرت فاطمه

معصومه (سالم اهلل علیها) است ،و ان شاء اهلل روزهای آینده میالد با سعادت ولی نعمتمان آقا علی ابن
موسی الرضا (علیه آالف التحیة والثناء) باشد بر همه شما مبارک باشد.
ان شاء اهلل به برکت این ایام و به برکت نام حضرت ولیعصر (ارواحنا له الفداه) بتوانیم در این شبکه
خدمتگزار ،شیعیان امیر المؤمنین و مسلمانها باشیم و بتوانیم آنطوری که شایسته است انجام وظیفه
بکنیم ،و هر مقداری که در توانمان است در تبلیغ و ترویج معارف اهلبیت تالش بکنیم ان شاء اهلل.
مجری:
من اساتیدمان را تا حاال در استودیو بدون لپتاپ ندیده بودم شاید برای شما هم غیر عادی باشد.
استاد عباسی:
گفتیم اگر لپتاپ بخواهیم بیاوریم باید مدت زمان زیادی اینجا باشیم.
مجری:
اگر کلیپ هم میآوردید تا کلیپ پخش بکنیم باید تا صبح برنامه میرفتیم؛ چون اساتیدی که امشب ما
خدمتشان هستیم همه در «شبکه ولیعصر» برنامه خواهند داشت استاد «یزدانی» برنامهی که شما در
«شبکه ولیعصر» مسئولیتش را بر عهده گرفتید کارشناس هستید و زحمت مسائل علمیاش را میکشید،
معرفی بفرمایید برای بینندگان عزیز تا در جریان قرار بگیرند و شبی که شما قرار است برنامه داشته باشید
ً
تقریبا شب ها مشخص شده و شاید یک جابجای داشته باشد آن را بفرمایید ببینیم قرار است ما از شما چه
مطالبی را دریافت بکنیم؟
استاد یزدانی:
«شبکه جهانی حضرت ولیعصر» عهدهدار پاسخ به شبهات همه فرقههای انحرافی و همه ادیان و مخالفین
اهل بیت (علیهم السالم) است هر شب ،هر استادی طبق تخصصی که دارند آن مسئله را به عهده گرفتند و

طبق دستوری که حضرت آیتاهلل «قزوینی» استاد بزرگوارم به بنده دادند قرار شد که بنده عهدهدار
پاسخگوی به شبکههای معاند «وهابی» باشم.
مجری:
آنها االن باید عزاداری بکنند.
استاد یزدانی:
این مدتی که ما نبودیم سرمان شلوغ بود و خیلی به این شبکهها سر نمیزدیم؛ ولی گاهی صفحاتشان را
میدیدیم و خوشحالیهایشان را میدیدیم برایمان یک مقدار درد آور و ناراحت کننده بود که میدان
خالی شده و اینها راحت مانور میدهند و هر چه دلشان میخواهد میگویند ،و هر چه دلشان
میخواست سوتی میدادند چون میدانستند کسی قرار نیست سوتیهای اینها را پخش کند ،وقتی این
دستور را حضرت آیتاهلل «قزوینی» دادند بنده هم دوست داشتم همچنین دستوری بدهند و همچنین
مسئولیتی را قبول کردم.
ان شاء اهلل یک برنامه بسیار خوب قرار شد داشته باشیم ،قرار شد هر دوشنبه شب همانطوری که قبالً هم
برنامه من دوشنبه شب بود ان شاء اهلل در خدمتتان خواهیم بود ،ما روی اسم برنامه خیلی فکر کردیم
نظرسنجی هم در فضای مجازی گذاشتیم نزدیک  580تا اسم در همان دو سه روز اول آمد ولی هیچ کدام
مناسب برنامه نبود.
یکی از رفقای بنده هم یک جایزه مالی خوبی در نظر گرفته بود ،که اگر کسی اسم خوبی پیدا کرد آن جایزه
را بدهد؛ ولی هیچ اسمی که دلنشین باشد نبود ،ولی طبق صحبتها و مشورتی که با اساتید داشتیم قرار
شد همان «کلمه طیبه» که یک زمانی ما در آن شبکه بودیم و خیلی برنامه خوبی شده و با استاد
«ابوالقاسمی» بزرگوار که جایشان االن خالی است.

ان شاء اهلل ایشان هم در این شبکه برنامه خواهند داشت ،قرار شد که همان «کلمه طیبه» را بگذاریم
بعضیها در فضای مجازی پیشنهاد داده بودند «بازگشت کلمه طیبه» یا «کلمه طیبه  »2ان شاء اهلل قرار
شد «کلمه طیبه» باشد ،و وظیفهاش پاسخگوی به شبهات هر چهار پنج شبکه «وهابی» باشد ما هر پنج
شبکه را رصد میکنیم.
هر برنامه اعتقادی که این ها علیه مذهب شیعه در طول هفته داشته باشند ان شاء اهلل تالش میکنیم در
آن برنامه جواب بدهیم همانطوری که در برنامه «کلمه طیبه» قبلی ما گریه کارشناسهای «شبکه کلمه» را
در آوردیم ،ان شاء اهلل در اینجا هم همان کار را میکنیم ،اگر آنها به میدان بیایند به هر حال باید آنها
یک حرکتی نشان بدهند ان شاء اهلل به میدان میکشانیمشان و باز هم گریهشان را در خواهیم آورد از
همین جا تذکر خواهیم داد هر چه سوتی بدهند از این به بعد ان شاء اهلل در برنامه ما پخش خواهد شد.
خدمت بینندگان عزیز هر بینندهی به «شبکههای وهابی» زنگ بزند و بتواند با آنها خوب بحث کند و
آنها را به چالش بکشد ما کلیپش را در شبکه پخش میکنیم و ان شاء اهلل از آنها هم تقدیر خواهیم کرد.
مجری:
جایزهی را که دوست تان تعیین کرده بود هم به خودتان میدهند.
استاد یزدانی:
ندادند دیگر!
مجری:
ً
واقعا من شاهد بودم استاد «یزدانی» حتی کامنتها شما را که در این نظرسنجی شرکت کرده بودید،
لیست کردند دانه دانه مشورت میگرفتند که کدام اسم انتخاب بشود این از برنامهی که استاد «یزدانی»
خواهند داشت.

