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در حدیث آمده که یمانی اطاعش واجب است

.اشدو آن کسی که اطاعتش واجب است قطعًا باید حجت خدا ب
یدعو الی الحق و الی طریق المستقیم-یدعوا الی الحق، یهدی الی الحق : معصوم

چی؟یعنی. ُمحال است شما را به سمت باطل دعوت و هدایت کند

یعنی معصوم است

.باشدمنصوصوقتی که او شد معصوم، باید 

؟استفرزند و وّصی امام زمانشخصیت یمانی چطور می گویید که 
بخش اول: عباس فتحیهآقای



د و هیچ وقتی که مفترض الطاعه است  همه باید از او پیروی کنن
.مسلمانی حق ندارد از دستور او سرپیچی کند

.یعنی او حجت خداست

.ما موظف به اطاعت از او هستیم. یعنی معصوم است

.  یعنی جزء اولی األمر است

.اشدبنص و وصیت فلذا باید منصوص باشد، باید صاحب 

؟استفرزند و وّصی امام زمانشخصیت یمانی چطور می گویید که 
بخش دوم: عباس فتحیهآقای



َماُم :فرمایندمیالسالمعلیهالعابدینزینامام ِ
اَاْلإ َسِت َو ُصوماً َمعإ ِإالَّ َیُکوُن الَ ِمنَّ َمةُ َلیإ ِعصإ اِهرِ َظ ِفيَالإ

َقةِ  ِخلإ معصومواستمعصومفقطبیت،اهلماازرهبرورئیس:بالنصّإالُتثبتالوُتعرفالوَالإ
یابرقروژکتورپیکمثلیاباشد،شدهکوبیخالآنرویبرمثلاًکهنیستچیزییکعصمتش

نصبامگرشودینمشناختههرگزوشودشناختهتانیستخلقتشظاهردر.باشدداشتهمثلاًنوری

؟استفرزند و وّصی امام زمانشخصیت یمانی چطور می گویید که 
فتحیهعباس آقای

است که به آنخلیفه قبل بدون واسطه حاال این نص گاهی توسط
اسال هاو یا خلیفه قبل و گاهی بین می برد و اسمش را می کند اشاره و معرفی 

فاصله است،

ال ها فاصله ، خوب بین آنها سوصیت کردشیث به نوح و ابراهیم به موسی : نمونه
یت کردبعثت پیامبر به ایشان وصقبل از سال 400بود همچنانکه عیسی بن مریم 



رویش مانور می می گویید ما اخباری نیستیم در حالیکه حدیث هدایتگر بودن یمانی که شما اینقدر-2
ابت کنیدپس چگونه با تک حدیثی می خواهید عصمت یمانی را ثتنها در یک حدیث وارد شده دهید 

صنکه نیاز به امامت و عصمت آیا ممکن است معصوم در دایره اصول اعتقادی آن هم مساله مهم -1
داشته باشد؟درایتدارد، بدون اینکه در مقام تقیه باشد به گونه ای سخن بگوید که سخن او نیاز به 

ه می گوید خود حدیث طبق قرائتی که شما خواندید نمی فرماید شخص معصوم نیاز به نص دارد بلک-3
«بت ّإال بالنصال ُتعرف و ال ُتث»زیرا ضمیری که به کارد میبرید مونث بوده و به عصمت بر می گرددعصمت نیازمند نص است

؟استفرزند و وّصی امام زمانشخصیت یمانی چطور می گویید که 
آقای مجتهد سیستانی



اولییهآمثلباشد،فراگیرومطلقطوربهونبودهخاصیجهتدرکهاستعصمتبامالزمزمانیاطاعتوجوب-4
حالیکهدرکند،میعصمتبرداللت(59آیهنساءسوره)دانستهواجبمطلقصورتبهراآنهاازاطاعتچونکهاالمر

صلیامبرپهمچنانکهکردکاریهروگفتچههرنهاستمطرحاوخروجمسالهتنهایمانیاطاعتوجوبروایتتکدر
سراسامهکرلشازکسهرکندلعنتخدا:فرمودندودانستهواجبمسلمینهمهبرراُاسامهازاطاعتسلموآلهوعلیهالله

