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و املهدیني و سلم  ی اهلل علی حممد و آل حممد األئمةو احلمد هلل رب العاملني، و صل
 .تسلیما  

 :مقدمه

سنت ثابت خدا اقتضاء کرد تا خلیقه اش را با قانون اهلی حمکم بشناساند، که از 
به هیچ عنوان از هم گسسته منی شوند تا صاحبش هرگز ختلف منی کند، و بندهای آن 

 .مدعی دروغگو هرگز نتواند آن را ادعاء کند
با آهنا . می باشند( وصیت، علم، و پرچم بیعت با خدا: )و حلقه های قانون اهلی

خدای سبحان خلفایش را در کتاب کرمی معرفی کرد، و این مثالی متعلق به سرور خلق 
 :می باشد حممد 

الَِّذیَن یَ تَِّبُعوَن الرَُّسوَل النَِّبَّ األُمِّيَّ الَِّذي َيَُِدونَُه َمْكُتوب ا ﴿: د متعالفرموده ی خداون
َهاُهْم َعِن اْلُمنَكِر َوُيُِلُّ هَلُُم الطَّیِّبَ  یِل یَْأُمرُُهم بِاْلَمْعُروِف َویَ ن ْ اِت َوُُيَرُِّم ِعنَدُهْم ِف الت َّْورَاِة َواإِلْنِْ

ُهْم ِإْصَرُهْم َواأَلْغاَلَل الَِِّت َكاَنْت َعَلْیِهْم فَالَِّذیَن آَمُنوْا ِبِه َوَعزَُّروُه َعَلْیِهُم اْْلَبَ  آِئَث َوَیَضُع َعن ْ
 .﴾َوَنَصُروُه َوات َّبَ ُعواْ النُّوَر الَِّذَي أُنزَِل َمَعُه أُْولَِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحونَ 

او را نزد خود در [ نام]كه [ منتسب به اُم الُقرى]مهانان كه از این فرستاده اُمى )
آنان را به كار پسندیده [ مهان پیامربى كه]كنند  یابند پريوى مى تورات و اْنیل نوشته مى

دارد و براى آنان چیزهاى پاكیزه را حالل و چیزهاى  دهد و از كار ناپسند باز مى فرمان مى
آنان قید و بندهاىي را كه بر ایشان بوده [ دوش]گرداند و از  ر ایشان حرام مىناپاك را ب
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پس كساىن كه به او اميان آوردند و بزرگش داشتند و یاریش كردند و نورى . دارد است برمى
 .( )( را كه با او نازل شده است پريوى كردند آنان مهان رستگارانند

یَسى اْبُن َمْرمَیَ یَا َبِِن ِإْسرَائِیَل ِإِّنِّ َرُسوُل اللَِّه إِلَْیُكم َوِإْذ قَاَل عِ ﴿: و خداوند متعال فرمود
ق ا لَِّما بَ نْيَ َیَديَّ ِمَن الت َّْورَاِة َوُمَبشِّر ا ِبَرُسوٍل یَْأِت ِمن بَ ْعِدي اْْسُُه َأْْحَُد فَ َلمَّا َجاء ُهم مَُّصدِّ

 .﴾بِاْلبَ ی َِّناِت قَاُلوا َهَذا ِسْحٌر مُِّبنيٌ 

و هنگامى را كه عیسى پسر مرمی گفت اى فرزندان اسرائیل من فرستاده خدا به سوى )
اى كه پس از من  كنم و به فرستاده مشا هستم تورات را كه پیش از من بوده تصدیق مى

پس وقىت براى آنان دالیل روشن آورد گفتند این . است بشارتگرم اْحدآید و نام او  مى
 (.سحرى آشكار است

ُهْم یَ ت ُْلو ﴿: علم، خداوند متعال فرمود و در مورد ُهَو الَِّذي بَ َعَث ِف اأْلُمِّیِّنَي َرُسوال  مِّن ْ
یِهْم َویُ َعلُِّمُهُم اْلِكَتاَب َواحلِْْكَمَة َوِإن َكانُوا ِمن قَ ْبُل َلِفي َضاَلٍل مُِّبنيٍ   .﴾َعَلْیِهْم آیَاتِِه َویُ زَكِّ

اى از خودشان برانگیخت تا آیات او  ادهسوادان فرست اوست آن كس كه در میان ىب)
قطعا  پیش [ آنان]را بر آنان خبواند و پاكشان گرداند و كتاب و حكمت بدیشان بیاموزد و 

 .( ) (از آن در گمراهى آشكارى بودند

َو َما َلُكْم اَل تُ ْؤِمُنوَن بِاللَِّه َو ﴿: و از دعوت به خدا و حاکمیتش، خداوند متعال فرمود
 .﴾َیْدُعوُكْم لِتُ ْؤِمُنوا ِبَربُِّكْم َو َقْد َأَخَذ ِمیثَاَقُكْم ِإن ُكنُتم مُّْؤِمِننيَ  الرَُّسولُ 

مشا را دعوت [ خدا]پیامرب [ حال آنكه]آورید و  و مشا را چه شده كه به خدا اميان منى)
ه از مشا پیمان گرفت[ خدا]شك  كند تا به پروردگارتان اميان آورید و اگر مؤمن باشید ىب مى

 .( ) (است

                                                           

 .51 : االعراف - 

 . : الجمعة - 

 .8: الحديد - 
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و روشنی حجت و برهان صدقش، و  و با وجود روشنی حق حبیب خدا حممد 
داشنت بند های قانون اهلی در باال، و علی رغم سعی و تالشی که در راه بیداری و 
هوشیاری مسلمانان و تقویت آهنا و نصیحت های هدایت و ْنات داشت، اال اینکه می 

 .باطل امثال ُمَسیَلمه و ُسجاح رفتند کنندگاند زیادی به دنبال دعوت  بینیم تعدا

 ...مسیلمه ی اول و یارانش

مسیلمه ی کذاب، مسلمان شد، سپس در سال دهم هجری ادعای نبوت کرد، و 
از : )نوشت در نبوت است، و برای ایشان  اذعان داشت که شریک رسول اهلل 
حتقیقا  من در امر رسالت با تو : اما بعد. سالم بر تو ،مسیلمه رسول اهلل به حممد رسول اهلل

ماست و نیم دیگر اختصاص به قریش دارد، ولی  ریک شده ام؛ نیمی از سرزمني از آنِ ش
بسم اهلل : )در پاسخ به او فرمودند بنابراین رسول اهلل (. قریش، قوم متجاوزی است

اما . السالم علی من اتبع اهلدی :از حممد رسول اهلل به مسیلمه ی کذاب. الرْحن الرحیم
وارث می گرداند، و  ،مهانا زمني از آن خداست و به هر که از بندگانش خواهد: بعد

 .( ) (عاقبت از آن پرهیزگاران است
و بنو حنیفه و غري آهنا که ادعای اسالم می کردند دنبال مسیلمه ی کذاب راه افتاده 
بودند، در حالیکه قبائل دیگر پريو مدعیان دروغني دیگری امثال طلیحه بن خویلد که 

کرد، و آهنا را امر  به ترک گفنت سجده در مناز   مهچنني ادعای نبوت در زمان پیامرب 
نا خدا از غلطاندن صورهتایتان و زشتی عقبهایتان مشا را مورد مها: )می کرد و می گفت
 (.حساب قرار منی دهد

و مهچنني تعدادی از سرگردانان بی اراده، ُسجاح دخرت حارث که او نیز ادعای نبوت  
کرد را دنبال کردند، و وقتی که بنی حنیفه در ميامه را قصد کرد این خرب به ُمسیلمه ابالغ 

ید و کسی را به طرف او فرستاد تا از حلاظ امنیت جانی به او امان شد، پس از او  ترس
                                                           

 .1  ص: تاريخ يعقوبی - 
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نصف زمني از آن ماست، و برای : )دهد پس او را امان داد، پس به طرف او آمد و گفت
قریش نصفی دیگر چنانچه عدل کنند، و خدا نصف دیگری که قریش آن را رد کرد را به 

اصحابت را از من دور : )او در پاسخ گفت(. پیاده شو: )ُسجاح به او گفت(. تو برگرداند
و برای او خیمه ای زد و در آن . او این کار را اْنام داد و اصحابش را دور ساخت(. ساز

مگر : )پاسخ داد(. پروردگارت چه چیزی به تو وحی کرد: )ُسجاح به او گفت. مجع شدند
از میان پرده و  ندیدی خدایت با زن آبسنت چی كرد؟ موجودی روان را از او بر آورد،

شهادت می دهم که تو پیامرب می : و سخنی دیگر را برای او گفت، پس گفت(. احشأ
مسلیمه رسول اهلل : )سپس ندا کننده اش بانگ داد. سپس مرتکب فاحشه شدند. باشی

 .( ) (دو مناز صبح و عشاء که حممد آهنا را آورد، را برای مشا هناد

و سرگردانان در اوائل زمان اسالم علی رغم نداشنت از این دروغگویان بی سر و پایان 
حجت و دلیل که سخنان باطل آهنا را ثابت کند پريوی کردند، و آنچه باعث تعجب می 

شدت پیدا گرفت، با اینکه سريت  باشد این است که امرشان بعد از وفات رسول اهلل 
 .ننگ اخالقی آهنا برای گواهی بر دروغشان کافی بود

 یمانی اول در جاهلیت اول...  (اهلل عليه وآلهصلى )حممد 

برای اهل کتاب به اسم و صفت یاد شده  شکی نیست که رسول اهلل محمد 
آمده است، و در بیان آن ( یمانی)است، و از بین این اوصاف که ایراد شد وصف 

 :می فرماید الحسن  احمدسید 
   ترسان  خرب تو را شنیدم  خداوند چون  ای -۲ .  بر ُشجونُوت  نبی  َحب َُّقوق  دعای -۱»
  را معروف  ساهلا آن  در میان!  كن   ساهلا زنده  را در میان  خویش  خداوند عمل  ای.  گردیدم

،  از جبِل فاران  آمد و قّدوس  خدا از تیمان -۳ .را بیاد آور  رْحت  غضب  ساز و در حني
نور بود   پرتُِو او مثل -۴ .او ممّلو گردید  از تسبیح  او آْساهنا را پوشانید و زمني  جالل.  ِساله

                                                           

 .رجوع شود 33 ص  ج: فی التاريخ به الکامل - 
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وبا   وی  روی  پیش -۵ . او در آْنا بود  و سرت قّوت. گردید   ساطع  شعاع  وی  و از دست
 .( )« بود او می  نزد پایهای  تب  و آتش  رفت می

" از جبِل فاران  و قّدوس" ،"خدا از مين آمد: "یعنی" آمد  خدا از تیمان: "معنای آن
قدوس از مکه آمد، و خداوند بزرگ مرتبه را منی توان به آمدن از آْسان وصف کرد : یعىن

پس چگونه از زمني باشد، زیرا که رفنت و آمدن مستلزم حرکت است و در نتیجه واقع 
س ممکن نیست آن کسی که پ. و در هنایت نفی الوهیت مطلق خواهد بود در جتسید شدن