استاد «عباسی» ما هم قرار است در «شبکه ولیعصر» در خدمت شما باشیم و از مطالب شما استفاده
بکنیم و برنامهی هم از طرف شما تدارک دیده شده دوست داریم شما هم توضیح بفرمایید و اسم برنامهتان
را بگویید چه کار قرار است در این برنامه بکنید و یک توضیحاتی هم در مورد محتویات برنامه ارائه
بفرمایید.
استاد عباسی:
بسم اهلل الرحمن الرحیم وبه نستعین انه خی ُر ناصر ومعین ،همانطور که فرمودید هدف از تأسیس «شبکه
جهانی حضرت ولیعصر ارواحنا له الفداه» پاسخگوی به نیازهای علمی عقیدتی پیروان مکتب اهلبیت
(علیهم السالم) است و بعد از آن دیگران از مذاهب و نحلههای دیگر اگر بخواهند حرف شیعه امامیه را
بشنوند و اعتقادات شیعه را متوجه بشوند.
چون قرار است تنوع وجود داشته باشد ما به جهات مختلف از فرقهها ،نحلهها و مذاهب پاسخگو باشیم
برنامهی را ما گذشته داشتیم به نام «عصر ایمان» که خود حضرتعالی هم در آن برنامه همراه بودید و با
ً
مجموعا مقایسهی در ادیان و مذاهب مختلف و نقدی بر
همدیگر برنامه را اجرا میکردیم و موضوع آن
اندیشهها و افکار ،نقد علمی بدون حاشیه ،بدون جنجال از فرقهها و نحلهها و جریانهای مختلف!
بعد از اینکه آن برنامه قطع شد خیلی مخاطبین پیگیری کردند حتی ما کانال تلگرام داشتیم که محتوای
خوبی داشت بارگزاری می شد و ما نتوانستیم پاسخگوی نیاز بزرگواران باشیم تا اینکه حضرت استاد امر
فرمودند که ما برنامه ی داشته باشیم و برای اسم برنامه ما به این جمعبندی رسیدیم با توجه به اینکه
مرتکز ذهنی بینندگان عزیزمان «برنامه عصر ایمان» بوده ،با همان نام «عصر ایمان» برنامهی را داشته
باشیم اگر میخواهد اسمش سری جدید و یا هر چه باشد.
در این برنامه به جریان ادیان و نحله های مختلف بپزدازیم اما شروع محتوا ،گذشته بحث توحید در همه
ادیان اله از بیدینی و ضد دین از داروینیسم بود تا بحث دو خدای مثل «زرتشت» و  ...خدای تثلیث در
ً
ابتدائا بحثی را خواهیم داشت در
«مسیحیت» و  ...و تا «یهود» هم پیش رفتیم .در این سری جدید ما

ً
اساسا
رابطه با نکاتی که فرقهها و نحلههای انحرافی در بحث تقلید دارند یک مقایسهی در رابطه با اینکه
ما مسائل دینی را باید به سراغ متخصص برویم یا خیر؟
دیدگاهها و نظرات مختلف از فرقهها و نحلههای مختلف مطرح میشود مبنا و دیدگاه شیعه امامیه هم ان
شاء اهلل مطرح خواهد شد این اولین بحثمان در سری جدید «برنامه عصر ایمان» است ،بعد از اینکه این
بحث را تمام کنیم باز یک روال مانند جریان گذشته «عصر ایمان» که مقایسه ادیان باشد در موضوعات
دیگر و نقد در موضوعات دیگر آن را هم ان شاء اهلل در ادامه خواهیم داشت.
مجری:
بسیار ممنونم از شما استاد «عباسی»! اتاق فرمان گفت تماسهای خیلی زیادی امشب گرفته شد بعد از
اینکه شمارهها را گفتیم ،با این که فکر کنم شماره زیر نویس نشد فقط من شماره را شفاهی گفتم ،دیگر
جرئت نکردم شماره را بگویم ،فرمودند همین االن زیر نویس شد ،چون خروجی را اینجا ندارم ندیدم ،اگر
اجازه بدهید تماس بگیریم ،شاید مطلب و سوالی داشته باشند ،بینندگان عزیز البته برنامه ادامه خواهد
داشت ،کارشناسان دیگری هم دعوت خواهند شد ،ببینیم برنامهشان به چه شکل خواهد بود .آقای
«اسکندری» از «تهران» سالم علیکم ورحمة اهلل.
بیننده (آقای اسکندری از تهران):
سالم علیکم ورحمة اهلل سالم عرض میکنم خدمت حاج آقای «حسینی» اساتید بزرگوار «یزدانی» و
ً
ابتدائا هر که تماس میگیرد گالیه حق مسلم همه بینندگان این شبکه است ،بابت این
«عباسی» به نظرم
افتتاح دیرهنگام و حجم باالی شبهاتی که این مدت شکل گرفت و هیچ پاسخی به آن داده نشد.
امشب حاج آقای «حسینی قزوینی» را دوباره دیدیم ،یک سری خاطرات گذشته و دوران نوجوانی ما زنده
شد ،امیدواریم این فعالیتها خیلی پرتوانتر و در گستره بیشتری ادامه داشته باشد.

