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 .احلمد هلل رب العاملین و الصالة و السالم علی اشرف اخللق أمجعین حممد و آله الطیبین الطاهرین

 ياها وو روايات، رؤ  با قرآن ايشان جهت اثبات امامت و حقانیت  اهل بیت  پریوان
سریت و علمشان به حمکم و متشابه کتاب خدا  وشفای بیماران به اذن خدا،  و مکاشفات

 ،وصیت نزد آنان است، پس معاندين با گفنت اينکهمهچننی و  ،دنداحتجاج می کر بر مردم  ،....و
                                              .آهنا را رد می کردند اين دلیل نیست و آن حجت منی باشد

 با مردم می کنند مانند مصیبت با کسانی که ادعای پریوی اهل بیت  ما امروز مصیبت و
برگشت، پس قرآن و شناخت حمکم و متشابه و ناسخ و منسوخ آن در نزد اينها حجت  گذشته
 های صحیح اهل بیت  روايتو !!! حجت نیست( ص)و وصیت رسول اهلل !!! نیست

را در خواب می بینند   که مردم متفرقه معصومنی   و ده ها بلکه هزاران رؤيا!!! یستحجت ن
نزد اولیای  گواهی هاو مکاشفه و  !!! ست حجت منی باشندمی کنند که اينجاکه اشاره به حق 
و معجزه حجت نیست بلکه جادو !!! و اخبارهای غیبی حجت نیست!!! خدا حجت نیست

 ...و!!! و مباهله حجت نیست!!! می باشد

ب، و تا آوردند، آمدم؛ و چیزی باقی مناند جز عذا با خود با هر آنچه پیامربان و فرستادگان 
 .االن می گويند با دلیل و حجت نیامد

 آتشحجیت و چیزی باقی منی ماند مگر  ،پس با اينها چیزی باقی منی ماند اال حجیت عذاب
: و در آن هنگام اهلل سبحانه و تعالی به آهنا خطاب می کند آيند، درجهنم که در آن  فروزان

                            (.بینید  منى يا مشا  آيا اين افسون است) 51: طور ،﴾أََفِسْحٌر َهَذا أَْم أَنُتْم اَل تُ ْبِصُرونَ ﴿

 حممود حسنی سیدبه یلی در پاسخ قَ شیخ ناظم عُ  از یموفق پاسخآن  اين کتاب را خواندم و
سؤال کرده و سید حممود حسنی اين دعوت دعوت از او  اين در مورد حقانیت یشخص است، که

بُوْا ِبَا َلَْ ُيُِیطُوْا ِبِعْلِمِه َوَلمَّا يَْأِِتِْم ﴿ :تکذيب کرده استرا بدون حجت در طی پاسخی  َبْل َكذَّ
 93: يونس ،﴾تَْأِويُلُه َكَذِلَك َكذََّب الَِّذيَن ِمن قَ ْبِلِهْم فَانظُْر َكْیَف َكاَن َعاِقَبُة الظَّاِلِمنیَ 
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آن برايشان نیامده است   بلكه چیزى را دروغ مشردند كه به علم آن احاطه نداشتند و هنوز تأويل) 
تكذيب كردند، پس بنگر كه [ پیامربانشان را]كه پیش از آنان بودند مهنی گونه [ هم]كساىن 

                                                                      (.فرجام ستمگران چگونه بوده است

که ايشان نسبت به آن   -طلب کرد در اصول فقه معجزه ای  پاسخ خود سید حممود حسنی در و
پايه  برکه  می باشد علم و فرضیه های گمانی ،داند که اصول فقه گويا منی  و -دچار توهم شد

آهنا بديهیات  و گفتند که ،پايه گذاری شده است را بنیان هنادند آن قواعدی که کافران يونانی 
                                           .نیستدر نزد عاقالن هیچ اختالفی بر آهنا  هستند و یمنطق

: منی کردند و دوری اعراض قل بودند از انبیاء اع می دانستم که اگر اين يونانیانای کاش و 
به جان تو سوگند كه آنان در مسىت خود سرگردان )556: نعاما ،﴾َلَعْمُرَك ِإن َُّهْم َلِفي َسْكَرِِتِْم يَ ْعَمُهونَ ﴿

