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 بسم اهلل الرحمن الرحیم
 فرماید:می امام صادق

از کوفه به یارانش سپاه سفیانی و رسد. آید تا به نجف میپیش می  قائم»

 .چهارشنبه است ،آن روز. مردم با او هستنددر حالی که  کنندسوی او خروج می

سازد خبر میو آنها را بادهد سوگند می ا را به حقشهکند و آندعوتشان میاو 

با من احتجاج  در مورد خدا کسهر د: فرمایو میاست که مظلوم و مقهور بوده 

که  جا گویند: از هرمیآنها پس  ..هستم. ترین مردم به خدایمن شایسته ،کند

ندیم و شما را رسابه شما خبر را ما همانا  ما به تو نیاز نداریم.که  خواهی برگردمی

 (6).«...آزمودیم
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 خواهانحق مهۀعلمیه و  هایهای حوزهطلبه بهیحتی صن

 

این جای دیگر قم و در هر  ،های علمیه در نجفهای حوزهطلبهامیدوارم 

آل گفتار ، و بپذیرند ـاستدردناک  یعذابکه پیشاپیش و اندرزی را ـنصیحت 

منزلت دهند ـ ارج و فرموده استامر ها طور که خداوند به آننهمارا ـ محمد 

را شوند و پشیمانی میپشیمان چون پر کاهی بر باد ندهند؛ که و حکمت یمانیه را 

 چه سود!

 پروردگارم هایپیام) (6)؛امینأُبَلِّغُکُمْ رِسَالَاتِ رَبِّی وَأَنَا لَکُمْ نَاصِحٌ ای قوم

 ۀملکمانند حداقل  (؛امینم )خیرخواهی( اندرزگویی را شما و رسانممی شما به را

 الرَّحْمَنِ هللِإِنَّهُ مِن سُلَیْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اد: یرفتار کنانصاف به خود با  اسب

 خداوند نام به: )مضمون( آن و است سلیمان از ای(که این )نامه) (5)؛الرَّحِیمِ

 (.مهربانی بخشاینده

وقتی » :فرمود که کندمیت روای  امام صادقعبد اهلل  وابو خدیجه از اب

در ابتدای   خداطور که رسول آید، همانجدید می یقیام کند با امر  قائم

 (9).«نمودندجدید دعوت می یاسالم به امر

پذیرفتن را برای  خواند باید خوداین روایت را میوقتی  یحقجویای  انسانهر

 ،روایاتحتی برخی  ؛دآماده کن ـکرده استن خو ه آچه بآناز غیر ـ جدید یامر

اسالم » اند:کردهتوصیف )غریبان( با رَرا غریب و اصحابش را غُ  امر قائم

                                                                                                      
 .10اعراف:  -6

 .98نمل:  -5

 .29ص  4: ج معجم احادیث امام مهدی ؛ 990ص  25بحار االنوار: ج  ؛ 904ص  5ارشاد: ج  -9
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 )6(«!پس خوشا به حال غریبان خواهد گشت؛بازغریبانه شد و آغاز غریبانه  

برداشت همان موافق با   خواهد امامگروهی میحزب و ، هر با تأسفولی 

ریزی برنامه آن حضرت برای قیامش خودکه ای طرح و نقشهحسب  رو بخودش 

 پیروی از آن حضرتاز طریق کسانی که برای باید  امامحتی  ؛بیایداست کرده 

 ترتیباین به اند بیاید، و ریزی کردهبرنامه : ُْکلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَیْهِم

م اگر امابنابراین  .(کردند آنچه نزدشان بود دلخوش به ایفرقه هر و) (5)؛فَرِحُونَ

قَاُلوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَی رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْیَتَیْنِ  :از طریقی دیگر بیاید

 نشده شهر نازل دو از آن مردیبزرگ بر قرآن این چرا: گفتند) (9)؛عَظِیمٍ 

 (.است؟

خطور نکرده و با امری جدید بیاید  آنها که به ذهن ایو برنامه اگر با طرحو 

یارو رو و استهزاتمسخر  ،و باید با تکذیبشود محسوب نمیامام آنها از نظر 

یَأْتِیهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا ا حَسْرَةً عَلَی الْعِبَادِ مَایَ: حق تعالی گفتاراین و گویا  گردد؛

ای به سوی آنها فرستاده هیچ بندگان! این بر دریغ ای) (4)؛کَانُوا بِهِ یَسْتَهْزِئُونَ 

ها را قصد و آنکوبد نمیهایشان را گوش (اش گرفتند!به سخره آنکه مگر نیامد

که کار  جاتا آنوضعیت به همین صورت بوده، هست و خواهد بود . کندنمی

 بینجامد.  با امام مهدیپیکار به برای آنها 

                                                                                                      

المعارف  ةدایر ؛534ص  6: ج معجم احادیث امام مهدی ؛ 553ص  3نیل االوطار شوکانی: ج  -6

 .690ص  4: ج احادیث اهل بیت

 .29مؤمنون:  -5

 .96زخرف:  -9

 .98یس:  -4
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به پا خیزد به سوی   هنگامی که قائم»: روایت شده است از امام باقر

از گویند: ح دارند به او میهزار نفر از بتریه که با خود سالرود. چند ده کوفه می

پس شمشیر را در  ما به فرزندان فاطمه نیازی نداریم. ای برگردجا که آمدههمان

کشد. سپس به کوفه داخل شده، تمام شان را میدهد و تا آخرینشان قرار میمیان

شان را کند و مبارزینمی هایشان را ویرانبرد، کاخمنافقین شکاک را از بین می

 (6).«راضی گردد وجلّکشد تا خداوند عزّمی

خواهد با ترسد و نمیمیبازگشت برای هر کسی است که از  یاندرزو این 

 شود.رویارو « ای پسر فاطمه برگرد»این سخن که با   امام
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 بسم اهلل الرحمن الرحیم     

 ،والحمدهلل رب العالمین

 و المهدیین و سلم تسلیماً مد و آل محمد االئمهی اهلل علی محو صل 

و صلوات ، آنِ پروردگار جهانیان استآنِ خداوند و ستایش تنها از سپاس و 

 ن باد!بر محمد و آل محمد، ائمه و مهدیی تام و تمام خدا

نَّ هُوَ الَّذِی أَنزَلَ عَلَیْکَ الْکِتَابَ مِنْهُ آیَاتٌ مُّحْکَمَاتٌ هُ  فرماید:حق تعالی می

ا ََ أُمُّ الْکِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِینَ فِی قُلُوبِهِمْ زَیْغٌ فَیَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَ

نَّا بِهِ کُلٌّ  وَالرَّاسِخُونَ فِی الْعِلْمِ یَقُولُونَ آمَهللُالْفِتْنَۀِ وَابْتِغَا ََ تَأْوِیلِهِ وَمَا یَعْلَمُ تَأْوِیلَهُ إِلَّا ا

 را کتاب این که او همان کسی است) (1)؛مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا یَذَّکَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ

 و الکتاب هستند، ام هاآیه این محکماتند، هایشآیه از بعضی کرد؛ نازل تو بر

 جوییفتنه سبب بهاست ـ باطل به میل دلشان در که آنها ها متشابهاتند.آیه بعضی

که تأویل آن را جز خداوند  یحالدر کنند،می پیروی متشابهات از ـتأویل به میل و

 به آن ما: گویندیو آنان م دانندیاند، نمو آنان که قدم در دانش استوار کرده

 (.گیرندنمی پند خردمندان جز و ما است؛ پروردگار جانب از همه آوردیم، ایمان

خداوند در سخن طور که همانشود دیده میبه متشا در سخن معصومین

 شدهروایت   از آنهامطلبی است که ، و این متعال متشابه وجود داردو  انسبح

 است به متشابه بوده   قائممخصوص بیان آنچه در   آنهاو چقدر  (5)؛است

                                                                                                      
 .3آل عمران:  -6

روایت شده است که سخن آنها هفتاد وجه دارد. صفار در بصائر الدرجات روایت  ز معصومینا -5

کرده است: محمد بن عیسی، از محمد بن ابی عمر، از جمیل، از ایوب اخی ادیم، از حمران بن اعین، از 
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ما به راستی اگر  ...»: فرمایدمیتعبیر   چنان که امام رضاآن نیازمندتر هستند؛ 

گردن صاحب شد و قطعاً شرّی برایتان میبدهیم را به شما  هیدخواآنچه شما می

 (6).«شودگرفته می این امر

کسی که متشابه قرآن را به محکم آن »: روایت شده است  و از امام رضا

 :سپس فرمودند «است به صراط مستقیم هدایت شدهبه درستی که برگرداند 

وجود  ـمثل متشابه قرآنـ و متشابه ـمحکم قرآن مثلـهمانا در اخبار ما محکم »

و از متشابه آن بدون محکمش  برگردانید شپس متشابه آن را به محکمدارد؛ 

                                                                                                      
که ویم گسخن میمن بر هفتاد وجه » ما را حدیث نقل کرد و گفت: فرمود:  ابا عبد اهلل امام صادق

 (.943)بصائر الدرجات: ص  «رَفتی دارماز هر کدام محلّ بُرون

همچنین روایت کرده است: بر ما حدیث نقل کرد حسن بن حسین اللؤلؤی، از ابن سنان، از علی بن ابو 

رفتیم. وقتی ما نشسته بودیم به ناگاه  حمزه که گفت: من و ابو بصیر به دیدار ابا عبد اهلل امام صادق

کنم؛ به سخنی فرمود. من پیش خود گفتم: این از چیزهایی است که برای شیعه نقل می بد اهللابو ع

به صورت من نگاهی کرد   ام. گفت: امامخدا سوگند این حدیثی است که مثل آن را هرگز نشنیده

م فالن اگر بخواهمد نظر دارم؛ کنم که در آن هفتاد وجه به کالمی تکلم میمن همانا »و سپس فرمود: 

 (.943)بصائر الدرجات: ص « گیرممیگیرم و اگر بخواهم فالن را برمی)وجه( را بر

همچنین روایت کرده است: بر ما حدیث نقل کرد محمد بن عیسی، از محمد بن ابی عمیر، از محمد بن 

که در  گوییمکالمی سخن میما به »که فرمود:  حمران، از محمد بن مسلم، از ابا عبد اهلل امام صادق

 (.943)بصائر الدرجات: ص  «داریمآنها محل خروجی هر کدام از آن هفتاد وجه است و از 

شما »که فرمود:  بر ما حدیث نقل کرد احمد بن محمد، از حسن بن محبوب، از احول، از ابا عبد اهلل

صرف  ما بر هفتاد وجهکه سخن ما را بشناسید سخن ترین مردم هستید در صورتی که معانی فقیه

 (.943)بصائر الدرجات: ص « شودمی

 .668ص  25بحار االنوار: ج  ؛ 908قرب االسناد: ص  -6
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 (6).«شویدنکنید که گمراه میپیروی 

خالص متعال وتش را برای خداوند سبحاننیّمعصوم غیر انسانِبنابراین اگر 

 ۀچه از قضیبه خصوص در آند ـغور کن  بخواهد در کالم اهل بیتگرداند و 

ـ دچار به طور کلی یا جزئیـچه بسا  ـاستوارد شده  االمرصاحب

به طور قطع و درستی برسد  درکِ به مورد و اگر در فهم یک  برداشت شودسو َ

و نیست معصوم چرا که او ؛ خواهد رفتخطا به مورد دیگر فهم و درک در یقین 

تعصب دارد و ل وضعیت کسی که بر موردی حا ؛است وارد شدهبر عقلش باطلی 

و جاهل که نسبت به هر دو کند درحالیورد دیگری حمل )تعبیر( میآن را بر م

 ؟!ناآگاه است چگونه خواهد بود

که  دانداست بنموده غور   معصومین کسی که در روایاتچه بسا و 

قرآن  تکذیب و ردّظلم کرده بود کتابی در  کسانی که به خودش زروزی یکی ا

چیزی خن خود سگوینده از شاید »وی چنین نگاشت: به   امام .نوشتکریم 

این شخص پند گرفت و کتاب  (5).«باشدای اراده کرده تو فهمیدهچه غیر از آن

                                                                                                      
؛ مستدرک الوسایل: 662ص  53وسایل الشیعه )آل البیت(: ج  ؛516ص  5: ج عیون اخبار الرضا -6

 .942ص  63ج 

اسحاق : استآشوب روایت کرده است: ابوالقاسم کوفی در کتاب التبدیل نقل کرده ابن شهر -5

شروع به تألیف تناقضات قرآن کرد و خود را به این مورد مشغول  ـفیلسوف عراق در زمان خودـکندی 

از شاگردانش به مالقات تنهایی اختیار کرد. روزی یکی  در منزل خود برای این کار گوشۀ وی نمود.

