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، و ُمَسِخر کـننده (وجود) ستایش خاص خدا است که مالک سلـطنت و روان کـننده کشتی

ستایش . و حکـمفرمای روز جزاء و پروردگار جهانیان است بادها، و شکافـنده سپـیده صبح،
خداىی را است که از ترس او آمسان و ساکـنانش غرش کـنند و زمنی و آباد کـنندگانش بر خود 

 .   دریـاها و آنـانکه در قـعر آهنا شناورى کـنـند به جـنبـش و موج در آیـندبلرزنـد، و 

درود خدا بر حممد و آل حممد کشتـی های جاری در پـستی و بلندی، در امنیت است 
سوارش شود، و کسانی که آنرا ترک کنند غرق می شوند، و کسانی که بر آن ها متـقدم شوند 

آیند، و مهراهان آهنا پس  ز آهنا عقب مانـد هالک شده حبساب میپـیمان شکن اند، و کسانی که ا
                                                .                                                                                                                            آیند از این می

يَرٍة أَنَْا َوَمن  ات َّبَ َعن ي َوُسْبَحاَن الّله  َوَما أَنَْا م َن اْلُمْشر ك ينَ ُقْل َهذ  ﴿  .﴾ه  َسب يل ي َأْدُعو إ َلى الّله  َعَلى َبص 
 801: یوسف

ام كرد با بیناىی به سوى خدا دعوت  بگو این است راه من كه من و هر كس پريوى) 
 (.نیستمخدا و من از مشركان   كنیم، و منزه است مى

به کسانی که با . به کسانی که به سخن گوش فرا می دهند و هبرتین آن را پريوی می کنند
و به کسانی که حق را می شناسند و . حکمت و اندرز نیکو به راه پروردگارشان دعوت می کنند

و به هر با انصاف و حقیقت جو، و به کسانی که بدون احاطه به علم . از اهلش پريوی می کنند
                           .                                                                                                                            یزی را دروغ منی مشارندچ

 مهانا از چند تن از علماء جهت مناظره با قرآن کرمی یا گوش فرا دادن به آنچه از تفسري 
صادر شدند، دعوت  قرآن با خود دارم، در نشریات گذشته که توسط انصار امام مهدی 

منودم، تا برایشان آشکار گردد، آیا علمم حتصیلی است یا علمی خاص به اهل بیت عصمت 
در ارتباط است؛ اما هیچ کس از علماء پاسخی به این دعوت  و یا کسی که با آنان  

نداد، بلکه برخی از آهنا فتوای تکذیب مرا صادر کرد، بدون اینکه چیزی از من بشنود، با اینکه 
را جایز کند،  هیچ دلیل عقلی یا نقلی وجود ندارد که تکذیب اتصال و ارتباط با امام مهدی 
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غیبت نعمانی، غیبت طوسی، و  )ت، به کتاب هایی چون و هر کس خواهان توضیح بیشرت اس
 کمال الدین شیخ صدوق، و بشارت االسالم مصطفی کاظمی، و موسوعة اإلمام املهدي 

مراجعه کند، و مهه ی این کتاهبا از نظر وثاقت نقل و حتقیق در ( اثر سید حممد حممد صادق صدر
را نقل می کنند که بر امکان رؤیت امام  اولویت هستند، و مهه فرموده ها و روایات اهل بیت 

که برای   در زمان غیبت کربی و نیز بر آمدن زمینه سازان برای امام مهدی  مهدی 
 .          حکومت ایشان زمینه سازی می کنند، تأکید دارند

را بر ما  و به هر حال، محد و سپاس خدایی را که سّنت های انبیاء و فرستادگان 
اگر این !! خداوندا) :فرمودند و چیزی منی گوییم جز آنچه را که امام حسنی جاری ساخت، 

به راستی که  .(باعث رضایت و خشنودی تو می شود، پس بگري تا اینکه راضی و خشنود گردی
        .                                                                                                                            تأثري و وقوع کالم بُرنده تر و تیزتر از تري باران است

تقلید یادآوری و تکرار می کنم اما اکنون من دعوت به مناظره با قرآن کرمی را به برخی مراجع 
است و من  تا برایشان ثابت گردد هر آنچه از علم نزد خود دارم، برگرفته از علم امام مهدی 

هستم؛ تا اینکه هبانه ای برای کسی باقی مناند، و خباطر حرص  فرستاده ای از جانب ایشان 
ست، از علماء و رجال دین و به هدایت امتی که در طول دوران مورد ظلم و ستم قرار گرفته ا

مؤمننی و مهه ی مردم طلب می کنم، جهت پاسخگویی به دعوت برای مناظره یاری کنند، تا 
 :                                                                 اینکه مهه مشمول فرموده ی پروردگار نشوند

بْ ُتم ب آيَ ﴿ يطُوا ب َها ع ْلًما َأمَّاَذا ُكنُتْم تَ ْعَمُلونَ َحتَّى إ َذا َجاُؤوا قَاَل َأَكذَّ  18: منل ﴾ات ي َوَلْم ُتح 

هاى مرا به دروغ گرفتید، و حال  آیا نشانه: فرماید مى[ خدا]بیایند [ مهه كافران]تا چون ) 
                                             (.                                                                                                                           كردید چه مى[ در طول حیات]آنكه از نظر علم بداهنا احاطه نداشتید آیا 

