
 بسم هللا الرحمن الرحیم

 91/91/9911تاریخ: 

 لزوم دفاع از والیت و امامت موضوع:

 آیت هللا دکتر حسینی قزوینی:

تقدیم به پیشگاه مقدس و باعظمت حضرت بقیة هللا األعظم )ارواحنا لتراب مقدمه الفداء( صلواتی عنایت 

 فرمایید.

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

هللا  لقاء یوم إلی هللا اعداء اعدائهم علی الدائم اللعن و هللا بقیة موالنا علی السیما هللا آل آله علی و هللا رسول علی

 الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کّنا لنهتدی لوال أن هدانا هللا

گوییم و خدا را شاکریم که به ما توفیق داد نعمت والیت سپاس میویژه  هایش بهخدا را بر تمام نعمت

 نشینیم.امروز در جمع شما عزیزان و بزرگواران هستیم و دقایقی با هم به گفتگو می

 یکی از موضوعاتی که مورد دغدغه معصومین و نبی گرامی اسالم بود، موضوع والیت و امامت هست.

ای که رسالت علنی خود را مطرح کرد، در همان جمع ر اولین جلسهنبی گرامی اسالم در سال سوم بعثت د

 سران قریش سه موضوع را برای مردم مطرح فرمود؛ توحید، رسالت و والیت. حضرت فرمود:

 «و خلیفتی فیکم ییوصقولوا ال إله إال هللا تفلحوا بأنی رسول هللا الیکم و إّن علیا اخی و »

و دیگران با سندهای معتبر نقل « طبری»بلکه علمای بزرگ اهل سنت همانند  این مطلب را نه تنها علمای شیعه،

 اند.کرده



های مختلف با واژگان متعدد مطرح است. قضیه واژه خالفت به همچنین بحث والیت امیرالمؤمنین در مناسبت

 هنگام جنگ تبوک است که حضرت فرمود:

 «یبعد من مؤمن لک یف یفتیخل وأنت»

 - روتیب - یاإلسالم تبکالم: النشر دار ،یبانیالش کالضحا عاصم یأب بن عمرو :فالمؤل اسم السنة،

 9911، ح 565، ص 1، ج یاأللبان نیالد ناصر محمد: قیتحق ،یاألول: الطبعة ،9011

کتاب  هاآناین روایت هم در کتب اهل سنت با سندهای صحیح و معتبر نقل شده است که از جمله 

صحیح »که تالی تلو « ابن ابی عاصم»اثر « السنة»کتاب و « حاکم نیشابوری»اثر  «المستدرک علی الصحیحین»

 قل شده است.نهست، « صحیح مسلم»و « بخاری

 در روایت دیگر وارد شده است:

 «ومؤمنة بعدی مؤمن کل ولی أنت»

 تو ولی امر تمام مؤمنین و مؤمنات بعد از من هستی.

 دار: النشر دار النیسابوری، الحاکم عبدهللا أبو عبدهللا بن دمحم: المؤلف اسم الصحیحین، علی المستدرک

 ص ،9 ج عطا، القادر عبد مصطفی: تحقیق األولی،: الطبعة م، 9111 - هـ 9099 - بیروت - العلمیة الکتب

 0651 ح ،909

 با سند صحیح نقل شده است. 111صفحه  5جلد « سلسلة األحادیث الصحیحة»این روایت همچنین در کتاب 

ْؤِمن   ل  ک ِإَمام   َأْنَت » ْؤِمَنة وَ  م   «م 

 116، ح 959، ص یعل بن محمد ه،یبابو ابن: سندهی، نویاألمال



 ای که شما بگویید نبی گرامی اسالم اتمام حجت کرده باشد، در روایات وارد شده است.مشاهده کنید هر واژه

جلد سوم « المستدرک علی الصحیحین» کند، بازهم در کتابداللت نمی« امام»یا « خلیفه»یا « ولی»اگر 

 با سند صحیح وارد شده است: 69صفحه « خوارزمی»اثر « المناقب»یا کتاب  901صفحه 

 «نیالمحجل الغر وقائد نیالمتق وإمام نیالمسلم دیس أنه ثالث یعل یف إلي   يأوح»

 دار: النشر دار ،یسابورینال مکالحا عبدهللا أبو عبدهللا بن محمد :المؤلف اسم ن،یحیالصح یعل کالمستدر

، ص 9عطا، ج  القادر عبد یمصطف: قیتحق ،یاألول: الطبعة ،م 9111 - هـ 9099 - روتیب - ةیالعلم تبکال

 0661، ح 901

 فرمایند:روند، میای که پیغمبر اکرم از دنیا میهمچنین در آخرین لحظه

 «بعده تضلوا ال کتابا لکم أکتب هل»

 .نشوید گمراه هیچگاه که بنویسم کتابی تا بیاورید کاغذی و قلم

 - بیروت - اإلسالمی المکتب: النشر دار الصنعانی، همام بن الرزاق عبد بکر أبو: المؤلف اسم المصنف،

 1151 ح ،091 ص ،5 ج األعظمی، الرحمن حبیب: تحقیق الثانیة،: الطبعة ،9019

شرح »در کتاب « بدرالدین عینی»ذیل آن یا "نامه نانوشته" مراجعه کنید که در « حدیث قرطاس»شما به 

 گویند:می« شرح صحیح بخاری»در کتاب « قسطالنی»و « فتح الباری»در کتاب « ابن حجر»و « صحیح بخاری

 «بعده اإلمامة یعل نصی أن أراد»

 دار: النشر دار ،ینیالع أحمد بن محمود نیالد بدر :المؤلف اسم ،یالبخار حیصح شرح یالقار عمدة

 990، ح 919، ص 1روت، ج یب – یالعرب تراثال اءیإح



حال ما به واقعه غدیر بنابراین آغاز رسالت با والیت شروع شده و پایان رسالت هم با والیت خاتمه یافته است. 