از تیمان یا مين می آید مهان خداوند سبحان باشد، مهانگونه که آن قدوسی که از فاران 
اینها از این جهت و اما از جهت دیگر . می آید منی تواند او سبحانه و تعالی باشد
 فوصخداوند بزرگرت از آن است که "نور بود   اوصاف دیگر مانند دست که پرُتِو او مثل

نزد   تب  و آتش  رفت وبا می  وی  روی  پیش -۵. گردید   ساطع  شعاع  وی  و از دست". شود
و بعد ایشان خاندانش  اهلل حممد  بنده ی،  بلکه آن کس که می آید "بود او می  پایهای
مهچنني ميانی می  خواهند بود که مهانا آهنا از مکه و حممد و آل حممد  
 .....باشند

 ه اینکه تیمان همان یمن می باشد، حتی در انجیل از زبان عیسی و با توجه ب
 .وصف کرد( یا تیمان)یمن را به ملکه ی تیمن  ی ایراد شد هنگامی که ملکه

  حکم  ، بر ایشان برخاسته  فرقه  با این  در روز داوری  (تیمان)جنوب   ملکه -۴۲»
  شخصی  را بشنود، و اینک  سلیمان  آمد تا حکمت  زمني  از اقصای  خواهد کرد زیرا که
 .( )»  در اینجا است  بزرگرت از سلیمان

( ميانی)برای منتظران در جاهلیت اول با وصف  بنابراین تبیني شد که رسول اهلل 
 .یاد شده است

                                                           

 . باب : حبقوق - 
 .  باب: انجيل متى - 
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َوُمَبشِّر ا ِبَرُسوٍل یَْأِت ِمن .... ﴿: و نیز به اْسش ذکر شده است، خداوند متعال فرمود
 .﴾اْْسُُه َأْْحَُد فَ َلمَّا َجاءُهم بِاْلبَ ی َِّناِت قَاُلوا َهَذا ِسْحٌر مُِّبنيٌ بَ ْعِدي 

است بشارتگرم پس وقىت  اْحدآید و نام او  اى كه پس از من مى و به فرستاده )....
 .( ) (براى آنان دالیل روشن آورد گفتند این سحرى آشكار است

 :با جاثلیق نصاری است و این پاره ای از حماجه ی امام رضا 

او را به آنچه  : فرمودند. را وصف کن - یعنی رسول اهلل  -او : جاثلیق گفت)... 
النَِّبَّ األُمِّيَّ ﴿ :که خدا وصف کرده وصف می کنم، او صاحب شرت و عصا و کساء است

یِل یَْأمُ  َهاُهْم َعِن اْلُمنَكِر َو الَِّذي َيَُِدونَُه َمْكُتوب ا ِعنَدُهْم ِف الت َّْورَاِة َو اإِلْنِْ ُرُهم بِاْلَمْعُروِف َو یَ ن ْ
ُهْم ِإْصَرُهْم َو اأَلْغاَلَل الَِِّت َكاَنتْ   ُيُِلُّ هَلُُم الطَّیَِّباِت َو ُُيَرُِّم َعَلْیِهُم اْْلََبآِئَث َو َیَضُع َعن ْ

تورات و اْنیل او را نزد خود در [ نام]كه ( منتسب به اُم القرى)پیامرب اُمى ) ﴾،َعَلْیِهمْ 
دهد و  آنان را به كار پسندیده فرمان مى[ مهان پیامربى كه]كنند  یابند پريوى مى نوشته مى

دارد و براى آنان چیزهاى پاكیزه را حالل و چیزهاى ناپاك را بر  از كار ناپسند باز مى
آنان قید و بندهاىي را كه بر ایشان بوده است [ دوش]گرداند و از  ایشان حرام مى

 .( ) (دارد رمىب

ای جاثلیق به حق عیسی . به راه برتر و روش عادل تر و راه قومی تر دعوت می کند
جاثلیق  روح خدا و کلمه اش، آیا در اْنیل مانند این صفت برای این نبی می یابی؟
آری، این : سکوت پیشه کرد و دانست که اْنیل را انکار و به آن کفر ورزید، پس گفت

صفت در اْنیل آمده است، و عیسی در اْنیل این نبی را ذکر کرده است، و در اْنیل 
و هنگامی که جاثلیق و رأس ....  اقرار کردم صحیح است پس به آن و صفت حممد 

: ست، پس گفتندبه تورات و اْنیل دانا تند که امام رضا جالوت این را شنیدند، دانس

                                                           

 .6: الصف - 
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ور، و اال با انکار  اْنیل و تورات و زببه واهلل با چیزی آمد که ممکن نیست رد و دفع شود 
مهه بشارت دادند، اما یقني حاصل ( علیهما السالم)حضرت موسی و عیسی  یشانبه ا

مهان حممد است، پس اگر اْسش حممد است صحیح نیست به نبوتش اقرار   آننشد که 
به شک احتجاج  : پاسخ داد امام رضا . کنیم، و ما شک دارمی که او حممد مشاست

کردید، آیا خدا قبل یا بعد از آدم تا امروز پیامربی را با نام حممد فرستاد، و هر آنچه از 
پس در پاسخ  را در غري حممد می یابید؟ صفات در کتب که بر پیامربان نازل شدند

 .( ) ....(خاموش ماندند

در . بسیار روشن و آشکار بودند و آن منت ها در اثبات حقانیت رسول اهلل 
از منت های اهلی خالی ( ُمسیلمه و رفیقانش لعنه اهلل)حالیکه دستان دسته ی دروغگویان 

 .ماند

 یمانی موعود در جاهلیت دوم...  امحد احلسن

که برای مردم منتظر در جاهلیت دوم ( اْحد)، فرزندش مهدی اول مثل رسول اهلل 
اسالم با غربت آغاز شد و عن قریب نیز )هنگام غربت اسالم و ماندن فقط اسم، بود، 

 (.چنان كه بود به حال غربت بر مى گردد پس خوش به حال غریبان
صف ميانی یاد شده است، و این را بنابراین ایشان نیز باری با اسم، و باری دیگر با و 

 .بسیاری از روایات بیان کرده اند
 احلسن  اْحدآنچه در مورد آن حبث کردمی، سید  بابو برای توضیح بیشرت در 

 :فرمودند

نیز در نزد اهل کتاب معروف بود و  مسأله ی ميانی جدید نیست، بلکه حممد )
به ایشان بشارت داده بودند که ميانی است، هلذا یهودیان سرزمني میعاد بسیار مهم در 
نزدشان را ترک گفتند و بیشرت آهنا ساکن سرزمني مين شدند، یعنی سرزمینی که در تاریخ به 
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و تاکنون یهودیان . ستاسم مين نامیده شد و نه سرزمني کنونی فقط، و مدینه نیز از مين ا
در مين به سر می برند، زیرا که آهنا نیز به ميانی بشارت داده شده اند و منتظر او هستند، 

می باشد، دقیقا  مهانند بشارت به اْحد   و به ميانی که از نسل ایشان  یعنی به حممد 
 .که آن بر بسیاری از مصداق ها و در زمان های گوناگون منطبق می شود

در مين یعنی در مکه، زیرا که آن از سرزمني مين است،  این ميانی اول حممد بنابر 
در مشرق در مسري بازگشت  (حممد) مبعوث شد؛ و ميانی دوم از نوادگان ميانی اول
در عراق  و لذا بیشرت قربهای ائمه . ابراهیمی به سرزمني اصلی اش، عراق، مبعوث شد

این مشیت خدا است، تا بازگشت دین . نده ابود در حالی که آهنا در عراق متولد نشد
ابراهیمی به عراق را با ميانی که در سه دیانت وعده ی او داده شده است را ثابت و 

پس روشن شد که یهودیان به ميانی بشارت داده شده اند، و مسیحیان . استوار کنند
زیرا که به عهد قدمی تورات نیز اعرتاف دارند؛ و مسلمانان، سنی ها بشارت داده شده اند، 

بنابراین ميانی شخصی نیست که فقط در روایت . و شیعیان به ميانی بشارت داده شده اند
 .( ) (ذکر شده است امام باقر 

 :و این مقطعی است از روایت امام باقر 

الیمانی، هی رایه هدی ألنه یدعو الی لیس ِف الرایات اهدی من رایة : )...فرمودند
و اذا خرج . فإذا خرج الیماِّن حرم بیع السالح علی کل الناس و کل مسلم. صاحبکم

الیماِّن فاهنض الیه فان رایته رایة هدی، و ال ُيل ملسلم ان یلتوي علیه، فمن فعل فهو من 
 .( ) (أهل النار، ألنه یدعو الی احلق و الی طریق مستقیم

و در میان پرچم ها پرمچی هدایتگرتر از پرچم ميانی نیست، آن پرچم هدایت است و )
هنگامی که ميانی خروج کند فروش اسلحه بر . مشا را به سوی صاحبتان دعوت می کند
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چون ميانی خروج کرد به سوی او بشتاب که پرمچش . مردم و هر مسلمانی حرام می شود
جایز نیست در برابر او بایستد، و هر کس اْنام پرچم هدایت است و بر هیچ مسلمانی 

 (.دهد از اهل دوزخ است، زیرا او به سوی حق و راه مستقیم فرا می خواند

و در این روایت روشن است که ميانی خلیفه ای از خلیفه های خدا و اطاعت از 
و ایشان واجب است، بدلیل اینکه به حق و راه مستقیم دائما  و ابدا  دعوت می کند، 

و اگر این امر اینگونه است، . مهچنني بدلیل سرپیچی از ایشان که نیتجه اش جهنم است
 .بنابراین راه شناخت ميانی حتما  مهان قانون اهلی است که در ابتدا به آن اشاره کردمی

در شب وفاتشان که در  احلسن با وصیت رسول اهلل  اْحداما منت، مهانا که سید 
آن را به کتاب بازدارنده از   دند احتجاج منودند، و ایشان آن به اسم و صفت یاد ش

، و مدتی ذکر منودند گمراهی که در نزد شیعیان و اهل سنت با لفظ یکسان وصف کردند
( وصیت مقدس کتاب بازدارنده از گمراهی)احلسن ميانی بعنوان  اْحدپیش کتابی از سید 

د است، و در آن استدالل قطعی منتشر شد، و در سایت رْسی دعوت مبارک ميانی موجو 
از قرآن، سنت، و عقل و نیز حقانیت و صدق و اینکه ایشان بدون هیچ تردید مصداق 

و آهنائی که خود را مراجع دین می نامند را دعوت به . وصیت است را روشن ساختند
 .پاسخ به کتاب کردند، و تاکنون منتظر پاسخ یکی از آهنا می باشیم

رسیده اند در عرصه ی  جلداحلسن که تقریبا  به پنجاه  اْحدسید  و اما علم، کتاهبای
ب از مردم در جنبه ول راز و اسرارهای شناخت اهلی غائعلمی موجود می باشند، که مشم

