
  بسم هللا الرحمن الرحیم

 09/95/ 19تاریخ : 

 دفاع از امامت؛ بهترین میثاق با امام زمان)علیه السالم( افزایش معرفت،

 مجری:

 تسبیح زمین و آسمان یا مهدی

 ذکر همه فرشتگان یا مهدی

 حاال که رسیده روز بیعت با عشق

 لبیک بگو از دل و جان یا مهدی

زنین آقا و موالیمان امام زمان )ارواحنا و ارواح العالمین له الفداه( که همه شما زیر سایه وجود نا شاءهللاان

شویم تا از بیانات ارزشمند استاد عزیز و بزرگوار و فرزانه حاج آقای دکتر حسینی قزوینی باشید. آماده می

 استفاده کنیم.

ملکوتی آقا و موالیمان  ونورانی  دل و جانتان را مصفا و پرنور و دهانتان را خوشبو و معطر کنید؛ شمس جمال

 امام زمان )علیه السالم( یک صلوات مهدی پسند با ذکر )و عجل فرجهم( عنایت کنید.

 آیت هللا دکتر حسینی قزوینی:

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

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

 .هللا



 .الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کّنا لنهتدی لوال ان هدانا هللا

 آغاز امامت و والیت تام حضرت بقیة هللا األعظم )ارواحنا له الفداه( را به پیشگاه مقدسش و اجداد طاهرینش

باألخص کریمه اهلبیت و صاحب نعمتمان حضرت فاطمه معصومه )سالم هللا علیها( و شما حاضران و بینندگان 

 گویم.تبریک می« شبکه جهانی والیت»و « شبکه نور»

تر لباس فرج بر اندام ملکوتی موالیمان بقیة هللا دهم هرچه سریعخدا را به آبروی آبروداران درگاهش قسم می

 .شاءهللاانند و همه ما را از سربازان فداکار و یاران صدیقش قرار بدهد، األعظم بپوشا

برادر عزیزم جناب شهیدی پیمانی و میثاقی میان خود و موالیمان بقیة هللا األعظم قرائت نمودند؛ باشد که این 

 هد خودمان بدانیم.موالیمان را همواره ناظر و شاما در ذهنمان باشد و  ،میثاق همه روزه و در تمام ساعات روز

 فرمودند:« شیخ مفید»به  انحضرت صاحب الزمان )ارواحنا له الفداه( در توقیعشهمانگونه که 

 «مْ کَأْخَبارِ  ِمنْ  ء  یَش  َعنَّا ْعُزُب ی اَل  وَ  مْ کِبأَْنَبائِ  ِعْلما   ُط یُنحِ  َفِإنَّا»

اعمال شما بر ما مخفی و پوشیده چیزی از کارها و و ما احاطه علمی بر تمام اخبار و حاالت شما داریم، 

 نیست.

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

 7، ح 174ص 

علم امام به "فرمایند: می« لهدایة و الوالیةامصباح »در کتاب که به تعبیر امام راحل )قدس هللا نفسه الزکیة( 

باالترین علم، علم حضوری است و علم انسان بر و بیشتر است."  نافذتر ،عالم هستی بر خودعالم هستی از علم 

 خودش است.



تر است. چه از علم خود ما بر خود ما هم قوی ،علم امام در عالم هستی، علم امام بر همه ما"فرمایند: ایشان می

مطلع نباشیم، اما امام عصر )عجل هللا تعالی از آن  مانبسا مطالب و افکاری از زوایای ذهن ما خطور کند و خود

 ".هستفرجه الشریف( از آن باخبر و مطلع 

( که داستان هللا علیه سالمآقا امام هشتم )از اصحاب ویژه « احمد بن أبی نصر بزنطی»همانطور که در قضیه 

 گوید:مفصلی دارد؛ می

. خواستم بروم که حضرت پرسیده بودمامام هشتم  ،آخر شب بود و سؤاالت زیادی از محضر امام زمانم"

 گذشته است و صالح به رفتن نیست. فرمودند: بزنطی در منزل ما استراحت کن! اآلن وقت

: من هم که به دنبال بهانه بودم، ماندم. سپس حضرت به غالمش دستور داد در آن اتاقی که من می گوید

 "استراحت کند.« ی نصر بزنطیاحمد بن أب»خوابم و در رختخواب مخصوص من بگذار هرشب می

گری دارد و از مسیحیت به اسالم و شیعه و عاقبت به صحبت امام هشتم مشرف شده سابقه مسیحی« بزنطی»

 است.

گفتم عجب بالیدم و میهوا تاریک بود و در درون اتاق در داخل رختخواب از خوشحالی به خودم می"گوید: او می

خوابیدم؛ باالتر از این  مام زمانم و در میان رختخواب اختصاصی امام عصرسعادتی نصیب من شد که در منزل ام

 "دیگر سعادتی نیست!

