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 یمانی دروغین

 

 :مقدمه
 آزمون چهار هااز آن یهر قوم یمعصوم به سو یاز فرستادن ول شیقرآن، خداوند پ اتیمطابق آ

 :ردیگمی

 آزمون اقتصاد .1

 آزمون جهاد .2

 تیمکَآزمون حَ .3

 الدعوهو افراد مستجاب یمذهب یتنهف .4

دوران با  نیاست و مردم در ا ترجدی و مهمتر هاآزمون گریچهارم از د یهآخرالزمان فتن در

 مواجه خواهند شد. نیدروغ انیمدع درپیِیظهور پ
 

 :ییگرایمنج
در جهان توجه شده  ترییجد اربسی صورته ب ییگرایبه موضوع منج یالدیم 2۰۰۰از سال 

 گراییمنجی موضوع به اندشده دیتول خیتار نیکه پس از ا ییهاشنیمیو ان لمیاغلب ف یاست حت

گوناگون در  یرا در کشورها ییهاینظرسنج PO یهمؤسس. اندافتهیو آخرالزمان اختصاص 

 نیدر ب ییگرایبحث منج هاینظرسنج نیا جیطبق نتا ،انجام داده است ییگرایمنج یهحوز

 یکشورها نیاست در ب یحاک هاینظرسنج نیا جینتا .است یاریبس تیاهم یدارا ایمردم دن

زمان اعتقاد دارند. به به ظهور امام نیریاز سا شی( مردم عراق و افغانستان برانای جز)ب یاسالم

باشد، اعتقاد به  شتریب یدر کشور یجنگ، فقر و آشفتگ لیاز قب یهرچه مشکالت رسدینظر م

در  گرایییاست. جالب توجه است سوءاستفاده از منج تریدر آن کشور قو یمنجبازگشت 

 تریو قو شتریب زیاست ن تریو جد شتربی هادر آن یخواهیو منج یکه اعتقاد به منج ییکشورها

 یهنسخ یارائه یبرا انیموجب اقدام سودجو انیجر ایو ارزش هر کاال، موضوع  تیاهم .است

اقدام  یمکاتب انحراف جادیبه ا یاعده در آخرالزمان لیدل نیبه هم شودیآن م یبدل و تقلب



 
2 

و  یعیش تیمردم، قدرت مرجع یاریهوش .کنندیو عرضه م یمعرف نیدروغ هاییکرده منج

انحرافات و  نیا یهاز جمله موانع رشد و نشر گسترد رانیا یتیامن یهامراقبت دستگاه

شناخت  یمسئول برا یاست هرچند افراد و نهادها رانیدر ا ییگرایاز منج استفادهسوء

افراد  کاریکم. اندتالش نکرده ایبه مردم دن شانیا یو معرف یزمان در سطح جهانامام تیشخص

عالقه و رغبت مردم به  یو از طرف یمنج یو معرف یقیدر نشر معارف حق تیصالح یآگاه و دارا

 یآمار هاییبررس جینتا. است نیدروغ انیمردم به مدع شیقابل تأمل گرا لیاز جمله دال یمنج

 هایانجری بروز آن تبعه زمان و بو اعتقاد به بازگشت امام گرایییمنج که از آن است یحاک

بودن بروز  ریچشمگ لیاز دال یکیاست.  یجد اریدر کشور عراق بس تیمهدو یانحراف

 یهژیو تیاهم ،در عراق ییگراینجو سوءاستفاده از موضوع م تیمهدو یانحراف هایانیجر

شهر کوفه خواهد  یحکومت حضرت مهد تختیپا اتیطبق روا رایز عراق در زمان ظهور است

 بود.
 

