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 بْ یْرِن الدَسَة حَنَیْسَحُی خانم  نوشته «ة و السُّنَّنِ م السالم فی القرآالبیت علیه اهلِ والیةُ»کتاب 
مذهبی و محب اهل بیت علیهم ای خانواده  که درمذهب است زیدی  می باشد. وی فردی

 . به دنیا آمده است  السالم

نسبت به محبت به اهل بیت و انقالب اسالمی ایران و امام  مپدر :می گویددر مقدمه مولف  
 ؛ تاکید ایشان به قدری بر ماتاکید می کرد اری ها بسیاصبن خمینی ره   و دوری از دشمنان و

خودمان  نیز سعی می کردیم محبت بسیارِ درس در کالسحتی در سنین کودکی که گذار بود اثر
فراگیری دانش به به خاطر عالقه شدیدی که  ار کنیم.را نسبت به اهل بیت علیهم السالم اظه

به عقیده استاد ندارم  یمن کارگفتم خود  شدم و باداشتم در درس یک استاد وهابی حاضر 
وقت در  هر کنار می گذارم؛ ،ندارندده که فای ی راو بقیه مطالب می آموزممطالب خوب ومفید را 

رفت که من این صورت می گهای زیادی بحث استاد وهابی  بین من وکالس حاضر می شدم 
  .شونداز حقیقت باخبر دیگر خواهران  که انجام می دادم دان جهتبحث را فقط ب

افی نبود و نمی توانستم خوب از اهل بیت کنچه من بلد بودم برای نقد مطالب استاد آالبته 
چند تن از دوستان تصمیم گرفتیم که از استادی بخواهیم با الم دفاع کنم از این رو علیهم الس

لسالم دفاع کنیم، از این رو از بتوانیم بهتر از اهل بیت علیهم ادهد تا یاد  یدین هایکه به ما درس
 هایبعد از آن به فرا گرفتن درس و اجابت نمودنیز دعوت ما را  ایشاندعوت کردیم و  یاستاد



م به یپیشرفت چشمگیری داشترخی از دوستانم و بیک سال گذشت و من ی را آغاز نمودیم؛ دین
 .د بپردازیمخواست که خود به تدریس عقای ااز ماستاد  گونه ای

مولف در ادامه با اشاره به فعالیت های اجتماعی خود از جمله اقامه مجالس شادی برای پنج تن 
و همچنین تبلیغ برای بعضی احزاب زیدی مذهب به جریان خواستگاری یک جوان از ال عبا 

   می گفتند وی شیعه استو می نویسد: جوانی به خواستگار ی بنده آمد که  ایشان اشاره می کند
پرسیدم ایا شما واقعا  از اودر ایام تبلیغ برای یکی از احزاب مذهبی جمع شدیم از این رو وقتی 

 هستی؟ آن جوان در پاسخ گفت من زیدی هستم.امامی  12شیعه 

من شیعیان را برادران خود هم ازدواج کردیم البته  زیدی است باکه یقین پیدا کردم که آنپس از 
بسیار خبری شنیدم که  ازدواجعد از بولی دوست داشتم همسرم زیدی باشد.  مستمی دان

رزوی من بود، و آن خبر چیزی جز سفر به ایران نبود، ایرانی آزیرا آن خبر ، تمام  شدمخوشحال 
از  ها که محل ایمان ومحبت به اهل بیت علیهم السالم بود ایرانی که ما همیشه از طریق رسانه

 12شیعه  مفهمیدم همسر بعد از سفر به ایرانکردیم.  دینی آن استفاده می برنامه های معنوی و
 بامدتی  از این رو ؛نارحتی من شدسبب مطلب این  .استزیدی مذهب نبوده  بوده وامامی 
 .ه استچرا همسرم به من دروغ گفت و به خود می گفتمقهر بودم ایشان 

دروغ  منگفت ؟ او در جواب هستیمذهب چرا به من گفتی زیدی بعد از مدتی از او پرسیدم 
من واقعا زیدی هستم من تابع زید هستم و حتما حضرت زید رضوان اهلل تعالی علیه اگر نگفتم 
می کرد پس من هم زیدی هستم ارشاد  علیهم السالماهل بیت  والیتبه پذیرش را  بود ما

 .چون از این امر حضرت زید تبعیت کردم

هم السالم بحث من و همسرم بسیار در مورد والیت اهل بیت علی بعدهامولف بیان می کند:  
امامی  12که شیعه ثابت شد  مشدم برایهمسرم مواجه دالیل محکم با بعد از اینکه می کردیم 
از در تمامی شؤون دینی و  هستند علیهم السالمصحیح اهل بیت  در راهکه  است تنها مذهبی

وارد  من نیز در این جرگه نورانیلطف الهی شامل حالم شد و از این رو  .آنها پیروی می کنند
 شدم.



اثبات والیت اهل برای  «ة و السُّنَّنِم السالم فی القرآالبیت علیه اهلِ والیةُ»کتاب  نویسنده در
در این کتاب  ویاستفاده کرده است اهل سنت ن و احادیث معتبر آاز قرتنها بیت علیهم السالم 
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