« احمد بن أبی نصر بزنطی»ای در همین فکر بودم که دیدم امام هشتم در را زدند، و فرمودند: "گوید: او می

 بلکه؛خوابیدن در خانه امام و در اتاق امام و در درون رختخواب امام فضیلت نیست، 

 ْم(کَأْتقا اللَّهِ  ِعْندَ  مْ کَرمَ کأَ  )ِإنَّ 

 .است شما ترینیتقو با شما ترینیگرام



 13(: آیه 49سوره حجرات )

 ، باخبر است!نیز از زوایای ذهنم گذشتگوید: من فهمیدم امام در اتاق تاریک داخل رختخواب آنچه می

امام عصر )ارواحنا له الفداه( این است که ما به خود دوستان عزیز یکی از باالترین مرحله ایمان و وفاداری به 

تلقی کنیم و به این مرحله از ایمان و تثبیت و یقین برسیم که امام زمان را در هر حالی ناظر بر احوال خود و 

 آگاه بر اعمال قلبیه و غالبیه خود بدانیم.

اما متأسفانه گرفتاری و  ؛«ا ثم هنیئاهنیئا لک ثم هنیئ» بگوییم:اگر کسی به این مرحله رسید، باید به او 

 کرده است!اشتغاالت دنیوی ما را از این مرحله غافل 

هم از زوایای ذهنش خطور  کند؛ بلکه فکر معصیت رااگر کسی به این مرحله برسد، نه تنها گناه و معصیت نمی

داند، تمام امام زمانش می داند، جهان را در محضراو خود را همواره در محضر امام زمانش میدهد! چون نمی

داند. کسی که به این مرحله از ایمان برسد، اعمال قلبی، غالبی، ظاهری و باطنی خود را در محضر آن بزرگوار می

 کند.دیگر گناه و معصیت نمی

األعظم توانیم امروز که آغاز امامت و والیت تامه آن بقیة هللا یکی از باالترین مرحله میثاق که ما می :بنابراین

 باشد با او داشته باشیم، این است که خود را همواره در محضر او بدانیم.می

 لزوم معرفت نسبت به جایگاه حقیقی امام

این است که تالش کنیم نسبت به مقام و جایگاه امام و آن رفعت و علو مقام امام آگاهی داشته  نکته دوم

ها به یاد امام بیفتیم!! خوانیم یا در وقت گرفتاریای فرج میباشیم. اینطور نباشد که وقتی روز جمعه است یا دع

 خوانیم:در زیارت آل یاسین مینه؛ 

المُ » هَ  یا َعلَْیَک  َالسَّ  «ِاراَدِتهِ  َدلیلَ  وَ  اللَّهِ  ُحجَّ



 سالم بر تو ای حجت خدا و دلیل ارادت هللا.

 فرازهایی از زیارت آل یاسین

اب مقدمه الفداه( متجلی شده است. د حضرت بقیة هللا األعظم )اروحنا لتراراده خدا در عالم هستی در وجویعنی 

تفسیر دعای »، «مصباح الهدایة و اإلمامة»هایشان از جمله که حضرت امام خمینی بارها در کتاب طوریهمان

 و دیگر کتب دارند که در روایت شریف مشیت وارد شده است:« سحر

ةَ  اللَّهُ  َخَلَق » ة اأْلَْشَياءَ  َخَلَق  ُثمَّ  ِسَهاِبَنفْ  اْلَمِشيَّ  «ِباْلَمِشيَّ

 خداوند عالم تمام عالم هستی را با مشیت آفرید، مشیت را بدون واسطه آفرید.

 148، ص على بن محمد بابويه، ابن؛ (للصدوق) التوحيد

 فرماید:در روایتی دیگر امام صادق )علیه السالم( می

 «نحن مشیت هللا»

عالم را آفرید، ما هستیم. در  ،خداوند عالم بدون واسطه او را آفرید و به واسطه آن هی کهفرمود آن مشیت ال

 خوانیم:زیارت جامعه کبیره می

 « ْخِتمُ ی مْ کبِ  وَ  اللَّهُ  َفَتَح  مْ کبِ »

 آغاز و فرجام آفرینش توسط شما صورت گرفته و خواهد گرفت.

 فرازهایی از زیارت جامعه کبیره

، هشت زیارت مطلقه برای امام حسین )علیه السالم( نقل «مفاتیح الجنان»اب در کت «قمی محدث» مرحوم

نقل کرده است دارای ارزش « محدث قمی»اولین زیارت مطلقه امام حسین )علیه السالم( که مرحوم کند. می



شیخ »همچنین مرحوم دارد. « کافی»هم در کتاب « کلینی»وم زیارتی است که مرح و اهمیت فراوانی است.