چند تا پیشنهاد دارم خوب است که از ابتدا شبکه به آن توجه کند کارهای که در «شبکه والیت» انجام
نمیشد مثل ایجاد «موشنگرافی»« ،اینفوگرافی» کارهای گرافیکی یا ساخت فیلم کوتاه ،کارهای که خیلی
کم داریم در گستره حوزههای دینی و «شبکه والیت» هم خیلی کمتر به آن میپرداخت یکی از پیشنهادات
من خدمت عزیزان این است.
یکی دیگر اینکه به نظرم فضای اینترنت را دست کم نگیریم ،ما شبکهها و سایتهای داریم که رتبه 80
الفبا را دارند و روزانه  1میلیون بازدید دارند؛ یعنی این فضا گنجایش خودش را دارد.
ماهواره خرج زیادی دارد حتما نمیشود .اگر بشود حداقل یک کانال رادیوی برای این شبکه اختصاص داد؛
چون رادیو چیزی است که همه جا قابل استفاده است حتی در ماشین ،در اتوبوس هر جا به نظرم آن
توقعی که بینندگان عزیز دارند تا حدی برآورده میشود.
من زیاد وقتتان را نمیگیرم میدانم خیلیها هم پشت خط هستند تبریک میگویم امیدوارم
برنامههایتان با توان ادامه داشته باشد.
مجری:
ممنونم از شما آقای «اسکندری» عزیز پیشنهادتان را دریافت کردیم ،ان شاء اهلل که بتوانیم تنوع بیشتری در
جنبههای بصری بدهیم؛ ولی اگر شما میتوانید کمکمان کنید به ما کمک کنید اگر میتوانید موشن بسازید
در خور محتوای ما باشد شما هم کمک بفرمایید .گالیه هم داشتند که چرا این افتتاح دیرهنگام بود ،کار
دیگری از دستمان بر نمیآمد .آقای «متولی» از «قزوین» سالم علیکم ورحمة اهلل
بیننده (آقای متولی از قزوین):
سالم علیکم ورحمة اهلل بسم اهلل الرحمن الرحیم اللهم صلی علی فاطمة وابیها وبعلها وبنیها وسر المستودع
فیها بعدد ما احاط به علمک؛ عرض سالم و ادب و احترام دارم خدمت اساتید بزرگوار آقای «یزدانی» بزرگوار،
آقای «عباسی» عزیز و همچنین مجری محترم خیلی خوب برنامه جناب آقای «حسینی» عزیز ،والدت

حضرت فاطمه معصومه (سالم اهلل علیها) را خدمت همه عزیزان تبریک عرض میکنم و تقارن افتتاحیه
شبکه مقدس حضرت ولیعصر (عجل اهلل تعالی فرجه الشریف) را با این روز بزرگ ارج مینهیم و به فال
نیک میگیریم.
بسیار مسرور و خرسند هستیم بابت روشن شدن چشمانمان به جمال اساتید بزرگوار حضرت استاد
«حسینی قزوینی» ،آقای «یزدانی» بزرگوار و همچنین آقای «عباسی» عزیز ،پیرو فرمایشات حضرت آیتاهلل
«حسینی قزوینی» عرض کنم که ما برادران هم در این مدت ضمن فعالیت در فضای مجازی همچنین در
برنامه یکی از شبکه ملی حضور پیدا کردیم و همچنین یکی از شبکههای استانی ،که آن برنامه شبکه ملی
متأسفانه علی رغم ضبط برنامه هر سه برادر به دلیل مالحظاتی برنامه برادر کوچکترم «محمدحسین» را
پخش کردند.
بیش از این متصدع اوقات شریف نمیشوم فقط غرض از مزاحمت این بود که خودم را به عنوان
کوچکترین شاگردان اساتید بزرگوار می دانم و فقط خواستم اعالم حضور کرده باشم .و تمام اعضای خوانده
هم سالم ویژه خدمت تان دارند.
استاد عباسی:
آقای «متولی» شما چند سالت است و اخوی کوچکتر چند سالش است؟
بیننده:
بنده  17سالم است برادر دومم  14سال ،و برادر سوم کالس سوم است.
استاد عباسی:
ما شاء اهلل خدا حفظتان کند .چون خیلی کوچک بودند وقتی «قم» آمدند و برنامه اجرا کردند ،االن هم
خطابه «متولی» غ ّراتر شده؛ یعنی خیلی پرتر صحبت میکنند و سنشان هم بیشتر شده ان شاء اهلل خدا
حفظتان کند.

مجری:
خدا حفظ تان کند و ان شاء اهلل خانواده محترمتان را خدا حفظ بکند که همچنین فرزندانی را تربیت
میکنند و به عنوان سرباز تقدیم آقا امام زمان (علیه السالم) میکنند.
استاد یزدانی:
ً
خصوصا برادر کوچکشان یک بار آقای «انصاری شبکه وصال
خاطره خیلی خوبی از آقای «متولی» دارم،
حق» را در برنامه زنده طوری پیچاند که مغز آقای «انصاری» ِا ُر ْر میداد چیزی نمیتوانست بگوید و کلیپش
را پخش کردیم ،کال مانده بود چه بگوید .به پدر بزرگوار و مادرشان تبریک میگوییم با این بچههای بسیار
بسیار خوبی که تربیت کردند امیدوار هستیم ان شاء اهلل در آینده کارشناسان بعدی «شبکه جهانی حضرت
ولیعصر» باشند.
مجری:
ان شاء اهلل! اگر اجازه بدهید برویم یک میان برنامه ببینیم ،من از محضر اساتید خداحافظی میکنم و بر
میگردیم و در خدمت سایر اساتید خواهیم بود بسیار ممنون از شما استاد «عباسی» و استاد «یزدانی»
عزیز ان شاء اهلل که برنامه هر دو اساتد عزیز را در «شبکه جهانی ولیعصر» دنبال خواهید کرد.
سعی ما بر این است که برنامههای که به صورت زنده پخش میشود با فاصله زمانی کمی در فضای
مجازی هم بارگذاری بشود و از طریق «سایت مؤسسه تحقیقاتی حضرت ولیعصر» بخش اینترنتی
میتوانید برنامهها را به صورت زنده ببینید و آرشیو هم برنامهها قرار داده خواهد شد ان شاء اهلل ،با ما
همراه باشید.
ً
تقریبا  60دقیقه باشد؛ ولی ادامه پیدا کرد از مسئله
سالم مجدد خدمت شما ،برنامه ما امشب قرار بود
خوشحال هستیم چون داریم به شما برنامههای که قرار است در «شبکه جهانی ولیعصر» تقدیم حضور شما
عزیزان بشود.