جلد دوم « کافی»در کتاب « مرحوم کلینی»خم با وجود صد و بیست و چهار هزار نفر جمعیت کاری نداریم. 

 ایت با این مضمون:حدود پانزده رو 91صفحه 

اَلةِ  َعلَی َخْمس   َعلَی اإْلِْساَلم   ب ِنی» کاةِ  وَ  الص  ْومِ  وَ  الز   ن وِدی کَما ء  ِبَشی یَنادَ  لَمْ  وَ  اْلَواَلیةِ  وَ  اْلَحج   وَ  الص 

 «ِباْلَواَلیة

 ،1 ج محمد، آخوندی، و اکبر علی غفاری: مصحح/  محقق یعقوب، بن محمد کلینی،: نویسنده الکافی،

 9 ح ،91 ص

مشاهده کنید نماز که عمود دین است و روزه و حج و زکات عظمت زیادی دارند، اما کند. نقل میبا سند صحیح 

 در برابر والیت چیزی نیستند و اهمیت والیت باالتر از این است.

 «ألّن اإلمام هو الدال علیهنّ »

 نماز بدون والیت نماز نیست.

راد بگوییم: "نماز بی والی او، عبادتی است بی وضو". مشاهده کنید نمازی که از خواهیم همانند بعضی افما نمی

 )علیهم السالم( نیامده باشد، از ابتدا تا انتها مملو از بدعت است. اهل بیت طریق 

ندارد که این یک  «بسم هللا الرحمن الرحیم»خوانند، اما سوره حمدشان مشاهده کنید آقایان اهل سنت نماز می

 گویند.می «آمین»عبارت  (ینالّضال  )است. بدعت دوم این است که بعد از  بدعت

گویند. بدعت چهارم این است که ذکر سالم نمازشان را نمی اهل بیت بدعت سوم این است که در رکوع ذکر 

از خوانند. مشاهده کنید تمام این اعمال مملو وارونه است. همچنین موقع نماز خواندن دست بسته نماز می

 بدعت است.



کنند مراجعه کنید پیغمبر اکرم چنین نمازی نخوانده است. اگر به کتب اهل سنت که نماز پیغمبر اکرم را نقل می

 اند.نگفته «آمین»گفتند، تکتف نداشتند،  «بسم هللا الرحمن الرحیم»خواهید دید که پیغمبر اکرم 

خوانند. امام ت، حال آنکه اهل سنت سوره توحید را نمیپیغمبر اکرم بعد از سوره حمد سوره توحید را خوانده اس

شود، رسد و حقایق برایشان روشن میفرماید: غیر شیعیان وقتی که مرگشان فرا میصادق )علیه السالم( می

 اند!!فهمند چه خسارتی به بار آوردهآن وقت می

ل سنت بیداری و بصیرت عطا کن تا گویم: خدایا برای جوانان اهیکی از دعاهای هرشب بنده این است که می

 حق را بیابند.

نداریم. ما با اهل سنت بحث و  هاآناهل سنت هم پاره تن جهان اسالم هستند و ما دشمنی و پدر کشتگی با 

 رای اینکه حقیقت کشف و روشن شود تا فردا گرفتار آتش جهنم نشوند.کنیم، اما بجدل و مناظره می

دانیم. ائمه اطهار مقدسات اهل سنت را خالف شرع بّین و گناه نابخشودنی می ما هرگونه توهین و اهانت به

)علیهم السالم( به ما دستور دادند در مواجهه با اهل سنت اگر هزار فحش هم به شما دادند، به اندازه یک 

 جواب ندهید. هاآنفحش به 

در کتاب « مرحوم شیخ صدوق»و  191صفحه  19جلد « بحاراالنوار»در کتاب « عالمه مجلسی»مشاهده کنید 

 کند که چنین است:عبارتی را نقل می 911صفحه « اإلعتقادات»

اًل  اْلَمْسِجدِ  یفِ  یَنرَ  ِإن ا َله   لَ یقِ  َأن ه  » مْ ی وَ  مْ کَأْعَدائِ  ِبَسب   ْعِلن  ی َرج  ه  بُّ  «س 

 هاآنو  کندیم علنی سب را شما دشمنان مسجد در شخصی گفتند: آمدند و صادق امام افرادی خدمت

 برد.را نام می

 



َض  الل ه   لََعَنه   َله   َما َفَقالَ »  «ِبَنا َتَعر 

 حضرت فرمود: چه مرضی دارد! خدا او را لعنت کند. او متعرض ماست.

، 19ج  ،محققاناز  ی، محقق / مصحح: جمعیتق، محمد باقر بن محمد یسنده: مجلسیبحار األنوار، نو

 01، ح 191ص 

آید که می« إعتقادات»آمده است. الزم به ذکر است روایاتی در کتاب « إعتقادات»کتاب  این روایت در

 بنابراین ما موظف هستیم که حق را روشن کنیم.های علم رجال را گذرانده باشد. قنطره

. کردنددری در این زمینه برای مناظره و گفتگو با اهل سنت تربیت میه اطهار )علیهم السالم( نیروهای قائم

 شاید ما بیش از هفتاد یا هشتاد روایت در این زمینه داریم.

