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  اًسلم تسليم واملهديني  وآل حممد األئمة  وحممد  علیاهللا ی صل و، احلمد هللا رب العاملني و
  

عت يو سبک مشردن شر  آخر الزمان در جتاوز به حقوق آل حممدی فقها اينکهبعد از 
دادند و خالف  ءکه دوست داشتند، فتوا چه ن آکه به  جا آنتا  ؛کردند روی زياده  شانيا

  )١(.عمل کردند  تيامر اهل ب
خ سادر مذهب حق، ر ءعلما پريوی از به نيدر اذهان مکلّف ،ن احنرافيکه ا ئیجا آنو از 

صدد  در  د کورکورانه باعث شد که قائم آل حممديو تقل پريویآن  ی هجيده و نتش
  .دياقدام منا ،عت جدشيشر احيایو ی داريب

ش را آغاز يرسالت خو ،ی امام مهد ی هو فرستادی وص  امحد احلسن سيدمهانا 
را ی سوء، مهان صرب و حتملی فقهاء و علما دمشنیب، استهزاء و يبا تکذکرد و در مقابله 

را بر دوش ی ن دشواري انيو بار سنگ ؛ندکردحتمل  نيشيامربان پيکه پ ،خود ساخت ی هشيپ
ان يآخر الزمان در می که فقها ،استی شرح امور باطلح و ي، توضنيقرار داد و آن بار سنگ

ار ساده و قابل درک و فهم يبسحال  نيدالئل حمکم و در ع ان آن بايدند و تبکرعه يمردم شا
  !طالبان حقی برا

و وجوب انتخابات  کردن دعقمنعت، به يآخر الزمان در شری فقها ی هکه مهی هنگام: مثالً
مردم آشکار کردند که ی برا  امحد احلسن سيد ؛افتندياتفاق نظر  ،ت مردميو حاکم

عت و مذهب اهل يبا شر بطور کاملباطل بوده و ی در مذهب حق، امری انتخابات و شور
آشکار  ی،قرآن های منتات و يل، رواين امر را با داليا  شانيا ؛داردخمالفت   تيب

جز فرو رفنت در ی ا جهيکه نت ،عتيباطل مردم در شر اين کارکردند و شکست و احنراف 
  .فرمايد میکه خداوند  گونه مهان؛ اشت، آشکار گشتها ند مرداب خون و فتنه

َولًا فسا رنإِلَي لْتسلَا أَرا لَونبقُولُوا رفَي يهِمدأَي تما قَدةٌ بِميبصم مهيبصلَا أَن تلَوو كاتآي بِعتن
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نِنيمؤالْم نكُونَ منو.)٢(  
مصيبىت به ايشان برسد بگويند هايشان  فرست دست پيش] سزاى[و اگر نبود كه وقىت به (

اى به سوى ما نفرستادى تا از احكام تو پريوى كنيم و از مؤمنان باشيم  پروردگارا چرا فرستاده
  ).]كردمي در كيفر آنان شتاب مى قطعاً[

فُونَ بِاللّهلحي وكآؤج ثُم يهِمدأَي تما قَدةٌ بِميبصم مهتابإِذَا أَص فا  فَكَيانسا إِالَّ إِحندإِنْ أَر
  )٣(.وتوفيقًا

رسد نزد تو  كار و كردار پيشينشان مصيبىت به آنان مى] سزاى[پس چگونه هنگامى كه به (
  ).خورند كه ما جز نيكوىي و موافقت قصدى نداشتيم آيند و به خدا سوگند مى مى

شان رسول و يا اينکهبر ی مبن ی،شرع ی هو ادلّ ها ناهبا بر  امحد احلسن سيدو دعوت 
است که ی ن امريو ا ؛هستند، نزد مهگان معروف است ی امام مهد طرفاز  ای فرستاده

ت آنان يافنت بساط مرجعيان يکه باعث پا ،عمل شدهی بی باعث بر افروخته شدن فقها
بر  ،آنانکه باعث توافق ی گر اموريو د.. .ینيتا د دانند میی ويکه آن را دنی ، بساطشود می

  .قتل، شده استی ب و حتيتکذ
برد  یدر منه جان سامل ب ءن ادعايکند، از ابا وصيت ابت ينی کس ادعا ت شده که هريروا

  .واهد بودخن ءن ادعاياو در ای برای چ جماليو ه
ب دادند و ي، فر تيکامالً خمالف با اخبار اهل بی پس مردم را غافل ساخته و با کالم

  .ستينی ليکه بعد از آن دل ،باشد میی ليآن دل :کردند و گفتندآنان را متوهم 
 از جز بعدبودن را بکند، ی انی ميب هر کس که ادعايتکذی ، فتواءاً سه تن از علماريو اخ

  .، را صادر کردندصيحه
آشکار خواهد   تيات اهل بيبا روا ،کالمشان و خمالفت آنی خواننده، سستی و برا

 ؛است ای عظيم مصيبتی بزرگ و فتنه ت،يان مرجعيمدعی از سويی فتوا نيبلکه صدور چن ؛شد
  تيات اهل بيا فهم رواياز مطالعه  ،ن حديم که آنان تا ايو هرگز توقع و انتظار نداشت

در شگفت  ،تا از آنان مطالعهرا  هارن سطيا ،يداگر باور ندار گانخوانندی و ا ؛غافل باشند

                                                
  .۴۷: القصص .٢
  .۶۲: النساء .٣



   ٧........................................................................................................................بلکه هدایت شوید 

  !يدفرو رو
ولَقَد آتينا موسى الْكتاب وقَفَّينا من بعده بِالرسلِ وآتينا عيسى ابن  :فرمايد میو خداوند 

كْبتاس كُمى أَنفُسوها الَ تولٌ بِمسر اءكُما جسِ أَفَكُلَّموحِ الْقُدبِر اهندأَيو اتنيالْب ميرفَفَرِيقًا م متر
 متلُونَكَذَّبقْتفَرِيقًا تو.)٤(  

سر هم فرستادمي و  را دادمي و پس از او پيامرباىن را پشت] تورات[و مهانا به موسى كتاب (
هاى آشكار خبشيدمي و او را با روح القدس تاييد كردمي پس چرا هر  عيسى پسر مرمي را معجزه

ورزيديد گروهى را دروغگو گاه پيامربى چيزى را كه خوشايند مشا نبود برايتان آورد كرب 
  ).خوانديد و گروهى را كشتيد

 ...آن خداوند است ها از محد و سپاس در بالها و عظمت نعمت؛ بسم اهللا الرمحن الرحيم 
  . درود فرستينيئمه و مهدا خداوندا بر حممد و آل حممد