بخش قبل در خدمت استاد «یزدانی» و استاد «عباسی» بودیم توضیحاتی را راجع به برنامههایشان دادند.
و االن در استودیو خدمت دو استاد عزیز دیگر هستیم به نیابت از شما عزیزان عرض سالم و ادب و احترام
دارم خدمت ایشان والدت حضرت معصومه (سالم علیها) را تبریک عرض میکنیم به ترتیب از استاد
«روستایی» شروع میکنم ،استاد «روستایی» سالم علیکم ورحمة اهلل خدمتتان تبریک عرض میکنم.
استاد روستایی:
علیکم سالم ورحمة اهلل بنده هم خدمت شما استاد عزیز و جناب استاد «شریفی» محترم و بینندگان عزیز
«شبکه جهانی ولیعصر» عرض سالم و ادب و احترام دارم و میالد خانم حضرت معصومه (صلوات اهلل
وسالمه علیها) را خدمت یکایک بینندگان عزیزمان تبریک و تهنیت دارم.
مجری:
ممنونم از شما استاد «روستایی» عزیز ،استاد «روستایی» را هم عادت نداشتیم بدون لپتاپ ببینیم که
امشب دیدیم ،استاد «شریفی» سالم علیکم ورحمة اهلل خدمتتان تبریک عرض میکنیم.
استاد شریفی:
علیکم السالم بنده هم به نوبه خودم خدمت شما جناب آقای دکتر «حسینی» و استاد بزرگوارم جناب آقای
دکتر استاد «روستایی» و عرض سالم دارم خدمت همه بینندگان عزیز «شبکه جهانی ولیعصر عجل اهلل
تعالی فرجه الشریف» ،تبریک عرض میکنم میالد کریمه اهلبیت حضرت معصومه (سالم اهلل علیها) ،و ان
شاء اهلل امیدوارم که به برکت دعای بیبی بتوانیم برنامههای خوبی را در خدمت بینندگان عزیز باشیم.
مجری:
ان شاء اهلل ممنونم از شما بسیار متشکرم از اینکه تشریف آوردید ،شبکهی که قرار است در آن برنامه
داشته باشید و نقد بکنید برخی جریانهای منحرف را ان شاء اهلل اما با جزئیات بیشتر بپرسیم چه روزی؟

نام برنامه چیست؟ و محتوای برنامه چیست؟ استاد «روستایی» توضیح بفرمایید در مورد برنامهی که قرار
است ان شاء اهلل در «شبکه ولیعصر» داشته باشید.
استاد روستایی:
با کسب اجازه از استاد «شریفی» عزیز و حضرتعالی! بینندگان عزیزمان میدانند مدت  2سال و اندی در
برنامهها دیده نشدیم و نبودیم به دالیل مختلف از جمله اشتغاالت علمی و مسائلی اینچنینی ،حضرت
استاد امر کردند و ما هم امتثال امر کردیم با اینکه خدا میداند اشتغاالت علمیمان بسیار زیاد است؛ اما
فرمودند گفتیم چشم! آمدیم که دوباره در خدمت بینندگان عزیزمان در این شبکه جهانی باشیم و نسبت به
برنامه به این جمعبندی رسیدیم که همان «ایستگاه اندیشه» باشد.
برنامه من ،یک برنامهی است که در آن برنامه سعی میشود بینندگان عزیز را به تأمل وا داریم ،یک توقف و
تأملی نسبت به شبهاتی که مطرح میشود داشته باشند در این برنامه من شبهات «وهابیت» را میخواهم
ً
بعضا شبهات شبکههای فارسی.
مورد بررسی قرار بدهم ،چه شبهات شبکههای عرب زبان و
یک بحثی را من میخواهم در این برنامه ارائه بدهم در مورد «توحید وهابیت» که البته قبل هم این را
داشتم؛ اما با یک رویکرد جدید و با یک نگاه عمیقتر و دقیقتر و ژرفتری ان شاء اهلل این بحث را هم
خواهم داشت.
به امید خدا بنا داریم که چهارشنبهها از ساعت  21 :30تا  22 :30خدمت بینندگان عزیزمان باشیم ،البته
به علت اشتغاالت علمی امکان دارد من این  1ماه را نتوانم خدمت بینندگانمان باشم.
مجری:
ً
واقعا این 1ماه را هم ما دوست داریم از مطالب شما استفاده کنیم برنامه شما هم
استاد «روستایی»
همزمان با برنامههای زنده بقیه اساتید شروع بشود این قول را به ما بدهید.
استاد روستایی:

ً
طبیعتا تنظیم اینها و
در این قضیه باید بررسی بکنم؛ چون در همین روز برنامه جلسات علمی دارم و
موکول اینها به وقتهای دیگر یک مقداری زمان میبرد؛ چون در آن جلسه علمی اساتید دیگری هم
ً
طبیعتا یک مقداری باید با آن اساتید تنظیم بشود اگر بتوانیم از همین چهارشنبه شروع
حضور دارند و
میکنیم اما اگر نشد ان شاء اهلل بینندگان به بزرگواری خودشان این  1ماه را بر ما ببخشند ان شاء اهلل از ماه
بعد در خدمت بینندگانمان هستیم.
مجری:
ان شاء اهلل ما راضیتان میکنیم که سریعتر در خدمتتان باشیم و این  1ماه فاصله را نداشته باشیم که
ً
مجددا سالم
استاد «روستایی» در این شبکه و در برنامه زنده حضور نداشته باشند .استاد «شریفی» عزیز
علیکم ورحمة اهلل برنامهتان را معرفی بفرمایید اسم برنامه ،تاریخ برنامه توضیحات محتوای که میخواهید
در این برنامه چه کار بکنید؟
استاد شریفی:
بسم اهلل الرحمن الرحیم با کسب تکلیف و اجازه از استادمان ،بنا به دستور استادمان حضرت آیتاهلل دکتر
«حسینی قزوینی» و لزوم ورود به نقد مدعیان دروغین مهدویتی که متأسفانه امروز از این فضا دارند سوء
استفاده میکنند ما مدتی را در «مجموعه مؤسسه تحقیقاتی حضرت ولیعصر» کار کردیم و قصد داریم ان
شاء اهلل همین مباحث را به صورت مستند روی آنتن ببریم.
بنده قبالً چند تا برنامه زنده در این جریان داشتم؛ ولی االن که این شبکه تأسیس شد ما یک کارگروه علمی
تشکیل دادیم از حضور اساتید مثل جناب آقای دکتر «شهبازیان» جناب آقای «هوشیار» جناب آقای «سید
حجازی» آقای «مجتهدی سیستانی» و آقای دکتر «آیتی» و بزرگوار دیگر قرار است در این برنامه استفاده
بشود.