استاد  ی نیست کهرشید ا در شما مردآی»: فرمودبه او   ابو محمد. رفت امام حسن عسکری

هستیم؛ : ما از شاگردانش عرض کردشاگرد آن  «؟!داردبازبه قرآن  ششما را از انجام مشغولیت کندیِ

آیا »: فرمودبه ایشان  ابو محمدباشد؟ بر ما روا موارد دیگر چگونه اعتراض بر او در این مورد یا 
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 .از بین بردباطل را  

مطلب   امام مهدی ۀرا برای تمام کسانی که در قضیحال من این پرسش 

از  هستندـ و ائمهرسول خدا که وینده ـچه بسا گ»کنم: مطرح مینویسند می

 .«باشندای اراده کرده فهمیدهشما  چهآناز چیزی غیر سخن خود 

آیا متشابه کالمشان  !نویسیمیمطلب   امام مهدی ۀای کسی که در قضی

 ؟ایبرگرداندهرا به محکم آن 

آیا روایت محمد بن سمری محکم است یا متشابه؟ اگر  :پرسممیحال از شما 

                                                                                                      
در آنچه او بر به سوی او روانه شو و »د: فرمو .گفت: آری «رسانی؟به او میفهمانم میتو به که را  چهآن

آن دارم؛ آیا سوالی  :بگوگرفتی به او انس به این ترتیب وقتی  آن است با او انس بگیر و همراهی کن.

 بیایدشما گوی این قرآن نزد پس به او بگو اگر سخنخواهد طلبید. که او آن را از تو  ؟را از شما بپرسم

؟ او ایهرفتسویش و به  هپنداشتشما غیر از آن معنایی باشد که فته است گچه مرادش از آنتواند میآیا 

بشنود وقتی او مردی است که پذیر خواهد بود؛ چرا که چنین چیزی امکان :به تو خواهد گفت

اراده کرده غیر از آن او  چهشاید آن ،دانیچه میشما او بگو: پس چنین پاسخ داد به اگر  .فهمدمی

مرد به سمت آن . «ای و او بر معانی دیگری آنها را وضع کرده باشد!رفتهسو ن ه آب که شماباشد چیزی 

تکرار  :به او گفتنمود. کندی مطرح  شرا برای مسئلهکندی روانه شد و به او مهربانی کرد تا آنکه این 

نظر به محتمل و چنین چیزی در زبان دید و با خود اندیشید کندی  .تکرار کرداو آن را برایش  کن!

دهم که اکنون بگویی این مطلب را از کجا تو را قسم میبه او گفت: درست و مورد قبول است. 

گفت: هرگز کندی  .کردمبیان شما  هعارض شد و بقلبم : این چیزی بود که بر ای؟ او پاسخ دادآورده

د شد؛ نخواهکه به این منزلت رسیده باشد به چنین چیزی هدایت  دیگری کسهیچ تویی و نه  چون

گفت: کندی  .امر نمودکار مرا به این  : ابو محمد پاسخ داد؟ بوداز کجا مطلب این بگو پس به من 

او از سپس شود. چنین مطلبی جز از اهل این خانه )آل البیت( خارج نمیو مثل اکنون درست گفتی؛ 

بحار  ؛ 252ص  9 طالب: ج ومناقب آل اب) «که تألیف کرده بود آتش زدرا و تمام آنچه خواست آتش 

 .(935ص  68االنوار: ج 



 انتشارات انصار امام مهدی  21 

: خواهم گفتبه شما است،  روشنو  واضحدارای معنایی بگویی محکم و 

ه سید از جمل ؛اندش درآوردهربه نگااز علما معانی زیادی را در فهم آن بسیاری 

 .دیگرانو  سید صدر ، مصطفی کاظمی 

برداشتی سو َهیچ در حدی که ـوضوح معنای آن  این داللت بر عدمکه 

 شود.محسوب میمتشابه نیست و محکم بنابراین  .کندیم ـنگذاردبرایشان باقی 

و ؟ برداشت شده باشیدچار سو َدر فهم این روایت  شمادارد که نآیا امکان حال 

وجود دارند که داللت و روشن روایاتی محکم با معنای واضح که دانی آیا نمی

اً بسیار ها واقعاین روایت .دنکنمی  قیام اماماز ای پیش فرستادهبر وجود 

بیان فقط برای یادآوری این دست روایات است که از ای تنها نمونهو این هستند 

در دارد که صاحب این امر غیبتی »: روایت شده است از امام باقرکنم: می

که تا آن (ذی طوی اشاره کرد ۀو با دستش به منطق) استها از این وادیبرخی 

از اصحابش برخی آید تا با میاست مولی که با او بوده آن خروجش از پیش 

گویند: نزدیک به چهل چند نفر هستید؟ میاینجا گوید: شما پس میکند. دیدار 

به خدا گویند: اگر صاحبتان را ببینید؟ میخواهید بود  گوید: چگونهمی .نفر

 همراهش چنین خواهیم کرد.نیم کَبِجا ها را از کوهاز ما بخواهد اگر سوگند 

و  از بزرگان نفرده گوید: آید و مینزدشان میروز ن سپس فردای آ

برد )بزرگان( را میها آنکنند، و او آنها چنین می را معرفی کنید.تان برگزیدگان

 (6).«گرداندمیبازها را آنآن از بعد  و شب تا صاحبشان را مالقات کنند

                                                                                                      
معجم احادیث  ؛946ص  25بحار االنوار: ج  ؛ 21ص  5تفسیر عیاشی: ج  ؛603غیبت نعمانی: ص  -6

 .5ص  2: ج امام مهدی
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ان علما و بزرگ نقلآن را شیعه  یاز علما یکه ثقاتـخضرا  ةجزیر ماجرایدر  

این  ۀاز جمل شود؛این مطلب دیده می ـ نیزاندشان روایت کردهشیعه در تصنیفات

 : علما

 (635 ص 5 نجم الثاقب: جنوری در ) یمیرزا ـ

 (30 ص 6 ین: جمؤمنسید نور اهلل تستری در )مجالس ال ـ

 (02 ص 5 شیخ علی حائری در )الزام الناصب: ج ـ

 (353 ه: صمقدس اردبیلی در )حدیقۀ الشیع ـ

 (988 فیض کاشانی در )نوادر االخبار: ص ـ

 شهید اول محمد بن مکی ـ

 (یسید هاشم بحرانی در )التبصرة الوالی فی من رأى القائم المهد ـ

 (ائمه برای هدایت امتایشان میرزا رضا اصفهانی در )تفسیر  ۀو از جمل ـ

 (936 ص 3 )اثبات الهداة: ج عاملی در حرّ ـ

 کرکی  محقق ـ

 (556 اصولیه وحید بهبهانی در )بحث صالة الجمعۀ: ص ۀسس مدرسؤم ـ

 سید عبد اهلل شبر در جال َ العیون ـ

ایشان سید مهدی بحر العلوم صاحب کرامات و مقامات در )فوائد  ۀو از جمل ـ

 باشند.می (691 ص 9 : جهالرجالی

ه شود کمینقل   بیانی برای روایت علی بن محمد سمری از امام مهدی

از مشایخمان روایت  !منآقای ای  عرض کردم:پس »است: آن به قرار زیر متن 

ایشان امر به غیبت کبری که وقتی روایت شده  االمرایم که از صاحبکرده

این چطور  ؛را بعد از غیبتم ببیند دروغ گفته استمکسی که  :نداهفرمودنمودند، 
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: بینند؟ فرموداو را میکه هستند که در میان شما کسانی و حال آنممکن است 

چه از ـ آن زمان گفتند زیرا دشمنانشتنها برای آن را  راست گفتی، ایشان

تا آنجا که برخی بودند ـ بسیار عباسهای بنیفرعوندیگران از و چه از  شاهل بیت

که یادی از ایشان بشود منع این دربارةرا از صحبت کردن  برخی دیگرشیعیان 

یوس أطوالنی گشته است و دشمنان از او م ،مدت ،این زمان در اما ؛کردندمی

 و به برکت ایشان دور استبه شان به بند کشیدنو  اند و شهر ما از آنها و ظلمهشد

  (6).«دست یابدتواند به ما از دشمنان نمییک هیچ 

چه آن هبآنها را »که باب این ، از کندمطلب شما را کفایت نمیاگر این 

قوم در این که  عقلی ةدعگویم: قامی« ملزم کنید کنندن ملزم میه آخودشان را ب

در حکم جزئیه  ،مهمله ۀقضی»است: قرار این از دارند منطق و اصول به آن اقرار 

پس کسی »که متن آن به این قرار است: ـموجود در روایت سمری  قضیۀو « است

 «استزننده  افترا کذابِ ،ادعای مشاهده کندخروج سفیانی و صیحه پیش از که 

 :شودمین صورت یبه ا ییعن ؛، پس در حکم جزئیه استمهملهاست ای قضیه

ند نکمیخروج سفیانی و صیحه از پیش از کسانی که ادعای مشاهده برخی پس »

را برساند وجود آن  بودن خارجی که کلی قرینۀهیچ و  «!زننده هستندافترا  کذابِ

کند، داللت بر جزئی بودن آن مید دارد که وجوخارجی  ای، بلکه قرینهندارد

امام سوی بر ارسال کردن شخصی از دارند که داللت هستند روایاتی که همان 

ها، این روایت ۀاز جمل است؛او  ةتمثیل و نمایند ،قیام از پیشکه   مهدی

                                                                                                      
 .05ص  5الزام الناصب: ج  ؛636ص  25بحار االنوار: ج  -6
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روایات بسیار دیگری و  (5)،یمانیهمچنین روایت و  (6)،ارایه شدروایتی که  

 هستند.

منطق و اصول از برای کسی که  خصوصبه ـبیشتر مطلب  شدن ترروشنای بر

ه است یا ره یا کلیّهمله، و مسوّره است یا مُ سوّیا مُ، گویم: قضیهمی ـاطالعی ندارد

... کذاب کنندمیکسانی که ادعای مشاهده  ۀهم»بنابراین اگر شما بگویی  ؛هیّئجز

 «همه»ا که شما این قضیه را با عبارت ؛ چره استکلیّ قضیۀ، یک این قضیه «هستند

... کننداز کسانی که ادعای مشاهده میبرخی »حال اگر بگویی ای. کردهآغاز 

آغاز « برخی»زیرا شما با عبارت ه است؛ یّئجز قضیۀیک این  ،«هستندکذاب 

« برخی»یا « همه» سورِاز قضیه را مهمل بگذاری و برای آن شما . اما اگر ایکرده

را کلی بودن و معنای  باشدمیه یّئدر حکم جزای نکنی، چنین قضیهاستفاده 

باشد که بر کلی بودن آن وجود داشته خارجی  ایقرینهرساند مگر اینکه نمی

ی بودن آن ئبر جز ایو قرینهای یافت نتوان چنین قرینهاگر بنابراین  ؛داللت کند

ای و قرینه (9)همله استباال م قضیۀ. شودمیمحسوب یه جزئیه قضیافت شود، این 

 آن بر جزئی بودندالّ بلکه قرینه شود یافت نمی که داللت بر کلی بودنش باشد

                                                                                                      
 روایت شد. روایت پیشین که از امام باقر -6

وصیت و » ،«یمانی، حجت خدا»هایی چون رجوع کنید؛ به کتاب ار امام مهدیبه انتشارت انص -5

های دیگری که در سایت رسمی انصار امام و دیگر کتاب« جامع االدلۀ»، «الحسناحمدوصی 

 وجود دارند. مهدی

 کذابِ  ،خروج سفیانی و صیحه ادعای مشاهده کندپیش از پس کسی که »: یعنی این سخن امام -9

 «.استننده ز افترا
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شود نتیجه گرفته میبنابراین  (6)(.باشدمی روایات ائمههمان )که وجود دارد 

روایت سمری داللت بر انقطاع  به این ترتیبجزئیه است، و که این قضیه، 

و الحمد هلل  ؛کندنمیـ دور ه در معناینزدیک و چدیک در معنای نزچه سفارت ـ

 وحده.

کوبیده ! و محکم به دیوار شود؟!محکم به متشابه برگردانده میحال چگونه 

 !!شود؟می

فَأَمَّا الَّذِینَ فِی قُلُوبِهِمْ زَیْغٌ فَیَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَا ََ : فرمایدحق تعالی می

 جوییفتنه سبب بهاست ـ باطل به میل دلشان در که آنها) (5)؛وَابْتِغَا ََ تَأْوِیلِهِ  الْفِتْنَۀِ

 (.کنندمی پیروی متشابهات از ـتأویل به میل و

 امام قضیۀاز کسانی که در برخی که آنگونه ـپرسشی دارم: آیا یمانی به عالوه 

 (9)؟اهد بودخوبعد از صیحه ـ اندتصریح کرده ،اندفرسایی کردهقلم 

                                                                                                      
و سایر  «روایت سمری به نو نگرشی»و کتاب « پاسخ کوبنده به منکر دیدن قائم»به کتاب  -6

اند مراجعه روایت کرده -خداوند حفظشان کند-که برادران  امام مهدیهای انتشارات انصارکتاب

 نمایید.