شده  داده پیوند های خمتلف می باشند، که با قرآن و تورات و اْنیل، یا با عقیده ی حقِ 
، یا با حالل و حرام خدا .... پیامربانش وبه خدا و صفات و عرش و ُکرسی و ملکوت و 

 .و اخل است



 مام مهدى انصار اانتشارات .......................................... 01

کسانی که بر تکذیب ایشان و )احلسن سینه ی خود را باز و  اْحدو باری دیگر سید 
را دعوت به پاسخگویی به کتاهبا چنانچه علمی ( رد حقش بدون دلیل اصرار می ورزند

 .صدیقش واجب می گرددداشته باشند، کرد؛ و اال بر آهنا فرمانربداری از ایشان و ت

و بعد از اینکه مهه سکوت طوالنی پیشه کردند، در هنایت در صفحه ی رْسی خویش 
آهنا را به مناقشه ی موضوعاتی دیگر که برای باطل ساخنت شبهات ملحدان ( فیسبوک)در 

، و مهانطور که معلوم است ندو اثبات وجود خدا با متامی موارد مربوط به آن را فرا خواند
 :از آهناست موضوعی بسیار مهم است، و این منت دعوت ایشان آن 

سعی می کنم که موضوعاتی مرتبط با خلق و اثبات وجود خدا یا عدم وجود او 
این موضوعات علمی بسیار مهم می باشند و آنچه در میدان . سبحانه را مطرح سازم

هم با معدل بسیار باال علمی می بینم این است که احلاد از حلاظ علمی پريوز است و آن 
پس اینها که خود را علماء می . و در برابر کسانی که ادعای منایندگی ادیان را می کنند

نامند چه مسلمانان شیعه و سنی و وهابیت یا مسیحیان و یا یهود به مسائل علمای 
 بیولوژی تکاملی و غري آهنا که مطرح می سازند اصال  بدون هوشیاری پاسخ می دهند، لذا
آهنا مانند کسی هستند که مسئله ای را به اشتباه شنید و متوجه شد پس به اشتباه پاسخ  
گفت، و هلذا کتابی در این باب نوشتم که االن تقریبا  کامل است، و در آن مهمرتین 
نظریات علمی جتربی ثابت و یا ریاضی و نظری را مورد مناقشه قرار دادم، و ان شاء اهلل آن 

کرد آن هنگام که ببینم اشخاصی از حلاظ شناخت شایسته ی آن را داشته   را منتشر خواهم
باشند تا آنچه را نوشتم متوجه شوند، زیرا که نیاز به اطالع در مورد علومی مانند زمني 

و علم بیولوژی ( باستان شناسى)، و تاریخ قدمی و آرکئولوژی (یا تاریخ زمني)شناسی تارخیی 
و مردم شناسی و علم مهندسی ( علم حیات)ان شناسی تکاملی و فیزیک نظری و کیه

 .ژنتیک و پزشکی و فلسفه و غري آهنا است
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 :سؤاالتی برای مناقشه

رأی و نظرهاى علمای شیعه، سنی، وهابیت و مسیحیان در مورد نظریه ی تکامل 
 داروین چیست؟ و پاسخ منکر علمی به آن چیست؟

برای کسانی که نظریه ی تکامل را می  راه اثبات وجود خدا ضمن حدود زندگی زمینی
 رأی و نظر آهنا در مورد نظریه ی ژن خودخواه چیست؟ پذیرند چیست؟

رأی و نظر آهنا در مورد هیگز یا بوزون هیگز که مسؤول پیدایش ذرات ماده در این 
جهان است که اخريا  با جتربه ی برخورد دهنده ی هادرونی بزرگ کشف شده است، 

 ؟چیست

یا ام تئوری و وجود بیش از چهار بُعد ( غشاء)ر آهنا در مورد نظریه ی ممربان رأی و نظ
 در این جهان، و یازده بُعد تا االن، چیست؟

رأی و نظر آهنا در مورد آنچه اخريا  پروفسور استیون هاوکینگ در مورد اصل جهان و 
از عدم کافی آغازش مطرح ساخت، و اینکه ام و کوانتوم تئوری برای تفسري ظهور جهان 

هستند، و اینکه آن نیاز به ظهور جهان از عدم به غري از وجود قانون جاذبیت موجود از 
ابتدا بر حسب نظریه ی مهه چیز یا نظریه ی ام ندارد، و اینکه جهان ممکن است بدون 

 نیاز به فرضیه ی وجود خدا ظاهر گردد، چیست؟

یند که جمموع انرژی مثبت و ماده رأی و نظر آهنا در مورد آنچه علمای فیزیک می گو 
در جهان مادی مساوی با صفر است، ( یا ضد ماده)تاریک ی با انرژی منفی و ماده 

 .                                           چیست؟
آدم بر روی این زمني چه موقع شروع به زندگی کرد، و از آهنا تاریخ دقیق منی خواهم بلکه  

 .مثال  بگویند ده ها هزار سال یا صدها هزار یا میلیون ها سال پیش کلی بیان کنند، یعنی
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 در کجا واقع شد؟ طوفان نوح 

چه موقع واقع شد و از آهنا تاریخ دقیق منی خواهم بلکه کلی بیان   طوفان نوح 
 .کنند، یعنی مثال  بگویند ده ها هزار سال یا صدها هزار یا میلیون ها سال پیش

اقع شد و چگونه امواج مانند کوه ها بودند مهانگونه که در قرآن طوفان نوح چگونه و 
 ذکر شد؟ 

آیا با طوفان نوح متامی جانداران زمني به  ؟ آیا طوفان شامل کل نقاط زمني شد
و اگر پاسخ آهنا این بود که شامل متامی زمني و متامی جانداران یا  هالکت رسیدند؟

ل آهنا بر وجود حیوانات در جزیره های دور حداقل حیوانات بر روی زمني شد، پس تعلی
 دست مانند حیوانات کیسه دار و حیوان فوسا در اسرتالیا در ماداگاسکار و غريه چیست؟

این سؤاالت علمی مرتبط به اثبات یا انکار وجود خداست، و هلذا بر کسانی که 
و نه جواهبای  مدعی منایندگی ادیان هستند آهنا را با جواهبایی که موافق با علم حدیث

روائی یا منت های دینی گمانی الصدور یا داللت و متعارض با واقع علمی ثابت شده به 
شکل قطعی، پاسخ دهند؛ مانند حقائق تارخیی جیولوژی زمني و حمتویات طبقات آن، پس 
مانند این منت های دینی، یا غري صحیح می باشند یا اینکه تأویل می شوند زیرا که با 

 .ی به اثبات رسیده در تعارضندحقائق علم

بنابراین آنچه از فقهای ادیان خواهانیم پاسخ های علمی به سؤاالت باال می باشد، و  
کامال  از پاسخگوئی به آهنا بصورت علمی معترب عاجزند، بلکه به   ایشانگمان می کنم که 

ست و هر آنچه نوشته شد مطلع شدم و دیدم که فهم و درک اشتباه از مسائل علمی ا
پاسخگوئی بر اساس فهم و درک اشتباه خودشان مى باشد، یعنی اینکه مثال  نظریه ی 
تکامل را بر اساس فهم و درکشان به گونه ای می پندارند سپس بر اساس مهان فهم و درک 
اشتباه از مسئله، پاسخ اشتباه می دهند، و گمان می کنند که بر نظریه ی تکامل پاسخ 
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ا به گفته و فهم اشتباهشان از نظریه ی تکامل پاسخ می دهند و نه دادند در حالیکه آهن
 .پاسخ به آنچه در حقیقت نظریه ی تکامل داروین می گوید

آنچه معتقدم این است که در این مرحله ای که امروز در آن زندگی می کنیم و آنچه 
است  در این موضوعات علمی مرتبط بطور مستقیم با دین و اثبات وجود خداى سبحان

و کتاهبا و سخنان . بسیار بزرگرت از آهنایی که مدعی هستند علمای ادیانند، می باشد
فقهای شیعه و سنی و مسیحیانی که آهنا را مطالعه کردم کتاهبا و سخنان ساده که فقط 
برای عرضه در بازار حملی ارزش دارند و برای فریبکاری برخی پريوان بی هوش و راضی به 

شته شده اند، و ممکن نیست پاسخ های آهنا شخصی را که اطالعات جهل نه بیشرت نو 
بسیار خوبی از علم زیست شناسی تکاملی و علم ژنتیک و فیزیک مثال  داشته باشد را 

و و نه بیشرت قانع و متقاعد سازد، بلکه به آهنا بر اساس ساده لوحى و ناداىن و دروغگ
 .هستند، نظر می کند

خواهم ضی از سخنان و نوشته های آهنا را مورد مناقشه قرار و ان شاء اهلل با مشا بع
تا مشا به شخصه سطح علمی آهنا و آنچه در نزد خود دارند را ببینید، و خواهید  داد

احلسن را ندارند لذا به کذب و افرتاء یا   اْحددانست چرا آهنا راه علمی جهت مواجهه با 
کمک و یاری از نريوهای مسلحی که دست در دست هم دادند پناه می برند تا به دفرت 

احلسن با نريوهای مسلح بزرگ هجوم می کنند، پس  اْحداحلسن در ْنف یا به منزل  اْحد
احلسن به طور  اْحدعلت آن االن برای مشا به وضوح منایان می شود و آن اینکه وجود 

 .علنی بني مردم آهنا را رسوا می کند و جهلشان را آشکار می سازد

  و. و به مشا ان شاء اهلل هتی و خالی بودن علمی و فکری آهنا را نشان خواهم داد
آنچه از فرهیختگان آرزو دارم این است که مهراه با من به خود مقداری زْحت دهند و یاد 

به واهلل قسم وقوع آهنا در دست حیله گری که از جهل و نادانی بگريند و مطالعه کنند، و 
شان در مسأله ای علمی یا دینی معني سوء استفاده می کند و آهنا را از حق دور می سازد 



 مام مهدى انصار اانتشارات .......................................... 08

مهانگونه که امروز اتفاق می افتد وقتی که فقهای گمراهی آهنا را با دروغ وجوب تقلید غري 
 .ر می دهدمعصوم گمراه ساخت، ما را رنج و آزا

و هر کس رأی و نظری از رأی و نظرات آهنا دارد بیاید و مطرح سازد، و ان شاء اهلل 
 .آن را مطالعه کرده و به آن پاسخ خواهم داد

( توهم احلاد)اما در مورد خودم، بنده به این سؤاالت و بیشرت از آهنا را در کتاب 
کرد، و مهچنني آن حاوی آنچه که   پاسخ دادم، و ان شاء اهلل به زودی آن را منتشر خواهم

ممکن است مناظره ی علمی با پروفسور ریچارد داکنز که از برجسته ترین علمای معاصر 
زیست شناسی تکاملی مشرده می شود، و پروفسور استیون هاوکینگ که ایشان از برجسته 
ترین علمای فیزیک نظری و ریاضیات تطبیقی و متخصص در علم حیات است و برای 