تفسیر منسوب به امام حسن »خود روایاتی در این زمینه آورده است، « رجال»در کتاب « مرحوم کشی»

 روایتی در این زمینه دارد.« احتجاج»در کتاب « طبرسی»روایاتی در این زمینه دارد، « عسکری

هشام »ار هم تربیت نیرو برای روشن کردن حق و بحث و مناظره بود. اگر شرح حال های ائمه اطهیکی از دغدغه

 دادند.فهمید که امام صادق چطور او را مورد خطاب قرار میببینید، می« رجال کشی»را در « بن حکم

ةِ  کَتاب  » 911جلد دوم صفحه « کافی»در کتاب همچنین  ج  ةاْلح   ِإَلی ااِلْضِطَرارِ  َباب  » ،«اْلح  روایتی از  0حدیث  «ج 

بودند که مردی شامی آمد و درخواست کرد  کند: حضرت در منیه است که نقل میوارد شد« یونس بن یعقوب»

 با شما مناظره کنم. آمدمکه من 

فن  درشان و شاگردان پدر بزرگوارشان که شاگردان میان از که دادند دستور «یعقوب به یونس» به صادق امام

 دارند و در علم کالم توانمند هستند را بیاورند.مناظره مهارت 



که قهرمان مناظره در عصر معصوم بود را پیدا کردم و « مؤمن الطاق»گوید: من رفتم می« یونس بن یعقوب»

شاگرد امام سجاد در علم « قیس بن ماصر»که یکی از قهرمانان مناظره بود را آوردم، « هشام بن سالم»آوردم، 

 ه را آوردم.کالم و علم مناظر

که اجازه اجتهاد از دست امام صادق داشت و حضرت به او « أبان بن تغلب»همچنین « یونس بن یعقوب»

 فرمودند:

 «الناس أفِت  و المدینة مسجد فی اجلس»

 رباح بن تغلب بن أبان 1 منه األلف باب ،91 ص علی، بن احمد نجاشی،: نویسنده النجاشی، رجال

پنجره خیمه را باز  دائماً مام با دیدن این قهرمانان و فحول هنوز آرام نشده است و را آورد، اما دید که دل ا

 کنند گویا منتظر کسی دیگر هستند.کنند و بیرون را نگاه میمی

 آید و وقتی چشم امام صادق به این شترسوار افتاد، گل از گلش شکفت و فرمود:از دور دیدیم شترسواری می

 «َبةعْ کالْ  َرب   وَ  ِهَشام  »

های علمی زیادی که در آنجا جمع بودند و همگی تربیت شده ما ابتدا تعجب کردیم که امام با وجود شخصیت

 آیند.به وجد می« هشام بن حکم»مکتب امام باقر و امام صادق اینطور از آمدن 

بود. زمانی که او  نوجوانی سیزده چهارده ساله بود که هنوز موی صورتش در نیامده« هشام»این در حالی بود که 

وارد شد، علی رغم اینکه همه فحول و اساتید و ریش سفیدان نشسته بودند حضرت برای او کنار خودشان جا باز 

 کردند و به او فرمودند به آنجا برود و فرمود:

 



نَا»  «یِده وَ  لَِساِنهِ  وَ  ِبَقْلِبهِ  نَاِصر 

 گر ماست.هشام با قلب و زبان و دستش یاری

توانیم به جایی برسیم که وقتی امام زمان ما را ببینند، در مورد ما ارزشمند است!! آیا ما هم می ببینید چقدر

و قلما و قدما ناصر حضرت  زباناً کنیم کاری کردیم که خودمان احساس می واقعاً ای بفرمایند؟! آیا چنین جمله

 ولی عصر باشیم؟!

که اجازه اجتهاد از دست معصوم « أبان بن تغلب» ت،که افقه فقها در عصر معصوم اس« زراره»در آن مجلس 

وقتی امام صادق به این نوجوان نگاه ، اما که خود قهرمان علم کالم است نشسته است« هشام بن سالم» و دارد

 برند.اینقدر لذت می کنندمی

شیر خود را به  بیند این جوان همانندآورد وقتی که میبال درمی« هشام بن حکم»انسان با مطالعه مناظرات 

مقابل را در جا میخکوب کند که طرف زیبا و دقیق و مؤدب مناظره می هاآنزند و آنچنان با سپاه مخالف می

 کند.می

ای پرسد: در چه زمینهخواهم با تو مناظره کنم. امام صادق از او میکند که من میشخص شامی ادعا می

« زراره»برادر « حمران»حضرت به خواهم مناظره کنم. قرآنی میگوید: در علوم خواهی مناظره کنی؟ او میمی

 دهند.دستور مناظره می

گوید: یابن رسول هللا! من آمدم با شما مناظره کنم. امام صادق در جواب شود و میمرد شامی ناراحت می

 !یاشدهپیروز شدی، بر من پیروز « حمران»فرمایند: اگر به می

بیت کردند و چکار کردند! این سخن معصوم و حجت خداوند است و سخن فالن امام صادق چه نیروهایی تر

 ای.پیروز شدی، بر من پیروز شده« حمران»فرماید: اگر بر عالم و افراد عادی نیست. حجت الهی می



در علوم ادبیات گوید: یابن رسول هللا! خورد، سپس میکند و شکست میمناظره می« حمران»مرد شامی با 

 دهد.دستور مناظره می« أبان بن تغلب»خواهم مناظره کنم. حضرت به عرب می

دستور مناظره « زراره»خواهم در رابطه با فقه مناظره کنم. حضرت به دارد: من میمرد شامی عرضه می

هشام بن »خواهد در رابطه با کالم مناظره کند، حضرت به کند که میدهد. وقتی که مرد شامی درخواست میمی

 دهند.دستور مناظره می« مسال

گوید: یابن رسول هللا! بیا تا در امامت با همدیگر شود و بازهم میخورد، سیر نمیمرد شامی که بارها زمین می

 دهند.کند و به او دستور مناظره میکه کنار دستش نشسته نگاه می« هشام بن حکم»مناظره کنیم. امام به 

هایش را سر او تواند تالفی شکستتازه کار است و او می« بن حکمهشام »شود که مرد شامی خوشحال می

 دربیاورد.