(30ص1جالنحلوالملل).بپیچد
فهمیدهمتعصشایدبودمستقیمصراطوحقمطلق«مستقیمطریقالییهدیوالحقالییدعو»عبارتازمراداگر-5

هُ »:کهشدهتفسیرقبلفقرهدرعبارتایناماشدمی نَّ مطلقصورتبهیمانیبودنحقنتیجهدر«َصاِحِبُکمِاَلیَیدُعواِلَ
امامبهدعوتیانیسفوخراسانیپرچممقابلدررامردمکهجهتاینازتنهابلکهباشدداشتهعصمتباتالزمیتانیست
.استمشروعخروجشوحقبرکندمیالسالمعلیهزمان

.برسانداثباتبهتواندنمیهمراقدرهمینکهشدهواردحدیثیکدرتنهامضموناینکهشدعرضتازه
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.باشدمی بعد از ظهور قائم بعضی روایات زمان قیام یمانی طبق 

ِبُل (الف ِقيِِّمنإ َراَیات  ُتقإ ِض َشرإ َرإ َر األإ َلَمة  َغیإ َستإ ُمعإ ن  َلیإ
ان  اَل َو ِبُقطإ ُتوم  َحِریر  اَل َو َکتَّ ِس ِفيَمخإ َرأإ

َقَناِة  دِ ِبَخاَتِم الإ یِّ َبرِ السَّ کإ َ د  ُم آِل ِمن  َرُجل  َیُسوُقَهااألإ َهُر َحمَّ ِرِق َتظإ َمشإ ِرِب َهاِریُح ُتوَجُد َو ِبالإ َمغإ ِبالإ
ِك  ِمسإ َفرِ َکالإ َذإ ُب َیِسیُر األإ عإ ر  َأَماَمَهاالرُّ

یِبَشهإ زِ َحتَّ ُکوَفةَ ُلواَینإ َنَماَفبَ آَباِئِهمإ ِبِدَماءِ َطاِلِبیَن الإ ِإذإ َذِلَك َعَلیُهمإ یإ
َبَلتإ  ُل َأقإ َیَماِنيَِّخیإ َراَساِنيَِّو ال 

ُ
خ َتِبَقاِن ال  ُهَماَیسإ ....ِرَهان  َفَرَسا]فرسيَکَأنَّ

(53صایماناهلسرور،274ص52جاألنواربحار)
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رسولعنییاکبرسیدخاتمباکهپرچمیبامحمدآلازمردیکهشدهتصریحروایتایندر
لشقبماهیکآوردمیروجاهربهکهاینستخصوصیتشوآوردمیعراقبهروشدهمهرخدا
بیانموعودقائمشخصدربارهمتعددیروایاتدرعالمتاینکهشود،میسرزمینآنواردترس
ادامهدربعد.باشدمیقائمشخص"محمدآلازمردی"ازمرادشویممیمتوجهنتیجهدراستشده
بقتسهمازرسیدنبرایخراسانیویمانیشدکوفهواردمردآناینکهازپس:گویدمی

استمرادکوفههمانسیاققرینهبهتوجهباکجا؟بهامامیگیرند
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.می باشدبعد از ظهور قائم طبق بعضی روایات زمان قیام یمانی 
ُصُر َخَلِفيو ( ب فا َینإ ُرُج ِفي َسبعیَن الإ ُصوُر َیخإ َمنإ ُهُم الإ ي َو َخَلَف ِمنإ (40-39الغیبه للنعمانی ص...)َوِصیِّ

ا هفتاد و از آنهاست فردی یاری شونده که ب: پیامبر بعد از مالقات با عده ای از اهل یمن فرمودند
.می نمایدهزار نفر خروج میکند و َخَلف من و َخَلف وصی من علی را یاری 

که یمانی ده اند قائم ظهور فرمو پر واضح است که یاری رساندن به فرد غائب ممکن نیست در نتیجه 
.می شتابدبه یاری ایشان 
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.می باشدبعد از ظهور قائم طبق بعضی روایات زمان قیام یمانی 

