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 همقدم

ه به کت در واقع نقد تمام خرافاتی است یه نقد مبادی روحانک یاز آنجائ
ه کنیزدودن آن نه ا نقد و ما وجود دارد، و ی هن اسالم درجامعین مبینام د

ن یان به دیه خدمتی شاکباشد بل ید میپاسخی مثبت به در خواست آقای ام

خواھم به  ینجانب میلذا ا ھست ،ن ھم ینیان متدیری مھمی در موروشنگ
خرافات  ی همیه در واقع عمود خکروم یم ھا پاسخن یی از اکیخی یتار ی هشیر

ده یخرافات را برچ ی همیخ ی هقرآنی آن در واقع ھم بوده و بررسی علمی و
نام آن بر ه به ک کند مید یز از سالحی خلع ین افسانه ھارا نیوپرده داران ا

 ولھذا ،اند آوردهمار از روزگار مردم در رده ودکومت کآراء مردم وبر جامعه ح
زان علمی بحث و بررسی اسناد یبا م ھا پاسخن یه اکست یمناسبت ن بی
ت یده شود تا حقیسنجج بوده ین رایان مسلمیه در مکدتی یعق خی ویتار

 دستور نیا میقد از هک رانگری آن روشن شود،یو بودن و ا توطئهیداشتن و

اذا كنت مدعيا فالدليل واذا كنت «ه کبوده است  جیرا  خبر قبول برای ییطال

اگر ناقل آن  لت را نشان بده ویزی ھستی دلیه اگر مدعی چک »ناقال فالصحة
ه ھر کوپر واضح است  ن،کتت را ثابت یھستی صحت سند ودرستی روا

ه تنھا کتاب آسمانی خود قرآن کنی خود را از ید معتقدات دیمسلمانی با
ت الھی منحصر به قرآن است، ید چون ھداین است أخذ نمایحجت الھی برزم

 :فرماید می ن قرار داده است، ویولھذا خداوند قرآن را ھادی وراھنمای مسلم

ِ ٱقُۡل إِنَّ ُهَدى ﴿ ت یت فقط ھدایعنی ھدای ١.]١٢٠البقرة: [ ﴾لُۡهَدٰىۗ ٱُهَو  �َّ

                                                 
گاھی ب -١ (تضاد مفاتيح اجلنان با تاب کی  د به مقدمهیتوان یمورد م نیشتر در ایبرای آ
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تَّبُِع ﴿ است هکرد میروی یز از آن پین امبریپ حضرت وخود  خداوند است
َ
إِۡن �

 ۚ � ﴿ .﴾...إِ�َّ َما يُوَ�ٰٓ إَِ�َّ ِ�ّ تَّبُِع َما يُوَ�ٰٓ إَِ�َّ ِمن رَّ
َ
َمآ � ه بعد کواز آنجا  ١﴾قُۡل إِ�َّ

چ خبری از امام زمان یدر قرآن ھ ست،یسی بر مردم حجت نکاء یاز انب
با  ه در واقع جنگکه یل آن بروش باطنیات وتأویف آیست مگر بزور تحرین

چ یموعود آمده است ھ مھدیقرآن است ، واما آنچه در اخبار آحاد راجع به 
ه آنرا آلت دست خود جھت کعه یت شیارتباطی با امام زمان مزعوم روحان

ه از کاست  ٢ه راجع به مصلحیکل مقلدانش قرار داده است ندارد، بلیتضل
رد کرم عمل خواھد کن رسول ایه به دکی حضرت رسول خواھد بود،  هیذر

ه مفصال که مدعی آنست یتب امامکه کاورد آنچنانین تازه بیه دکنینه ا
 د،آمخواھد 

ی امام زمان وتفاوت بزرگ آن با مهدی  تردید در فرضیه
  موعود

د نبوده تا یه :"اصل وجود امام زمان مورد تردکد یگو یآقای منتظری م
ی  لهیه بوسکنیم، عالوه برایم از راه نواب چھارگانه آن را اثبات نمائیبخواھ

ھا به  زمان در ھمه اعصار و ٣برلزوم امامت عامه کند میه داللت کنی یبراھ

                                                                                                         
ران ین بار وآنھم در خارج از ایه برای اولکد یی برقعی مراجعه نمائ عالمه فیتأل )قرآن

ت اھل سنت ھم یدر سا یوبه زود www.isl.org.uk شود یمدر اینترنت گذاشته 
 .م گذاشتیبصورت وورد خواھ

 نمک یروی میپ شود یمبگو من ھمانا فقط از آنچه به من وحی  -١
خالل اعمال نده از یه در صفحات آکن امام زمان مزعوم ھمچنانیا هیکدر صورت -٢

 .باشد یمخ ین مفسد تارید بزرگتریم دیخواھ
 که امامت ھمگانی ومشترکنی ندارد بلیعامه ربطی به امامت افراد مع ن امامتیا -٣

http://www.isl.org.uk/
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 ١نیی معصوم رم وائمهکامبر ایه از پکی اخبار متواتره  لهیبوس رسد می اثبات
 ت شده است وبه اثباتین روایقیق فریھم السالم نقل شده واز طریعل

ی آنحضرت  عه وسنی در بارهیاز طرق ش ٢ثیش از سه ھزار حدی، وبرسد می
ه اجماال در حد تواتر است وموجب قطع ک ای هدر دسترس است به گون

ح مسلم وسند احمد ینه به صحین زمیدر ا توانید مین می باشد، شما یقیو
تب اھل سنت کوسنن ابن ماجه از  ٣العماننزکبن حنبل وجامع الوصول و

ن صدوق وبحار مجلسی از یمال الدکخ طوسی، یبی شیبت نعمانی، غیوغ
  د.."ییعه مراجعه فرمایتب شک

س یه و تلبیھا را آقای منتظری از سر تق ن سخنیه اک دانم میمن ن
 اما است؟ خبر بی گرانید ی شهیواند آراء از واقعا ایو  س گفته است؟یوتدل

 اصوال مذھبی چیھ در هک است افیک نیھم زمان امام بر دیترد مورد در

                                                                                                         
از استعداھای  وشش وبنا به استفادهکار وکعنی ھر مؤمنی حق دارد با یاست 

ه از او کآموخته است ھا  ه آند امامت ورھبری گردد ولھذا خداوند بیاندک شیخداداد
 شگان قرار بدهیا مارا امام تقوی پیبارخدا "واجعلنا للمتقني اماما"ه کند یتقاضا نما

ر یتواند معصوم باشد وادعای عصمت بر غ یسی نمکوحی قطع شده و امبرانیبعد از پ -١
ستم ین نید من باال تر از ایفرما یست وخود حضرت علی میش نیامبران غلوی بیاز پ

 نھج البالغه ٢١٦ی نم خطبهکوخطا نه اشتباه ک
ون یان روحانیبی ھمچنان درمین عوامفریگردد وا یثرت روات راست نمکه باک دروغ -٢

ند یافزایبه تعداد روات مھا  آن بیای ترساندن مردم ودرواقع فره برکه رواج دارد یامام
س که عکون تھرانی نگفتند یرمند مگر چند ملیلوخ مک یکه باکالغ که مثل چھل ک

ب خوردگان یان وفریثرت دروغگوکن دروغ بخاطر یا ایدند آینی را در ماه دیخم
 طان راست شد؟یش

مسند احمد نه سند : ازه احتماال اشتباھی چاپ شده است عبارتند کتب کن یا اسماء -٣
بة طوسی نه ینزالعمان وغکنزالعمال نه کاحمد وجامع األصول نه جامع الوصول و

 .بییغ
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ه یامام مخصوص  هک دانند مین شیب کمضح ای هخراف وآنرا ستین رفتهیپذ
شگان آنرا ساخته وپرداخته یه پیر تقکه دست مکاست و ھمگی متفقند 

 زمان امام شورکو نظام شیبان بقول نظام نیا اآلن  هک ین از آنجائیکاست، ل
 با موھومی تیشخص نیچن اسیوق گرفت، جدی را آراء نیا دیبا است
 ستندین مک زین را مھدی ثیاحاد وحتی ست،ین شیب ریکم مھدی ثیاحاد

س ی، از آنجمله مفتی سابق ورئاند هرا رد نمودھا  آن رفته ویه نپذکنی ساک

ال "فی دارد به نام ید آل محمود تألیخ عبدالله بن زیم شرعی قطر شکمحا

د به انتظار یرالبشر نبایامبر خیبعد از پ " البرشريخ ينتظر بعد النبي يمهد
ی مھدی موھوم  سبب نشأت خرافه گوید میه در آن کمھدی نشست، 

وعوام را  کنند میجاد یی ایانی بلبله ھاکه درھرزمان ومکان ھستند یعیش
 امام ثیاحاد گوید می هک  ن بر خالف ادعاء منتظری استیبند، وایفریم

 انیم در حتی عنیی است، هیعل متفق  نیقیفر نیب و مسلم حیصح در زمان
 هکنیا از میبگذر ن،یقیفر نیب برسد چه تا ستین هیعل متفق زین سنت اھل

 خیوش  ر از امام زمان مورد بحث وسؤال وجواب است،یمھدی موعود اصوال غ
 ھمان مھدی هک گوید می اخبار از بعضی گوید می ورکمذ تابک در عبدالله
 ثیاحاد نگونهیا ووضع جعل در عباس بنی ایگو هک است قییدوان منصور
 را ییھا دروغ نیچن تقاضایھا  آن اسییس ھای وبرنامه ،اند هداشت دست

    ١.کند میشن رو
 ییک هک زمان امام اتیروا از میبگذر–ث مھدی یه احادکشمندانی ناما دا

ذب کلی کرابطور  -خ اسالم استیدرتار ھا دروغن یترکوخطرنا نیبزرگتر  از
ستانی موالنا کمعاصر پا و ریستند، مثل دانشمند شھیم نک اند هوجعل دانست

                                                 
 ٧ص  ال مهدي ينتظر بعد النبي خري البرش -١
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خ یی تار ان گذار علم فلسفهیر اسالم وبنیابواألعلی مودودی ومورخ شھ
خ االسالم ابن یم شاگرد بزرگ شیعبدالرحمن ابن خلدون وعالمه ابن الق

 در الموافقات  تابکه وصاحب کیی بزرگ مال ة وامام شاطبی از ائمهیمیت
 است، تابک نیا خواندن عبده محمد امام اییوصا از ییک هک فقه اصول

 ذھبی وامام قطنی دار وامام ٨ ص ةياالسالم املعارف دائرة در وجدی دیوفر

   ١...گرید ارییوبس رضا دیرش محمد وعالمه
ادعاء آقای منتظری بیدلیل وواھی نیست؟ یکی آیا با این ھمه ھر دو 
مورد ودیگری یکی دانستن دو موضوع متفاوت  اتقاق بین فریقین در این

 ؟ساختگی امام زمان ی هیعنی مھدی وفرضی
ا وخمس وسھم یه بحساب دنکنیا ایست دان او خبری بی از واقعا را نیا ایآ

ه ک، اند هردکران یشان را ویاین ودنیفته ودیه مقلدان غافل را بدان فرکامامی 
گر یخته شود دیار بھم رکت میی روحان ی ساخته وپرداخته هین فرضیاگر ا

ھی خواھد یت فقیومت امام زمانی ووالکبرای ح ای هانبھ  شان نهیبرا
ی مقلد خود  ن باوران سادهیاستحمار واستغفال د برای ای هبھان ونه  ماند،

تی یشھری است وامام زمان ھم شخص واقعا علی آباد ھم اند هردکه باور ک
 قی!!یحق

                                                 
نی بوده واز احفاد یخم ای هه ھم مدرسکة الله ابوالفضل برقعی ید عالمه آیفق مصلح -١

ث یف مستقلی دارد بنام بررسی علمی در احادیتأل نموردیباشد در ا یرضا مامام 
 باشد یممان مزعزم ه درمورد امام زکتاب بحار مجلسی را که در آن سه جلد کمھدی 

را با  ھا مخالفت آن ه ویار مذھب امامیث را حتی با معیرده وضعف آن احادکبررسی 
د مثل یام وشا ردهکتاب را به عربی ترجمه کن ینجانب ایه اکرده است کقرآن ثابت 

شان یتب اصالحی اکر از فارسی زودتر چاپ شود چون تمام یشان به غیتب اکی  هیبق
تاب در موارد کی آن  به مقدمه دیتوان یباشد ، م یممنوع النشر مران امام زمانی! یدر ا
 .دییور مراجعه بفرماکمذ
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ه آقای منتظری بدان حواله داده است برای کح مسلم را یتاب صحک
ست یشان در آنجا نیه مدعای اکنیشان مراجعه نمودم نه ایل ایبررسی دل

ر از امام یم غیه بازھم بگوک -ث ھم در مورد مھدییحد یکه حتی کبل
ه واقعا ک ماند میقتا انسان در تعجب یامده است وحقیھم در آنجا ن -زمان