 .3آل عمران:  -5

طور بر آنها سزاوار و همین» گوید:آنجا که می ؛همان شیخ اسحاق فیاض استافراد این  ۀاز جمل که -9

تکذیب شود چرا که این  ،که ادعا کند یمانی است یا خراسانی یا صاحب نفس زکیهکسی است هر 

 هدایت بلکه) «لعلکم تهتدون»به کتاب  «.از صیحهمگر پس شوند مبارک ظاهر نمیهای شخصیت

 .مراجعه نمایید ـفرمایدافزون توفیقشان را که خداوند ـ از انتشارات انصار امام مهدی (شوید

(؛ 68)ص  تصریح کرده است بر این مورد« فقه عالئم ظهور»شیخ محمد سند در کتابش طور که همان

به طور روایت این و در » گوید:می امام باقرروایت شده از بر روایت یمانی نوشتی پِیدر آنجا که 

آسمانی،  ۀصیحاز جمله ظهور است، و حتمی عالمت  ،یمانی هاینک: اول: اجمالی چند نکته وجود دارد
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 ـیعنی قیامشـو خروج یمانی  رمضان استماه صیحه در توجه داشته باشیدکه  

یعنی در رجبی که بعد از آن ـصیحه باشد از بعد )یمانی( پس اگر  ؛در رجب

از بعد  ـبرداشت نادرستاساس این برـدر این صورت خروج یمانی  ـاست باشد

از ، و ماه رجب بعد استدر محرم  قیام امامخواهد بود، زیرا  قیام امام

 است.مطلبی واضح و روشن و این  ؛آیدمحرم می

روایت سمری وظیفه با توجه به گویند: ما ها میآنکه برخی از سبحان اهلل 

آنکه حال  (6)؛تکذیب کنیمـ هر وقت که بیایدرا ـ امام مهدی داریم فرستادة

                                                                                                      
هر  ـاز آسمان است که اهل زمین جبرئیل که ندای این ؛ذکر شدهمطالبی این صیحه اینکه در اوصاف و 

را مشخص طور خراسانی شنوند، استیال یافتن سفیانی بر شام، و همینآن را می ـکس به زبان خود

راه را بر  روایتاین ها در و این مشخصه ؛به حسنی تعبییر شده استاو از  که در روایات دیگرکند می

 «.بندداستیال یافتن سفیانی بر شام می از پیشو  صیحه و ندا از آسماناز پیش کنندگان این دو اسم  ادعا

متن  باشد.ه است میکه متوجه او شدپاسخ به پرسشی سید کاظم حائری در افراد این  ۀاز جمل -6

اهلل العظمی سید کاظم آیتدفتر مرجع دینی جناب به »: گرامی ةخوانندشما پاسخ تقدیم و  پرسش

 حسینی حائری

 سالم علیکم و رحمۀ اهلل و برکاته

به نام شخصی در عراق : ؛ اینکهکنیممطرح میعالی که خدمت جناب پرسشی برای ما مطرح شده است

و  مردم استبه سوی او  ةو فرستاد امام مهدی فرزندکند که از اهالی بصره ادعا می الحسناحمد

به دو نیم زنده کردن مردگان و  ،بر ادعایش مالقاتش با امام او دلیل. گیردمیبیعت  برای امام

 ایبرپاسخ شما  .اندکردهپیروی از مردم از او برخی  .یلی استیپر اسراشش ةستارنمادش  و ،کردن ماه

آنها جناب سید  جمل/از  کهکرده است دعوت علما را به مباهله  ۀماو چیست؟ با توجه به اینکه او ه

 !باشدمی عالی(جنابیعنی )

 قهـ  6451 رجب 6ـ ن شما ااز مقلدگروهی 

 چهار سفیر، نایب امامقطع و یقین ثابت شده است که . به طور بسم اهلل الرحمن الرحیمپاسخ: 
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آید با کسی که میاند فرمودهان بی اند که ائمهخود را به فراموشی زدهاینان 

 شود.علم شناخته می

 :ودفرممی اهلل امام صادق شنیدم ابا عبد :نقل شده استاز مفضل بن عمر 

گردد و در اش برمییکی از آنها به خانوادهدارد؛ در صاحب این امر دو غیبت »

                                                                                                      
و  القاسم حسین بن روحعثمان عمری، سوم ابودوم محمد بن اول عثمان بن سعید عمری،  :اندبوده

از وفات عمری پیش از (، و شش روز که خداوند از آنها راضی باشدچهارم علی بن محمد سمری )

تو  ةخداوند پاداش برادرانت را دربار» در آن فرمودند:که ش خارج شد یبه خط امام و امضانوشتاری 

کس کارهای خود را انجام بده و به هیچ ،. پسی رفتخواهشش روز از دنیا  ۀبزرگ نماید. تو در فاصل

 د تاواقع شد و ظهوری نخواهد بو کامل، وصیت نکن که پس از تو جانشینت باشد؛ زیرا غیبت دومِ 

به زودی به سراغ شیعیان  دنکنی که ادعای مشاهده میانو کس زده شود و سفیانی آشکار گردد... صیحه

د را آسمانی ادعای مشاهده کن ۀاز خروج سفیانی و صیحپیش  که یمن خواهد آمد. آگاه باشید! کس

 ..«..تکذیبش کنید

داده در زمان غیبت کبری امام مهدی  ةمشاهد ادعا کنندةفتوی به تکذیب نیز به همین صورت سیستانی 

 . متن این فتوا تقدیم به شما:است

ـ ارواحنا فداهـکند امام عصر می کسی که گمانبرابر شرعی در گیری به درستی که موضعبسمه تعالی؛ »

در عدم تصدیق او در آنچه  کندمالقت می ـیاؤمستقیم یا از طریق رچه به طور را در زمان غیبت کبری ـ

ـ پذیرفته اوامر یا سایر موارددهد ـنسبت می  اینکه آنچه او به امامو باشد مورد ادعایش است می

شود کند باطل است و انکار میلوات خداوند بر او( حکایت می)سالم و ص اماماز آنچه او بلکه  نشود؛

خدوند بر آنچه راضی است موفقشان )ما به برادران مؤمن خود  ـ.همانند مواردی که در باال بیان شدـ

 هاو ترویج آنانتشار در به هیچ وجه کشیده نشوند و سوی چنین ادعاهایی کنیم که به زد میگوش (بدارد

تا وقتی که بر ـآنها پیروی و همراهی کنیم از آنها نصیحت میبه نکنند و مشارکت  ـز انحابه هر نحوی اـ

کنیم که فرج میبا تضرع درخواست خداوند تبارک و تعالی گزینند. از دوری ـ این منهج قرار دارند

 .هـ 6455رمضان  56 !تعجیل فرماید و ما را از انصار و اعوانش قرار دهدرا  اماممان صاحب العصر

 «.ق
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: عرض کردم. «رفته استصحرا و به کدام  ،شود به هالکت رسیدمی دومی گفته 

نمود از او در مورد ی ادعایچنین  ،اگر مدعی»؟ فرمود: کنیمچه چنین شد اگر این

 (6).«تواند پاسخ گوید بپرسیدکسی چون او می که تنهاچیزهایی 

: عرض کردم امام باقرابو جعفر به  :گفتکه نقل شده است  از ابی جارود

ا چه چیزی شناخته بآید گذرد کسی که بعد از او میدراگر امام قائم از اهل بیت 

و که فضل اقرار آل محمد به اینو خاموشی گزیدن  ،با هدایت» :فرمود؟ شودمی

شود پرسیده نمیصدفش قرار دارد دو میان در که چیزی هیچ دارد و از برتری 

  «.دهدمگر اینکه پاسخ می

ای سحر از ماهواره ۀها در شبککه یکی از آن هنگامیکورانی  شیخ علی

 پرسد: او می اززیر روایت 

رسیدیم  : من و ابان خدمت ابا عبداهلل امام صادقگویدمیابوبکر حضرمی 

های سیاه در خراسان ظاهر شده بود. عرض و این موضوع زمانی بود که پرچم

هایتان بنشینید. آن هنگام که در خانه»فرمود:  کردیم: نظرتان چیست؟ ایشان

 (5).«به سوی ما بشتابید دیدید ما بر مردی اجتماع کردیم با سالح

کند دانیم کسی که با شمشیر قیام میگوید: ما میمیدر ادامه شخص و این 

حسن امام تا نیز باشد، و ائمه میاو  ةمستقیم نمایندبه طور که است امام یا کسی 

گرد آمدن  ،ظاهربنا به پس  ؛انددر زمان ظهور وفات یافته گیهم  عسکری

های رسول یاؤآیا این ر ز طریق رؤیا نخواهد بود.جز ابر صاحب حق  ائمه

                                                                                                      
 .623ص  25بحار االنوار: ج  ؛ 630غیبت نعمانی: ص  -6

 .412ص  9: ج معجم احادیث امام مهدی ؛690ص  25بحار االنوار: ج  ؛ 589غیبت نعمانی: ص  -5
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یاها ؤاین رو در  انداز مردم دیدهبسیاری که   زهرا و ائمهخدا، حضرت 

ها بر آنگرد آمدن بیانگر  حق است احمد الحسنکه فرمایند می  معصومین

 واجب است؟ احمد الحسن درنتیجه یاری دادن و  صاحب حق

گرد آمدن یعنی « آمدن آنهاگرد»: ویدگدر پاسخ میکورانی  شیخ علی

 سادات هاشمی هستند!! منظور فاطمه و فرزندان 

را  امام هاشمیسادات از بسیاری داند گویا شیخ کورانی نمی !سبحان اهلل

روایت زیر و  (6)(دارندداللت مطلب که روایات بر این آنگونه )کنند یاری نمی

 است: روایات دست این مثالی از تنها 

 وقتی علی بن حسینگفت: کابلی روایت شده است که خالدواب از

شما  !: فدایت شوم. عرض کردمرفتم باقرعلی به دیدار محمد بن  گذشتدر

و دوری گزیدنم از مردم به خاطر پدرت  تانانس به پدر از بریدنم از مردم،

عرض کردم:  «؟خواهیراست گفتی ای ابا خالد چه می»: . فرمودآگاهی داری

ای برایم توصیف فرموده است به گونهیتان گردم! پدر شما صاحب این امر را فدا

ای ابا خالد » گیرم. فرمود:شناسم و( دستش را میکه اگر او را در راهی ببینم )می

 را به اسماو نام ببری تا برایم خواهم او را : میعرض کردم« ؟خواهیچه می

من از مطلب سر به مُهری از  ـبا خالدای اخدا سوگند ـبه »بشناسم. پس فرمودند: 

که اگر در مورد آن با کسی سخن مطلبی پرسیدی از من در مورد  سوال کردی!

پرسیدی که اگر مطلبی از من  . دربارةگفتمبا تو هم سخن می گفته بودم حتماً

                                                                                                      
روایت کرده  «مام مهدیامعجم احادیث » خود را در کتابمطلب این وی با توجه به اینکه  -6

 آید.پاورقی بعدی می چنانکه آدرس روایت در ،است
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  «.خواهند کردکه او را تکه تو شوند میحریص او پسران فاطمه او را بشناسند بر  

ظن هرگز به که او کند میین صورت کامل ارا به پاسخ خود ورانی و شیخ ک

شیخ از نظر  یاؤدر ر دیدن معصوم ،ظاهربنابراین در  ؛کندنمین تکیه و گما

 بیش نیست!!!  و گمانی ظن تکورانی در بهترین حال

دهند، قرار نمیخود حقیقت را هدف  دربارةتحقیق کردن اینها  !سبحان اهلل

آن  اخودشان بحتی اگر  دارند؛ کذیب به هر طریقی که شده باشدبلکه سعی در ت

 قانع نشده باشند!! 