 .شان نظریه ی ثابت شده در اشعاع سیاه چاله ها است، نامیده شود، می باشدای

منتظر پاسخ مراجع به متامی این سؤاالت می باشم تا مناظره بني من و آهنا آغاز شود، 
و پیشنهاد می دهم که از . چنانچه موضوعات سابقی را که مطرح کردم را رد می کنند

ین موضوعات و اصطالحات کمک و یاری گريند اساتید دانشگاه ها جهت فهم و درک ا
 .تا مرا در مناظره خسته نکنند

  : اْحد احلسنلینك صفحه ى رْسى امام 
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313 

در  احلسن  اْحدلینک صفحه ی رْسی انصار جهت ترمجه ی نوشته های امام 
 https://www.facebook.com/ansar.ahmed.alhasan.farsi :فیسبوک

آهنا قبول   و  باری دیگر چشمان ما خريه کنان خواهند ماند به امید این که شخصی از
کند، تا آن هنگام مردم، عامل واقعی را ببینند و او را از  تزویر کننده که به ریشخند کردن و 

 .فریب دادن مردم بسنده می کند، متییز دهند

https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313
https://www.facebook.com/ansar.ahmed.alhasan.farsi
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بر روی این کره ی زمني (. دعوت به خدا و حاکمیت او)و اما بند سوم قانون اهلی 
کمیت خدا و رد حاکمیت مردم  نیست که به حا  احلسن  اْحدهیچ مردی جز سید 

بر این اساس این . است، دعوت کند( دجال بزرگ)که انتخابات و دموکراسی آمریکا 
یگانگی آیه ای از آیات خدا است که حق را با روشنی کامل برای طالبان آن منایان می 
سازد، و آیا آسانرت از تشخیص یک شخص که صاحب حق جمسم به دعوت کننده ی 

 !!! د دارداهلی است وجو 

 دروغگو ناصر حممد...  مسیلمه با جامه ای جدید

که به  ( ناصر حممد ميانی)این بعضی از حقه بازی است که مشا را از حال این زندیق 
منت هایی که در اینجا . کذب و زور خود را امام مهدی معرفی می کند، آگاه می سازد

خواهم گذاشت منت هایی از پاسخ های منتشر شده در سایت رْسی اش معروف به مهدی 
سایتش آمده اند را نقل کردم، و مهه می توانند به در مطالب امت است، و مهانطور که 
 :سایت بی چیزش مراجعه کنند

در !!! آگاه تر و داناتر است این دروغگو اذعان می کند که از رسول اهلل  .۱
عبد اهلل بن عبد العزیز و ( برادر بزرگوار و خادم حرمني بر حسب تعبريش)بیانیه ای که به 

دیگر سران و علماء توجیه کرده است، علم خود را بیان و خود را به مرد دانا وصف می  
 :کند، او می گوید

 آهنا باد در مورد مرد داناو سپس رسول اهلل با معلمش حربئیل درود خدا بر  )...
که به ذات رْحان از حممد رسول اهلل خامت پیامربان و فرستادگان  (منظورش خود می باشد)

و کسی اسم ....  و از معلم جربئیل درود خدا بر او باد، آگاه تر است مباحثه کردند
و پس ای مجاعت علمای دین . اعظم خدا را خنواهد دانست مگر ميانی دانا به رْحان

و مشا را از اسم ....  مسلمانان بیایید تا حقیقت اسم اعظم خدا را به مشا یاد دهم
اعظمش با خرب نساخت، که آن را ویژه ی علم غیب نزد خود قرار داد و آن را برای خود 
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حقیقتی ساخت که تنها آن کس که خدا را آنگونه که شایسته است عبادت کند خواهد 
و تاهلل که ميانی .....   دستان دانای به اسم اعظمشدانست؛ بنده ی حقري کوچک بني

 (.منتظر اعلم ترین و کرمی ترین بنده ی در ملکوت آْساهنا و زمني است

بلکه حتی عصمتش را نیز منی بیند، در حالی که به سؤالی در مورد عصمت ائمه 
 :پاسخ می دهد 

حتی یک بشر که از اشتباه در زندگی اش معصوم باشد وجود ندارد، و خداوند  )...
برای آن کس که توبه کند مغفرتی قرار می دهد، و در کتاب از متامی مردم کسی را نیافتم  

 .....(.که از اشتباه معصوم باشد، حتی یک بار در زندگی اش

و ادعاء می کند که از بنابراین، این شخص به کفر و پلیدی خود تصریح می کند، 
اعلمرت است و عصمتش را نفی می کند، بلکه می بیند که رسول کرمی  رسول اهلل حممد 

پس آیا !!! آنگونه که شایسته است بندگی خدا و مانند بندگی اش برای خدا نکرده است
 !مؤمن به خدا و دینش، ارتداد از دین صریح تر و روشن تر از این می بیند؟

است، بلکه  اهل بیت  ی این زندیق اعتقاد دارد که او دوازدمهني امام از ائمه .۲
 :برترین مهه ی آهناست، علی رغم اینکه نام های آهنا را منی داند، او می گوید

خدا و رسول خدا نام های آهنا را به من نیاموختند زیرا که نام های آهنا مهم منی  )...
داد مهم است، و آن خباطر این است تا بدامن که من امام باشند، بلکه حکمت در تبیان تع

مهه ی آهنا راهی جز پريوی از من  ،دوازدهم از آل بیت پاک هستم، و اگر حاضر بودند
 (.و فوق هر صاحب دانشى دانشورى استنداشتند، 

ولیکن او در عني حال می بیند که ابی بکر و عمر پیشوایان هستند و موقعیت و فعل 
 :او می گوید!!! وارد می شد بود به اسالم فتنه ی بزرگی ضربهاگر آن نآهنا که 
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و من مهدی منتظر درود و صلوات بر امام علی و ابی بکر و عمر می فرستم، ).... 
گواه به خدا می دارم که خلیفه ی   ،سپس درود و صلوات فراوان بر آهنا می فرستم و به حق

ه و سلم امام علی است ولیکن در کتاب از حق بعد حممد رسول اهلل صلی اهلل علیه و آل
خود سکوت اختیار کرد، ولیکن من ابی بکر و عمر را سپاسگزارم، پس اگر عمر نبود فتنه 

و خداوند عمر را مورد مغفرت قرار دهد؛ و او را ....  ای بزرگ به مسلمانان وارد می شد
لیفه نبود اما عمر ابن در انتخاب ابو بکر مالمت منی کنم و با اینکه در کتاب او خ

گريد ْنات   اْلطاب مسلمانان را از فتنه ای بزرگ که نزدیک بود مهاجرین و انصار را در بر
حق از طرف پروردگارتان بر امام علی و ابو بکر و عمر صلوات  و من مهدی منتظرِ . داد

 ...(.می فرستم

صی بنام عثمان یاد و در مورد ائمه ی دوازده گانه درود خداوند بر آهنا باد، از شخ
 :می کند و می گوید

و ای عثمان، برای ما مهم نیست که نام های آهنا در اختیار ماست بلکه فقط  )...
نید و کَ تعداد آهنا مهم است، و فایده ی شناخت نام های آهنا چیست تا قربهای آهنا را نَ 

پريوی کنید چنانچه حق را از آهنا پريوی منایید، بلکه مشا مهدی منتظر موجود در میانتان را 
خبواهید، و به واهلل ای عثمان، پروردگارم فقط تعدادشان را به من آموخت و تصویر آهنا را 
به من نشان داد و نام های آهنا را به من یاد نداد، و این حکمتی است از جانب پروردگار 

 ...(.نیدکَ تا شاید قربهای آهنا را نَ 

ِإنَّ الّلَه اْصطََفى آَدَم َو نُوح ا َو آَل ﴿: ل می فرمایداین در حالی است، و خداوند متعا
یٌع َعِلیمٌ  *ِإبْ رَاِهیَم َو آَل ِعْمرَاَن َعَلى اْلَعاَلِمنَي  به یقني )، ﴾ُذرِّیَّة  بَ ْعُضَها ِمن بَ ْعٍض َوالّلُه ْسَِ

است خداوند، آدم و نوح و خاندان ابراهیم و خاندان عمران را بر مردم جهان برترى داده 
 .( ) (بعضى دیگرند و خداوند شنواى داناست[ نسل]فرزنداىن كه بعضى از آنان از * 

                                                           

 .9  –   : آل عمران - 
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( خلیفه ی ابلیس)و اگر خلفای خدا نسلی از نسل دیگرند، بنابراین این سبک عقل 
نسبت به نام های پدرانش از خلفاء را از یاد برد، مگر اینکه از زمني برگرفته شده باشد،  

 !!!تکه این بسیار روشن اس

 :شده باز ی می کند، او می گوید واجبناصر حممد دروغگو با منازهای  .۳

ای مجاعت علمای مسلمانان، من مهدی منتظر خدا را گواه می دارم که خدا بر  )...
خداوند دو عامل و سپاس .... پیامربش پنجاه مناز دو رکعتی در شب و روز واجب کرد

ه پنج وعده مناز شب و روز  از مسلمانان را ب پنجاه مناز دررْحن رحیم که بار سنگني 
در هر مناز دو رکعت است تا تعداد رکعات ده رکعت در پنج وعده واجب سبک کرد و 

سپس خدا مشا را به شکسنت منازها امر داد، از دو رکعت به یک .... مناز واجب شوند
 (.پا شود رکعت مگر امامی که منازتان با امامت او بر

مسلمانان معلوم و بدیهی است که تعداد رکعات منازهای روزمره هفده رکعت و در نزد 
در حضور، و یازده رکعت در سفر می باشند، و منی دامن در نظر این زندیق چگونه در 

 !!!حضور ده رکعت و در سفر پنج رکعت شدند

او مسیلمه ی جدید است، در سابق دانستیم که نداء دهنده ی مسیلمه ی اول نداء 
مهانا مسلیمه رسول اهلل دو مناز صبح و عشاء که حممد آهنا را آورد، را برای : )د و گفتدا

و امروز مسیلمه ی . پس در نظر او تعداد رکعات روزمره یازده رکعت بودند(. مشا هناد
این در !!! جدید نداء می دهد و آهنا را ده رکعت در حاضر و پنج تا در سفر می هند

 !!!می باشد می کند که یاور قرآن و سنت رسول اهلل حممد  حالی است که او اذعان

و می بیند که نسل ها از طریق نکاح حمارم منشأ گرفت، بلکه بعضی از خلفای  .۴
به خواهرش و پناه بر خدا نزدیکی کرد، و این نسل ها از طریق نکاح فرزندان ( هابیل)خدا 

 :آدم با خواهرانشان حاصل شد، او می گوید
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بعد از خروج آدم و حواء از مقام کرمی به این زمني آیني ازدواج هنوز نازل نشده  )...
بود، هلذا با مهدیگر ازدواج می کردند زیرا که آیني در ازدواج نازل نشده بود، تا وقتی که 
زیاد شدند سپس هدایت از طرف خدا آمد پس هر کس از هدایت پريوی کند نه گمراه می 

ا هنگامی که هدایت خدا آمد ازدواج بني برادران و خواهران حرام ت. شود و نه تريه خبت
شد و برای آهنا آیني مستقیم را قرار داد پس هر کس از هدایت خدا پريوی کند بر ایشان 