من ال یحضره »این زیارت را در کتاب « شیخ صدوق»دارد، مرحوم « تهذیب»این زیارت را در کتاب « سیطو

 نویسد:دارد و قبل از نقل روایت می« الفقیه

َوا قِ یَطرِ  ِمنْ  یِعْندِ  اَراِت یالز   َأَصح   أِلَنََّها»  «ة  یَفاک وَ  َباَلغ   هایف وَ  ةِ یالر 

ترین زیارت از نظر سند و از نظر محتوا کنم، صحیحا نقل میاین زیارت امام حسین که من آن ر

 پرمحتواترین زیارات است.

، ص 2بر، ج کا یعل ،یغفار: مصحح/  ، محققیعل بن محمد ه،یبابو ابن: سندهی، نویهالفق حضرهی ال من

 3200، ح 598

 بس است!در خانه اگر کسی هست، یک حرف به زبان امروز این است: « یخ صدوقش»پیام نوشته 

برید، مفاتیح را باز کنید و اولین زیارت مطلقه را کنم امشب که به منزل تشریف میمن از شما عزیزان تقاضا می

 که می فرماید: ت امام حسین )علیه السالم( را باز کنید.ادر باب زیار

لُ ی مْ کبِ  وَ  ْخِتمُ ی مْ کبِ  وَ  اللَّهُ  َفَتَح  مْ کبِ »  «یثاْلغَ  َنز 

 شود.باران نازل میاز و فرجام آفرینش صورت گرفته است و به واسطه شما به برکت شما آغ

ُس ی مْ کبِ  وَ » رَّ  ِشُف یک وَ  اْلَهمَّ  َنف   «الض 

 شود.عالم هستی به دست شما حل می مشکالت بشری و مشکالت

 فرماید:بیت القصیر این زیارت آنجاست که می

ب   ِإَراَدةُ »  «یوِتکمبُ  ِمنْ  َتْصُدرُ  وَ  مْ یکِإلَ  ْهَبُط تُ  ُأُموِرهِ  رِ یَمَقادِ  یفِ  الرَّ



شود و از قلب شما صادر اراده خداوند عالم در گردش و اداره عالم هستی اول به قلب شما نازل می

 شود.می

، 4محمد، ج  ،یآخوند و برکا یعل یغفار: مصحح/  ، محققیعقوب بن محمد ،ینیلک: سندهی، نویافکال

 2، ح 577ص 

! امام شناسی به این «ة  یَفاک وَ  َباَلغ   هایف وَ »گوید: درباره آن می« شیخ صدوق»است که  ایاین همان جمله

معناست. اگر مرحله معرفت ما نسبت به امام این است، خوشا به سعادت ما و اگر غیر از این است، باید 

 مقداری در معرفت خودمان تجدیدنظر کنیم.

که در باب بیع فضولی « شیخ انصاری»ای بر مکاسب در حاشیه «کمپانی )رضوان هللا علیه(»همچنین مرحوم 

نین را از یکدیگر متمایز کنند و والیت پیغمبر اکرم، والیت امام، والیت فقیه، والیت مؤمبحث والیت را مطرح می

و د. این جمله مرحوم آیت هللا اصفهانی کنرسد، جمله زیبایی بیان میکنند؛ زمانی که به والیت امام میمی

و دیگر مراجع « خوئی»ای قدری همچون آقاد عالیو است «آخوند خراسانی» مرحوم کمپانی شاگرد برجسته

 بزرگ، این است:

 «ةیعیوالتشر ةینیوکاألمور الت عیجم یعل ةیالباطن والسلطنة ةیالمعنو ةیالوال لهم»

 امام بر تمام امور تکوین و بر همه عالم تشریع والیت تامه دارد.

 (وآله هیعل هللا یصل) یالنب ةی، باب وال379، ص 2، ج یاألصفهان خیالش: سندهیاسب، نوکالم ةیحاش

 (السالم همیعل) واألئمة

 نویسد:گردیم. ایشان میدر والیت تکوینی یا تشریعی امام دنبال سند و دلیل می هابعضی از ما

 «ةیالباطن والسلطنة ةیالمعنو ةیالوال لهم»



 امور تکوین و تشریع دارد. ایشان سلطنت باطنی بر تمام

از  122چاپ اوایل انقالب صفحه « مصباح الهدایة»در کتاب که به تعبیر امام راحل )رضوان هللا تعالی علیه(  یا

 نویسد:جمله لطیفی دارد. ایشان می« ایشیخ محمد رضا قمشه»مرحوم 

 «وتجلَّيها ظهورها الدّرة إلى لذّرةا من والعالم العالم صورة في تجلَّت الَّتي هي المحّمدّية فالحقيقة »