های خندند به طوری که دندانبرد و میکند، امام صادق آنچنان لذت میمناظره می« هشام بن حکم»زمانی که 

 بر این مرد شامی نمایان بود.« هشام بن حکم»حضرت از نهایت خوشحالی به سبب پیروزی 

بسیار  آنهادارد: فرماید: دوستان ما را چطور دیدی؟ او عرضه میست که حضرت به مرد شامی میجالب اینجا

 های خود را به رخ ما بکشید؟خواستی شاگردان و تربیت شدهحاذق و ماهر هستند. آیا می

 ؟کنید که ما باید در اینجا بیکار بنشینیمکنید و تصور میحضرت فرمودند: بله. شما شبهه تولید می

گیرد، در پایان جالب اینجاست که حضرت همانند یک مربی فوتبال که در پایان ایرادات و اشکاالت افراد را می

 کنند.یادآوری می هاآنکنندگان را به  مناظرهنقاط قوت و ضعف هرکدام از 



هشام بن »ه خواستم نوبت به مناظرای شد، زیرا میگوید: این نوجوان برای من مسئلهمی« یونس بن یعقوب»

رسید، « هشام بن حکم»خواهند چه اشکالی به او بگیرند. وقتی که نوبت به برسد تا ببینم حضرت می« حکم

 حضرت آنچنان او را تمجید و تجلیل کردند و فرمودند:

 «الن اس َفْلیکل مِ  ِمْثل ک»

 .کند مناظره افراد این با باید تو مثل هشام

ل ةَ  َفات قِ » فَ  وَ  الز   «الل ه َشاءَ  ِإنْ  َوَراِئَها ِمنْ  اَعة  الش 

 .توست سر باالی ما کمک شاءهللا ان که جلو برو

 ،9 ج محمد، آخوندی، و اکبر علی غفاری: مصحح/  محقق یعقوب، بن محمد کلینی،: نویسنده الکافی،

 0 ح ،919 و 911 ص

ار ارزشمند است! امام صادق در فقه واماند. این ک« هشام بن حکم»ها از تعریف امام صادق نسبت به همه چشم

 و اصول و کالم شاگرد دارند، اما آنچه برای امام مالک هست بحث امامت است.

 «ِباْلَواَلیة ن وِدی کَما ء  ِبَشی یَنادَ  لَمْ  وَ »

خوانیم باید مقدمه برای اثبات امامت داشته باشیم. همچنین زمانی که از اآلن دقت کنید که وقتی ما فقه می

 های دیگر هم مطالعه داشته باشیم.خوانیم، باید در زمینهل و ادبیات میاصو

ل بکارد که ادبیات خوب داشته باشد. اگر صرف و نحو شما خراب الزم به ذکر است کسی می تواند در امامت گ 

کنند و یباشد و بیایید با یک سنی یا وهابی مناظره کنید و روایتی را غلط بخوانید، همانجا شما را مسخره م

 اندازند.دست می



مباحث فقهی و اصولی شما باید در سطحی باشد که خودتان مجتهد متجزی باشید، زیرا بحث پاسخگویی به 

های شبهات و دفاع از حریم والیت چنین نیست که یک روزه صاحب فن شوید. باید مقداری دقت کنیم و پایه

 اولیه را خوب بخوانیم.

خواند که از نصف گذشت، بتواند آن را از اول خوان کسی است که وقتی کتابی میسگویم طلبه درمن بارها می

خوانید موفق هستید، اما اگر غیر از این است باید در درس خواندن خود تجدید تدریس کند. اگر چنین درس می

 نظر کنید.

بحث منطق بسیار اثر دارد و در  وقتی کتابی از نصف گذشت، باید بتوانید همانند استاد آن را از اول تدریس کنید.

 بحث مناظرات و دفاع از حریم والیت نقش اساسی دارد.

ما باید بدانیم که ابتدا در کجا از برهان استفاده کنیم، در کجا از خطابه استفاده کنیم، در کجا از جدل استفاده 

 داند.ی نمیما باید از مغالطه استفاده کنیم، زیرا طرف هیچ چیز اصالً کنیم. گاهی اوقات 

اند. ما اساتیدی داریم که چندین سال است در این به میدان آمده« الحسناحمد »طرفداران مشاهده کنید 

 از شاگردان خودمان بودند. غالباً جلساتی داریم که  هایناهای شنبه با کنند. ما شبزمینه کار می

را  هاآنو بحث کردیم، اما نتوانستیم یکی از ها یکی از اساتید گفت: ما این همه کتاب نوشتیم در یکی از شب

 برگردانیم!

شویم، اما از زمانی که وارد این بحث شدیم همانند ورودمان در « احمد الحسن»خواستیم وارد بحث ما ابتدا نمی

« احمد الحسن»ای که حدود پنجاه نفر از تابعین بحث وهابیت قهرمانانه وارد شدیم. ما در مشهد در جلسه

 حضور داشتیم. بودند،



حضرت مهدی هستم و پدرم به من دستور داده است بیایم و زمینه را من فرزند " :مدعی است« احمد الحسن»

 برای ظهور آن حضرت فراهم کنم.

های علمیه را نابود کنم تا و تصمیم دارم همه مراجع عظام تقلید را از بین ببرم، حوزه من امام سیزدهم هستم

 ت مهدی را فراهم کنم."زمینه آمدن پدرم حضر

میالدی در بصره  1116میالدی در بصره اعالم موجودیت کردند، سال  9111و طرفداران او سال « احمد الحسن»

 جنگ مسلحانه داشتند که حدود دویست و پنجاه تن از اتباع او کشته شدند.

