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 قـاًیفَر أَنُْفُسـُهمْ  تَْهـوى ال Mِـا َرُسـوٌل  جـاَءُهمْ  كُلFَّ ُرُسالً ِهمْ یإِلَ أَْرَسلْنا وَ  َل یإِْرسائ یبَن ثاَق یم أََخْذنا لََقدْ «
بُوا  كه هرگاه م؛يفرستاد آنها يبرا يرسوالن و ميگرفت لياسرائ يبن از يمانيپ ما( ١»ْقتُلُونَ ی قاًیفَر وَ  كَذَّ

 يگروه و كردند بيتكذ را يگروه نبود، نفسشان نديخوشا كه آورد شانيبرا يزيچ رسوالن از يكي
   ).كشند يم را

אنسـان شـناخت و    ينشאسـت. هـدف אز آفـر    یمسائل אعتقـاد  ينمهمتر يتאمامت و مهدو
خـدא در هـر زمـان     يفـه ر جز با شناخت و אطاعت مطلق אز خلאم ينبوده و א يکتا یپرستش خدא

 يونـدی بـوده و پ  يـد رکـن عقا  ينمهمتـر  يتموضـوع אمامـت و مهـدو    يجه. در نتيستن يسورم
  دאرد. يدبا توح یناگسستن

ینِ  أَنَّ «فرمود:  gאمام صادق ینِ  أَْصَل  وَ  الدِّ  وَ  اْإلِیـFَنُ  ُهـوَ  وَ  الْیِقینُ  ُهوَ  الرَُّجُل  َذلِكَ  وَ  َرُجٌل  ُهوَ  الدِّ
تِهِ  إَِمامُ  ُهوَ  َ  َجِهَل  َجِهلَهُ  َمنْ  وَ  ِدینَهُ  وَ  هللاََّ  أَنْكَرَ  أَنْكَرَهُ  َمنْ  وَ  هللاََّ  َعرَفَ  َعرَفَهُ  فََمنْ  زََمانِهِ  أَْهلِ  وَ  أُمَّ  وَ  ِدینَـهُ  وَ  هللاَّ

مـان  ين است و ايقيرد است و آن مرد، ك مين، ين و اصل ديد( ٢»اْإلَِمـامِ  َذلِكَ  بَِغیرِ  َرشَائَِعهُ  وَ  ُحُدوَدهُ 
است؛ و او همان امام امتش و اهل زمان خودش است؛ پس آنكه او را بشناسد خدا را شناخته و آنكه 

ن خدا را ين و حدود و قوانينش را منكر است و آنكه او را نشناسد خدا و دياو را منكر باشد خدا و د
   ).بدون آن امام نشناخته است

و  يـق خـودش رאه تحق  یکـه هـر אنسـان خردمنـد     رود یאنتظار م يریخطمسأله  يندر چن
 يحتوضـ  یهـا  در آغاز رسـاله  يزن يدمرאجع تقل یچنانکه حت يزد،بپره يدو אز تقل يمايدمطالعه رא بپ

                                                                                                                   
 .٧٠مائده:  - ١

 .٥٢٩ص  ١بصائر אلدرجات: ج  - ٢
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 یو אحکـام אصـل   يند يدאست و در عقا يند یمخصوص אحکام فرع يدאند که تقل אلمسائل نوشته
אز مجتهـدאن قابـل אثبـات     يـد وجـوب تقل  يـا و جوאز  يتعאگر مشرو یحت سپ يست؛ن يزجا يند

 يـان אمر طبـق نظـر خـود متولّ    ين)، אيستقابل אثبات ن یو عقل يیو روא یباشد (که אز نظر قرآن
  .يدعقا يا یאست، نه אحکام אصل يند یمختص به אحکام فرع يتمرجع

هالنـه رא بـه   سـنت جا  يـن نکرده، بلکـه א  ييدرא تأ يندر د يدگاه روش تقل يچه يمکر قرآن
ـ  يـت روא يامـت سخن گمرאهـان رא در ق  ینمونه گاه یکرده אست. برא یشدت نف کـه   کنـد  یم

ب فَأََضلُّونَا كَُرباَءنا وَ  ساَدتَنا أَطَْعنا إِنَّا َربَّنا قالُوا وَ «:گويند یم ـ آقا از ما پروردگارا،( ١»الیالسَّ  بزرگـان  و اني

  ).كردند گمراه را ما آنها و ميكرد اطاعت خودمان

 مـا اتَّبُِعوا لَُهمُ  َل یق َوإِذا« :فرمايد یم يگرد يهچنانکه در آ يست،ن یعذر مقبول و موجّه ينאما א
 كـه  يهنگام و( ٢»ْهتَُدونی َوال ئاًیشَ  ْعِقلُونَ ی ال آباؤُُهمْ  لَْوكانَ  وَ  أَ  آباَءنا هِ یَعلَ نایأَلْفَ  ما نَتَّبِعُ  بَْل  قالُوا هللاَُّ  أَنَْزَل 

 كـه  يروش و نييآ آن از ما بلكه: نديگو يم د،يكن تيتبع فرستاده خدا آنچه از شود يم گفته آنها به

ـ  يزيچ پدرانشان اگرچه م؛يكن يم تيتبع ميافتي آن بر را پدرانمان  شـده  تيهـدا  و دنـد يفهم ينم

   ).!نبودند؟

 یشـقاوت אبـد   يا(که سعادت  يریموضوع خط ينکه در چن دهد یم یهم گوאه يمعقل سل
محکم אثبات شده باشـد.   يلیمگر آنکه عصمتش با دل يم،نکن يرویپ یאه دאرد) אز کسرא به همر

بر عصمت آنها وجود دאرد؟! אخـتالف   يلیدل ياهست؟! آ يدمعتقد به عصمت مرאجع تقل یکس ياآ
جـز   يـزی که دאنش آنان چ دهد یم یگوאه یو کالم یفقه يلن در مسايد يهانمجتهدאن و فق

چـون آنچـه کـه אز نـزد خـدא باشـد، هرگـز در آن         يسـت، ن ينام دپر خطا در فهم אحک یتالش
 در آيـا ( ٣»كَثیـرا اْختِالفـاً فیـهِ  لََوَجـُدوا هللاَِّ  غَیـرِ  ِعنْـدِ  ِمنْ  كانَ  لَوْ  وَ  الُْقْرآنَ  یتََدبَُّرونَ  أَفَال« :يستאختالف ن

  ).يافتند مي بسيار اختالفي آن قطعاً در بود، مي جانب غير خدا اگر از انديشند؟ نمي

 یکسـان  يـا  یبـه کسـ   ينید يددر אهم عقا يژهو بو ينپس چگونه ممکن אست که در אمر د
 يـد در אمـر عقا  يـد و خودشان אذعان دאرند کـه تقل  يستندکه אز خطا و אشتباه مصون ن يمکن يهتک
  !يست؟ن يزجا ينید

                                                                                                                   
 .٦٧אحزאب:  - ١

 .١٧٠بقره:  - ٢

 .٨٢نسا:  - ٣
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ـ    يـن خودشـان معلـول א   يـات خدא در زمان ح یخلفا يشترب يیو تنها غربت  یبـود کـه وقت
ـ  شد، یمردم مبعوث م یخدא برא یאز سو یא فرستاده و  يـن بـه بزرگـان د   درنـگ  یمردم عوאم ب

نـه؟ آن   يـا شخص رאستگوسـت   ينא ياکه آ نمودند یو אز آنها سؤאل م کردند یمرאجعه م ياستس
ـ  ينکهא اب يزن ياستو س ينبزرگان د ـ  یدر אمور جزئ دאشـتند، אمـا در    یبـا هـم אختالفـات    یو کل

خـدא   یصف وאحد مقابل دعوت خلفا يکندאشتند و  یאختالف يچرسوالن خدא ه و אنکار يبتکذ
گونـه   يـن مملـوّ אز א  يم. قرآن کرکردند یم يرو تمسخر و تکف يبو آنها رא تکذ دאدند یم يلتشک
بـار کتـاب خـدא رא مطالعـه کـرده باشـد،        يک مرشאست و هرکه در ع یتلخ تکرאر یها قصه
  حق و باطل ندאرد.جبهه  يشگیسنت هم يندر א يدیترد

 يـن شـوند و א  يـک نزد kمردم زمان رسول אهللا یبه فهم عرف کنند یفقها تالش م אمروزه
هـم   يدشـان زمـان مـا شـاگرد معصـوم نبودنـد و אسات      یتالش و אجتهاد آنهاست. فقهـا  يتنها

 يفترينو شـر  ينسالها در خدمت بزرگتـر  kشاگردאن حجت خدא نبودند، אما صحابه رسول خدא
رא آموختـه بودنـد. قـدر و منزلـت خـاص       يـن کـرده و אز אو د  اگردیخدא ش یخلفامخلوقات و 

אضـافه   یبـه אمـت אسـالم    ينـده که در آ یعالمان يگرو د يننسبت به تابع kصحابه رسول אهللا
رא درک کرده و אز אو علم آموختـه   یمعلّم آسمان ينאست که آنها محضر بزرگتر ينא یشدند، برא

و  يرאز آنهـا אهـل سـ    ياریعلوم متعارف نبود، بلکه بسـ  همنحصر ب آنها یشاگرد یبودند؛ وאنگه
ـ  kرسول אهللا يیرאهنما يلذ یسلوک معنو و  یو معرفـت شـهود   يقـين אز  یبودند و به مرאتب

  بودند.   يدهرس يزن یکشف

אز صـحابه رسـول    ياریوאقفنـد کـه بسـ    یאسـالم، بـه خـوب    يخو تار ینبو يرهאز س آگاهان
شـده بودنـد.    یبرتر אمـت אسـالم   یبه אلگوها يلتبد ی،و אخالق یو عمل یعلم يثאز ح kخدא

و  ينصـحابه (مهـاجر   يرگـذאر تأث يگـاه شاهد بـر جا  ينبهتر kحوאدث بعد אز رحلت رسول אهللا
و پـس אز   يفهسـق  يـان رא در جر یאمت אسـالم  يرآنها بودند که مس حقيقتدر  يرאאنصار) אست، ز

نمـوده؛ و   يننشـ  و پنج سال خانه يسترא ب gنينيرאلمؤمآن، دگرگون کردند و آنها بودند که אم
  .کردند یم يدکردند آنچه نبا

 یאعتقـاد  يرאز همان بزرگان، مسـ  يریאلگوپذ یحت يا يدو تقل يتعموماً با تبع یאسالم אمت
 یآور آن رא در אمت אسـالم  شرم يجکردند که אمروز نتا يمخود رא آن گونه ترس یو علم ياسیو س

אمـت،   یفقهـا  تـرين  يمیو قد ينאز مشهورتر يدتقل ينقع، تجربه نخست. در وאکنيم یمشاهده م
  رא به ثمر نشاند.   kنهضت رسول אهللا يرمس ييرفه و تغيسق يانجر
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آنجـا کـه عمـده     کنـيم،  یعاشورא هم به وضوح مشاهده م يانرא در جر يرخطّ و مس همين
אز نظـام   يـا  سـکوت کردنـد   يـا  ی،و عثمـان  یعلـو  یجامعـه و فقهـا   ياسیو س ینخبگان علم
 یرא بـرא  ياریمسـلمانان بسـ   يجـه کردند و در نت يتحما يهو خلف طالح معاو אميه ینامشروع بن
و تمـرّد و אرتـدאد و    یبه جرم خروج بـر حکومـت אسـالم    ربال،در ک gیبن عل ينکشتن حس

خـدא بـه صـف     يتبا قصـد قربـت و جلـب رضـا     ی،خالفت אسالم يهعل يانو طغ یگزאر بدعت
و אصـحاب و   gينאباعبدאهللا אلحس يتهایشجاعتها و مظلوم يتو حکا يهمرث. روضه و يدندکش

آن  يـری آمده که در علـل شـکل گ   يشپ رאما کمت אيم، يدهرא هزאرאن بار شن يتشאنصار و אهل ب
که وאقعاً چـرא دههـا هـزאر مسـلمان، بـا       يمسؤאل پاسخ ده ينو به א يمحادثه دلخرאش فکر کن

ـ   يیدر صـحرא  kخدא و رسول خـدא  یو جلب رضا يرخ يتقصد قربت و ن تـا   شـوند  یجمـع م
 یکنند و אز شـاد  حرא با لب تشنه ذب hو فاطمه زهرא gیمرتض یو عل kفرزند رسول خدא

  !يند؟بگو يرتکب

بـه خـود    ينـدאزيم، ب ینگـاه  يـی אسالم و אصول مسلّم عقال يخو تار يثبه قرآن و אحاد אگر
مرאجعه کـرده و אز   ياستو س ينبه بزرگان د خدא يندر باره د يگربار د يککه  دهيم یאجازه نم
 يجیتـدر  ييـر و تغ یکبـر  يبـت سال אز غ یآن هم پس אز گذشت هزאر و אند يم،کن يتآنها تبع

 يلאصـ  یو علوم و جابجا شـدن معـروف و منکـر و אسـتحاله مبـان      يمو مفاه اאز אرزشه ياریبس
  مردم عوאم! يلهنه به وس عامل و گمرאه صورت گرفته، يرغ یعلما يلهکه عمدتاً به وس يّعتش

 یمـدع  يشـان א يـرא אسـت، ز  یموضوع אعتقـاد  يکאحمد אلحسن قطعاً  يددعوت س موضوع
ماننـد   یعاد يتشخص يک يمانیهستم، אما  يعهش ياتموعود در روא يمانیאست که من همان 

همـان   يتشخصـ  يـن بلکـه א  يسـت، عصر ظهور ن یو خاکستر يدو سف ياهس يتهایشخص يرسا
بـوده و אطـاعتش بـر אهـل      gאمام عصـر  رستادهو ف یو وص kئم آل محمدאول و قا یمهد

ـ    يقاًدق gیعالم وאجب אست و نسبت אو به אمام مهد بـه رسـول    gیمانند نسـبت אمـام عل
  אست. gيحو شمعون אلصفا به مس gیو نسبت هارون به حضرت موس kאهللا

  :  شود یم يلאز دو بخش تشک يمانيونאعتقاد  يگر،د يانب به

و  یאول و وصـ  یحجت خدאست و אطاعتش بر همه وאجب אسـت، چـون אو مهـد    يمانی. ١
  אست؛ gفرستاده אمام عصر

  אحمد אلحسن אست.  يدموعود همان س يمانی. مصدאق ٢
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موعـود،   يمـانی هسـتم و   kو قـائم آل محمـد   یאست که من مهد یאو مدّع يقت،حق در
تـورאت   یو بشـارتها  gيتאهل ب ياتو روא kرسول אهللا يتאول مذکور در وص یهمان مهد

  אست. يلو אنج

ـ    يـه بـا تک  يدאست که با یموضوع אعتقاد يک ی،אدعا و دعوت ينچن شک بی  یبـر אدلـه عقل
ردّ  يـا قبـول   يقـی، (قـرآن و عتـرت) و بـه روش تحق    يننصوص محکم ثقل ينمحکم و همچن

  אز بزرگان حوزه و دאنشگاه. يدشود، نه با تقل

 يـا کـرد، آ  يـد تقل ينـی و د یرجـال و نخبگـان علمـ   אز  تـوאن  یموضوع نم ينکه در א وقتی
  نمود؟! يتتبع یא و رسانه ياسیس يتهایאز شخص توאن یم

خـرد و   يلکه چون در باره مسا کنند یتصور م ياستאز فعاالن رسانه و س یگروه متأسفانه
هـم بـا    يـر موضـوع خط  يـن در بـاره א  دهند، یم یفتو یو אقتصاد و هنر به آسان ياستکالن س
אز عموم مـردم و   يدصادر کنند و با یقطع یرأ توאنند یم يستیژورنال אی يشهجزوه کل يکقرאئت 

سـالها   يـن کـه در א  يیکتابها یمطلق دאشته باشند. مقاالت و حت يتو تبع طاعتمؤمنان توقّع א
 گرאنـه  یو هـوچ  يسـتی אحمد אلحسن نوشته شده، متأسفانه غالباً جنبـه ژورنال  يدبر ضدّ دعوت س
و  يـان جر يـن بـه نقـد א   یعلم ينموאز يتبا אنصاف و رعا یشده که شخص يدهددאشته و کمتر 

  و אدله آنها بپردאزد. يدعقا

ـ  يژهمختلـف و بـو   یدعـوت در کشـورها   يـن عنوאن مثال در زمان حاضـر کـه א   به  يهنم
ـ   يافتـه دسـت   يریبه رشـد چشـمگ   يرאنא يزمانعز אز אقشـار مختلـف بـه آن     یو تعـدאد فرאوאن

 ينکـه کـرده و بـدون א   یشرع يفهאحساس وظ یرسان و אطالع یخبر يتهایسا يکباره אند، يدهگرو
و  یآن با تمسک بـه جمـالت شـعار    يبشروع به تکذ אنند،دعوت بد ينאدله א يقتאز حق يزیچ

تصـور   يـز ن »يوزرجان«و  »يازفرهنگ ن« یگردאنندگان تارنما یکه حت يیتا جا کنند، یم یسطح
و  یسـنت  يانو אصـولگرא  يـدאری جبهه پا یمانند نزאعها یو علم يدتیمسأله عق ينکه א کنند یم

אعتقـاد رא   يـن א يشـرفت پ یجلـو  نگاری وزنامهر يکهایو تکن يترسازیو ت ی... אست که با لفّاظ
אشـاره نشـده،    يمانيون یאز אدله אصل يک يچمتون و مقاالت به ه يندر א ينکهغافل אز א يرند،بگ

  .یعلم یچه رسد به نقد و بررس

ندאرد، به شرط آنکـه אز جهـت وزن    یאشکال يتهاگونه سا يندر א אی يدههر عق یو بررس نقد
 يرو تناسب الزم رא دאشته باشند و متأسفانه مقاله مـورد نظـر و سـا    يتبا هم سنخ یعلم يارو ع

تنها ده درصد אز אدلـه   یکه אگر شخص ینکرده، بطور يتتوאزن رא رعا ينمقاالت مشابه אصالً א
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ـ  ينمقاله نظرش در باره א ينباشد، با خوאندن א هيدرא شن یانيمدعوت  دگرگـون   یتارنماها به کل
  خوאهد شد.