                 (.بودند

 انسسمؤ  و الل کارل مارکساستد ،آدم حاصل می گشت ناقص بنی هایلاگر دين خدا با عق و
آهنا از داشنت چننی ايده و  حانه و تعالی صحیح تلقی می شداهلل سبانکار اثبات وجود  ه ینظري
 بديهیات است ومدعی شدند که اين قواعد از  قواعدی بنیان هنادند وپس آهنا ، معذور بودندای 
شدند،  اهلل سبحانه و تعالی را منکروجود  و  ساخته و پرداخته کردنداساس آهنا نظريه هايی  بر

                                   .پس هم خود گمراه شدند و هم نیمی از مردم جهان را گمراه ساختند

و گمان کرد  ،ديورز  ظلمود را منی شناسد پس تکرب و است که انسان نفس خو اصل مشکل اين 
شد که عقل و  دچار توهمکامل می باشد، پس عقل   ،است که به او داده شدهعقلی   (سايه) ِظل

َكالَّ ِإنَّ ﴿: د و می تواند عقل خود را بواسطه ی عقل خويش معصوم بداردخردی بازدارنده دار 
نَساَن لََیْطَغى   مهنی كه خود را ىب* كند    سركشى مى حقًا كه انسان)07: مؤمنون ،﴾َأن رَّآُه اْستَ ْغَن *  اْْلِ

                                              (.نیاز پندارد

، و در مورد وضع هناد، و نظريه را (کردند  مهانطور که کافران يونان ادعا)د پس بديهی را متوهم ش
منی پردازد مگر آن گفت که اين حقی آشکار و راهی مستقیم است، و با آن به خمالفت و ستیزی 

َوِإن ُتِطْع َأْكثَ َر َمن ِف ﴿: ند، و اهلل می فرمايده انادان و بی خرد زيرا که بیشرت مردم آن را پذيرفت
 96: صافات ،﴾اأَلْرِض ُيِضلُّوَك َعن َسِبیِل الّلِه ِإن يَ تَِّبُعوَن ِإالَّ الظَّنَّ َوِإْن ُهْم ِإالَّ ََيُْرُصونَ 
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   باشند پریوى كن تو را از راه خدا گمراه مى زمنی مى  [ن سراي]و اگر از بیشرت كساىن كه در ) 
                                                (.پردازند  كنند و جز به حدس و ختمنی منى   پریوى منى[ خود]كنند، آنان جز از گمان 

 51: دخان ،﴾َوَأْكثَ رُُهْم لِْلَحقِّ َكارُِهونَ أَْم يَ ُقوُلوَن ِبِه ِجنٌَّة َبْل َجاءُهم بِاْلَْقِّ ﴿: و می فرمايد

حق را براى ايشان آورده وىل بیشرتشان حقیقت را [ او]بلكه [ نه]گويند او جنوىن دارد    يا مى) 
      (.خوش ندارند

بنابراين پیامربان و اوصیاء بر اساس رأی و نظرشان جاهل و  ديوانه اند، بال نسبت آهنا و درود 
به راستی که آهنا بنی مردم غريبانه زندگی کردند، و ای کاش می دانستم چه  . خداوند بر آهنا باد

ربان کسی ديوانه است و چه کسی عاقل می باشد؛ پس بنی اهل زمنی آهنا با عقل و خرد و پیام
پس پیامرب خدا ذو . ندبا عقل و خرد غريب  ديوانه هستند، و در نزد اهل آمسان پیامربانِ  

و بر اساس رأی و نظرشان خود  کرد بلکه مهه او را دروغگو پنداشتندالرس هیچ کس او را باور ن
روانه نم دوزخ جهو بالی بنی آدم است که آهنا را به  و اين آفت ؛عاقالن و عاملان می باشند

و  ديوانگیبه جنگ پرداخته و آهنا را به جهل و پیامربان و اوصیاء در طول تاريخ و با  ساخت
َويَ ُقوُلوَن ﴿: دچار توهم کرد، متهم ساختند آهنا را( لعنه اهلل)شیطان خمالفت با عاقالن مهانطور که 
گفتند آيا ما براى شاعرى ديوانه دست از   و مى) 93: ذاريات .﴾أَئِنَّا لََتارُِكوا آِِلَِتَنا ِلَشاِعٍر َّمَُّْنونٍ 