مباحث یک مباحث مهدوی است اسم برنامه را با آن مشورتی که با دوستان و محبین اهلبیت در فضای
مجازی هم انجام شد اسم برنامه را «مهدیار» معرفی کردیم ،جمع شبها ساعت  21 :30به مدت  1ساعت
تا  22 :30در خدمت عزیزان هستیم.
دوست داریم در این مباحث مردم مشارکت کنند ،مخالفینی که نظراتشان را ما قرار است نقد کنیم چه از
طریق تماس تلفنی ،چه از طریق اسکایپ با همه امکاناتی که ما در اختیارمان است میخواهیم این
امکانات را در اختیار شما بینندگان عزیز قرار بدهیم ،مباحث مهدوی صرف ًا هم این نیست که ما بخواهیم
مدعیان دروغین را نقد کنیم میخواهیم یک بحث کاملی در مباحث مهدوی از عالئم ظهور ،راههای شناخت،
کنار بحث مدعیان دروغین این مباحث هم مطرح بشود.
جایگاه مهدویت در نزد شیعه ،فِ ر ق دیگر یا ادیانهای دیگر سعی میکنیم برنامهی به صورت چالشی انجام
بشود؛ یعنی نظرات را ما اینجا به اصطالح ارائه کنیم نظرات نقد بشود سعی من بر این است که در این
برنامه حداقل از هر  3تا برنامه  2برنامه مهمان داشته باشیم که بتوانیم یک سری برنامههای مفید و یک
مقداری برنامههای به سبک و شیوه نوینتری را نسبت به برنامههای قبلی که داشتیم ارائه بدهیم.
البته این نکته را هم اضافه کنم مبنای اصلی برنامه ما ،نقد جریان «احمد بصری» است مدعی که آمده
است به مانند «بهائیت» اما با روش و قالب جدید از ادعای نیابت و امامت و نبوت و رسالت و الوهیت به
مانند «بهائیت» پلکانی ادعا را شر وع کرده مبنای اصلی برنامه نقد این جریان است .کنار این مباحث،
مواردی که خدمت شما گفتم ارائه خواهد شد ان شاء اهلل.
مجری:
برای مدعیان «جریان یمانی» اعالم عزا کنیم!
استاد شریفی:

ً
اتفاقا ما باید بگوییم اعالم یک نوید؛ چون آنها هم مدعی
اینکه شما فرمودید اعالم عزا کنیم من میگویم
هستند که باید بحث علمی بشود و ما هم دوست داریم که در این بحث علمی ،آنها هم مشارکت کنند اگر
آن ها بر حق هستند یا مدعیان دیگر چون مدعیان دیگری هم هستند که ان شاء اهلل نقد آنها را هم انجام
میدهیم.
من این نوید را به بینندگان بدهم که آنها هم در این برنامهها نقد خواهند شد مثل جریان «منصور
هاشمی» به نام «علیرضا اوبابائی» که مدعی است «خراسانی» قبل از ظهور است .دوست داریم این فضا
یک فضای گفتمان خیلی آرام و علمی باشد همه استفاده کنند یک وقت میبینیم ما برحق نیستیم و آنها
برحق هستند آنها بیایند ما را هدایت کنند ما مشکلی از این بابت نداریم.
مجری:
چرا همه اینها را یک جا با همدیگر نمیریزید که مشکلشان را حل کنند مشخص کنند چه کسی «یمانی»
بشود چه کسی «خراسانی» بشود و چه کسی چه بشود؟ بعد بیایند بحث کنند.
استاد شریفی:
اگر شما بخواهید اینطوری حساب کنید در این  1400سال این همه آمدند و رفتند اینها مشکالت شما را
حل کردند؟
مجری:
نه
استاد شریفی:
تا روز ظهور حضرت این قابل حل نخواهد بود.
مجری:

ولی ما سعی میکنیم جلوی انحراف را بگیریم
استاد شریفی:
آنچه که ما وظیفهمان است را انجام میدهیم که ان شاء اهلل مورد قبول اهلبیت باشد.
مجری:
ان شاء اهلل! برنامه خودم را توضیح بدهم؟
استاد شریفی:
بفرمایید.
استاد حسینی:
فکر کنم االن وقتش است که توضیح بدهم؛ چون بیننده هم پشت خط است فرصت از بینندهها گرفته
نشود ،الزم است توضیح بدهم فردا شب اولین برنامه است که به صورت زنده تقدیم حضور شما میشود،
برنامه بنده تحت عنوان «تاریخ بدون روتوش» است ،میخواهیم یک بحث علمی بکنیم برخی از دورههای
تاریخی را بازخوانی بکنیم مثالً «دوره هخامنشیان» مثال «اعتقادات زرتشت» را که با تاریخ «ایران باستان»
گره خورده و یا یک جاهای از تاریخ اسالم است که ما به عنوان پیروان مکتب اهلبیت (علیهم السالم)
معتقد هستیم نسبت به مسلمانها نقد و اشکال داریم یک سری کارهای در تاریخ کردند که ما قبول
نداریم.
این ها را شفاف مطرح بکنیم بعد مطالب مخالفین را دریافت بکنیم تماس بگیریم با مخالفینی که
میخواهند با م ا ارتباط داشته باشند روی خط بیایند یا در استودیو بیایند از طریق تلفن و اسکایپ به
صورت تصویری بیایند مطالبشان را مطرح بکنند بعد ما هم نا گفتههای زیادی داریم ،شاید برخی جاها
وقتی که صحبتهای اینچنینی میشود ،یک مقداری مالحظات زیادی انجام میشود؛ ولی چون خیلیها