به شکل אنبوه منتشـر شـده، بنـده رא     یمجاز یدر فضاها ينکهمزبور صرفاً به سبب א مقاله
محتـرم   يسـنده کـه نو  ینوع אشـکاالت  ينא ينکهضمن א يسم؛جامع بر آن بنو یوאدאشت تا پاسخ

 یقشـر خاصـ   يندאئماً در ب يمانی،شبهات دعوت  ترين يجوالً به عنوאن رאمقاله مطرح کرده، معم
  .شود ی) بازگو مياستو س ينرجال د یو چرא چون یאن بيروאز مردم (پ

مدّعا و  يرאمونالزم אست که پ يم،مقاله بپردאز ينبه نقد مطالب ذکر شده در א ينکهאز א قبل
 یبـرא  توאننـد  یگرچه خوאنندگان محترم م يم،بده يحیאحمد אلحسن توض يددعوت س یאدله אصل

 يتوصـ «ماننـد   يیאحمد אلحسن به طـور کامـل و مفصـل بـه کتابهـا      يدمطالعه אدله دعوت س
 ييندر مورد مهـد  يثچهل حد«אحمد אلحسن،  يدس يفتأل »یאز گمرאه אرندهمقدس، نوشته بازد

» אلحسـن אحمـد   ی،و وصـ  يتوصـ «و » موعـود  يمانی يتدر شخص یپژوهش«و » قائم يهو ذر

عبـد   يخشـ  يفتـأل  »يمـانی در باره دعوت مبـارک   یدאستان یگفتگو« يلی،ناظم عق يخش يفتأل
אحمـد אلحسـن مرאجعـه     يدאنصـار سـ   یرسم مایאنصار در تارن یکتابها يگرو د یمنصور یאلعال

 يلترشـکن ف يازمنـد אست و بـاز کـردن آن ن   يلترکنند که אلبته متأسفانه هم אکنون در کشور ما ف
  אست:

www.almahdyoon.org 

  :شود یم يلتشک یאز دو بخش کل يباًتقر يمانی يانجر مدّعای

خـدא، فرزنـد و    يفهموعود حجت و خل يمانی ينکهא يعنیموعود،  يمانی يتشخص يگاه. جا١
ـ     یאصـل  سـاز  ينهو زم gیو فرستاده خاص אمام مهد یوص  یحکومـت و אنقـالب حضـرت ول

تـابع قـانون    يـز رאه شـناخت אو ن  يجـه ر نتאسـت و د  kقائم אز آل محمد ينو نخست gعصر
  خدאست؛ یشناخت حجتها و خلفا

خـدא،   یموعود אست که با قانون شـناخت خلفـا   يمانیאحمد אلحسن مصدאق همان  يد. س٢
ـ  يهوديـان  يحيان،مسـ  ی،و سـن  يعههمگان (مسـلمانان شـ   یخود رא برא یאدّعا يتحقّان  یو حت

  .کند یخدאناباورאن) אثبات م

    



  اولگفتار 

  استموعود  یهFن مهد یFنی

    ونيماني

هـا يـا אنصـار אمـام مهـدی يـا אنصـار         (که به عنوאن مهدويون يا مهدوی به אعتقاد يمانيون
 کـه  אسـت  אول مهـدی  همـان  ظهور، عصر موعود אلمهدی يا אنصار אهللا معروف هستند)، يمانی

 و gعصـر  אمـام  به مؤمنان و אصحاب אولين و فرزند عنوאن به kאهللا رسول وصيت در نامش
  . آمده) אمام زمان وصی و خليفه دوאزده يعنی( مهديين אولين

 و بـوده  حاضـر  ظهـور  زمـان  در אما אست، gعصر אمام خليفه و وصی אگرچه אول، مهدی
 אمـام  :دאرند حضور معصوم حجت دو gعصر אمام ظهور هنگام پس אست؛ אمام אصحاب אولين

 gموسـی  حضـرت  همچنانکه ؛gمدאح فرزندش و وصی و ،gאلحسن אلمهدی بن محمد

 אميــر و kאهللا رسـول  يــا و مبعـوث شـدند،   برگزيــده زمـان  يــک در gهـارون  אو وصـی  و

 بـود،  خـدא  حجـت  و خليفه نيز kپيامبر زمان در gعلی بودند و زمان يک در gאلمؤمنين

 شـده  مبعـوث  رسـالت  بـه  مختلف منطقه دو و زمان يک در gلوط و gאبرאهيم حضرت يا

  .  بودند

 آن و کـرد  وفات gموسی حضرت אز پيش אما بود، gموسی حضرت وصیّ gهارون

 رسـالت  و وصـايت . بـود  gنون بن يوشع شد، אو وصی gموسی حضرت אز پس که کسی

 موسـی  روزه چهـل  غيبـت  زمان در بويژه و gموسی حضرت با همزمان gهارون حضرت

ل بـه سـوی آ   gبوده، אگرچه نقش ديگری هـم دאشـت کـه قبـل אز موسـی      gعمرאن بن
فرعون مبعوث شد تا دعوت אلهی کليم אهللا رא به آنها برساند و زمينه ساز אصـلی قيـام و دعـوت    

  .  باشد gحضرت موسی

 در و دאرد حضـور  אو بـا  همزمـان  gموسی حضرت وصی مانند نيز gمهدی אمام وصی

 يمـانی  همـان  شـخص  אين و کند می قيام אو، علنی ظهور אز قبل و gعصر אمام غيبت زمان

  .ستא موعود
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  gشخصیت یFنی از زبان امام باقر
و دعـوت אلهـی    شود فرستاده می gظهور אمام مهدی אز قبل که موعود يمانی אز אطاعت
 سـفيانی  ضـدّ  رساند و در نهايـت بـر   رא به گوش مردم و بخصوص شيعيان می gאمام مهدی

 אنـد  ناميده هدאيت پرچم رא אو پرچم gبيت אهل و אست شده وאجب مردم همه بر کند، می قيام

 سـمت  به کننده دعوت و هدאيتگر عنوאن به gمهدی אمام אز قبل که אست شخصی تنها אو و

  אست. شده معرفی אلطاعه وאجب کننده قيام و gאلزمان صاحب

  :در אين باره فرمود gאمام باقر
 درفش هـدايت  همان پرچم، آن نيست؛ يماني پرچم از هدايتگرتر پرچمي هيچ پرچمها بين در

 بـر  اسلحه فروش كند خروج يماني كه هنگامي پس. كند مي دعوت صاحبتان سمت به ونچ است،

 قيام برخيز و او سوي به كند خروج يماني كه هنگامي و. شود مي حرام مسلمانان همه و مردم همه

. كنـد  سرپيچي او بر كه نيست حالل مسلماني هيچ براي و است هدايت پرچم پرچمش چون كن،

  كند. مي دعوت مستقيم راه و حق به او چون است، آتش اهل از كند چنين هركه پس

 الْـيoِFََُّ  َخَرجَ  فَإَِذا َصاِحبِكُمْ  إَِىل  يَْدُعو ِألَنَّهُ  ُهًدى َرايَةُ  ِهيَ  الْيoِFََِّ  َرايَةِ  ِمنْ  أَْهَدى َرايَةٌ  الرَّايَاِت  ِيف  لَيَْس  وَ 
الحِ  بَيْع َحرمَ   يَِحـلُّ  ال وَ  ُهـًدى َرايَـةُ  َرايَتَـهُ  فَـإِنَّ  إِلَيْـهِ  فَـانَْهْض  الْيoِFََُّ  َخَرجَ  إَِذا وَ  ْسلٍِم مُ  كُلِّ  وَ  النَّاِس  َعَىل  السِّ

   ١. ُمْستَِقيم طَِريقٍ   إِىل وَ  الَْحقِّ  إَِىل  يَْدُعو ِألَنَّهُ  النَّارِ  أَْهلِ  ِمنْ  فَُهوَ  َذلِكَ  فََعَل  فََمنْ  َعلَيْهِ  يَلْتَِويَ  أَنْ  لُِمْسلٍِم 
مقـارن   حجت معصوم تنها و کند، نمی صدق خدא معصوم حجتهای بر جز ويژگيهايی چنين

 אصـحابش  نخسـتين  و وصـی  و فرزنـد  همـان  kخـدא  رسول وصيت طبق gبا אمام مهدی

  .אست) אحمد يعنی(

  اوصافی عرشی برای شخصیتی گمنام!
 کنـد،  شـنا آ אو شخصيت با رא ما توאند نمی يمانی، برאی شده ذکر ويژگيهای אين אز يک هيچ

 אز رא نکتـه  אيـن  אگـر  و خدאسـت  معصـوم  حجت يمانی که بفهماند رא نکته אين ما به אينکه جز

 رא خـدא  معصـوم  حجتهـای  ديگر که روشی همان با آنگاه بفهميم، روאيات ساير و مزبور روאيت

 بـه  يمـانی  אينکـه  مثال( אوصاف אين وگرنه کنيم، می אطاعتش و شناسيم می هم رא אو شناختيم،

 אو אينکـه ! دאرد؟ אو شـناخت  در ثمـری  چـه  ،)کنـد  مـی  دعـوت  مسـتقيم  صـرאط  و حـق  تسم

                                                                                                                   
 .٢٥٦غيبت نعمانی: ص  - ١
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! אسـت؟  يمانی برאی عالمتی چه کند، می دعوت صاحبمان سمت به و אست پرچم هدאيتگرترين

 صـاحب  و مسـتقيم  صـرאط  و حـق  سـمت  به که کنند می بينيم که אمروز همه مدّعيان אدعا می

  .کنند می دعوت gאلزمان

 ثمـربخش  يمـانی  شخصـيت  شـناخت  بـرאی  صورتی در تنها عاليم و אوصاف אين شک بی

 بـه  کـه  بـود  بهتـر  وگرنه کنند، تعيين جريان ظهور و دين در رא אو ويژه جايگاه که بود خوאهند

 و و منطقه تولد يا زنـدگی و سـنّ و شـعار    نام خودش و پدرش کلی و مبهم، אوصاف אين جای
بـه صـورت    رא موعـود  يمـانی  אين مصدאق بتوאنيم کم دست کردند تا رא بيان می پرچمش رنگ

 و مسـتقيم  صـرאط  و حـق  به دعوت و بودن هدאيتگر( مزبور אوصاف. بدهيم אحتمالی تشخيص
شخصـيت   ثنـاء  و مـدح  صـرفاً  אوصـاف  אيـن  آيا! دאرند؟ אی فايده چه) אو אز تمرّد و אلتوאء حرمت

 ذکـر  אو شخصـيت  بـاره  در چيـزی  gبيـت  אهـل  چـرא  پس! هستند؟ مجهول و گمنام يمانی

  ! کنيم و همرאه شويم؟ بيعت אو با و بشناسيم رא אو تا نکردند

 مـا  بـرאی  אو אز نشـانی  و نام هيچ אما باشد، وאجب ما بر شخصی אطاعت که אست ممکن آيا

 و کنـد  مـی  دعـوت  مسـتقيم  صـرאط  و صاحبتان و حق سمت به אو אينکه جز باشند، نکرده ذکر
 فـروش  قيـامش  زمـان  در يـا ( کنـد  مـی  حرאم رא سالح فروش و אست وאجب همه بر אطاعتش

  !نيست؟ جايز אو سرپيچی بر و) شود می حرאم سالح

و حـق   gאگر کسی بيايد و مدّعی شود که من يمانيم و شما رא به سمت صـاحب אلزمـان  
کنم و بايد אز مـن אطاعـت کنيـد، אز کجـا بفهمـيم کـه אو رאسـت         و صرאط مستقيم دعوت می

  دهد؟   اً شعار میگويد يا صرف می

دאنيم بسيار بودند کسانی که با همين شعارهای دينی مردم رא گرد خـود جمـع کردنـد و     می
کردنـد کـه    قيام کردند و هزאرאن تن رא به هالکت رساندند و پيروאن بيچاره آنها هم گمـان مـی  

رت فرمانده و אمامشان شخصی مقدّس و אلهی אست، אما فقط وقتی متوجّه خسـارت دنيـا و آخـ   
شوند که پس אز مرگ، پرده אز پيش چشمشـان کنـار بـرود و بـاطن و سـريرت رهبـرאن و        می

شرکايشان به آنها نشان دאده شود. אلبته آن روز ديگر فرصـتی نيسـت تـا بخوאهنـد گذشـته رא      
  جبرאن کنند.

من אز کجا بايد بدאنم که אين شخص مدّعی وאقعاً در نهايت ما رא به کجـا خوאهـد بـرد؟! אز    
بدאنم که قيام و نهضت אو אلهی אست يا شيطانی؟! شايد برخی بگويند که يمانی هم ماننـد   کجا

کند و همين نشانه حقانيـت אوسـت.    دعوت می gبه سمت رضای אهل بيت gزيد بن علی
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 gدر وאقع אين يک אشتباه بزرگ אست، چون زيد شهيد در زمان حضـور يـک אمـام معصـوم    
אمـام زمـان خودشـان در بـاره אو سـؤאل کننـد و بفهمنـد کـه         توאنستند אز  قيام کرد و مردم می

همرאهی با زيد آنها رא به سمت بهشت ميبرد يـا جهـنم، אمـا يمـانی در زمـانی دعـوت و قيـام        
غايب אست، چون يمانی موعود אز نشانه هـای قبـل אز ظهـور و     gکند که صاحب אلزمان می

شهيد يـا אسـامه (سـردאر آخـرين     אست؛ پس هرگز قابل مقايسه با زيد  gقيام صاحب אلزمان
سپاه زمان رسول خدא) يا مختار و توאبين و شهيد فخّ و مالک אشـتر نخعـی و ... نيسـت، چـون     

قيـام کردنـد و مـردم بـا مرאجعـه بـه אئمـه معصـوم          gهمه آنها در زمان حضور معصـومين 
قيـام   gتوאنستند حال آنها رא دريابنـد، אمـا يمـانی در زمـان غيبـت אمـام زمـان        خودشان می

کند؛ پس هيچ رאهی برאی کشف حقيقت و صدق אو ندאريم، جز آنکه دليل و نصّی قطعـی و   می
روشن بر حجيت و عصمت و אمامت و خالفت אلهی אو دאشته باشـيم، وگرنـه אگـر אکنـون אز אو     
تبعيت کردم و در قيامت روشن شد که אو אمام گمرאه و گمـرאه کننـده بـوده، چـه رאهـی بـرאی       

توאن فهميد که وאقعاً به سمت حـق هـدאيت    چون فقط در آن هنگام אست که میجبرאن دאرم؟! 
کرده يا باطل؟ حال אگر در دنيا אز אو تبعيت نکردم و در قيامت فهميدم کـه אو وאقعـاً بـه سـمت     

کرده و موظف به تبعيت אز אو بودم، چه رאهی برאی بازگشـت و   حق و صرאط مستقيم دعوت می
  جبرאن دאرم؟!

يچگاه قبل אز قيامت کبری يا ظهور قيامت صغری (ظهور و دولت אمام مهـدی)  در وאقع، ه
توאن در باره کسی قضاوت کرد که دعوت کننده به سمت حـق אسـت    و برمال شدن ضماير نمی

يا باطل. אلبته אين قانون کلی يک אستثناء بسيار مهـم دאرد. مـا در بـاره پيشـوאيان دينـی خـود       
کنيم؛ همچنين در باره کسانی کـه   مچنين دشمنان آنها قضاوت می(پيامبرאن و אئمه אطهار) و ه

کنـيم و بـه قضـاوت خـود      אند نيز قضـاوت مـی   مدح يا نکوهش و لعنشان کرده gمعصومان
به سمت حق دعوت کرد و يزيـد بـه    gאيمان دאريم. چرא؟! ما אز کجا ميدאنيم که אمام حسين

يمان روشن شود کـه وאقعيـت بـر عکـس     دهيم که در قيامت، برא سمت باطل؟ آيا אحتمال نمی
حق بـود و يزيـد باطـل؟ אمـام      gتصور و آرزوی ما بوده؟! چرא ما يقين دאريم که אمام حسين

حق بود و فالنی (אولـی و دومـی و سـومی)     gحق بود و معاويه باطل؟ אمام علی gمجتبی
سـت آورده  حق بود و אبوسفيان و אبوجهل باطل؟! ما אيـن يقـين رא אز کجـا بد    kباطل؟ محمد

  אيم؟!
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پاسخ אين אست که ما برאی אين يقين و قضاوت، يک حجت روشن و قطعی دאريـم کـه در   
 kکنيم و آن همان قانون معرفت حجت و نصّ אلهی אسـت. محمـد   قيامت به آن אحتجاج می

حق אست، چون خدא و رسوالن قبلی خدא אو رא به عنـوאن خليفـه و رهبـر אلهـی معرفـی کـرده       
حق بود چـون خـدא אو رא نصـب کـرده بـود و       gفيان אين گونه نبود. אمام علیبودند، אما אبوس

אو رא معرفی کرد، אما خلفای غاصب ناحق بودند، چون به دست אمثـال خودشـان    kرسول خدא
برگزيده شدند و به دروغ خودشان رא خليفه ناميدند، در حالی که هيچ نـص و وصـيتی אز سـوی    

  ندאشتند.   kرسول אهللا

 gتوאند אثبات کند کـه مـن شـما رא بـه سـمت صـاحب אلزمـان        د אز کجا میيمانی موعو
شناسـيم تـا بـدאنيم کـه אو      رא در زمان غيبتش مـی  gکنم؟! مگر ما صاحب אلزمان دعوت می

אست؟! آيا بايد אحتياط کنيم و صبر نمـاييم تـا معلـوم شـود کـه وאقعـاً        gفرستاده אمام زمان
يشود يا نـه؟! در אيـن صـورت مـا در هنگـام      منجر م gنهضت אو به حکومت صاحب אلزمان

 gبه سبب ياری نکردن فرستاده אو و سـرپيچی אز אمـر אهـل بيـت     gظهور صاحب אلزمان
شويم، بلکه אين فرضيه مانند آن אسـت کـه در زمـان אمتحـان بـه سـؤאالت پاسـخ         مؤאخذه می

زمـان ديگـر   ندهيم و صبر کنيم تا جوאبها توسط مديريت مدرسه אعالم شود، در حالی کـه آن  
  ».  معمّا چو حل گشت، آسان شود«אيم.  فرصت אمتحان אز دست رفته و در آزمون مردود گشته

آيا بايد صبر کنيم تا در قيامت روشن شود که وאقعاً به سمت حق و صرאط مستقيم دعـوت  
کرده و خدא אز دعوت و نهضتش رאضی אست يا نه؟! در אين صورت אگر وאقعـاً אيـن گونـه بـوده     

وאی به حال ما که صـاحب حـق رא خـوאر کـرديم و تنهـايش گذאشـتيم. پـس رאه حـل         باشد، 
  چيست؟!

 gتوאن يقين نمود که אو همان دعوت کننده به سمت صـاحب אلزمـان   تنها رאهی که می
و אئمـه   kو دعوت کننده به سمت حق و صرאط مستقيم אست، אين אست که خدא و رسول خدא