 :در عراق تیمهدو یمعاصر مدع یهاانیجر یبرخ یبررس
 اختصاره ب اندافتهیکه در عراق رواج  تیمهدو یمعاصر مدع هایانیجر یبخش به برخ نیدر ا

 :شودمی اشاره

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 
 

 هیسلوک انیجر: 

 صدر بودند که ادعا کردند روح دیاز شاگردان شه یو عمارالصدر یالصدردیعا ،یالسعدحازم

 .شدند «هیسلوک» انیجر اندازیو سبب راه کندمی تناسخ هاصدر در آن دیشه

 عراق در مهدویت مدعی معاصر هایجریان برخی بررسی

 جندالمولی جریان

 سلوکیه جریان

 مختار جریان

 حیدرالمنشاویشیخ جریان

 الغذیاصحاب جریان

 السیامریالگویتهاحمداسماعیل جریان

 الصرخی جریان

بصری احمدالحسن جریان جندالسماء جریان  

 المرسومیعبدالحسینفاضل جریان

 المنتظرونحرکت جریان
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 المنتظرونحرکت انیجر: 

 انیبودند و جر تیمهدو یمدع شانیا اتیصدر در دوران ح دیاز شاگردان شه یجمع

 .کردند یزریهپای را «المنتظرونحرکت»

 یجندالمول انیجر: 

 یصدر تجل محمدباقردیزمان در سمعتقد بودند امام ایمحمدباقر صدر عدهدیاز شهادت س قبل

 طرد را آنها و مخالفت آنها با شدته صدر ب دیرا شکل دادند. شه «یجندالمول» انیو جر کندیم

 .کرد

 یالمنشاودریحخیش انیجر: 

است و سپس ادعا کرد « موعود یقحطان»بود که ابتدا ادعا کرد  یفرد یالمنشاودریحخیش

 .استالحسن بوده همدرس احمداز دوستان و  یاست. جالب توجه است منشاو «یمانی»

 یالمرسومنیعبدالحسفاضل انیجر: 

 یانحراف انیاست جر «یربانامام» نکهیا یبا ادعا یالمرسومنیعبدالحسبا نام فاضل یفرد

 .همچنان رواج دارد یقبل یهاانیجر خالف بر انیجر نیرا گسترش داده است و ا یگرید

 مختار انیجر: 

را به راه « مختار» انیکرد و جر تیمهدو یمختار ادعایابوعلاهللبیبا نام حب یبغداد فرد در

و  خواندیبود، ذهن مردم را م ریگو جن سیبا کمک گرفتن از پدر خود که دعانو یانداخت. و

 .پنداشتندیرا کرامت او م یژگیو نیو مردم ا دادیم بفری را هاآن

 جندالسماء انیجر: 

 عبدالزهرااءیاست که آن را ض« جندالسماء» انیجر ،رگذاریمهم و تأث یانحراف هایانیاز جر یکی

نام نوشت و در آن خود  نیبا هم یکتاب د،ینام «السماءیقاض»بنا کرده است. او خود را  یالگرعاو

 اریکرد و بس دایپ یاریبس روانیپ انیجر نیکرد. ا یمعرف هاعلیاهللفاطمه سالمو از اوالد  یرا مهد

 .وارد کرد بیآس عیبه تش

 یاحمدالحسن بصر انیجر: 

است که پس از  «یاحمدالحسن بصر» انیمعاصر در عراق جر یانحراف هایانیجر نتریمهم از

 و دورهمو احمدالحسن ه یگرعاو ،یخواهد شد. منشاو یبررس مفصلی طوره مبحث ب نیاتمام ا

 .خود را اعالن کنند یمناسب و خاص ادعا زمانی در بودند مأمور کدام هر اما بودند معاصر
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 یالغذاصحاب انیجر: 

همان  ینیخماعتقاد که امام نیبودند با ا ایاول عده یهدست :دو دسته بودند یالغذاصحاب

« اهللروح». حرکت کندیظهور م زودی شده است و به بیاست؛ رحلت نکرده بلکه غا یمهدامام

بودند که حرکت  ایعده دوم یهدست. اندنسبت داده یالغذدسته از اصحاب نیرا به ا

و  دانستندیزمان مصدر را امام یمقتددیس ،حرکت نیا روانیدادند. پ لیرا تشک «مالعظینباء»

 .مواجه شد زیمتأسفانه با استقبال عموم ن

 یالصرخ انیجر: 

 است نه عرب، یرانیا یستانیس اهللتیآ نکهیو ا یبر نژادپرست هیبا تک یانحراف انیجر نیا روانیپ