طور همان؛ دارد رؤیابا ارتباط تنگاتنگی  امام مهدی قضیۀکه اینوجود با 

تصریح این مطلب به  امام رضاآنگونه که و  (6)شدروشن پیشین از روایت که 

 : اندفرموده

 .پرسیدم رؤیا مسئلۀاز  از امام رضا گفت:که نقل شده است  از بیزنطی

شما را که آنچه ما به راستی اگر »: سپس فرمود و نمود یحضرت درنگ

 گردن صاحب این امرشد و خواهید به شما بدهیم قطعاً شرّی برایتان میمی

 (5).«شودگرفته می

با این  لیوفرماید مربوط میرا به گردن صاحب این امر  رؤیاامام این بنابر

را  این دلیل ملکوتی عظیمشود که میکنند به هر طریقی میود آنها سعی وج

تصدیق  و ائمهخدا رسول  ،قرآنکه ـ؛ همان دلیلی را رؤیایعنی نادیده بگیرند ـ

 در قرآن آمده است:  کنند.میآن اعتماد  رو ب

                                                                                                      
آن هنگام که دیدید ما بر مردی اجتماع »فرماید: است که می روایت امام صادق منظور سید -6

 «.کردیم، با سالح به سوی ما بشتابید

 .684مختصر بصائر الدرجات: ص  ؛ 908قرب االسناد: ص  ؛ 554ص  5کافی: ج  -5
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َبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُنبُلَاتٍ وَقَالَ الْمَلِکُ إِنِّی أَرَی سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ یَأْکُلُهُنَّ س

و ) (6)؛خُضْرٍ وَأُخَرَ یَابِسَاتٍ یَا أَیُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِی فِی رُؤْیَایَ إِن کُنتُمْ لِلرُّؤْیَا تَعْبُرُونَ 

 الغر گاو هفت را آنها که امدیده را فربه گاو هفت خواب در: گفت پادشاه

 من، انخاص ای خشک دیگر. خوشۀ هفت و دیدم سبز خوشۀ هفت و خورندمی

 (.دانیدمی خواب تعبیر اگر آگاه کنید، مرا از خوابم

 ِیُوسُفُ أَیُّهَا الصِّدِّیقُ أَفْتِنَا فِی سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ یَأْکُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْع

 یوسف،) (5)؛لَعَلَّهُمْ یَعْلَمُونَ  سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ یَابِسَاتٍ لَّعَلِّی أَرْجِعُ إِلَی النَّاسِ

 الغر گاو هفت را فَربه گاو هفت که کن تعبیر ما برای گوی!راست مرد ای

 نزد مردم من دیگر، تا خشک خوشۀ هفت باشد و سبز خوشۀ هفت و خورند،می

 (.گردند باشد که آگاه بازگردم،

ِّی أَرَی فِی الْمَنَامِ أَنِّی أَذْبَحُکَ فَانظُرْ مَاذَا فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْیَ قَالَ یَا بُنَیَّ إِن

 پدر با چون) (9)؛الصَّابِرِینَ   مِنَ هللُتَرَی قَالَ یَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِی إِن شَا ََ ا

 که امدیده خواب در پسرکم، ای: گفت بپردازند، کار به باید که رسید جایی به

 ایشده مأمور چه هر به پدر، ای: گفت اندیشی.می چه بنگر کنم.می ذبح را تو

 (.یافت خواهی صابران از مرا بخواهد خدا اگر که کن، عمل

 وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَیَانِ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّی أَرَانِی أَعْصِرُ خَمْرًا وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّی

زًا تَأْکُلُ الطَّیْرُ مِنْهُ نَبِّئْنَا ِبتَأْوِیلِهِ إِنَّا نَرَاکَ مِنَ أَرَانِی أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِی خُبْ

                                                                                                      
 :49یوسف:  -6

 .41یوسف:  -5

 .685صافات:  -9
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 در: گفت دو آن از یکی افتادند. زندان به او با نیز جوان و دو) (6)؛الْمُحْسِنِینَ 

 بر نان که دیدم را خود: گفت دیگری فشارم.می انگور که دیدم را خود خواب،

من  که کن، آگاه آن تعبیر از را ما خورند؛می نآ از پرندگان و برممی نهاده، سر

 (.بینیممی نیکوکاران تو را از

 ًوَإِذْ قُلْنَا لَکَ إِنَّ رَبَّکَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْیَا الَّتِی أَرَیْنَاکَ إِلَّا فِتْنَۀ

 و) (5)؛فُهُمْ فَمَا یَزِیدُهُمْ إِلَّا طُغْیَانًا کَبِیرًالِّلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَۀَ فِی الْقُرْآنِ وَنُخَوِّ

 رؤیا به در آنچه و دارد احاطه مردم همۀ بر پروردگارت: گفتیم را تو که آنگاه

 آزمایشی جز چیزی است آمده قرآن در که ملعون آن درخت و دادیم نشان تو

 رکشیِ بزرگ آنانس طغیان و رجز ب ولی ترسانیممی را مردم ما نبود. برای مردم

 (.افزایدنمی

مدح کنند را تصدیق می رؤیاکه  یناانبیا و صالحمتعال، و  خداوند سبحان

 : فرمایدمی

 ُقَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْیَا إِنَّا کَذَلِکَ نَجْزِی الْمُحْسِنِینَ *وَنَادَیْنَاهُ أَن یَا إِبْرَاهِیم(9)؛ 

اینچنین  ما را تصدیق کردی و * تو رؤیاابراهیم! ای: دادیم ندایش و ما)

 (.دهیممی پاداش را نیکوکاران

  ْوَمَرْیَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِی أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِیهِ مِن رُّوحِنَا وَصَدَّقَت

 اهشرمگ که را عمران دختر مریم و) (4)؛بِکَلِمَاتِ رَبِّهَا وَکُتُبِهِ وَکَانَتْ مِنَ الْقَانِتِینَ 

                                                                                                      
  .91یوسف:  -6

 .18اسرا:  -5

 .682و  684صافات:  -9

 .65تحریم:  -4
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 کلمات او و دمیدیم آن در خود روح ما از و داشت نگه زنا را از خویش

 (.نمود تصدیق را پروردگارش

  ُیُوسُفُ أَیُّهَا الصِّدِّیق(.گوی!راست مرد ای یوسف،) (1)؛ 

ت مذمّامد نهای پریشان میند و آن را خوابککسی که رؤیا را تکذیب میو 

: گفتند) (5)؛لَامٍ وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِیلِ الْأَحْلَامِ بِعَالِمِینَقَالُوا أَضْغَاثُ أَحْ  :فرمایدمی

  (.نیست ها آگاهیخواب این تعبیر به را ما و است آشفته هایخواب اینها

را برای کسانی  دهد و خودن شهادت میامؤمنمتعال برای و  و خداوند سبحان

و از  ؛فرمایداهد عرضه میبه عنوان شاند کافر شدهفرستادگان  هایتکه به رسال

شناسند همان میمتعال و  که مردم برای شهادت خداوند سبحانهایی بهترین راه

 است:  رؤیا

 وَإِذْ أَوْحَیْتُ إِلَی الْحَوَارِیِّینَ أَنْ آمِنُوا بِی وَبِرَسُولِی قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا

 من ةفرستاد به و من به: کردم وحی ونحواریّ آن هنگام که به و) (9)؛مُسْلِمُونَ

 (.شدگانیمتسلیم ما که باش گواه آوردیم، ایمان :گفتند بیاورید. ایمان

شَهِیدٌ بَیْنِی وَبَیْنَکُمْ هللُقُلْ أَیُّ شَیْ ٍَ أَکْبَرُ شَهَادَةً قُلِ ا چه شهادت: بگو) (4)؛ 

 (.شاهد است و شما من میان خدا: بگو است؟ تربزرگ شهادتی هر از کسی

                                                                                                      
 .41یوسف:  -6

 .44یوسف:  -5

 .666مائده:  -9

 .63انعام:  -4
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وَ بَیْنَکُمْ  شَهیداً بَیْنیهللِبِا وَ یَقُولُ الَّذینَ کَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَالً قُلْ کَفیو ) (6)؛

 کافی شما و من میان شهادت برای خدا: بگو نیستی. پیامبر تو گویندمی کافران

 (.است

ِشَیْئًا هُوَ أَعْلَمُ بِمَا هللِکُونَ لِی مِنَ اأَمْ یَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ إِنِ افْتَرَیْتُهُ فَلَا تَمْل 

 این: گویندمی یا) (5)؛تُفِیضُونَ فِیهِ کَفَی بِهِ شَهِیدًا بَیْنِی وَبَیْنَکُمْ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِیمُ 

 هم به دروغی چون را آن من اگر: بگو است. بافته خود که است دروغی کتاب

به  که هاطعن آن از خدا بازدارید. من از را خدا مخش توانیدنمی شما باشم، بافته

 او است و است کافی شما و من میان او شهادت و است ترآگاه زنیدمی آن

 .(مهربان ةآمرزند

 شَهِیدًا بَیْنِی وَبَیْنَکُمْ إِنَّهُ کَانَ بِعِبَادِهِ خَبِیرًا بَصِیرًاهللِقُلْ کَفَی بِا خداوند  بگو) (9)؛

بینا  و آگاه بندگانش به او زیرا است؛ کافی شما و من میان هد و گواهبه عنوان شا

 (.است

: فرمایداست. حق تعالی می ها نامیدهترین قصهیا را نیکوؤر ،سبحاناو و 

 نَحْنُ نَقُصُّ عَلَیْکَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَیْنَا إِلَیْکَ هَذَا الْقُرْآنَ وَإِن کُنتَ مِن

إِذْ قَالَ یُوسُفُ لِأَبِیهِ یَا أَبَتِ إِنِّی رَأَیْتُ أَحَدَ عَشَرَ کَوْکَبًا  *نَ الْغَافِلِینَ قَبْلِهِ لَمِ

 وحی تو رب که قرآن این ما با) (4)؛وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَیْتُهُمْ لِی سَاجِدِینَ 

 از این پیش از تو که کنیم،می حکایت برایت را هاداستان بهترین ایم،کرده

                                                                                                      
 .49رعد:  -6

 .0احقاف:  -5

 .31إسرا:  -9

 .4و  9یوسف:  -4
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 یازده خواب در پدر! ای: پدرش گفت به یوسف که بودی * آنگاه خبرانبی

 (.کنندمی امسجده که دیدم دیدم، را ماه و خورشید و ستاره

 .هستند رؤیاکنندگان چه کسانی تکذیب دتا بشناسی یدر کنتدبّدر این آیات و 

مَا یَأْتِیهِم  *غَفْلَۀٍ مُّعْرِضُونَ اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِی : فرمایدمیتعالی حق 

لَاهِیَۀً قُلُوبُهُمْ وَأَسَرُّوا النَّجْوَی  *مِّن ذِکْرٍ مِّن رَّبِّهِم مُّحْدَثٍ إِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ یَلْعَبُونَ 

قَالَ رَبِّی یَعْلَمُ  *صِرُونَ الَّذِینَ ظَلَمُوا هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُکُمْ أَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَأَنتُمْ تُبْ

بَلْ قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ بَلِ افْتَرَاهُ بَلْ  *الْقَوْلَ فِی السَّمَا َِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ السَّمِیعُ الْعَلِیمُ 

 و شد نزدیک مردم حساب روز) (6)؛هُوَ شَاعِرٌ فَلْیَأْتِنَا بِآیَۀٍ کَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ 

 اندرز هیچ برایشان پروردگارشان سوی گردانند * ازروی غفلت در چنانهم آنان

 لهو به شانهایبودند * دل بازیچه سرگرم و شنیدند را آن آنکه جز نیامد، ایتازه

 این آیا: گفتند نهادند و یکدیگر گوش در سر ستمگران آن و است گرفته خو

 بینید،می خود چشم به آنکه با ؟ آیااستشما  همانند انسانی که است این جز مرد

 و آسمان در سخنی هر از من پروردگار: روید؟ * گفتمی جادو یپِ از همچنان

 پریشان هایبلکه خواب نه،: دانا است * گفتند و شنوا او و است آگاه زمین

 آنگونه از ما برای پس است؛ شاعری بافد یابه هم می که است دروغی یا است،

 (.بیاورد ایمعجزه بود، شده ادهد پیشین پیامبران به که

کرده حکایت را بسیاری های رؤیا در قرآن برای ما بحانخداوند س بنابراین

بعضی...  ،هافرعون از آنِبعضی  ،انبیا استبرخی از آنِ  ؛ها صادقه استآن ۀهم که

 ... و بعضی

                                                                                                      
 .2تا  6انبیا:  -6
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کند، مادر را تصدیق می رؤیا، فرعون کندمیرا تصدیق  رؤیا ابراهیم 

 رؤیابا که او  کندرا تصدیق می رؤیاسبا  ۀملک و کندرا تصدیق می رؤیاموسی 

متعال و  ای کریمانه است... و... و... و خداوند سبحاننامه  سلیمان ۀنامدانست 

شما از و است را چه شده  پس شما برده است؛ها نام را بهترین قصه)رؤیا( آن 

جایی وضعیت شما به آن رؤیاب چگونه در تکذی؟ و هستید انمردم کدام صنفِ

همراه و موافق  گرایانی که به وجود خداوند ایمان ندارندرسیده است که با مادی

 (رؤیاخواب )مرا در  کسهر »د: فرمایمی  خدارسول که حالیاید؟ درشده

 (6).«شوممن به هر صورتی دیده میکه مرا دیده است، قطعاً ببیند 

است که شما این دارد میرا به خنده وامُرده مادر فرزند که مواردی و از 

را  باید آن حضرت دیده حتماً رؤیارا در  کسی که رسول خداگویید می

در حدیث  !یش تصدیق شود. سبحان اهللرؤیادر این عالم جسمانی دیده باشد تا 

او را دیده حتی اگر به واقع او را ببیند  هر کسفرماید بیان می خداباال رسول 

در  خود آن حضرت با صورتاست را دیده  خداکه با آن رسول  صورتی

 باشد. متفاوت این عالم جسمانی 

در  خدامردم را به دعا برای دیدن رسول توجه   امام صادقبه عالوه 

که رسول بوده است   آیا کسی در زمان امام صادق.فرمایدجلب می رؤیا

 ؟!را در این عالم جسمانی مشاهده کرده باشد خدا

که ...و داستان این غارتگرى را که در جاى خود انجام گرفت رها کن

                                                                                                      
 .592ص  20بحار االنوار: ج  -6
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 (6).حکایت این شتران خود حدیث دیگری است
که سید محمود حسنی بپردازیم؛ مصیبتی و با من بیا به این مصیبت بزرگ 