سیستانی و طالب را بکشند.  خواستند آیت هللا العظمیمیالدی به نجف حمله کردند و می 1111در سال  هاآن

 را تارومار کردند و حدود هشتاد یا نود نفر از آنان را کشتند.« جند السماء»ارتش عراق آمد و سپاه 

خواستند شب تاسوعا به کربال حمله کنند، اما بازهم ارتش عراق آمد و قبل از آنکه همچنین سال بعد می هاآن

 معلوم نیست کجاست.« احمد الحسن»د. در حال حاضر هم را تارومار کردن هاآنوارد کربال شوند 

ایم و تا به حال هم هیچ تصویری از او نبوده است. بنا به نقلی گفته یس عراق معتقد است که ما او را کشتهپل

شده که او به امارات پناهنده شده است و اآلن هم به استرالیا گریخته است. آنطور که گفته شده پسر او در 

 خواند.دانشگاه استرالیا درس می

بنده تعجب  اصالً اند. رفته« احمد الحسن»م نزدیک به سیصد نفر به سمت های ما در قدر حال حاضر طلبه

 کنم.می

به اینجا آمدند  آنهامناظره کردم.  آنهاها و حتی قطب بسیاری از فرق بحث و مناظره داشتم؛ بنده با صوفیبا بنده 

 مناظره داشتیم. هاو ما با همدیگر چندین جلسه بحث و مناظره داشتیم. ما اوایل انقالب با کمونیست



همچنین با اهل سنت و وهابیت بیش از دویست جلسه در عربستان سعودی مناظره داشتم، اما قومی بی 

به قدری بی محتوا هستند و مطالبشان مطالب  آنهاندیدم. « احمد الحسن»تر و بی محتواتر از طرفداران منطق

 داند.زشت و بی محتوا هست که خدا می

 اوالً دارند، این است که « احمد الحسن»دو نمونه برایتان بیان کنم. ادعاهایی که طرفداران اجازه بدهید من یکی 

 دانند.تمام مسلمانان را کافر می

گویند. یکی از برادران او افسر ارتش عراق است که در اطراف بصره متولد نیست و دروغ می« سید»این شخص 

 ی بغداد درس خواندم و تمام مدارک آن هم موجود است.شده است. او مدعی است که من در دانشگاه مهندس

 گوید:او بعد از اینکه یک سری افراد احمق را اطراف خود جمع کرده است، ادعای سیادت کرده است. ایشان می

به  9015کنم هرکسی بعد از تاریخ سیزده رجب سال "به اسم امام محمد بن الحسن حضرت مهدی اعالم می

آشکارا بیعت را برای وصی و رسول امام مهدی اعالم نکند از والیت علی بن أبی طالب خارج  این دعوت نپیوندد و

 و به این سبب به جهنم وارد خواهد شد."

گوید: "بر هیچ اطاعت نکند جهنمی است. او می« احمد»او دیگر تکلیف همه را روشن کرده است. هرکسی از 

ند اهل آتش است. این یعنی یمانی صاحب والیت الهی مسلمانی حالل نیست از او سلب اطاعت کند، هرچ

 است." متن عربی این ادعا چنین است:

 «!وی علیه فمن فعل ذلک فهو من اهل النارال یحل لمسلم ان یلت»

اساس بیاین افراد  ثابت شود کافی است که ه برای شما بگویم و همین مواردبنده تنها به اندازه یکی دو نمون

 هستند.



)علی نبینا و آله و علیه السالم( یکی از پیامبران بزرگ الهی و پیامبران مرسل است. یکی از  حضرت یونس

 فرماید:کسانی که نامش در قرآن کریم برده شده است، حضرت یونس است. قرآن کریم می

ْرَسلِ  لَِمنَ  ون َس ی ِإن   )وَ   (یناْلم 

 .بود ما رسوالن از ونسی و

 991(: آیه 91سوره صافات )

رد و روحش به ظلمات جهنم نگریست" تا ان در رابطه با حضرت یونس میایش نویسد: "یونس در شکم ماهی م 

کنم. جسد او در بیابان عریان و بی سرپناه افتاد و روحش در گوید: "من حقیقت را آشکار میجایی که می

 طبقات جهنم تا روز برانگیخته شدن باقی ماند".

 فرماید:م میاین در حالی است که قرآن کری

ْؤِمنِ  ین ْنجِ  کذلِ ک وَ  الَْغم   ِمنَ  ناه  ینَج   وَ  َله   )َفاْسَتَجْبنا  َن(یاْلم 

 نجات را مؤمنان گونه نیهم و م،یدیبخش نجاتش اندوه آن از و م،یرساند اجابت به را او یدعا ما

 .دهیمیم

 11(: آیه 19سوره انبیاء )

 فرماید:نیم. همچنین قرآن کریم میخواما این آیه را هرروز در نماز غفیله می

وَ  وَ  ِباْلَعراءِ  )َفَنَبْذناه    ( م  یَسقِ  ه 

 هک یحال در میندکاف اهیگ از یخال کخش نیسرزم یک در را او( و میدیبخش ییرها را او ما حال هر به)

 .بود ماریب



ون َأوْ  َأْلف   ِماَئةِ  یِإل َأْرَسْلناه   )وَ   (یِزید 

 .میفرستاد شتر،یب ای ،ینفر هزار صدیک تیجمع یسو به را او و

مْ  )َفآَمن وا ْعناه   (ینحِ  یِإل َفَمت 

 .میساخت مندبهره یزندگ مواهب از را آنان یمعلوم مدت تا و آوردند مانیا هاآن

 901 – 905(: آیات 91سوره صافات )

کند که . او ادعا میکنمکند و من حقیقت را آشکار میکند که قرآن کریم اشتباه میحال این شخص ادعا می

 قرآن کریم و پیغمبر اکرم اشتباه کرده است، اما من دیدم که حضرت یونس در طبقات جهنم است.