ُس »:جملهازظهورازقبلنهشمردمیقائمقیامازقبلرایمانیخروجکهمعتبریروایات(ج َخمإ
َل عالمات َقاِئِم ِقَیِامَقبإ َحهالإ یإ َیاِنيُّ َو الصَّ فإ ُف َو السُّ َخسإ ُل َو الإ ِس َقتإ فإ هالنَّ ِکیَّ َیَماِنيُّ َو الزَّ الکافی،)«الإ

س»و(483ح310ص8ج َل َخمإ َقاِئِم ِقَیِامَقبإ َیَماِنيُّالإ َیاِنيَُّو الإ فإ ُمَناِديَو السُّ َماءِ ِمَن ُیَناِديالإ فَخسإ َو السَّ
َداءِ  َبیإ ُل َو ِبالإ ِس َقتإ فإ هالنَّ ِکیَّ (1ح649ص2جالدینکمال)«الزَّ

است؟چطور می گویید که شخصیت یمانی فرزند و وّصی امام زمان
آقای مجتهد سیستانی



.و ظاهرًا برای همین در توقیع سمری، خروج یمانی جزء عالئم ظهور معرفی نشده است

روایاتیبهوجهتباثانیاً واستیمانیازغیرکندمیقیامکهقائمیاوالً کهرساندمیروایاتاینو
خروجاینکهبهتوجهو(379ص2جاْلرشاد:جملهاز).داندمیفاصلهاندیوماهسهقائمقیاموظهوربینکه

قائمظهورزابعدیمانیشودمیمشخصایشان،ظهورازقبلنهشدهمعرفیقائمقیامازقبلیمانی
.کردخواهدخروجالسالمعلیه

؟استفرزند و وّصی امام زمانشخصیت یمانی چطور می گویید که 
آقای مجتهد سیستانی



ه حتی یک فرزند و وصی امام زمان است در حالیکیمانی، شخصیت می گویید من پرسیدم از کجا 
.روایت هم در این زمینه وجود ندارد

است؟چطور می گویید که شخصیت یمانی فرزند و وّصی امام زمان
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وباشد،هممهدیامامزماندرباشد،خداهایحجتازحجتیبایدیمانیکهکردیمعرضما
بهواستگمراهیازبازدارندهکهوصیتحدیثتنهابهوقتیحاال.باشدهموصیتونصصاحب

آنینیمبمی،کنیممیمراجعهاست،شانوفاتشبدرسلموآلهوعلیهاللهصلخدارسولحضرتازماندهجا
درهکامیریصاحبآنمهدی،آنحجت،آنخلیفه،آناست،وصیتونصصاحبکهکسی
یناولواصحاباولینومقربیناولینکهاستمهدیامامفرزندهستاوکناردرمهدیامامزمان

امامهفرستادووصیوفرزندهمانحقیقتدرایناست،مهدیواحمدعبدالله،هماسمشواستمؤمنان
.سازیزمینهبرایفرستدمیرااو،بیعتگرفتنبرایفرستدمیرااوزمانامام.استزمان

است؟چطور می گویید که شخصیت یمانی فرزند و وّصی امام زمان
فتحیهعباس آقای



نگامهبهراخودفرزندالسالمعلیهزماناماموصیت،حدیثطبقکهکردمعرضقبالً هممن
سازی،زمینهویعتبگرفتنبرایخودشانظهورازقبلنهکنندمینصبخالفتبهوفات

زااطاعتوجوبحدیثیاوصیتحدیثکجایهیچازواستآوردیدرَمناینهاهمهو
وفاتشبدریامبرپوصیتطرفیاز.استشدهمطرحشماگفتِن یعنییعنیباوآیدنمیدریمانی

دانیدمیگمراهیازبازدارندهوصیتتنهاراآنشماکه

است؟چطور می گویید که شخصیت یمانی فرزند و وّصی امام زمان
آقای مجتهد سیستانی



دریینمهدازنامیهیچکهشدهثبتطوسیغیبتازغیردردیگرحدیثسهاوالً 
میچراپس.استشدهگفتهسخنامامدوازدهازفقطونداردوجودآن

پیامبر؟ازماندهجابهوصیتحدیثتنهاگویید
ازعبارتنداحادیثاین
658و877ص2جسلیمکتابدرامیرالمومنینازحدیث(1
45ص1جاالخبارعیونو312ص1جالدینکمالدرصادقامامازحدیث(2