 اند.م کردهلَعَ یستانیس اهللتیرا در مقابل آ یمحمد الصرخ بن عبدالرضان ب دمحمدیس

معروف است  یصرخ یمحمود حسندیساهللتیکه به آ یمحمد الصرخ بن عبدالرضان ب دمحمدیس

 یمدع ت،یضمن اعالم مرجع یشد. و دهید تیبار با لباس روحان نیاول یبعث برا میرژبعد از 

 یزمان براامام یهشبک»به نام  یگروه یزمان شد. الصرخصدر و ارتباط با اماماهللتیآ یشاگرد

اعدام  دبای هاآن یهندارند و هم تیرضا دیراجع تقلاز مَ زمانکرد و ادعا کرد امام سیتأس« اعدام

 یهو اشاع یالصرخ انیاز جر تیعربستان با حما یِو وهاب عهیضد ش ،معاند یهاشوند. رسانه

 .کنندمی حمله شدته ب هیفق تیو وال رانیا یاسالم یافکار آن همچنان به جمهور

 یامریالستهیالگولیاحمداسماع انیجر: 

 یبوده ضمن رد ادعا یاو همراه منشاو نکهیا انیبا ب یامریالستهیالگولیبا نام احمداسماع یفرد

 یوص»و سپس  «ریسف»ابتدا خود را  یاست. و یمانیشد که  یخود مدع ،یبودن منشاو یمانی

 زیخود را آغاز کرده است و امروزه ن تیفعال یالدیم 1۹۹۹از سال  یامری. السدینام «امام

 .دارد یرانطرفدا
 

 :نیدروغ یمانی ؛یاحمدالحسن بصر انیجر
رهبر جندالسماء و کشته  یعراق به محل اختفا سیپل یهپس از حمل یاحمدالحسن بصر انیجر

از اعالن  شپی هاسال انیجر نیا خود را آغاز کرد. یو علن یرسم تیشدن او و همراهانش فعال

معروف است  وبیوتیهاشم که به پادشاه بود مثالً عبداهلل کایمرآ تیتحت حما ،یرسم تیو فعال

شناخته شده  یاو چهره یو فراماسونر انیاد شناسینشانهی هدربار دیربازدپُ یهادئویو یو دارا

. بردینام م «یمانیاحمدالحسن امام»اعراب است در وبگاه خود از احمدالحسن به نام  انیدر م

از  یهنبوش یو در روستا امریص یهلیدر قب یالدیم 1۹۷3در سال  لیالحسن فرزند اسماعاحمد
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زمان است سپس امام یهشد فرستاد یمدع یالدیم 1۹۹۹در سال  یتوابع بصره متولد شد. و

 یهعمام ست،ین دیم و سعالِ نکهیحضرت و فرزند امام است. احمدالحسن با ا یادعا کرد وص

 .کندیو مردم را موعظه م رودیبه منبر م گذاردیبر سر م یمشک
 

 :احمدالحسن و رد آنها یادعاها یبرخ یبررس

 

 

 
 

 ی:داریزمان در خواب و بمکرر امام دارید 

از خروج  شیپ یمشاهده یِمدع ،زمانکه امام کندیادعا را مطرح م نیا یحال الحسن دراحمد

 (4۷4 ص ،2 حتجاج، ج)اإل .خوانندیرا کذاب م یآسمان یهحیو ص یانیسف

 زمانموعود و فرزند امام یمانی: 

 کرده است: انیب گونهنیب خود را اسَالحسن نَاحمد

 .یالعسکرحسن بن دحممامام بن سلمان بن نیالحس بن صالح بن لیاسماع بن احمدالحسندیس

 میاز فرزندان عمو یمرد»: ندیفرمایم یمانیدر باب  1۷2 یفحهبصار، صصادق در کتاب نوراألامام

 یو ادعا رسدیسجاد مفرزند امام دیبه ز یمانیب سَنَ یعنی «...شودیخارج م منیدر  دیز

منصور و خروج او از  ،یمانینام  زین گرید یتیدر تضاد است. در روا ثیحد نیاحمدالحسن با ا

 (284ص  ،3 ج مهدی،حادیث اماما معجم) .( ذکر شده استمنیصنعا )

 بودن گواثبات دروغ لیاز دال گرید یکی. اسم او احمد و محل تولدش بصره است کهیحال در

 یمانی ،یخراساندیخروج س ث،یاست که مطابق احاد نیاو ا ادعاهای بودن باطل و احمدالحسن

پس چرا  یهست یمانیاگر تو  میاز او بپرس دیسال و ماه و روز است. حال با کیدر  یانیو سف