 .است محّمد آل و محّمد تجلی و ظهور همه بزرگترین، تا ریزترین از عالم تمام

چاپ  خمينى، امام آثار نشر و تنظيم مؤسسه: هران، السید الخمینی، توالوالية الخالفة إلى الهداية مصباح

  57؛ ص 1376 ششم،

هست که در عالم هستی تجلی کرده است و  (هللا علیهم اجمعیناین حقیقت سلسله جلیله محمدی )صلوات 

ر و تجلی این سلسله جلیله ظهو ،هایشکهکشان و آسمان ینتربزرگتمام عالم هستی از ریزترین موجودات تا 

 هست. احمدیه

اگر امام شناسی این هست و اگر در این مرحله از معرفت شناسی هستیم، خوشا به سعادتمان؛ در غیر این 

 .کنم تجدید نظر کنیمت من تقاضا میصور

امشب که در حقیقت اولین شب و روز گذشته اولین روز آغاز امامت موالیمان ولی عصر )ارواحنا له الفداه( بوده 

 عهد و میثاقی با امام زمان )عجل هللا تعالی فرجه الشریف( ببندیم.یک است، باید 

مراحل  ،مطالعه آثار نورانی اهلبیت و کلمات نورانی فقهای بزرگمان باید با امام عصر هم پیمان شویم که هرروز با

 معرفتی و شناسایی خودمان را نسبت به جایگاه امام باال ببریم.



یکی از نکاتی که امروز باید با امام زمانمان عهد و پیمان و میثاق ببندیم و سوگند یاد کنیم این است که در 

امت و از مقام امامت و از سیل شبهاتی که از شرق و غرب به حوزه مهدویت محضر او و در پیشگاه او از کیان ام

 شود، دفاع کنیم.سرازیر می

تالش کنیم فرزندان خودمان را مهدوی بار بیاوریم، خانواده خودمان را خانواده مهدوی تربیت کنیم، شاگردانمان 

 را شاگردان مهدوی بپرورانیم.

در  ،اما در یک جلسه نیمه شعبان که با روز جمعه مصادف شده بود کشم این مطلب را بگویممن خجالت می

های نماز جمعه به همه عزیزان اهل علم و سروران گرامیم عرض کردم که ما در معرفی همین جا بعد از خطبه

 ایم!!مهدویت کوتاه آمده

های در محله 28یا  27شماره  «انتظار»باید عذر تقصیر به پیشگاه مقدسش ببریم! در نظرخواهی که در مجله 

مختلف شهر قم نظرخواهی کرده بودند که نظر شما نسبت به آمدن امام زمان چیست؟! آیا برای فرج حضرت 

 کنید یا خیر؟!مهدی دعا می

طلبم. عزیزان و سروران ما به من بابت نقل این مطلب از پیشگاه حضرت معصومه )سالم هللا علیها( عذر می

درصد از جوانان در این نظرسنجی گفته  72آیت هللا سعیدی من را ببخشند، اما حدود ویژه سرور عزیزم حضرت 

 کنیم!!برای آمدن حضرت دعا نمیبودند که ما 

زند و ما ایم که اگر امام زمان )عجل هللا تعالی فرجه الشریف( بیاید گردن همه را میما شنیده چرا؟ زیرا

 ا هم بزنند!ترسیم که دعا کنیم بیایند و گردن ما رمی



از دست اندرکاران مراکز فرهنگی  لذامهدویت موفق نبودیم. قم در نشر فرهنگ خود ما در عزیز دوستان 

ها ها و حتی کودکستانها، پیش دبستانها، دبستانکنم فرهنگ مهدوی را به دبیرستانمهدویت تقاضا می

 بکشانند.

فرهنگ مهدوی را هم همگام با این دو  ،کلمه پدر و مادر فرزندان و بچه شیعه را از آغاز فراگیری زبان و گفتن

 نام یاد بگیرند.

شبانه روز علیه فرهنگ مهدویت تبلیغ  ،های مختلفامروز دزدان اعتقادی زیاد شده است، امروز در رسانه

والد کنند. به تعبیر مقام معظم رهبری فضای مجازی امروزه به قتلگاه جوانان تبدیل شده است!! این سید امی

 بگوید؟!باید درد را پیغمبر به چه زبانی 

جوانان را نجات بدهید!! در برابر سیل شبهاتی که به این فضای مجازی به قتلگاه جوانان تبدیل شده است، 

 شود، تالش کنید و به فکر باشید.در حوزه مهدویت سرازیر می مخصوصا  اعتقادات جوانان 

شبانه روز فرهنگ مهدویت را نشانه گرفته است،  ،ازوی استکبار جهانیامروزه وهابیت به عنوان به عنوان یک ب