  شانيکه ا گذرد می، موعود ی انمي امحد احلسن سيدش از پنج سال از دعوت يب
 .مطرح کردند ی امام مهدی از سو ،شياثبات رسالت خوی برا ،ليها دل ن مدت دهيدر ا

و  ؛شان را با نام، صفت و حمل سکونت ذکر کردنديهستند که ای اتيروا :ن ادلّهياز مجله ا
متام ی و دعوت و حتد ؛ميبا قرآن کری علَن ی همناظری برا ،ءمتام علما یدعوت و حتد :گريد

در خصوص احکام متشابه  )متشاات(کتاب  انتشارز يو ن ؛مباهلهی برا ،یآمسان انيادی علما
تا به اشکال  ،خواند را فرا ءده و متام علمايرس انتشارکه تاکنون چهار جزء آن به  ،قرآن

ن کتب آشکار يدر رد ا را آنانی ت، عجز و ناتوانيو در ا ؛اشاره کنند ها آنموجود در 
ی با برخی و کَتبی که به نسبت مناظرات علَن ،هستندی گريکتب د عالوه بر آن، .ساخت

که از ی کتب ؛دنديهم کوب جنف اشرف، مهگان را در ی هيعلم ی هاهل حوزی و برخی نيمراجع د
و  ها آنهدر مقابله با بر ی قوت و قدرت استدالل و برهان انصار امام مهد ،ها آنخالل 

  . گردد میثابت  ، امحد احلسن سيدب کنندگان يف تکذيضعی ها استدالل
از  ، امحد احلسن سيدت يبه صدق و حقان ،شهادت و گواه عامل ملکوتچنني  همو 

  .گريد يلو ده ها دل ؛ده انديکه مومنان دی صادقه ای ايخالل صدها رو
ش از پنجاه يکه ب ،ی انصار امام مهد انتشاراتست، به ها آن مطالعهکس خواهان  هر
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  .دکن مراجعه، باشندی م گريدی ها هينشر بروشورها و ،جدا از جمالت ،کتاب
حمکم و کتب را هنگام  ی هن ادلّيمتام ا ،آخر الزمانی از علمای ن مهه، برخيرغم ا یو عل

  .، رد کردندها آنعاجز شدن در مناقشه با 
 گسسنتبر  که اصالًی اتيروا ی همردم ادامه داده و آنان را بواسطی پس به ضاللت و گمراه

 گردان روی  امحد احلسن سيد ، آل حممدی انمياز ی وري، از پکنند منیسفارت داللت 
  .ادامه دادند ،خود از آنان ی هت کورکورانيجاهل به تبع پس مردمِ ؛اند هساخت

 از ی امام مهدی ابت از سوين ی هکه مسئل ،قت را از مردم پنهان داشتندين حقيو ا
و . نداردی چ نقشيه ،د در آنيپس تقل ،آن تابع اصل امامت است که حالیدر  ؛باشد می دئعقا

حرام  ،ن مسئلهيبه علماء در ا مراجعه بلکه ؛کسان هستنديعامل و جاهل  ،ن مورديدر ا
 ی هحماربه و مبارزجنگ و بر  ،ات متواتر موجوديم، روايمالحظه کن اينکهخصوص ه ب ؛گردد می

 و امام ؛کنند میب يرا تکذ  و امام ؛کنند میداللت  ی با امام مهد ،آخر الزمانی فقها
 رساند  میبه قتل  ،هفتاد تن از آنان را در کوفه.  
ی زمان !ابن مسعودی ا... ( :نديفرمای به ابن مسعود م ،شيدر سفارش خو  رسول اهللا 

است که در دستش ی مهانند کس ،نشيدر د) صبور( که شخص استوار ،رسد میبر مردم فرا 
ها او را  نه گرگ گراد گرگ باشد و يبا ،در آن زمان ؛باشد از آتش نگه داشتهی ا گداخته

ن يآگاه باش که آنان شرورتر .شان خائن و فاجرنديو فقها ءعلما !ابن مسعودی ا... نددر یم
 ،دريگ یرود و از آنان م یآنان می سوه وان و تابعانشان و هر کس که بريز پيند و ن یخلق خدا

، آنان کند میو مشورت ی با آنان در معاشرت و نشست و برخاست است و با آنان دوست
 بر كرند اللند كورند بنا(: کند میوارد آتش جهنم  گونه اينآنان را  ؛ند ین خلق خدايشرورتر

 افتاده بر شان در ها را كور و الل و كر به روى چهره و روز قيامت آن( )٥(،)آيند اين به راه منى
] تازه[اى  شان دوزخ است هر بار كه آتش آن فرو نشيند شراره خواهيم انگيخت جايگاه

درآورمي كه هر چه پوستشان بريان گردد ] سوزان[در آتشى ( )٦(،)افزاييم برايشان مى
چون در آجنا افكنده شوند از آن ( )٧(،)هاى ديگرى بر جايش يم تا عذاب را بچشند پوست
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نزديك است كه از خشم شكافته شود هر بار كه *  جوشد  كه مىشنوند در حاىل خروشى مى
اى  بانان آن از ايشان پرسند مگر مشا را هشدار دهنده گروهى در آن افكنده شوند نگاه

هر بار ( )٩(،)شنوند منى] چيزى[اى زار است و در آجنا  ها در آجنا ناله براى آن( )٨(،)نيامد
بچشيد عذاب ] كه هان[شوند  روند در آن باز گردانيده مىغم از آن بريون ] شدت[خبواهند از 

   )١٠(.)آتش سوزان را
 )که حالیدر ( ؛عت من هستنديو شر راهن و سنت، يکه بر د کنند می ءابن مسعود، ادعای ا

  .دورمه جسته و من از آنان بی زارياز من ب
عه نداشته باش و به راه و ي و در بازارها با آنان مبانيعام با آنان منش ابن مسعود، در مألی ا
كساىن كه زندگى دنيا ( :فرمايد میکه خداوند . اب مکنريو آنان را از آب س ؛تشان مکنيهدا

دهيم و به آنان  جا به طور كامل به آنان مى كارهايشان را در آن] جزاى[و زيور آن را خبواهند 
آخرت خبواهد براى وى  كسى كه كشت( :فرمايد میز يو ن )١١(،)جا كم داده خنواهد شد در آن

در ] ىل[دهيم و افزاييم و كسى كه كشت اين دنيا را خبواهد به او از آن مى اش مى در كشته
  )١٢(.)آخرت او را نصيىب نيست