به خداوند پناه می برمی از اینکه از مجله ی تکذیب کنندگان آیات اهلی باشیم، و از خداوند 
را عنایت خبشد که او  سألت دارمی توفیق تشرف و خدمتگزاری مؤمننی به امام مهدی م

 .       شنوای اجابت کننده است
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 :و این دعوت برای سه گروه از علماء می باشد

سید علی سیستانی یا سید مرعشی به نیابت از سید سیستانی، به مهراه حکم  :گروه اول
 .ف ایشاننیابت ُمهر شده و صادر شده از طر 

و شروط مناظره با این سه تن از . و سید حممد سعید حکیم، و شیخ حممد اسحاق فیاض
علماء این است که مناظره در مکان عمومی و با حضور گواهان و مهه ی مردم تشکیل گردد؛ و 

اجنامید، پس بر تکذیب   اگر مناظره با هر کدام از ایشان به تکذیب فرستاده ی امام مهدی 
 اجب است که در مهان مکان و در مقابل مهه ی مردم با فرستاده ی امام مهدی کننده و 

 .                                                                    مباهله کند

نْ َيا َوُهم ب اْلُعْدَوة  ﴿ اْلُقْصَوى َوالرَّْكُب َأْسَفَل م نُكْم َوَلْو تَ َواَعدتَّْم اَلْختَ َلْفُتْم ف ي  إ ْذ أَنُتم ب اْلُعْدَوة  الدُّ
َنٍة َوَيْحَيى َمْن َحيَّ عَ  َي الّلُه َأْمًرا َكاَن َمْفُعواًل لِّيَ ْهل َك َمْن َهَلَك َعن بَ ي ِّ يَعاد  َوَلك ن لِّيَ ْقض  َنٍة َوإ نَّ اْلم  ن بَ ي ِّ

 84: فالنا .﴾الّلَه َلَسم يٌع َعل يمٌ 

و سواران [ كوه]بودید و آنان در دامنه دورتر [ كوه]آنگاه كه مشا بر دامنه نزدیكرت ) 
بودند، و اگر با یكدیگر وعده گذارده بودید، قطعًا در [ موضع گرفته]تر از مشا  پاینی[ دمشن]

شدىن بود به اجنام   تا خداوند كارى را كه اجنام[ چننی شد]كردید، وىل  گاه خود اختالف مى وعده
زنده [ باید]هالک شود با دلیلى روشن هالک گردد و كسى كه [ باید]تا كسى كه [ و]رساند، 

                                                                                    (.                                                                                           شنواى داناست  شود با دلیلى واضح زنده مباند و خداست كه در حقیقت

و شروط . سید کمال حیدری، و سید حممد تقی مدرسی، و سید کاظم حائری :گروه دوم
مناظره با این علماء، ضمن شروط مقرر شده برای گروه اول، با شیخ ناظم ُعَقیلی جهت اثبات 

ت جزئیات به مناظره بپردازند، و بعد از آن اگر خواهان مناظره با من در اصل دعوت و شناخ
و . باب علم تفسري شدند، من به حول و قوه ی اهلی آماده هستم و َمقَدم آنان را گرامی می دارم 

 .                                                            احلمد هلل وحده
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، و شیخ حممد یعقوبی، و سید حممد رضا سیستانی؛ و مناظره شیخ قاسم طائی :گروه سوم
با این اشخاص بر عهده ی شیخ ناظم ُعَقیلی جهت اثبات حقانّیت دعوت و پاسخگویی مفصل 

 .     به سؤاالت مربوط به آن، به مهراه متام شروط سابق و مقرر شده برای گروه اول، جبز مباهله

* َربَّ َهذ ه  اْلبَ ْلَدة  الَّذ ي َحرََّمَها َوَلُه ُكلُّ َشْيٍء َوأُم ْرُت َأْن َأُكوَن م َن اْلُمْسل م يَن إ نََّما أُم ْرُت َأْن َأْعُبَد ﴿
ه  َوَمن َضلَّ فَ ُقْل إ نََّما أَنَا م َن اْلُمنذ ر ي  َوُقل  اْلَحْمدُ * َن َوَأْن أَتْ ُلَو اْلُقْرآَن َفَمن  اْهَتَدى فَإ نََّما يَ ْهَتد ي ل نَ ْفس 

 .38-39: منل .﴾ل لَّه  َسُير يُكْم آيَات ه  فَ تَ ْعر ُفونَ َها َوَما رَبَُّك ب َغاف ٍل َعمَّا تَ ْعَمُلونَ 

من مأمورم كه تنها پروردگار این شهر را كه آن را مقدس مشرده و هر چیزى از آن اوست ) 
كه راه یابد تنها به و اینكه قرآن را خبوامن پس هر  * پرستش كنم، و مأمورم كه از مسلمانان باشم 

و بگو ستایش * سود خود راه یافته است و هر كه گمراه شود بگو من فقط از هشدار دهندگامن 
از آن خداست به زودى آیاتش را به مشا نشان خواهد داد و آن را خواهید شناخت و پروردگار تو 

 (.                                كنید غافل نیست از آنچه مى

 حممد علیهم السالم بقیة آل

 رکن شدید امحد احلسن 
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