داند که مینیوجود ابا علم اصول بیاید، با  امام مهدی ةفرستادگوید باید می

را نخوانده متعال خداوند این سخن ، و گویا است یی گمانلمی ظنّ ععلم اصول، 

 است: 

عَلِیمٌ بِمَا هللَوَمَا یَتَّبِعُ أَکْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا یُغْنِی مِنَ الْحَقِّ شَیْئًا إِنَّ ا 

ظن و  در حالی که کنند،جز از ظن و گمان پیروی نمی و بیشترشان) (5)؛یَفْعَلُونَ 

 آگاه کنندآنچه می به خدا هر آینه کند؛نیاز نمیاز حق بیروی به هیچ  گمان

 (.است

 هللُإِنْ هِیَ إِلَّا أَسْمَا ٌَ سَمَّیْتُمُوهَا أَنتُمْ وَآبَاؤُکُم مَّا أَنزَلَ ااین سخن حق تعالی: و 

أَنفُسُ وَلَقَدْ جَا ََهُم مِّن رَّبِّهِمُ بِهَا مِن سُلْطَانٍ إِن یَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَی الْ

 و ایدداده آنها به پدرانتان و خود که هایینام جز نیستند چیزی اینها) ؛(9)الْهُدَی

 خویش نفس هوای و گمان پِیِ از تنها است. نفرستاده آنها بر دلیلی هیچ خداوند

 (.پروردگارشان هدایت آمده استسوی  از آنکه حال و روندمی

                                                                                                      
 لجراته... ولکن حدیثا ما حدیث الرواحِودع عنک نهبا صیح فی حضرب المثلی عربی:  -6

جرت( شترهایش را به کسی داد تا شترهای سال پیش از ه 698تا  08ـ حدود  امرئ القیسشاعر عرب )

کرد. او این شعر را سرود و ضرب المثلی را نیز غارت  اش را بستاند که او خود، آن شترهاغارت شده

گو کنیم. ومصیبت امروز گفت ةر را رها کن و بیا دربارشد. کنایه از اینکه ماجرا و سخنان آن روزگا

 )مترجم(

 .91یونس:  -5

 .59نجم:  -9
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وَمَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِن یَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا ن سخن حق تعالی: ایو  

 پندار از تنها نیست. اینان دانشی به آن هیچ را و اینان) (6)؛یُغْنِی مِنَ الْحَقِّ شَیْئًا

 (.کافی نیستبه هیچ وجه  حقیقت )شناخت( برای پندار و کنندمی پیروی خود

برگرد ای پسر فاطمه »به نام یکی از انتشارات دفتر او نویسنده در اینکه و با 

 :گویداز سوی سید حسنی میدر مقدمه  «که این عقاید است

با با پشتکاری تمام  ـگمراهیپیشوایان از ـ سازان دجال و سفیانیزمینهاینچنین »

 ،هاذهناده کردن با آم پردازندمی اوجنگ با به  پیکار با دالیل معصوم

. مصطفیمحمد  بزرگوارش دلیل جد آنها برای نپذیرفتنو ارواح ها جان

و و چه بسا مراجع  هیچ کس پوشیده نیستبر گردن نهادن مردم به مرجعیت 

که دعوتی هر پذیرفتن از گَرشان مردم را مراهگمراه و گُ ۀپیروان پست و فرومای

دارند با این دعوی بازداشته و بازمیکند  مالرا برشان هایفریبکذب و ریاکاری، 

این ادعا که این اصول، و به در فقه است و نه در چهارچوب نه که این دعوت 

عقاید است و در فقه و اصول جایگاهی ندارد، با این ادعا که  ةدلیل در حوز

صورت کند توسط اهل خبره دعوت به صاحب حق میکه کسی تشخیص 

از دلیل توهمش و شما  عا که صاحب حق دچار توهم شدهاداین  ا، و بگیردمی

اگر که  ادعاو با این ، شویرا متوجه نمیدلیل آن سوال نکن چرا که شما هم 

از آنِ چه هرچرا که یاری و پیروز خواهد شد؛ حق بر حق باشد این صاحب 

و انتظار میدان رها کنی پس شما باید او را در خواهد کرد، خداوند باشد رشد 

شما به کند و اگر هم رشد خواهد کرد رشد باشد  او از طرف خدااگر  کشی.ب
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فاسد است، و اگر هم به او  رهبرییا مرجعیت زیرا کن  رهاخواهند گفت او را 

اصل شما خواهند گفت: به  ؟!است که او امامحال آنکنم  چطور چنینبگویی: 

ـ تو ای مکلّف بیچارهرتیب ـ؛ و به این تاست بر امام نبودن یا نایبِ امام نبودن او

 مانی!در حیرت و سرگردانی می

 : استجایگاه راه حل چیست؟ راه حل در دو پس  :پرسیمیشما حال 

علمی اسلوب را با فریب او باید کذب و شرایط، شما و این برهه اول: در این 

ر شما را با آنها گرفتاهایی که واقع شده و و اخالقی با بیان تناقضات و دروغ

آشکار مردم در حضور را  و فریب او مکر. به عالوه شما باید مال کنیبرکند می

ظهور به وقوع پیوستن چرا که احتمال  ؛واجب استشما بر کار و این کنی 

از مصادیق دجال و سفیانی یا چنین فردی مثل  وجود دارد.ای مقدس در هر لحظه

 شوند.دست میهم  معصومصریح، علیه  با دشمنِ شان هستند که پیروان

و خواهد بود   معصوماز آنِ امر و حکم که  ،ظهور مقدسهنگام دوم: در 

است بدیهی . اندکشتن مثل چنین کسانی کردهشمشیر و برداشتن روایات به 

کنند بر تن میآنها دینی که برداشتن پوششِ از مگر پس شود حاصل نمیکشتار 

جایگاه و اهمیت این دلیل کردم به  بیانچه آن دهند.فریب میو مردم را با آن 

 همین و از خودِ   با معصومچرا که این موقف کردم؛ بزرگی و عظمتش بیان 

 و که احتجاجاتتکرار خواهد شد؛ آنجا باز نیرنگ یعلماسوی این نجف و از 

شود. برای با قرآن مطرح می  اکرمخداوند و انبیا و نبیدر خصوص  اتمناظر

پذیرفته نخواهد شد چرا که در به مناظره،  یدعوتچنین  مثلشما بدیهی است که 

نداریم و چه بسا این سخن آنان به این معنا عقاید ما کاری با است و  دیعقا ۀحیط
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و دعوت تو  «عقاید است ۀپسر فاطمه برگرد که این در حیطای »گردد که برمی 

ول و فقه در خیر عقیدتی است در حالی که ما نیازی به عقاید نداریم و دین و اص

 و سالمتی است.

رسد. آید تا به نجف میپیش می قائم» وارد شده است: از امام باقر

مردم با او در حالی که  کننداز کوفه به سوی او خروج مییارانش سپاه سفیانی و 

و آنها را دهد خودش سوگند می کند و به حقدعوت میامام آنها را  ...هستند

کس در ای مردم! هر فرماید: و میاست مظلوم و مقهور بوده سازد که باخبر می

کس در هستم، هر  ترین مردم به خدامورد خدا با من احتجاج کند، من شایسته

کس در و هر  ..آدم هستم.ترین مردم به با من احتجاج کند، من شایستهآدم مورد 

کس و هر  ممحمد هستترین مردم به با من احتجاج کند، من شایستهمحمد مورد 

کتاب خدا ترین مردم به با من احتجاج کند، من شایستهکتاب خدا در مورد 

 «.هستم

که ما را به بازگرد ای آمدهکه  هر جا زا ،ای پسر فاطمه :خواهند گفتو آنها 

در پشت او پس آزمودیم. رساندیم و شما را به شما خبر را تو نیازی نیست. ما 

و سپاس و ستایش تنها  کشد.و آنها را می... دهدها قرار مینجف شمشیر را در آن

از آنِ خداوند آن پروردگار جهانیان است، و سالم و صلوات خداوند بر پیامبر ما 

 (6).پایان .«محمد و بر آل پاک و طاهر او

ب خاصش ییا نا امامدعوت که کند میسید محمود حسنی اقرار  بنابراین

پیشوایان است و مبتنی بر قرآن  اعتقادیِز نوع اچرا که از همان ابتدا شود، رد می

                                                                                                      
 وافیه(. ۀی سید محمود حسنی )از سلسلدمهـ مق« برگرد ای فرزند فاطمه، این عقاید است»کتاب  -6
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در حالی د است یقرآن و عقا ،ایچه تو آوردهدهند آنمیچنین پاسخ گمراه به او 

کتاب این با اصول نزد ما بیایی؛ )چرا که مقدمه نوشتن بر تو خواهیم میکه ما 

ن که در غیر ایبنا شده است بر آن فکری که کتاب پذیرفتن ایده و خط یعنی 

، در این مقدمه خط فکری خودش را نوشتمینوشته صورت وقتی بر آن مقدمه 

 (.خواهد آوردبه نگارش در

در خودش آمد سید محمود حسنی  یمانیحق که این دعوت اما هنگامی 

 قرار گرفت!داشت میحذر برکه از آن همان موقعیتی 

هی گمراه که را بخوادی جز تو نیست. هروپاک و منزّهی تو که هیچ معبپس 

به عالوه مرکز دروس تخصصی امام  .کنیکه را بخواهی هدایت میو هر

را بر  یمانیحق با این دعوت رویی رویا ۀوظیفزیر نظر سید سیستانی  مهدی

هیچ هدفی از نگارش آنها که ند منتشر کردهایی را کتابو خود گذاشت  ةعهد

و  یمانی حقدعوت این از  مردمو تالش در راستای برگرداندن دیدگان جز سعی 

، امکان داشته باشدمنحرف کردن مردم از حق به هر صورتی که  ایبرتالش 

که شیخ طور همانـ قطعی الصدور است ،گویند توقیع سمرییک بار می شتند.ندا

قطعی وجود اینکه از نظر آنها با  ـ(6)است تصریح کردهاین مطلب محمد سند به 

توقیع سمری در بهترین حال آنکه باشد، میبودن  بودن به معنی متواترالصدور 

گویند یمانی بعد صیحه بار مییک و  (5)،شودمحسوب میخبر آحاد وضعیت 
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مراجعه کنید. در این  از انتشارات انصار امام مهدی« روایت سمری هب گرشی نون»به کتاب  -5

 دارد که این توقیع مُرسَل یا ضعیف السند است.ـ بیان میکه خداوند توفیقش دهدکتاب مؤلف ـ
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طور باشد اگر اینکه  ـبیان شدنادرست آنها سبحان اهلل این فهم که آید ـمی 

باطل است، و بار  و این قطعاًخواهد بود  قیام امام مهدیاز خروج یمانی بعد 

 ...دیگر.و بار  ....گوینددیگر می

هایشان نوشتهاز جاهایی باز هم خداوند حق را در  وجودگویم: و با این می

 نوشته است:  ـبخواهند یا نخواهندچه ـ

غَالِبٌ عَلَی أَمْرِهِ وَلَکِنَّ أَکْثَرَ النَّاسِ لَا یَعْلَمُونَ هللُوَا کار بر خدا و) (6)؛ 

  (.دانندنمی ممرد بیشتر ولی است، غالب خویش

یی هامثال. اندکردهجاهایی دیگر ها اصرار بر نوشتن باطل در که آنطور همان

 کنم:در این باب را برای شما نقل می

وابسته به که از دفتر ـ «شیخ محمد سند» ۀنوشت «م ظهوریفقه عال»در کتاب 

به تنصیب کند که یمانی دعوت نویسنده اقرار می ـشده استمنتشر سید سیستانی 

غیر کسان دیگر است که حالی ، و این در پذیردنمیآن را از و غیر  کندالهی می

و به عبارت دیگر: »گوید: می .اندقرار گرفتهدموکراسی و انتخابات چاه او در از 

کنند، در امور و اصالح علنی بنا میبر حسنی و خراسانی امامت را با تصدی 

 شان مهدیینکه آخر الهی بر دوازده نفرحالی که یمانی امامت را با نص 

 (5).«نهداست بنا می

که از روایات اهل از آنپس را ـامروز  ۀو عرصبنگر با دقت این گفته را  اکنون

با دقت  ـظهور است ۀهنگامهمان زمانه که این  برای شما روشن شد بیت

                                                                                                      
 .56یوسف:  -6
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هجوم مثل  ـعراق هببه خصوص اند ـبر مسلمانان هجوم آوردهها امت بررسی کن.