امتم را در بر  ،نه و جدال، خباطر آنانيو کی از عداوت و دمشنيی چه بالها ،ابن مسعودی ا
مرا به حق  که یو قسم به کس ؛شان هستنديايدنن امت در ين افراد ايتر ليآنان ذل ؛دريگ یم

. کند میمون و خوک، مسخ يسازد و به صورت م یم دگرگونمبعوث کرد، خداوند آنان را 
يا : گريستند و از گريسنت ايشان، ما نيز گريه کردمي و گفتيم  پس رسول اهللا :راوی گويد

اء، خداوند ين اشقيشفقت بر ال رمحت و يبدل :رسول اهللا علت گريسنت مشا چيست؟ فرمودند
] جا كه راه آن[اند  زده  وحشت] كافران[ديدى هنگامى را كه  و اى كاش مى( :فرمايد می

  ).هستند ءآنان علماء و فقها ،)اند گرفتار آمده کگريزى منانده است و از جاىي نزدي
ل يمتا کذبی سوه ب ءو فقها...: (ش فرمودنديخوی طوالن ی هدر خطب  ني املؤمنريو ام
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ها و  پس در آن هنگام است که پرده .)یا کارير(ب يری سوه ب ءو علما ؛کنند میدا يپ
ی ، آن هنگام است که منادکند مید از مست مغرب طلوع يروند و خورشی ها کنار م حجاب

را  ءو اهل مشرق و مغرب آن ندا ؛ای ولّی خدا بر اين احياء ظهور کن دهد یم ءاز آمسان، ندا
و  کند مینور افشانی  سراسر وجودش که حالیدر  ،کند میظهور  پس قائمِ غائب ما .شنوند می

  .)...آشکارکتابی است  ،در بني دستانشرود و  سوی او میه ب ،منيألروح ا
جز خطّش ی زيچ ،که از قرآن ،رسد میبر امتم فرا ی زمان: (فرمايند می  و رسول اهللا 

  .ماندی منی جز امسش، باقی زيچ ،و از اسالم
 ،آن هستند، مساجدشان آباد است )قتيحق(ن مردم نسبت به ياما دورتر ،برند یاز آن نام م

آمسان  ی هير ساين خلق خدا زيشرورتر ،آن زمانی فقها. باشند یران ميو وی ت ياما از هدا
  ).گردد یآنان باز می سوه ها از آنان خارج شده و ب اند، فتنه

ی قوم ،در آخر الزمان(: که حضرت فرمودند ،کند مینقل   جعفری و جابر از اب
ا کاران اهل قرائت و ير )ت شدهيقوم تبع(، آنان کنند میت يتبعی گريند که از قوم ديآ یم

 که آن را به ی ، مادامکنند منیی ناسکان، حمدثان و سفهاء هستند، به معروف امر و از منکر
و فساد علمشان  ءعلمای ها طلبند، از لغزش ینند، عذر و انه و رخصت را ميضرر خود بب

و  ؛د نکنديرا د ها آنكه مال و نفس ی به شرط ،آورند یبه مناز و روزه رو م ،کنند میت يتبع
 كآن را تر ،رساند  میی ضرر ،چه نفسشان ،دهند، چه اموال یم مااجنكه ی اگر مناز به هر كار

مهانا امر به  ؛كردند کواجبات را تر ترين ترين و با شرف مهان طور كه كامل ؛کردند یم
 پس  ؛شوند یام آن، اقامه ميگر با قيد واجباتم است که يعظی واجب ،از منکری معروف و

 ،)ايدن( ابرار در دار ی،اهل جمازاتبا  ،شود میه ريکه غضب خدا بر آنان چ ،در آن هنگام است
  ).شوند یهالک م ،)بزرگان( ان در دارريفجار و صغ

 ...(: که فرمودند کنند میاز قول خداوند، نقل  ،شيدر معراج خو  اهللاو رسول  
ی ؟ پس خداوند به من وح_ام قائميزمان ق_زمان آن چه وقت خواهد بود  !یبار اهل :گفتم
ابد و عمل اندک شود ی يآن هنگام که علم باال رود و جهل آشکار گردد و علم فزون :فرمود

 ،کار انتيگمراه و خی فقها اندک گردند و ،گر تيهدای فقهاار شود و يبس ءو مت و افترا
  )....شوند اريبس

که  چه ن آبه مهراه صدق و اخالص،  لبط حقی و برا ؛ارندين مورد بسيات در ايو روا
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  .استی ذکر شد، کاف
را صادر کرد،  ی امام مهدی از سو ،ابتينی ب مدعيتکذی که فتوايی و از مجله علما

ز پرداخته و از يبه خمالفت و ست ، امحد احلسن سيدکه با  ،استی پاکستانی  جنفريخ بشيش
و من  ؛باشد می ی بن حممد مسری ع عليش، مهان توقياستدالالت او در فتوا ی هعمد

ن يکه با ا دفترشو ی ستانيد سيداد و پاسخ ما به س یزمحت می مطمئنم اگر او به خودش کم
  .شد یر ميدر مهان حفره سراز قطعاً ؛خواند یز استدالل کرده، را ميع نيتوق

آمده و با  )ت صاحب الزمان عجيؤشکن به منکر ر انندپاسخ د(و پاسخ آن در کتاب 
بسنده ی خ جنفيدر پاسخ به ش ،ديز، تنها به ذکر چند نکته و اختصار شديبر مهه چی چشم پوش

واجب است که يی قت جويو بر هر حق کنم میی حتد ها آنبه  گويی پاسخو او را به  ؛کنم می
به  ،توان در مورد آن یو من باشد می ائدین مسئله عقيرا ايد؛ زيحمکم بر آی در طلب پاسخ علم

ده يد ها آندر ی چ نقضيکه ه ،ی شرعنيل و براهيمگر با وجود دال ،اعتماد کرد هر کس
  .شود یمن

ا عجز ي ؛ديکه پاسخ گوت باشد، پس بر اوست يهدا اهل و لبط حقی خ جنفيو اگر ش
که  کنم میی اد آوريعجز است و  ی هو سکوت نشان .خود را در پاسخ اعالم کندی علم
 پايبندآن  هکه خود را ب چه ن آ، به پايبند ساختنشان(از باب  ،از قواعد خودشان رای برخ

  .است ت شدهيروا که از ائمه  طور مهان ؛کنم میذکر  )کردند
  :ميگوی م
ز يجای  خربنيخودتان، اعتماد به چن به اعتقادو  ؛باشد میک خرب آحاد ي ،یمسرع يتوق :کي