                                 (.خدايامنان بردارمي

اى ديوانه   يافته  پس از او روى برتافتند و گفتند تعلیم) 07: حجر .﴾ُُثَّ تَ َولَّْوا َعْنُه َوقَاُلوا ُمَعلٌَّم َّمَُّْنونٌ ﴿
 (.است
خود روى برتافت و گفت  با اركان[ فرعون]پس ) 6-0: علق .﴾ََّمُْنونٌ  فَ تَ َوىلَّ ِبرُْكِنِه َوقَاَل َساِحٌر َأوْ ﴿

 (.اى است  اين شخص ساحر يا ديوانه
بدين سان بر  ) 17: ذاريات .﴾َكَذِلَك َما أََتى الَِّذيَن ِمن قَ ْبِلِهم مِّن رَُّسوٍل ِإالَّ قَاُلوا َساِحٌر أَْو ََّمُْنونٌ ﴿

                     (.اى است اينكه گفتند ساحر يا ديوانه كساىن كه پیش از آهنا بودند هیچ پیامربى نیامد جز 

بُوا َعْبَدنَا َوقَاُلوا ََّمُْنوٌن َواْزُدِجرَ ﴿ َلُهْم قَ ْوُم نُوٍح َفَكذَّ َبْت قَ ب ْ به [ نیز]پیش از آنان قوم نوح )3: قمر ،﴾َكذَّ
   (.آزار كشید [بسى]اى است و   تكذيب پرداختند و بنده ما را دروغزن خواندند و گفتند ديوانه



 4                                    (ع)تکذیب کننده ی فرستاده ی امام عاجز کردنبیانیه ی تقدیم کتاب                                                       

 

http://mahdyeen.org/ir        http://mahdyeen.org/ 

ْر َفَما أَنَت بِِنْعَمِت َربَِّك ِبَكاِهٍن َواَل ََّمُْنونٍ ﴿: و اهلل می فرمايد پس اندرز ده كه تو به )73: طور .﴾َفذَكِّ
 (.لطف پروردگارت نه كاهن و نه ديوانه

يا اهل و  ،مسانآو ساکنان  خداوند! پندارمي؟را راستگو  می خواهید کدام ،سوگند مشا را به خدا
راست  ،از تصديق اِلی و رسولش را اختیار منی کنیم سوگند هرگز چیزی غری نه به خدا! ؟را زمنی

آهنا اهل زمنی با وجود انبوهشان  پس .بود که به ما داده بودنداين وعده ای فرمودند اهلل و رسولش 
          .می باشند عاقالن آن تعداد اندک حقاً با  اْلال غريب پیامربان و ديوانه اند،

عقلی که نزد بنی آدم است در آماج وحی های شیطانی ِظل  :حق اين است و جز حق منی گومي و
 ، بنابراينالقاء می شودبه آن  و صاْلنی فرشتگانمهانگونه که وحی  قرار می گریدو جن از انس 

شناخته و از آن پریوی کند، پس اگر  باشد تا حق را بواسطه ی آن ن بازدارنده ای بايدانسا ایبر 
ِإالَّ َمِن اْرَتَضى ِمن رَُّسوٍل فَِإنَُّه َيْسُلُك ِمن ﴿: نبی يا وصی بود اهلل سبحانه و تعالی او را باز می دارد

ْم َوَأَحاَط ِبَا * بَ نْیِ َيَدْيِه َوِمْن َخْلِفِه َرَصًدا  َلَدْيِهْم َوَأْحَصى ُكلَّ َشْيٍء لِیَ ْعَلَم َأن َقْد أَبْ َلُغوا رَِسااَلِت َرِّبِِّ
 70-72: نج ﴾َعَدًدا

سرش   براى او از پیش رو و از پشت[ در اين صورت]جز پیامربى را كه از او خشنود باشد كه ) 
[ خدا]اند و   تا معلوم بدارد كه پیامهاى پروردگار خود را رسانیده* نگهباناىن بر خواهد گماشت 

         (.هر چیزى را به عدد مشاره كرده است بدانچه نزد ايشان است احاطه دارد و

 راهیهیچ  و، آهنا  عصمتی نیست اال بواسطه ی ن و اوصیاء اما برای غری از پیامربا
بداند   رويگردان شود کس از آنان  هر، و  ايشانندارد جز در پی آثار و پریوی از  وجود