رא به عنوאن حجت وאجب אلطاعة معرفی کرده باشـند و  که معصوم אز خطا هستند، אو  gאطهار
نام و مشخصاتش رא ذکر کرده باشند، وگرنه ما אز کجـا بفهمـيم کـه אيـن شـخص بـه حـق و        

جوجـه رא آخـر پـاييز    «گوينـد:   کند يا باطل و گمرאهـی؟! مگـر نمـی    صرאط مستقيم دعوت می
  ؟!»ميشمرند

אند توجـه   يمانی موعود ذکر کرده برאی gאوصافی که אهل بيت אين يکايک به אکنون אگر
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و بـه طـور خـاص قـائم آل      خدא معصوم آنها ويژگيهای حجتهای همگی که ديد کنيد، خوאهيد
  .هستند kمحمد

  یFنی پرچم بودن هدایتگر
  .پرچمي هدايتگرتر از پرچم يماني نيست؛ آن پرچم هدايت استفرمود:  gאمام باقر

  ُهًدى. َرايَةُ  ِهيَ  الْيoِFََِّ  َرايَةِ  ِمنْ  َدىأَهْ  َرايَةٌ  الرَّايَاِت  ِيف  لَيَْس  وَ 
و  هـدאيت  پـرچم  يـک  אز بـيش  زمان يک در آيا معناست؟ چه درفش يمانی به هدאيتگری

 دعـوت  پـرچم  فقـط  آيا کيست؟ به متعلق هدאيت پرچم אست؟ متصور مکتب و دعوت حق نيز

  אست؟ نهگو אين نيز ديگرאن پرچم يا אست، هدאيت و حق به موصوف kمحمد آل

 مارق بيفتد پيش آن از كس هر كه داريم پرچم يك تنها بيت اهل ما: فرمود gאميرאلمؤمنين

  .پيوندد ما مي به پيروي كند آن از هركه و شود مي هالك بيفتد پس آن از كس هر و است خارجي و
َمَها َمنْ  َرايًَة، الْبَيِْت  أَْهَل  لَنَا إِنَّ  رَ  َمنْ  وَ  َمرََق، تََقدَّ   ١.لَِحَق  تَبَِعَها َمنْ  وَ  َمَحَق، َعنَْها تَأَخَّ

 آل چـون  بپرهيـز،  kمحمـد  پرچمهای متفرقه و پرאکنده آل אز که فرمود gصادق אمام

 زمـين  بـه  پس دאرند؛ گوناگونی پرچمهای ديگرאن و دאرند پرچم يک تنها gعلی و kمحمد

 کـه  ببينـی  gحسـين  فرزنـدאن  אز مردی אينکه تا نکن پيروی مردی هيچ هرگز אز و بچسب

  אوست. با kאهللا رسول سالح و پرچم و وصيت

دٍ  اذاً ِمْن آِل ُمَحمَّ يَّاَك َو ُشذَّ دٍ  kَو إِ َرايًَة َو لَِغْ�ِِهْم َرايَاٍت. فَالْزَِم اْألَرَْض َو  gَو َعِيلٍّ  kفَإِنَّ ِآلِل ُمَحمَّ
  ٢.  َو َرايَتُُه َو ِسَالُحهَمَعُه َعْهُد نَبِيِّ هللاَِّ  gلِْد الُْحَسْ�ِ َال تَتَبَّْع ِمنُْهْم َرُجًال أَبَداً َحتَّى تََرى َرُجًال ِمْن وُ 

 همـان  و אسـت  kمحمـد  آل אشاره به אين دאرد که אو אز پس هدאيتگر بودن پرچم يمانی،

 در چـون  אسـت،  kمحمـد  آل مستقيم گماشته و نماينده و ظهور عصر در هدאيت پرچم يگانه

 gبيـت  هدאيتگر אهـل  درفش همان پرچم آن که دאرد ودوج هدאيت پرچم يک تنها زمان هر

  . אست

 تنهـا  يعنـی  تفضيل، אفعل نه אست، تعيين אفعل معنای به »אلرאيات אهدی« وصف نتيجه در

 کنـد،  مـی  هدאيت بيشتر אو و هستند هدאيتگر هم ديگرאن אينکه نه אست، هدאيتگر پرچم همين
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 موعود אست یهمان مهد يمانی ٢٣   

، همـه موظّـف بـه אطاعـت אز אو     چون אگر کسی به سمت حق و طريق مستقيم هـدאيت کنـد  
هستند و در نتيجه هر کسی بجز אو مردم رא به خود دعوت کند، در حقيقت مـردم رא אز تبعيـت   
صاحب پرچم حق و هدאيت جدא کرده و آنها رא به باطل و طاغوت خوאنده אست. آيا مـا شـيعيان   

هل سنت، علی بـن אبـی   گوييم که وقتی به شهادت روאيات متعدّد نقل شده אز منابع معتبر א نمی
شـدند؟   אفضل و אعلم صحابه بوده، ديگرאن نبايد مدّعی خالفت و رهبری جامعه مـی  gطالب

אيا آنهـايی کـه אفضـل رא رهـا کـرده و بـه مفضـول و مرجـوح گرويدنـد رא باطـل و منحـرف            
  دאنيم؟! نمی

ـ  و نيست، بلکـه درفـش گمرאهـی    هدאيتگر سفيانی دאنيم که پرچم بعالوه همه می  دهنماين

 رאيـت  بـين  بايد هم در کار باشد قياسی אگر پس אست؛ gو قاتالن אبا عبد אهللا אميه بنی جبهه

 אلــرאيتين אهــدی: فرمــود مــی صــورت אيـن  אمــا در مقايســه شــود، يمــانی رאيــت و خرאسـانی 

  ).پرچم سه אز هدאيتگرترين( אلرאيات אهدی نه ،)پرچم دو אز هدאيتگرترين(

 هـيچ  يعنـی  ندאرد، يمانی بر سرپيچی حق مسلمانی هيچ هک فرمود روאيت همين در بعالوه

 ملحـق  نهضـت אو  بـه  بايـد  مسلمانان همه و ندאرد قيام به دعوت و پرچم کردن بلند حق کسی

 ديگـری  پـرچم  خرאسـانی  ،gروאيات متعدد و همين حديث אمام باقر طبق که حالی در شوند،

אز تنهـا درفـش هـدאيت، אو و     شود؛ پس بـه سـبب سـرپيچی    ملحق نمی يمانی به و کرده بلند
 gپيروאنش نيز אز אهل آتش و عذאب هستند، אگرچه خود رא طالـب حـقّ و شـيعه אهـل بيـت     

   معرفی کنند.

  شخصیت مشکوک خراسانی و جبهه بنی عباس
سـرپيچی (אلتـوאء)    يمـانی  אز قطعاً شود، برאفرאشته يمانی موאزאت به يا مقابل در پرچمی هر

 جنـگ  بـرאی  عبـاس  باشد، همانطور که بنی سفيانی با جنگ برאی رאگ حتی אست، باطل و کرده

 قيـام  kمحمـد  آل حـق  بازگردאنـدن  و gحسـين  אمـام  قاتالن אز אنتقام شعار با و אميه بنی با

کـه حـدود پـنج     دאدنـد  تشـکيل  مقتدری حکومت و شدند پيروز و جنگيدند אميه بنی با و کردند
 مقـدّس  رא ان هـم نهضـت و حکومتشـان   אغلـب مسـلمان   قرن بر جهان אسـالم حـاکم بـود و   

 gبيـت  و אهـل  kملتزم به אحکـام אسـالم و دوسـتدאر پيـامبر     رא خود دאنستند، چون آنها می

 کـم  دسـت  يـا  حکومـت  بـرאی  رא gرضـا  אمـام  عباسی مأمون که جايی کردند تا می قلمدאد

 نبـد  و کـرده  عـزא  אقامـه  بـرאيش  אمـام  کشتن אز پس و فرאخوאند طوس سرزمين به وليعهدی



 همه گمرאهند جز يمانی صاحب پرچم هدאيت  ٢٤  

    سپرد! خاک به عباسی אلرشيد هارون پدرش بدن کنار رא مطهرش

صرف دشمنی و جنگيدن با يک جبهه باطل، دليـل بـر حقّانيـت دعـوت و پـرچم نيسـت.       
 بلوک شرق و غرب سالها با هم در جنگ و درگيری بودنـد، אمـا جنايتکـاری و بطـالن אمريکـا     

جنگنـد و هـر    اطل خودشان با هم مـی אثبات کننده حقانيت شوروی و چين نيست. آنها بر سر ب
  يک دنبال אفزאيش سلطه و قدرت خود هستند، نه دنبال حق.

 אحيـاء  مجددא אلزمان آخر در و شود می نابود אلعباس بنی سلطنت و ملک که آمده روאيات در

 کـه  زمـانی  تـا  بلکـه  نيسـت،  gبيت אهل ما نفع به تنها نه אلعباس، بنی ملک אين و شود می

 حاصـل  אمـت  بـرאی  فرجـی  نشـود،  منقـرض  و سسـت  خودشان دאخلی אختالفات با آنان ملک

  . شد نخوאهد

  فرمود:  gبرאی مثال، אمام کاظم

شـود   عباس خروج کنند، زمين אز خون آنها سيرآب مـی  אگر همه אهل آسمان و زمين بر بنی
ـ   توאنند بنی (و نمی ی حمـزه  عباس رא سرنگون کنند) تا زمانی که سفيانی خروج کند. علی بـن אب

گويد: آقای من آيا אمر سفيانی حتمی אست؟ فرمود: بلـه؛ سـپس אنـدکی سـرش رא بـه زيـر        می
عباس فريب و نيرنـگ אسـت؛ אز بـين     אندخت و سپس سرش رא بلند کرد و فرمود: حکومت بنی

کنـد تـا    رود تا گفته شود چيزی אز آن نمانده؛ سپس دوباره (در آخرאلزمان) تجديد حيات مـی  می
אتفاقی برאيش نيفتاده بود (يعنی حکومـت فريبکارאنـه و مقتـدر خـود رא مجـدّدאً برپـا       گفته شود 

  אند و حکومت אرث آنهاست). אی که אنگار هميشه حاکم بوده کنند، به گونه می
Fََواِت  أَْهَل  أَنَّ  لَوْ  ـْفيَاoُِّ  يَْخـُرجَ  َحتَّـى مْ بِِدَمائِهِ  اْألَرُْض  لَُسِقيَِت  الَْعبَّاِس  بَنِي َعَىل  َخرَُجوا اْألَرِْض  وَ  السَّ  السُّ

 وَ  َمكْـرٌ  الَْعبَّـاِس  بَنِي ُملْكُ  قَاَل  وَ  َرأَْسهُ  رَفَعَ  ثُمَّ  ُهنَيْئَةً  أَطْرََق  ثُمَّ  نََعمْ  قَاَل  الَْمْحتُومِ  ِمنَ  أَْمرُهُ  َسيِِّدي يَا لَهُ  قُلُْت 
دُ  ثُمَّ  ءٌ  َيشْ  ِمنْهُ  يَبَْق  لَمْ  يَُقاَل  َحتَّى يَْذَهُب  َخْدعٌ    ١.ءٌ  َيشْ  بِهِ  َمرَّ  َما يَُقاَل  َحتَّى يَتََجدَّ

گويند کـه سـفيانی در حـالی قيـام      کند: آنها می عرض می gحسن بن جهم به אمام رضا
گوينـد. سـفيانی در    عباس אز بين رفته אست. حضرت فرمود: دروغ مـی  کند که حکومت بنی می

  عباس پابرجاست. کند که حکومت بنی حالی قيام می

ثُونَ  إِنَُّهمْ  هللاَُّ  أَْصلََحكَ  gلِلرَِّضا قُلُْت : قَاَل  الَْجْهِم  بْنِ  َحَسنِ الْ َعنِ  ْفيَاoَِّ  أَنَّ  يَتََحدَّ  َذَهـَب  قَـدْ  وَ  يَُقومُ  السُّ
  ٢.لََقائِمٌ  ُسلْطَانَُهمْ  إِنَّ  وَ  لَيَُقومُ  إِنَّهُ  كََذبُوا فََقاَل  الَْعبَّاِس. بَنِي ُسلْطَانُ 
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دهنـده حقانيـت و هـدאيتگری پـرچم      אميـه) قطعـاً نشـان    نی (بنـی در نتيجه جنگ با سـفيا 
  خرאسانی نيست، چون: 

پـرچم يمـانی رא    gأوالً هيچ نصّی در تأييد پرچم خرאسانی وجود ندאرد، بلکه אهـل بيـت  
در هـر   gאند که درفش حق و هـدאيت אهـل بيـت    رאيت هدאيت و حق ناميدند و تأکيد کرده

  يد אز همان يک پرچم אطاعت کنند؛  زمان فقط يک پرچم אست که همه با

ثانياً خرאسانی به سبب سرپيچی بر يمانی و אفرאشته کردن پرچم و دعـوت و قيـام جدאگانـه،    
  אز آهل آتش אست؛  

ثالثاً حتی אگر خرאسانی با سفيانی بجنگد، مستلزم حقّ بـودن پـرچم אو نيسـت، همچنانکـه     
هم אحتمال دאرد که مجدّدאً روبـروی سـفيانی   אميه جنگيدند و در آخرאلزمان  عباس هم با بنی بنی

אسـت، چـون هـر دو    » אللهم אشغل אلظـالمين بالظـالمين  «قرאر بگيرند، אما אين روبريی مصدאق 
  אند. باطل

جنگد، بلکـه در אحاديـث آمـده     אيم که نشان دهد خرאسانی با سفيانی می رאبعاً روאيتی نديده
کننـد و بـر عباسـيان حـاکم در      کشـی مـی   که خرאسانی و سفيانی هر دو به سمت عرאق لشکر

  فرمايد: می gکنند، چنانکه אمام باقر عرאق (بنی فالن) خروج می

אی نيست که فرزندאن فالنی (بنی אلعباس) حاکم شوند؛ پس هنگامی که حاکم شـدند   چاره
کنـد تـا אينکـه     شود و واليتشان تشتّت پيدא مـی  و سپس אختالف کردند، حکومتشان متفرق می

ی و سفيانی אز سمت مشرق و مغرب بر آنها خروج کنند، در حالی کـه بـه سـمت کوفـه     خرאسان
אی پيشی بگيرند، تـا אينکـه هالکـت فرزنـدאن فالنـی بـه دسـت آن دو         مانند دو אسب مسابقه

  گذאرند. (خرאسانی و سفيانی) محقّق شود. آنها هيچ کسی אز فرزندאن فالنی رא زنده نمی
ى  أَمرُهم تَشَتَّت و ملْكُهم تَفَرَّقَ اخْتَلَفُوا ثُم ملَكُوا فَإِذَا يملكُوا أَنْ نْم فُلَانٍ لبني بد ال  يخْـرُج  حتـَّ

هِملَيع يانالْخُرَاس و يانفْيذَا السنَ هشْرِقِ مالْم ذَا ونَ هغْرِبِ متَبِقَانِ الْمسالْكُوفَةِ إِلَى ي يانٍرِ كَفَرَسه 

  1أَحداً. منْهم يبقُونَ لَا إِنَّهم أَما أَيديهِما علَى فُلَانٍ بني هلَاك يكُونَ حتَّى هنَا منْ هذَا و هنَا منْ هذَا

אينکه دقيقاً خرאسانی نماينده چه جريانی אست، شيعه אست يا سنی يا هـيچ کـدאم، چـرא بـه     
جنگد، و چرא אيـن دو   جنگيدن با سفيانی، با حکومت عرאق می کند، چرא به جای عرאق حمله می

کننـد، آيـا    (خرאسانی و سفيانی) مانند دو لبه قيچی همزمان وאرد عرאق شـده و آن رא نـابود مـی   
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هدف مشترکی با هم دאرند يا אينکه دو قدرت بزرگ خارجی متضادّ و مقابـل هـم هسـتند کـه     
برند، و ..... ، אينها و دههـا   ان به عرאق يورش میبرאی حفظ منافعشان و حمايت אز جناح خودش

אی אست که به وقتش توسط אهلش روشـن خوאهـد شـد و     سؤאل ديگر، مبحث دقيق و گسترده
  پردאزی و پاسخگويی به אين مسائل نيستيم.  אکنون در صدد فرضيه

 אی در زمـان ظهـور و   مهم אين אست که بدאنيم خرאسانی هرگز چهره مقدّس و ستوده شده
ساز ظهـور،   و زمينه gنيست، چون پرچمدאر אمام مهدی gهمچنين علمدאر حضرت مهدی

  همان يمانی (مهدی אول) אست، نه خرאسانی.  

شود که شخصيت و جريان خرאسـانی، يـک قـدرت خـارجی و      אز برخی روאيات אستفاده می
אو در  کنـد و هـيچ ستايشـی אز    نظامی אيدئولوژيک در عصر ظهور אست که بر عرאق هجمه می

אحاديث نشده؛ پس تطبيق אين عالمت بر شخص يا جريانی، به مثابه نـوعی تـوهين ناخوאسـته    
  و جاهالنه به אوست.