در عمل سودمند  ،دييگوی که م طور مهانا ي ؛د استيبعی و استفاده از آن در فقه، امر ؛ستين
 ؛باشد میو تابع امامت  ائدیعق ی هيک قضي ،معصومی ابت از سويه نيو قض !نه در علم ،است

  .بر آن استدالل کرد توان منی ،پس با خرب آحاد
امحد بن (آن ی راو از ارسالش،ی و با چشم پوش ؛ل استرسع ميک توقي ،یع مسريتوق :دو

 ،اعتماد کردی في خرب ضعنيبه چن توان منی ،مشا در فقه اعتقاد طبقو  ؛جمهول بوده )حسن مکتب
و  ؟یکن یخمالفت م ی،دان یکه خود را ملزم به آن می پس چگونه با قواعد !دئچه رسد به عقا

   !؟یکن یاستدالل م ،ائدیعق ی هيبا آن بر قض
، اما از نظر نص، کند یمنی ع هرگز چه در نص و چه در ظهور، سفارت را نفيتوق :سوم
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   !واقع شده ،در مورد آنی م نفييکه بگو ؛ستيابت موجود نيا ني ،در مورد سفارتی چ نصيه
 ی همشاهدی تنها به معنا ،کردندی آن را نف ، امامکه ی ا )مشاهده(و اما از نظر ظهور 

و سخن گفنت از  ؛ابت و سفارت ندارديبا نی چ ارتباطياست و ه  م اماميو مستق نظری
 که حالیدر  ؛باشد میل يازمند دليکه ن ،واضح است رنج بر خود ادن ،ابتيظهور آن، در ن

تنها ز يو ن کنند میل خالف آن را ثابت يبلکه دال ،د آن باشد، وجود ندارديؤکه می ليدلی چيه
و  رؤيتکه بر  ،هستندی اريات متواتر بسيکه روا به آن اعتماد کرد؛ چرا توان منیت، يؤره ب
در  رؤيتعدم ی و با معنا .کنند میداللت ی بت کربيدر عصر غ ی دار امام مهديد

رخ داده که امکان  ،مردمر ياز علماء و سای توسط برخ ،و صدها و هزاران مشاهده. اند تعارض
  .انکارشان وجود ندارد

ام امام يا قيمهان ظهور  ،که مقصود از مشاهده شود میآشکار  ،عيتوق از خالل :چهار
است،   کالم امام ،ن امريل ايو دل !ابت و سفارتيا ني رؤيت تنهانه  باشد می ی مهد

 طور مهان. فرمودند یکنند، سخن می مشاهده را نف اينکهآن هنگام که در مورد ظهور، قبل از 
  .ع آمده استيکه در توق

مگر به امر خداوند و آن بعد از  ،مهانا غيبت تام آغاز شده، پس ظهوری خنواهد بود... (
ه و کسی ب ؛گردد میجور ميسر  و پر شدن زمني از ظلم و ها سختی دلطوالنی شدن مدت و 

قبل از خروج سفيانی و  ،کس پس هر ،کند میآيد و ادعای مشاهده  من می ی هسوی شيع
  )....است افترا کنندهصيحه، ادعای مشاهده کند، کذاب 

ظهوری : نديفرمای  منيچن )توقيع ی هنيل قريبه دل(ظهور ی در مقام نف  ا اماميپس گو 
ظهور (و کسی که قبل از صيحه و سفيانی، ادعای مشاهده ... نيست مگر بعد از فالن و فالن

ابت و سفارت، چه دور و چه يبا نی چ ارتباطيو ه. کذاب است بکند،) آشکار شدن من راو 
  .ک، نداردينزد

حضور ی به معنا ،"مشاهده"لفظ  :ديگوی  که مميرو یمی کالم حمقق اوندسراغ و به 
فَمن شهِد  ﴿ :استدالل کردی و با قول اهل .است حضور و ظهوری عني )شهد(بوده و مأخوذ از 

همصفَلْي رهالش نكُمبايد آن را روزه بدارد ديدپس هر كس از مشا اين ماه را ( )١٣(،﴾...م.(  

                                                
  .۱۸۵: البقرة .١٣
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شده، ی نفی  )مشاهده(که لفظ  شود میافت يسوم و چهارم در ی هنکت ی هبا مالحظ :پنج
 که حالیدر  ،گر در آن ظن و گمان استيبه عبارت د ،باشد میی وجوهی متشابه بوده و دارا

  .ديدانی م ،بودن آنی نيقيو ی ت را قطعيمشا شرط اعتماد بر روا
   !؟خيشی ای ا دهيغفلت ورزی ا  نکتهنيپس چگونه نسبت به چن

افتراء او کذاب ... کسی که ادعای مشاهده کرد( :که فرمودند  امام فرمودهو  :شش
  .ابت استيسفارت و ن م مقصود از آن،ييو بگو ؛مي شورين تفسيم اياگر تسلی حت ،)است کننده

مهمل ی ا هيکه آن، قض چرا شومي؛ میمواجه  ،گر با عدم صحت آنيبار د ،ی حالتنيدر چن
ه يپس قض .)طبق قواعد مشا(ه است يجزئ ی هه مهمل با قويو قض ؛باشد میدار ِ بهو ش مسور ريغ

 ی همه اينکهنه  .)کذاب مفترند... مشاهده کنندی از افراد که ادعای بعض( :شود مین قوه، يبا ا
  .مشاهده کنند، کذاب هستندی که ادعای کسان

با  ؛استی ظنی ليف و داليضعی سندی و دارا ع، خرب آحادين توقيا اينکهعالوه بر  :هفت
در تعارض و  ؛کنند میداللت  ی امام مهد رؤيتکه بر امکان ی اريات متواتر بسيروا

  .تناقض است
و  ؛است ی و نائب امام مهدی شان وصيرا ايباشند؛ زی ل مين دليتر ،یانميات يو روا

شدن، ی شان باعث جهنمياز ای چيسرپ اينکهو  ؛ها باشد ن پرچميتگرتريد صاحب هداتوان منی
 نائب خاص امام مهدی  اينکهجز  ،کند میت يم هدايمستق راهشان به صاحبتان و يشود و ا

  .باشد
د يبا س ،ی انصار امام مهدی کَتب ی هبه مناظر ،ل استيخواهان تفص ،کس و هر

 پريوزی ،ن مناظرهيا ی هجيکه نت ؛کند مراجعه ،او ائدیعقی ها ش و مرکز حبثدفترو ی ستانيس
ن امر و سکوت در يبه ا گويی پاسخدر  ،شدفترو ی ستانيد سيو عجز س ی انصار امام مهد