َوُهْم ﴿: و اوهام و بریاهه است نادانیه و در که در طريقی که امین از سقوط نیست گام برداشت
ًعا                                                     (.دهند  پندارند كه كار خوب اجنام مى  و خود مى) 571: کهف .﴾َُيَْسُبوَن أَن َُّهْم ُُيِْسُنوَن ُصن ْ

 در حالیکه آن شیطنت و پندارندمی و کمال  کامل  را سر منشأ علم و عقل نادانی و اوهامشان و
نرینگ و شیطنت تعبری فرمود،  را به عقلهايشان مهانگونه که امام صادق  .قص استو ن جهل

 كه به وسیله ی آن خداى رمحان بندگى شود و ِّبشت به وسیله ی آن به زيرا که عقل آن است  
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 و ِّبشت به دست منی آيد و نه خدای رمحان بندگی می شود مگر با پریوی از اثرِ  ( )دست آيد،
می باشد و جز نبی يا کامل معصوم از سوی خدا که مهانا او حجت خدا بر خلقش   صاحب عقلِ 

، و در پی آثار و با پریوی از ايشان عقلها کامل می شود و بازدوری حاصل می  وصی خنواهد بود
ُقْل ِإن ُكنُتْم ُتُِبُّوَن الّلَه ﴿ :می باشد ل خدا و فضل حجت خدا گردد و آن هم به فض

 95: آل عمران .﴾فَاتَِّبُعوِن ُُيِْبْبُكُم الّلُه َويَ ْغِفْر َلُكْم ُذنُوَبُكْم َوالّلُه َغُفوٌر رَِّحیمٌ 

بگو اگر خدا را دوست داريد از من پریوى كنید تا خدا دوستتان بدارد و گناهان مشا را بر مشا ) 
                                                           (.ببخشايد، و خداوند آمرزنده مهربان است

ل عقل است که اگر بنی آدم جواهر علم و معرفت خدا و حق بواسطه ی پریوی از پس اين ظِ 
ششگانه ارتقاء می کند تا به عقل   یحجت خدا را در آن به وديعه گذاشت به ملکوت آمساهنا

                                      .سد، که در نتیجه از مقربنی خواهد شدکامل در آمسان هفتم بر 

 .سبحان اهلل، وعده ی پروردگارم اجنام شدنی ست

، و اندک کسانی هستند  می کنند عمل غذا دادن بدنشان بسیاری از مردم برای ،با تأسف فراوان
 توجه منی کنند،حقیقت  شناختبیشرت مردم برای سعی در اطعام ارواحشان می باشند، و  که

 کسانی هستند که به شناخت اندک و ؛زيور آالت و نفسشان توجه دارند بلکه فقط به دنیا و
و کمرت   و از میان اين تعداد کسانی که حقیقت را می دانند اندک ترند، ،توجه می کنندحقیقت 

کسانی هستند که جهت رسیدن به حقیقت عمل می کنند و اندک کسانی هستند که به حقیقت 
 .                                                  نائل می شوند

                                                           

ما : ما العقل؟ اى پسر رسول خدا عقل چیست؟ فرمود! یابن رسول للاّ : روزى از امام صادق علیه السالم پرسیدند -  
آن به عقل آن است كه به وسیله آن خداى رحمان بندگى شود و بهشت به وسیله . عبد به الرحمن و اكتسب به الجنان

در حقیقت، راه جمع . پیوندى  شوى و به خداوند مى  مى« عبد للاّ »چیزى است كه اگر به آن پیوند بخورى،  .دست آید
آنچه معاویه را در حكمرانى : پرسیدند. توان بهشت را به دست آورد اى است كه با آن مى شدن تو با خدا و سرمایه 

آنچه معاویه داشت عقل . هى شبیهة بالعقل، و لیست بالعقل تلك الشیطنة، و! تلك النكراء: داد چه بود؟ فرمود یارى مى 
در  آمد كه او آدم عاقلى است، بازى و شیطنت بود؛ چون وجود او با شیطان جمع شده بود، اما به نظر مى   نبود، نیرنگ

بیاء و قرآن و حالى كه عاقل آن است كه به پایان كار اندیشه كند و عالمت عاقل بودنش آن است كه خود را به خدا و ان
   ص  اصول کافی ج .زند ائمه پیوند مى 
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  آل حممد بهعاَل بزرگوار و ولی ناصح ( حفظه اهلل)ناظم ُعَقیلی شیخ  که و از خدا خواستارم
 حق با استناد بر کتاب خدا و سّنت نبی اکرم حممد رسول اهلل آشکار کردن جهت پاسخدر اين 