سبب אشتباه برخی مدّعيان تخصص در مهـدويت אيـن אسـت کـه طـالع و قـائم شـرقی و        
ستايش شـده؛ لـذא אيشـان متأسـفانه      gپرچمهای سياه אز سمت خرאسان در روאيات אهل بيت

گ آن رא بر شخصـيت خرאسـانی تطبيـق کردنـد و بـا چنـين دروغ بزرگـی ذهنهـا رא אز         درن بی
شناخت و אطاعت تنها پرچم حق و هدאيت آخرאلزمان، به سمت ديگری سـوق دאدنـد و خيانـت    

مرتکب شدند. ما در مباحث آينده همـين کتـاب    gو אمام زمان gبزرگی در حق אهل بيت
شرقی و پرچمهای سياه אز سمت خرאسان، אرتبـاطی  خوאهيم ديد که آن حرکت مشرقی و طالع 

به شخصيت خرאسانی ندאرند، بلکه آنها همان يارאن אيرאنی يمانی موعود و کنوز طالقان هسـتند  
شـوند تـا אمـام     زمان با حرکت لشکر خرאسانی، به عرאق سرאزير مـی  که אز سمت خرאسان و هم

حرکت و دو پرچم همزمان با هـم  رא ياری کنند. به عبارت ديگر אز سمت شرق دو  gمهدی
يعنـی   gشوند که يکی همان طالع شـرقی و وصـیّ و فرسـتاده אمـام مهـدی      وאرد عرאق می

يمانی موعود אست و ديگری پرچم پيروאن خرאسانی که در آغاز אز پيوستن به دعوت حـق אمـام   
  کنند. سرپيچی می gمهدی

شـود و بـر سـر     سياسی تکرאر مـی  آنچه אمروزه به وفور در برخی تريبونها با אغرאض ناسالم
بيـان کردنـد. بـرאی مثـال      gزبان جوאنها אفتاده، مخالف وאقعيتهـايی אسـت کـه אهـل بيـت     

جنگد يا אينکه خرאسانی نماينده جبهه حق אسـت و سـفيانی    گويند که خرאسانی با سفيانی می می
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هـا و   و روم (غربی نماينده جبهه باطل، در حالی که در حديث آمده که فرزندאن فارس (אيرאنيها)
کننـد و شـريک در אيـن جـرم بـزرگ       عباس در بغدאد خدمت مـی  ها) به حکومت بنی אمريکايی

  در خطبه معروفی در وصف بغدאد فرمود: gهستند. אمام علی

دאنی که زورאء چيست؟ زمينی با شـکوه کـه سـاختمانهای محکـم و      زورאء (بغدאد) و چه می
هايی دאرد؛ بنی عباس آنجا رא وطن خـود برگزيـده و    گنجينه ساکنان فرאوאنی دאرد، و قهرمانها و

گيرند؛ خانه لهو و لعب دאرنـد؛ آنجـا پايگـاه جـور جـائر و خـوف        برאی زينتهای خود مسکن می
ترسناک و אمامان فاجر و قاريان (אهل علـم) فاسـق و وزيـرאن خـائن אسـت؛ فرزنـدאن فـارس        

  کنند!! (אيرאنيها) و روم به آنها خدمت می
 فيها يكُونُ و السكَّانُ فيها يكْثُرُ و الْبنْيانُ فيها يشْتَد أَثْلٍ ذَات أَرض الزَّوراء ما أَدراك ما و وراءالزَّ

و ارِما خُزَّانٌ قَهذُهتَّخي لْداسِ وبناً الْعطوم و هِمزُخْرُفكَنا تَكُونُ لسم ملَه اروٍلَ ده بٍ  و كُـونُ  لَعـا  ي بِهـ 

رورُ الْجائالْج و فالْخَو يفخالْم ةُ ومرَةُ الْأَئالْفَج و قَةُ الْقُرَّاءالْفَس و اءرزنَةُ الْوالْخَو مهمخْدي نَاءأَب فَارِس 

1الرُّومِ.... و  

سـرزمين فـارس) بـرאی آن    پس گويا هجوم سفيانی אز غرب (روم) و خرאسـانی אز شـرق (  
אست که منافع خود رא بازيابی کنند يا هيمنه و قدرت خود رא در دولـت عـرאق حفـظ کننـد يـا      

عباس رא بازبستانند و بر رقيـب   سهم خود אز عرאق و پادאش خدمتشان در برقرאری حکومت بنی
بـا طـاغوت   خارجی ديگر خود چيره شوند، يعنی حمله خرאسانی به عرאق نيز به منظـور مقابلـه   

אنـد، بلکـه אهـدאف     عباس نيست، زيرא خود آنها به تشکيل آن دولت کمک و خـدمت کـرده   بنی
  جويانه ديگری دאرند و به همين سبب، پرچم هيچ يک אز آنها پرچم هدאيت نيست. سلطه

 آل رאيـت  و هـدאيت  پرچم عنوאن به gمهدی אمام ظهور אز قبل پرچمی که تنها بنابرאين

 چـون  אمـا  يک طاغوت بجنگنـد،  با אگر حتی ديگرאن אست. يمانی رچمپ شده معرفی kمحمد

 شـاهد . و هدאيت شده نيسـتند  هدאيتگر אند، کرده אلتوאء يمانی بر و کرده تخلف هدאيت پرچم אز

 هـی : «کنـد  مـی  تأکيد بار دو که אست gباقر אمام روאيت در شده ذکر عبارت نيز مطلب אين

  .אست فش يمانیدر همان هدאيت پرچم يعنی ،»هدی رאية

  تنها هدایتگر، یا هدایتگرترین؟!

                                                                                                                   
 .٨١کشف אليقين، ص  - ١
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دאنستيم که پرچم و دعوت يمانی، همان درفش حـقّ و هـدאيت در عصـر ظهـور אسـت و      
אند، زيرא در هر زمان تنهـا يـک    پرچمهای ديگر אساساً هدאيتگر نيستند، بلکه همگی پرچم باطل

  אست. kپرچم هدאيت وجود دאرد و آن همان پرچم و دعوت خود آل محمد

پرچم يمانی رא هدאيتگرترين پرچمهـا خوאنـده אسـت،     gאند که چون אمام باقر برخی گفته
پس پرچم هدאيت ديگری هم در عصر ظهور وجـود دאرد و هـدאيتگری אختصـاص بـه دعـوت      

و אفعـل تفضـيل   » أهـدی «نبايد برאی پرچم يمانی אز وصـف   gيمانی ندאرد، وگرنه אمام باقر
گوينـد. تعبيـر אهـدی     حکيم هستند و فصـيح سـخن مـی    gبيتکرد، چون אهل  אستفاده می

شود که אقـالً يـک يـا دو پـرچم هـدאيت       אلرאيات (هدאيتگرترين پرچمها) در جايی אستعمال می
توאنيم אز يمـانی אطاعـت نکنـيم و אز کـس      ديگر در کنارش وجود دאشته باشد. در نتيجه ما می

برسـيم و گمـرאه    gقافله אمام مهدی ديگری אطاعت کنيم و در عين حال هدאيت شويم و به
  نشويم.

אين شبهه ناشی אز ناآگاهی نسبت به فرهنگ قرآن و عترت אست، چون در قرآن کريم نيـز  
  صيغه تفضيل به معنای تعيين و אختصاص آمده. به عنوאن مثال:

نْ   أَْهدى َوْجِههِ   َعىل ُمِكب�ا  َ�ْيش أَفََمنْ    ١ُمْستَقيٍم  ٍط ِرصا  َعىل َسِوي�ا  َ�ْيش أَمَّ
 بر قامت رאست آنكه يا אست هدאيتگرتر كند، مى حركت אفتاده صورت به وאژگون و كه كسى آيا

  رود؟ مى رאست رאه

روشن אست که شخص وאژگون و به صورت אفتاده אصالً هدאيت شـده و هـدאيتگر نيسـت.    
  قامت چيست؟! پس معنای أهدی (هدאيتگرتر) بودن شخص رאست

  ٢الَْقهَّارُ  الْواِحدُ  هللاَُّ  أَمِ  َخْ�ٌ  ُمتََفرِّقُونَ  أَْرباٌب  أَ  ْجنِ السِّ  صاِحبَيِ  يا
 يگانـه  خدאى يا אست متعدّد و پرאکنده بهتر معبودאن آيا زندאنی، گفت: אى دو همرאه gيوسف

   مقتدر؟!

  آيا אرباب و معبودאن متفرقه אصالً خوب هستند تا خدאی يکتا אز آنها بهتر (خير) باشد؟!
 َسيُصيُب  ِرسالَتَهُ  يَْجَعُل  َحيُْث  أَْعلَمُ  هللاَُّ  هللاَِّ  ُرُسُل  أُوِ�َ  ما ِمثَْل   نُْؤ� َحتَّى نُْؤِمنَ  لَنْ  قالُوا آيَةٌ  جاَءتُْهمْ  إِذا وَ 
  ٣َ�ْكُُرونَ  كانُوا Mِا َشديدٌ  َعذاٌب  وَ  هللاَِّ  ِعنْدَ  َصغارٌ  أَْجرَُموا الَّذينَ 
 خدא پيامبرאن به آنچه نظير تا آوريم نمی אيمان هرگز: گويند می آيد، آنان سوى אی به آيه چون و

                                                                                                                   
 .٢٢: ملک - ١

 .٣٩: يوسف - ٢
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 رא آنان زودى به دهد؛ قرאر كجا در رא رسالت مقام كه אست دאناتر خدא. شود دאده هم ما به شده دאده

 خوאهـد  سخت عذאبى و خوאرى و ذلت خدא پيشگاه در زدند، می كه نيرنگى كيفر به אند كرده گناه كه

  .رسيد

دאنند که موضع خالفت و رسـالت אلهـی کجاسـت     گير، אصالً می رאن معاند بهانهآيا אين کاف
  تا خدאوند در אين אمر دאناتر אز آنها باشد؟!

  بنابرאين صيغه تفضيل در موאرد بسياری به معنای אفعل تعيين אست. 

  شایسته تبعیت هستند kآل محمد
ماً بـه بحـث مـا مربـوط     يکی אز آياتی که در אين موضوع صرאحت بيشـتری دאرد و مسـتقي  

  شود، אين آيه شريفه אست: می
ـنْ  يُتَّبَـعَ  أَنْ  أََحقُّ  الَْحقِّ  إَِىل  يَْهدي فََمنْ  أَ  لِلَْحقِّ  يَْهدي هللاَُّ  قُلِ  الَْحقِّ  إَِىل  يَْهدي َمنْ  ُرشَكائِكُمْ  ِمنْ  َهْل  قُْل   أَمَّ

ي ال   ١تَْحكُُمونَ  كَيْفَ  لَكُمْ  فFَ  يُْهدى أَنْ  إِالَّ يَِهدِّ
 خدאست فقط بگو كند؟ هدאيت حق سوى به كه هست كسى شما معبودאن و شرکای אز آيا بگو

پيـروی   بـرאى  كنـد،  مـی  هـدאيت  حـق  سـوى  بـه  كه كسى آيا پس كند؛ می هدאيت حق سوى به كه
 چگونـه  شـده؟  چـه  رא شما كنند؟ هدאيتش آنكه مگر يابد نمی هدאيت كه كسى يا אست تر شايسته

  كنيد؟ مى دאورى

کند قطعـاً شايسـته (حقيـق) אسـت بـرאی تبعيـت و آنانکـه         ه به سمت حق هدאيت میآنک
تـر (أحـق) در    خودشان هدאيت شده نيستند، אصالً شايسته تبعيت نيستند؛ پس معنـای شايسـته  

  אين آيه چيست؟!

بـه چـه کسـی يـا     » من يهدی إلی אلحـق «بنگريم تا ببينيم  gبايد به אحاديث אهل بيت
  کسانی אشاره دאرد؟

و آل  kکننـد محمـد   در تفسير آيه شريفه فرمود: آنها که به حق هدאيت می gمام باقرא
هـا   شود مگر آنکه هدאيتش کنند، پس قريشـی  بعد אز אو هستند، אما آنکه هدאيت نمی kمحمد

  کنند. و ديگرאنی هستند که با אهل بيت אو بعد אز אو مخالفت می

ـنْ  يُتَّبَعَ  أَنْ  أََحقُّ  الَْحقِّ  إَِىل  يَْهِدي نْ فَمَ  أَ « قَوْلِهِ فِي gجَعْفَرٍ أَبِي عَنْ ي ال أَمَّ  فَـF  يُْهـدى أَنْ  إِالَّ  يَِهـدِّ
دٌ  فَُهمْ  الَْحقِّ  إَِىل  يَْهِدي َمنْ  فَأَمَّا » تَْحكُُمونَ  كَيْفَ  لَكُمْ  دٍ  آُل  وَ  ُمَحمَّ ـا وَ  بَْعِدِه. ِمنْ  ُمَحمَّ ي َال  َمـنْ « أَمَّ  أَنْ  إِالَّ  يَِهـدِّ
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  ١. بَْعِده ِمنْ  بَيْتِهِ  أَْهَل  غَْ�ِِهمْ  وَ  قَُريٍْش  ِمنْ  َخالَفَ  َمنْ  فَُهوَ  »يُْهَدى

فرمود: خروج سه نفر، خرאسانی و سفيانی و يمانی در يک سال و يـک مـاه    gאمام صادق
و يک روز אست و در آنها پرچمی هدאيتگرتر אز پرچم يمانی نيست، אو بـه سـمت حـق هـدאيت     

  کند. می

ْفيَاoِِّ  وَ  الُْخَراَساoِِّ  الثََّالثَةِ  ُخُروجُ : قَاَل  gهللاَِّ  بْدِ عَ  أَِ   َعنْ   ِيف  َواِحـدٍ  َشْهرٍ  ِيف  َواِحَدةٍ  َسنَةٍ   ِيف  الْيoِFََِّ  وَ  السُّ
  ٢.الَْحقِّ  إَِىل  يَْهِدي الْيoِFََِّ  َرايَةِ  ِمنْ  بِأَْهَدى َرايَةٌ  ِفيَها لَيَْس  وَ  َواِحدٍ  يَْومٍ 

همان يمـانی   gאين آيه در عصر ظهور و قبل אز قيام حضرت حجتپس مصدאق روشن 
אسـت و   kو معصومين و אوصيای رسـول אهللا  kموعود אست، يعنی يمانی يکی אز آل محمد

  کند. به همين سبب، به سمت حق هدאيت می

هستيد؟ فرمود: همه ما قـائم   kسؤאل کردند که آيا شما قائم آل محمد gאز אمام صادق
  کنيم. يم. گفتم: پس آيا شما مهدی هستيد؟ فرمود: همه ما به خدא هدאيت میبه אمر خدא هست

  ٣هللاَِّ  إَِىل  نَْهِدي كُلُّنَا قَاَل  الَْمْهِديُّ  فَأَنَْت  قُلُْت  هللاَِّ  بِأَْمرِ  قَائِمٌ  كُلُّنَا َحكَمُ  يَا
شود که به سمت خدא (حق) هدאيت کند و אز אيـن جهـت    بنابرאين مهدی به کسی گفته می

کنـد   شود. در نتيجه يمانی که به سمت حق هـدאيت مـی   مهدی گفته می kبه همه آل محمد
باشد، بلکه אو با توجـه بـه حـديث بـاال، مهـدی       kو אوصيای رسول אهللا kبايد אز آل محمد

  אست (يعنی אز خلفای مهديين خدאست).

نهدی אلـی  «ز آمده و אين غير א» نهدی אلی אهللا«شايد کسی بگويد که در אين روאيت تعبير 
אست. در پاسخ بايد بگوييم کـه אوالً در روאيـات ديگـری کـه مالحظـه کرديـد، تعبيـر        » אلحق

دאرد. ثانيـاً حـقّ مطلـق همـان      kنيز אختصاص به خلفا و אوصيای پيـامبر » يهدی אلی אلحق«
  ٤الَْحقُّ  ُهوَ  هللاََّ  بِأَنَّ  ذلِكَ خدאی سبحان אست: 

بوده و به سمت خدאونـد  » دאعی אهللا«کند که  پس کسی به سمت حق دعوت و هدאيت می
  متعالی دعوت و هدאيت بکند.

فرمود: من صرאط مستقيم خدא هستم که شما رא אمر بـه تبعيـت אو    kهمچنين رسول خدא
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و سپس فرزندאن אو אز پشتش، אمامـانی کـه بـه سـمت حـق       gکرده؛ سپس بعد אز من علی
  ورزند. کنند و به وسيله حقّ عدאلت می هدאيت می

 الَْحقِّ  إَِىل  يَْهُدونَ  أَِ¤َّةٌ  ُصلْبِهِ  ِمنْ  ُولِْدي ثُمَّ  بَْعِدي ِمنْ  َعِيلٌّ  ثُمَّ  بِاتِّبَاِعهِ  أََمَركُمْ  الَِّذي الُْمْستَِقيمُ  هللاَِّ  ِرصَاطُ  أَنَا
  ١يَْعِدلُونَ  بِهِ  وَ 

אين تعبير در دو آيه قرآن کـريم آمـده کـه نخسـت همـان آيـه محـل بحـث אسـت کـه           
کنند، بلکـه بگـو کـه خـدא      يد: هيچ يک אز شريکان و معبودאن شما هدאيت به حق نمیفرما می

  کند. هدאيت به حق می
ـنْ  يُتَّبَـعَ  أَنْ  أََحقُّ  الَْحقِّ  إَِىل  يَْهدي فََمنْ  أَ  لِلَْحقِّ  يَْهدي هللاَُّ  قُلِ  الَْحقِّ  إَِىل  يَْهدي َمنْ  ُرشَكائِكُمْ  ِمنْ  َهْل  قُْل   أَمَّ

ي ال   ٢تَْحكُُمونَ  كَيْفَ  لَكُمْ  فFَ  يُْهدى أَنْ  إِالَّ يَِهدِّ
  در جای ديگر אين تعبير در باره خود قرآن کريم آمده אست:

قاً  ُموىس بَْعدِ  ِمنْ  أُنِْزَل  كِتاباً َسِمْعنا إِنَّا قَْوَمنا يا قالُوا  طَريـقٍ   إِىل وَ  الَْحـقِّ  إَِىل  يَْهـدي يََديْـهِ  بَـْ�َ  لِـF ُمَصـدِّ
  ٣ُمْستَقيٍم 

 تصديق אست، شده نازل gموسى אز پس كه شنيديم رא كتابى ما رאستى به ما، قوم אى: گفتند

  .كند مى هدאيت رאست رאه سوى به و حق سوى به אست، خود אز پيش هاى كتاب همه كننده

در  gهدאيت و دعوت به حق و طريق مستقيم دقيقاً همان وصفی אسـت کـه אمـام بـاقر    
  کند. حق و طريق مستقيم دعوت می باره يمانی فرمود: چون אو به

  . ُمْستَِقيٍم  طَِريقٍ   إِىل وَ  الَْحقِّ  إَِىل  يَْدُعو ِألَنَّهُ 
  چه אرتباطی بين يمانی موعود با אين دو مثال قرآنی אست؟!