هم پای شان را از مباحث علمی فراتر گذاشتند و دارند به اسالم هجمه و شیعه هجمه وارد میکنند و
احساس کردند که شیعه فقط باید پاسخ بدهد اینطوری نیست.
ما حاال میگوییم شیعه میپرسد در این برنامه حاال ما میخواهیم سوال طرح کنیم حاال ما میخواهیم
اشکال وارد کنیم حاال ما میخواهیم طرح مسئله کنیم و دیگران بیایند جواب بدهند البته سوالها و شبهاتی
که آنها مطرح کردهاند را هم پاسخ خواهیم داد.
اگر اجازه بدهید ان شاء اهلل تماس تلفنی بگیریم ،من امشب بیش از دو بار جزئت نکردم شماره تماس را
اعالم کنم؛ چون فرمودند تماسها خیلی زیاد شده ،خدا خیر تان بدهد ،من قصدم این نبود که اینقدر
تماس تلفنی بگیرم ،فقط میخواستم در بخش اول برنامه یکی دو تا تماس بگیرم؛ ولی گفتیم حداقل چند
تا تماس را در استودیو داشته باشیم آقای «عسکری» از «اصفهان» سالم علیکم ورحمة اهلل
بیننده (آقای عسکری از اصفهان):
سالم علیکم ورحمة اهلل بسم اهلل الرحمن الرحیم اللهم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم عرض سالم
دارم خدمت شما و استاد «شریفی» و استاد «روستایی» عزیز تبریک عرض میکنم میالد کریمه اهلبیت
(سالم اهلل علیها) را بنده به نمایندگی از «مجموعه مذهبی ندای شیعه» تماس گرفتم از زمان شنیدن این
خبر ،یک طیف گستردهی از عوامل «مجموعه مذهبی ندای شیعه» و همچنین مخاطبین چندین هزار نفره
ما از این خبر خیلی خوشحال و خرسند شدند.
ً
حقیقتا جای
هم اکنون من میتوانم بگویم تعداد خیلی زیاد و قابل توجهی بیننده برنامههای شما هستند،
خالی اساتید در اینچنین برنامهها حس میشد ،بنا بر آن چیزی که ما در فضای مجازی در ارتباط با
مخاطبین خودمان حس کردیم ،از شیعه و سنی بسیاری هستند و همچنین مسلمان و غیر مسلمان ساکن
«ایران» و خارج از «ایران» افرادی که جویای حق هستند؛ یعنی در بین همه مذاهب و ادیان افراد زیادی
هستند که تعصب ندارند و جویای حق و حقیقت هستند و تشنه چنین برنامههای خدا را از بابت شرع این
برنامهها سپاسگزارم.

«مجموعه مذهبی ندای شیعه» در پاسخ به آن بینندگان سابق «شبکه والیت» شکل گرفت ،در این مدتی
که یک تغییری در ماهیت برنامههای «شبکه والیت» و تا امروز که افتتاحیه برنامههای «شبکه ولیعصر»
است« ،مجموعه مذهبی ندای شیعه» سعی کرد پرچم پاسخی به شبهات دینی و مبارزه با تکفیریگری و
گروههای انحرافی را در حد توان خودش در دست داشته باشد.
خیلیها تصور میکردند وقتی که تغییر ماهیت در برنامههای «شبکه والیت» رخ خواهد داد ،بحث پاسخی
به شبهات دینی و مبارزه با تکفیری گری و پاسخ به شبهات نواصب متوقف خواهد شد و «مجموعه ندای
شیعه» هم در کار نخواهد بود؛ ولی ما پرتوان به کار خودمان ادامه دادیم و االن بسیار خرسند هستیم که
مجدد اساتید دور هم جمع شدن د شبکه به شکلی اینترنتی به وجود آمده ان شاء اهلل که باعث خیر و برکت
فراوان باشد.
دو تا پیام دیگر هم دارم یک پیام برای دشمنان و نواصب و دارم که از امروز بترسند که ما پر توانتر و
قویتر وارد میدان شدیم ،یک سخن هم با مهدی یاوران دارم که در این برنامه به آن اشاره شد عزیزانی که
به این شبکه کمک میکنند بدانند که کمکهای شان یک باقیات الصالحات و همچنین خیر کثیری در آن
نهفته است االن که هیچ بلکه تا سالهای سال این خیر کثیر ادامه خواهد داشت.
یک دعا خوب و آرزوی خوب در ابتدای برنامه داشتید من دوست دارم که مجدد آن را تکرار بکنم ،ان شاء
اهلل مستجاب بشود و آن اینکه خبر ظهور آقا امام زمان (عجل اهلل تعالی فرجه الشریف) ان شاء اهلل از
همین رسانه به گوش عالمیان برسد .من خیلی صحبت کردم وقت تان را گرفتم باز هم خدمت تان تبریک
میگویم یا علی مدد!
مجری:
یا علی مدد ،ممنونم از شما آقای «عسکری» عزیز .ممنونم از شما بینندگانی که کامال رعایت میکنید از طریق
گوشی فقط صدای ما را دریافت میکنید و این رفت و برگشت صدا حذف بشود تا بینندگان عزیز اذیت
نشوند .بیننده بعد آقای «حسینی» از «قم» سالم علیکم ورحمة اهلل