 کنند.ها و مطالب جدیدی در تشویش اذهان جوانان شیعه القاء میهرروز شبهات و توطئه

شوند و های بین المللی و فضای مجازی کشته میجوانان ما در این قتلگاه رسانه قطعا  اگر ما پاسخگو نباشیم، 

 دهند!میعقایدشان را از دست 

شود، در پنج قاره پخش می« شبکه جهانی والیت»همچنین از و « شبکه نور»به دلیل اینکه این مطالب از 

 ئل گفتنی نیست!نم و بسیاری از مساتوانم بعضی از مسائل را بیش از این باز کنمی



که مقام معظم رهبری فرمودند فضای مجازی به قتلگاه جوانان مبدل شده است. ما در اینجا  طوریهمان

 «اف بی آی»و  «موساد»و  «سازمان سیاه»و  «کاخ سفید»ایم و در آنطرف دنیا پشت درهای بسته نشسته

 کشند!برای مهدویت من و شما نقشه میدارند 

 تشیع در سه مسئله مهم! لزوم مبارزه با مذهب

این دو جمله  شاءهللاانکنم و دوستان عزیز! سری به فضای مجازی و اینترنت بزنید. من تنها دو جمله عرض می

 و اساتید گرامی نقطه آغازی باشد. به ویژه سروران عزیزم، طالب، فضال برای عزیزان و جوانان ما

وارد آمریکا و مدیر مؤسسه مطالعات دمت دانشگاه هاراستاد برجسته کرسی حکو« هانتینگتون»آقای دکتر 

اگر یخ چهار مسئله بوده است. کند رمز موفقیت شیعه در طول تاراعالم می رسما   ،استراتژیک این دانشگاه

باید با این  پیاده کند، خواهد در دنیا موفق شود و حکومت خاص و فرهنگ خاص خودش را در دنیاآمریکا می

 کند؛سه مسئله مبارزه 

 نفوذ روحانیت و مرجعیت در میان شیعه، مسئله اول

 عزاداری برای امام حسین )علیه السالم( در ایام محرم و صفر، مسئله دوم

 مهدویت و در انتظار منجی بودن. مسئله سوم

توانیم موفق شویم. ما باید تالش کنیم نفوذ مادامی که این سه مسئله در میان شیعیان وجود دارد، ما نمی

 ن به حداقل یا به حد صفر برسانیم!وحانیت و مرجعیت را در میان جوانار

مسئله عزاداری برای امام حسین )علیه السالم( و قیام امام حسین )علیه السالم( را با نقل مطالب خرافی و 

ن سوی این افراد در آمهدویت را به انحراف بکشانیم. مسئله نادرست به بیراهه بکشانیم و همچنین تالش کنیم 

 کنند. ریزی میبرای مهدویت من و شما برنامهدارند دنیا 



 !لزوم قطع و از بین بردن دو بال پرواز شیعه

 ت و مدتی معاون سازمان سیایکه نام او برای بسیاری از جوانان ما آشناس« فرانسیس فوکویاما»جناب آقای 

 آمریکا بود.

ما عیان دو بال پرواز دارند. شی"ی سخنرانی کرد و گفت: در اورشلیم واقع در فلسطین اشغال 1986او در سال 

باید تالش کنیم تا این دو بال پرواز شیعه را قطع کنیم و توان پرواز را از شیعه بگیریم. این دو بال، بال سرخ 

 "عاشورا و بال سبز انتظار است!!

فراتر از تیررس ماست. او  ای است که افق پروازش بسیارگوید: "شیعه پرندهو می داردسپس جمله جالبی 

ای است که دو بال دارد؛ یک بال سبز و یک بال سرخ دارد. بال سبز این پرنده همان مهدویت و عدالت پرنده

 برد."خواهی اوست، زیرا شیعه در انتظار عدالت به سر می

ر اورشلیم شخصی یهودی است که سخنرانی او د« فوکویاما»دوستان دقت کنید این سخن دشمن ماست؛ آقای 

برد و امیدوار است. انسان امیدوار گوید: "شیعه در انتظار عدالت به سر میواقع در فلسطین اشغالی است. او می

 شکست ناپذیر است."

 گوید:ریزد و میسپس طرحی می

رانیم و "ما برای اینکه امید شیعه را به ناامیدی مبدل کنیم، باید سیل شبهات را در حوزه مهدویت بر سر شیعه ببا

های قالبی درست کنیم و به جامعه معرفی کنیم تا و مهدی دروغین ش کنیم در جامعه اسالمی مهدویتتال

 قداست مهدویت را به حداقل برسانیم."