  .بود برابر آن
ی عله ب ،هنگام، مردم، در روز ششمسفارت بود، چرا آن ی نفی ع به معناياگر توق :هشت 

آن  امر از :ست؟ فرموديمشا کی کردند و به او گفتند که وص مراجعه ،یبن حممد مسر
  !است؟ه ريخداست، او بر امر خود غالب و چ

مردم و عدم ی ا قصد گمراهيآ !وجود نداردی ريچ سفياصالً ه ،چرا نفرمود که بعد از من
که درک مردم نسبت به  ،ستينچنني  اينا يآ! به هيچ عنوان ؟قت را داشتيشان به حق یابيدست
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کرده  مراجعهی مسره ب ،پس در روز ششم ؛بود که نتوانستند آن را بفهمندی به حد ،عين توقيا
اشاره  ،ميطور مستقه سفارت، بی ع، بر نفيپس اگر توق! دند؟يو از او در مورد نائبش پرس

در مورد سفارت  ی،پرسش به مسر تکرار ،ی حالتنيدر چن ،ار واضح بودهيکرده و امر آن بس
  !نداشتی لزوم

ت يل اختصار و کفايوجود دارد که بدل ،ی پاکستانريخ بشيشی در فتوا ،یگريدی و خطا
  .کردمی چشم پوش ،ادت از ذکر آنيو ز

که از جهل به (ن فتوا يای در پ ، نکردنيو اگر چن ؛خود دفاع کندی د از فتوايخ بايپس ش
بطالن علمش را  ی هنسخ ،)علم سر بزندی ک مدعياز  ،رفت یار ساده که انتظار منيامور بس

  .ستينی و علم منحصر به فرد کس !خورده استی ديشدی ده و شکست علميچيپ
گوييد  بگو اگر راست مى( )١٤(،﴾قُلْ هاتوا برهانكُم إِن كُنتم صادقني﴿ :فرمايد میو خداوند 

  ).بياوريدبرهان خويش را 
ی انی ميا مدعي ی امام مهدی از سو ،سفارتی ب مدعيکه به تکذ ،يیو از مجله علما
ی ع مسريگر با توقيکه بار د ،باشد میی اض افغانيخ حممد اسحاق فيش :داده ءبودن را بکند، فتوا

قبل از او  ،ها یکه بعض ،ر کرديسرازی استدالل کرد و خود را در مهان چاه ،سفارتی بر نف
که در  چه ن آز متام يو ن )شکن پاسخ دندان(که در کتاب  چه ن آو متام  ؛در آن افتاده بودند

 تکراربه ی ازين ،احتاد مطلبی و برا ؛ذکر شد، به او گفته شدی  پاکستانريخ بشيبه ش ،پاسخ
شده و  ياوه گويیدچار  ها آندر  ،اضيخ فيوجود دارند که شی اما نکات ؛ستينی مطالب قبل

  :کنم میذکر  ،را خالصه وار ها آنداد که ء ت، فتوايبدون علم و درا
چنني، کسانی که ادعای ميانی يا خراسانی يا صاحب نفس  و اين: (... يخ فياضش گفته

 کنند منیظهور های مبارک  که اين شخصيت گريند؛ چرا ، مورد تکذيب قرار میکنند میزکيه 
  ..)..مگر بعد از صيحه
  : شود میدر پاسخ گفته 

خ يکه ش چرادارد،   بی جا است که به ناچار آدم را به ضحک وا مي درد آور چنان ن کالميا
 ،اينکهغافل از ! حهيبعد از ص مگر ،کنند منیظهور ی و خراسانی انمياض گمان کرده که يف

                                                
 .۱۱۱: قرهالب ١٤.



   ١٥........................................................................................................................بلکه هدایت شوید 

ی ام امام مهديقی برای عالمت ،حهيصی عني دارد، ريتأخی و خراسانی انميحه نسبت به ظهور يص
 تياز اهل ب ،یاريات بسيو روا !یو خراسانی انميام يق عالمتی برای نه ؛باشد می   بر

  .کنند مین امر داللت يا
در  ،ی ام امام مهديو ق ؛دهد یماه رمضان رخ م ۲۳حه در يکه ص است ت شدهيروا

و ی و خراسانی انميام يق که حالیدر  !حهيروز بعد از ص ۹۰باً يتقری عني ،باشد میدهم حمرم 
در هر  ؛باشند یم ،ی ام امام مهديتر از ق پيشماه  ۸ات يروای ا در برخي ،ماه ۱۵ ی،انيسف

 ی ام امام مهديچند ماه قبل از ق ،یو خراسانی انميام يق ی،حال بر اساس هر احتمال
مستلزم وجود ، ريام با مششيو معلوم است که ق ؛ استريبا مششی انميام يق هن نسبت بي، اباشد می

وان خود ريتا پ ،شود میرو به رو  ،ها آنبا ی انميکه يی ها تيانتشار دعوت و موقعی ظهور، برا
طول  ها سال ؛ش قرار دهديم خويحتت تعل ،ی نصرت امام مهدی را مجع کند و آنان را برا

 ،راه راست به سویدعوت و  ،)قائم( صاحبتانی به سو(ی انميت شده که يکشد و روا یم
  .)کند میت يهدا

 ،یديها و مشکالت شد با چالش ی امام مهدی سوه ب ،ن دعوتيست که ايو پنهان ن
 ،ديمورد هجوم شد ،یو به زود ؛رو به رو خواهد شد ،استيو اهل س علم] مدعيان[ی از سو

انشان به ميدهند و مانع ا جلوه ،از آن را به مردمی تا شکل و صورت منف ؛قرار خواهد گرفت
 ن مهه مشکالت و محالت ناجوامنردانهين دعوت بر ايتا ا ،پس چقدر زمان الزم است .شوندآن 

پس چگونه  !ش افتديحه پيزودتر از ص ها سال ی،انمي؟ چه بسا دعوت ابدي نيد و متکيفائق آ
مگر بعد از  ،کند یظهور منی انميند که يگو یاض و امثال او آمده و ميخ فياست که امروز ش

  !حه؟يص
ضاللت و ی ها درفشی ها از فتنهيی ايدر دری انميا عاقالنه است که يآ !را به خدامشا 
هستند، خروج کند و انصار و لشکرش را ی ن و رهربيعلم و دی که مدع ]شبيه به حق[ متشابه

   !وز شود؟ريپ ،روز ۹۰ در ظرففقط  ،آن ینظامی ها استين مهه افکار و سيمجع کند و بر ا
ی چ ارتباطيکه ه يی،ها نا داستنيت و ضاللت مردم و باورشان به چنيذهنن يد بر ايبا واقعاً