بیننده (آقای حسینی از قم):
س الم علیکم بنده هم عرض سالم و احترام دارم خدمت شما مجری محترم استاد «حسینی» و استاد
«شریفی» و استاد «روستایی» عزیز! خیلی ما منتظر شما بودیم که باز تشریف بیاورید و آبروی «وهابیها»
و مدعیان «یمانی» را ببرید ،ما در این مدت استاد «شریفی» را از طریق اینستاگرامشان در الیوهایشان
مباحث را دنبال میکردیم از آن طریق پاسخ به شبهات را میگرفتیم و دنبال.
ً
واقعا نیاز بود یک رسانهی مثل رسانه «شبکه جهانی ولیعصر» دوباره مثل قبل با قوت تمام بوجود
اما
بیاید ،تا در این رسانه با قوت به شبهات پاسخ داده بشود ،ما خودمان که به شبکههای «وهابی» زنگ
میزنیم مثالً «شبکه کلمه» اصالً اجازه صحبت به ما نمیدهند ،مثالً وقتی ما زنگ میزنیم آقای «هاشمی»
اصالً اجازه صحبت به ما نمیدهند.
چند روز قبل استاد «شریفی» با «شبکه وهابی کلمه» تماس گرفتند الحمد هلل بر همگان اثبات شد و
همگان دیدند که آقای «هاشمی» چطور فرار میکردند از اینکه با استاد «شریفی» صحبت بکنند ،الحمد هلل
«شبکه جهانی ولیعصر» تأسیس شد و ما روز به روز منتظر بودیم این اتفاق بیافتد؛ چون که شبهاتی که
مطرح میشود خیلی زیاد است .مثالً در «شبکه کلمه»
مجری:
آقای «حسینی» میخواهید امشب وارد محتوای شبهات نشویم چون شبهای آینده قرار است مطرح
بشود و در برنامهها به طور تخصصی طرح بشود
بیننده:
من فقط همین نکته را میخواستم خدمتتان عرض بکنم ،تشکر میکنم از شما و از تمام اساتید محترم
«شبکه ولیعصر» دست تکتکتان را میبوسم خیلی ممنون زحمت کشیدید ان شاء اهلل خدا شما را حفظ
بکند.

مجری:
بسیار ممنونم از شما آقای «حسینی» عزیز زمان هم گذشت .دو سه برابر وقتی که ما در نظر گرفته بودیم
برنامه را خدمت بینندگان عزیز باشیم زمان اضافهتری را خدمتشان بودیم به هر حال برنامه افتتاحیه بود،
الحمد هلل دست بازتری بر اساس سیاستهای که آیتاهلل «حسینی قزوینی» چیدند ما خواهیم داشت که
ً
طبیعتا خط
اینجا شبکه تحت اشراف ایشان خواهد بود و خط قرمزهای که ایشان مشخص میکنند البته
قرمزهای ایشان مشخص است که به چه شکلی است؟
توهین به هر کدام از اقوام ،مذاهب و ادیان را ایشان حرام میدانند و گناهی نابخشودنی میدانند ما هم
در همان جهت ان شاء اهلل حرکت خواهیم کرد و اگر اشتباهی بشود و اگر توهینی خدای نکرده اتفاق
بیافتد حاضر به عذرخواهیش هستیم؛ ولی سعی بر ما این است که اصالً همچنین اتفاقی نیافتد در بخش
پایان برنامه هستیم اگر اساتید محترم فرمایشی دارند ما استفاده میکنیم.
استاد روستایی:
جناب آقای «حسینی» میخواهم هماورد طلبی بکنم ،باالخره ما در این دو سه سالی که نبودیم «شبکههای
وهابی» دور برداشتند و به قول خودمان خیلی گرد و خاک کردند و به اصطالح خودشان گرچه از نظر
ً
واقعا
محتوای چیزی ندارند ،من از همین امشب و از همین رسانه اعالم میکنم که منتظرشان هستیم اگر
ً
واقعا مرد میدان هستند ،اساتید «شبکه جهانی ولیعصر» با سینه ستبر آماده
مرد مناظره هستند و اگر
هستند که با اینها مبارزه بکنند ،و به قول شاعر:
از ما بترس طایفهی با ارادهایم /ما مثل کوه پشت علی ایستادهایم.
مجری:
بسیار ممنونم از شما استاد «روستایی» ،ان شاء اهلل چهارشنبه این هفته خدمت تان هستیم.
استاد روستایی:

ببینیم چه میشود.
مجری:
ما همین جا قول برنامه زنده را از شما بگیریم.
استاد روستایی:
من برای چهارشنبه برنامه چیدم ،ان شاء اهلل با آن استاد محترم صحبت بکنم ببینم میتوانیم یک کارش
بکنیم یا خیر توکل بر خدا.
مجری:
ممنونیم از شما ،استاد «شریفی» عزیز مطلبی است
استاد شریفی:
من پیرو این مطالبی که بینندهها تماس گرفتند امشب داشتم رصد میکردم بخصوص این ایامی که اساتید
روی آنتن نبودند که از آنها استفاده کنیم دو تا نکته است فکر میکنم باید به آن اشاره بشود ،یکی اینکه
مخاطب بزرگوار قبلی آقای «حسینی» هم فرمودند برخورد شبکههای مخالف و جناح مخالف مکتب
اهلبیت با متخصصین نقد آنها چطور است؟
یعنی به هیچ عنوان اجازه نمیدهند شخصی که میتواند آنها را نقد کند در شبکههای آنها و در فضاهای
ً
دقیقا برخالف مکتب مذهب اهلبیت ،ما اینجا استادمان
که آنها در اختیارشان دارند حضور پیدا کند،
استاد «حسینی» همین امشب اعالم کردند هر کسی که میخواهد گفتگوی علمی کند ،بسم اهلل حتی
پیشنهادی که در جلسه داشتیم و تصویب هم شد در زمان قبل میگفتند ما تلفنی تماس نمیگیریم چون
تلفنمان ثبت میشود بهانهها این بود.