ر بغداد دگر( های اشغالها )نیرو، و پرچمخود بر ظرف غذایها بارهآوردن شکم

هایی که ها و پرچمروز به روز با فتنهبغداد و  ـهایی از هر جاپرچمـاند شدهوارد 

خدا طغیانگر )صدام( ـشود، و در زمان تر میخراب اندآمده جابه آن جااز هر 

)محصول( عراق مشتی ای شده بود که نزدیک بود ضعیت به گونهو ـلعنتش کند

سال مثل ماه نقصان در ثمرات و کم شدن برکت، ، هم نداشته باشد یو درهم

داد خبر  طور که معصومینهمان... .... و.... و.هفته مثل روز ،ماه مثل هفته ،شد

 (6).بودند

                                                                                                      
روایت   ابا عبد اهلل جعفر بن محمد زمحمد بن مسلم انعمانی در کتاب غیبت روایت کرده است:  -6

 عرض کردم: «.برای بندگان مؤمن وجود داردخداوند طرف بلوایی از  از قائمپیش » :کرده است

وَلَنَبْلُوَنَّکُمْ بِشَیْ ٍَ مِنَ اْلخَوْفِ وَالُْجوعِ وَنَقْصٍ مِنَ قرائت فرمود:  ایشانچه چیزی خواهد بود؟ 

کاهشی  و گرسنگی، و با مقداری از ترس را و قطعاً شما) ؛َوالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِِرینَالْأَمْوَالِ َوالْأَنُْفسِ 

لنبلونکم یعنی »: سپس فرمودو ( ده بشارت را شکیبایان و آزماییم،می محصوالت در اموال و نفوس و

از گران شدن و گرسنگی  در انتهای سلطنتشان، پادشاهان بنی فالنمؤمنان، بشی َ من الخوف یعنی 

نفوس کاهش در و  ،نشدن سود آاموال از کسادی و راکد بودن تجارت و کم شدن و کم  ،هاقیمت

 «.استها میوهو برکت در کم شدن عایدی زراعت  با کم شدن محصوالت، و ناگهانیمرگ  یعنی با

)غیبت « خروج قائم آن هنگام بادر  ده( بشارت را شکیبایان و) وَبَشِّرِ الصَّابِرِینَ » :سپس فرمود

 .(520نعمانی: ص 

بصره برای  از منبر طالبابیبنالمؤمنین علیگفت: امیرکه  سعید، از جابر بن عبد اهلل انصاری واز اب

کوفه  ای اهل عراقیِ»: فرمودو بر او ثنا کرد، سپس خدا را ستایش ، فرمودبلیغی  ۀخطابه باال رفت و خطب

امیر المؤمنین و این چه ای جابر گفت:  .«هستندشما در بصره  یام و فقراثروتمندان شما در ش !و بصره

که  جاتا آن «....خصلت ظاهر شود تشص امت محمدرفتار در وقتی »؟ فرمودند: خواهد بودوقت 

و امت  ،کنندطوالنی و شروران و سفیهان عمر  ،در فقها و علما واقع شودمرگ زمانی که »فرمود: 
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ها مِی ،شودبسیار ها خیانت ،کم شودها امانت ،کنندپیروی را ه کنند و شهوات نمازها را تبا محمد

و مادر با  پدرسخنان رکیک بر با  ،ها بخوابند از پاسی از شبپس  ،لعب کنندلهو و در شامات  ،بنوشند

باال ببرند و آن را مجالسی برای تجارات قرار  هاتها را در مساجد برای خصومصدا ،هم شوخی کنند

سیئات را زیاد و  نهراسند، غضب الهیو از نقمات  )فریب دادن در معامله(،در کاالها غش کنند  ،دهند

فرزندانشان  ،بارانشان تابستانی گردد ،ها را عصیان کنندپروردگار آسمان ،حسنات را کم کنند

پنهان آشکار کار  ،کم شود حیا ،داده شودآنان به حقوق زنان  بپذیرند،قاضیان رشوه  ،خشمناک شوند

 ،میدی شدت یابداان ،ها ترسناک شونداه شود و راهیافق س ،شود و پرده برداشته شود، هوا تاریک شود

 ،و اخیار کم شوندبسیار اشرار  ،روپوش بیرون کشیده شود ،ساعت نزدیک شود ،شوند فاسدمردم 

شیاطین چیره  ،ها ستم کنندطانسل ،شودبسیار لواط  ،اسرار ظاهر شوند( پاره پاره گردند، هاکتاب)اسفار 

در قاضیان فریب دادن و  ،مال یتیم را بخورند و مساکین را طرد و مایوس کنند ،دین ضعیف شود ،دنشو

 ،ها کفایت کنندها به زنها و زنمردها به مرد، پدید آیدر مردم سفاهت یها و در سادر سالطین جنگ

ها نایاب خواسته ،کسب به تنگ آید ،زور شهادت دهندبا  ،ها باال ببرندکاخ ،کنندآذین ها را دیوار

در این هنگام سال  .باال روند (هامرکب)بر سروج  )بدکاران(فروج  ،بزرگان را کوچک شمارند ،شوند

. جابر «باشددیگر ارزشی نداشته روز مثل ساعت و ساعت  ،هفته مثل روز ،ماه مثل هفته ،مثل ماه شود

در این » :تا آنکه فرمود «آباد شود زمانی که زورا»میر المؤمنین؟ فرمود: گفت و این چه موقع باشد یا ا

های هایشان قلبقلبن است و یاشوند که صورتشان صورت آدموقت در آخر الزمان اقوامی پیدا می

از تو عیب گیرند و آنها را پیروی کنی مانند گرگان گرسنه اگر  .هستند ریزبسیار خون .شیاطین است

مؤمن  .استبردبار ها آناز نظر آنها گمراه و گمراه بردبار از نظر  .ها غایب شوی غیبتت کننداگر از آن

و خبیث شان خواه و جوانانهای آنها خودبچه .شریف استبینشان ها مستضعف و فاسق در آنبین در 

یران خود ثروتمندان خود به فق .ها بزرگان خود را احترام نکنندهای آنکوچک .اندها منافقپیران آن

 .ها است فقرآن چه که در دستو درخواست آناست ها رسوایی و ننگ به آن. پناه بردن رجوع نکنند

خداوند زمانه پس در این  .علنی کردن هستند و دشمنان مخفی کاری برادرانِ .ها ذلت استعزت با آن

ین وقت سالطین به آرا پس در ا .دعا کنند و مستجاب نشود شانها مسلط کند و نیکانبر آناشرارشان را 

 «...خورندصالحان دنیا را با دین می برگیرند.کنند ها حکم میویلأچه از تو قاضیان به رشوه و فقها به آن

به بسیار از این « گوساله»در کتاب  احمد الحسنسید (. 932ص  69 جامع احادیث شیعه: ج)

  د به این کتاب مراجعه نمایید.توانیاند که جهت کسب اطالعات بیشتر میها پرداختهعالمت
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کنند مردم دعوت میکسانی که به تنصیب از سوی  همۀمیدان گویم: در می

در ایران )خراسان( سید  بینی؟ حاکمیت مردم به هر شکلی که باشد؟!چه می

)یعنی پردازد با این توجیه که او ولی فقیه است میاصالح علنی به ای خامنه

سید محمود حسنی به نیز ...(، در عراق نهد.میامور بنا برای پرداختن به امامت را 

... و همه به .... و.وخواند میفراتانی به انتخابات گونه است و سید سیسهمین 

است که دعوت  یمانیمبارک دعوت تنها همین کنند. میدعوت حاکمیت مردم 

 !دیگرهیچ کس نه کنم کید میأت ؛دیگرهیچ کس کننده به تنصیب الهی است نه 

تا تنها یک مثال دیگر غیر از آنچه در این کنم تحدّی دعوت میمن همه را به 

به تنصیب الهی با نص عوت مبارک یمانی مطرح شده است بیاورد؛ دعوتی که د

و تام است ، و این حجتی خواندفرامی محمدخدا حضرت و وصیت رسول 

 است یقین داشته باشد. و آنچه نوشته شنظررأی و بر تمام بر نویسنده اگر 

 و آوردتوضیح روایت یمانی چند سطری را به نگارش میسپس نویسنده در 

که یمانی خروج کرد به هنگامی و »نویسد: توضیح می اماماین سخن بر 

ز نیست یمسلمانی جاهیچ پرچم هدایت است، و بر  او زیرا پرچمبرخیز سوی او 

چرا که او دعوت  ؛استآتش از اهل که چنین کند کسی  و او سرپیچی کندعلیه 

 به عبارت»گوید: میو در ادامه  «...کندبه حق و دعوت به طریق مستقیم می

تا او ـباشد  او حرکتعلیه که حرام بودن هر عملی روایت داللت بر این تر دقیق

تفاوت « سرپیچی از او» و« سرپیچی علیه» چرا که بین، دارد ـکندتضعیف را 

 (6).«....وجود دارد
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 مردم روشن ایبرشخصیت یمانی حتی اگر ید وخواهد بگمینویسنده بنابراین  

گیری علیه او است نه فقط اعتراض بر او و ترک موضعچه حرام است آن ،شد

 یاری دادن او؛ سبحان اهلل، سبحان اهلل، سبحان اهلل!

و دلیل آن ـ حرمت سرپیچی آمده استعلت روایت این که در انتهای با آن

گفتن و ترک از او گردانی اگر رویحال  ـکنداست که او دعوت به حق میاین 

و حق هست کننده به حق او حق و دعوتحال که گویم: باشد، میز ییاریش جا

خواهد وجود از حق چه چیزی جز گمراهی متعدد، پس  نهاست  تاهم یک

اولین که روید؟ حال آنکجا میبه ند و نککجا سرگردانتان میبه پس  !؟داشت

شود چرخش، پشت کردن و روی برداشت می «سرپیچی»عبارت از ی که ایمعن

پس  ؛داردرا دربر« سرپیچی» ۀکلم مفهوم «از» ۀکلمبنابراین  ؛استاز او گرداندن 

گرداند ز نیست از او روی بریمسلمانی جاهیچ بر » شود:می روایتمنظور از این 

 «.یا علیه او موضع بگیرد

دعوت به حق ی یاو به طور کلی و جزیعنی  «کنددعوت به حق می»عبارت 

دعوت  یدیگرمورد کرد و در دعوت به حق میموردی اگر او در که  ؛کندمی

ز یمسلمانی جاهیچ و بر »: فرمودگونه نمیایناو  ةدربار کرد معصومبه حق نمی

چرا که او  ؛استآتش از اهل که چنین کند کسی  و او سرپیچی کندعلیه نیست 

مردم را متوجه پیروی از او تا  «کنددعوت به حق و دعوت به طریق مستقیم می

دارند ... به آن اقرار .قم و ،نجف ۀهای علمیحوزهاعتقادی که در  ة)قائد .دنمای

نیست؛ چرا که در غیر این معصوم صحیح از غیربه پیروی است که امر این 

شود محسوب میکند و گناه میرود میخطا به از کسی که به پیروی امر صورت 

معصوم از غیرپیروی امر به یجه درنتو ـ زندمیسرمعصوم از غیرگناه خطا و زیرا ـ
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 است(.باطل  و این قطعاًخواهد بود امر به معصیت 

کند نمی از حق خارجآنها را باطل و واردِ مردم را او که منظور این است پس 

ب خاص و ینا ،یمانیکه شود میبه این ترتیب دانسته و این یعنی عصمت، و 

 .است امام مهدیسوی از ای فرستاده

در وصیت رسول یاد شده  مهدی اولهمان او که م به آن است علاین با 

ی است که بر الهی و معصوم یهااست، و مهدی اول حجتی از حجت خدا

مسلمانی هیچ و بر »عبارت که از طور همان عصمتش نص )تصریح( وارد شده؛

چرا  ؛استآتش از اهل که چنین کند کسی  و او سرپیچی کندعلیه ز نیست یجا

شود که چنین دانسته می« کندت به حق و دعوت به طریق مستقیم میکه او دعو

که انسان باید دوستی او را در دل داشته باشد و  است یمانی صاحب والیت الهی

 آتش خواهد بود.اهل از دشمنانش بیزاری جوید که در غیر این صورت 

: دهدتوضیحی می امام باقراین گفتار دیگر این نویسنده بر جایی در 

، کنندخروج می از مشرق ـکنندحق را طلب میکه ـگروهی را  بینمگویا می»