است؟چطور می گویید که شخصیت یمانی فرزند و وّصی امام زمان
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جملهاز،هشدگمراهیباعثمتعددابهاماتخاطربهخودشطوسیغیبتحدیثثانیاً 
برایویمسمسهیااستنامسهاسمسهازمنظورشنکردهمشخصاینکه
شدهاللهبدعنامبهدوممهدیظهوربهقائلوگشته«رایاتی»هایمانیازبزرگیگروههمین

.کنندمیتمسکوصیتهمینبهواند

است؟چطور می گویید که شخصیت یمانی فرزند و وّصی امام زمان
آقای مجتهد سیستانی



وعلیهاللهلصاکرمپیامبرازیمانبینحذیفه:آمدهطوسیغیبتکتابجایدودرحدیثی
المقام،والرکنبینیبایع»فرمودمهدیمورددرحضرتکهمیکندنقلسلموآله

بیعتقاممورکنبین:ثالثتهااسماؤهفهذهالمهدی،وعبداللهواحمداسمه
«ندارددیگریاسم،هستاسمشسهاین،استمهدیوعبداللهاحمد،نامش،کنندمی

است؟چطور می گویید که شخصیت یمانی فرزند و وّصی امام زمان
فتحیهعباس آقای



وفرزندمبینیمیکنیم،میمراجعهاللهرسولوصیتبهوقتیکیه؟مهدیعبدالله،احمد،خوب،
والسالمعلیهزمانامامازقبلکهاستیمانیهمانیعنیاستزمانامامفرستادهووصی

شناختهصیتو باوآیدمیزمانامامازقبلکهیمانیاینپس.گیردمیبیعتمقامورکنبین
یناواستاللهرسولوصیتحدیثدرمذکوراحمدهمانباشدمیمنصوصوخداحجت،شودمی

اباگرآیاحاالخوب.باشدمیاووصیوعلیهاللهسالممهدیامامفرزندانازاحمداین،شخص
نیست؛داخحجتچونخیر،نههستیم؟اوازاطاعتبهموظفمابیایدپیامبروصیتازغیرچیزی
فرمودید؟دقت

است؟چطور می گویید که شخصیت یمانی فرزند و وّصی امام زمان
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می ه از اهل سنت نفر است که سه نفر وسط هر سپنج سلسله این روایت متشکل از )سنت اواًل این روایت منحصرًا از طریق اهل 

.را نداردموعودقائمی غیر از حضرت قائم اثبات قابلیتوشده نقل (. باشند

1149ص3جج،الخرائ).استشدهثبتمحمدلفظبااحمد،جایبهدیگرمصدردودرروایتهمینثانیاً 

َحُقوهُ »گشتهثبتنیزاینگونهبهحذیفهحدیثهمچنانکه(25صاالنوارمنتخب هبِ الإ هُ َمکَّ ،َفِإَنّ ِديُّ َمهإ َو الإ
ُمهُ  َمُد اسإ ِه بناح  ِداللَّ ِن َعَرِبيُّ....َعب  وإ ُن اللَّ َبِعیابإ َههُ َکَأنَّ َسَنه،َن ارإ َکبَوجإ يَکوإ َااَلرَض َلُ َیمإ ُدرِّ
ال ماً ُمِلَئتإ َکَماَعدإ رًا،َو ُظلإ ِلُك َجوإ یِریَن َیمإ ِن َبیَن اِیُعوَنهُ َفُیبَ َسَنهِعشإ َمَقامَو الرکإ (281صلمننباالتشریف)«الإ

است؟چطور می گویید که شخصیت یمانی فرزند و وّصی امام زمان
آقای مجتهد سیستانی



هبمّکه،بهفالحقوا»نیزو کأّن ...إسرائیلنيبرجالمنکأّنه...الّلهعبدبناحمداسمهوالمهدّي،فاِنّ
«المقاموالّرکنبینهلفیبایع....سنهاربعینابناسود،خالاألیمنخّدهفيالّلون،فيالّدّرّي الکوکبوجهه

(120-119صالدررعقد)