خارج ی از دهان اشخاصی  کالمنيکه چن ،ه خجالت استيو ما ؛ديخند ندارندی قيبا عامل حق
ات ظهور مقدس و يبه روا که حالیدر  ؛کنند میمسلمانان ی برا ،تيمرجعی که ادعا ،شود

ور شدن در علم  ا غوطهيآ !افتد، کامالً جاهلند یاتفاق م حهيقبل از ص ها سالکه ی انميظهور 
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  !منع کرده است؟ ،اتيروا ی هآنان را از مطالعچنني  ايناصول و فلسفه، 
 ؛ چراباشد میی هدف اصل ،)آنان گويی پاسخعدم (آنان با ما،  ی هو مناقش گويی پاسخو در 

ی ند و به راحتريگ یو اشتباه قرار م ءها خطا در ده ،ل خوديدر گفتار و دال ها آنم، يدانی که م
ی چه کسان ،آشکار گردد ،مردمی تا برا؛ افتندی به دام م ،ی در چنگال انصار امام مهد

ا مراجع ي ، امحد احلسن سيدهستند، شاگردان مکتب ی شافی انيو بی استدالالت قوی دارا
  !؟ امحد احلسن سيدمعاند 
  :باشندی که ذکر کردم، م چه ن آد يؤهستند که می اتيروا ،نيو ا

 ،ماه رمضان ۲۳در شب مجعه، شب  )حهيص( دایص ...( :نديفرمای م امام باقر
  )....ديد و اطاعت کنيبلکه آن را بشنو ،دينداشته باشی ا گله ،پس در مورد آن ؛باشد می

 ءبه نام قائم ندا) صيحه(در شب بيست و سوم ماه رمضان، : (می فرمايند  اهللا ی عبدو اب
  )....کند میقيام  ،)دهم حمرم( ءو در روز عاشورا ؛می دهد

که ميانی و خراسانی و سفيانی در يک روز، در يک ماه، و در يک سال،  ،و آشکار است
  :که در روايت آمده است طور مهان. از هم پيشی می گريند ،کوفه به سویو  کنند میخروج 

ک سال، يدر ی انميو ی و خراسانی انيسفخروج سه نفر، ...( :فرمايد می  اهللا عبدی اب
ی انميتر از پرچم گر تيهدای ان پرچم ها، پريو در م ؛ک روز استيک ماه و در يدر 

  ).کند میدعوت  ،حق به سویکه او  ست؛ چراين
گر، آشکار يت ديپس از خالل روا ،بودی انميبا خروج  زمان هم ،یانيو اگر خروج سف

ن امر يو ا کند میخروج  ،ماه ۱۵به مدت  ،اميرجب، قبل از قدر ماه ی انيکه سف ،گردد می
که آنان  ؛ چراباشد میام مقدس يماه قبل از ق ۱۵در ماه رجب و  ،یانميمستلزم خروج چنني  هم
  .کنند میام يک روز، قيدر 

است و از آغاز ی و خروجش در ماه رجب، حتمی انيسف( :نديفرمای م  اهللا عبدی اب
پس چون حاکم کور  ،کند میکشد، در شش ماه مبارزه ی ماه طول م ۱۵ان خروجش، يتا پا

  ).شود یهم بر آن افزوده من ،ک روزی يو هرگز حت کند میحکومت  ،ه ماهن شد، به مدت
: ميانی، بر اساس روايتی که از حممد بن مسلم ذکر شده: قيام است، اما ظهور هين نسبت با

طوالنی قبل از قيام سفيانی، خروج  به مدت ؛)کند میخروج  ،ميانی قبل از سفيانی و ميانی(
  .کنند میداللت  ،و روايات ديگری هستند که بر اين امر کند می
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  .کند میحه، ظهور يقبل از صی به مدت طوالنی انميکه  شود میثابت چنني  اينو 
مگر بعد  ،کند یظهور منی انميکه  گرفتار شده و گفت ،ن امرياض در ايخ فيپس چگونه ش

  !حه؟ياز ص
زدند  و نرينگ مى( )١٥(،﴾ويمكُرونَ ويمكُر اللّه واللّه خير الْماكرِين﴿ :فرمايد میو خداوند 
  ).كرد و خدا ترين تدبريكنندگان است و خدا تدبري مى

اين ؛ به گردد میادعای امامت و امام، آشکار  اطل بودنبچنني  اينو  : (...يخ فياضش گفته
بيداء و سرزمني در  فرو رفتگیمگر بعد از صيحه و  ؛کند یظهور من  ضرورت که امام

  ...).خروج ميانی
  : شود میدر پاسخ گفته 

فرو و متوهم شده که ! فرو افتاد ،کُشندهيی در چاه اشتباه و خطا ،گرياض بار ديخ فيش
 در فرو رفتگی که حالیدر ! دهد یرخ م ی ام امام مهديبعد از ق ،داءيب سرزمني در رفتگی

 فرو رفتگیکه دچار ی انيرا لشکر سفيمتأخر است؛ ز ،ام مقدسينسبت به ق ،داءيب سرزمني
در  ی دن خرب ظهور امام مهديبعد از شن مگر ؛شود یمکه رهسپار من به سوی، شود می

 ،داءي بنياما خداوند، در سرزم ؛رودی مکه م به سوی ی قتل امام مهدی پس برا! مکه
  .رسند یمن ی و هرگز به امام مهد برد در آن فرو میآنان را 

در ی انيسف لشگر فرو رفتگیا ي ی دهد، ظهور امام مهد یپس کدام واقعه زودتر رخ م
  !خ؟يشی ا ،ءدايبسرزمني 
ح يد صحئکه عقا ،ميکن یحت ميرا نص ،قشان دهديمنان که خدا توفؤم( :اضيخ فيش گفته

خذ کننداظام را از مراجع ع...(.  
  : در پاسخ می گوييم 
د از ئعان دارد که عقاذکرده، و ای ه گذاريپا ،خودی را برای دياض سنت جديخ فيش

که در  چه ن آو  ؛ن خمالفت کامل داردي و متأخرنيمتقدمی ن امر با آرايشوند و ا یخذ مامراجع 
که در آن،  چرا؛ ستينز يچ وجه جايبه ه ،دئد در عقايکه تقل باشد مین يشرع ثابت است، ا

د، ييگو یکه مشا م گونه مهان ،نداردی ا دهيفا ،شرط است و ظن و گمان در اجتهاد نيقيعلم و 
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ی شان اطاعت کرده و موسيکه از علمای کسانی شد، برا یم گرفتهن يدی از علما عقائدو اگر 
  .بود یمی ب کردند، عذريرا تکذ  و حممد رسول اهللای سيو ع