ما اسکایپ را آماده کردیم؛ حتی الزامی هم به این نیست که بیننده مخالف ما چه «سلفی»« ،وهابی» چه
اهلسنت چه از اتباع مدعیان دروغین بخواهند با اسکایپ به صورت تصویری بیایند نه حداقل شما با
صوت بیایید که هیچ بهانهی برای کسی نباشد هر کسی که میخواهد بیاید هر بهانه خاصی که بخواهد
بیاورد ما آن بهانه را ازش گرفتیم.
من برنامه خودم را میگویم حاضر هستم مخالف که آمد مخالف از منی که صاحب برنامه و کارشناس آن
برنامه هستم بیشتر صحبت کند؛ یعنی اگر قرار است من  5دقیقه صحبت کنم ایشان  8دقیقه صحبت کند
یکی این نکته است همین نکته ادعای ما است در این که فرهنگ ما و مکتب ما ،فرهنگی است که از
گفتگوی علمی هیچ هراسی نداریم.
نکته دومی که من میخواهم به شما بینندگان عزیز بخصوص دوستان و «مجموعه ندای شیعه» و این گروه
فعالیتهای که من از اینجا از این عزیزان و بزرگواران قدردانی میکنم عزیزان ما از آن مرحله پاسخ به
شبهه باید بیرون بیاییم و آمدیم بیرون ،شیعه میگوید شیعه میپرسد شیعه پاسخ میدهد ،االن موقعی
است که ما ادله خودمان را بیان میکنیم و نسبت به این ادلهمان از مخالف سوال داریم.
پس از این فضای پاسخ به شبهات بیرون بیاییم بگوییم و بپرسیم وقتی سوال ما آمد مطمئن باشید با هم
سوال ما هم شبهه مخالف پاسخ داده شده هم عقائد ما ثابت میشود ،ما آمدهایم همینطور که استاد
«روستایی» گفت تا مکتب و مذهب اهلبیت را ان شاء اهلل به دعای خود اهلبیت تقویت کنیم ،با این
خطوط و با این برنامهی که اساتید ما بخصوص آیتاهلل «حسینی قزوینی» برای ما چیده است .ان شاء اهلل
امیدواریم که با دعای خیر شما بینندگان عزیز در این مسیر موفق و مؤید باشیم.
مجری:
خیلی ممنون از شما ،و بسیار ممنون از شما استاد «روستایی» عزیز! جای استاد «ابوالقاسمی» هم امشب
خالی بود اما این را بدانید استاد «ابوالقاسمی» عزیز خواهد آمد.
استاد روستایی:

استاد «موسوی» را هم ذکر کنید.
مجری:
بله ،استاد «موسوی» عزیز که هم در «شبکه الوالیه» برنامه داشتند ،در شبکه فارسی هم قرار است ان شاء
اهلل از وجودشان استفاده بکنیم ،منتها ممکن است استفاده از ایشان با یک فاصله زمانی باشد ،شبهای
گذشته پدر بزرگوار ایشان از دنیا رفتند .برای ایشان هم صلواتی بفرستید و فاتحهی بخوانید «اللهم صلی
علی محمد وال محمد و عجل فرجهم»
استاد «ابوالقاسمی» عزیز در «شبکه ولیعصر» برنامه خواهند داشت االن شرایط آمدن به «قم» و حضور در
استودیو را نداشتند اما برنامه خواهند داشت.
استاد شریفی:
ان شاءاهلل شب جمعه تشریف میآورند ،اسم برنامهشان هم راه روشن است ساعت  21 :30ان شاء اهلل
همین هفته شب جمعه منتظران جناب آقای «ابوالقاسمی» انتظارشان به پایان خواهد رسید ،عذر
ً
ظاهرا یک مقداری دیر رسیدند ما دیرتر به ایشان مطالب را ارائه کردیم،
میخواهم جناب استاد «حسینی»
این قسمت هنوز ماند مسافرت هستند ان شاء اهلل شب جمعه ساعت  21و  30دقیقه در خدمت استاد
«ابوالقاسمی» هستیم.
مجری:
یک ذره تردید داشتم چون استاد «ابوالقاسمی» قرار بود به برنامه برسند و نشد به خاطر همین
نمیدانستم ،یقینی می توانند ایشان به برنامه برسند یا نه خیلی خوب است ان شاء اهلل شب جمعه بیننده
برنامه استاد «ابوالقاسمی» از طریق «شبکه ولیعصر» باشید.
نکته بعدی اینکه مجموعه «شبکه ولیعصر» در تالش است که پخش اینترنتی برای شما کامالً رایگان
باشد.

یعنی اگر شما وارد «سایت ولیعصر» بشوید یا از طریق اپلیکیشن «مؤسسه تحقیقاتی ولیعصر» پخش
زنده اینترنتی «شبکه ولیعصر» را میبینید برای شما از حجم اینترنت در داخل «ایران» چیزی کم نشود ،اما
تا االن به هر حال مسائلی است نصف قیمت شده است اما کامالً رایگان نشده اگر شما از طریق اپلیکیشن
و سایت شبکه را میبینید فعالً نصف قیمت است ،یعنی نصف حجم اگر  100مگابایت شما استفاده
میکنید  50مگابایت برای شما در نظر گرفته میشود.
این به این معنا نیست که لطف کردند و نصفش را بخشیدند خیر خود مجموعه  50درصد دیگر را باید
پرداخت بکند به دنبال این هستیم که ان شاء اهلل رایگان باشد ببینیم که کار به کجا میرسد خدمتتان
اعالم خواهیم کرد.
یک نکته هم خدمتتان عرض کنم در فضای مجازی اگر میخواهید برای شبکه مطلب بگذارید تبلیغ بکنید
دوستان دیگرتان را ترغیب بکنید که این شبکه را ببینند هشتکی که انتخاب میکنید لطف کنید برای اینکه
یک وحدت رویه وجود داشته باشد دو بخش باشد شبکه آندرالین ولیعصر در مقابلش میتوانید با فاصله
(عجل اهلل تعالی فرجه الشریف) هم بنویسید
از این هشتک میتوانید استفاده بکنید که یک وحدت رویهی هم در فضای مجازی ان شاء اهلل وجود
داشته باشد ،بسیار ممنونم از شما استاد «روستایی» و استاد «شریفی» عزیز .ممنونم از شما بینندگان عزیز
که با ما تا االن همراه بودید برنامهمان یک مقدار طوالنی شد خوب و الزم بود عزیزانی که تماس گرفتید
ببخشید پشت خط ماندید ان شاء اهلل در برنامههای بعدی صدای شما را بشنویم مطالبی که دارید بشنویم
سوالی اگر داشتید بپرسید در موضوع آن برنامه و پاسختان را از کارشناس برنامه دریافت بکنید ،ممنونیم از
شما التماس دعا داریم یا علی مدد دعای آخر:
«اللهم عجل لولیک الفرج»