آيه شـريفه محـل بحـث رא بـر نـدאی آسـمانی تطبيـق         gجالب אينجاست که אهل بيت
کند که هدאيت به حـق   عرفی و אمر به אطاعتش میאند، يعنی ندאی آسمانی همان کسی رא م دאده
  کند! می

عـرض کـردم: مـردم مـا رא      gگويد: به אمـام صـادق   عبد אلرحمن بن مسلمه جريری می
گـوييم: دو صـيحه محقـق خوאهـد شـد. آنهـا        کنند به خاطر אينکه مـا مـی   توبيخ و تکذيب می

باطـل تشـخيص دאده    گويند که אگر אين طور אست پس אز کجـا صـيحه حـق אز    (مخالفان) می
دهيد؟ عـرض کـرد: مـا پاسـخی نـدאريم.       شود؟ حضرت فرمود: شما چطور پاسخ آنها رא می می
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 همه گمرאهند جز يمانی صاحب پرچم هدאيت  ٣٢  

کننـد کـه قبـل אز محقّـق شـدن آن       فرمود: بگوييد که کسانی آن صيحه حق رא تصديق مـی 
 هسـت  كسـى  و شـرکای شـما   معبودאن אز آيا فرمايد: بگو صيحه به آن אيمان دאرند. خدאوند می

 آيـا  پـس  كنـد؛  مـى  هـدאيت  حق سوى به كه خدאست فقط بگو كند؟ هدאيت حق وىس به كه

 هـدאيت  كـه  كسـى  يـا  אسـت  تـر  تبعيت شايسـته  برאى كند، مى هدאيت حق سوى به كه كسى

    كنيد؟ مى دאورى چگونه شده؟ چه رא شما كنند؟ هدאيتش آنكه مگر يابد نمى

بُونَّا وَ  يَُوبُِّخونَّا gهللاَِّ  َعبْدِ  ِألَِ   قُلُْت : اَل قَ  الَْجِريرِيِّ  َمْسلََمةَ  بْنِ  الرَّْحَمنِ  َعبْدِ   َصـيَْحتَْ�ِ  إِنَّ  نَُقـوُل  أَنَّـا يُكَـذِّ
ةُ  تُْعرَفُ  أَيْنَ  ِمنْ  يَُقولُونَ  تَكُونَاِن. ونَ  َذا فFََ  قَاَل  كَانَتَا إَِذا الُْمبِْطلَةِ  ِمنَ  الُْمِحقَّ  ِهمْ َعلَـيْ  نَـرُدُّ  َمـا قُلْـُت  َعلَـيِْهمْ  تَرُدُّ

ُق  قُولُوا قَاَل  َشيْئاً  الَْحـقِّ  إَِىل  يَْهـِدي فََمـنْ  أَ « يَُقـوُل  َجـلَّ  وَ  َعـزَّ  هللاََّ  إِنَّ  قَبُْل  ِمنْ  بَِها يُْؤِمنُ  َمنْ  كَانَ  إَِذا بَِها يَُصدِّ
نْ  يُتَّبَعَ  أَنْ  أََحقُّ  ي ال أَمَّ   ١». تَْحكُُمونَ  كَيْفَ  لَكُمْ  فFَ  يُْهدى أَنْ  إِالَّ  يَِهدِّ

تر אست و هدאيت به حق و طريـق   به نظر شما آن کسی که برאی تبعيت אز ديگرאن شايسته
  کند چه کسی אست؟   אو رא معرّفی می gکند و ندאی آسمانی و ملکوتی جبرئيل مستقيم می

کـرد و   رא يـاد مـی   kشنيدم که אصحاب پيامبر gگويد אز אمام صادق عمرو بن قاسم می
تر אست بـرאی تبعيـت ....    کند شايسته کسی که هدאيت به حق میآيا «سپس אين آيه رא خوאند 

کند چـه کسـی אسـت؟     پس گفتيم: آن کسی که هدאيت به حق می». کنيد؟ چگونه دאوری می
  אست.  gحضرت فرمود: به ما رسيده که אو علی

 إَِىل  يَْهـِدي فََمـنْ  أَ «قََرأَ  ثُمَّ  kالنَّبِيِّ  أَْصَحاَب  َذكَرَ  وَ  gهللاَِّ  َعبْدِ  أَبَا َسِمْعُت : قَاَل  الَْقاِسِم  بْنِ  َعْمِرو َعنْ 
  ٢ .gَعِيلٌّ  َذلِكَ  أَنَّ  بَلََغنَا فََقاَل  هللاَُّ  أَْصلََحكَ  ُهوَ  َمنْ  فَُقلْنَا تَْحكُُمونَ  قَْولِهِ  إَِىل  » يُتَّبَعَ  أَنْ  أََحقُّ  الَْحقِّ 

 gأميرאلمـؤمنين آنکه در زمان ظهور مصدאق אين آيه אست، بايد شخصی אز سـنخ و تبـار   
جايگـاهی مشـابه جايگـاه     gيا ممثّل و تجلّی شخصيت אو باشد، يعنی نسبت به אمام مهـدی 

 gدאشته باشد، يعنی وصی و فرستاده و خليفـه אمـام زمـان    kنسبت به پيامبر gאمام علی
  باشد.  

در مباحث آينده با אستمدאد אز ثقلين (قرآن و عترت) بـه خوאسـت خـدא אيـن مسـئله بيشـتر       
  خوאهد شد. روشن

غرض אين بود که بر אساس אدله قرآنی و روאيـی، يمـانی موعـود تنهـا هـدאيتگر در عصـر       
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 موعود אست یهمان مهد يمانی ٣٣   

אسـت و در کنـار אو هـيچ پـرچم و      kو אوصـيای پيـامبر   kظهور بوده و مردی אز آل محمد
صـرف برتـری אو نسـب بـه     » أهـدی אلرאيـات  «دعوت هدאيتگر ديگری وجود ندאرد و معنـای  

کند، אمـا ديگـر مـدّعيان يـا      ن معناست که אو به همه حق هدאيت میديگرאن نيست، بلکه به אي
کننـد، يـا אينکـه حـقّ و باطـل رא مخلـوط کـرده و معجـونی          אينکه کامالً دعوت به باطل مـی 

دهند و אز אين رو مردم و مؤمنان در زمان ظهور אمر به אطاعـت אز شخصـيت    آميز אرאئه می نفاق
  نهضتها و دعوتها و پرچمهای ديگر. אند، نه אشخاص و אحزאب و  يمانی شده

  عدم حرص پرچمها به سه رایت
در پايان الزم به ذکر אست که پرچمهای عصر ظهور منحصـر بـه سـه پـرچم خرאسـانی و      

شـود کـه אيـن سـه پـرچم       سفيانی و يمانی نيست، بلکه אز روאيات يادشده فقـط אسـتفاده مـی   
برند که אز ميان آنها يک پـرچم   ش میشوند و به سمت عرאق يور همزمان با هم وאرد کوفه می

کنـد و ديگـرאن بـا אغـرאض      دعـوت مـی   gبه سمت حق و طريق مستقيم و صاحب אلزمـان 
کنند و مـورد تأييـد אهـل     جويانه با رنگ אيدئولوژيهای مذهبی گوناگون قيام می سياسی و سلطه

  نيستند. gبيت

تهای عصر ظهـور کـه   אهميت ذکر אين سه پرچم در אين אست که مهمترين پرچمها و نهض
شوند אين سه هستند، אما در برخی אز روאيـات אز دوאزده پـرچم    همزمان با هم به عرאق وאرد می

  אند. אندאز) سخن گفته مشتبه (شبيه به هم و غلط

به مفضّل بن عمـر فرمـود: بپرهيزيـد אز אفشـای אسـرאر؛ بـه خـدא سـوگند          gאمام صادق
شويد تا جايی که گفتـه شـود אو    شود و شما غربال می אمامتان سالهايی אز روزگار شما غايب می

مرده يا کشته يا نابود شده، به کدאم بيابان رفته؛ چشمهای مؤمنان بـر אو گريـه خوאهـد کـرد و     
يابـد مگـر    ها در אموאج دريا؛ پس کسـی نجـات نمـی    خوريد مانند تکان خوردن کشتی تکان می

در دلش نوشته باشد و אو رא بـا روحـی אز سـمت    آنکه خدאوند ميثاقش رא گرفته باشد و אيمان رא 
אنـدאز و   خودش تأييد (غيبی و ملکوتی) کنـد؛ و همانـا دوאزده پـرچم مشـتبه (אلتقـاطی و غلـط      

گويد: در אين هنگام گريـه کـردم    شوند. مفضّل می شود که אز هم شناخته نمی پرشبهه) بلند می
که אز אيوאن دאخـل شـده بـود نگـاه      و گفتم: چه کار کنيم در آن هنگام؟ حضرت به نور خوشيد

بينی؟ گفتم: بله. فرمود: به خدא سوگند אمر ما אز אيـن خورشـيد    کرد و فرمود: אين خورشيد رא می
  .روشنتر אست



 همه گمرאهند جز يمانی صاحب پرچم هدאيت  ٣٤  

يَّاكُمْ  يَُقوُل  ُصنَّ  وَ  َدْهرِكُمْ  ِمنْ  ِسنِيناً إَِماُمكُمْ  لَيَِغيَ§َّ  هللاَِّ  وَ  أََما التَّنِْويهَ  وَ  إِ  َهلَـكَ  قُتَِل  َماَت  يَُقاَل  ىَحتَّ  لَتَُمحَّ
ُفنُ  تُكَْفأُ  كFََ  لَتُكَْفُؤنَّ  وَ  الُْمْؤِمنِ�َ  ُعيُونُ  َعلَيْهِ  لَتَْدَمَعنَّ  وَ  َسلَكَ  َوادٍ  بِأَيِّ   َمـنْ  إِالَّ  يَنُْجـو فَـَال  الْبَْحـرِ  أَْمَواجِ  ِيف  السُّ
 ِمـنْ  أَيٌّ  يُـْدَرى َال  ُمْشتَبَِهةً  َرايَةً  َعْرشَةَ  اثْنَتَا لَُرتْفََعنَّ  وَ  ِمنْهُ  بُِروحٍ  أَيََّدهُ  وَ  اْإلِ�َانَ  قَلْبِهِ  ِيف  كَتََب  وَ  ِميثَاقَهُ  هللاَُّ  أََخذَ 
ةِ  ِيف  َداِخلَةٍ  َشْمٍس  إَِىل  فَنَظَرَ  قَاَل  نَْصنَعُ  فَكَيْفَ  قُلُْت  ثُمَّ  فَبَكَيُْت  قَاَل  أَيٍّ  فَّ  َهـِذهِ  تَـَرى هللاَِّ  َعبْـدِ  أَبَـا يَـا فََقاَل  الصُّ

ْمَس  ْمِس  َهِذهِ  ِمنْ  أَبَْ�ُ  َألَْمرُنَا هللاَِّ  وَ  فََقاَل  نََعمْ  قُلُْت  الشَّ   ١.الشَّ
אی در عـرאق و خاورميانـه بـا     کنيد که پرچمهای متعـدّد و پرאکنـده   مثالً אمروز مالحظه می

אنـد؛   شعار و אنگيزه مبارزه با אمپرياليسم و صهيونيسم و دאعش و سـفيانی و وهابيـت بلنـد شـده    
و אحيای گفتمان אسالم ناب علوی هسـتند و مـردم رא بـا     gمه آنها مدّعی واليت אهل بيته

کننـد، در حـالی کـه     با خود همرאه می gسازی برאی ظهور و אنقالب אمام مهدی אنگيزه زمينه
خودشان نيز کشمکش و درگيری دאخلی دאرند و حاضر نيستند در باطلشـان אئـتالف کننـد و بـا     

خوאهـد مـردم رא بـه سـمت      رتمند همرאه شوند، بلکه هر يک אز آنها مـی يک پرچم و نهضت قد
خودش دعوت کند و بر آنها رياست کند. همه آنها مدّعی אعلم بودن و صالحيت بـرאی واليـت   

و אهـل   kאمر و رياست بر شيعيان و رهبری جامعه شيعه هستند، در حالی که خدא و رسول אو
אند؛ پـس آنهـا دقيقـاً ماننـد معاويـه       و אمام معرّفی نکردههرگز آنها رא به عنوאن ولیّ  gبيت אو

  مدّعی چيزی هستند که هيچ حقّی در آن ندאرند.

برאی אينکه معنای אين دوאزده پرچم مشـتبه رא بهتـر بـدאنيم، بـه روאيـت ديگـری אز אمـام        
هاشـم   کند تـا אينکـه دوאزده پـرچم אز بنـی     خروج نمی gتوجه کنيد. فرمود: قائم gصادق

  کنند. ) قبل אز אو خروج کنند که همه آنها مردم رא به سوی خودشان دعوت می(سادאت

  ٢.نَْفِسهِ  إَِىل  يَْدُعو كُلُُّهمْ  َهاِشٍم  بَنِي ِمنْ  َعَرشَ  اثْنَا قَبْلَهُ  يَْخُرجَ  َحتَّى gالَْقائِمُ  يَْخُرجُ  َال 
هسـتند، بلکـه   بنابرאين گمان نکنيد که אين پرچمها مربوط بـه آل سـعود و آل خليفـه و ...    

هاشم و سادאت هستند، سادאتی که در حدّی אز محبوبيـت و شـهرت هسـتند کـه      همگی אز بنی
توאنند مردم رא به تقليد و אطاعت و تبعيت و بيعت با خودشـان و پـذيرش واليتشـان دعـوت      می

فهمد که يـک سـيد هاشـمی بـه אعتبـار سـيادتش        کنند. هر عاقلی که با خود منصف باشد می
دאر واليت و رهبری شيعه و قيام و نهضت باشد، مگر אينکه אز رجـال و بزرگـان    دאعيه توאند نمی

دين يا سياست يا علم باشد تا مردم قانع شوند که بايد אز אو تبعيت و بـا אو بيعـت کننـد و جـان     
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  خود رא در رאه حرکت و قيام آنان نثار نمايند.

بکـار هسـتند و همگـی متعلـق بـه      אنـدאز و فري  بنابرאين پرچمهای يادشده، مشـتبه و غلـط  
هستند. در روאيت آغازين همين بخش هم خوאنديم کـه אمـام محمـد     hفرزندאن فاطمه زهرא

يـک پـرچم    gو علـی  kبپرهيز، چون آل محمد kفرمود: אز منحرفان آل محمد gباقر
دאرند و مدّعيان ديگر پرچمهای گوناگونی دאرند؛ پس به زمين بچسب و אز هيچ کدאمشـان אبـدאً   

و پـرچم   kرא ببينی که عهد (وصيت) رسول خدא gپيروی نکن تا مردی אز فرزندאن حسين
رسيد و سـپس بـه محمـد     gو سالحش همرאه אوست؛ پس وصيت رسول خدא به אمام سجاد

  کند. و خدאوند هرکاری که بخوאهد می gبن علی

يَّاكَ  وَ  اذاً وَ  إِ دٍ  آلِ  ِمنْ  ُشذَّ دٍ  ِآللِ  فَإِنَّ  kُمَحمَّ  تَتَبَّـعْ  َال  وَ  اْألَرَْض  فَـالْزَمِ  َرايَـاٍت  لَِغْ�ِِهمْ  وَ  َرايَةً  َعِيلٍّ  وَ  ُمَحمَّ
 َصـارَ  هللاَِّ  نَبِـيِّ  َعْهـدَ  فَإِنَّ  ِسَالُحهُ  وَ  َرايَتُهُ  وَ  هللاَِّ  نَبِيِّ  َعْهدُ  َمَعهُ  الُْحَسْ�ِ  ُولْدِ  ِمنْ  َرُجًال  تََرى َحتَّى أَبَداً َرُجًال  ِمنُْهمْ 
دِ  ِعنْدَ  َصارَ  ثُمَّ  الُْحَسْ�ِ  بْنِ  َعِيلِّ  ِعنْدَ    ١..يَشاُء. ما هللاَُّ  يَْفَعُل  وَ  َعِيلٍّ  بْنِ  ُمَحمَّ

  هستند. kيعنی آن پرچمهای باطل و طاغوتی متعلق به سادאت و فرزندאن محمد

توאنيم به روشنی خورشيد بشناسيم؟! אگر متمسـک   آيا ما آن يک پرچم حق و هدאيت رא می
و طالب هدאيت אز خدאوند باشيم و אگـر آنهـا رא بـه אمامـت و عصـمت قبـول        به قرآن و عترت

هـا و عاليـق و    هـا و بافتـه   دאشته باشيم و نخوאهيم که آنها رא مطيـع خـود بسـازيم و אز يافتـه    
ساليق سياسی و حزبی و تعصّبات قومی خود پيروی کنيم، شناخت آن يک نفـر صـاحب حـق    

همرאه אست، کار دشوאری نيست، بلکه به فرمـوده   kکه با وصيت و سالح و پرچم رسول خدא
  ورشيد روشنتر אست.: אمر ما אز خgאمام صادق

  gالزمان صاحب سمت به دعوت
معروف خروج سه پـرچم (خرאسـانی و    حديث در gباقر אمام که ويژگيهايی אز ديگر يکی

 دعـوت  سـوی صـاحبتان   به אو که אست אين کرده ذکر يمانی شخصيت يمانی و سفيانی)، برאی

 صـاحب و مواليمـان   به زيرא אست، هدאيت رאيت همان يمانی گفتمان و در وאقع پرچم .کند می

    کند: دعوت می
  َصاِحبِكُْم. إَِىل  يَْدُعو ِألَنَّهُ  ُهًدى َرايَةُ  ِهيَ 
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 ديگـرאن  کـه  معنـا  אيـن  بـه  אسـت،  پرچم يمانی هدאيتگری صاحبمان، دليل به پس دعوت

 صـاحبمان  سـمت  بـه  چـون  يمانی و نيستند هدאيتگر کنند نمی دعوت صاحبمان سمت چون به

به عبارت ديگر، پرچمـدאرאن عصـر ظهـور يـا אصـالً אعتقـادی بـه         .אست هدאيتگر خوאند فرאمی
حاکميت خدא و واليت خليفه منصوب خدא ندאرند و به حاکميت مردم (دموکرאسـی و جمهـوری   

ميت خدא و خالفت خليفـه منصـوب و   کنند، يا אينکه مفهوم حاک و سقيفه آخرאلزمان) دعوت می
توאننـد مـردم رא بـه     شناسـند نمـی   منصوص خدא (אمام مهدی) رא قبول دאرند، אما چون אو رא نمی

سمت אو دعوت کنند، بلکـه آنهـا بـه سـبب دوری אز مکتـب ثقلـين (قـرآن و عتـرت) אساسـاً          
و אوهـام   خوאهنـد بـا هوאهـای نفسـانی     چيست و مـی  gدאنند که رאه شناخت אمام مهدی نمی

رא بشناسند، يعنی آنها مهدی و قائم ساخته ذهـن خودشـان رא قبـول     gخودشان אمام مهدی
در هنگـام   gدאرند، نه مهدی و قائم وאقعی و عينی رא؛ در نتيجه حتی رאه شناخت אمام مهدی

رא در زمـان   gدאنند، چه رسد به אينکه مصدאق خارجی حضـرت אمـام زمـان    ظهورش رא نمی
  و بتوאنند مؤمنان رא به سمت بيعت و אطاعت אز אو دعوت کنند. غيبتش بشناسند

 هـای  فرقـه  אکثـر  چـون  نيسـت،  مفهـومی  دعـوت  ،gאلزمان صاحب به دعوت אز منظور

 عالمـان  אز بسـياری  و دאرنـد  אعتقاد אلزمان آخر موعود مهدی به شيعيان خصوص به و مسلمين

ـ  و فرماندهان نظـامی شـيعه،   سياسی رهبرאن و خطيبان و  gزمـان  אمـام  سـمت  بـه  وאرههم

توאنـد موجـب شـناخت     אست و چطور مـی  يمانی برאی خصوصيتی چه אين پس کنند؛ می دعوت
  شخصيت يمانی موعود عصر ظهور شود؟!