 .به صاحبتانمگر دهند را نمی ()پرچم... پس آن .شودپس به ایشان داده نمی

کردم خودم را برای صاحب را درک میآن اگر من  .هستندشهید  یشانهاکشته

 (6).«کردمحفظ میاین امر 

یاری و رجحان داشتن حفظ خویشتن کند بر لت میاین دال... ». :گویدمیو 

 (5).«....به پرچم یمانیپیوستن  ایبر از مکه خروج مهدیدادن تا هنگام 

                                                                                                      
 .513ص  9: ج معجم احادیث امام مهدی ؛594ص  25بحار االنوار: ج  ؛506غیبت نعمانی: ص  -6

 ی یمانی و حسنی.، تحقیقی درباره63فقه عالیم ظهور: ص  -5
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نظر و سطحی  اینلوحانه بودن ساده ـتقدیم شدچه آن با توجه بهـاز اینکه پس  

تنها یک ، واضح شد کندرا مطرح میچنین رأی و نظری بودن فکر کسی که 

 ائمه؟ اطاعت کنند یا از ائمهباید از شما آیا مردم کنم: می پرسش مطرح

که حالیاند دریاری دادن او فرمان داده ویمانی به برپاخواستن به سوی ها را آن

ادعا این به  !؟دهیدیاریش فرمان مییمانی و ترک تنها گذاشتن مردم را به شما 

بر  «کردمفظ میحخودم را برای صاحب این امر »: این سخن معصومکه 

هیچ دلیلی متشابه است و وجود اینکه این مطلبی با کند؛ چنین مطلبی داللت می

ـ برای هدایت مردم به یاری ندادن چه در معنای دور و چه در معنای نزدیکـ

حفظ کند داللت میبر آن که تنها مطلبی بلکه شود؛ یمانی محسوب نمی

حرکت امام ین در حالی است که ا، باشدمی حرکت امامشروع تا خویشتن 

کنند و به کجا شما را به کجا سرگردان میپس  ؛شودمیآغاز با یمانی 

 ییمانهدایت آنها به تنها گذاشتن در گمراه کردن مردم و رهسپارید؟! این تعمّد 

او  ـشدبیان طور که همانـ، و است او وزیر امام مهدیاینکه با برای چیست؟ 

که در دولت همان کسانی ن ـیپدر مهدیمهدی اول و و  وصی امام مهدی

  !باشدمی ـکنندعدل الهی حکومت می

وزیر امام  ،آیا یمانی .العظیم یو ال قوة اال باهلل العل و ال حول ،ال اله اال اهلل

و از آنجا که هر وزیری پرچم  ؟پرچمش نیست ةبر دوش کشندو  مهدی

 .است پرچم امام مهدیخودِ  ،مانیپرچم یکشد، پیشوایش را بر دوش می

 طالبابیبنطور که علیهمان ؛آن یمانی است ةحمل کنندو یکتا پرچم این پس 

  خداپرچم رسول  کشید.بر دوش میرا 

واجب بودن بیعت و یاری دادنش یمانی و به سوی روایات در به پا خواستن 
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و محکم بسیار  خواهد بوداو از اهل آتش  کننده از بیعتِ اینکه سرپیچیو با او 

هدایت مردم به یاری ندادن جز غمی وهمّشیخ سند هیچ رسد به نظر می، و هستند

در  که امامآنوجود با  ؛شان نداشته استو سعی در منصرف کردنیمانی 

 و او سرپیچی کندعلیه ز نیست یمسلمانی جاهیچ و بر » :اندمورد یمانی فرموده

 «.استش آتاز اهل که چنین کند کسی 

 (6)؛اندازداین نویسنده مرا به یاد جایگاه ابو موسی اشعری میگیری موضع

ها در اختیار دارد به تنها با هر آنچه از متشابهات و مغالطهجا که مردم را آن

دلیل به مگر  کشاند، و این نبودمی طالبابیبنعلیگذاشتن و یاری ندادن 

مگر نیست  چیزیبه خدا سوگند این ، و او را در خود پیچیده بودترسی که نفس 

هایی که و امروز هم آنکشاند سقوط را به اهلل(  هکه ابلیس )لعنهمان من و منیتی 

هادت دادن به اینان شبر  دهد.را به وادی سقوط سوق میکنند میاز او پیروی 

سنگین است « های خداوند هستندن از فرزندانش حجتیمهدی و مهدی»اینکه 

                                                                                                      
ابو موسی اشعری: »گوید: ، میبیان کردهاین مرد خبیث ملعون را ال شرح حاز قسمتی شیخ نمازی  -6

ولی دنیا به  ،است دهم حق با علیمیگواهی : او گفتخبیث ملعون. اسمش عبد اهلل بن قیس است. 

پس از من تو با حق هستی و  !علیای » :فرمودکه میشنیدم  از پیامبرو اهل خودش رو کرده است. 

که او از شود مطلب چنین برداشت می. از این 513/  3و کمبا: ج  90/ 94 جد: ج «حق با تو است

دشمنی و اند. به طور کلی او خبیث بود و گفته از عامهجماعتی ، چنانکه است بوده پیامبراصحاب 

منصوب کردن او در ماجرای و کفر او مشهورتر از ابلیس است.  المؤمنینامیرموالی ما با عداوتش 

او جاثلیق این »فرمود: کرد و میدر قنوت خود لعن میاو را  المؤمنیناست. امیر حکمین مشهور

ص  0مستدرکات علم رجال حدیث: ج ) «سقوط کرد... (جهنم)به هاویه  44و در سال ا. «امت است

423). 
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 «های الهی هستندعلی و ائمه از فرزندانش حجت»که دت دادن بر اینچنانچه شها 

  !سنگین بودپیشینیان اینان بر 

گرفت شروع کردند به شان گریبانکه حجیت این دعوت اینبعد از ان این

ثابت شود که با دلیل برایشان حتی اگر ـیمانی یاری دادن برای ترک  تراشیدلیل

اگر  ؛دارمحذر میبرگیری موضعچنین برگرفتن  من مردم را از ـ.او یمانی است

جا که آنـ شودمی (لعنه اهلل)ابلیس گیری را برگزیند همانند موضعانسان چنین 

طبق ها هم آنو  ـرا رها کرد بر آدمسجده ولی پذیرفت عبادت خداوند را 

و مهدی اول و او  فرستادهوصی و  لیوپذیرند میرا  ادعای خودشان امام

  پذیرند!نمیموعود را یمان 

را  والیت علی لیوپذیرفته را  خداکه رسول است ل کسی ثَها مَآنمَثَل 

 ،مهدی اول ،پسر امامما تو را به عنوان اینکه دیگر:  ، و به عبارتاست رها کرده

برگرد ای »یعنی:  ؛کنمولی یاریت نمیشناسیم میوصی و یمانی موعود هستی 

 . «توعلیه  های ماشمشیر لیا با تو است وهای مقلب»یا  «پسر فاطمه

کنم تا حجتی بر او باشد میاست بیان که محمد سند نقل کرده  زیر را روایت

 (6):شاید با آن پند گیرد

 و هدسپس به همراه سیصد و .... »: فرمودروایت شده است که  از امام باقر

شوند، همراه ج میاند از مکه خارنفر که بین رکن و مقام با او بیعت نموده اندی

باشد و وزیرش نیز می و پرچم و سالح ایشان او عهد پیامبر خدا

ای از آسمان در مکه او را به اسمش و امرش ندا همراهش است. ندا دهنده

                                                                                                      
 نفس زکیه، شعیب بن صالح و دیگران. ةتحقیق دربار ،59فقه عالیم ظهور: ص  -6



 انتشارات انصار امام مهدی  11 

شنوند. اسم او اسم پیامبر است. هر اهل زمین آن را می همۀدهد تا جایی که می

و پرچم و سالحش برای  بر خداچه برای شما ایجاد اشکال نماید عهد پیام

است. اگر این برای  کند. نفس زکیه از فرزندان حسینشما ایجاد شبهه نمی

شما ایجاد شبهه نمود ندای آسمانی به نام و فرمان او برای شما ایجاد اشکال و 

 کاران( از آل محمد)فریب «شذاذ» دارم ازکند. شما را برحذر میشبهه نمی

که برای حالی)تنها( یک پرچم وجود دارد در و علی که برای آل محمد

ها. پس در زمین ثابت باش و هیچ یک از آنان را پیروی نکن تا سایرین پرچم

و پرچم و  را ببینی که همراه او عهد پیامبر خدا مردی از فرزندان حسین

رسید، سپس به محمد  به علی بن حسین . عهد پیامبر خدااستسالحش 

کند. پس از ایشان در جای خودت هرچه خدا بخواهد، همان میو  بن علی

دارم. آن هنگام مردی از ایشان برحذر می از آنچه ذکر نمودمتو را ثابت باش و 

است  مرد که به همراهشان پرچم رسول خدانفر  ه و اندیدبه همراه سیصد و 

کانی است گوید: این مکند و میشود تا از بیدا عبور میبه سمت مدینه خارج می

: فرمایدخداوند است که می ۀدهد و این همان آیمیرخ  آن قومکه خسف برای 

بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ یَأْتِیَهُمُ الْعَذابُ مِنْ هللُأَفَأَمِنَ الَّذینَ مَکَرُوا السَّیِّئاتِ أَنْ یَخْسِفَ ا 

 که آنان آیا) (6)؛....ا هُمْ بِمُعْجِزینَ تَقَلُّبِهِمْ فَم أَوْ یَأْخُذَهُمْ فی*  حَیْثُ ال یَشْعُرُونَ 

 گیرد یا خداوند آنها را در زمین فرو اینکه از اندیشند ایمن هستندتدبیرهای بد می

آنها  شدشان و آمد هنگام به آید؟! * یا آنها فرود عذاب بر دانندنمی که جایی از

 .«(...پس هیچ چاره نتوانند کرد؟ گیر، را فرو

                                                                                                      
 .555ص  25بحاراالنوار: ج  ؛ 12ص  6ج تفسیر عیاشی:  - 6
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و  امام مهدی ،روایتابتدای این که در اینعد از ب پس امام باقر 

و  فرمایدوی را بیان می ۀانسازحرکت زمینهکند در روایت را بیان می شوزیر

 مهدی اول استهمان  نماید کهمی مردی از فرزندان حسینمتوجه مردم را 

که از ر طوهمانو است  یمانی و انتشارات انصار تبیین شده ۀبیانیدر که طور همانـ

عهد »شود میف یوصبه این صورت تاو  ـ؛شودمیخود همین روایت روشن 

یاد شده  اولِ مهدیِنام و  همان وصیت است ،و عهد «پیامبر خدا همراهش است

ابتدای  در ن به امامامؤمن یناست، و او اول احمد خداوصیت رسول 

و  ـفرمایدمی فیوصچنین تاو را  خداطور که رسول همانباشد ـمیظهورش 

 )بیعت تنها از آنِ خداوند است(« البیعۀ هلل» خداپرچم رسول  او پرچم

و نپذیرفتن هرآنچه غیر از آن است دعوت به تنصیب الهی و  :، یعنیباشدمی

 قرآن و علم است.که همان  خدا سالح رسول

اند گرد فرمودهذکر  امام باقرچه تمام آن یمانیمبارک دعوت در این 

 روید.میبه کدام سو د و نکنکجا شما سرگردان میشما را به پس  ؛است آمده

در حالی خروج آید، این کسی که میفرماید بیان می امام باقربه عالوه 

رود، و به سمت مدینه میهمراهش هستند مرد چند ده نفر سیصد و کند که می

 .شوندع میدر مکه جمدارد که زده نفر سیصد و سی که امام مهدیالی حدر 

که در شوند چنانجمع میگرد او ها همان کسانی هستند که در مکه آنبنابراین 

 روشن است.بیان شد روایت این در مورد تر پیشکه سخنی 

تا مردی از فرزندان »گفته شده در این روایت  شخصِاین در مورد اما 

 ،«و پرچم و سالحش است را ببینی که همراه او عهد پیامبر خدا حسین

 بیعت برای امام دارکند و عهدهاو کسی است که انصار را جمع میبنابراین 
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و ـ مهدی اول و یمانی موعودباشد ـمیو وصیش  است و او وزیر امام

 ،و دلیل بر او را عهددهد میقرار  امامهای همراه عالمتاین مرد را  امام

 را دلیل بر امام مهدید این موارکه طور فرماید همانبیان میپرچم و سالح 

آن است که او حجتی از دلیل و این به  ،استابتدای سخن خود بیان فرموده در 

طور که با توجه به متون متواتر ثابت همانـن یپس مهدی ؛الهی استهای حجت

فرمان از او پیروی مردم را به  هستند و امام باقر ی الهیهاحجتـ (6)شده است

طور که هماناست، و فرمان داده از یمانی پیروی ها را به آنطور که داده همان

ها را آن خداو رسول  ،فرمان داده)احمد( فرات  ةاز عبور کنندپیروی ها را به آن

ها همه اینفرمان داده است. )احمد( از مهدی اول پیروی در وصیت خود به 

مردم به سوی  امام ةفرستادوصی و  ،یمانیهمان او  ؛هستندیکسانی  یتشخص

 است. 