 (.بیمی نیست و غمگني خنواهند شد

این زندیقی را در کسی به جز مسیلمه ی کذاب و ُسجاح و رهروان راه آهنا نیافتم، و 
 .گو به ظاهر وارث آهنا در فجور و زندیقی استاین دروغ

 :و از منونه های زندیقی اش، تفسري آیه ی کرمی به این شکل است، او می گوید .۵

ُهْم ظَامِلٌ لِّنَ ْفِسِه ﴿) ُهم مُّْقَتِصدٌ َفِمن ْ ُهْم َساِبٌق بِاْْلَی ْرَاِت بِِإْذِن اللَِّه َذِلَك ُهَو  َو ِمن ْ َو ِمن ْ
و برخى  رو  و برخى از ایشان میانهپس برخى از آنان بر خود ستمكارند "، ﴾اْلَفْضُل اْلَكِبريُ 

صدق  .( )" از آنان در كارهاى نیك به فرمان خدا پیشگامند و این خود توفیق بزرگ است
پس آنان که بر خود ستمکارند اصحاب آتش و بد قرارگاه هستند، و اما میانه   .اهلل العظیم

 (.روان آهنا اصحاب ميني می باشند، و اما پیشگامان به پروردگارشان مهان مقربان هستند

و ظاهرا  نسبت به آیه نادان می باشد که آن در مورد انتخاب و گزینش کسانی که 
خدا گشتند صحبت می کند، خداوند متعال  توسط خدا انتخاب شدند و وارث کتاب

ُهم مُّْقَتِصٌد َو ﴿: فرمود ُهْم ظَامِلٌ لِّنَ ْفِسِه َو ِمن ْ َنا ِمْن ِعَباِدنَا َفِمن ْ ُُثَّ َأْوَرثْ َنا اْلِكَتاَب الَِّذیَن اْصطََفی ْ
ُهْم َساِبٌق بِاْْلَی ْرَاِت بِِإْذِن اللَِّه َذِلَك ُهَو اْلَفْضُل اْلَكِبريُ  پس این كتاب را به آن بندگان س)، ﴾ِمن ْ

برگزیده بودمی به مرياث دادمی پس برخى از آنان بر خود ستمكارند و [ آنان را]خود كه 

                                                           

 .  : فاطر - 
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رو و برخى از آنان در كارهاى نیك به فرمان خدا پیشگامند و این   برخى از ایشان میانه
 .( ) (خود توفیق بزرگ است

د اصحاب آتش و بد قرارگاه نیستنو با تأکید فراوان آنان که بر خود ستمکارند 
د، و لذا خدای سبحان در مورد اینها می فرماید که آهنا از مهانگونه که این دجال اذعان کر 

َجنَّاُت َعْدٍن َیْدُخُلونَ َها ﴿: اهل هبشت هستند، مهانطور که در آیه ی بعد روشن می شود
در هبشت هاى مهیشگى  )، ﴾َو لَِباُسُهْم ِفیَها َحرِیرٌ  ُُيَلَّْوَن ِفیَها ِمْن َأَساِوَر ِمن َذَهٍب َو ُلْؤُلؤ ا

كه به آهنا در خواهندآمد در آْنا با دستبندهاىي از زر و مروارید زیور یابند و در آْنا جامه 
 .( ) (شان پرنیان خواهد بود

( متشاهبات)احلسن در کتابش  اْحدو فرموده ی حق در بیان آن را قائم آل حممد سید 
به حق و صدق که  روشن ساخت، و مهه را به مقایسه ی پاسخ وارث رسول اهلل حممد 

به ایشان در وصیت مقدس به اسم و صفت یاد شده را با پاسخ وارث مسیلمه ی کذاب  
 .که او را اکنون شناختیم دعوت می کنم

ببینیم پاسخ او در  (.حممد) و نام پدرش( ناصر)عقل و در مورد نام این سبک  .6
و نام پدرش با نام پدر پیامرب  مورد سؤال شخصی در مورد شباهت نامش با نام پیامرب

 :چیست، مهانطور که در روایات زیادی ایراد شده است، او می گوید

در روایات اهل سنت ایراد شده است که نام پدر : و پرسنده ای سؤال کرد و گفت)
است، پس این چگونه ممکن است و اسم پدرتان حممد می ( عبد اهلل)امام مهدی منتظر  

و : ..... نزد او است (منظور خودش است)باشد؟ و پاسخ داد آن کس که علم کتاب 
در نام پدرم قرار داد، یا اینکه مشا انکار می کنید   برای نام حممد را در نامم و شرتاکخدا ا

است؟ بنابراین نام حممد موافق نام من است، و بلکه خدا نکته ی ( ناصر حممد)که نامم 

                                                           

 .  : فاطر - 

 .  : فاطر - 
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در نامم با نام حممد که آن در نام پدرم است را قرار داد، و در آن حکمتی بالغه  مشرتک
را ین دلیل است که خدا مهدی منتظر است تا نام حامل خرب و پرچم امر باشد، و آن به ا

 - صلی اهلل علیه و آله و سلم - نه نبی و نه رسول مبعوث ساخت بلکه او را ناصر حممد
 ....(.مبعوث کرد، و با این حال حکمت بالغه در شباهت اقتضاء می کند

 .و این گونه این فریبندگان بر منت های واضح و صریح با نرينگی عمل می کنند

بعضی از آهنا را در سابق دانستیم، و . چاپلوسی اش برای این طغیانگران خیانتکار .7
 :االن چاپلوسی اش برای خیانتکار و طغیانگر دیگر را ببینید

رئیس علی عبد اهلل از عربستان سعودی سامل ......  که   ستایش از آن خداست )...
هزاران تربیک و هتنیت به ملت و هببود یافته بازگشت، و ْحد و سپاس خدا بر سالمت و 

مين چه حکومت و چه ملت؛ و هنوز مهدی منتظر بی صربانه در انتظار بازگشت مشا 
که در آن دچار اختالف شدید می ( قرآن)جهت پاسخگویی و بازگشت به حمکم ذکر 

باشد، پس ای رئیس از شکرگزاران باش و سرزمني و بندگان را با تسلیم زمام خالفت 
 ....(. ی به امام مهدی ناصر حممد ميانی ْنات دهاسالمی جهان

صدام حسني قبل از  شده عشور عراق سفر کرد تا از طغیانگر خلو در حالی که به ک
اشغال عراق توسط نريوهای آمریکایی دفاع کند، پس خواست آن موضع و گرایش را توجیه 

 :سازد، پس گفت او مرب 

ا صدام ضد ابقع و اصلع و بوش کوچک بلکه مهدی منتظر ناصر حممد ميانی ب).... 
و شیاطني بشر که آهنا از سفیانی صدام حسني ظامل ترند ایستاد، و او به سفیانی خوانده 

 ...(.می شود زیرا که او از نسل معاویه ابن ابی سفیان است
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و هنگامی که از عراق خارج شد و بغداد به دستان آمریکایی ها سقوط منود، این 
به مين را ابتدای غیبت صغری بعد از غیبت کربی حساب کرد، پس  دروغگو بازگشتش 

 :گفت

و سپس به مين بازگشتم و بعد از بازگشتم به مين غیبت صغری بعد از غیبت   )....
کربای من آغاز شد و بعد از امتام و گذشت مدتی از غیبت صغری و دستگريی صدام این 

روز شکست خورد و غم و اندوه در  امر بسیار مرا ناراحت کرد و گویی که عراق در آن
قلبم جمددا  آغاز شد ولیکن بعد از آن خدا مرا با خرب ساخت که صدام حسني مهان 

 ...(. سفیانی است

این در حالی است، که مهه ی مسلمانان می دانند که سفیانی صاحب پرچم گمراهی 
ه تنها با است، و ميانی صاحب پرچم هدایت، در حالی که این دروغگو ناصر حممد ن

سفیانی بر حسب اعتقادش نربد نکرد بلکه رفت تا از او دفاع کند و از قتلش اندوهگني 
سپس مادامی که از برادران طغیانگر و ظاملت که نام آهنا را ذکر کردی دفاع می  . شود

کنی، و خدا از حالت با کسان دیگر که امرشان از ما پنهان است اعلم است، پس چه 
که اساس آن کفر به طاغوت در اولني گامهایش است پیوند   ،ن حق خداچیزی تو را به دی
 ؟و مرتبط ساخت

هنا را گفت، و بسیاری از این برخی از گفته هایی است که این مدعی دروغگو آ
 .جهت اختصار را ترک گفتمآهنا،
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 به اعرتافش دروغگویی متکرب است...  ناصر حممد

 احلسن  اْحداین دروغگو ناصر حممد اذعان دارد که مهتای قائم آل حممد سید 
است، پس خواستار مباهله شد، اال اینکه مراجعه ی سریع به گفته هایش روشن می سازند  

دارد، و  ،که این مرد نیاز به تربیت قبل از  اینکه نفسش کار بدی را برایش آراسته کند
 .بی ادبی او در پاسخ هایش مراجعه و اطالع پیدا کنند امکان این وجود دارد مهه به

و به هر حال، در بني دستان مشا بیانیه ی ملعون ناصر حممد است، که در آن مباهله 
احلسن را  اْحداش را نوشته است که آن را به رنگ قرمز مشخص منودم و مهچنني سید 

ط هایی که بر خود گذاشته دعوت به پاسخ به مباهله منوده است، مهانطور که در زیر شر 
است خط کشیده ام و با عدم حتقق آن شرط ها دروغگویی متکرب خواهد بود، او می  

 :گوید

 بسم اهلل الرْحن الرحیم)

احلسن فرستاده ی شیطان  اْحداز مهدی منتظر حق امام ناصر حممد ميانی به سید 
حممد رسول اهلل صلی اهلل علیه و آله و ( یاری دهنده)من مهدی منتظر حق ناصر . رجیم

سلم امام ناصر حممد ميانی هستم، و تعداد ائمه آل بیت رسول اهلل صلی اهلل علیه و آله و 
ابی طالب درود  سلم را منی دامن اال اینکه آهنا دوازده امام هستند و اول آهنا امام علی ابن

خدا بر او باد بود و خامت آهنا مهدی منتظر حق امام ناصر حممد ميانی است و من تو را 
ن و هتمت هننده ی بر نفرستاده ام، و قسم به پروردگار بزرگ، تو از دروغگویان و فریبندگا

  امانتدار هستی، و اما ادعای تو در مورد کسی که با او دیدار می خدا و رسول بی سواد
کنی به واهلل قسم تو جز با شیطان رجیم دیدار و مقابله منی کنی مهانطور که شیطان بشر 
از یهود با آهنا دیدار می کردند و می خواهی مردم را از راه مستقیم گمراه سازی، اما من 
مهدی منتظر حق امام ناصر حممد ميانی از پروردگار دو جهان تو را دعوت به مباهله می  
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مت هننده از ما را خوک گرداند تا آیتی برای جهانیان باشد تا مردم شخص کنم تا خدا هت
 .دیگر را تصدیق کنند