شان ، یس ایس وتلبیا از تدلیان است یعین مرجع شین از بی خبری بزرگتریا
 ھای عالمت هک-نووی امام بشرح– ٩ح مسلم مخصوصا در ج یآری صح

اجوج یی  ن امت وفتنهیده واز فتنه ھای داخلی انمو رکذ را امتیق از قبل
اتی یم روایسی بن مریدجال ونزول عه وخروج ینیوماجوج وفتح قسطنط

آیا واقعا این نقل روایت رده است کن امامی اشاره ھم نین چنیکآورده است ل

ه یتب امامکه از کاگرچه ھمچنان ؟چرا روشن دروغ به  و احاله دادن
ه کھود شباھت ھای فراوان دارد یامام زمان با دجال  نیا  داست صفاتیھو

 ی اعمال آندو خواھد آمد، امقارنه ١ن مقاله مفصلیدر ا
ی دوم اھل سنت  ه در بعضی از مصادر درجهکن مھدی یواما فرق بزرگ ب

ه کود دارد چنان واضح است ھیشه در تلمود یه رکه یآمده با امام زمان امام
 ، اند هنرا روشن نمودیم ایعلماء ومحققان مسلمان از قد

 بعضی برای دیشا گشته هیامام باورھای اصول از چون موضوع نیا نیکل 
نست ینجانب در ایسعی ا لذا باشد دهیپوش امر نیا ما جوی حق ھموطنان از
خودم آنرا روشن ی ین موضوع گذاشته وتاحد توانایه انگشت روی اکه ک

ب نجات ندھند یه بخواھند خودرا از سرداب جھل وفرکسانی کم تا ینما
 حجت تمام شده وروشن شوند،

                                                 
بذل املجهود يف اثبات مشاهبة الرافضة «تاب کبحث وبررسی ن ینجانب در ایا منبع اساسی -١

بحث  ١ج  ٢٧٤تا  ٢٢٧ه از ص ک باشد یملی یف آقای عبدالله الجمیتأل »لليهود
 .دینما ینمورد میمفصلی در ا



 ٧   مهدی موعود یا مهدی موهوم

 خیدرتار بار نیاول تیووصا امامت ی توطئه هک ھمانطور میبدان ستین بد 
ی  شهیھودی به ظاھر مسلمان مطرح شد اندیبن سبأ  عبدالله طرف از اسالم

ی ھمان  ه بازھم دنبالهک شده  آرام ساخته وپرداختهز آرام یامام زمان ن
ی  ن بردن قدرت وسلطهیی اسالمی واز ب شهیب اندیتوطئه جھت تخر

 حیمس ی دهیعق به نگاھی اجماال هک دیبدھ اجازه پس ، است بوده  اسالم
 ای هوسپس بعد از روشن شدن آن مقارن نموده انیھودی-موعود-منتظر

ا واقعا سه ھزار یه آکم یننیم تا ببییه نمایر امامن آن ومنتظیخی بیعلمی وتار
لوخ ک یکه با کالغ است کی آقای منتظری مثل سه ھزار  ت مورد اشارهیروا

ن یر وباور موجود بکن دو طر تفیدی بیه تشابه شدیکا نه؟ واز آنجائیرمد یم
ه ابتدا کح منتظر وجود دارد ناچارم یھود در مورد امام زمان ومسیه ویامام
ه باور امام کھود بپردازم تا روشن شود یح منتظر یی مس دهیبررسی عقبه 

ح یمس به  نایشه گرفته است وتا چه حد اعمال او عیجا رکزمان از 
 دارد مشابھت  انیھودی

 !یهودیانمسیح منتظر وموعود  

ومت کا حید وبردنیایه بکھستند  ١ان منتظر مردی از آل دادودیھودی
 بود سبب نیوبد  گرداند، باز ھا بدان را رفته دست از وعظمت وعزت  ردهک
 مانیا بود داود حضرت نسل از اگرچه السالم هیعل حیمس حضرت به هک
مدعی ھا  آن ه تلمودکح موعود ھمچنانیمس نیاھا  آن ادعاء به وبنا اوردند،ین

 :است
ی ملل جھان را زیر سلطه ودر خدمت یھود در آورده  ھمه •

                                                 
 ٢و١فقره  ٦١ا اصحاح یسفر اشع ١٠و٩فقره  ٩/اصحاح  ایرکسفرز -١



 مهدی موعود یا مهدی موهوم   ٨

 ١ھا خواھند بود مطیع آن کشورھا  ی وھمه
 ھا ملتی  یی سخت با بقیهھا جنگواینکه یھودیان ھمچنان در  •

 ٢ھا قیام کند خواھند بود تا مسیح حقیقی آن
ھا  آنمسیح مزعوم بعد از قیام خودش  این که  پندار ھستندوبراین  •

دربیت المقدس جمع کرده وبرایشان دولتی تشکیل داده ودنیارا  را
ھا خالی نموده وتا مدتی طوالنی مرگ بسراغشان  از غیر از آن

 ٣دیآ ینم
 چه او عھد در هکنیوا او ومتکح وروش -دجال–ح ین مسیاما صفات ا

 دیگو یم سخن آن از منظم نا روشی به ھودی أسفار ردیگیم صورت ییارھاک
 یھودیان پراکنده را جمع میکند

ام یح موعودشان قیه مسیکه وقتکه کن باور ھستند یان تا امروز بر ایھودی
ارتش بزرگی ھا  آن ارا گرد آورده وازیان متفرق در دنیھودیی  ھمه کند می
ت المقدس خواھد یم در بیی اورشلھا کوهھا  آن ان اجتماعکل داده ومکیتش

رون آمده تا به ارتش ین تجمع حتی شامل مردگان شده واز قبرھا بیوا ٤بود!
ن پندار با یال ایوندند، ودر سفر حزقیح مزعوم بپیھود به رھبری مسیمزعوم 

                                                 
 ٥٧ص  الصهيونية بولس حنا مسعدمهجية التعاليم  -١

 د. روھلنج ٦٥ص  الكنز املرصود يف قواعد التلمود -٢
ھودی بوده یی که خودش پزشکی مغربی یحیل بن یاو صاموئ ١٢٥ھود ص یفحام الا -٣

ھود نوشته است ودر یب یاذکرا در رد بر أ تابکن یشده است واه به اسالم مشرف ک
ابن ايب صبيعة: عيون األنباء يف طبقات رده است: کھـ فوت  ٥٧٠جوانی در مراغه در سال 

 ٤٧١ص  األطباء
 ٤-٦٠/١و ٢٠فقره  ٦٦ا اصحاح یسفر أشع -٤



 ٩   مهدی موعود یا مهدی موهوم

  . ١شتری آمده استیل بیتفص
  ی مردگان شکنجه

ر بنـی یاران از غکه جثه ھای گناھکتفا ننموده بلکا مزاعمن یی ا به ھمه

    ٢گردندھا  آن ی نجهکل را در آورده تا تماشاگر عذاب وشیاسرائ

 ها ی ملت ها بخاطر یهود واستعباد آن محاکمه وقصاص همه
ھا  آن ل بر آرزوھای بافندگانیه دلک  اسطوره ھای ساختگی بنابراین

 ی هیبق آوری گرد به شروع ھودی آوری گرد از بعد مزعوم حیمس نیا ،باشد می
 ھا آن ی ھمه تا اند داشته روا ھودی بر ستمیھا  آن بزعم بنا هک نماید می مللی

 ٣دینما وقصاص مهکمحا را
 کشتن دوسوم جھان

ح یه مسکح داده است یتوض ٤ایرکمه را سفر زکن محایی ا جهیواما نت
ن امر ید اییز با تأین ٥شد وتلمودیکھود در آن روز دو سوم جھان را میمزعوم 
مت یه غنکی را یھا ان ھفت سال تمام اسلحهیھودیه ک کند میاضافه 
لط شده ان برجھان مسیھودیه کسوزانند، ودر آنوقت است  یاند م گرفته

 ٦چرانندیرا م ھا گشته وگوسفندان آنھا  آن بردگان ھا ملتی  هیوبق
 ازدیاد خیرات وانعام در عھد مسیح مزعوم یھود

                                                 
 ١٢-٩فقره  ٣٧ال اصحاح یسفر حزق -١
ن نمونه ھارا یا ٢٤فقره  ٦٦ ال اصحاحیوسفر حزق ٦-٩فقره  ١٠ا اصحاح یرکسفر ز -٢

ه چطور بعدا دوباره در لباس امام کم ینیم تا ببیبا دقت تمام به خاطر داشته باش
 !!! ردکزمان ظھور خواھد 

 ٨فقره  ١٣ل اصحاح یوئیسفر  -٣
 ٨فقره  ١٣ا اصحاح یرکفر زس -٤
 ٦٥د. روھلنج ص  نز المرصودکال -٥
 ٢٢فقره  ٦٦واصحاح  ٦-٥فقره  ٦١ا اصحاح یسفر اشع -٦



 مهدی موعود یا مهدی موهوم   ١٠

ر وعسل یھای ش یجو ھا کوهاز ھا  آن مزعوم بنا بزعم حیمس  نیدر عھد ا
 ١دیآ یرون میرتازه ولباس پشمی بین خمیواز زم

  روش حکومت مسیح مزعوم یهود
ل یان مردم بر اساس دلیه درمکن است یومت او چنکاست حیروش وس

اء براساس الھام یه برخالف ھمه بشر وحتی انبکبل کند میم نکنه حیوب
 ٢کند میمه کومعرفت الھی! محا

  امام زمان وتشابه آن با مسیح مزعوم یهود

ه محور مذھبشان بر آنست ودر اعمال که ین باورھای امامیاز بارزتر
شتر مورد استعانت و توجھشان یشان حتی از خداوند ھم بیی زندگ روزمره
 -نییبه قول خم-نییوکت تیھا اورا مثل خداوند وال رد امام زمانییگ یقرار م

ی آقای  شور ما بنا به گفتهک، ونظام دانند میداده وھمه جا حاضر وناظر 
 هک  ده استیا وقت آن نرسینی بنام امام زمان درست شده است، آیخم

ن یاسی روزمره تلخ ایھای س تین واقعیواز ا ھا بخود آمده ن افسانهیروان ایپ
رند ین معتقدات وباورھاست عبرت بگیی ا جهیه نتکنظام خرافی وامام زمانی 

 ن فروش رھا سازند،ین رندان دیوخودرا از دام ا
 آنرا منتظری آقای و بوده آن مدعی هیامام هک زمانی امام نیا آری  

 خیتار بیاذکأ نیتر پرفتنه از داند یم نیقیفر نیب متواترات از بنادرست
 ونخواھد وندارد نداشته خارجی وجود اصال هک است ومعدومی است اسالمی

دھند به  ین مزعزم را بدو نسبت میه اک سریکداشت، وامام حسن عس

                                                 
 المرصود نزکوال ٢٢-١٧فقره  ٧ا اصحاح یوسفر اشع ١٨فقره  ٣اصحاح  لیوئیسفر  -١

 ل احمدیم خلیابراھ ٦٧ص  ل والتلمودید. روھلنج واسرائ ٦٤ص 
 ٣و٢فقره  ١١اصحاح  ایسفر أشع -٢



 ١١   مهدی موعود یا مهدی موهوم

 نیراب راثشیم وفاتش از بعد علت نیوبد  نداشته فرزندی اصال خیشھادت تار
 آمد، خواھد مفصال مطلب نیا رکذ هک اند، ردهک میتقس جعفر وبرادرش مادر
 هک  گریگر افسانه ھای ضد قرآنی دیی ساختگی ھمراه با د ن افسانهیا

ی او ودخول در  شبه یکمثل حمل وتولد  ردیپذ یرا نم ھا چ عقل سالم آنیھ
خصوصا بعد که کی ینون وافسانه ھاکسال تا  ١٢٠٠ش از یچاه سرداب در ب

 آن بافندگان ھای نهکیو آرزوھا از  نشاناز ظھور او روی خواھد داد ھمگی 
 قتل او دائم صفت هک باشد می سنیحس امام هیذر از اوھا  آن وبزعم دارد،

 ١ن مورد آورده استیت در ایروا چند وطوسی باشد می شتارکو

 خواند! یامام زمان خدارا با زبان عبری م
خدارا با عبری  کند میام ین امام موھوم قیه اک یه وقتیبه پندار امام

ی اصحابش را از ھمه جا  گردد وخداوند ھمهیش مستجاب میخوانده ودعا
ه امام زمان اذان که یکوقته : ک، نعمانی مدعی است کند میش جمع یبرا

 از وبعضی ... شوندیم جمع او  اصحاب ٣١٣خدارا با عبری خوانده و گوید می
   ٢!!نندیب یم هکم در خودرا صبح ودر رفته خود رختخواب به شب درھا  آن