 اند؟همراه تو خروج نکرده یانیو سف یخراساندیس

 نییاز مهد یمهد نیاول: 

 کندیاستناد م یاتیادعا به روا نیا یاست و برا نییاز مهد یمهد نیاست اول یالحسن مدعاحمد

و  یاز نظر سند اتیروا نیخواهند آمد. ا «یمهد»فرد با نام  12 زمانامام از بعد هاکه براساس آن

تعداد  یاست. از طرف در تناقض باب نیا رد اتیروا ریبا سا یندارند و حت یاعتبار کاف ،یرجال

 آنها رد و احمدالحسن ادعاهای برخی بررسی

 زمانامام فرزند و موعود یمانی بیداری و خواب در زمانامام مکرر دیدار

 خواب در زمانامام با دیدار مهدیین از مهدی اولین
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 ثیاحاد نیدر هم یفرد نقل شده است حت کیفقط از  نییمربوط به مهد اتیاز روا توجهی قابل

 کهیحال در ستندیافراد امام ن نای که است شده اشاره اند،آن مجهول و کذاب انینامعتبر که راو

 ثیاست که اغلب احاد ینکته ضرور نیبه ا توجه. داندیاحمدالحسن خود را امام و فرزند امام م

 نیهمچن. نامعتبرند ای کذاب مجهول، هاآن انیو راو یراو ایدارند  فیضع یسند ای نییمهد

مشهور  ییروا انیخالف جر اتیروا نیا دیگویم ینوار، باب خلفاءالمهددر بحاراأل یمجلسعالمه

 .نامدیم زدهمیخود را امام س یاصرار دارد و حت ثیاحاد نیا یاما احمدالحسن بر درست است

 زمان در خواببا امام دارید: 

کند.  داریخواب دزمان در کند تا هرکس بخواهد با امام یکار تواندیالحسن ادعا کرده ماحمد

 «از آن است که با خواب ثابت شود. زتریعز ،یتبارک و تعال یخدا ندی»: اندصادق فرمودهامام
 (354ص  ،18 ج )بحاراألنوار،

 نیاطیش یگاه میفراموش کن دیو نبا ستین یما حجت شرع یخواب برا ث،یبنابر احاد نیهمچن

 .کنندیم سازیما خواب یبرا
 

 :احمدالحسن یاز ادعاها گرید یبرخ
 :کندیعا مداحمدالحسن ا نیهمچن

 .است وآلههعلیاهللیآل محمد صلّ یهماندیباق .1

 .کندیم یاریاو را  لیو اسراف میاو را تحک لیکائیم د،ییاو را تأ لیجبرائ .2

صورت  است. او مردم عراق را در لیعقبنمردم عراق مانند مسلم یزمان و براامام یوص .3

 .کندیم دیتهد ینکردن با خود به مجازات اله عتیب

 .معصوم است .4
 

 :و اقدامات احمدالحسن هایژگیو یبرخ
 هاییژگیبهتر است به اقدامات و و یانحراف انیجر نای اهداف و هاشناخت روش یبرا

 :توجه شود شتریاحمدالحسن ب

 از علما  یکیبه ن یهاداست که امام یحال در نیدارد و ا یدشمن ینیراجع دبا علما و مَ یو

ما را به رجوع به  زیزمان نو خود امام دانندیم ندی از مردم خروج مانع را هاو آن کنندیم ادی

 ،یمهدامام بتیکه پس از غ ینبودند عالمان اگر» :دانمراجع امر کرده یعنی ثیاحاد انیراو

کس چیکنند... ه تیامامشان هدا یآن حضرت بخوانند و آنها را به سو یمردم را به سو

 (11 ح ،1 ج )احتجاج، «.رفتیم رونیخدا ب نیاز د نکهیمگر ا ماندینم
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 َراجع دستور داده استاز مَ دیرک تقلبه ت. 

 است لیو مخالف سوزاندن پرچم اسرائ داندیرا نماد خود م هودی داوود رپَپنج یهستار. 

 داندیو قتل م یمستحق مجازات اله کنندینم عتیب یو با و تیرا که از او تبع یکسان. 