اللهعبدومداحنهاستاللهعبدبناحمدقائمنامکهاینستشدهنقلحذیفهازآنچهنقل،دواینطبقکه
منقوالتهبونداریدسندبهکاریکهشماولیندارداعتبارنقلدواینازهیچکدامشیعهنزدکهچندهر

اماشده،ثبترجو سهشیعهمنابعدرحذیفهحدیثباالخرهکهبدانیدبایددهیدمیبهااینقدرهمسنتاهل
.کنیدمیذکرراهستتانمیلمطابقکهنقلیآنفقطشما

است؟چطور می گویید که شخصیت یمانی فرزند و وّصی امام زمان
آقای مجتهد سیستانی



ثمجملهازاست،مدمحنامشکنندمیبیعتمقامورکنبیناوباآنکهشدهتصریحروایاتبعضیدرثالثاً 
یملالذييالمهدالزمان،آخرفيالّلهبأمرالقائملونيلونهواسمياسمهمنثمالزکيعليبنالحسن...»

یملذيالمحّمداسمهالمهديوإماما؛عشراثنيتکملهظلما،وجوراملئتکماعدالوقسطااألرض
والمقام،والرکننبییبایعحیثو،باسمهألعرفهإنيالّلهوظلما،وفتنهملئتمابعدعدالوقسطااألرض
(120ص2جالهداةإثبات)«انصارهاعرف

است؟چطور می گویید که شخصیت یمانی فرزند و وّصی امام زمان
آقای مجتهد سیستانی



الم است؟ چطور می گویید که شخصیت یمانی فرزند و وصی امام زمان علیه الس
آقای مجتهد سیستانی

ایعه مهدی امتی محمد الذی یمال االرض قسطا و عدال کما ملئت ظلما و جورا والله انی العرف من یب»( ب
«بین ارکن و المقام و اعرف اسماء آبائهم و قبائلهم

اللهعبدمشناکهکسیحالیکهدرشده،ذکراللهعبدابوقائمکنیهحذیفههمینازحدیثیدرنیز
اسمهرجالفیهالّلهلبعثیومإالالدنیامنیبقلملو»باشداللهعبدابواشکنیهشودنمیاست
(212ح257ص2جالهداهاثبات)«المقاموالرکنبینلهیبایععبدالّلهابایکنیخلقي،خلقهواسمي



ایترجمهاماخواندید،شماکهباشدهمانیهملفظشوباشدصحیححذیفهحدیثاصالً کهفرضبرحال
َماُؤهُ َفَهِذِه »فقرهشمازیرا.استغلطکنیدمیآنازکه اسمشسهاین»کردیدمعنااینگونهرا«َثالَثُتَهااسإ

ثاقب،نجم)«اوستهایاسمسههراینها»:اینستحدیثترجمهحالیکهدر«ندارددیگریاسمهست،

نید؟کمیتحریفاینگونهراحدیثمعنایشماچراخوب.ندارددیگریاسم:گویدنمیو(86ص1ج
ازیکییقیناً چوناستدوازدهمامامازغیرکسیحتماً باشدنداشتهدیگریاسمقائمایناگراینکهبرای

درورمذکاحمدهمانودوازدهمامامازغیرکسیاینکهبگیریدنتیجهوباشدمیمحمدایشاننامهای
.استوصیت

الم است؟ چطور می گویید که شخصیت یمانی فرزند و وصی امام زمان علیه الس
آقای مجتهد سیستانی



حمد باشدیکی از نام های امام زمان علیه السالم اشیعه هم هیچ مشکلی با این ندارد که 

( 85ص1، جنجم ثاقب. احمد:اول)و اصاًل محدث نوری اولین اسمی که برای ایشان ثبت کرده نام احمد است 

الم است؟ چطور می گویید که شخصیت یمانی فرزند و وصی امام زمان علیه الس
آقای مجتهد سیستانی



دردارد؟ربطیچهمابهخوبشدهنقلهمدیگریجورروایتشباشد؛خوباست؟سنیحذیفهحدیثراوی
سازدنمیموعودقائمدربارهاعتقادشانباانددیدهچونخوباندکردهثبتمحمداحمد،جایبهمصدردو

هیچاشد؛بنزدهخوبنزدهتعلیقهشیعهعلمایازکسیاند؛کردهدستکاریخودمیلمطابقراحدیثمتن
آلاحادیثاببازیاینهانیستاشکالاینهاباشد؛نفهمیدهخوبنفهمیده؟حصرروایتاینازحاالتاکس