گوید: "ما باید تالش کنیم تا افراد ماجراجو را بزک کنیم و امکانات مالی در اختیارشان قرار بدهیم. این او می

 کنند و پشت سر او تمام امکانات در اختیار این افراد قرار بدهیم." گری ای مهدویت و منجیادع بیایندافراد 



همین اآلن که  نفر مدعی مهدویت هستند!! 25در همین عراق بینید که مراجعه کنید، می هاشما اگر به سایت

را در جمکران،  هاآند که کننکنم در ایران خودمان سالی یک یا دو نفر ادعای مهدویت میمن با شما صحبت می

 کنند.مدرسه فیضیه، مشهد یا تهران دستگیر می

 مدعی دروغین مهدویت!« احمد الحسن»

که مدعی « احمد الحسن»کنند؟! در حال حاضر آقای کنید این افراد بدون حساب و کتاب کار میشما تصور می

ر کنیم تعبی «اهل جهل»علم که از آنان باید به  بینیم بعضی از اهلمیو متأسفانه فرزند مهدویت دارد، متأسفانه 

 روی آوردند!!« احمد الحسن»به فرهنگ 

شخصی ماجراجو، دجال و جاسوس بیگانه است که امروز خودش را به عنوان فرزند امام زمان « احمد الحسن»

ا به خودش جذب ای ردهع ،خواب نما کردن افرادجادو گری ها و ها و کند و با بعضی از دغل بازیمعرفی می

 کرده است!!

ما  اند!!ما هم جذب این شخص دجال شده سواد و جاهلهای بیکشم که بگویم بعضی از طلبهمن خجالت می

 و او را کشته اند دیم که اگر این شخص زنده است که ما یقین داریماعالم کر« شبکه جهانی والیت»بارها در 

د با هم کنند؛ بیایپشتیبانی میآید او را هایی که از سوئیس میبودجهبرند و با او را باال میدارند طرفدارانش 

 مناظره مستقیم بکنیم!

قرار دارند. « مسعود رجبی»های برجسته منافقین و همدستان شخصیت در رأس هیئت مدیره این تشکیالت،

پنجاه میلیون مخاطب در  بیاید تا با« شبکه جهانی والیت»گویید به ما بارها گفتیم اگر مرد هستید و راست می

 با هم مناظره کنیم. ،پنج قاره



آنها به سراغ ما ؛ اما "ش باشدد هرکه در او غَ وَ سیه روی َش "حاضریم بعد از مناظره، مباهله کنیم تا حتی ما 

روند که جاهل هستند به سراغ افرادی می هاآنروند. های علمیه هم نمیسته حوزهبه سراغ اساتید برج آیند.نمی

 کنند. را خواب نما می هاآنو یا سطح سواد باالیی ندارند و 

اش خواب باشد و خواب نما باشد که این افراد با هزار پیغمبر داشتیم، کدام پیغمبر را دیدید که معجزه 124ما 

 دهند!!را فریب می هاآن افراد، خواب نما کردن

کنم اند اعالم آمادگی میاساتیدی که اینجا نشسته من همین جا در محضر سرور عزیزم آیت هللا سعیدی و دیگر

کنند، همین جا در محضر حضرت معصومه افراد ماجراجویی که در قم تبلیغ این فرهنگ فاسد را میتا با این 

وهللا العلی األعلی و قسم به روح پاک حضرت معصومه هم مناظره کنیم تا سیه روی شوند. )سالم هللا علیها( با 

 علیها( همین جا حاضرم با این افراد مباهله کنم!!)سالم هللا 

هایی را اند که فریب این چنین دجالدانم بعضی افراد عقلشان را به کجا اجاره دادهخیلی عجیب است! نمی

شان حاضریم درباره کفر ای اصال  خواهیم بگویم این شخص فرزند امام زمان است، ما ما نمی اصال  خورند. می

 ه کنیم!!مباهله و مناظر

فرزند سوم و چهارم حضرت مهدی هستم، « احمد الحسن»گوید: "من این شخصی که می می کنیم کهثابت  ما

بنده حاضرم در دروغ می گوید و حدیث وصیت درباره من هست، پیغمبر اکرم درباره من توصیه کرده است!" 

 اینجا درباره کفر ایشان هم مناظره کنم و هم مباهله کنم!!

« شبکه جهانی والیت»در  شاءهللاانام. های ایشان را صفحه به صفحه و سطر به سطر خواندهکتاب من تک تک

 دهیم تا این افراد رسوا شوند.تمام صفحات کتاب این را نشان می



کنم تا اینکه با این شیاطین و دزدان فرهنگ من برای نمونه چند مورد برای شما عزیزان و بزرگواران عرض می

. عربی هست و هم به زبان فارسی زبان بههم دارند که « المتشابهات»نام  شنا بشوید. ایشان کتابی بهمهدویت آ

 گوید:می 20جلد سوم صفحه  عربی کتاب در

 «فالرسول األعظم محمد )صلی هللا علیه و آله وسلم( هو هللا فی الخلق»

 رسول اکرم همان خداوند عالم است که جهان را آفریده است.