 !!ائم وجمع نمودن شیعیان از همه جاقیام ق
واهللا لوقد «ه : کآمده  باشد میه دائرة المعارف خرافات کدر بحار مجلسی 

ه قائم ما کبخدا قسم وقتی  ٣»ع البلدانيعتنا من مجيه شيمع اهللا الجيقام قائمنا 
ن یوا نماید میش جمع یی شھرھا برا انش را از ھمهیعیند خداوند شکام یق

زبنا به ادعاء حر عاملی یه مردگان نکست بلیاجتماع مخصوص زندگان ن
                                                 

 ١١٦-١١٥طوسی ص  بةیالغ -١
 ١٦٩بة ص یباشد!! النعمانی : الغبودن او  ھودیین عالمت ید ان به عبری اولیشا -٢
 ٥٢/٢٩١بحار محمد باقر مجلسی  -٣



 مهدی موعود یا مهدی موهوم   ١٢

ن یان اکخواھند گفت، وحتی مالباقر مجلسی م یکبه نداء او لب ١واحسائی
  ٢!کند مین ییوفه تعکز یاجتماع را ن

 ی مردگان وتخریب مسجدالرسول! امام زمان وشکنجه
ه کاری کن یاول اند هن افسانه ھای پر خطررا بافتیه اکسانی کبنا به پندار 

ی رسول  فهیار وخلیاجساد دو  دھد اخراج ین امام ساختگی انجام میا
نجه که بعد از شکشان بوده یقبرھا از -رض– وعمر رکابوب عنیی صخدا
ای باالتر از  نهکیچه -٣کند میز خراب یسوزاند وحتی مسجد را ن یرا م ھا آن

روان یت پیمجلسی وروحان ای هافسان آرزوی نیا به جزائری الله تونعم–ن یا
ه : کمدعی است ب نیخیم لعن شکه در ضرورت حکتفا ننموده بلکاو ا

ی  رون نموده از ھمهیشان بیه آندورا از قبرھاکنیموالنا امام زمان بعد از ا
آندو رخ داده است از آن دو نفر انتقام ا قبل وبعد از یه در دنکه کی یستم ھا

ه اورا به چاه کوسف یل گرفته تا گناه برادران یل وقابیرد،! از قتل ھابیگیم
 آتش گناه از وحتی انداخت آتش به را ÷میه ابراھکانداختند و ظلم نمرود 

 سرد را ھا نجهکش از گریید انواع وسپس رد،یگیم انتقام و آند از زین پرستان
 ص رسول خدا یتفا ننموده وبه ھمسر متوفاکن ھم ای!! وحتی به ا٤کند می

ی است یھا نهکین چه یا ایخدا ٥زند!!یشه را شالق مین عایعنی ام المؤمنی
  ت نبوت!ین اسالم واھل بیبنان د

                                                 
 ١٦٤ص  یوالرجعة : االحسائ ٢٤٩ص  االيقاظ من اهلجعةحرعامىل -١
 ٥٢/٣١٨ بحار مجلسی -٢
ر بن رستم طبری ص یمحمد بن جر ودالئل االمامة: ٥٢/٣٨٦مجلسی  حارب -٣

 ١٨٧-١٨٦ص یاالخسائ والرجعة:٢٤٢
 ١/١٤١: جزائری االنوار النعامنية -٤

 ٥٢/٣١٤لسی وبحار مج ٢٤٤: حرعاملی ص االيقاظ من اهلجعة -٥



 ١٣   مهدی موعود یا مهدی موهوم

 امام زمان وقتل اعراب مخصوصا قتل قریش 
ت جاعالن آنست به خاطر یی روحان نهکیای یه گوکن امام ساختگی یا

جنگد،  یی ونژاد میه به خاطر تعصب وفرقه گراکبلجنگد  یده نمین وعقید
ن یب کند می"وقتی قائم خروج  ه:ک کند میولذا مجلسی از ابوعبدالله جعل 

ه ک کند میتا حدی ظلم وستم  ١ر نخواھد بود"یش جز شمشیاو عرب وقر
ه گفته است: که کاند  ردهکھا از ابوجعفر جعل  ن ستمیه ایر وتوجیبرای تبر

 کرد میست واال رحم ین از آل محمد نیه اکند یگویاری از مردم میبس
نه توز کین منتقم ینجه اکد از شیی مف ز بنا به گفتهیودوباره حتی اموات ن

 ٢زند،یجا گردن میکه پانصد تا پانصدتا کشوند  یه رھا نمیامام
ح یشته ھای مسکز با یشته ھای او نکه حتی تعداد کنجاست یجالب ا

   باشد میھود برابر یمزعوم 

 زمان وکشتن دو سوم بشر!امام 
 رسدینم اتمام به ارک نیا: گوید می هک کند می جعل ابوعبدالله از احسائی

 رفتن از بعد هک شود می سؤال او واز! شوند شتهک مردم دوسوم هکنیا مگر
 دیباش هیبق سوم یک شما هکنیا از ایآ هک گوید می ؟ماند می چه جھان دوسوم
ه که کت چنان بافته شده است یی روحان ن بافتهیوا ٣؟!دیشو ینم خشنود

ه باشد وچنان قسی القلب یت امامیھای روحان انگر اعمال دولتیب
-٤ردیپذ ینم ھم توبه سیک واز شتهک را مجروحان حتی هک است  رحمیوب

                                                 
 ٥٢/٣٥٥ یمجلس بحار  -١
 ٥٢/٣٣٨وبحار مجلسی  ٣٦٤د ص یمف ارشاد -٢
 ٥١احسائی ص  الرجعة -٣
مستبدان  نی بر خالف ھمهی،خم٥٢/٣٥٣وبحار مجلسی  ١٥٣ص  بة نعمانییالغ  -٤

 ز معاف ننمودیم اعدام را نکنفر از ھزران ح یک جھان



 مهدی موعود یا مهدی موهوم   ١٤

وحتی به ابوجعفر نسبت  -امبریح نص قرآن وسنت پیعنی برخالف صری
رده است وبا کی رفتار ان امتش با نرمیامبر در می: پگوید میه کدھند  یم

شتار عمل کمردم به خوبی وآرامش رفتار نموده است اما قائم با قتل و
شتار کرد ویسی توبه نپذکه از کآمده:  باشد میه با او کتابی کودر  کند می

  ١دیه با مخالفت نماکسی کند ووای برک

    النبیی کعبه ومسجد الحرام ومسجد  امام زمان مزعوم وتخریب خانه
دن به قدرت آنرا بافته یه جھت رسیت امامیه روحانکن معدوم ساختگی یا

رده کران ین را ویی مساجد روی زم ه ھمهکتفا ننموده بلکن ھم ایاست به ا
به ھمان  ھا را آنه کن بھانه یبد کند میعبه ومسجد نبوی آغاز کی  واز خانه

ام یه: وقتی قائم قک کند میواز زبان ابوجعفر جعل  ٢ه باز گرداند،یاساس اول
چ مسجدی یوھ کند میران یوفه رفته ودر آنجا چھار مسجد را وکبه  کند می
    ٣کند میران یزتی داشته باشد رھا ننموده وون شرف وعیه در روی زمکرا 

  امام زمان ودعوت به کتابی نو ودینی نو وحمکی جدید
ی ساختگی  ن افسانهیمورد ا ه دریتب امامکه در کحاتی ینوشته ھا وتصر

ن یچون با د باشد مین امام ساختگی از اسالم یل بر انسالخ ایوجود دارد دل
ن خود ید ایه شاکر از قرآن خواھد آورد یگری غیتاب دکخواھد آمد و ای هتاز

                                                 
 دو منبع سابق  -١
 ١٦٢و١٨٤احسائی ص  الرجعه  -٢
نونی مساجد کم امام زمانی یه رژکم ینیه مبکست یخود نیوب ٣٦٥د ص یمف االرشاد  -٣

در بلوچستان ومسجد  کنارکض در مشھد ومسجد یخ فیمسجد ش مثل رااھل سنت 
ران نموده است اگرچه به خاطر نفاق یو اھل سنت در اھواز ومسجد اھل سنت آبادان

ردن مسجد بابری در ھند انتقاد که دارد از خراب کدتی یذاتی وعق ای هوصد چھر
  رده استکه دولتش از اعمال ھندوھای متعصب از مسلمانان عذر خواھی کند یکم



 ١٥   مهدی موعود یا مهدی موهوم

د بتوانند مردم را یتا شا باشد میات ین جعلیی بافندگان ا نهیریآرزوی د
نند، نعمانی از ابو جعفر جعل کران یت ویالم و آل بفته و اسالم را بنام اسیفر

د یمی جدکد وحیتابی جدکبه دستوری نو و کند میام یه: "قائم قک کند می
شناسد وتوبه  یر نمیجز شمشھا  آن ر است وبایه بر اعراب بسی سختگک

ه : ک کند مین مطلب از ابوعبدالله جعل ید اییوطوسی با تأ ١رد..."یپذینم
  ٢"کند میام یر از آنچه بوده است قی"قائم به امری غ

  قیام امام زمان با تابوت یهود!
 امامت رکتف طر لک قبل واز زمان امام ی شهیاند هک میبدان هکنیا برای
 محو برای انیھودیو ھودیی سبأ زابن ھستند آن مدعی هیامام هک منصوصه

 منشأ اتیجزئ در حتی حد چه تا اند وپرداخته ساخته آنرا اسالم قدرت
خواند االن  یه خدارا با عبری مکه امام ساختگی ک نستیا  دارد ھودیی

ه تابوت کم یدانی، ومکند میھود فتح یه حتی شھرھارا ھم با تابوت کند یمدع
شان یھا جنگه اگر در کن باورند یگاه مقدسی دارد وبر ایان جایھودیان یدر م

تی طوالنی یست نخواھند خورد واحسائی در رواکنند شکتابوت را حمل 
   ٣است که واقعا مضحکدھد ین فتوحات را با تابوت شرح میت ایفکی

  های شیر وآب خیالی برای امام زمان خیالی وسنگ موسی!چشمه 
ی امام زمان  شهیح را بر اندیر از دجال مسیز حدود تأثین موضوع نیا

رار کھود تیح مزعوم یه حتی حرف به حرف ھمان موضوعات مسکرساند یم
ه وقت خروج قائم مزعوم ک کند میه نقل یت امامیتب روحانک، آری شود می

                                                 
 ١٦٧و٢٢٠و ١٥٤نعمانی ص  از بةیالغ -١
 ٥٢/٣٥٤وبحار مجلسی  ١٥٣و ٢٨٣از طوسی ص  بةیالغ -٢
 ١٥٦احسائی ص  الرجعة -٣



 مهدی موعود یا مهدی موهوم   ١٦

ه کگردد وسنگ موسی را یش جاری میر برایاز آب وشوفه دو چشمه کدر 
ی الھی به نص قرآن جاری شده ھمراه داشته  دوازده چشمه از آن با معجزه

ومجلسی پرده دار  کند میه آب وغذا بخواھد آن سنگ را نصب کوھر وقت 
    ١کند مین خبر را نقل ین خرافات با آب وتاب ایا

  امام زمان وحکم آل داود
به قرآن  کند میام یبنا به زعم باورمندانش قن موھوم جعلی یوقتی ا

نی از ابوعبدالله جعل یلکو کند میم آل داود امر که به حکم ننموده بلکح
م آل داود که مردی از من با حکنیتا ا شود میا تمام نیه: دنک کند می

ه با ک کند می"وصفار اضافه  پرسد..ینه نمیل وبیند و از دلکومت کح
سی کا ی، آ ٢پرسد ینه نمیل وبیواز دل کند میم کمان حیومت داود وسلکح
ن گرگ یه اکنیا ایست؟! ین موھوم با خلخالی چیه فرق اکتواند بپرسد  یم

  .دباش میزاده از آن گرگ 

  تفاوت عمیق بین مهدی موعود وامام زمان ساختگی

ن یان مسلمیردم در مکن نوشته اشاره یه سابقا در صدر اکھمچنان
ت نبوت بنام مھدی ظھور خواھد یه مردی مصلح از اھل بکمشھور است 

ه: کنیح عبارتست از ایث درست وصحیژگی او طبق احادین ویه مھمترکرد ک
 نیود بوده ییکص امبر یپدرش با اسم پدر پامبر واسم یاسمش با اسم پ

ی  ه به ھمهکرد بلکبر عمل خواھد امیپ سنت به هکبل اوردهین دییجد تابکو
ن اسالم یرده وبدعت ھارا محو خواھد نمود ودر آخر زمان دکسنت ھا عمل 

                                                 
 ١٥٦ص  بحار مجلسی -١
 ٢٧٨وبصائر الدرجات از صفار ص  ١٥٦نی ص یلک افیک -٢



 ١٧   مهدی موعود یا مهدی موهوم

ه پر از جور و ظلم گشته پر از عدل وداد خواھد نمود کن را یرا بپاداشته وزم
ست که از شیناکه کر را به قتل خواھد رساند یوخنز ستهکب را شیوصل
  ١،باشد میت یحیمس