.نداردالزمجواباصالً واستمحمد

الم است؟ چطور می گویید که شخصیت یمانی فرزند و وصی امام زمان علیه الس
عباس فتحیهآقای



اشاره،اولمهدیبهکندمیاشاره.استمشیرعنوانیکمابراییمانیکهاینستمهمنکتهاما
هُ ":دفرمو صادقامامکهمحمدآلقائمآنبهکندمیاشاره،خداخلیفهآنبهکندمی إنَّ

ُل  اِئماوَّ
َ
اَیُقوُم ق َل ِمنَّ ِت اهإ َبیإ ُثُکمإ الإ َتِمُلوَنهُ تَ الِبَحِدیثُیَحدِّ ُرُجوَن حإ هَفَتخإ ازقائماولیناو"َعَلیإ

میزندحرفییکوگویدمیحدیثییکشیعیانشمابهکند،میقیامکهاستبیتاهلماطرف
کهگویدمیچهاست،حدیثیچهاینکنیدمیقیاماشعلیهخودتانوکنید،نمیتحملششماکه

کنند؟نمیتحملشیعیان

الم است؟ چطور می گویید که شخصیت یمانی فرزند و وصی امام زمان علیه الس
عباس فتحیهآقای



الم است؟ چطور می گویید که شخصیت یمانی فرزند و وصی امام زمان علیه الس
آقای مجتهد سیستانی

باشدمیلدلیبدونادعاییکخودشدارداشارهخداخلفایازایخلیفهبهکهاستمشیرعنوانیکیمانیاینکهاوالً 
همهاطاعتوجوبدربارهضعیفروایتیتکاالآن،بهتلویحنهوداردآنبهتصریحنهروایتیهیچکه

بناحمدازمذهبزیدیعقدهبناحمد:استترتیباینبهآنرواتکهخروجهنگامبهیمانیازمسلمین
از(73شماره36صالنجاشیرجال)بودهواقفیهبزرگانازکهبطائنیحمزهابیبنعلیبنحسنازناشناسیوسف
که(883شماره463صالکشیرجال)السالمعلیهرضاحضرتامامتاصلیدشمنانازوواقفیهموسسعلیپدرش

صو757شماره404صو754شماره403صالکشیرجال)نامیدندنماانساناالغانرااصحابشواوالسالمعلیهکاظمامام

ازبعدکهکسیواطهارائمههمهوخدارسولکنندهتکذیبراویالسالمعلیهرضاامامو(836و832،835شماره444
(834و833شماره444صالکشیرجال).دانستندشدهآتشواردمرگش



فرمودندکهمالسالعلیهصادقامامفرمایشطبقاستفردبهمنحصروشاذکامالً آنمضمونچونطرفیاز
َرُك » اذُّ ُیتإ ِذيالشَّ َس الَّ ُهورَلیإ َد ِبَمشإ َحاِبَك ِعنإ االحکامتهذبو3233ح10ص3جالفقیهیحضرهالمن،10ح68ص1جالکافی،)«اصإ

کناررااذشحدیثاینمااندکردهنقلشسههرطوسیشیخوصدوقشیخوکلینیشیخکه(52ح302ص6ج
.دهیمنمیقرارخداحجتشناختبرایخویشاعتقادیمستندوگذاریممی

الم است؟ چطور می گویید که شخصیت یمانی فرزند و وصی امام زمان علیه الس
آقای مجتهد سیستانی



ی از روایت تصریح ودر یک روایت تلویح شده که یمان9ثانیًا بر فرض که یمانی عنوان مشیر باشد اما الاقل در 
.یمن خروج می کند

.اشکال دارد20حدود « إنه اول قائم»و اما روایت 

الم است؟ چطور می گویید که شخصیت یمانی فرزند و وصی امام زمان علیه الس
آقای مجتهد سیستانی



خلیفهمانهشخصایننیست،عادیشخصیکاوشده،ذکریمانیبرایکهاوصافیبهتوجهبا
کسیچهوصیتصاحبخوباست؛وصیتاست،صاحبمهدیهمانشخصاینخداست،