گوید: "ظلمت گناه بخشیده شده رسول می 128کفر چیست؟! در جلد چهارم صفحه پس ن کفر نیست، اگر ای

 !"...اکرم

گوید: می اینجاگوید: "حضرت رسول اکرم خداست"، اما در دانم این شخص در جلد قبل این کتاب میمن نمی

 بالله از چنین تعبیری!!"گناه بخشیده شده و ظلمت گناه پیغمبر اکرم را خدا بخشیده است" نستجیر 

گوید: "ذات الهی برای خلق در انسان کامل تجلی و می 138صفحه « ای از تفسیر سوره فاتحهگزیده»در کتاب 

 نمایان شده است!!"

گوید: "هنگامی که نور حضرت مهدی و پیغمبر اکرم و می 30جلد اول صفحه « المتشابهات»او همچنین در کتاب 

شاهده کرد، این افراد را خالق و خدای خود دانست. او نتوانست تشخیص بدهند که حضرت علی را ابراهیم م

 این افراد خدا هستند یا غیر خدا!!"

، به درد ما حضرت ابراهیم که نتواند تشخیص بدهند نور حضرت علی و حضرت مهدی خدا هستند یا غیر خدا

نیست، این ابراهیم  است داوند فرستادهکه خ یخورد! این حضرت ابراهیم خلیلشما می به درد نمی خورد؛

 که قرآن و اسالم معرفی کرده نیست؛ پیشکش خودتان!! یخلیل



گوید: "زمانی که حضرت یونس می 104جلد چهارم صفحه « المتشابهات»به این عبارت دقت کنید که در کتاب 

در درون آتش جهنم فرستاد و  در شکم ماهی بود، در آنجا از دنیا رفت. خداوند عالم حضرت یونس را به جهنم و

 "جا با قارون هم سخن و هم نشین شد!!در آن

کفر چیست؟! بنده پس دهم اگر این مطالب کفر نیست، شما را به حضرت مهدی قسم می عزیز! دوستان

 سوره 40خورند؟! با اینکه قرآن کریم در آیه دانم چرا بعضی از افراد جاهل و احمق فریب چنین دجالی را مینمی

 :فرمایدیممبارکه احزاب 

د   انَ ک )ما  ما (یَعلِ  ء  یَش  ل  کبِ  اللَّهُ  انَ ک وَ  نَ ییالنَّبِ  خاَتمَ  وَ  اللَّهِ  َرُسولَ  نْ کل وَ  مْ کِرجالِ  ِمنْ  َأَحد   َأبا ُمَحمَّ

 هر به خدا و است، غمبرانیپ خاتم و خدا فرستاده هکبل ست،ین شما یفعل مردان از یاحد پدر محمد

 ست.ا دانا یزیچ

 40(: آیه 33سوره احزاب )

عقیده اسالمی است؛ اما ایشان به صراحت منکر خاتمیت است. او کتابی  اتیقطعبحث خاتمیت پیغمبر اکرم از  

کند. او در صفحه دارد که از طریق اینترنت این مطالب را پخش می« های روشن کننده از راه امواججواب»به نام 

 گوید:این کتاب می 33

های بعدی بخواند. پس باید بعد از آیات خدا را بر نسل ،مکان ندارد حضرت رسول اکرم بعد از رحلت خودا قطعا  "

 حضرت محمد رسول و پیامبری باشد که دارای این صفات باشد."

گویم که بعد از حضرت مهدی دوازده گوید: "من که فرزند مهدی هستم، میمی ی دیگرسپس او در یک جا

 "رسالت دارم و هم مقام نبوت دارم!! ولین ایشان من هستم که هم مقاممهدی خواهد آمد. ا



خورند. گویم خاک بر سر افرادی که فریب چنین شخصی را میگویم خاک بر سر این شخص، بلکه میمن نمی

 خورند!!وای بر حال افرادی که فریب چنین آدمی را می

ما ر حرم حضرت معصومه )سالم هللا علیها( دوستان بینیم حتی در کناداریم می مااین مطالب نمونه بود و 

برای ما  کردند رام و موقع نماز جمعه بین مردم توزیع میها در اطراف حرهایی که توسط این دجالبرگه

 اند.آورده

اند. اگر برای ما آوردههم را  هاآن ما شود که دوستانهای روحانی نشین این مطالب توزیع میدر بعضی از شهرک

 در چنین شبی این مطالب را مطرح کردم، به این دلیل است که قلبم مملو از درد است. من

کنم که اگر طرفداران ایشان معتقدند که ایشان فرزند حضرت مهدی است و رسول اکرم بشارت باز هم تأکید می

 این شخص را داده است، ما حاضر به مناظره و مباهله هستیم.