ی امام زمان با  ه را در بارهیت امامیات روحانیی جعل ه اگر مجموعهک
ی مھدی در آخر زمان آمده است  حه در بارهیث صحیدر احاد هکآنچه 

ن ین ایه مبکم ینیکار فاحشی را مشاھده میم تفاوت ھای بسینکسه یمقا
ه ھر موضوعی از یه وباطنیه چگونه دشمنان اسالم وسبأکمطلب است 

ف نموده ولباس یه اصل واصول درستی داشته تحرکموضوعات اسالمی را 
تا مقبول عام افتد،  اند هت پوشاندیع اھل بیلباس تشھای متعدد از جمله 

گاھی داشته وبه  ن تفاوتیام تا به امروز به ایم االیوعلماء محقق از قد ھا آ
چ ارتباطی با مھدی مورد یه امام زمان ساختگی ھک اند هصراحت روشن نمود

ندان م اورا از فرزیلھذا امام ابن الق ح را ندارد،یات صحیث وروایاشاره در احاد
ز سری ین نیا در هک گوید می موضوع نیا لیتعل ودر دانسته سامام حسن

نمود ولھذا  که امام حسن خالفت را به خاطر خداوند ترکنیوجود دارد، وآن ا
ه اگر انسان کن سنت الھی است یی او گذاشت ، وا هیخداوند مھدی را در ذر

ب یبھتر از آنرا نصی او  هیند خداوند به او وذرک کزی را به خاطر او تریچ
 ٢.نماید می

نده ین آیی از خلفاء راشدیکه مھدی را کنیز بعد از این وامام ابن کثیر

                                                 
تاب کداود ،  یافت : سنن ابیتوان  یمل یتب ذکات را در ین روایی ا ه مجموعهک -١

ن ید ایگو یوم الفتن باب ماجاء يف املهديتاب کترمذی ، سنن  ٤٧٥و ٤/٤٧٣مھدی 
ز ی) ن٥٤٥٢(٣/١٥٠١ح یاة المصابکخ آلبانی در مشیوش باشد یمح حسن یث صحیحد

 ینیخ محمد بن احمد سفاریش ٧٥و٢/٧٣داند ، ولوامع االنصار: یح میآنرا صح
 ١٥٢ص  املنار املنيف ابن القيم -٢



 مهدی موعود یا مهدی موهوم   ١٨

ه از چاه سامرا انتظار ک نیستاو امام زمان مزعوم شیعیان  گوید میدانسته 
ده یسی اورا دکقتی دارد ونه اثری ونه یه آن نه حقکشند، یکاورا م
نه از چاه سرداب در  کند میه مھدی از مشرق ظھور کدھد  یوادامه م١است،

طان پرستی یان وشینوع ھذ یکن یه اکپندارند  یه جاھالن مکسامرا چنان
 ونه حهیصح وسنت تابک از  لی دارد ونه برھانیینه دل چون  باشد میبزرگی 

 ٢دارد. وجود مورد نیا در ودانش عقل از یکمدر
ه امام زمان نامش محمد بن کن زعم وپندار یه اک گوید می سفارینیامام 

  ٣.ھذیانی بیش نیست باشد میری کحسن عس
ح دال بر خروج یث صحیه احادکنیبعد از ا خالد محمد علی الحاجخ یوش

ن مھدی برخالف ی: صفات اگوید می کند میمھدی را در آخر زمان نقل 
ست، یی نیکامبر یچون نام پدرش با نام پدر پ باشد میعه یمھدی مزعوم ش

ری فرزندی وجود کخ موثق برای امام حسن عسیه در تارکنیم از ایبگذر
چ سندی نداشته یان ھیعیه ادعاء شکنیچ صحت ندارد مختصر ایندارد،وھ

دان بدر رود یچ عالم معتبری از آن سخن نگفته است،اما اگر عقل از میوھ
 ٤گردد!! ین مکز ممیھمه چ

نه منوره یس اسبق دانشگاه اسالمی مدیرئ شیخ عبدالمحسن العَبادتر کد
اند...  ھا تاحد تواتر آن رفته بعضی ث مھدی فراوان است وی: احادگوید می

ان ندارد، یعیی ش دهیچ ارتباطی با عقیقت ثابت ھین حقیبطور قطع ا نیکل
ه نامش محمد بن حسن کان منتظر خروج مھدی ای ھستند یعیچون ش

                                                 
 ٢٥و١/٢٤ الفتن واملالحم ابن كثري -١
 ٢٩ص  منبع سابق -٢
 ٢/٧١ لوامع االنوار السفاريني -٣

 ١٢٤و١/١٢٣ الكشاف الفريد عن معاول اهلدم ونقائض التوحيد -٤



 ١٩   مهدی موعود یا مهدی موهوم

قت نداشته وموھوم ین اصال حقیه اک باشد می سنیری از نسل حسکعس
ز ین کنند ھا می آن ه ادعاء امامتکسانی کقت امامت یه در حقکاست ھمچنان

ه آندو ک بفرزندش حسن طالب ویجز امام علی بن اب قت نداشتهیحق
 بین مھم ھای بد نیست که االن تفاوت ١،باشند میمبرا ھا  آن ازمعتقدات

  :نمائیم روشن را ساختگی زمان وامام مھدی
حه محمد بن عبدالله یات صحیتب سنت ورواکنام مھدی در  )١

 .باشد مینامش محمد بن حسن  هیزمان موھوم اماماما امام  باشد می
ه مدعی یامام و  باشد می سی امام حسن هین از ذریمھدی راست )٢

 .باشد می سنیاز نسل حضرت حس امام زمان مزعوم هکھستند 
ی بشر  هیتب سنت مثل بقکوالدت ومدت عمر مھدی مورد اشاره در  )٣

نمورد از یه در اکامده یدرستی ن تیچ روایودر ھ عی است،یطب
گران متفاوت است اما امام زمان مزعوم ھم مدت حاملگی وھم ید

 بنا سالگی  ا پنجی و دو در شب صورت گرفته و یکوالدت او فقط در 
 سال ١٢٥٠ شتریب االن هک رفته سرداب چاه در اتیجعل باختالف

 درست حرف نیا اگر برقعی عالمه بقول هک آنجاست در هک است
 ه اورا از آنجا نجات دھند!!.کزندگان واجب است بر است

ونصرت اسالم  کمکث برای یقی مورد اشاره در احادیمھدی حق )٤
اما امام  شود مین نژادھا تفاوت قائل نین خواھد آمد ، وبیومسلم

رده واز کخروج ھا  آن کمکت فقط برای یل روحانزمان مجعو
رد وچنان از اعراب ومخصوصا یگیگران وحتی از مردگان انتقام مید

سی وجود کھا  آن روانش ازیان پیدر م هکراھت داشته کش یاز قر

                                                 
 ٢٢١العباد ص  خ عبدالمحسنیتر شک: دعقيدة أهل السنة واألثر يف املهدي املنتظر -١



 مهدی موعود یا مهدی موهوم   ٢٠

ه اسالم یه بر علین امام زمان جزئی از توطئه شعوبیا ایندارد!! آ
 ست؟.یواعراب ن

ر یشان دعاء خیامبر را گرامی داشته وبرایاران پین یمھدی راست )٥
ز دوست داشته یرا ن نیرود وامھات المؤمنیمھا  آن نموده وبه خط

ه نه یت امامیی روحان اما امام زمان ساخته کند میاد یی یکوبه ن
 از ھا را آن ھای جثه  هکبل  دهیاران رسول بغض ورزیه بر کنیا

 را نیالمؤمن امھات وحتی زندیم وآتش آورده رونیب شانیقبرھا
 !!.زندیم حد را وعائشه نموده قصاص

ی سنن  ه به ھمهیکن به سنت جدش عمل نموده تا حدیمھدی راست )٦
اما امام زمان ساختگی  کند میمبازه  عمل نموده وبا بدعت ھاامبر یپ

ر از قرآن یای غ تاب تازهکدی دعوت نموده وبه ین جدیبه د
 .١خواند یم

اما امام زمان جعلی مساجد را  کند مین مساجد را آباد یمھدی راست )٧
عبه ومسجد کی  ب از مسجد الحرام وخانهیتخر نیوا کند میخراب 

 گرددیالنبی آغاز م
اما امام  کند میتاب خدا وسنت رسول او رفتار کن به یمھدی راست )٨

 دھد!.یفرمان م-ھودی-م آل داودکزمان ساختگی به ح

                                                 
عه به ندای داشمندان ومصلحان یان شیقت جویه حقکده یآن نرس ا ھنوز ھم وقتیآ -١

 عت سنگلجی وآقاییشرة الله یسری وآکة الله برقعی ود.موسی موسوی ویخود مثل آ
ن آراء یطباطبائی وامثالھم گوش داده واز ا آقای مصطفیقلمدران ودانشمند محترم 

تاب خدا وسنت رسول مراجعه کخرافی ضد اسالمی دست برداشته وبه شه ھای یواند
ن اختالفات ساختگی برای یی ا ه ھمهکند، وبدانند یت بدر آیند واز دام روحانینما

 ت بخود گرفته استیع وآل بینام تشھدم اسالم بوده است وفقط 



 ٢١   مهدی موعود یا مهدی موهوم

اما امام ساختگی از چاه  کند می طرف مشرق ظھورن از یمھدی راست )٩
 شد.یکسرداب سر م

بنا به -قتی است ثابتیح حقیث صحیمھدی مورد اشاره در احاد  )١٠
ه ک-نموردیات وارده از او در ایروا وصدقصدق رسول مان ما به یا

د نموده وموفق ییمصلحی است از امت محمد، وخداوند اورا تأ
امدن او یچ ربطی به آمدن ونیامل است ھکن اسالم یدارد ود یم

، اما امام کند میم نکا ین اضافه ویزی بدیندارد وھنگام آمدن ھم چ
نه به اسالم کیی  جهیه نتکست یش نیه وھمی بیزمان ساختگی امام

ورانه کورکد ین جز تقلیه از دکعوامی است  مقلدان استحمار و
 فھمند. یزی نمیچ

امام زمان  کردارمسیح مزعوم یهود و تشابهات رفتار و
  امامیه

ه یح مزعوم وامام زمان امامیه در رفتار وصفات مسکمحقق وپژوھشگری 
ن دو موھوم یادی را در ایتشابھات وتوافقات ز نماید میشه وبررسی یاند

 سرچشمه  نهکی یکمنبع واز  یکھردو از  کند میه ثابت ک بیند میمجعول 
ه نقل شد یھود ومنابع امامیه سابقا از منابع کگرفته است، وبنا بر آنچه 

 ل را با وضوح تمام بدست آورد.یج ذیتوان نتا یم
ی  ھمهھا  آن ھود بعد از ظھور خودش بنا به زعمیح مزعوم یمس )١

ت المقدس جمع یدر ب اند هندکا پرایه در دنکان را یھودی
 کند می امیق هیامام زعم هک هیکوقت زین مزعوم زمان وامام  ،کند می

 خواھد وفهک ھم اجتماعشان ومحل نموده جمع را انیعیش ی ھمه
 !.بود



 مهدی موعود یا مهدی موهوم   ٢٢

مرده ھارا زنده نموده واز ھا  آن ھود بنا به پنداریح مزعوم یمس )٢
شوند وامام زمان مزعوم یارتش او ملحق مشان بپاخاسته وبه یقبرھا

 ان را زنده نموده تا به ارتش او ملحق شوند!.یز مرده ھای شعین
اران از کام خودش جثه ھای گناھیھود بعد از قیح مزعوم یمس )٣

شوند، ھا  آن ی نجهکان نظاره گر شیھودیرون آورده تا یشان بیقبرھا
اران رسول را یھای ز بنا به زعم جاعالنش جثه یوامام زمان مزعوم ن

 د!.ینجه نماکشان در آورده تا شیاز قبرھا
ھود ظلم وستمی یه بر کسانی را کی  ھود ھمهیح مجعول یمس )٤

 ی ھمه زین مجعول زمان وامام  ،نماید میمه وقصاص کمحا اند هنمود
 .نماید می وقصاص مهکمحا اند هنمود ظلم انشیعیش بر هک را سانیک

شد وامام زمان مجعول ک یبشررا مھود دوسوم یح مجعول یمس )٥
 شد.ک یز دو سوم بشررا میه نیت امامیروحان

رده ومثل اعمارشان کر ییان تغیھودیح مجعول احسام یام مسیوقت ق )٦
ر ییز تغیه نیام قائم مجعول اجسام امامیت قیووق ١گردد، یطوالنی م

ر دست یی چھل نفر گشته ومردم را ز دام باندازهکرده وقدرت ھرک
 ٢!!.کنند میوپای خود له 