مهدیاماموصیمهدی،امامفرزندکیست؟یمانیپس.مهدیامامفرزنداست؟

سالم است؟ چطور می گویید که شخصیت یمانی فرزند و وصی امام زمان علیه ال
عباس فتحیهآقای



این.استمهدویتندهکناثباتایشانادله:گویندمیهابعضیکهاستاینکنمذکربایداینجاکهاینکته
ینا؛...وپرچم،علم،وصیت،آوردم،رامهدیشناختادلهمنگویدمیوکندمیمهدویتادعایداردآقا

هستم،یمانینمکهبیاورددلیلبایدهستم،یمانیمنکهاستاینایشانادعایندارد،ایشانادعایبهربطی
کندایشبههچنینکهکسی.هستممحمدآلقائماألمرم،صاحبهستم،مهدیمنکهبیاورددلیلاینکهنه

کرداثباتکهکسی.ماستپیشهمنودآیدصدکهچوناینکهبرایچرا؟.استکردهدقتیبیحقیقتدر
تمعرفقانونیاهستم،زماناماموصیزمینم،رویدرخداخلیفهوخداحجتامرم،صاحبام،مهدیمن

آدمکییمانیمیکردیمفکرماوهستمیمانیکهکندادعااگرخوبآورد،رازمینرویبرخداحجتو
.آمدیخوشهستیم،همنوکرتخداست،حجتیمانیفهمیدیمحاالهست،عادی

سالم است؟ چطور می گویید که شخصیت یمانی فرزند و وصی امام زمان علیه ال
عباس فتحیهآقای



بندهآورده؟ور وصیتلیکنوهستبودنیمانیمدعیآقااین:کنندمیهابعضیکهاستاشکالیچهاین
والاشکجااینام،مهدیپسامیمانیچونگفتمیوآمدمییمنازولیبودمهدویتمدعیاگر!خدا

درصد100ادعایشولیبود،مطلبدرصد40مثالً کنندهاثباتبودآوردهکهدلیلیچونداشت،شبهه
برودش،خبودنمحمدآلقائمبرخودش،بودنمهدیبروقتیامااست،کوتاهترادعایشازدلیلشواست

امدیمهامامفرستادهووصیام،یمانیمنکهکردادعاکنارشدروآورددلیلخودشبودناألمرصاحب
یکظرمنتاست،عادیشخصیکیمانیکردندمیفکرمردمخوب.کندنمیشکایندرعاقلیهیچ

مامافرستادهووصیخودشاست،اولمهدیخودشکهآمدهشخصیحاالامابودند،یمنازعادیشخص
.بودممنهمانهمیمانیکهدهدمییادمابهداردالبتهواستمحمدآلقائمخودشاست،زمان

سالم است؟ چطور می گویید که شخصیت یمانی فرزند و وصی امام زمان علیه ال
عباس فتحیهآقای



یمانیادعایبهدارندجدیاشکاالتاحمدبودنمهدیبهچونکنندمیرااشکالاینکهکسانی
وقتیپسباشدهممخالفشودنمیکهخداحجتدوکالمطرفیاز.کنندمیاعتراضهماوبودن
شودینماستیمنازیمانیخروجفرمایندمیالسالمعلیهصادقاماموباقراماموالمومنینامیر

.استبصرهازخیرنهبگویدوشودپیدامهدویتادعایبادیگریکی

الم است؟ چطور می گویید که شخصیت یمانی فرزند و وصی امام زمان علیه الس
آقای مجتهد سیستانی



اوالً داردنوجودالدینکمالقدیمیهاینسخهدر«الیمن»منکلمهمیگویدیمانیجریاناینکهو
بهشودمراجعه).داردوجود«الیمنمن»لفظ891تاریخبهموجودنسخهترینقدیمیدروباشدمیکذب

کردیمعرضبالً قکههمانطوربلکهنیستالدینکمالفقطکهحدیثاینمصدرثانیاً (114صابلیسرسول
.اندکردهثبتمعصومچندازرالفظاینمتعددمنابعدرحدیث9

الم است؟ چطور می گویید که شخصیت یمانی فرزند و وصی امام زمان علیه الس
آقای مجتهد سیستانی