و مباهله را هنوز آغاز نکردمی، بلکه هنوز به مباهله در سایتم سایت امام ناصر حممد 
ميانی دعوتت می کنم و اگر خواستاری آن را در این سایت که بیانیه ات را قبول کردند 

بعد از اینکه مباهله  یم پس اگر به این سایت یا به سایتم برای مباهله آمدی و قرار می ده
کردمی در ظرف یک ثانیه بعد از مباهله اگر خدا تو را به خوک مسخ نکرد من مهدی 

پس ای اصحاب این . ، و هر کس از ما بازماند دروغگویی متکرب استمنتظر حق نیستم
  احلسن عراقی اْحدنید تا ببینید آیا به راستی سایت خطاب ناصر حممد ميانی را حذف نک

مهان ميانی فرستاده شده از طرف حممد احلسن عسگری است یا که خود را ميانی می نامد 
 اْحداینکه او دروغگویی متکرب است، بلکه او فرستاده ی شیطان رجیم است؛ و شاید 

یا اصحاب این سایت احلسن عراقی ميانی برای مباهله بیاید و من در این سایت نباشم 
 .عضویت مرا لغو کنند تا پاسخ مباهله ندهم

حق رْحتی که بر ه خداوندا به حق یگانگی و ب: )و هلذا مباهله را خود االن می نویسم
خود نوشتی و به حق عظمت و نعمت و رضوان خویش، اگر می دانی که ناصر حممد 

ا و فرشتگان و متامی مردم ميانی مهان مهدی منتظر حق از جانب تو نیست پس لعنت خد
بر او باد و من را خوک بگردان تا عربتی برای کسانی که ادعای مهدویت به غري حق می  

احلسن ميانی از راستگویان و فرستاده ی امام مهدی منتظر، خلیفه  اْحداگر . کنند باشم
احلسن ميانی آمد و به ما با مباهله پاسخ داد، و  اْحدی خداوند جهانیان باشد، و اگر 

مردگان ی اگر این بنده ات موجود نبود خداوندا تو هستی، ای خالق وجود و ای فرستنده 
از قربها، ای پدید آورنده ی آْساهنا بدون پایه و ای ثابت کننده ی کوه ها و هالک کننده 

پاسخ به احلسن ميانی را بعد از  ْحدای مثود و عاد، و ای غرق کننده ی فراعنه ی شدید، 
ای خداوندا به حتقیق چون به  . مباهله ی ما فورا  و در ثانیه ی اول به خوک مسخ کن
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کاری امر فرمایی فقط می گویی موجود باش پس فورا  موجود می شود، تو شنونده ی 
تو را به نربد  واند بلکهاگر به مباهله آمد تو شنونده ی دانایی، او مرا به نربد خن. دانایی

ای پروردگارم او می داند که بر گمراهی آشکار است و اگر توبه کرد و برای نربد خواند، 
نیامد او را به خوک مسخ نکن ای پروردگارم، شاید که به درگاه تو توبه کند و رْحت تو 

 (.ده است و تویی مهربانرتین مهربانانرم مهه چیز را در وسعت خود گنجانای پروردگا

احلسن عراقی که  اْحددا هیچ برهان قطعی در شأن حممد بن احلسن عسگری و و خ
احلسن عراقی به مباهله در این سایت  اْحدخود را ميانی می نامد نازل نکرده است، و اگر 
و بعد از حضور و امتام مباهله در ظرف یا سایتم، سایت امام ناصر ميانی حاضر شود 

ميانی به خوک مسخ نشد، به راستی که ناصر حممد احلسن  اْحدمدت ثانیه ی اول اگر 
ميانی، دروغگویی متکرب خواهد بود و مهان مهدی منتظر امام دوازدهم از آل حممد از نسل 

و اگر بعد از مباهله و در ثانیه ی اول به خوک  .حسني ابن علی ابن ابی طالب نیست
طان رجیم و فرستاده ی احلسن ميانی با شی اْحدمسخ شد پس شیعیان خواهند دانست که 

شیطان رجیم دیدار می کند و خدا هیچ برهان قطعی در شأن او و در شأن حممد بن 
بر این اْنمن خطامب را حذف نکن تا  پس ای ناظر. عسگری نازل نکرده استاحلسن 

و آن . احلسن ميانی یا ناصر حممد ميانی اْحدببینیم کدام یک دروغگویی متکرب است، 
که هیچ یک از آهنا امت را از راه مستقیم گمراه نسازد، پس به ناچار خباطر این است  

احلسن ميانی را مورد نظر  اْحدیکی از آهنا باید دروغگو باشد، بنابراین ناصر حممد ميانی و 
و او هرگز و هرگز و هرگز حاضر قرار دهید تا ببینید کدام یک دروغگویی متکرب است 

و از نرينگ بازی بر حذر باش . دروغگویی متکرب استخنواهد شد زیرا که خود می داند 
احلسن ميانی است پس من  اْحدشاید یکی از نادانان به من پاسخ دهد و بگوید او مهان 

را به مباهله فرا می خواند و قسم به خداوند بلند مرتبه او را به خوک مسخ می کند و او را 
رسوایی و خواری بزرگی خواهد بود تا موعظه ای برای مردم باشد و من به مشا گوشزد كردم 
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ی امام مهدی احلسن که می گوید فرستاده  اْحددیگر هبانه ای ندارید پس نباید کسی جز 
است و خدا را گواه می دارم که او فرستاده ی شیطان ملعون است، با من مباهله کند؛ 
پس اگر به مباهله با من پرداخت و خدا او را در ثانیه ی اول به خوک مسخ نکرد به 
راستی ثابت کرد که او فرستاده ی امام مهدی حممد بن احلسن عسگری است، و وجود او 

را به اثبات رساند، و ثابت کرد که ناصر حممد ميانی دروغگویی متکرب را در سرداب سام
احلسن عراقی  اْحدای . پس خواهیم دید که کدام یک از ما دروغگویی متکرب است. است

به درگاه خدا توبه کن یا اگر از راستگویان بودی به این سایت بیا تا مباهله ی خود را آغاز  
 .و سپاس پروردگار جهانیانکنیم، و سالم بر فرستادگان خدا 

بر بشر، این خطاب را مهدی منتظر امام دوازدهم از آل بیت مطهر خلیفه ی خدا 
حممد رسول اهلل صلی اهلل علیه و علی آله و سلم امام ناصر  یاری دهنده ی پیامرب بی سواد

را  حممد ميانی به شخصه نوشت، و تو را به مباهله فرا می خوامن تا خداوند دروغ گوینده
 (.مسخ کند و آیتی برای مردم باشد تا تصدیق کنند

بعد از  احلسن  اْحدو بر اساس آنچه این ملعون بر خود شرط بست، سید 
 !!!مباهله در ظرف مدت یک ثانیه باقی خنواهد ماند، پس ببینیم چه شد

هـجری شمسی، متن  1931/ آذر ماه/ 72دوشنبه : احلسن به تاریخ اْحدسید 
 :دجال را نوشت و در دو سایت قرار دادمباهله این 

به شخصه در آن می  صفحه اصلی و رسمی فیسبوک که ایشان : اول
 .نویسند

 .سایت ناصر محمد دروغگوی متکبر: دوم

، ایشان سن که به این ملعون ایراد فرمود، می باشداحل اْحدو این منت مباهله ی سید 
 می فرمایند: 
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پیغامی از طرف شخصی بنام ناصر حممد، مدعی مهدویت به دروغ و زور و بدون )
و او مانند مسیلمه و ُسجاح و امثال آهنا از . هیچ دلیل شرعی، به من توجیه شد
می باشد، و این دروغگو ناصر حممد در بیانیه  دروغگویان در زمان رسول اهلل حممد 
انیه اش، مباهله را با صیغه ای دیگر، غري از در بی. ای، مباهله ی من را طلب کرده است

صیغه ی شرعی از روی جهل و نادانی و عدم اطالع از صیغه ی شرعی مباهله منتشر 
و با آنچه که بر خود از  برای ما با مباهله اش میسرتر ساخت ساخت، و به هر حال راه را

بنیان هناد، و  را دندشروط در اثبات حقمان برای ایشان و دیگران که صدق او را متوهم ش
 .راه را برای اثبات باطل و دروغش به آهنا را میسر ساخت

و بعد از اینکه مباهله کنیم در ظرف مدت ): مهانا ناصر حممد در طی بیانیه ای گفت
 (.یک ثانیه بعد از مباهله اگر اهلل تو را به خوک مسخ نکرد، من مهدی منتظر حق نیستم

 اْحدو خدا هیچ برهان قطعی در شأن حممد بن احلسن عسگری و ) :و مهچنني گفت
احلسن عراقی به  اْحداحلسن عراقی که خود را ميانی می نامد نازل نکرده است، و اگر 

مباهله در این سایت یا سایتم، سایت امام ناصر ميانی حاضر شود و بعد از حضور و امتام 
سن ميانی به خوک مسخ نشد، به راستی  احل اْحدمباهله در ظرف مدت ثانیه ی اول اگر 

 (.که ناصر حممد ميانی، دروغگویی متکرب خواهد بود و مهان امام مهدی منتظر نیست

احلسن ميانی دروغگو و متکرب  اْحدببینید که ناصر حممد ميانی یا ): و مهچنني گفت
 (.است، و او هرگز و هرگز و هرگز حاضر خنواهد شد

بعد از اینکه بیانیه ی ناصر حممد به دستم رسید و با  مباهله حاضر شدم  و من به
او سه بار واژه ی هرگز را تکرار کرد و مهانگونه  . حضورم آشکار شد که او دروغگو است

که در زبان عربی گفته می شود برای ابدی بکار می رود یعنی گوینده ی آن در اْنام  
ر که وقت و زمان بگذرد از آن کاری، که اْنام شدنی نیست یا اْنام خنواهد شد هر چقد
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استفاده می کند، پس ناصر حممد گفت هرگز و هرگز و هرگز حاضر خنواهد شد، و من 
 .االن حاضر شدم و با او مباهله کردم، و دروغ ناصر حممد آشکار شد

است، که آن را خودم به شخصه نوشته و ( ناصر حممد)و این مباهله ی من با مدعی 
ش مهانگونه که خواست منتشر می کنم تا ثابت شود که بر اساس در صفحه ام و در سایت

 .شرط های او من راستگو و ناصر حممد دروغگوئی متکرب است

رضني السبع، عامل الغیب والشهادة الرْحن الرحیم، اللهم رب السماوات السبع ورب األ)
أو عذابا  ألیما، إن كان أْحد احلسن جحد حقا  وادعى باطال  فأنزل علیه حسبانا من السماء 

وإن كان ناصر حممد جحد حقا  وادعى باطال  فأنزل علیه حسبانا من السماء أو عذابا  
 .(ألیما

خدایا، ای پروردگار هفت آْسان، و پروردگار هفت زمني، داننده ى غیب و شهادت )
احلسن حقی را انکار و به باطل مدعی شد جمازات حساب  اْحدو رْحتگر مهربان، اگر 

