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 [حاشیه صفحهدر مطالب جراید  بخشدر مورد روزنامه از  اطالعات]

 ۷۰۳خصوصی شماره 

 ]آینده[ جهان پیشوای عموضو

 آئین اسالم [روزنامه]

 ۲ ستون - ۹صفحه 

 ۷۰ شماره

 ۲۲ شهریور ۹۹ مورخ

 [امضا] امضاء

 موعودمهدی  آینده جهان یا پیشوای

 آقای سید مصطفی عاملی حجةاالسالم: نگارش

 ۲۹از شماره بقیه 

درجه انحطاط ادبی و  به منتهاو زندگی و عالم اجتماع بشری آسیب بسیار رسیده در چنین موقعی که گیتی  به تمدن

و آخرین  رود یم مرگ روبهجامعه شده دچار تشنج  یرگ دامندینی و فساد اخالق  بی های یبآساخالقی رسیده و مفاسد و 

و رهنما و یک مصلح بزرگ یک  دهنده نجاتخدا یک پیشوای  -پیماید در حالت احتضار است دقیقه عمر خود را می

ظهور او با عظمت و  -دهد یمپادشاه و امپراطور نیرومند برای نوع بشر فرستاده بشر را از آن بدبختی نجات 

بر دشمن پیروز میشود و همه آنها شکست  آسا برق سرعت بهمانندی توأم است.  طوری بزرگی و بیپادشاهی و امپرا

بنابراین  -گروند یمو بدین اسالم  کنند یم( ملل مسیحی برای او خضوع خواند یم)عیسی پشت سر او نماز  خورند یم

از جهانیان پوشیده  یک یچهکرده و بر  بینی مانندی است که پیغمبر اسالم پیش و بی ییمعجزآسااین قضیه یک حادثه 

 ماند ینم سازان یندبنابراین از چندین جهت راه شبهه برای  ماند ینم

اینکه مطابق مدارک و اسناد این پیشوا مؤسس نیست بلکه جانشین و زنده کننده دین اسالمست و مجری قانون آن 

آورده برخالف قرآن و ضرورت اسالم و مسلمین سخن  کسانیکه میگویند که او پیغمبر تازه است یا دین تازه -میباشد

همان دین مقدس اسالم و روایات شیعه و  برعکساند و هیچ مدرکی ندارند بلکه  اند و به آن دروغ و تهمت بسته گفته

الم سنی که وجود مهدی را بما نوید داده میگویند اسالم تا روز قیامت زنده و تعلیمات قرانی پاینده و پس از پیغمبر اس

باشد چنانکه  می ها ملتو محمد )ص( پیغمبری نیست و بعد از قرآن کتاب آسمانی نخواهد آمد و ملت اسالم آخرین 

یعنی پس از من پیغمبری نیست و ما آنها را در گفتار و رساله )خاتمیت اسالم یاد  -پیغمبر اکرم فرمود البنی بعدی

اگر این مدعیان از روی اسالم میخواهند مذهب خود را بسازند  -ینمایدایم( بنابراین اسالم این مدعیان را تکذیب م کرده

که اینها میگویند اسالم نگفته بلکه رد کرده و چیزی را که اسالم گفته اینها بدان  را یزیچاسالم آنها را تکذیب میکند و 

( که روی چه اصلی به پیغمبری از بطالن دعوی آنها نظر قطع)با  پرسیم یماز پیروان باب و بهاء  مثالا  -مدعی نیستند

باب )سید علیمحمد باب یا بهاء عقیده دارید( اگر بگویند روایات اسالم )شیعه( و قرآن جواب میگوئیم آیا شما دین اسالم 

را حق و آسمانی میدانید یا نه و روایات و سنت پیغمبر را که از طرف شیعه رسیده بحق و درست میدانید یا نه؟! اگر 

بنابراین باید از این مذهب ساختگی خود دست بردارید زیرا همان روایات میگوید دین پیغمبر  -پاسخ میدهیمبگویند بلی 

اسالم )محمد( تا روز قیامت زنده و حالل محمد تا روز قیامت حالل است و حرام او تا روز قیامت حرام است و در 

 قرآن هم میگوید محمد پیغمبری را ختم کرده

 ناتمام

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاا به نشانی  دای برخوررونویسی از اصل سند است. اگر به نکته ]متن باال

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[