                                       .توفیق حاصل کند ،اهل بیت پاک ايشان علیهم السالم و( ص)

و دعوت   گردن بنهدفروتنی و  از سید حممود حسنی خواستارم که حق را شنیده و در برابر آن  و
دعوت  ( لع) و شیطان بپردازدمبارزه  به غرور خويش با مّنیت و و د،کننده ی خدا را پریوی کن

ٌر مِّْنُه َخَلْقَتِِن ِمن نَّاٍر َوَخَلْقَتُه ِمن ﴿: و رسوا گرداند سیاه را رو به منیت و غرور ی کننده قَاَل أَنَا َخی ْ
                   (.اى  اى و او را از گل آفريده گفت من از او ِّبرتم مرا از آتش آفريده ) 06: ص .﴾ (ِطنیٍ 

مورد ظلم و ستم قرار گرفتیم،  تا به امروز وفات يافت پیامربمانکه  ینگامهما قومی هستیم، از  و
و از مجله دعوت کنندگان به انکار  نکند،با کسانی که به ما ظلم کردند شريک پس کسی خود را 

                                           .کندنتأويل  بر ما ان نباشد و با ما جننگد وما و حقم

ف باشید، من، و پناه می برم به خدا از شر منیت، باقیمانده ی نوح و پس اگر با من با منص
و نوری  عیسی حضرت و بشارت  و قطعه ای از طور موسی  ذخریه ای از ابراهیم 
و خون حسن و  ژزهراء  و مادرم فاطمه ؛ پدرم علی مرتضی (ص)از حممد مصطفی 

َهَذا َنِذيٌر مَِّن النُُّذِر ﴿و من بقیه ای از آل حممد  .در رگهامي در جريان است حسنی 
  (.دهندگان خنستنی است  بیم[ مجله]اى از   دهنده  اين بیم) 16: مجن .﴾اأْلُوىَل 

خدا بر مؤمننی  ، من رمحتهستم ذره ی داوود  و صبحمن قیام کننده ی مشرقی و ستاره ی 
                                                 .و عذاب بر کافرامن

مرا هشدار و بیم دهنده ای در بنی دستان عذابی شديد و  پدرم امام مهدی حممد بن اْلسن 
دردناک فرستاد، پس اگر مرا انکار کنید صرب می کنم تا خداوند رمحان در امرم اذن دهد و تا خدا 

که   مادامیصرب کردند، پس  داند که بر امری تلخ تر از صرب، شکیبا بودم مهانگونه که پدرامن ب
دادند که  گواهیربان و فرستادگان بر صرب او  صرب کرد تا حتی خدا و فرشتگان و پیام پدرم 
 ،مشادر دستان و آنچه . می باشد از عیسی و پرهیزگارتر  صبورتر از ايوب  ايشان 
 رمحت ه ی بینواو من بند بی نیاز می سازد اين است که برای ايشان  آن را ازو م ايشان 

ين در اامروز د تا مشا را از آتشی که و مرا فرستا .قرارگاه صدق نزد پادشاهى توانايیم پروردگار در
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 خوانديدرا شب و روز  است جنات دهم، بعد از اينکه ايشان  دنیا و فردا در قیامت شعله ور
َّمال  فرصت و يکسان می بینند فردا و کسانی که امروز خود را با آل حممد . و استغاثه کرديد

 ؛عدل خواهیم ايستاد و چه خوشا داوری و فردا در بنی دستان داوری با ،نی خنواهند داشتپشیما
يَ ْوَم يَ َعضُّ الظَّاَِلُ َعَلى َيَدْيِه يَ ُقوُل يَا لَْیَتِِن اختََّْذُت َمَع وَ ﴿: خواهد بودو میعادگاه ما روز قیامت 

 70: فرقان .﴾الرَُّسوِل َسِبیاًل 

   گويد اى كاش با پیامرب راهى بر مى مى [ و]گزد    و روزى است كه ستمكار دستهاى خود را مى) 
                   (.گرفتم

 

                                          

 احلسن امحد

 فرستاده ی امام مهدی  وصی و

 ق.ـه 1241/ربیع االول /1

 ش.هـ 1832/ هفته ی آخر دی ماه
 