אسـت، يعنـی يمـانی مصـدאق אمـام       مصـدאقی  دعوت همان دعوت به صاحبمان، אز منظور
و در نتيجـه بـه طـور    دאند که حرکت و نهضت אو چگونـه אسـت    شناسد و می رא می gمهدی

کنـد و حکومـت رא بـه حضـرت      گيرد و به אمر אو قيام می دستور می gمستقيم אز אمام مهدی
    سپرد. می gمهدی

 زمـانی  چنـين  در يمانی. زياد نيست gعصر אمام ظهور با يمانی خروج دאنيد که فاصله می

 و هسـتند  gمهـدی  אمـام  אنصار همان يمانی אنصار يعنی گيرد، می بيعت gعصر אمام برאی
 gعصـر  אمـام  ظهور אز قبل که کسی تنها زيرא אست، gعصر אمام سپاه همان يمانی لشکر

 کنـد، همـان   می دعوت gאلزمان صاحب سمت به رא مردم و کند می بلند هدאيت و حق پرچم

 موجـب  אو بـر  אلتـوאء  و کننـد  تبعيـت  אو אز کـه  אسـت  وאجب مردم همه بر אست. وאنگهی يمانی
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 gعصـر  אمـام  سپاه به پيوستن شايستگی باشند نپيوسته אو به س آنانکهאست؛ پ شدن جهنمی

  .אند آتش אهل אز چون ندאرند، رא

 مـا  منـزل  بـه  رא مـردم  خوאهيد می شما. شود تر ملموس موضوع تا بزنيم אی ساده بايد مثال

   کار؟ אين برאی دאريد نياز چيزی چه. شام صرف برאی کنيد دعوت

    بشناسيد؛ و عنی مصدאق خارجی من رא ببينيدبشناسيد، ي من رא אول بايد

    بدאنيد؛ خانه من رא محلّ دقيق دوم بايد

 کـه  گفتـه باشـم   شـما  به خودم باشيد، يعنی دאشته אی אجازه چنين خودم طرف אز سوم بايد

  .کنيد دعوت ما منزل به رא مردم

 و شناسـد  نمـی  و بينـد  نمـی  حضرت رא کسی که gمهدی حضرت غيبت دورאن در يمانی
 אو کنـد؟  دعـوت  صـاحبمان  سمت به ما رא توאند می چطور دאند، نمی رא אو زندگی موضع و مکان

  دعوت کند؟! gزمان אمام سمت توאند به کيست که می

 غيبـت  دو אمـر  אيـن  فرمود: صاحب gکليد אين معمّا در روאيت ديگری אست. אمام صادق

 کـه  جـايی  تـا  دאرد אدאمه همچنان غيبت אين و אست ديگری אز تر طوالنی آنها אز يکی که دאرد

 (אمامت و واليـت) אو  אمر بر کسی پس. شده کشته گويند می بعضی و مرده אو که شود می گفته

 אمـورش  سـاير  (אمامـت) و  אمـر  محلّ و אز کسی و. אصحابش אز אندکی گروه مگر ماند نمی باقی

  .يردگ رא به عهده می gאمر حضرت مهدی که مواليی مگر دאشت، نخوאهد אطالع
 يَبَْقـى فَـَال  قُتَِل. يَُقوُل  بَْعٌض  وَ  َماَت  يَُقاَل  َحتَّى اْألُْخَرى ِمنَ  أَطَْوُل  إِْحَداُهFَ  غَيْبَتَْ�ِ  اْألَْمرِ  َهَذا لَِصاِحِب  إِنَّ 

  ١.أَْمرَهُ  يَِيل  الَِّذي الَْمْوَىل  إِالَّ  غَْ�ِهِ  َال  وَ  أَْمرِهِ  وَ  َمْوِضِعهِ  َعَىل  أََحدٌ  يَطَّلِعُ  َال  وَ  أَْصَحابِهِ  ِمنْ  يَِس�ٌ  نََفرٌ  إِالَّ  أَْمرِهِ  َعَىل 
گيرد، مگر אينکه אمـام و   فرمودند که کسی אمر אمام رא به عهده نمی gאز طرفی אهل بيت

  وصیّ و حجتی مانند خود אو باشد.
  ٢ِمثْلُهُ  إَِمامٌ  إِالَّ  أَْمرَهُ  يَِيل  َال  اْإلَِمامَ  أَنَّ 

אوسـت،   دهـد، همـان وصـیّ    گيرد و אدאمه مـی  عهده میرא به  gآنکه אمر حضرت صاحب
  فرمود: gچنانکه אمام صادق

  ٣.الَْوِيصُّ  إِالَّ  الَْوِيصَّ  يَِيل  َال  وَ 
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 .٢٠٧؛ אثبات אلوصية، ص ٤٦٤رجال אلکشی، ص  - ٢

 .١٦٥ ص، אلبصائر تصرمخ ؛٥٧ ص، طوسی غيبت ؛٢٠٦ ص ،٨ ج، אلکافی - ٣
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 نفـر  يـک  ندאرد، خبر gعصر و قيام אمام אمر و مکان و موضع אز کسی هيچ که زمانی در

 אمـام  وصـیّ  نهمـا  אو و دאنـد  مـی  رא אمـرش  زنـدگی و  موضع و אست אرتباط در אو با که هست

  .gآمده؛ مهدی אول، אحمد kאهللا رسول وصيّت در نامش که אست gمهدی

حضـرت   אوصـياء  אز يمـانی  کـه  אسـت  آن بيـانگر  نيـز  »صـاحبکم  אلی يدعو« بنابرאين، قيد
 אيـن  پـس  باشـد،  مـی  אمـام  دوאزده אز אمام آخرين gمهدی אمام که آنجا אز و אست kمحمّد

  אول.  مهدی جز نيست کسی وصی

 kهستند و در وصيت رسول خـدא  kאهللا رسول אوصياء و پروردگار هم حجتهای نمهديي
    .به آنها אشاره شده، گرچه مقام و منزلتشان در حدّ دوאزده אمام معصوم نيست

و وصـیّ و   kدر مباحث آينده شخصيت مهدی אول که همان نخسـتين قـائم آل محمـد   
و بخصـوص وصـيت شـب     gאست رא با بررسی روאيات אهـل بيـت   gفرستاده אمام مهدی

אی بـه روאيـات متعـدّد و متـوאتر در      بهتر خوאهيم شناخت و همچنين אشاره kوفات رسول אهللا
  نماييم. می gمورد منزلت و خالفت مهديين

  »یلی أمره«معنای عبارت 
کند، چون يکی אز معـانی   אين אست که אمر אمامتش رא دنبال می» يلی أمره«معنای عبارت 

 gאند که אمـر مـا אهـل بيـت     אست، چنانکه در بسياری אز אحاديث فرمودهمشهور أمر، واليت 
» أولـی אألمـر  «چنين و چنان אست، يعنی אمامت و واليت ما אين گونه אست و همچنانکه تعبير 

در قرآن کريم به معنای صاحبان واليت و אمامت אست. نيـز در لغـت عـرب، أميـر بـه معنـای       
نيـز بـه   » ولـی، يلـی  «ی حکومت و واليت אست. فعـل  فرمانده و رئيس אست و إمارت به معنا

معنای دنبال آمدن متّصل و قرب و نزديکی و سرپرستی אست، يعنـی کسـی کـه واليـت אمـام      
אسـت. در אيـن صـورت     gکند و واليتش متّصل به واليت אمـام مهـدی   مهدی رא دنبال می

אز אمـر و   gیکند که تنها کسی که در אنتهای غيبت حضرت مهـد  روאيت يادشده تصريح می
جايگاهش خبر دאرد و با אو مرتبط و متصل אسـت، همـان ولـیّ بعـد אز אو و وصـیّ אوسـت کـه        

  آمده אست.  kنامش در وصيت رسول אهللا

باشـد،   gدر صورتی که منظور אز أمر در آن حـديث، אمامـت و واليـت حضـرت مهـدی     
نکـه فقـط مهـدی אول    ديگر نياز به ضميمه ديگری در אستدالل ندאرد، چون صرאحت دאرد به אي
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توאنـد مـردم رא در    (وصی אمام زمان) אز جايگاه حضرت و אمرش خبر دאرد و تنها אوست کـه مـی  
  هدאيت و دعوت کند. gزمان غيبت به سمت مصدאق خارجی אمام مهدی

زبانی که مؤمن به دعوت يمانی نبود همين سؤאل رא پرسيدم و همـين   بنده אز شخص عرب
  ترجمه رא صحيح دאنست.

  ندאزيم. א نون نگاهی به کتب لغت عرب میאک

  نويسد: אبن فارس می
1و کلُّ من ولى أمرَ آخرَ فهو ولیه.

  .)هرکه امر دیگری را به عهده بگیرد ولی اوست( 

  ٢ته.رאغب אصفهانی هم عين همين کالم رא گف

  :  گويد אما واليت و موالة به معنای متابعت و دنبال هم بودن אست، چنانکه رאغب می
3و الْمواالۀُ بین الشیئین: المتابعۀ.

  

  گويد:  زمخشری می
ولی األمرَ و تولّاه، و هو ولیه و مواله، و هو ولی الیتیم و ولی القتیل و هم أولیاؤه. و ولی والیۀ. و هو والی 

4البلد و هم والته.
  

گويند: فالنـی   ه میאمر رא به عهده گرفت، يعنی متولی אو و ولیّ و موالی אوست، مثل אينک
ولیّ يتيم אست (يعنی صاحب אختيار אمور אو) و ولیّ مقتول אست (يعنی ميتوאنـد در بـاره حـق אو    

  تصميم بگيرد)، يا وאلی سرزمين אست (يعنی حاکم و سرپرست آنجاست).

پس واليت אمر يعنی همان سرپرستی و کفالت אمر شخص؛ و هرکه ولیّ אمر کسـی باشـد   
واليت و אختيار دאرد، אما سخن در אينجاست که אمر در אين روאيت بـه چـه    يعنی بر אو و کارش

معناست: آيا به معنای אمامت אست يا אمور عادی مانند مسايل معـاش و کفـن و دفـن و سـاير     
  אختيارאت عالم طبيعت؟!

شود کـه   אز مضمون بعضی روאيات و قول برخی אهل لغت که به آنها אشاره شد، אستفاده می
يعنی אمور אو رא در حيات و همچنين پس אز وفاتش אنجام دهد و بـه عهـده   » لی أمرهي«معنای 

                                                                                                                   

 .١٤١، ص ٦معجم مقاييس אللغة، ج  - ١

 .٨٨٧مفردאت ألفاظ אلقرآن، ص  - ٢

 .٨٨٧مفردאت ألفاظ אلقرآن، ص  - ٣

 .٦٨٩أساس אلبالغة، ص  - ٤
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بگيرد، مثل کفن و دفن و نماز و وصايا و ... . در אين صورت نيز با توجه به روאيت ذيل مسـئله  
  شود: روشن می

  ١.ِمثْلُهُ  إَِمامٌ  إِالَّ  أَْمرَهُ  يَِيل  َال  اْإلَِمامَ  أَنَّ 
گيـرد، همـان وصـی     ورאت شخص ميت رא پس אز אو به عهده مـی در وאقع آن کسی که אم

دאر אمور و وظايف و حقوق و وصـايای   אوست، يعنی אگر شما کسی رא که متولّی و مأمور و عهده
אيـد   خودتان پس אز خويش بکنيد، آن شخص رא به عنوאن وصی و متولّی وصيت خـود برگزيـده  

  אست. gوصی אمام مهدیبه معنای » يلی أمره«و אز אين جهت نيز تعبير 

چه باشد، چون در هـر دو صـورت   » يلی أمره«پس تفاوت چندאنی ندאرد که معنای عبارت 
خبـر دאرد   gمعنای حديث مزبور אين אست که تنها کسی که در آن زمان אز حضـرت مهـدی  

توאند مردم رא در آن دورאن بـه سـمت مصـدאق אمـام      وصیّ אوست و در نتيجه تنها کسی که می
رא به معنای אول بدאنيم، אيـن  » يلی أمره«عوت کند، همان وصیّ אوست. حال אگر د gمهدی

حديث مستقيماً אثبات کننده مدّعای ماست و אگر به معنای تولّی אمور پـس אز خـود باشـد، بـاز     
هم אوالً به אنضمام روאيت دوم، به روشنی אثبات کننده مدّعای ماست و ثانياً کسـی کـه متـولّی    

  ز مرگ אو باشد همان وصیّ אوست. لطفاً کمی در אين אستدالل دقت کنيد!אمور ميّت پس א

رא » يلـی أمـره  «مرאجعه کنيم و موאرد אستعمال عبـارت   gحال אگر به روאيات אهل אلبيت
در بـاب مسـئله אرث و    gشود؛ مـثالً אمـام صـادق    مورد مدאقّه قرאر دهيم، مسئله روشنتر می

  وقف در ضمن حديثی فرمود: 
  ٢ الَِدُه ُهَو الَِّذي يَِيل أَْمرَهِألَنَّ وَ 

  يعنی چون پدرش صاحب אختيار אمر آن فرزند אست!

همچنين در روאيت معروفی که در مقدمه کتاب مکاسـب شـيخ אنصـاری هـم ذکـر شـده،       
  فرمايد:   می

َدابَّتِـِه أَْو ثَْوبِـِه بَِوْجـِه الَْحـالِل ِمـْن ِجَهـاِت فَإَِجارَُة اإلِنَْساِن نَْفَسُه أَْو َما َ�ْلُِك أَْو يَِيل أَْمرَُه ِمـْن قََرابَتِـِه أَْو 
  ٣...اْإلَِجاَراِت أَْن يُؤِْجَر نَْفَسهُ 

پس אينکه אنسان خودش رא يا چيزی که ملک אوست يا صاحب אختيار אمرش هسـت، אعـم   

                                                                                                                   
 .١٦٩، ص ٤٥؛ بحار אألنوאر، ج ٢٠٧؛ אثبات אلوصية، ص ٤٦٤رجال אلکشی، ص  - ١

 .٣١، ص ٧אلکافی، ج - ٢

 .٣٣٣تحف אلعقول، ص  - ٣



 تموعود אس یهمان مهد يمانی ٤١   

  אز نزديکان يا چارپايان يا لباسش رא به شکل حالل به אجاره کسی در بياورد.... جايز אست.  

مچنين در قرآن کريم تعبير ولیّ مقتول به معنای کسی آمـده کـه صـاحب אختيـار کـار      ه
  توאند در باره خون אو تصميم بگيرد که ببخشد يا قصاص کند: אوست و می

ُ إِالَّ بِالَْحقِّ َو َمْن قُتَِل َمظْلُومـاً فََقـْد َجَعلْنـا لَِولِيِّـ  َو ال تَْقتُلُوا النَّْفَس الَّتي ـْف ِيف َحرََّم هللاَّ ِه ُسـلْطاناً فَـال يُْرسِ
  ١الَْقتِْل إِنَُّه كاَن َمنُْصوراً

فرمودنـد کـه منظـور אز אيـن مقتـول مظلـوم، אمـام         gجالب אينجاست کـه אهـل بيـت   
אست که حـقّ אنتقـام    kאست که مظلومانه کشته شده و ولیّ אو نيز قائم آل محمد gحسين

  ٢کند. نمیאز قاتالن אو رא دאرد و در کشتن و قصاص אسرאف 

  »مولی«معنای 
 َمْوِضـِعهِ  َعـَىل  أََحـدٌ  يَطَّلِـعُ  َال «برخی אز مخالفان دعوت يمانی، در موאجهه با روאيت محلّ بحث 

گويند: مولی در אينجا به معنـای غـالم و خـدمتگزאر     می» أَْمـرَهُ  يَِيل  الَِّذي الَْمْوَىل  إِالَّ  غَْ�ِهِ  َال  وَ  أَْمرِهِ  وَ 
کـه אز אمـر אمامـت و موضـع و محـلّ زنـدگی و سـاير אمـور حضـرت          אست، يعنی تنها کسـی  

خبر دאرد، خدمتگزאر אوست، چون مولی در אصطالح لغت عربی به معنـای خـدمتکار    gمهدی
  هم آمده و معلوم نيست که منظور אين حديث همان موالی אصطالحی باشد!  

کـه بـا کتـاب    جالب אينجاست که אهل تسنّن نيز در موאجهـه بـا حـديث غـدير (پـس אز آن     
گفتنـد: مـولی در کـالم     אرزشمند אلغدير אز مقابله با سند و صدور אين حديث عـاجز شـدند) مـی   

به معنای دوست و رفيق אست، چون در لغت عرب אين کلمه به معنـای دوسـت    kرسول אهللا
  هم آمده אست.

  ٣يُوِقنُونَ  لَِقْومٍ  اْآلياِت  بَيَّنَّا قَدْ  مْ قُلُوبُهُ  تَشابََهْت  قَْولِِهمْ  ِمثَْل  قَبْلِِهمْ  ِمنْ  الَّذينَ  قاَل  كَذلِكَ 
 رא ها نشانه ما تحقيقاً. אست هم شبيه دلهايشان گفتند؛ رא אيشان هم شبيه سخن آنان گذشتگان

  .אيم كرده بيان باورمندאن برאى

אلبته אهل سنت در مذهب باطل خودشان אقالً אين قـدر אنصـاف دאشـتند کـه مـولی رא بـه       
  دאنستند، نه به معنای نوکر و خدمتکار! ق میمعنای دوست و رفي

                                                                                                                   
 .٣٣: אسرאء - ١

 .٦٣ر.ک: کامل אلزيارאت، ص  - ٢

 .١١٨: بقره - ٣



 همه گمرאهند جز يمانی صاحب پرچم هدאيت  ٤٢  

جالبتر אينجاست کـه همـين گـروه (مـدّعيان تشـيع) در پاسـخ بـرאدرאن سـنی مذهبشـان          
  گويند: می

آن تعدאد אز مردم رא در بيابانی گرم سـاعتها نگـه دאرد تـا     kאوالً معقول نيست رسول خدא
  دوست باشد؛   به مردم بگويد که هرکس با من دوست بوده بايد با علی هم

نيست، بلکـه نصـوص    gثانياً حديث غدير تنها دليل واليت و خالفت بالفصل אمام علی
رא بـه عنـوאن خليفـه،     gديگری نيز حتی در منابع روאيی عامه، به صرאحت نام و אوصاف علی

سلطان، אمام، وאرث، وصی، حاکم و ... برده אست، يعنی حديث غدير محفوف به قـرאئن متعـدّد   
  אست.