؛ کند میوانشان را سخت مذمت ريو پ )نيمراجع د( ءن علمايم خداوند اينيب یم که حالیدر 
اينان دانشمندان و راهبان ( )١٦(،م أَربابا من دون اللّهاتخذُواْ أَحبارهم ورهبانه :فرمايد میو 

سادتنا وكُبراءنا فَأَضلُّونا  وقَالُوا ربنا إِنا أَطَعنا). خود را به جاى خدا به الوهيت گرفتند
گويند پروردگارا ما رؤسا و بزرگتران خويش را اطاعت كردمي و ما را از  و مى( )١٧(،السبِيلَا

بِئْس مثَلُ الَّذين حملُوا التوراةَ ثُم لَم يحملُوها كَمثَلِ الْحمارِ يحملُ أَسفَارا ). راه به در كردند
نيمالظَّال مي الْقَودهلَا ي اللَّهو اللَّه اتوا بِآيكَذَّب ينمِ الَّذثَلُ الْقَوم،)عمل به[مثل كساىن كه ( )١٨ [

آنگاه آن را به كار نبستند مهچون مثل خرى ] و بدان مكلف گرديدند[تورات بر آنان بار شد 
چه زشت است وصف آن قومى كه آيات خدا را ] وه[كشد  هاىي را برپشت مى است كه كتاب

  ).منايد به دروغ گرفتند و خدا مردم ستمگر را راه منى
به مبارزه برخاست  ی آن هنگام که با موس ،)بلعم بن باعوراء(ی نيو در مورد مرجع د

إِلَى اَألرضِ واتبع هواه ولَو شئْنا لَرفَعناه بِها ولَكنه أَخلَد  :فرمايد میکرد، ی اريو فرعون را 
بواْ بِآياتنا فَمثَلُه كَمثَلِ الْكَلْبِ إِن تحملْ علَيه يلْهثْ أَو تتركْه يلْهث ذَّلك مثَلُ الْقَومِ الَّذين كَذَّ

باال ] آيات[به وسيله آن خواستيم قدر او را  اگر مى( )١٩(،فَاقْصصِ الْقَصص لَعلَّهم يتفَكَّرونَ
گراييد و از هواى نفس خود پريوى كرد از اين رو داستانش ] دنيا[=بردمي اما او به زمني  مى

ور شوى زبان از كام برآورد و اگر آن را رها  اگر بر آن محله] كه[چون داستان سگ است 
تكذيب كردند پس زبان از كام برآورد اين مثل آن گروهى است كه آيات ما را ] باز هم[كىن 

  ).حكايت كن شايد كه آنان بينديشند] براى آنان[اين داستان را 
د که ي کننيتلق ها آنبه چنني  اينو  ؟ديمردم را چهار پا به حساب آور ،ديخواهی ا ميآ

ی ز با امام مهديمبارزه و ستی کنند و کمر آنان را برا اخذ ی،نيخود را از مراجع د ی هديعق
  ی امام مهدی که دمشنان اصل ،ات ذکر شدهيچند که در روا هر !؟ديببندموعود، ی انميو
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 .۱۷۶: عرافألا ١٩.
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 ن خصوص، يات عترت طاهره در ايبه روا ،شتريد بيتأکی هستند و برا ءو علما ءفقها
  .ديکن مراجعه

مگر بعد از  ،کند یظهور من ميانی يا امام مهدی  اينکهيخ فياض، مبنی بر ش گفتهسپس 
  !صيحه

ی در برخ ،ات، که بر امکان وقوع بداءيروای با برخ ،ن امريکه ذکر شد، ا چه ن آعالوه بر 
  .اند، خمالفت دارد ست، داللت کردهها آن ی هحه از مجليکه صی حتمی ها نشانه

بوقوع  ،ميرا که به مشا گفتی حه اياگر ص(: فرمودند  جعفر ابو :ديگوی س ميضر
 .کنم چه امر کنيد عمل می به آن: عرض کردمد؟ يکن یچه م ،وستيوند، به وقوع نپيپ یم

و حضرت . ديشو یال ذبح ماد و يم نداريجز تسلی ا چاره !به خداوند سوگند :حضرت فرمودند
  ).نزديک کردند ،قربانی شدن بر گردن خود ی هدست را به نشان

 و ؛دهد ینشان می خوبه را ب ،حهيدر ص )تغيري( بداء شدن لصات، امکان حين روايپس ا
  .کُشته خواهند شد   قائمريبا مشش ،ن صورتي اريو در غ ؛ميجز تسل ،ندارندی ا مردم چاره

 که اينبدليل  مبنی بر عدم تصديق قيام امام مهدی  ،يه شيخ فياض به مردمو توج گفتهو 
و خمالفت صريح با کالم  ای در ميان نبوده، به معنای مباح کردن خون امام مهدی  صيحه

  .باشد می  اهل بيت
آغاز  )بسمه سبحانه(با ی کستانپا ريخ بشيو ش )یبسمه تعال(خود را با ی اض فتوايخ فيش
، خمالفت شود میآغاز  )ميبسم اهللا الرمحن الرح(که با   تين امر با کالم اهل بيو ا .اند کرده
نشود، ابتر م آغاز يکه با بسم اهللا الرمحن الرح ای نوشتهباشد، و ی لو بعد از آن شعر و .دارد
  ؟ست؟؟يدر نزد آنان چ ،یبه بسمه تعال ،مي بسم اهللا الرمحن الرحيريپس علت تغ !است

 پايبندز او را يشود، ما ن پايبندکس به ما  هر( :ت شده که فرمودنديروا  تياز اهل ب
  .)ميشوی جدا م ،ز از اويکس از ما جدا شود، ما ن و هر ؛ميکن یم

به آغاز  ،یاريکه شباهت بس ؛کنم میت ينصح ،ترک آن را بهی اض و پاکستانيخ فيپس ش
 إِنَّ في :فرمايد میخداوند  .)بسمک اللهم( :شدی آغاز م گونه اينکه  ،ش دارديقر نوشته

نيمسوتلِّلْم اتآلي كذَل ،) است] كيفر[به يقني در اين٢٠().براى هوشياران عرب(  
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و راه  ؛خوردهی ال شکست علماخود دفاع کند و ی د از فتواياض بايخ فيشچنني  همو 
ز به يما ن ،ل بروديم و هر طرف که دليل هستيوان دلريو ما پ .وجود ندارد ،اوی برای سوم