 گشته فراوان نیزم ھای ونعمت راتیخ مزعوم حیمس امیدر وقت ق )٧
 ریخم نیزم واز ، گرددیم جاری وعسل ریش ھا کوه ازھا  آن بزعم بنا
 زین مجعول زمان امام امیق وقت ودر! دیآیم رونیب پشمی ولباس هیما

انش یعیه شکگردد ،یم جاری ریوش آب جوی وفهک ودر شده نیچن
 خورند،یاز آن م

                                                 
 ٦٠خان ص  خه: ظفر االسالمیالتلمود وتار -١
 ٥٢/٣١٧وبحار مجلسی  ٨/٢٤١نی یلک،  یافکی  روضه -٢



 ٢٣   مهدی موعود یا مهدی موهوم

ه وجود نداشته ونخواھد کان مجعول وموھومی است یھودیح یمس )٨
قت نداشته یه حقکز موھومی است یه نیداشت وامام زمان امام

برای استحمار  هک  ت دو ملت استیات روحانیاز جعلھا  آن وھردو
 مسلمانان نید بر  هین مجعول امامین ایک،لاند هش ساختیاتباع خو
 ه بنام او فتنه ھا بپاخاسته است .که است داشت فراروان ضررھای

ه در کی است کل ومدارین پندار جعلی دالید ما بر ارتباط اکیوسبب تأ
 :زمانشانه امام که آمده است از آنجمله یتب امامک

ه مدعی ھستند او از کخواند نه به عربی در صورتی یخدرا با عبر م )١
 امبر عربی استینسل پ

وسنگ وعصای موسی ھمراه  کند میھود فتح یرا با تابوت  شھرھا )٢
 ز بھمراه دارد!!یاوست ومَن وسلوی ن

 !!م قرآنکنه به ح کند میم کم آل داود حکبه ح )٣
ل بر یردار دلکن توافقات وتشابھات حرفی در باورھا ویی ا ا ھمهیآ )٤

 .باشد میوحدت منشأ اعتقادی ن

  رد بر مسیح دجال یهود

ش یح موعود مبعوث خواھد شد دروغی بیه مسکنیھود مبنی بر ایادعاء 
سی یتبشان آمده ھمان حضرت عکه بشارت به او در کحی یست، چون مسین

افر گشته واورا کاورده و یمان نیان به او ایھودیه ک باشد می ÷میبن مر
  ١ندینما یوسحر وارتداد ممتھم به جنون 

گاھان به منابع ومصادر دک /لیصوموئ  گوید می باشد میھود ینی یه از آ

                                                 
 ٩٩. روھلنج صد الرصودنز کال -١
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ه کنیوا اند هھا زد مثال شانیبرا  حین مسیراجع به جاللت د إلاءیه:"انبک
 گوید میا در نبوت خود ی، از آنجمله اشعگردند میع اھل ملتش یجباران مط

ر یده وشیخوابند وگرگ وگاو باھم چر یچرند وباھم م یه(گرگ وبره باھم مک
ده واز یھا جز ظاھر آنرا نفھم ن مثالیاز اھا  آن اه خواھد خورد)کمثل گاو 

مان به او سر یسی از ایولھذا در وقت بعثت ع اند همعانی عقلی آن غفلت نمود
ح درست یاه بخورد تا عالمت ظھور مسکر یه شکن بودند یزده ومنتظر ا باز

  ١باشد!"
 -ھودیمسلمان ونصاری و-: سه امت گوید می یةشیخ االسالم ابن تیم

 باشند میح ضاللت متفق یت از نسل داود ومسیح ھدایراجع به اخبار مس
امده وخواھد آمد، وبعد از آن مسلمانان ونصاری یح ضاللت ھنوز نیه مسکنیوا

 باشد می ÷میسی بن مریت ھمان عیح ھدایه مسکن اتفاق دارند یبر ا
ن ھستند یر اکح از نسل داود است منیه حضرت مسکنیھود با اعتراف به ایو
ه بشارت بر کحی یه مسکند یگو یم باشد، ومیسی بن مریت عیح ھدایه مسک

ح یه مسکپندارند  یوم مان خواھند آورد،یی امت ھا به او ا او آمده است ھمه
ن روشن است، ولھذا ین دیه باطل بودن اکت مبعوث گشته ین نصرانیبد

اله پوش کمان آورده وھفتاد نفر یبه او ا کند میظھور ح دجال یه مسکوقتی 
م یسی بن مریم از حضرت عیرکوقرآن  ٢ھود اصفھان ھمراه او خواھد بود"یاز

 . ٣دفاع واو ومادرش را تبرئه نموده استدر مقابل افتراءھای 
ن یکسی باشند لیر نبوت حضرت عکھود لجاجت نموده و منیوھرچقدر 

ه موعد کاند  قت اعتراف نمودهیحق نیھود به ایون یبعضی از احبار وروحان

                                                 
 ١٢٧-١٢٦ل ص یصموئ :إفحام اليهود -١

 ٣/٣٢٤ة یمی: ابن تاجلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح -٢
 ٨٧وبقره/ ٥٩وآل عمران / ٩١اء/یانبو ١٢م /یوتحر ١٥٦ھای نساء / سوره -٣



 ٢٥   مهدی موعود یا مهدی موهوم

ه: موعد مقرر آمدن ک گوید میو  ح تمام شده است وخاخام راین مسیمع
 ١ده است،یان رسیھای طوالنی به پا ح از مدتیمس

 رد بر باورامامیه در مورد امام زمان

ه در مورد امام زمان از چند جھت باطل وبی اساس ین باور امامیا
 .باشد می

  أوال: عدم ثبوت والدت ایین امام زمان
ند واز او کری وفات که امام حسن عسکن رفته است یمت الھی بر اکح

ندگان آن بود، ی بزرگی برای جاعالن امامت وبافین رسوایفرزندی نماند، وا
 ه امام بعد از او گردد، چون بنا به باورکست یسی نکه امام مرده وکچرا 

د امامت به ین نبایاز حسن وحس بعد  ه صدوق مدعی استکچنانھا  آن
 . ٢برادران منتقل شود!!

 ز ثابت است،یه نیتب خود امامکن مھدی مزعوم حتی در یوعدم والدت ا
ه فرزندی کنیری بدون اکه حسن عسک کنند میت یتب خود رواکولھذا در 

ت داده ین موضوع اھمیی عباسی بشدت به ا فهینمود وخلبگذارد فوت 
ه بعد از ک ری نمود،یگین پیمسئول ا ھا را آنان بزرگ وھمراھان ثقات یقاض

چ فرزندی نداشته ولھذا ارثش را یه ھکش منازل ثابت شد یوفات حسن وتفت
 م نمودند، ین مادر وبرادر او تقسیب

دالله بن خاقان یاحمد بن عبتی طوالنی از ین موضوع را در روایافی اک
 پدرم برای شد ضیمر-ریکعس حسن–ه یک: (...وقتگوید میه کآورده 

                                                 
 ٥٩خان ص  :ظفراالسالمالتلمود وتارخيه وتعاليمه -١

 ٤١٤ص: صدوق كامل الدين ومتام النعمة -٢



 مهدی موعود یا مهدی موهوم   ٢٦

ض شده است فورا سوار شده وبسوی یبن الرضا مرا هک شد فرستاده قاصدی
ن یرالمؤمنیارمندان امکدارالخالفه رفت، سپس با عجله ھمراه با پنج نفر از 

ان یھم درم -خادم-ریه نحرکه ھمه از ثقات وخواص او بودند کباز گشت 
ه در منزل حسن مانده ومراقب صحت که کدستور داد ھا  آن ھا بود، به نای

ه صبح وشب به کز دستور داده شد یب نیواخبار او باشند، وبه چند نفر طب
ف شده، یضع-حسن-ه کند، بعد از دو سه روز از آن خبر آمد یایی او ب خانه

ز به یالقضات ن یی او بمانند و قاض خانهه در کان دستور داده شد کبه پزش
ن وامانت یه از تدکه ده نفررا کمجلس آورده شد ،وبه او دستور داده شد 

ند، کز به ھمراھی خود انتخاب ینان دارد نیاطمھا  آن اریکزیداری وپرھ
ه شبانه روز کی حسن فرستاده ودستور داد  حاضر نموده وبه خانه ھا را آن

 ووسرمن نمود فوت ÷حسنه کنینجا بودند تا اآنجا باشند، ھمچنان آ
 واتاق فرستاد اش هخان به را افرادی وسلطان شد، ضجه سرهیک-سامرا-رأی

رده کآنجا بود مھر وموم  ھرآنچهو ١ردندکش یاتاق آنجارا بررسی وتفت
ه آثار حاملگی را کی آوردند یه ھایوبدنبال آثارفرزندو حاملگی شدند، ودا

ه ک، بعضی ھا گفتند کردند میه ھا رفته وبررسی یشناخته وبسوی جار
-ریه حامله است اورا در اتاقی قرار داده ونحرکه کوجود دارد  ای هیجار

تا  ھمراه او بودند بر آن زن گماشتند،ه کوھمراھان او وزنانی را-خادم
نند... وبعد از دفن او، سلطان ومردم در صدد کرا آماده -جسد حسن-هکنیا

راث توقف یم میش نموده واز تقسیھا بفراوانی تفت اتاق بچه شده ودر منازل و
ه گمان حاملگی او کبوند  ای هیه مواظب ومراقب جارکی ینمودند، وآنھا

ه عدم حاملگی آن زن ثابت گشت، کنیاو بودند تا ارفت ھمچنان مالزم یم
                                                 

گر یه در جای دکه فرزند حسن چنانک یمنازل مادام شیبحث وبررسی وتفت چرا -١
م یی او تقس ن ورثهیری بکراث امام حسن عسیه از بزگ شده وچرا مکمدعی ھستند 

 ان باشدیه فرزندی در مکنیشد بدون ا



 ٢٧   مهدی موعود یا مهدی موهوم

ن مادر وبرادرش جعفر یراثش را بیه حاملگی او باطل شد مکوھنگامی 
 ١م نمودند)یتقس
ه به امام زمان نشان داده شده که مدعی ھستند کابی تکت از ین روایا

ن مھدی یتولد ا کند میثابت  ٢افی استکان ما یعیه برای شکوگفته است 
ن یتوانند ایاست ، ومذھب تراشان فرقه باز نم شه واساس باطلیمزعوم از ر

ن منابع موثق یرند، چون درچندیا از آن خرده بگینند وکار کت را انیروا
 ریوتفس ثیحد درھا  آن بزرگان از ارییوبس  وارد شدهھا  آن ومورد اعتماد

 د از:عبارتن حصر بعنوان نهھا  آن از بعضی هک اند هردک تیروا آنرا خیوتار
 ١٢٦ص١الحجة ج تابک  ه نقل شدکتی ین رواینی ھمیلکافی ک )١
  ٣٣٩-٣٣٨تاب االرشادصکد در یمف )٢
 ٣٥٩-٣٥٨طبرسی در اعالم الورىص  )٣
 ٤٠٩-٤٠٨ص٢شف الغمة جکأربلی در  )٤
ر المھدی وعباس قمی در کعنوان :ذ ریز  ونیمجلسی در جالء الع )٥

 ،اند آوردهن عنوان آنرا یر ھمیز زیمنتھی اآلمال ن
ن یان ایه خود در مکه در قرن سوم؟؟؟ یاء بزرگ اماموأما نوبختی ازعلم

ھا گفتند:  ه بعضیکگوید میج است یاقول مضطرب ومتعارض ومتناقض گ
چ اثری از او نمانده وفرزند ظاھری از او یرد وھکفوت  -حسن-پدرش

ن موھوم دو سال قبل ازوفات یه اکگرانی مدعی شدند یود ٣شناخته نشده،

                                                 
 ١/٥٠٥ نییلکافی ک -١
گاھی دارند ل ن دروغیشان به ایاز عقال البته بعضی -٢ ت از یز ترس روحانن ایکھا آ

ه سربازان مجھول امام کنند ک یوت مکگر سیاألنعام از طرف دکطرف واز عوام یک
ات تھران چند یشگاه الھنه بعضی از استاده ھای داکنند، ھمچنانکزمان ترورشان ن

 .ی گفتندکواشی نجانبیا ش بهیسال پ
 ١١٩-١١٨نوبختی ص  عةیفرق الش -٣



 مهدی موعود یا مهدی موهوم   ٢٨

، وبعضی ھا  ١!شده متولد  ھـ ٢٥٠ سال رمضان سوم ستیب  عنی دریحسن 
، ٢ن مزعوم متولد شدهیماه بعد از وفات حسن ا ھشت  هکمدعی شدند 

ھـ متولد شده است ٢٥٨ن موھوم در سال یه اک اند هگرانی مدعی شدیود
 اند هادعاء نمودگری یان دیومدع٣، ٢٥٦اند هگشت مدعی را  وبعضی ھا سال