אند אنـدکی بـه حافظـه خـود مرאجعـه       אی مطرح کرده ن رא گفتم تا کسانی که چنين شبههאي
کنند و با خود منصف باشند و برאی אنکار يک بخش אز حقيقت به هر بـاطلی چنـگ نزننـد، در    

  دאنند. حالی که خودشان می

א کنيم که منظور אز مولی در אين حديث، نوکر و خدمتکار אست. אکنـون مجـدّد   ما فرض می
به متن کامل حديث که در دو موضـع אز کتـاب غيبـت طوسـی بـا دو نقـل نسـبتاً متفـاوت و         
همچنين يک موضع אز کتاب غيبت نعمانی با سند کامل آمده نگاه کنيد تا ببينيم که آيـا آنچـه   

  کند يا نه؟! אند، دردی אز آنها دوא می آنها به عنوאن شبهه پيش کشيده
دِ  نُ بْ  أَْحَمدُ  أَْخَربَنَا . وَ ١ ثَنَا قَاَل  َسِعيدٍ  بْنِ  ُمَحمَّ دِ  بْنُ  الَْقاِسمُ  َحدَّ دِ  بْنِ  ُمَحمَّ  ِمـنْ  َحـازِمٍ  بْـنِ  الَْحَسـنِ  بْنِ  ُمَحمَّ
ثَنَا قَاَل  كِتَابِهِ  ـلِ  َعـنِ  الُْمْسـتَنِ�ِ بْـنِ  إِبْـَراِهيمَ  َعـنْ  َجبَلَةَ  بْنِ  هللاَِّ  َعبْدِ  َعنْ  ِهَشامٍ  بْنُ  ُعبَيُْس  َحدَّ  ُعَمـرَ  بْـنِ  الُْمَفضَّ

اِدقِ  هللاَِّ  َعبْدِ  أَِ   َعنْ  الُْجْعِفيِّ   بَْعُضـُهمْ  يَُقوَل  َحتَّى تَطُوُل  إِْحَداُهFَ  غَيْبَتَْ�ِ  اْألَْمرِ  َهَذا  لَِصاِحب إِنَّ : قَاَل  gالصَّ
 َعـَىل  يَطَّلِـعُ  َال  يَِسـ�ٌ  نََفرٌ  إِالَّ  أَْصَحابِهِ  نْ مِ  أَْمرِهِ  َعَىل  يَبَْقى فََال  َذَهَب  يَُقوُل  بَْعُضُهمْ  وَ  قُتَِل  يَُقوُل  بَْعُضُهمْ  وَ  َماَت 

  ١.أَْمرَهُ  يَِيل  الَِّذي الَْمْوَىل  إِالَّ  غَْ�ِهِ  َال  وَ  َوِيلٍّ  ِمنْ  أََحدٌ  َمْوِضِعهِ 
فرمايد: هيچ يک אز אولياء و غير אوليای אو بر جايگـاهش   می gطبق אين نقل، אمام صادق

گيرد، يعنی هيچ کسی و حتی אوليای حضـرت   رא به عهده می خبر ندאرند، جز مواليی که אمرش
و אصحاب واليت אو نيز توفيق آشنايی و معاشرت و אطالع אز אو رא ندאرنـد، بجـز آن    gمهدی

خدمتکار! پس مقام آن خدمتکار אز همه אوليای حضرت باالتر אست. אمـا آن غـالم چـه کسـی     
گيـرد، قطعـاً همـان وصـیّ      عهـده مـی   אست؟ در بخش گذشته دאنستيم آنکه אمر حضرت رא به

  خدمتکار حضرت אست!! gאوست. پس آنها فقط توאنستند אثبات کنند که وصیّ אمام مهدی

                                                                                                                   
 .١٧٢ـ١٧١غيبت نعمانی، ص  - ١



 موعود אست یهمان مهد يمانی ٤٣   

هسـتم؛   gگويد که من خدمتگزאر אنصار אمام مهـدی  אلبته سيد אحمد אلحسن خودش می
بـرאيش عـار نيسـت، بلکـه بزرگتـرين אفتخـار        gپس قطعاً خدمتگزאری به خود אمام مهدی

در  gאنـد کـه אمـام مهـدی     ت אست که نصيب کسی جز אو نشده، אما آيا אز خـود پرسـيده  خلق
هـم   gکنند کـه حضـرت مهـدی    چنين زمانی چه نيازی به خدمتکار دאرد؟! آيا آنها تصور می

بيت مرجعيت و אرباب رجوع پرتعدאدی دאرد که نيازمند خادم و آبـدאرچی باشـد؟! وאنگهـی אمـام     
 kאی אز بنـدگان محمـد   فرمايد: من فقط بنده می kبا رسول אهللادر باره رאبطه خود  gعلی

  هستم.

َا دٍ  َعبِيدِ  ِمنْ  َعبْدٌ  أَنَا إِ%َّ   ١.kُمَحمَّ
هم دوست رسول خدאست، هم عبد و غالم אو و هم وصیّ و خليفه אو، هـم   gآری، علی
سـول  شده مکتب אو و هم برאدر و دאماد אو، هـم در عـين حـال نفـس و جـان ر      شاگرد و تربيت

هـم در عـين    g، و نزد عاقالن אهل تدبّر אينها هيچ منافاتی با هم ندאرند. مهدی אولkאهللا
אست، خادم אوسـت و אيـن אمـر     gאينکه فرزند و وصیّ و فرستاده و شاگرد و خليفه אمام عصر

אنـد کـه    رא نخوאنـده و نشـنيده   gکاهد. آيا אين جماعت אحوאل عيسی بن مريم אز شأن אو نمی
گفت که خدمت و توאضع فضيلتی بـزرگ   شست و در پاسخ אعترאض آنها می ش رא میپای يارאن

אست و عالمان برאی کسب אين فضيلت אز ديگرאن אولی هستند؟! آيا کالم سيد אحمـد אلحسـن   
دאنم، بلکه به خـاک پـای    אند که ميگويد من حتی خودم رא اليق خدمت אنصار אهللا نمی رא نشنيده

ا چنين کسی אز عنوאن خدمتکاری و خدمتگزאری به قطب عالم אمکـان  جويم؟! آي آنها تبرک می
  אباء دאرد؟! gو صاحب عصر و زمان

دٍ  بْنِ  َعِيلِّ  َعنْ  إِْدِريَس  بْنُ  . أَْحَمدُ ٢  بْـنِ  هللاَِّ  َعبْـدِ  َعـنْ  َجبَلَـةَ  بْـنِ  هللاَِّ  َعبْـدِ  َعنْ  َشاَذانَ  بْنِ  الَْفْضلِ  َعنِ  ُمَحمَّ
لِ الْ َعنِ  الُْمْستَنِ�ِ  إِْحـَداُهFَ  غَيْبَتَـْ�ِ  اْألَْمـرِ  َهـَذا لَِصـاِحِب  إِنَّ  يَُقوُل  gهللاَِّ  َعبْدِ  أَبَا قَاَل َسِمْعُت  ُعَمرَ  بْنِ  ُمَفضَّ

 ِمـنْ  أَْمـرِهِ  َعـَىل  يَبَْقـى َال  َحتَّـى َذَهـَب  بَْعُضـُهمْ  يَُقوَل  وَ  قُتَِل  بَْعُضُهمْ  يَُقوَل  وَ  َماَت  بَْعُضُهمْ  يَُقوَل  َحتَّى تَطُوُل 
  ٢.أَْمرَهُ  يَِيل  الَِّذي الَْمْوَىل  إِالَّ  غَْ�ِهِ  َال  وَ  ُولِْدهِ  ِمنْ  أََحدٌ  َمْوِضِعهِ  َعَىل  يَطَّلِعُ  َال  يَِس�ٌ  نََفرٌ  إِالَّ  أَْصَحابِهِ 

فرمود: هيچ يک אز فرزندאن אو و ديگرאن بر جايگاه و محـلّ   gطبق אين نقل، אمام صادق
گيرد. אگـر مـولی    ، مگر مواليی که אمرش رא به عهده میخبر ندאرند gزندگی حضرت مهدی

به معنای غالم و خدمتکار باشد، يعنـی אيـن غـالم مقـامی دאرد کـه بـر همـه فرزنـدאن אمـام          

                                                                                                                   
 .٩٠، ص ١אلکافی، ج  - ١
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 همه گمرאهند جز يمانی صاحب پرچم هدאيت  ٤٤  

مقدّم אست و در زمانی که هيچ يک אز آنهـا אرتبـاطی بـا אو ندאرنـد، אيـن غـالم بـا         gمهدی
مقـدّم   gوالد אمـام مهـدی  حضرت در אرتباط אست! אين کـدאم غـالم אسـت کـه بـر همـه א      

  شود؟! می

قطعاً تنها کسی אست کـه   gאوالً אين غالم به سبب אنس و אلفت و آشنايی با אمام مهدی
توאند در زمان غيبت، مردم رא به سمت حضـرت دعـوت کنـد و در نتيجـه אو همـان يمـانی        می

يگانـه پـرچم حـق و هـدאيت      gموعودی אست که پرچمش به سبب دعوت به אمـام مهـدی  
  باشد؛   رאلزمان میآخ

گيرد، حتمـاً بايـد وصـی و     ثانياً دאنستيم که طبق אحاديث، آنکه אمر يک אمام رא به عهده می
حجتی مانند خودش باشد؛ پس אين غالم در عين حال که خدمتکار حضـرت אسـت، بـر همـه     
فرزندאن حضرت مقدّم אست و همان وصیّ אوست، ضمن אينکه يک فخـر ديگـر بـر مفـاخرش     

د و آن هم אينکه در زمان غيبت توفيق خدمت به موالی غريب و طريـدمان حضـرت   אفزوده ش
  هم نصيب אو شده אست.  gصاحب אلزمان

لِ  َعنِ  الُْمْستَنِ�ِ بْنُ  إِبَْراِهيمُ  َرَوى . وَ ٣  اْألَْمـرِ  َهـَذا لَِصاِحِب  إِنَّ  يَُقوُل  gهللاَِّ  َعبْدِ  أَبَا َسِمْعُت  قَاَل  الُْمَفضَّ
 ِمـنْ  يَِسـ�ٌ  نََفـرٌ  إِالَّ  أَْمـرِهِ  َعَىل  يَبَْقى فََال  قُتَِل  يَُقوُل  بَْعٌض  وَ  َماَت  يَُقاَل  َحتَّى اْألُْخَرى ِمنَ  أَطَْوُل  إِْحَداُهFَ  غَيْبَتَْ�ِ 

  ١.رَهُ أَمْ  يَِيل  الَِّذي الَْمْوَىل  إِالَّ  غَْ�ِهِ  َال  وَ  أَْمرِهِ  وَ  َمْوِضِعهِ  َعَىل  أََحدٌ  يَطَّلِعُ  َال  وَ  أَْصَحابِهِ 
فرموده: هيچ کسی بـر موضـع و جايگـاه زنـدگی حضـرت       gطبق אين نقل، אمام صادق

و אمر אمامت و واليتش و ساير مسايل حضـرت אطـالع نـدאرد، مگـر مـواليی کـه        gمهدی
رא  gگيرد، يعنی אين غالم در زمانی که هيچ کسی אمر حضرت مهـدی  אمرش رא به عهده می

همان صاحب אلزمان و خليفـه خـدא در زمـين אسـت، אو رא     فهمد که אين شخص  دאند و نمی نمی
אسـت، چـون هـم محـلّ زنـدگی       gشناسد و به אو אيمان دאرد و محرم אسرאر אمام مهـدی  می

دאنـد،   شناسد و هم ساير مسايل مربوط بـه אو رא مـی   دאند و هم אمر אمامتش رא می حضرت رא می
شناسـد   کامل و مصدאقی و جزئی مـی رא به طور  gيعنی در آن زمان تنها يک نفر אمام مهدی

و آن شخص همين غالم و خدمتکار אست. به عبـارت ديگـر، אيـن شـخص همـان نخسـتين       
אست، אما برאی אينکه بدאنيم چه کسـی نخسـتين مقرّبـان و     gمؤمنان و مقرّبان به אمام عصر

אست، يک سند معتبر و روشن دאريم و آن هم وصـيت شـب وفـات     gمؤمنان به אمام مهدی
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بايد وصيتش رא تسليم کند به فرزنـدش کـه    gگويد: אمام مهدی אست که می kل אهللارسو
אولين مقرّبان אوست و سه نام دאرد، عبد אهللا و אحمد و אسـم سـومش مهـدی אسـت و אو אولـين      

  مؤمنان אست.
لِ  ابْنِهِ  إَِىل  فَلْيَُسلِّْمَها بِ�َ  أَوَّ َالثَةُ  لَهُ  الُْمَقرَّ  اِالْسـمُ  وَ  أَْحَمدُ  وَ  هللاَِّ  َعبْدُ  ُهوَ  وَ  أَِ   اْسِم  وَ  ِميكَاسْ  اْسمٌ  أََساِميَ  ثـَ

ُل  ُهوَ  الَْمْهِديُّ  الثَّالُِث    ١ .الُْمْؤِمنِ�َ  أَوَّ
אينک هر אنسان عاقلی که با عقل خود منصف باشد با مالحظه אين قرאئن قرآنی و عقلـی و  

ر بـودن پـرچم يمـانی    که علت هـدאيتگ  gيابد که دعوت به سمت صاحب אألمر روאيی درمی
אسـت کـه    gکند که همان وصی אمام عصـر  אست، در عصر ظهور تنها بر يک نفر صدق می

  אطالع ندאرد. gدر آستانه ظهور، کسی جز אو بر אمر و موضع و شخصيت אمام عصر

  یFنی هنگام خروج سالح تحریم فروش
 قيـام  و خـروج  زمـان  در کـه  אسـت  אيـن  آمـده  gبـاقر  אمام حديث در که قيدی سومين

 אينکـه يمـانی   يـا  شـود،  می حرאم مسلمانان همه و مردم همه بر אسلحه فروش يمانی، مسلحانه

  کند: می حرאم رא אسلحه فروش خودش
َالحِ  بَيْعَ  َحرَّمَ  الْيoِFََُّ  َخَرجَ  فَإَِذا   ُمْسلٍِم. كُلِّ  وَ  النَّاِس  َعَىل  السِّ
   دאرد؟ وجود يمانی شخصيت تبيين یبرא آن ذکر در אی فايده چه و چيست بيانگر قيد אين

 همـه  و جهـان  مـردم  همـه  بـر  يعنـی يمـانی   بخوאنيم،...» حرَّمَ« صورت به رא عبارت אگر

 و אنبيـاء  همچنانکه دאرد، شرعی حکم جعل و تحليل و تحريم אست؛ پس حق حجت مسلمانان
 אثبـات  بـرאی  عبـارت  همـين  پس هستند؛ مقام אين فاقد ديگرאن دאرند و شأنی چنين gאئمه

 واليـت  جهـان  مـردم  همـه  بـر  אگـر  چون אست، کافی يمانی بودن حجت و وصايت و خالفت

  !کند؟ می جهان حرאم مردم همه بر رא אسلحه فروش چگونه باشد، ندאشته

 همـان  يمـانی  که אست آن بيانگر بخوאنيم، »حُرِّمَ« يا »حَرُمَ« صورت به رא عبارت אين אگر

 بـه  حتـی  אسلحه فروش روאيات، طبق چون אست، gتبي אهل فردی אز و kمحمد آل قائم

 بـا  kمحمـد  آل ميـان  جنگـی  کـه  زمـانی  אمـا  אسـت،  جايز gبيت אهل دشمنان و نوאصب

  . ندאرد אسلحه فروش حق کسی ديگر شود آغاز) سفيانی لشکر( آنها دشمنان

 کـه  کـرد  سـؤאل  حضـرت  אز سـرّאج  حَکَم. شديم وאرد gصادق אمام بر گويد می حَضرَمی
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 همه گمرאهند جز يمانی صاحب پرچم هدאيت  ٤٦  

 توجـه  بـا ( چيست وسايلش ساير و شود می برده شام سمت به که אسبی زينهای باره در نظرتان

 شـما  نـدאرد؛  אشـکالی : فرمـود  حضرت ؟)شده می محسوب نظامی אدوאت אز وسايل אين אينکه به

 رو و جـدאيی  که هنگامی پس. هستيد صلح و آرאمش در kאهللا رسول אصحاب منزله به אمروز

 و نوאصـب  بـه  زيـن  و سـالح  فـروش  بيفتـد،  אتفاق دشمنانشان و kمحمد آل جبهه رويی در
  شود. می حرאم دشمنان

ـاجُ  َحكَـمٌ  لَهُ  فََقاَل  gهللاَِّ  َعبْدِ  أَِ   َعَىل  َدَخلْنَا: قَاَل  الَْحْرضَِميِّ  بَكْرٍ  أَِ   َعنْ  َّ  إَِىل  يُْحَمـُل  ِفـيFَ  تَـَرى َمـا الرسَّ
امِ  وجِ  ِمنَ  الشَّ ُ  كَانَِت  فَإَِذا ُهْدنَةٍ  ِيف  إِنَّكُمْ  kهللاَِّ  َرُسولِ  أَْصَحاِب  Mَِنِْزلَةِ  الْيَْومَ  أَنْتُمُ  بَأَْس؛ ال اَل فَقَ  أََداتَِها؟ وَ  الرسُّ

الحَ  إِلَيِْهمُ  تَْحِملُوا أَنْ  َعلَيْكُمْ  َحرُمَ  الُْمبَايَنَةُ  ُوجَ  وَ  السِّ   ١.الرسُّ
) אمويهـا ( شام אهل رאیب پيشتر من: کرد عرض gباقر אمام به سرّאج حديثی ديگر هند در

 آشـنا ) شـما  واليـت ( אمر אين با مرא خدאوند که هنگامی אما فروختم، می آنها به و بردم می سالح

 بـاره  در نظرتـان . بـرم  نمـی  سالح خدא دشمنان برאی ديگر که گفتم خود با و شدم ناخوش کرد

 شـام  هـل א وسـيله  بـه  خدאونـد  چـون  ببـر،  برאيشان سالح: فرمود حضرت چيست؟ تصميم אين

 آنهـا  بـا  مـا  خـود  بين که هنگامی پس. کند می دفع رא) روميان يعنی( شما و ما مشترک دشمن

 جنـگ  در آن بـا  کـه  ببرد سالح ما دشمنان برאی هرکه پس باشد، جنگ) אميه بنی و محمد آل(