 لبط کس که حق د و بر هرينداری ليال دلاو  ؛ديل خود دفاع کني، پس از دالميرو یدنبال آن م
ز ضعف يو ن .ل خود باشنديدلی گو پاسخ تااصرار ورزد  ،، واجب است که به آنانباشد می

  .آنان، آشکار گرددی جواب و سست
  

را صادر کرد،  ی امام مهدی سفارت از سوی ب مدعيتکذی که فتوای مرجع سوم
بر ی واضح و آشکار مبنی بر نص ،قت او در کالم خوديدر حق .باشد میی ستانيسی د عليس

ل و استدالل ياز هر گونه دلی او خالی انشائ و کالم ؛مشاهده، داللت نکردهی ب مدعيتکذ
امام ی از سو ،سفارتی ب مدعيکه بر تکذی ا ، و هرگز به وجود ادلّهباشد میحمکم، ی علم
نوپا، ی ها ظهور دعوتی آور اديو تنها به ذکر و  ؛داللت کنند، اشاره نکرده ی مهد

  .در عصر ظهور بسنده کرده است ،ضاللتی ها و درفش ها هفتن فراوانیباطل و 
شده بر ی ليدل ،گمراه کننده های وجود دعوت ،حاله تا ب چه وقتاز  :به او  پاسخ در و

 مگر ،ان نبودهيدر م ،خ گواه و شاهد است که دعوت به حقيمتام تار !عدم وجود دعوت حق؟
 ،صاحب حق اطل بودنهرگز بر ب ،ن امرياند و ا دور آن را احاطه کرده ،باطلی ها دعوت اينکه

در مورد عصر ظهور، ما را از ظهور هفتاد دجال   ائمه که اينخصوص ه ب ؛کند یداللت من
ن يا ايآ. ص داد، با خرب ساختنديتشخی گريرا از دی کي توان منیکه  ،و دوازده درفش متشابه

و چرا ! ؟کند میداللت  ی ام امام مهديقی ساز برا نهيپرچم حق و زم عدم وجودبر  ،امر
بر وجود  ،ن امريا اياند، آ وصف کرده ،ها ن پرچميگرتر تيرا هدای انميپرچم   ائمه

   !؟کند یداللت من  آل حممدی انمي از پرچم ريالبته غ ،ضاللتی ها پرچم
ار واضح ين امر بسيو ا کند ین زمان بر عدم وجود حق داللت منيدر ا ،باطل فزونی پس

  .نداردی ازياست و به برهان ن
ی که ادعای در برابر کس ،جامعهف يدر مورد تکل ی،ستانيد سيکه از سی سؤالی پس در پ

 نيل چنان و چني و چنان و دلنيف چنيتکل :ديسته بود بگويشا ؛ده شدهيسفارت بکند، پرس
ان و يناينزد نابی حت ،ن امريکه ا !ها بسنده کند ها و شبهه فتنهی اد آوريتنها به  که ايننه  !است

  !ستيبه مراجع ن ارجاع آنازمند يسوادان هم مشهور و معروف بوده و ن یب
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شانه  ،ها استدالل های راهت به خرج داد و از يخالق ،یستانيد سيد که چرا سيدان یا ميآ
  !اقدام نکرد؟ی ع مسريبه استناد بر توق ی،اض و پاکستانيچرا مانند ف که اينو  !کرد؟ی خال

ن امر را جتربه يا ،شيپ ها سالاو  !د دانستيپاسخ را خواه د،يبه عقب باز گردی اگر اندک
پرداخت، اما انصار امام   امحد احلسن سيدب يبه تکذ ،عين توقيکرده بود و با استناد بر ا

و از  ؛دنديدر هم کوب  تيات اهل بيبر روای مبن ،حمکمی او را با علمی فتوا ی مهد
ه اما ب .دفاع کند ی،قطعی ليراسخ و دالی با کالماو ی تا از فتو ،او خواستند ائدیعق دفتر
  .که اصالح کند، خراب کرد و گل را پر از آب ساخت آنی جا

به او  )ت صاحب الزمانيؤشکن به منکر ر انندپاسخ د(در کتاب  ی و انصار امام مهد
صورت ه ب ی،ع مسريبا استناد بر توقی ستانين کتاب، پاسخ به استدالل سيپاسخ گفتند و در ا

  . مفصل شرح داده شد
خاطر دند و به ين کتاب، امتناع ورزيبه ا گويی پاسخاو از  دفترو ی ستانيد سيو بعد از آن س

ن امر، منع يگونه پاسخگو به ا از دادن هر ها آنگفتند که  ،مي موضوع به آنان مراجعه کردنيمه
  !اند شده

  

او را با  دفترو ی ستانيد سياستدالل ستواند آن کتاب را مطالعه کند و  یم ،یو هر منصف 
  .سه کنديمقا ی استدالل انصار امام مهد

  

ی ن مدعل بودطابر بی خود، مبن )یع مسريتوق(به اشتباه استدالل ی ستانيد سيدر ظاهر س
که ی و لغزش ؛ن بار، هرگز با آن استدالل نکردي خاطر انيسفارت، اعتراف کرده و به مه

ی از اقالم انصار امام مهدی علم ی ه، رءآن ابتالی شدند و در پ ءمبتالبه آن ی اض و پاکستانيف
 تر و سنگی ستانيد سياز س درنگن يبردند، را ترک کرد و ابر  که ايناز  ،تر است ني

  .لت استي، فضءاعتراف به خطا ؛ورزد پا فشاریخود اصرار و ی اشتباه و خطا
گر، يداشته باشد و بار دی ده و سوديتا فا ،اعالم کندی را علَن ءن خطايکه ا ،اما الزم است

که  گونه مهان ؛ع استدالل کند و خود را گرفتار کندين توقياز راه نرسد و با ای گريشخص د
  .خود را گرفتار جهل خود کردند ،خيآن دو ش



 ى هدممام انصار انتشارات ا ....................................................................................................... ٢٢
 

و  ؛ميمفصل ذکر کرد به طور )شکن انندپاسخ د(ن موضوع را در کتاب يپس حبث در ا
پاسخ دهددارد، يی هر کس تواناو  ،خواند یفرا می مهگان را به حتد.  

  
  
  

 و ةاللعنة الدائمو  املهديني ئمه وآله األ حممد والسالم علی  الصالة و  واحلمد رب العاملني و
  .لی يوم الدينأعدائهم اعلی  ةالدامغ
  
  

  انصار امام مهدی 
  مکن ا له فی االرض

  جنف اشرف
  ق.ـه ۱۴۲۸/  صفر/  ۲۹