شده از آْسان یا عذابی دردناک بر او نازل کن، و اگر ناصر حممد حقی را انکار و به 
 .(باطل مدعی شد جمازات حساب شده از آْسان یا عذابی دردناک بر او نازل کن

َفَمْن َحآجََّك ِفیِه ِمن بَ ْعِد ﴿: و این مباهله موافق با آیه ی قرآنی است، اهلل تعالی فرمود
ُكْم ُُثَّ َما َجاءَك ِمَن اْلِعْلِم فَ ُقْل تَ َعاَلْوْا َندُْع أَبْ َناءنَا َوأَبْ َناءُكْم َوِنَساءنَا َوِنَساءُكْم َوأَنُفَسَنا وأَنُفسَ 

 .﴾نَ ْبَتِهْل فَ َنْجَعل لَّْعَنَة الّلِه َعَلى اْلَكاِذِبنيَ 

ای تو حاصل شده است درباره عیسی با تو حماّجه  پس هر کس بعد از علمی که بر )
هاميان و  بیائید تا پسرامنان و پسرانتان، و زنامنان و زنانتان، و خودی: کرد بگو
هایتان را فرا خوانیم، سپس مباهله کنیم و لعنت خدا را بر دروغگویان قرار  خودی
 .( )(دهیم
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نوشته و آن را منتشر کردم برای بعد از اینکه مباهله را با صیغه و راه و روش شرعی 
من جز خري حاصل نشد و من االن بعد از مباهله ی این دروغگو در نعمت خدا به سر 
می برم، و االن آشکار شد که حممد و پريوانش که آهنا را با نرينگ پريو خود ساخت، من 
حق هستم و ناصر حممد دروغگویی متکرب بر اساس شرط هایی که بر خود گذاشت، مى 

 .باشد

نباید کسی جز اْحد احلسن که می گوید فرستاده ی امام مهدی : )ناصر حممد گفت
است و خدا را گواه می دارم که او فرستاده ی شیطان ملعون است، با من مباهله کند؛ 
پس اگر به مباهله با من پرداخت و اهلل او را در ثانیه ی اول به خوک مسخ نکرد به راستی 

اده ی امام مهدی حممد بن احلسن عسگری است، و وجود او را در ثابت کرد که او فرست
 .(سرداب سامرا به اثبات رساند، و ثابت کرد که ناصر حممد ميانی دروغگویی متکرب است

و من با ناصر حممد مباهله کردم و با این مباهله برای ناصر حممد و پريوانش ثابت  
جود است، و ناصر حممد بر اساس کردم که حق هستم و پدرم حممد بن احلسن حق و مو 

شرط هایی که بر خودش گذاشت ثابت کرد که دروغگویی متکرب است، و با این حال 
دعوتش با متامی جزئیاتش باطل شد و بعد از این روز برای پريوانش حجتی در نزد 
پروردگارشان خنواهد بود بعد از اینکه با دلیل قطعی ثابت شد، و بر اساس شرط هایی که 

 .خودش هناد دروغگویی متکرب استبر 

و اما دروغ وهابیت و ابن تیمیه که این دروغگو حممد ناصر آن را تکرار می کند که 
در سرداب است؛ این گفته باعث   شیعیان می گویند امام حممد بن احلسن عسگری

می شود که مردم بصريت بیشرتی بدست آورده و دروغ و احنراف این شخص از حق را 
و این عصر اینرتنت است و هر شخص می تواند هر اطالعاتی را به آسانی . هبرت بشناسند

ه دریافت کند و کتاهبای شیعیان موجود است و می توانند به آهنا رجوع و مطالعه کنند ک
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در سرداب است، و این دروغ را   شیعیان این را منی گویند که امام حممد بن احلسن
 .تکرار می کنندرا وهابی ها و این دروغگو ناصر حممد خدا رسوا و خوارش گرداند، 

و در هنایت ناصر حممد را دعوت به توبه و دوری از دعوت شیطانی باطلش می کنم  
انی که ادعای نبوت در زمان جدم رسول اهلل حممد که عاقبتش بدتر از عاقبت دروغگوی

کردند خواهد بود، و اهلل او را در دنیا و آخرت خوار و ذلیل خواهد کرد، اهلل تعالی   
َذا َجاءتْ ُهْم آیٌَة قَاُلوْا َلن ن ُّْؤِمَن َحىتَّ نُ ْؤَتى ِمْثَل َما أُوِتَ ُرُسُل الّلِه، الّلُه أَْعَلُم َحْیُث إوَ ﴿: فرمود

و ) ،﴾ََيَْعُل رَِسالََتُه َسُیِصیُب الَِّذیَن َأْجَرُموْا َصَغاٌر ِعنَد الّلِه َو َعَذاٌب َشِدیٌد ِبَا َكانُوْا مَيُْكُرونَ 
آورمی تا این كه نظري آنچه به فرستادگان   گویند هرگز اميان منى   چون آیىت برایشان بیاید مى
داند رسالتش را كجا قرار دهد به  هبرت مى داده شود، خدا [ نیز]خدا داده شده است به ما 

كردند در پیشگاه خدا    آن كه نرينگ مى[ سزاى]زودى كساىن را كه مرتكب گناه شدند به 
 .( ) (خواهد رسید اى سخت  خوارى و شكنجه

و به جای اینکه این دورغگوی متکرب طبق شرط هایی که گذاشت توبه کند، و از  
گمراهی و زندقه که با آن خلق را گمراه می سازد دست بردارد، و بعد از اینکه حقانیت 

احلسن علیه السالم نیز با مهان شرط هایی که خود گذاشت ثابت شد، مسیلمه  اْحدسید 
بی نتیجه ای را اخرتاع کرد تا رسوایی خود را   ی جدید سعی و تالش جدید ناچیز و

 .بپوشاند، پس ببینیم آن چیست

 ... تالش ناچیز و نومیدانه جهت پوشاندن رسوایی

تالش ناچیز و نومیدانه ی ناصر حممد جهت فرار از نتیجه ی مباهله ای که طبق شرط 
های او صورت گرفت و آشکار کرد که او دروغگویی متکرب و باطل و پلید کار است، و 

احلسن مباهله اش را در صفحه ی شخصی خود در فیسبوک و  اْحدآن بعد از اینکه سید 
 .سایت دروغگو ناصر حممد منتشر کرد
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بعد از آن، این ملعون پريوانش را در سایت خود با پاسخی که حتی به ذهن خود 
غافلگري کرد، که می خواهد از طریق آن فرارش از نتیجه ی را مسیلمه ی کذاب منی رسد 

مباهله ای که صورت گرفت را مربر سازد، و بعد از اینکه ناصر حممد مباهله اش را، و سید 
نوشت مهانطور که خواندمی و متوجه شدمی، و این ترمجه ی منت  احلسن مباهله اش را اْحد

 :مسیلمه ی این زمان است

 ....پاسخ امام مهدی ناصر حممد ميانی به اْحد احلسن ميانی عراقی)

بسم اهلل الرْحن الرحیم، و درود بر مهه ی پیامربان خدا و فرستادگانش از اولني تا خامت 
 ...آهنا منی گذارمی و ما تسلیم امر آهناییم، اما بعدآهنا و بر آل پاکشان، فرقی بني 

السالم علیکم و رْحة اهلل و برکاته عزیزان انصار پیشی گرفتگان و برگزیدگان، و سالم 
بن احلسن  اْحدپس به حق بني امام مهدی ناصر حممد ميانی و . خدا بر متامی حق جویان

 :سپس به او می گومی ميانی عراقی گواه باشید، و اگر او مباهله را نوشت

احلسن عراقی، آری من تو را به مباهله چند سال پیش فرا خواندم و پاسخی  اْحدای 
به اعتبار اینکه ندادی، ولیکن تو را دعوت به مباهله می کنم پس بعد از گفتمان باشد 

شریعت و قانون مباهله در کتاب بعد از گفتمان و اقامت حجت با سلطان علم می 
کس که بر او حجت سلطان علم اقامه شد و نپذیرفت سپس نوبت مباهله ، و هر  باشد

َفَمْن َحآجََّك ِفیِه ِمن ﴿: و مصداق آن فرموده ی خداوند متعال. بني دو طرف می رسد
أَنُفَسَنا و  بَ ْعِد َما َجاءَك ِمَن اْلِعْلِم فَ ُقْل تَ َعاَلْوْا َندُْع أَبْ َناءنَا َو أَبْ َناءُكْم َو ِنَساءنَا َو ِنَساءُكْم وَ 

پس از [ باره]پس هر كه در این )، ﴾أَنُفَسُكْم ُُثَّ نَ ْبَتِهْل فَ َنْجَعل لَّْعَنَة الّلِه َعَلى اْلَكاِذِبنيَ 
دانشى كه تو را حاصل آمده با تو حماجه كند بگو بیایید پسرامنان و پسرانتان و زنامنان و 
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را فرا خوانیم سپس مباهله كنیم و زنانتان و ما خویشان نزدیك و مشا خویشان نزدیك خود 
 صدق اهلل العظیم .( ) (خدا را بر دروغگویان قرار دهیم  لعنت

خدا و انصار پیشی گرفتگان و  ،و بر این اساس، من امام مهدی ناصر حممد ميانی
احلسن ميانی عراقی را به   اْحدبرگزیدگان و متامی حق جویان در جهانیان را گواه می دارم و 

گفتمان دعوت و سپس هر کدام با سلطان علمی که از حمکم قرآن عظیم دارد داللت می  
بن احلسن ميانی  اْحدکند، و سپس نوبت مباهله بني امام ناصر حممد ميانی و حریفش 

سایت امام مهدی ناصر )و در مورد مکان مناظره من او را به سایتم . عراقی فرا می رسد
دعوت می  کنم، و اگر رد طلب کرد بر سایتی بی طرف ( مد ميانی اْنمن بشری اسالمیحم

احلسن عراقی با  اْحدای . اتفاق نظر خواهیم کرد و مناظره و مباهله را اْنام خواهیم داد
توجه به اینکه شرط اساسی مباهله در ابتدا اقامت حجت بر حریف با سلطان علم است 

آشکار شد که او بر گمراهی آشکار است و مباهله درخواست کرد حتی بعد از اینکه اگر  
و خنوت وی را به گناه کشاند سپس حکم خدا بني دو طرف خواهد آمد و او هبرتین 

و بی صربانه منتظر پاسخ هستیم، و درود بر فرستادگان، و سپاس خداوند . داوران است
 (.امام مهدی ناصر حممد ميانی... جهانیان

 :این سبک عقل می گومی و در پاسخ به

وصف کنی، و ( امام)به جای ( دروغگوی متکرب)بر تو سزاوارتر بود که خود را : اوال  
اعتقاد دارم علت این مسئله برای مهه روشن باشد، پس شرط سابقی که گذاشتی کجاست  

احلسن به مباهله ات پاسخ داد و در ثانیه ی اول سامل باقی ماند آن دلیل  اْحدکه اگر 
ق او و کذب تو خواهد بود؟؟؟ و این منت بیانیه ی تو است پس آن را با دقت مطالعه  صد