عنی پنج سال قبل از وفات حسن متولد شده ی ٢٥٥ه در نصف شعبان سال ک
 آمده جور رانیا  ام رھبران نظام امام زمانیکن ادعاء امروزه به یه اک ٤است،

 نموده نیومز چراغانی وشھرھا گرفته جشن مناسبت نیبد وھرساله
 رند،یشتر سواری بگیب عوام نیمقلد از تا نموده مصرف ھا ونیومل

ز چنان اختالف ین اند هن والدت را براو بستیه اکای  هیوحتی در اسم جار
ه کاند  شدهھا مدعی  یار است ، بعضکه دروغ بودن او واضح وآشکاند  ردهک

 قلیص ای لیصق آن اسم هک اند هشد مدعی ھا وبعضی  ٥اسمش نرگس است،
واقوال  ٧مه استکیه نامش حک اند هگری ادعاء نمودیان دیومدع ٦است،

 ز بافته شده است،یگی نید
 ی وھمه است مرتبط باو نید ی ھمه هک زمان وصاحب عصر حجت ایآ 

 کومت وحتی نماز جمعه را بخاطرش ترکوح جھاد مثل نید اصلی امکاح
ه حتی مادرش ھم مورد اتفاق نباشد، وبقول کسی است کن یچن اند هنمود
ھا  آن بعضی از گوید میه کی امام ابن حزم امام اندلس  ھا بنا به گفته یبعض

                                                 
 ١١٩٨ی فارسی ص ه، نسخ منتھی اآلمال :عباس قمی -١
 ١٢٦ص عة نوبختییالش فرق -٢
 ١٩٨ص ص  منتھی اآلمال قمی -٣
 ٤١٩طبرسی ص  اعالم الوری ٣٤٦ص د یمف االرشاد -٤
 ٣٤٦ د صیاالرشاد مف -٥
 ٢٢٧ص٣الغمة ج شفک -٦
 منبع ھمان -٧



 ٢٩   مهدی موعود یا مهدی موهوم

مه بنت محمد کیند حیه مدعکه اسم مادرش سوسن است کمدعی ھستند 
 هک  خوانده یم مادرش قرآن مکه در ھنگام خروج از شکشاھد والدتش بوده 

ن ین اولیرو اصال فرزندی نداشته واکوحسن مذ باشد میھوس ھا  این ی ھمه
م یای عظ هکه خود مھلک باشد میی شروراتشان  د ھمهیلکوھا  آن حماقت

 ١،باشد می
ه ک امام احسان الھی ظھیرستان کرمرد پایدانشمند زبردست و ش

دادن به او  ران چون از جوابیگرای ا ستی وفرقهیم تروریرژ اطالعات
ی مزدورانش در حال سخنرانی در  لهیبوس ،فاتش عاجز مانده بودیوتأل

ن یه برای والدت اکی یھا : افسانهگوید مینمورد یدر ا ،ردکستان اورا ترور کپا
ھای خاص  د شدن او از چشمیه ھرگز متولد نشده وچگونگی ناپدکمولودی 

ن یت واھل منزل وعدم شناخت چنیوعدم علم اھل ب یکوعام ودور ونزد
ه از کی علوم  ده وچگونه به ھمهیه چگونه به امامت رسکنیاند وا زی بافتهیچ

ه افسانه کباعث شده ھا  این ی افته ھمهیلوازم امامت در نزد قوم است دست 
 ھا وغدره ثابت نشده ونشدنی است کھا بافته وبرای اثبات مدعای خود 

 ھوده بریسته است نام خرافات بی اساس وبیه شاکاند  ز ساختهیمبالغه انگ
ه خودش ، وسپس یب خود شواھدی است برعلیاذکن ایه اکگذاشت ھا  آن

پرسد یم ٢رده است،کر کھوده را بعنوان مثال ذیات بین روایی از اینمونه ھا
ی علوی مخصوصا از  ن تولدی از چشم بنی ھاشم واز خانوادهیه چطور چنک
ه به ابن الطومار شھرت داشت ودفتری کاحمدبن عبدالصمد ھا  آن بینق

 نمود مخفی ماند! یه والدت علوی ھارا در آن ضبط مکداشت 
ه کھـ  ٣٠٢مدعی امام زمانی! در سال  یکخبر  یکه کولھذا وقتی 

ی عباسی  فهیری است به خلکه او محمد بن حسن عسکبدروغ ادعاء نمود 
                                                 

 ١٨١ص ٤ج افصل امام ابن حزم -١
 ٢٧٤-٢٧٣ر ص یالھی ظھ ع احسانیعة والتشیالش -٢



 مهدی موعود یا مهدی موهوم   ٣٠

طالب را جمع نموده تا یوخ آل ابیه بزرگان وشکد دستور داد یالمقتدر رس
ذاب است و که او کشھادت دادند ھا  آن ه ھمگیکموضوع روشن شود، 

ی امام زمانی  شهیی پ هین مدعی تقیه است، واری فرزندی نداشتکحسن عس
ع یان تشیواختالف مدع ١خورد،یان مردم شالق میماه در میکزندانی وتا 
بعد از ھا  آن ثرکن موھومی ولھذا ایلی است برعدم والدت چنیخودش دل

گران رفته وآراء یری بعد ازاو به امامت دکأس از فرزندی برای حسن عسی
 .اند همتعددی بافت

  دوم: بیهودگی غیبت این مهدی مزعوم
ن اختفاء وپنھان یی در ایم، چه معنایرین مزعوم را بپذیه والدت اکفرضا 

، واگر از امام کند میمردم ظھور نشدن درچاه سرداب وجود دارد وچرا برای 
ان یه از روحانکم یشنو یم ھمان جوابی را میی سرمست بپرسھا زمانی
، صدوق اند هل آن گفتیم در تعلیه از قدکده شده است یشان شنیوعلما
ام خود یه: قائم قبل ازقک کند میجعل  ÷عبدالله یت زراره از ابیازروا

خ طائفة یوطوسی ش ٢"،ترسد می ه از ذبحکدم چرا؟ گفت یبتی دارد پرسیغ
زی مانع ظھور او یشتن چک: "جز ترس از گوید مین موضوع یل ھمیدر تعل

م یه فقط تسلکست ین موضوع تعبدی نیه اکست یی نکوش ٣ست..."ین
ر یخ احسان الھی ظھیه شکل ھا ھمانطور ین تعلیم وایاوریمان بیم وایشو

ه حتی ک، وترس از قتل چنان واھی است کند میب یذکگررا تیگفت ھمد
 :کند میی دو آتشه آنرا رد ھا زمانیخود بافته ھای امام 

                                                 
 ھـ٣٠٢ سالحوادث  ٢٧-٢٦ص  ١٣ج  یخ الطبریتار -١
 ٤٨١ن وتمام النعمة ص یمال الدک -٢
 ١٩٩ طوسی ص بةیالغ -٣



 ٣١   مهدی موعود یا مهدی موهوم

د یین مزعوم مورد نصرت وتأیه اکتب خودشان آمده کچون در  )١
ترسو  یکا از یرد، آکارا پر از عدل وداد خواھد یخداوند است ودن

قائم ه: ک اند هردکان دارد؟ از ابوجعفر نقل کن امیمخفی شده ا
ن ی، وزمباشد مید یروزی مؤیمنصور به رعب وترس است وبا نصر و پ

 ١و.... رسد می ده شده وسلطانش به شرق وغربیچیش پیبا
ن مزعوم به اخبار ی، اگر ااند هردکی نقل ن معنیادی در ایواخبارز

ا نه ؟ پس چرا از ذبح وقتل یوارده از آباء واجدادش اعتقاد دارد 
ه چرا ترس از مرگ کتواند بپرسد ی؟ وانگھی ھر عاقلی مترسد می

بان او ھستند یه پشتکه مالئکوقائم شدن در چاه سرداب مادامی 
 ٢.ه مجلسی مدعی آنستکھمچنان

سقوط  اش هالزم ترسد میشتن خودش ک از  هک شما ی گفته نیا )٢
ه از شروط کد یا ات گفتهین روایه شما در چندکنیامامت اوست برای ا

ه از قتل کسی کو ٣ن مردم باشدیز شجاعتره او اکن است یامامت ا
 .ه اجبن استکست بلیه اشجع نکبترسد 

ه دول کنیند تا اکد ظھور ین مزعوم ھرگز نبایل شما این تعلیبنابر ا )٣
ازی یگر نیان نباشد وآنوقت دین برود وخطر قتل در میظلم وجوراز ب

 به خروج او نخواھد بود! 
ه مثل کن خرافات بنا شده یخ دولت ھای متعددی بنام ایدرتار )٤

 اند هفتیران بنام امام زمان مقلدان شان را فرینونی اکم ین رژیھم

                                                 
 ٥٢/١٩١ بحار مجلسی -١
ص  ٢ن جیروضة الواعظ ١٢٠٦منتھی اآلمال قمی ص  ٧٧٢ص  ون مجلسییالء العج -٢

 ٢٧٩ص  والشيعة والتشيع احسان اهلى ظهري ٤٢٠اعالم الوری طبرسی ص  ٢٥٩

٣- ١/٣٤ االنوار النعامنية نعمة اهللا اجلزائر 



 مهدی موعود یا مهدی موهوم   ٣٢

 اشقم  نیاز ا ای هی بارز و زند ن دولت خرافی خودش نمونهیوا
ر که پابوس امام زمان ھستند وحتی آقای خامنئی برای مک باشد می

ه امام زمانش را کران قم رفته کشتر پنجشنبه ھا به مسجد چمیب
ا است ین ھمه مھینه ایه زمکند خوب االن کارت یز

 هک گرید کند مین ظھور چرا ھستند او جمال براه چشم  ومخلصانش
 عاقالنی گردن بر او نائب چاقوی هکبل قتلی ونه اسن بحی خطر نه

 .نھند ات گردن نمیین چرندیه به اک است
ن آقا چگونه یا ترسد میند واز قتل که از خودش نتواند دفاع کسی ک )٥

رد االن یگ یگران دفاع نموده و چگونه از دشمنان شما انتقام میاز د
ه کنیست از ایا بھتر نیند آکن وچنان یارا را چنیه دنکنیم از ایبگذر
د وقرآن را سرمنشأ ییمی بخود آکد، ینکی عالم  را مسخره خود

 .دیرھا راحت شوین غل وزنجید تا از ایمعتقدات خود نمائ

  سوم: هیچ منفعتی از وراء این موهوم صورت نگرفته است
ده یتر مسعود به حق نامکه دکھمچنان-هین فرضیی بطالن ا از ادله

ش ینھمه برایوپابوسانش اه دست کن امام زمانی یه اکن است یھم-است
ن آقا سرنزده است ینی از ایا دیوی ویچ مصلحت دنیھ کنند می کنه چایس

ه ضرر فراوان کنیجزا اند هدیچ نفعی ازاو ندیرانش ھکونه معتقدانش ونه من
 .ن موھوم خورده استین اسالم از اسم ایه دک

، ه مدعی او ھستندک ین معصومیا :گوید می هشیخ االسالم ابن تیمی
ا قاضی یا عالم ویارمند عادی وک یکا از یر ویام یکه ازکنفعی  نیترکوچک

ای از او اگرتازه موجود ھم باشد  دهیزند از او سرنزده است ، پس چه فا یم سر
ای یا دنین ویست، وچه لطف ومنفعتی برای دیش نیه او موھومی بکچطور 

سی است کا یان مدعی او ھستند یه رافضکن شخصی یمومنانش دارد ...وا



 ٣٣   مهدی موعود یا مهدی موهوم

چ یر ھی، وبه ھر دو تقدباشد میمفقود و در نزد عقالء معدوم ھا  آن شیه پک
 .١ا داشته است"ین ونه در دنیسی نه در دکمنفعتتی برای 

سی که برای کنین مدت طوالنی نه این موھوم در ایغائب شدن ااما 
ادان یشده است برای ش ای هه بھانکوی درستی نداشته بلینی ودنیمصلحت د

، اند هل نمودین را بنام او تعطیام دکن احیاری از مھمتریه بسکن فروشی ید
 اند هان اسالم شمردکبوده وآنرا از ار ھا زمانین امام یبرای امامت از اصول د

ست یت او درست نیجز بامعرفت امام ووالھا  آن مان شخص بنا بزعمیوا
اری از مصالح یل شدن بسین مجعول به تعطین دوازدھمیوپنھان شدن ا

ن یز بدینی امام زمانی نیوی بقول خودشان گشته است وحتی خمینی ودنید
 امکانجامد..واالن احیب یی طوالن بت ازمنهید غیه:"شاک کند میاعتراف 

ن ید تا زمان ظھور معطل بماند، تا مردم در ایا بایعت آین شریاسالمی وقوان
 نیومعنی ا ٢شان آزاد باشندیھا ف مانده ودر شھوتیلکمدت طوالنی بدون ت