ها با کند؟ اگر شما به دیوانه خانه بروید و چنین حرفی را بزنید، دیوانهآیا یک شخص دیوانه حرف او را قبول می

 زنید. همچنین در مورد آیه شریفه:ست میکنند که این چه حرفی النگه کفش شما را بیرون می

 َجَدال( ء  یَش  َثرَ کأَ  اإْلِْنسان   انَ ک )وَ 

 .پردازدیم جدل به زیچ هر از شیب انسان یول

 50(: آیه 91سوره کهف )

(کند که مراد از ادعا می نستجیر بالله علی بن أبی طالب است. خداوند متعال در این آیه شریفه  )اإْلِْنسان 

 کند.: انسان هرگاه گمراه شود به باطل مجادله میفرمایدمی

زنی! که می است یحرفتو که مدعی هستی من فرزند و رسول حضرت مهدی هستم و یمانی هستم، این چه 

 همچنین در مورد آیه شریفه:

 



ْسر( یَلفِ  اإْلِْنسانَ  )ِإن    خ 

 .اندیانز در همه هاانسان هک

 1(: آیه 919سوره العصر )

« شیخ صدوق»اثر « کمال الدین»است. مشاهده کنید در کتاب  )اإْلِْنساَن(د که امیرالمؤمنین همان کنادعا می

 وارد شده است:

( یَلفِ  اإْلِْنسانَ  ِإن  )» ْسر   «َأْعَداَءنَا یْعنِ ی خ 

، 1بر، ج کا یعل ،یغفار: مصحح/  محقق ،یعل بن محمد ه،یبابو ابن: سندهینو النعمة، تمام و نیالد مالک

 9، ح 656ص 

سوزد، زیرا منطق هستند. من دلم به حال این شخص نمیمحتوا و بیگویم این افراد بیبنده به همین دلیل می

 مشخص است که عامل اسرائیل و آمریکاست و دستش در دست منافقین است.

به « یرجو»س آید توسط منافقین است. رهبری این افراد را هم عروهایی که برای این افراد از سوئد میپول

 آورد.ها را از کجا میدانید که او خود این پولعهده گرفته است و خودتان بهتر می

ند برای ما بسیار مایه تأسف شواین مسائل مشخص است، اما اینکه بعضی از طالب ما جذب این پدیده می

 است و هنوز این مسئله برای من روشن نشده است.

متن نام بنده را آورده بود.  هاآنای خطاب به علما نوشته بود و در یکی از همیالدی نام 1110سال  این شخص در

 نامه چنین است:

 «ای السالم علیکم إلی السید القزوینیدجال البصرة رسالة إلی السید القائد ... أما بعد إلی السید الخامنه»



، اما دیدم که این افراد «ل بترک ذکرهموت الباط»او در نفر دوم اسم من را آورده بود. من در آن زمان گفتیم: 

ای که به تربیت حیدریه در جلسه هاآنهای قم را تربیت کردیم و دست بردار نیستند. بنابراین تعدادی از بچه

 آنجا بودند، رفتند.« احمد الحسن»حدود شصت تن از اتباع 

آیه قرآن کریم در یک طرف،  در یک طرف،« أحمد الحسن»همین تصاویر کتاب را نشان دادند. کتاب  هاآن

 فرماید:جمله امام صادق که می

( یَلفِ  اإْلِْنسانَ  ِإن  )» ْسر   «َأْعَداَءنَا یْعنِ ی خ 

و فحش دادن شروع به لعنت فرستادن  هاآنگفتند در آن جلسه حدود سی نفر از می هاآندر یک طرف بودند. 

 جلسه باید چنین باشد!کردند. « أحمد الحسن»به 

بحث علمی کنیم. من تا به حال بیش از پنجاه مرتبه گفتم که من آماده  هاآنارزش این را ندارند که ما با  هاآن

که با این شخص مناظره یا مباهله کنم. بنده حاضرم عزیزترین افرادم را بیاورم و با این شخص مباهله هستم 

 آیند؟!من بارها اعالم کردم؛ چرا این افراد نمیکنم. 

أحمد »به ما دادند در ایران و خارج از ایران اگر بنده تابع  اهل بیت ا گفتم با توجه به آبرویی که بنده باره

 دهم حداقل پانصد هزار نفر با من تابع او شوند.شوم، قول می« الحسن

 بکشانید.« احمد الحسن»کنیم، من را طرف کنید اگر ده هزار نفر نیرو داشته باشیم قیام میشما که ادعا می

 آیید؟پانصد هزار نفر را دنباله رو خودم بیایند. چرا به سراغ ما نمیدهم من قول می

روند و شروع به ای میمنطق، هواپرست و عقدهتنها به سراغ چند تن از طالب بی« احمد الحسن»طرفداران 

 کنند.می هاآنسحر و جادوی 



شده است. « احمد الحسن»کنم مبلغ ریس میای که مدعی است من رسائل و مکاسب در حوزه علمیه تدطلبه

تأسف  هاآنه است. ما از شد« احمد الحسن»ای که مقرر درس آیت هللا العظمی جوادی آملی است مبلغ طلبه

 خوریم!می

این شخص در جای دیگر بازهم به حضرت امیرالمؤمنین )سالم هللا علیه( جسارت کرده است. حضرت در یکی 

 فرماید:از دعاها می

وب   یَقْلبِ  یِإلَهِ »  «َمْغل وب   یَعْقلِ  وَ  وب  یَمعْ  ینَْفِس  وَ  َمْحج 

، 10ج  ،محققاناز  ی، محقق / مصحح: جمعیتق، محمد باقر بن محمد یسنده: مجلسیبحار األنوار، نو

 91، ح 909ص 

بود، علی همان نویسد: "اگر این منیت و ظلمت کم در وجود علی ناو در مورد این فراز از دعای امیرالمؤمنین می

 شد!"محمد می

مشخص است که هدف این شخص این است که جوانان شیعه را به معتقدات اصلی که امیرالمؤمنین رأس 

 کامالً امامت است و بیش از سیصد آیه در قرآن کریم درباره او نازل شده است، بدبین کند. هدف این شخص 

 مشخص است و غیر از این هدف دیگری ندارد.

ها را های اینترنتی خود گذاشتند. ما غالب این کتابدر سایتنزدیک به سیصد کتاب « احمد الحسن»طرفداران 

 سطر به سطر مطالعه کردیم.

ها مقایسه کردیم و حدود پنجاه و پنج مورد پیدا کردیم عبارتی که را با بهائی« احمد الحسن»ما حتی حرف 

دارد و همه را کنار هم « حسین علی بهاء»یا « باب علی محمد»دارد عین عبارتی است که « احمد الحسن»

 گذاشتیم.