انتشارات از ـ «سید محمد علی حلو» ۀنوشت« یمانی پرچم هدایت»در کتاب 

که این ؛شودمیدریافت همین معنا  ـهمان مکتبی که زیر نظر سید سیستانی است

کند میخداوند و حاکمیت  او دعوت به والیت الهیو یمانی حق محض است 

بر ای که فکر دموکراسی و انتخابات در عرصهموجود که معادالت سیاسی آنبی 

حمل ، یعنی یمانی آورد؛حساب به را  ـیعنی حاکمیت مردمـ حاکم استآن 

و او کسی است باشد می )بیعت از آنِ خدا است(« هلل ۀالبیع»پرچم واقعی  ةکنند

انتخابات و دموکراسی و حاکمیت نپذیرفتن و خدا که با دعوت خود به حاکمیت 

                                                                                                      
های و سایر کتاب« جامع االدله»کتاب  ،«ن در قرآن و سنتیمهدی و مهدی»راجعه کنید به کتاب م -6

 .انتشارات انصار امام مهدی
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 آن است. سوی به  ةننددعوت ک ،مردم 

به معنای مورد ادعا است در اینجا و والیت و برائتی که .. ».: گویدجا که میآن

ثیری أآنکه در این والیت و برائت تجذاب نیست بی یشعارتنها گفتار و صرفِ 

ادعای والیت و ای( )توسط عدهچه بسا  ی بر این حرکت داشته باشد.یکلی یا جز

، گرددب مترتّاش شود باعث برتریچیزی که دعوت آن بر  کهآنبیبرائت شود 

ای کنندهمشخصتشخیصی و مفاهیم  یهاویژگیبلکه برای والیت و برائت 

آیا این والیت و برائت به کنند حکم میها این شاخصهکه دیگران با وجود دارد 

و آنکه معادالت سیاسی بیو اهل بیتش است او  ةفرستادو خدا والیت راستی 

 یتمامآن داشته باشد. حتی کلی مالحظات آن هیچ اثری در تعامل با رویدادهای 

حرکاتی که تتوان از میو چرخد میتحرکات حول محور والیت و برائت 

تحرکات والیی »به عنوان تحرکاتی که فراتر از محور صورت گیرد این خالف 

ضمیر والیت که از  ؛ یعنی: تحرکات نشأت گرفته ازنمودنیستند تعبیر « زدهشتاب

 (6).....«روندات محض سیاسی فراتر نمیظمالح

در هر یک از این موارد اصالحی و . »..گوید: میدر جای دیگر و 

های ایدئولوژیکی جایگاه و منزلتی دارد که در جنبش او نهادینه است. دگرگونی

 د مجدداًشوهایی که در این جایگاه وارد میهستند که پس از قرائتکسانی آنها 

کنند تا عضویت خود را با تمام نیرو علنی کنند و خود را به این گروه منتسب می

ـ طبق این روایتتوبه کنندگانِ پاک شده ـ)أبدال( این عده، همان تبدیل یافتگانِ 

ای به آزاد شدن آنها از هرآنچه خالف حق و پاکیزگی اشارهخواهند بود. توبه 
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بنابراین آنها باشد؛ از یاری او میشان ستی و کوتاهیسکه به آن معتقد بودند و 

بودند را درک خواهند کرد  هنگامی که علیه آنحقیقت یاری ندادن به حق آن 

لرزه درخواهد آمد و خواستار توبه و بازگشت  شان به شدت بهضمایر و وجدانو 

به سوی خداوند متعال خواهند شد و بودن خود با حق و یاری دادنش را با 

شان آشکار خواهند کرد و چنین رهنمودهایی حرکتی نمادین متناسب با جایگاه

سفیانی و خوی های تجاوزگریرا جز از حرکت پیشرو یمانی در رویارویی با 

 (6)...«.نخواهیم یافتاش دَدمنشانه

تصور کرده  نویسندهآنجا که اشاره کنم به این نکته خواهم جا فقط میایندر 

فوق ای که در روایات و زیدیهرفته است خطا به آید یمن میسرزمین یمانی از 

 یمن هستند. ۀزیدیاست شده  بیان

 امام قضیۀهای کسانی که در مورد در مورد خطابنا ندارم در این مختصر 

 هایاز طلبه مناقشه کنم، و برادران انصار امام مهدیاند بحث و مطلب نوشته

متصدی بیان حقیقت آنها اهلل  َشاو انکنند میاین مورد را کفایت  مهدوی ةحوز

 .باشندمیبه تفصیل 

کنم نویسند نصیحت میمیمطلب  امام مهدی قضیۀ ةدربارکه کسانی را 

پاسخ » ،)الرد القاصم( «پاسخ دندان شکن»از جمله ، انصار را بخوانند هایباکت

یمانی موعود »، آشکار()رسالت « بالغ مبین»، «نور مبین» ،)الرد الحاسم( « کوبنده

تا ها و سایرکتاب ی زمین()جنبنده« دابۀ االرض»، و و )طالع مشرق(« حجت اهلل

فاصله و منیت و هوس بفهمند، و اگر از هوا را  امام مهدی قضیۀاز ای گوشه

                                                                                                      
 .36یمانی پرچم هدایت: ص  -6



 
 خواهان های علمیه و مهۀ حقهای حوزهنصیحتی به طلبه 12

تبیین اشتباهات برادران انصار  اهللشا َ. انحقیقت را درک کنندبگیرند شاید  

و داشته باشید انصاف  خود اپس بدار خواهند شد؛ ا عهدهرهایتان کتابموجود در

 کنید.بیان حق را 

طول تاریخ دین حق، دین اسالم محمدیِ حقیقی در و  هابدانید در گذر سال

 قضیۀیعنی: از غیبت تا به امروز  ؛استبوده  آل محمدگر شده توسط جلوه

امام  قضیۀختص که م و ائمهخدا رسول  هایتنشده و روایباز  امام مهدی

شده است؛ بیان که امروز چنانآن ندواضح نشده بودهستند روشن و  مهدی

به فضل ها ـاین روایتاز اند و منظور شده محکمو تبیین ها آنگونه که این روایت

و این عالمت و  ؛روشن شده استـ ییمانحق خداوند و به فضل این دعوت 

 .دباشمیاین دعوت های نشانهاز ای نشانه

: ما عرض کردم امام باقرابا جعفر به : نقل شده است از مالک جهنی

فرمود:  .کنیم که در احدی از مردم نیستصفتی توصیف می اصاحب این امر را ب

که خودش آن کسی خواهد بود که او تا آن ؛نیست گونهاینابداً به خدا سوگند. نه »

  (6).«بر شما با آن احتجاج کند و به آن دعوتتان کند

و  که به امام مهدی روایات آل محمد یدنقدر در فهمچیعنی شما هر 

چگونگی و  امام مهدی قضیۀتفاصیل  یدناش اختصاص دارد و فهمقضیه

در همچنین است و همراه ظهورش  مقارنِهای هایی با سالاینکه چه چیزقیامش و 

ی که اموفق نخواهید شد، به گونه ،تالش کنید گیری ظهورششکل یدنفهم

برای آن و « نیستابداً اینگونه به خدا سوگند. نه »: فرمایندمی حضرت
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بوده است ویژگی جهنی نظر  مدّکه  و ویژگی صفتآن . نمایدمیسوگند یاد 

به خصوص باشد، ن تعلق دارد میه آچه بآنهرو او  قضیۀویژگی و شخصیت 

عت دعوت بیمردم را به  که امامنیکویی دعوت دوران قیام در پیش از 

او »: دفرمایجا که میآن ؛کندرا واضح میمطلب این  امام باقرنماید. سخن می

بر شما با آن احتجاج کند و به آن دعوتتان که خودش آن کسی خواهد بود 

شما به حقیقت این امر را  شو بیان هکه با خطابکسی است یعنی: او ؛ «کند

آن است و پوشیده امر بر مردم  اینکه دارد بیان می این امامبنابر .شناساندمی

و با این بیان  کندحقیقت را بیان میهمان کسی خواهد بود که آید کسی که می

 شود.صاحب حق شناخته می

که وقت هنگامی  دارد؛لمی او عِ... ».: آمده است خدااز رسول  یدر روایت

عزوجل آن را به سخن  خداوند. کندرا منتشر میعلم رسد آن فراخروج آن 

دشمنان بکش خدا! دهد: خروج کن ای ولی علم او را ندا میآن پس دارد؛ وامی

 (6).«....و دو عالمتدارد او دو پرچم  .راخدا 

بین مردم  یمانی و به فضل این دعوت مبارک حق به فضل خدااین علم امروز 

 آل محمد از هاطوالنی فهمیدند حجتناآگاهی از مردم بعد  و شودمنتشر می

ه ها دوازدو آن ـکنندکه مردم گمان مینه دوازده نفر چنانـچهار نفر هستند وبیست

به  خداکه در وصیت رسول امام و دوازده مهدی هستند چنان

 آمده است. ات آن حضرتدر شب وف طالبابیبنعلی
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به این ها همان یمانی است؛ و که مهدی اول از آنند اهفهمیدمردم همچنین  

و فرمودند میراهنمایی به یمانی سویی که مردم را از ـ ائمه هدایت سرّترتیب 

به طوری که فرمایند ف مییوصت دقتبا منتهای دیگر مهدی اول را سوی از 

محض اینکه به به  گردید.تبیین  ـگیردنمی اشتباهخواهان حق است او را کسی 

ی اول هم و مهد است سیصد و سیزده نفرجلودار یمانی این مطلب توجه شود که 

ها در ایمان است، آن ةپیشی گیرندو  گونه است و او اولین سیصد و سیزده نفراین

انی و شود که یم... دانسته میاست و... و احمداسم او او از بصره است، اینکه 

شعار اهل همان و او هستند، یکسانی  یتشخصهمگی  ،مهدی اول و اولین انصار

 .است «احمد، احمد»که در روایت آمده انچرا که شعار آنها چن ؛طالقان است

 ۀو به هم نویسندمیمطلب  امام مهدی ۀیکسانی که در قض ۀنصیحتم به هم

رفتار انصاف به خودشان  اب ،های علمیه آن است که منصف باشندهای حوزهطلبه

هایشان گمانیات و ظنّکنند، و  معطوف حکمت یمانیبه خود را های قلب کنند،

اند حق مبین و چه نوشتهآنن بیان کنند آپس از تا نکنند مدوّن ها ابرا در کت

مردم نیز گمراه  ها خود گمراه شدندآنپس از آنکه زیرا  ؛صراط مستقیم است

رسی که حساب اهند شد؛خوخواهند شد و به این ترتیب آنها پیشوایان گمراهی 

است نزدیک یار بس ،نزدیک است و موالیم و پدرم امام مهدیقا آپیشگاه در 

هنگام است که در آن  .کنیدتصور میشما است که  چهتر از آنو نزدیک

ای است کنندهحکمچه نیکو  ،از آنپس و  خواهند شد؛پشیمان  گانپیشِباطل

این باید نگارد حرفی می هر کس. جایگاهی است قیامتچه نیکو خداوند و 

ظُ مِنْ قَوْلٍ إِالَّ لَدَیْهِ رَقیبٌ ما یَلْفِ:سخن حق تعالی را نصب العین خود گرداند
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آماده نزد او  مراقبی آنکه آورد مگرسخنی را به تلفظ درنمی هیچ) (6)؛عَتید

 (.است

سید سیستانی و این نویسندگان را  ـتبرم به خدا از منیّو پناه میـو من 

 او ببنگردند  یمانیمبارک انصاف به این دعوت  ةدیدکنم که به نصیحت می

باید بدانند که گرنه همه وبه خرج دهند؛ انصاف  ـشبا تحقیق از حق و اهلـود خ

 تاو را لعنآیندگان ایستد بِ یمانیمبارک این حرکت علیه امروز هر کس 

 اهللمحمد بن عبدخدا رسول علیه امروز کسانی که طور که همان .خواهند کرد

 کنند. می ترا لعنگیری کردند موضع

 هایی که زیر نظر سید سیستانی استاین کتابلد بیرونی روی جدر پایان 

چه آن هپس باید ب (5)؛باشندشده آن متوجه ها آنکه آنبی «الحسناحمد»نوشته شده 

که ای دیگر است آیهخود مراجعه کنند، و این است ها نوشته شده جلد کتاببر 
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وم طور که معصاست. همانشده آشکار برای صاحب حق برخالف میل آنها  

ندیدم جز اینکه پیش از آن و همراه آن و پس از آن حق را  هیچ چیزفرماید می

 و عاقبت از آنِ پرهیزگاران است. (6)دیدم

أَمْرِهِ وَ لکِنَّ أَکْثَرَ النَّاسِ ال یَعْلَمُون  غالِبٌ عَلىهللُوَ اکار بر خدا و) (5)؛ 

 (.دانندنمی مردم بیشتر ولی است، غالب خویش

 

 حسنالاحمد

 امام مهدی ةفرستادوصی و 

 (9)هـ . ق 6451 الحرامرجب 6
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