عنی فقط یعت اسالمی برای مدت محدودی بوده است، یه شرکنست یسخن ا
چ یه نه ما ونه ھکعت است ین نسخ درشرین از رسواتریه اکبرای دوقرن 

                                                 
 ٢٦٢-٨/٢٦١السنة  منھاج -١
ھای مردم  ند از شھوتیکه با دختر چھار ساله مقلد احمقش متعه مکشخصی  االن -٢

ه کست یھا ن د آزادی شھوتیردکن جعل یه شما بنام دکای  ن متعهیا اینالد، آ یم
ا با زنای مذھبی به خدا تقرب جسته یدر دنن یدام دکد یسی با زنا بخدا تقرب جوک

شان با دختر چھار ساله یی متعه ایھود راجع به رسوایاست جز مذھب شما ومذھب 
ن ید حسیس ه آقایک ٣٧خ ص یبخاطر خدا وتار خ=یتاب لله ثم للتارکنگاه شود به 

ه کرده است کر کح جانگدازی را ذینی فضایسابق خم شاگردم ودوست ومقلد موسوی
ه ینی امامیھای د طیت خصوصا وبه محیی روحان ه به ھمهکست بلیشان نیص امخصو

رده کتاب را ترجمه کن یه اگر خدا فرصت دھد بزودی اکگردد، یومذھب عموما باز م
 .ان ھموطنم قرار خواھم دادیار حق جویودر اخت



 مهدی موعود یا مهدی موهوم   ٣٤

 .١"گوید میمسلمانی ھرگز آنرا ن
 اسدکو فاسد ھای لیتأ به آن از بعد اگرچه است نییخم آقای سخن نیا 
 بتیغ ی جهینت هکنیا به او از است روشن اعترافی خود نیوا پردازد، می

ده ین نسخ انجامیه به رسواترکن بلین دیاری از قوانیل شدن بسیی تعطمھد
خداوند از  ٢لییالجمخ عبدالله یقول شه ب هکن سخن حقی است یاست، ا
 .ندکشان تمام یه حجت را براکنیرون آورده است تا این امام زمانی بیدھان ا

والدت این  خته ورا سا کخطرنا چهارم: چرا روحانیت امامیه این دروغ
 معدوم را جعل کردند؟

ن ین معدوم را موجود جلوه داده وایه اک اند هچرا ناچار شد ھا زمانیامام 
ه جوابی منطقی کھای بی جوابی  به خاطر فرار از سؤال موھوم را ببافند؟

ه علت آن قواعد واصول کی است یطر خروج از تنگناخا وبه  ش ندارند،یبرا
ه کنیبرای ا ٣،اند هبافت  اوصاف واحوال وشرائط امام ه برایکولوازمی است 
ن یش جانشیند وبراکت یه وصکنیرد مگر ایه امام نمی مکمدعی ھستند 

ن جز در اعقاب یوشخص بعد از خودش را بداند، و بعد از حسن ٤وخلفی باشد
تواند باشد، و جسد امام را  یتواند باشدوجز در فرزند بزرگتر ھم نم یھم نم

گردد، وسالح یی رسول خدا م ه اندازه زرهدھد، وبیجز امام ھم غسل نم

                                                 
 ٤٢و ٤١ص  احلكومة االسالمية -١

تاب کن یه اک ٢٧٤ص لرافضة لليهود عبداهللا اجلميىلبذل املجهود يف اثبات مشاهبة ا -٢
 .باشد یمن مقاله یار اکاف ردم منبع و اصولکاشاره ه در آغاز کھمچنان

-٢٨٣ر ص یاز احسان الھی ظھ الشيعة والتشيعتاب کن بند از مقاله از یا ارکاصول اف -٣
 گرفته شده است ٢٩٥

 ١٢٣از نوبختی ص  عةیفرق الش -٤



 ٣٥   مهدی موعود یا مهدی موهوم

 ١گریوبافته ھای متعدد د باشد میوامام اعلم واشجع  گردد،یش او میرسول پ
گاه به گذشته کنیوا ٢شود!!،ه امام محتلم وجنب نمی کنیمثل ا ه امام عالم وآ

ه از طرف کی یھا تابکی  ست وھمهیز بر او مخفی نیچ چیوھ باشد مینده یوآ
گاھی  با زبانھا  آن ی ه ھمهب  ش او بودهیخداوند نازل شده پ ھای متفاوت آ

وطاھر ومطھر است واز  شود میه امام ختنه شده متولد کنیوا ٣وعلم دارد،
افتد ین میم مادر برزمکه از شیکرد! وھنگامه ندای! وسابیند میپشت مثل جلو 

! واحتالم گوید مین یباصدای بلند شھادت ن افتاده ویش برزمیھا بر گونه
ادرار  و باشد میخوابد وملھم ومحدث  یده وقلبش نمینشده وچشمش خواب

ش یه آنرا ببلعد!! وبوکل است کن مویچون زم شود میده نیومدفوعش د
ه الزم است انسان عقلش را ک یی اوصاف هیوبق -باشد می کخوشبوتر از مس

ار ودجال باشد کا میمعتقد باشد وھا  آن ه تا بهیا سفیوانه وینار گذاشته ودکب
ه کنین صفات ایی ا از جمله -رد،یگران را استغفال نموده وسواری بگیتا د

ی  فهیامت در آن بوده وصحیانش تا قیعیه نام شکاست  ای هفیدارای صح

                                                 
وعيون  ٣٨٩و ٣٧٩و٣٨٤و٢٨٦و ٣٠٨و٢٧٧و٢٨٤ص و١ج كتاب احلجة افیکاصول  -١

 ٢٣١ص ١ اخبار الرضاج

 وعيون اخبار الرضا ٥٢٨ص٢د جیگو یتاب الخصال مکطوسی در  هکھمچنان -٢
 ٢٣١ص١ج

ز نه دوستی یفرآمکن غلوھای یھا صفات خداوند است وھدف از ا نیا هکد یبدون ترد -٣
ت از یی اھل ب ی اسالمی بنام اسالم بوده است وائمه دهیی وعق شهیه ھدم اندکائمه بل

سانی مثل انصار که حضرت علی کار نموده بلکرا ان فرھاکن یه اکسانی بودند کن یاول
ات ین امری از ضروریسوزاند، االن چن ینمودند م یح مین اقوال تصریه بدکا ابن سبا ر

گاھی از  باشد یمت یه بناحق مدعی است مذھب آل بکمذھبی گشته است  برای آ
ه مملو از آراء ابن سبأ کنی یلکافی کن غلوھای ضد اسالمی مراجعه شود به یا
 ١٥٥ص احلر العامىلوالفصول املهمة از  ٢٦٠و٢٢٧ص١ج كتاب احلجة باشد یم
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گری بنام جفر بزرگ یتب دکو و باشد میه اسماء دشمنانش در آن کگری ید
 آن در علوم ی ھمه هک! باشد می وبره بز پوست از هک کوچک وجفر –سرخ  -

گر چه یخوب د- ز ھمراه اوست،ین فاطمه ومصحف! باشد می
 به وباز کند می صحبت ھم وعبری دارد هک ھم گرید تبیک  دیخواھ یم

د وبه ختم نبوت قائل ینک ید مینبوت جد دعوی چرا هک ندیگویم انیبھائ
ه در ته کنی یعنی حتی ھمی-ه امامکند یگو یگری میت دیودر روا -د!!یستین

ن او یوب باشد می-لیعنی جبری-د به روح القدسیمؤ -چاه سرداب قائم شده
 بیند میه اعمال بندگان را از خالل آن کوخداوند ستون نوری وجود دارد 

ودر  ١کند میا داللتی داشته باشد به آن نگاه یل ویبه دلاز یه نکوھر وقت 
ن یه اگر زمکافی مدعی است که کگری مدعی ھستند ھمانطور یت دیروا

حجت ھا  آن ی ازیکن نماند یواگر دونفر در زم شود میبدون امام بماند ذوب 
   ٢است!
ه مدعی کسانی را که بناء امامت کھا اصول وباورھای اساسی است  نیا

ثر کا اند هدیع دک، ووقتی اند هردکبر آن بافته وجعل  را اند هامامتشان گشت
منطبق ھا  آن ن صفات وشروط بریه معتقد به امامتشان ھستند اکسانی ک

ن یری بزرگترکاظم وحسن عسکمثل موسی الھا  آن گردد، چون بعضی از ینم
گررا مثل علی بن موسی بن جعفر امامی یا بعضی دیفرزند پدرش نبوده و

شتر از یه فرزندش محمد الجواد در آنوقت بکاست چرا ردهکن نیفکغسل ت

                                                 
ھای خرافی ضد  شهیت ھا وآراء واندین روایا ایآ ٥٢٨-٥٢٧او قمی ص تاب الخصالک -١

نست یگرداند اگرچه عقل ا ین میدیلی بکده وبن رمانیه عاقالن را از دکست یقرآنی ن
ص یز داده وسره را از ناسره زحق را از باطل تشخیین تمیه انسان خرافات را از دک

ی  ی آن پشت پازدن به ھمه جهیه نتکنی باشد یدینی بیه عالج بددکنیدھد، نه ا
 ن خود پناه بردن از باران به ناودان استیه اکنی باشد یق دیحقا

 ١٧٩ص١باب ان االرض التخلو من حجة ج افیکاصول  -٢
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ه فرزندش اورا غسل نداد کنطور موسی بن جعفر یھشت سال نداشت، وھم
امام -ه محمد بن الرضاکر است کچون در وقت وفاتش غائب بود، وقابل ذ

ه کوھمچنان ثابت نشده است  ١نه بودیدر وقت وفاتش در مد-ھا ھشتم آن
ن غسل داده باشد چون در بستر ین العابدین بن علی را فرزندش علی زیحس

ھا  بعضعی ، واند هار اورا باز داشتکن یاد از ایز سربازان ابن زیماری بوده ونیب
بودند مثل محمدبن علیالرضا  کوچکامده چون ینھا  آن بری رسول خدا  زره

ن فرزندش یشتر از ھشت سال نداشت وھمچنیه در وقت وفات پدرش بک
گر سالح رسول یبود، وبعضی د کوچکه در وقت وفات او کعلی بن محمد 

ا مثل یو کرد مید با او مخالفت نینبوده واال برادرش زھا  آن شیخدا در پ
گر یسانی دکو  ٢دالله افطح به مخالفت او برخاسته عبکموسی بن جعفر 

؟! ولھذا از خود شود میگران یی اعلم از دکودکه اعلم نبودند وچطور کبودند 
اند سرپرستی  امام بودهھا  آن ه به گمانکسانی را که کاتی نقل شده یقوم روا

ه بالغ وراشد گردند، وحتی کنیتا ا اند هگر بعھده گرفتیسانی دک ھا را آن
ن زراره بن ی، ااند هد نمودیفر بن باقر تردجع  ابرشان در علمکعه وایبزرگان ش

ات یش براساس رواا ه خود جعفر در بارهکعه است یابر رواة شکه از اکن یاع
 ٣رفت" ین میث پدرم از بیاحاد بودند میاگر زراره وامثالش ن قوم گفته است:

امزد در دلم یجعفر را ب: خدا پدر گوید میی جعفر وپدرش  ن زراره دربارهیا
ی سخنان رجال  ه "در بارهکد یافزا یزی ھست، ودر باره او میراجع به او چ

 ٤.رت ندارد"یبص

                                                 
 سابق منبع -١
ه منسوب به شخص یی فطح وفرقه ٢٨٨ص  الشيعة والتشيع شهيد احسان اهلى ظهري -٢

 باشد یم
 ١٢٤ص یشکجال الر -٣
 نیحال زرارة بن اع در شرح ١٣٣و ١٣٣ص  یشکرجال ال -٤
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ر ی، ابوبصاند هن قضاوت نمودیچنز یی علم فرزندش موسی ن ودر باره
 حضرت  شانیبه ادعا وبنا  عی استیت شیان اربعه در رواکه از ارکه کیمراد

ت یر روایاز ابوبص یشک ١است داده جنت ی وعده او به محمد جعفربن
اشاره -تی علم صاحب مایم ودر رواکه گفته است به گمان من حک کند می

 ٢.ستیامل نکھنوز  -باشد میاظم کبه موسی ال
 ٣احسان دیشھ هکآنچنان -اند هشمرد امامت شروط از هک–شجاعت واما 

ھا  آن از دامکچیھ عهیش اتیروا حسب بر  ن بن علییبعد از حس گوید می
 گوید مین را یس اکاتشان عیی روا ه ھمهک، بلاند هنبودن صفت مشھور یبد

 ه بعضی ازکردند بلکام نین قیام وسالطکه حیبرعلھا  آن دامکچیه ھکنیچه ا
اری یاز نصرت وھا  آن اعتراف نموده وبعضی ازھا  آن روی ووالء بهیبه پھا  آن