 سرویس»و « موساد»و « اف بی آی»و « سی آی ای»ه و پرداخته سازمان ما که معتقدیم این شخص ساخت

 است و در او هیچ شکی هم نداریم.« انگلستان اطالعات

 فرمایند:خطاب به مشرکین می ،رسول گرامی اسالم با آن عظمت

(یُمبِ  َضالل   یفِ  َأوْ  یُهد یلََعل مْ کایإِ  َأوْ  ِإنَّا وَ )  ن 

 ،یمآشکار یضاللت در ای و تیداه قیطر بر شما ای و من: بگو و

 24(: آیه 34سوره سبأ )

فرمایند: یا ما در هدایت هستیم و شما در ضاللت هستید و یا ما در حضرت خطاب به مشرکین به صراحت می

 کنیم!! هدایت هستید؛ بیاید با هم مناظرهضاللت هستیم و شما در 



ترسند به اینجا بیایند، از طریق آماده هستیم. اگر می مابیایند برای مناظره. گویند، این افراد اگر راست می

 بیایند.« شبکه نور»یا « شبکه جهانی والیت»اسکایپ به 

هم مقدمات مناظره را با این گروه « شبکه نور»کنیم که در همین تقاضا می« نیاسر لطفی»ما از جناب آقای 

 کنند، ترتیب بدهند.صوم ما را منحرف میخوار بیگانه که افکار جوانان معجیرهو گمراه، فاسد، فاسق، 

یک و نیم  . قرار بود صحبت ما بیش از چهل دقیقه نشود.شومینممن بیش از این دیگر مصدع اوقات عزیزان 

با  ما می توانیم بهترین میثاقی کهکنم دقیقه بیشتر از بحث ما باقی نمانده است، اما من بازهم تکرار می

ر حضرت فاطمه معصومه )سالم هللا علیها( ببندیم، این است که معرفتمان را نسبت موالیمان امام زمان در محض

 به جایگاه امام باال ببریم.

باید شناختمان را نسبت به مقام امام باال ببریم و با تمام توان و قدرتمان از جایگاه امامت و والیت دفاع کنیم و 

 .«أنتم و أمی و أهلی و مالی و عسرتیبأبی »بگوییم:  در حوزه پاسخگویی به شبهات مهدویت با تمام وجودمان

ما باید تا آخرین قطره خونمان و تا آخرین نفسمان از موالیمان در این مسیر حمایت کنیم؛ باشد که این کارها و 

 بقیة هللا األعظم)ارواحنا فداه( ،مان عالم هستیهای ما ران ملخی باشد به پیشگاه سلیحمایت

توانیم ن باید عرض کنم و عرایضم را خاتمه بدهم، این است که یکی از کارهایی که ما مییکی از نکاتی که م

خودمان را با موالیمان بقیة هللا األعظم هم سنخ و هم فکر و همکار کنیم، این است که حضرت در زیارت ناحیه 

 فرمایند:میمقدسه 

 «َمساء   و َصباحا   ألَنُدبَنَّک»

فرمایند که اگر نبودم در کربال تا از تو حمایت کنم، اگر عاشورا نبودم تا از تو ن میحضرت خطاب به جد بزرگوارشا

 زندگی مرا به تأخیر انداخت؛ سرنوشت،دفاع کنم، اگر 



 «َمساء   و َصباحا   کألَنُدبَنَّ »

 کنم،صبح و شب برای مظلومیت تو ناله و ندبه می

ُموعِ  بََدلَ  یکَعلَ  نَّ کیألَب و»  «َدما   الد 

 کنم.صیبت تو اگر اشکم تمام شود، به جای اشک خون گریه میدر م

 فرازهایی از زیارت ناحیه مقدسه

 علی لعنة هللا علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا أی منقلب ینقلبون.

 یقینا  بی هم بی دو عالم حضرت فاطمه معصومه )سالم هللا علیها( دعا کنم که این بیاجازه بدهید در محضر بی

 گویند.برای دعاهای ما آمین می

اش متصل نزدیک بگردان، انقالب ما را به انقالب جهانی یعا  سرخدایا به آبروی حضرت مهدی فرج مهدی را 

 بگردان، ما را از یاران خاص و سربازان فداکارش قرار بده.

ینندگان ما را برآورده نما، حوائج جمع ما و ب مخصوصا  خدایا رفع گرفتاری از جمیع گرفتاران بنما، حوائج همه 

 دعاهای ما را به اجابت برسان.

 باألخص امام راحل صلواتی ختم بفرمایید. ،اولیاء، شهدا، صدیقین، صالحینهدیه به ارواح پاک انبیاء، 

 و برکاته والسالم علیکم و رحمة هللا