 :تو را نسبت به آن فریب داد را فراموش کردی( لعنه اهلل)کن، زیرا شاید آنچه را که ابلیس 
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و بعد از اینکه مباهله کردمی در ظرف یک ثانیه بعد از مباهله اگر خدا تو را : )گفتی
 (.من مهدی منتظر حق نیستمبه خوک مسخ نکرد 

از آنچه نفس پلیدت تو را به آن فریب  احلسن  اْحدو نصیبی برای سید پاکدامن 
 .و به اعرتاف خودت نیستی( امام مهدی منتظر حق)داد، نبود، و سپاس خداوند، تو 

 اْحدو خدا هیچ برهان قطعی در شأن حممد بن احلسن عسگری و : )و نیز گفتی
احلسن عراقی به  اْحدود را ميانی می نامد نازل نکرده است، و اگر احلسن عراقی که خ

مباهله در این سایت یا سایتم، سایت امام ناصر ميانی حاضر شود و بعد از حضور و امتام 
احلسن ميانی به خوک مسخ نشد، به راستی   اْحدمباهله در ظرف مدت ثانیه ی اول اگر 
 (.اهد بود و مهان مهدی منتظر نیستکه ناصر حممد ميانی، دروغگویی متکرب خو 

احلسن   اْحدو ثانیه ی اول به پایان رسید، بلکه ساعت ها و روزها از مباهله ی سید 
که آن را در سایتت و صفحه ی شخصی رْسی بر روی فیسبوک منتشر ساخت، گذشت؛ 

کرب ناصر حممد ميانی مهان دروغگوی مت)و آنچه را که ذکر کردی اتفاق نیفتاد، بنابراین 
این اعرتاف تو بود، آن را مطالعه  ! ، آیا اینگونه نیست؟(است و مهدی منتظر منی باشد

 .کن، اگر به راستی خواندن را بدانی

ایراد شده در سخنانت، معتقدم که تو نسبت به آن واالتر ( خوک)و اما وصف 
د تو را هستی و بسیار سزاوار آن می باشی، به ویژه بعد از درماندگی و ضعفی که خداون

و در حقیقت، تو دروغگو گوینده . در آن قرار  داد و در برابر مأل عام رسوا و خوار گشتی
ی بر خدا و رسولش و ائمه ی هدایت می باشی، و اگر از او سبحانه بودی تو را به 
نفس پلیدت واگذار منی کرد تا خود قبل کس دیگری بر نفس خویش حکم دروغگو صادر  

بنده ای از بندگان خدا که خداوند نصرت و یاری امام حقش سید  کنی، و رسوایی ات را
احلسن را به او ارزانی کرده را می نگارد، بلکه آن رسوایی را حق طلبان و منصفان  اْحد
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مانند روشنی آفتاب می بینند، و آن نتیجه ی هر دروغگوی پاره گفته است و بعد از آن 
 .جایگاهت دوزخ و دوزخ بد سراْنامی است

بلکه من جزم می کنم که مسیمله ی اول از اجدادت اگر اکنون حاضر بود و شاهد 
بازی رسوا شده ات در دین خدا می شد به صورت تو آب دهانش را می انداخت تا 

در گذشته او را جهت برکت و فزونی خبشیدن به . صورت تو حنس و پلیدی بیشرتی بگريد
خود را در آن سرچشمه می انداخت اما آب سرچشمه ای فرا می خواندند پس آب دهان 

خشک می شد، و گمان منی کنم حال تو از او برتر باشد، و بدان که هنایت تو اگر به 
درگاه خدا توبه نکنی و از پاره گویی ها و ادعاها و ریشخند کردن مردم دست بر نداری 

 .ایت مسیلمه خواهد بودمانند هن

بودند، پس معنای عقب نشینی تو از نتیجه ی مباهله اْنام شد و مهه شاهد آن : دوما  
آن چیست؟ آیا مثال  به این دلیل که طبق ادعای تو آن کس که تو را فرستاد شانه خالی  

 کرد، و گمان می کنی بار دگر مهني کار را با تو اْنام منی دهد؟

یا اینکه معتقدی که به تو وعده ی پريوزی داده و خالف وعده عمل کرد؟ یا اینکه تو 
را در خممصه ای قرار داد و خوابید و تو را از یاد برد؟ بنابراین، تو به راستی فرستاده 
هستی، ولیکن نه از جانب خدا بلکه شیاطني تکلیف ارسال تو را به اندکی از مسکینان 

 .یآهنا را در هاویه ی دوزخ روانه ساز  به عهده گرفتند تا آهنا را ریشخند کنی و

نوبت مباهله : کنی ای سبک عقل که االن این گفته را می گویی  آیا حیاء منی :و سوما  
بنابراین، معنای منتشر ساخنت منت مباهله ... بعد از گفتمان علمی و مناظره خواهد بود

آیا سخنانت را باری بعد از دیگری باید تکرار  !!! بصورت نوشتاری در گذشته چیست
 :کنم، گوش فرا ده اگر گوش هایی برای شنوایی داری
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خداوندا به حق یگانگی و حبق رْحتی که بر : )و هلذا مباهله را خود االن می نویسم
خود نوشتی و به حق عظمت و نعمت و رضوان خویش، اگر می دانی که ناصر حممد 
ميانی مهان مهدی منتظر حق از جانب تو نیست پس لعنت خدا و فرشتگان و متامی مردم 

ربتی برای کسانی که ادعای مهدویت به غري حق می  بر او باد و من را خوک بگردان تا ع
احلسن ميانی از راستگویان و فرستاده ی امام مهدی منتظر، خلیفه  اْحداگر . کنند باشم

احلسن ميانی آمد و به ما با مباهله پاسخ داد، و  اْحدی خداوند جهانیان باشد، و اگر 
وجود و ای فرستنده مردگان از  اگر این بنده ات موجود نبود خداوندا تو هستی، ای خالق

قربها، ای پدید آورنده ی آْساهنا بدون پایه و ای ثابت کننده ی کوه ها و هالک کننده ی 
احلسن ميانی را بعد از پاسخ به  اْحدمثود و عاد، و ای غرق کننده ی فراعنه ی شدید، 

قیق چون به  ای خداوندا به حت. مباهله ی ما فورا  و در ثانیه ی اول به خوک مسخ کن
کاری امر فرمایی فقط می گویی موجود باش پس فورا  موجود می شود، تو شنونده ی 

اگر به مباهله آمد تو شنونده ی دانایی، او مرا به نربد خنواند بلکه تو را به نربد . دانایی
خواند، ای پروردگارم او می داند که بر گمراهی آشکار است و اگر توبه کرد و برای نربد 

د او را به خوک مسخ نکن ای پروردگارم، شاید که به درگاه تو توبه کند و رْحت تو نیام
 (.ای پروردگارم مهه چیز را در وسعت خود گنجانیده است و تویی مهربانرتین مهربانان

آیا در آن هنگام می دانستی که شرط مباهله قبل از آن مناظره و گفتگوی : سؤال
 علمی است، یا خري؟

آری، بنابراین چرا شریعت و قوانني کتاب خدایت را در هم شکستی : یاگر پاسخ گفت
اگر به راستی به آن اميان داری و مباهله کردی و به نفس خویش حکم دروغگو صادر 
منودی اگر چه آن چیزی که به آن وعده دادی حمقق نشد، و به راستی بر اساس گواهی که 

خري، مهچنني تو نادان و باطل و  :و اگر پاسخ گفتی! بر خود دادی دروغگو بودی؟
و چگونه یک شخصی که نسبت به کتاب خدا نادان است، و ادعای امامت . دروغگویی



 مام مهدى انصار اانتشارات .......................................... 11

پناه ) و آله  می کند و بلکه اذعان می دارد که از خلق و من مجله از رسول اهلل 
آگاه تر است اینگونه جسارت می کند؛ مهانگونه که از کفر و جرأت و جسارتت ( بر خدا

 .خواندمی و مطلع شدمی

 :ختم کالم

 :و به آن کس که هنوز پريو اوست می گومی
ُأْولَِئَك یَ ْوَم َنْدُعو ُكلَّ أُنَاٍس بِِإَماِمِهْم َفَمْن أُوِتَ ِكَتابَُه بَِیِمیِنِه فَ ﴿: خداوند متعال فرمود

َوَمن َكاَن ِف َهِذِه أَْعَمى فَ ُهَو ِف اآلِخرَِة أَْعَمى َوَأَضلُّ  یَ ْقَرُؤوَن ِكَتابَ ُهْم َواَل یُْظَلُموَن فَِتیال  
خوانیم پس هر كس    یاد كن روزى را كه هر گروهى را با پیشوایشان فرا مى)، ﴾َسِبیال  

خوانند و به قدر خنك هسته  كارنامه خود را مىاش را به دست راستش دهند آنان   كارنامه
و هر كه در این دنیا كور دل باشد در آخرت هم كور دل و  * شود  خرماىي به آهنا ستم منى
 .( ) (گمراه تر خواهد بود

اکنون برای مشا حال آن کس که پريو اویید آشکار شد، و اینکه او تنها جاهلی 
دروغگو است، پاره گو بر خدا و مدعی به نا حق است، بنابراین او گمراه شده و گمراه  

َوَجَعْلَناُهْم أَِئمَّة  ﴿: کننده و پیشوایی که به جهنم فرا می خواند است، خداوند متعال فرمود
خوانند   و آنان را پیشوایاىن كه به سوى آتش مى)، ﴾النَّاِر َویَ ْوَم اْلِقَیاَمِة اَل یُنَصُرونَ  َیْدُعوَن ِإَل 

 .( ) (گردانیدمی و روز رستاخیز یارى خنواهند شد

پس تقوای اهلی پیشه کنید و به راه حق بازگردید، و بدانید که خدای سبحان مشا را 
توبه کنید و بر پريوی این کور دل گمراه اصرار مورد سؤال قرار می دهد، پس به درگاه خدا 

 .نورزید

                                                           

 . 1 –  1: االسراء - 

 . 1: القصص - 
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به حقی که خداوند سبحان به آن گواه داد متوجه شوید، و مشا را به یاری دعوت  
احلسن که با قانون اهلی در میان خلفائش  اْحدکننده ی خدا و مهدی امت حممد، سید 
ا روایات دیگر که او را به را ابراز منود و ده ه احتجاج کرد، و وصیت رسول اهلل حممد 

اسم و نسب و صفت و مسکن و حجت و هر چه متعلق به امر اوست ذکر کردند، و 
سپس شهادت و گواهی خدا برای او با دیدن هزاران رؤیاها به پیامربان و فرستادگان که 
حقانیت و صدق او را تأیید و تأکید می کنند، و در پیش دستان مشا علم ایشان است که 

پس بعد از حق . حجت را بر اهل هر کتاب به کتابش اقامه کرد را دعوت می کنم با آن
 .چیزی نیست جز گمراهی

 

 و احلمد هلل رب العاملین

 .و صلی اهلل علی حممد و آل حممد األئمة و املهدیین و سلم تسلیماً
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