را گرفتیم و همه را با هم « احمد الحسن»های ای از کتابها را گرفتیم و صفحهای از کتاب بهائیما صفحه

 مقابله کردیم.

ها ائیگوید وجود ائمه آلوده به شرک بوده است را بهکه می« احمد الحسن»به عنوان مثال عین همان حرف 

و هم نبی هستم. هستم کند که من هم رسول کند و ادعا میخاتمیت نبوت را انکار می« احمد الحسن»زنند. می

 عجیب است! واقعاً 

اثر جانشین و فرستاده امام مهدی وارد شده است: "بعد از حضرت مهدی دوازده مهدی « المتشابهات»در کتاب 

بازهم در جای دیگری از این کتاب  رسالت و والیت را با هم دارد." تم دو مقاممن هسکه  هاآناولین  .آیدمی

 وارد شده است:

 «هم الرسلو النبوة الخاتمة مما تقدم أّن لألئمة و المهدیین مقام النبوة »

 کند.لعنت کند کسی را که در حق ما ادعای نبوت می وبریم فرماید: ما به خدا پناه میامام صادق می

ما باید تالش کنیم همانطور که ائمه اطهار فرمودند است. « احمد الحسن»های هایی از حرفاین موارد نمونه

را ببینیم و با  هاآنو آتش به اختیار مطالب آید همانند یک سرباز فداکار و جان بر کف ها میزمانی که بدعت

 را رسوا کنیم. هاآنمطالب ائمه اطهار مقایسه کنیم و 

نسبت به مخالفین دارند بسیار تعابیر عجیبی است. بنده همین امروز که مقداری روی  تعابیری که ائمه اطهار

جلد اول « مرحوم طبرسی»اثر « اإلحتجاج»به مطلبی برخورد کردم. در کتاب کردم، یکی از روایات کار می

 وارد شده است: 91صفحه 

اِب  ِمنَ  َجاراً  َلَنا ِإن  » لِ  لِ یَتْفِض  یفِ  َنایَعلَ  ْحَتجُّ ی وَ  َنایْؤذِ ی النُّص  انِ  وَ  اأْلَو  الِِث  وَ  یالث  ْؤِمنِ  رِ یَأمِ  یَعلَ  الث   وَ  ع نَ یاْلم 

َججاً  َنایَعلَ  وِرد  ی  «َعْنَها اْلَجَواب   َف کی یَنْدرِ  اَل  ح 



کنند که ما بلد نیستیم جواب افرادی خدمت امام معصوم عرضه داشتند که افرادی شبهاتی مطرح می

 بدهیم.

ر شبهات هم درون حوزه و هم بیرون حوزه مطرح هستند. حدود یک ماه و نیم قبل سه تیم از در حال حاض

اساتید و منبریان اصفهان به منزل ما آمدند و گفتند: شخصی در اصفهان استاد در خارج فقه هست و از آیت هللا 

 العظمی منتظری و آیت هللا العظمی صانعی اجازه اجتهاد دارند.

امیرالمؤمنین را برای خالفت نصب نکردند و  اصالً کند که پیغمبر اکرم کند و ادعا میانکار می ایشان همه چیز را

 همه دروغ است. پیغمبر اکرم حضرت را کاندید کردند، اما ایشان رأی نیاوردند.

ؤمنین اینکه گفته شده پیغمبر اکرم نام ائمه اطهار را برده همگی دروغ است و آیاتی که در شأن امیرالم اصالً 

 هست هیچکدام صحت ندارد.

خواهند ولی فقیه را بزنند مرضی که آقایان دارند این است که می معموالً زمانی که این افراد آمدند، گفتم:  اتفاقاً 

 ای برای ولی فقیه باشد.زنند تا مقدمهر ابتدا امیرالمؤمنین را میبه همین خاط

مسجد دیدم. ایشان در آن زمان اهل را در « خاتمی»ومت آقای اوایل دوران حک« عبدهللا نوری»بنده روزی آقای 

پشت سر آیت هللا العظمی  معموالً روند. ما روند یا نمیمسجد و نماز بودند، اما اآلن اطالع ندارم که مسجد می

 نشستیم.شبیری زنجانی برای نماز صبح کنار هم می

اگر شما با ولی فقیه مشکل دارید مرد و « نوری» وقتی که نماز خواندیم و به صحن آمدیم، بنده گفتم: آقای

روید؟ او گفت: آقای قزوینی مردانه بگویید ولی فقیه و والیت را قبول نداریم. چرا به سراغ امیرالمؤمنین می

 جریان چیست؟



که « نهج البالغه»کتاب شریف  196نوشتید در مورد خطبه « سالم»من در جواب گفتم: شما در سرمقاله روزنامه 

 فرماید:حضرت می

 «أ ْخِطئ َأنْ  ِبَفْوقِ  ینَْفِس  یفِ  لَْست   یَفِإن  »

 کنم.من باالتر از این نیستم که خطا می

کنم. بنابراین تکلیف ولی فقیه نوشته بود: علی بن أبی طالب امام مسلمین اقرار کرده است که من خطا می

وغ نوشتم؟! من گفتم: ای شخص بی او در جواب گفت: مگر من درمکشوف خبرگان رهبری روشن است. 