نج کووتاھی نموده ک کردند میام یام قکه امراء وحیه بر علکشان یعموزاده ھا
رده ومردم را به کاط رفتار یھا با احت دادند، وبعضییح میسالمت را ترج
ات خود ین گفته ھا برحسب روای، تمام اکردند میام دعوت کطاعت ووالء ح
 ومعروف مشھور اند هگفت او ودرباره داد انجام حسن  ه امامکقوم ، وآنچه را 

ه نص برجنب کھم ھا  آن بعضی ازو دادند، لقب نیالمؤمن مذل اورا مه است
اگر  واما ٤ن وفاطمهیو احتالم شدنشان وارد شده مثل علی وحسن وحس

 برای شانیھا جواب  بود یدرست م -ندهیگذشته وآ-ونیکان وبما کعلم بما 
تازه اگر  ٥گوید می نوبختی هکھمچنان بود ینم متفاوت مخلصشان انیعیش

                                                 
 ١٥٢ص یشکرجال ال -١
 ١٥٤ص ضایا -٢
 ٢٩١-٢٨٩ص الشيعة والتشيع شهيد احسان اهلى ظهري -٣

 ٦٠ص٢جعيون اخبارالرضا -٤
افی کرده است اصول کت ینی ھم مثل آنرا روایلکو ٨١-٨٠عة نوبختی صیرق الشف -٥

 ٦٥ص١ج
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 ا مسمومیشته وکات خود قوم یو روا دانستند برحسب ادعاھا یب میغ
ا یشته وکه کنیچ امامی نبوده مگر ایه" ھکشدند چون مدعی ھستند  ینم

ه کای است  ھا افسانه ی زبان واما سخن گفتن به ھمه ١مسموم شده است"
 !اند هش وعقل مردم آنرا ساختیدن به ریدبرای خن

را سخت در تنگنا  ھا ان امام زمانییضد قرآنی آقا ای هن باورھای افسانیا 
ست مگر به ین نکان خارج شدن درست آن ممکچ امیه ھکقرار داده است 

 .ن خرافات استیه خالی از اکت قرآن یمکوقبول به حھا  آن دور انداختن
 ی هھا دیدند که ھم عسکری فرزندی نیامد اینھنگامی که برای حسن  

قواعد واصول وبافته ھایشان پنبه شد واز بین رفت ومجالی ھم برای تاویل 
 ای هوتحریفی که سابقا انجام میدادند نماند، اینجا بود که ھیچ راه وچار

ھایی که در مورد  سؤال ی هبرایشان جز ایجاد معدومی نماند تا در آینده از ھم
ق آن اوصاف وشروط طویل وعریضی که برای امامت وعالمت امام عدم تطاب

آمد راحت شوند، وعالوه براین امامت  خواھد پیش، وبافته بودنددرست کرده 
ھای زیادی بر او صدق  خود عسکری ھم زیر سؤال میرفت چون عالمت

به  خودش از وبعد نگذاشت،  کرد، بعد از خودش فرزند و جانشینی ینم
کسی وصیت نکرد، وامامی نیز اورا غسل وتکفین ننمود، وبعد از او زره 

 است ومعدوم نداشته وجود که کسی بر چگونه  رسسول برکسی نیامد،
 در من مواصفات برطبق– زمین واخیرا داد؟ میتوان وشجاع عالم صفت

 دید!!نگر ذوب لیکن ماند امام وبدون-شد خالی حجت از ھا آن آوردی
ردند چون کدا نیشان وسرگردان شدند وراه وچاھی ھم پیه پرکنجا بود یا

ه فقط امامت مزعوم اورا پنبه کنیری نه اکعدم وجود فرزند برای حسن عس
ر سؤوال برده وھمه بافته ھای قوم را در معرض یل امامت را زکه کبل کرد می

                                                 
 ٢١٤ص١ون اخبارالرضاجیوع ٣٧٥ص١افی جکصول ا -١
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ده یشکن باورھا زحمت یھا برای ا سالھا  آن هیکداد، در حالیخطر قرار م
ن یرده بودند، اگرچه اکشه دار یروانشان ریان پین اصول بی اصول را در میوا

ان امامتشان نادرست در یاری از مدعیدر مورد بسھا  آن اصول وقواعد جعلی
 هکھا را آنھای  ییشگویط و پیی اغال د ھمهیت جدین وضعین ایکآمده بود ل

اگرچه  نوبختی ولھذا برد، سؤال ریز در ھستند ومعصوم  ملھم ومحدثھا  آن
لسوفان یلمان وفکابر طائفه واز متکی متعصب ومشھوری است واز ا عهیش

ان بعد یعیه شک گوید میح وبدون پرده پوشی یباعبارت ص باشد میھم  ١ھا آن
ھا  ر شده وبه آراء گوناگون رفته وبه فرقهیمتح-ریکعس-از موت حسن

 اند: م گشتهیھای متعددی تقس وگروه
ن یکنمرده وزنده است ل-ریکعس-ه حسنک اند هن رفتیای بر ا فرقه

ه به کنست یی خالف واقع ا ن بافتهیرده است وقائم اوست، وعلت اکبت یغ
ه کنیرد وفرزند ظاھری نداشته باشد برای ایه بمکست یز نیجاھا  آن زعم

 ٢شود مین خالی از حجت نیزم
 ..ن بعد از آن زنده شده.یکه حسن بن علی مرده لک اند هگفت ای هوفرق

ار نمی کح بود ورجعتی! دریداشت مرگش صح یاگر واقعا فرزندی م
 تیوص سیک برای نیکول شدیم ثابت او خلف در امامت هکنیا برای  بود،

 است، ردهکن
ه کنیه او بدون اکه امام ، جعفر است نه حسن چرا کگفتند  ای هوفرق

ت نموده یه وصکنیرد مگر ایم رد، وامام نمیکفرزندی داشته باشد فوت 

                                                 
 ١٧٧ن تستری(شوشتری)صیالمؤمن مجالس -١
ه کالم اوسست که حجت الھی کدانستند  یشدند م یا میت را در قرآن جویھدا اما اگر -٢

ن یکبرده است لان مردم یرا از م ه اجل اوکای  ا مردهیان مردم است نه معدوم ویدرم
د به یر قرآن بجویت را از غیه ھداکسی که حضرت علی فرموده است ھرکھمانطور 

 .گمراھی خواھد رفت
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 نی باشد!یودارای جانش
 انجامدیه سرد آن به درازا مکگری ید کل متعدد ومضحیواقاو

ری فرزندی ساختند، که به ناچار برای حسن عسکن وقتی بود یچن
ن منوال یتش ثابت شده وامورش بر ھمیه امامتش ووصک امامی  چگونه

ی نیرد وجانشیم ینطور مشھور شده است چگونه میش ھمگی ایرفته وپ
 ندارد؟!
 ه:کگفتند ھا  آن ان در رد بریعیاز ش ای هفرق

م فرزندی یم وھمه جا گشتین را آزمودیحسن اصال فرزندی نداشته وما ا
م ییه بدون فرزند مرده است بگوکی حسن  ه دربارهکز باشد یم اگر جایافتین

ه بدون فرزند فوت کتی ین ادعء در مورد ھر میدارای فرزندی است مخفی ا
ه کز ادعاء نمود ین صامبریتوان در مورد پیوحتی م کند میند صدق ک

ر او ابوجعفر سه فرزند یغ ÷ه ابوالحسن رضاکنیا ایفرزندی بجا گذاشته و
ه وارد شدن خبر بوفات کنیامام است برای اھا  آن ی ازیکه کبجا گذاشته 

مردی از صلب خودش  صامبریه پکن خبر است یحسن بدون فرزند مثل ا
ن نگذاشته است ونه عبدالله بن جعفر پسری بجا گذاشته است ونه ینشرا جا

و -لی باطل شده است،کرضا چھار پسر داشته است، پس وجود فرزند بطور 
 دارد وجود زشینکو او نیب حاملگی نیکل– اند هن پندار را بافتیبعد از آن ا

 خواھد  ه امامکد فرزندی خواھد آورد نک حمل وضع هک ھروقت زینک آن هک
 چرا باشد، نداشته نییوجانش خلف و برود امام هک هک ستین روا چون بود،

 !!گردد یم خالی حجت از نیوزم شده باطل امامت نصورتیا در هک
ھا  این ان فرزند بریه مدعکراد گرفته یفه این طایبر اھا  آن ای از فرقه

آنرا خود ه یه شبکد یر گشتکه :شما در موضوعی بر ما منکاند  ال گرفتهکاش
ه کد یردکزی به آن اضافه یه چکنین ھم قانع نشده تا اید وحتی به ایگفت

ه حملی وجود دارد اگر شما در طلب فرزند کد یفتکر آنست، کعقل من
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د ما یار نمودکد ولھذا آنرا انیافتید وآنرا نیردکوبحث از او سعی فراروان 
م وآنرا یجتھاد نمودا وشش وکشتر از آن در شناخت حاملگی سعی ویب
افتن آن راست تر است تا بحث شما یی حاملگی ون م وبحث ما در بارهیافتین

 هک باشد داشته مخفی فرزندی انسان  است نکمم  چون عقال وعرفا وعادتا
 ١باشد درست ھم ونسبش شده شناخته بعدھا نیکل ،نباشد شناخته ظاھرا

ه عقل ھر کع است ید چنان زشت وشنیه شما مدعی آن ھستکوموضوعی 
ه کنیوعرف وعادت ھم بر خالف آنست، مخصوصا ا باشد میر آن کعاقلی من

شتر از نه ماه یه حاملگی بکمده است دن یائمه صادقادی از یات زیروا
ھا از آن گذشته  د سالین ھستآ ه شما مدعیکن حاملگی یتواند باشد وا ینم

 .دیل وبرھانی بر قول خود ھستیاست وشما ھمچنان بدون دل
ری بعد از ھشت ماه از وفاتش که: حسن عسکای ادعا نمودند  وفرقه

اتش شدند دروغگو یمدعی فرزند در حه کی ینھا فرزندی شد، وی یدارا
داد  یزی رخ مین چیه اگر چنکنیبرای ا شان باطل است،یوادعا باشند می

ن او رفت وفرزند ظاھری از او شناخته نشد، وحاملگی یکمخفی نمی ماند ل
راث یم میدر گذشته در نزد سلطان ودر نزد مرد ثابت بوده ولھذا از تقس

ی بعد از آن درنزد سلطان باطل شده ه حاملگکنیاوامتناع نمودند تا ا
 حسن وفات از ماه ھشت از وبعد ماند، مخفی شیبرا  وموضوع حاملگی

 او وبه شود، دهینام محمد هک بود نیا ودستور شد متولد فرزندی شیبرا
 .شود مین دهیود است مخفی انظار از او و بود ردهک تیوص

ی  ه: گفتهکشوند گفتند یده میه نامیه امامک ی اثناعشریه فرقهرا یواخ
ه فرزند که خداوند عزوجل حجتی دارد کست چرا یدرست نھا  این ی ھمه

ان دو برادر ین در می، وامامت بعد از حسن وحسباشد میحسن بن علی 

                                                 
 .باشد یمھا سفسطه وبازی با الفاظ  نیی ا ه ھمهکست یمخفی ن بر خواننده -١
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عنی ی-ل بن جعفریی اصحاب اسماع بود گفته یز مین جایگردد، واگر ا ینم
شد،  یجعفر ثابت م بود، وامامت محمدبن یومذھبشان درست م -هیلیاسماع

ن وھم آنچه ین خالی از حجت باشد واگر نه ھم زمیه زمکست یز نیز جایون
 .شد یبر آنست ذوب م

ه او کم ینک یاعتراف م م وین ما معتقد به وفات حسن ھستیبنابر ا
ه به آثار که مخفی است ومردم حق ندارند کفرزندی از صلب خودش دارد 

ز است ونه سوال از یر اسمش جاکذه مخفی شده است، ونه کسی بروند ک
 ١ست وحرام است.یز نیان او، بحث از او اصال جاکم

جاد فرزندی برای حسن یاز به ضرورت ایه نکقت روشنی ین است حقیا
ا االن بعد از یق ندارد، آیر وتعلیاز به تفسیه نک ری را تقاضا نموده است!!کعس
ی بخود آمده کھا اند ه امام زمانیکده ین نرسایع وقت ین ادله ووقایا ی هھم
ا یھا و خانه ھای قھوه ه از داستانکنیرا بجای ا د وباورھای خودیوقا

ه با آن کرا  ھرآنچهرند به قرآن مراجعه نموده ویاد بگیھای ش خوان روضه
 اندازند؟یمخالف است دور ب

                                                 
وبعد  ١١٩ص-عةیفرق الش–تاب خودش که نوبختی در کزی است یی چ ن خالصهیا -١

 .رده استکر کاز آن ذ
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