 دارد ینادرست هایبرداشت اتیاز روا سوءاستفاده کرده یمهدو ثیاز احاد. 

 مشهد و  یدر شهرها رانای در هاکه تمرکز آن طوریه ب کرده اندازیرا راه یو احزاب التیتشک

 .اهواز است

 شودیبه زور و قدرت متوسل م انیجر اهدافِ شبردیدر پ. 

 دهدیم قیخاص را بر عالئم ظهور تطب قیمصاد. 

 از  شیپ ینیخمامام کهی صورت در دهدمی نسبت خود به دروغه سقوط صدام را ب ییشگویپ

 .کرده از آن خبر داده بود ینیبشیواقعه را پ نیاو ا

 است یوهاب هایرسانه تیاحمدالحسن در حما. 

 ِگرانیبه د امبریاما از نشان دادن سالح پ خواندیم امبریلم و سالح پاو خود را وارث ع 

در  امبریپ لیوسا ریسالح و سا ف،یشر یدر کاف یثحدی مطابق کهدر حالی کندیم یخوددار

قادر به خواندن  یحت امبریلم پداشتن عِ یادعا دزمان است. احمدالحسن با وجوامام اریاخت

مسلط بودن به  ،تیبلم اهلدارا بودن عِ ،گرید یهااز نشانه نی. همچنستیقرآن ن حیصح

 .است یژگیو نیفاقد چن یجهان است که و هایلهجه و هازبان یههم

 مسلحانه دارد هاییریاو همواره با مخالفان خود درگ. 

 یکیکه  برگزار کرده است ییاهدا هایالعماره و سفان با سالح هایدر باغ یآموزش هایدوره 

 .سر افراد بوده است دنبری هاآن هایآموزشاز 

ما  یبرا نیرالمؤمنیاز ام ثیحد نیهم میریبگ دهیناد میرا که برشمرد یموارد نیاگر تمام ا یحت

دجال  کیگوست. کند، دروغ تیمهدو یادعا ،یهرکس از اوالد من که قبل از مهد» :است یکاف

)المالحم و الفتن،  «.است نیدجال یهبه من ندارد و مقدم یاو ربط کندیبصره خروج م یاز دجله

 (3۰ باب

آخرالزمان، رجوع به  ندجالی و هانجات از فتنه یراه برا نیکه بهتر میفراموش کن دینبا

 است. نیمتخصصان د
 

 :تیمهدو یانحراف یاهانیحزب بعث و کمک به جر
 از  یاریرا قبول نداشت منشأ بس رسول و خدا ،خودی هنامطبق اساس بر یحزب بعث که حت
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 :انجام داد از جمله یصدام اقدامات ه،یشعبان یهدر عراق است بعد از انتفاض یانحراف یهاانیجر

 .داریتظاهر به خواندن نماز و روزه .1

 .هیعلم یهادر حوزه ینفوذ دادن جوانان مستعد بعث .2

 یستانیو س میصدر، حکاهللتیمانند آ یراجع بزرگکه با مَ ییعمل و گفتار به علما یدادن آزاد .3

 .در تقابل بودند

 .انیاز روحان ینماز جمعه به برخ یهاقام یهاجاز .4

 یو مرتاض یریگآموزش جن یهاشرکت در دوره یجوانان بعث به هند برا یفرستادن برخ .5

 .(هاستاز آن یکیعبدالزهرا اءی)ض

 :در عراق داشتند تیبردن مرجع نیاز ب یدو برنامه برا عیدشمنان تش گریو د صدام

 .که با شکست مواجه شد راجعهم قرار دادن مَ یروهروب .1

 نیامامت( و مهم جلوه دادن ا یحت ایارتباط با امام  انیراجع )مدعبرتر از مَ یمقام جادیا .2

 استقبال مردم همراه شد.که متأسفانه با  نیدروغ گاهیجا

 پوراستاد رائفی سخنرانی

 یمانی دروغینع: ضومو

 تهران ۹2اردیبهشت پور، رائفیاستاد  سخنرانی خالصه و چکیده

 @Mahdiaran   سسه مصاف، مهدیارانتهیه شده در واحد مهدویت مؤ

http://t.me/Mahdiaran