 فرماید:انصاف امیرالمؤمنین می

وَ  َما یَنْفِس  ِمنْ  الل ه   یفِ یک َأنْ  ِإال   یِفْعلِ  ِمنْ  کَذلِ  آَمن   اَل  وَ  أ ْخِطئَ  َأنْ  ِبَفْوقِ  ینَْفِس  یفِ  لَْست   یَفِإن  »  کَأْملَ  ه 

 «یِمن   ِبهِ 

 از من به کسیکهخداوند ) که آن مگر ،دانمینم باشم ایمن نآ از و کنم اشتباه که آن از برتر را خود زیرا

 .فرماید حفظ مرا( است تر مالک خودم

، خ 995، ص یصبح صالح،: مصحح/  ، محققینحس بن محمد ،یالرض فیشر: سندهیالبالغة، نو نهج

 نیبصف خطبها ع له خطبة من و 196

 این فراز از فرمایش حضرت امیرالمؤمنین همانند آیه شریفه:

لْ   (یِإلَ  یوحی مْ کِمْثل   بََشر   َأنَا ِإن ما )ق 

 .شودیم یوح من به( هک است نیا ازمیامت) شما همچون هستم یبشر فقط من بگو

 991(: آیه 91سوره کهف )



 هاآناو هیچ جوابی نداشت. من به آقایانی که از اصفهان آمده بودند، گفتم: شاید این مطالب مقدمه اوست. 

 ها و جزوات درسی او را به من نشان دادند.و بعد کتاب گفتند چنین نیست

ها نوشته است نصب ائمه اطهار توسط همدیگر دروغ است. شما را فریب ندهد تا من دیدم که او در این کتاب

تصور کنید ولی فقیه هم منصوب است. همانطور که حدس زده بودم وقتی جزوه درسی او را برایم آوردند دیدم 

 کل است.که به همین ش

عرضه داشت: یابن رسول هللا! ما  حسن عسکریروایتی که بیان کردیم چنین بود که شخصی خدمت امام 

 کند که قادر به پاسخگویی نیستیم.ای داریم که شبهاتی مطرح میهمسایه

مْ  َأْفِحمْ  وَ  ل مْ کَفتَ » ل   وَ  ِعْربَه   ِسرْ کا وَ  َصاِحَبه  ه   ف  ْبقِ  اَل  وَ  َحد   «ةً یقِ بَا َله   ت 

کند مناظره کن و او را خفه کن و حضرت به یکی از شاگردانشان فرمود: برو با کسی که شبهه مطرح می

 عزتش را از بین ببر و شمشیری که علیه شیعه بسته را بشکن و چیزی برایش باقی نگذار.

، 9باقر، ج  محمد خرسان،: مصحح/  ، محققیعل بن احمد ،یطبرس: سندهیاللجاج، نو أهل یعل اإلحتجاج

 أهله فضل و أحسن یه یبالت الجدال و الحجاج من تابهک یف هللا أمر مما طرف رکذ یف ، فصل91ص 

احمد »مشاهده کنید که امام چه تعبیر تندی دارد. ما با این افراد شوخی نداریم. ما باید با کسی همانند 

یر امام حسن عسکری چنان رفتار کنیم که یا این آقایان که شمشیر علیه شیعه از رو بسته همانند تعب« الحسن

 عزتشان را بشکنیم.

 فرماید:حضرت در بعضی از روایات می

 «یخزیهم و تبین عوراتهم»

 باید این افراد را ذلیل کنید.



ببینید تعابیر آبرو کنید. را رسوا و بی هاآنپیروز شوید که برایشان ذلت بیاورید و  هاآنآنچنان در مناظره بر 

 اند چنین است.بستهواصب و کسانی که علیه شیعه شمشیر از رو درباره ن

دهیم هر روز دقایق یا ساعتی امیدوارم که خداوند متعال به همه ما توفیق بدهد تا در کنار کارهایی که انجام می

 را برای بحث امامت وقت بگذاریم.

روزی ده دقیقه یا یک ربع مطالعه کنیم،  اگر از اآلن در کنار کارهای دیگر ما به این موضوع رسیدگی شود و حتی

 کنیم انبوهی از مطالب درباره امامت داریم.یک وقت مالحظه می

نوشته است. من از نام کتاب چیزی متوجه « یک دقیقه قبل از غذا»یکی از دانشمندان اروپایی کتابی به نام 

 نشدم و وقتی مطالعه کردم، دیدم که نویسنده گفته است:

شدم. من از آورد و دقایقی معطل میهمسرم چندین دقیقه غذا را دیر مینشستم ار میز غذا میمن هرگاه کن"

این دقایق استفاده کردم و تصمیم گرفتم همین یک یا دو دقیقه که قبل از غذا بیکار هستم، در مورد موضوعی 

 تحقیق کنم.

 ای تبدیل شد."تاب پانصد صفحهها بعد از دو سال به یک کنتیجه تحقیقات من در همین یکی دو دقیقه

 اگر شما حتی روزی پنج دقیقه وقت بگذارید، اما بر خودتان الزم کنید به نتایج خوبی دست پیدا خواهید کرد.

عالمه »اثر « معالم المدرستین»یا کتاب « مرحوم شرف الدین»اثر « المراجعات»ها همانند بعضی از کتاب

مباحثه و نکته شده است را روزی چندین صفحه بخوانید و با همدیگر  که ساده هست و مؤدبانه نوشته« عسکری

 برداری کنید.

سرمایه خوبی در رابطه بینید رسید، میاگر با همین روش جلو بروید بعد از دو سال یا سه سال که به پایه ده می

 با بحث والیت دارید.



حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا )سالم هللا خدایا تو را به آبروی حضرت امیرالمؤمنین )سالم هللا علیه( و 

فرج موالیمان حضرت ولی عصر را نزدیک بگردان. خدایا همه ما را از یاران خاص و دهیم علیها( سوگند می

 سربازان فداکار و شهدای رکابش قرار بده.

ظم رهبری موفق در هر لباس و منصبی هستند باألخص مقام مع اهل بیت خدایا خدمتگزاران به اسالم و قرآن و 

 و مؤید بدار.

 شر دنیا و آخرت را از ما دور بگردان.خدایا به حق حضرت فاطمه زهرا خیر دنیا و آخرت به ما ارزانی بدار. خدایا 

 هدیه به ارواح پاک انبیاء، اولیاء، شهداء، صدیقین و صالحین باألخص امام راحل صلوات.

 والسالم علیکم و رحمة هللا و برکاته

 