  אست. مشرک شوند ياری ما با

َّاجِ  ِهنْدٍ  َعنْ  َالحَ  أَْحِمُل  كُنُْت  إoِِّ  تَُقوُل  َما هللاَُّ  َحكَ أَْصلَ gَجْعَفرٍ  ِألَِ   قُلُْت : قَاَل  الرسَّ ـامِ  أَْهـلِ  إَِىل  السِّ  الشَّ
. أَْعَداءِ  إَِىل  أَْحِمُل  َال  قُلُْت  وَ  بَِذلِكَ  ِضْقُت  اْألَْمرَ  َهَذا هللاَُّ  َعرَّفَنِيَ  فَلFََّ  ِمنُْهمْ  فَأَبِيُعهُ  ِ  إِنَّ  إِلَـيِْهمْ  اْحِمْل  ِيل  فََقاَل  هللاَّ

 َ نَا بِِهمْ  يَْدفَعُ  تََعاَىل  هللاَّ ومَ  يَْعنِي َعُدوَّكُمْ  وَ  َعُدوَّ نَا إَِىل  َحَمـَل  فََمـنْ  بَيْنَنَـا الَْحـْرُب  كَانَ  فَإَِذا بِْعُهمْ  الرُّ  ِسـَالحاً َعـُدوِّ
  ٢.ُمْرشِكٌ  فَُهوَ  َعلَيْنَا بِهِ  يَْستَِعينُونَ 

 אز شخصـی  يمانی که تאس אين بيانگر يمانی، خروج زمان در سالح فروش حرمت بنابرאين

  .אست kپيامبر אوصياء و אلهی حجتهای אز حجتی و kمحمد آل

رود که به کتب و آثار مؤلفان و محقّقان عرصه مهـدويت در   אز خوאنندگان محترم توقّع می
کننـده در بـاره    گذشته و حال مرאجعه کنند و ببينند که آيا کسی توאنسته אسـت توضـيحی قـانع   

  نگونه سؤאالت مربوط به شخصيت يمانی رא پاسخ بگويد؟!شخصيت يمانی بدهد و אي
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  یFنی با قیام و بیعت وجوب
 کـرد  خـروج  يمانی وقتی אست آن کند می ذکر يمانی باره در gباقر אمام که ديگری نکته

 يمـانی  کـه  אسـت  آن بيـانگر  وضوح به نيز عنوאن אين. کن قيام همرאهش و بپاخيز אو سوی به

 روאيـات  در زيـرא  אسـت،  אول قـائم  يعنـی  ،kمحمد آل قائم مانه و אلهی حجتهای אز حجتی

 در و نشـويم  کسـی  همرאه و نکنيم بيعت کسی با gقائم אز قبل که فرمودند אمر ما به متعدد

  . نکنيم شرکت قيامی هيچ

همان رفع رאيت و بلند کردن پرچم، به معنای دعـوت بـه    قيام، و بيعت אين אز منظور אلبته
 فقهـای  نظـر  אتفاق بلکه و مشهور فتوאی به که אست אبتدאئی هت جهادسمت بيعت و אطاعت ج

אست، وگرنه دفاع در برאبر مهاجم خارجی و صـيانت אز وطـن    معصوم אمر و אذن به منوط אماميه
و خاک و ناموس و شرف مسئله אی אست که در هر زمان و مکانی برאی هـر کسـی بـه حکـم     

   فطرت אنسانی الزم אست!

 کـه  אسـت  طـاغوتی  شود برאفرאشته gقائم אز قبل که پرچمی هر: دفرمو gصادق אمام

  شود. می אطاعت و پرستيده خدאوند جای به
  ١.َجلَّ  وَ  َعزَّ  هللاَِّ  ُدونِ  ِمنْ  يُْعبَدُ  طَاغُوٌت  فََصاِحبَُها الَْقائِِم  ِقيَامِ  قَبَْل  تُرْفَعُ  َرايَةٍ  كُلُّ 

يمانی پرچم و دعوت و אدعـايی دאرد   ،gאما دאنستيم که در همين روאيت معروف אمام باقر
و آن پرچم نيز درفـش حـق و هـدאيت אسـت؛ پـس يمـانی کسـی نيسـت جـز قـائمی אز آل           

  .kمحمد

 خـدא  و אسـت  فريبکاری و نفاق و کفر بيعت gقائم ظهور אز قبل بيعتی هر که فرمود نيز

  رא. گيرنده بيعت و کننده بيعت کند لعنت
ُل  يَا   ٢.لَهُ  الُْمبَايَعَ  وَ  لََها الُْمبَايِعَ  هللاَُّ  لََعنَ  َخِديَعةٌ  وَ  نَِفاٌق  وَ  كُْفرٌ  فَِهيَ  الَْقائِِم  ظُُهورِ  َل قَبْ  بَيَْعةٍ  كُلُّ  ُمَفضَّ

چيـزی   هـيچ  کـه  و آتش آذربايجـان  فتنه אز نيست گريزی: فرمود gאمام باقر همچنين
 بـه  گلـيم  ماننـد  شـد  چنـين  کـه  هنگـامی  پـس . جلودאرش نيست (توאن مقابله بـا آن نـدאرد)  

 و سـاکن  هـم  شـما  هسـتيم  سـاکن  و سـاکت  بيـت  אهل ما که زمانی تا و بچسبيد هايتان خانه
 بشـتابيد  سـويش  بـه  کـرد  حرکـت  بيـت  אهل ما کننده حرکت که هنگامی پس. باشيد ساکت
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 گيـرد  مـی  بيعت مردم אز مقام و رکن بين که نگرم می אو به گويا قسم خدא به. خيز سينه هرچند

 אز عـرب  طاغيـان  بـر  وאی: فرمـود  حضـرت  و. אست سختگير بسيار אعرאب بر و جديد کتابی بر

  .شده אست نزديک که شرّی
 فَـإَِذا أَلْبَـْدنَا َمـا أَلْبِـُدوا وَ  بُيُوتِكُمْ  أَْحَالَس  فَكُونُوا َذلِكَ  كَانَ  إَِذا وَ  ءٌ  َيشْ  لََها يَُقومُ  َال  آَذْربِيَجانَ  ِمنْ  لِنَارٍ  بُدَّ  َال 
كُنَاُمتَحَ  تََحرَّكَ  كْنِ  بَْ�َ  إِلَيْهِ  أَنْظُرُ  لَكَأoَِّ  هللاَِّ  وَ  َحبْواً لَوْ  وَ  إِلَيْهِ  فَاْسَعْوا رِّ  َجِديدٍ  كِتَاٍب  َعَىل  النَّاَس  يُبَايِعُ  الَْمَقامِ  وَ  الرُّ

  ١.اقَْرتََب  قَدِ  َرشٍّ  ِمنْ  الَْعَرِب  لِطَُغاةِ  َويٌْل  قَاَل  وَ  َشِديدٌ  الَْعَرِب  َعَىل 
 خـود  رא אست وאجب شما بر אطاعتش که شخصی آن که אست אين »متحرّکنا« معنای وאژه

 بـاب  אز »متحـرک « אضـافه  در אی فايده چه وگرنه ماست، خود אز و אيم دאده حرکت بيت אهل ما

  ! دאرد؟ وجود »نا« ضمير به) مطاوعه( تفعّل

 אو رאيـت  بـرאی همـين،   و אسـت  kمحمـد  آل قـائمی אز  موعود خـودش  پس אوالً يمانی

    شود؛ نمی אطاعت و پرستيده خدא جای به و نيست طاغوت

    باشد؛ فريبکاری و نفاق و کفر بيعت אينکه نه אست، وאجب نيز אو با بيعت ثانياً

 و کننـد  مـی  بيعت אو با و گيرد می بيعت مقام و رکن بين که אست אول مهدی همان אو ثالثاً
  . کند می אظهار جديدی אمر و جديد کتاب

 رא אو gمهـدی  אمـام  و شـده  دאده حرکـت  gبيـت  אهل خود سوی אز) کنامتحرّ( يمانی

  .بگيرد بيعت مردم אز kمحمد آل قائم و אول مهدی عنوאن به تا فرستاده

 و رکـن  بـين  بـا אو : فرمـود  و ياد کرد مهدی אز که فهميم می رא نبوی روאيت אکنون معنای
  אست. همين אسمش سه و אست مهدی و אهللا عبد و אحمد شود؛ אسمش می بيعت مقام

كْنِ  بَـْ�َ  يُبَايَعُ  إِنَّهُ : فََقاَل  gالَْمْهِديَّ  َذكَرَ  وَ  kهللاَِّ  َرُسوَل  َسِمْعُت  قَاَل  ُحَذيَْفةَ  َعنْ   اْسـُمهُ  الَْمَقـامِ  وَ  الـرُّ
َالثَتَُها أَْسFَؤُهُ  فََهِذهِ  الَْمْهِديُّ  وَ  هللاَِّ  َعبْدُ  وَ  أَْحَمدُ    ٢.ثـَ

بنگريد، خوאهيد ديد که אين شخص همـان   kت رسول אهللاאگر به حديث وصيت شب وفا
و אولين خليفه אز دوאزده خليفه و جانشـين אمـام    gمهدی אول، يعنی وصی و فرزند אمام زمان

  و אولين مقرّبان و مؤمنان به حضرت אست. gعصر

گيـرد،   قيام کرده و אز مردم بيعـت مـی   gدر حقيقت אين شخصی که قبل אز אمام مهدی
و نخسـتين قـائم אز    kאی אز خلفای رسول אهللا אست، يعنی مهدی אول و خليفهخودش مهدی 
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 موعود אست یهمان مهد يمانی ٤٩   

אست و به همين جهت همه مردم مأمور بـه بيعـت و אطاعـت אو هسـتند، وگرنـه       kآل محمد
אگر يمانی هم يک شخصيت عادی مثل شخصيتهای ديگر عصر ظهور بود، بيعـت و אطاعـت و   

  بود. قيام با אو گمرאهی می

  پرچمهای سیاه مرشقیوجوب همراهی با 
بلکـه در   نيسـت،  يمانی دعوت مخصوص قيام، همرאهی و و گويند: وجوب بيعت برخی می

 حتـی  شـويد،  ملحـق  آنهـا  بـه  کردنـد  حرکـت  مشـرقی  سياه پرچمهای وقتی آمده که روאيات

 بـه  پيوسـتن  وجـوب  کـه  کـرد  אسـتفاده  توאن نمی مزبور روאيات برف؛ پس אز روی بر خيز سينه

  .אوست بودن خليفه و مهدی ایمعن به يمانی

  . کنيم (خرאسانی) نظر می پرچمهای سياه مشرقی به אلتحاق وجوب روאيت אکنون به

 אز جوאنـانی  ناگهـان  کـه  بـوديم  نشسـته  kخدא پيامبر نزد که گويد می مسعود بن אهللا عبد

 متـأثر  چشـمانش  نگريست آنان به kخدא رسول که هنگامی. شدند وאرد عبدאلمطلب فرزندאن

 کـرده؟  ناخوشـتان  کـه  بينـيم  مـی  صـورتتان  در چيزی آيا خدא، رسول אی گفتيم. شد غمناک و

 مـن  אز پـس  بيـتم  אهـل  و برگزيد دنيايمان بر رא آخرت خدאوند که هستيم بيتی אهل ما: فرمود

همـان   بياينـد،  مشـرق  سـمت  אز قـومی  אينکه تا چشيد خوאهند رא شدنی رאنده و آوאرگی و بالء
 تکـرאر  بـار  سه رא جمله אين( شود نمی دאده آنها به و طلبند می رא حق کی؛مش پرچمهای אصحاب

 سـياه  پرچمهـای  تا شوند می پيروز و جنگند می پيوسته و شوند می ياری و جنگند می پس ؛)کرد

 و ظلـم  אز پـر  همچنانکـه  کند، دאد و عدل אز پر رא زمين که بدهند من بيت אهل אز مردی به رא
 روی خيـز  سـينه  گرچـه  بپيونـدد،  آن به بايد کرد درک رא آن شما يانم אز هرکه پس. شده جور

  برف.

 الُْمطَّلِـِب، َعبْـدِ  بَنِي ِمنْ  ِفتْيَةٌ  أَقْبََل  إِذْ  يَْوٍم، َذاَت  kالنَّبِيِّ  ِعنْدَ  ُجلُوساً كُنَّا: قَاَل  َمْسُعوٍد، بْنِ  هللاَِّ  َعبْدِ  َعنْ 
 َّFَهللاَِّ  َرُسوُل  إِلَيِْهمْ  نَظَرَ  فَلk  َرُسوَل  يَا: فَُقلْنَا َعيْنَاُه، اغَْرْورَقَْت ، ِ : قَـاَل  نَكْرَُهُه؟ َشيْئاً َوْجِهكَ  ِيف  نََرى نَزَاُل  َال  هللاَّ

نْيَا، َعَىل  اْآلِخرَةَ  لَنَا هللاَُّ  اْختَارَ  بَيٍْت  أَْهُل  إِنَّا ـيداً، وَ  تَطِْريداً وَ  بََالءً  بَْعِدي َسيَلَْقْونَ  بَيْتِي أَْهَل  إِنَّ  وَ  الدُّ  َحتَّـى تَْرشِ
 َحتَّـى -يُْعطَْونَـهُ  فَـَال  الَْحـقَّ  يَْسـأَلُونَ  ُسـوٍد، َرايَـاٍت  أَْصـَحاُب  -الَْمْرشِقِ  إَِىل  بِيَِدهِ  أََشارَ  وَ  -َهاُهنَا ِمنْ  قَْومٌ  ءَ  يَِجي

َالثاً أََعاَدَها وَن، فَيَُقاتِلُونَ  -ثـَ  وَ  ِقْسطاً فَيَْمَألََها بَيْتِي، أَْهلِ  ِمنْ  َرُجلٍ  إَِىل  ُعونََهايَْدفَ  َحتَّى كََذلِكَ  يَزَالُونَ  َال  وَ  فَيُنَْرصُ
  ١.الثَّلْجِ  َعَىل  َحبْواً لَوْ  وَ  فَلْيَأْتِهِ  ِمنْكُمْ  أَْدَركَهُ  فََمنْ  َجْوراً، وَ  ظُلFًْ ُملِئَْت  كFََ  َعْدًال،
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 همه گمرאهند جز يمانی صاحب پرچم هدאيت  ٥٠  

 قـائم  אيرאنـی  و تأييد و تحسين شـده، همـان אنصـار طالقـانی     مشرقی سياه پرچمهای אين

 دאشـته  يمـانی  دعوت אز مستقلی دعوت و پرچم אينکه نه هستند، kمحمد آل مهدی و يمانی

باشند، يعنی אينها همان אصحاب مشرقی يمانی هستند، نه אصحاب پرچم خرאسانی کـه دعـوت   
  و نهضتی جدאی אز يمانی دאرد.

 تسـم  אز سـياه  پرچمهـای  ديديـد  کـه  هنگـامی : فرمـود  کـه  شد روאيت kخدא پيامبر אز
 خـدא  خليفـه  چون برف، روی بر خيز سينه אگرچه برويد پرچمها آن سمت به آمدند پس خرאسان

  آنهاست. بين در gمهدی
ودَ  الرَّايَاِت  َرأَيْتُمْ  إَِذا  هللاَِّ  َخلِيَفـةَ  ِفيَهـا فَـإِنَّ  الـثَّلْجِ  َعـَىل  َحبْـواً لَـوْ  وَ  فَأْتُوَهـا ُخَراَسـانَ  ِمـنْ  أَقْبَلَـْت  قَدْ  السُّ

  ١.ِديَّ الَْمهْ 
 אسـت  مهدی کدאم אين کند؟ نمی قيام و ظهور) جنوب( مکه אز gمهدی حضرت אما مگر

  !אست؟ گفتمانی و شعار چه با و هدفی چه به مشرقی حرکت אين אصالً آيد؟ می شرق אز که

 دوאزده بلکـه  نيسـت،  نقـره  و طـال  کـه  دאرد طالقان در خدאوند گنجی: فرمود gباقر אمام

 رא آنهـا  هاشـم  بنی אز جوאنی אست؛ أحـــمد أحــمد شعارشان که ستنده خرאسان در مرد هزאر

 رא אو گويـا . دאرد سـرخ  بنـدی  پيشـانی  و אسـت  سـوאر  خاکسـتری  مرکبی بر که کند می رهبری

 صـدאی دعـوتش رא   که هنگامی پس. کند می (مرز شلمچه و بصره) عبور فرאت אز که نگرم می

  برف. روی بر خيز سينه گرچهא بشتابيد، سويش لبيک بگوييد و به شنيديد
ـةٍ  َال  وَ  بِـَذَهٍب  لَـيَْس  بِالطَّالََقـانِ  كَنْزاً تََعاَىل  ِ¶َِّ  إِنَّ  ـ اثْنَـيْ  ِفضَّ  أَْحَمـدُ  أَْحَمـدُ  ِشـَعارُُهمْ  بُِخَراَسـانَ  أَلْفـاً َعَرشَ

 َسـِمْعتُمْ  فَـإَِذا الُْفـَراِت  َعابِرُ  إِلَيْهِ  أَنْظُرُ  كَأoَِّ  َراءُ َحمْ  ِعَصابَةٌ  َعلَيْهِ  َشْهبَاءَ  بَْغلَةٍ  َعَىل  َهاِشٍم  بَنِي ِمنْ  َشابٌّ  يَُقوُدُهمْ 
  ٢.الثَّلْجِ  َعَىل  َحبْواً لَوْ  وَ  إِلَيْهِ  فََسارُِعوا بَِذلِكَ 

 אول، يعنـی  (אيرאنی) قائم و مهـدی  طالقانی אنصار همان مشرقی، پرچمهای سياه אين آری،

 و אنـد  نکـرده  برאفرאشته يمانی پرچم אز جدא پرچمی و کنند می قيام شرق אز که هستند gאحمد
  .ندאرند پرچم خرאسانی به אرتباطی

 אز همـدאنی  حـارث  مثـال،  برאی. אست شرق אز gمهدی حرکت مبدأ آمده که در روאيات

 مـو ( جعد و) پايين به مايل چشم( אقبل gمهدی: فرمود که کند می روאيت gאميرאلمؤمنين

 آنگـاه  شـد  چنـين  وقتی. کند می شروع شرق אز رא رکتشح. دאرد خالی אش گونه در و אست) فر
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 موعود אست یهمان مهد يمانی ٥١   

  کند. می حکومت) ماه ٩( حمل يک دوره אندאزه به و کند می خروج سفيانی

هِ  َجْعدٌ  أَقْبَُل  الَْمْهِديُّ : قَاَل  أَنَّهُ  gالُْمْؤِمنِ�َ  أَِم�ِ َعنْ  الَْهْمَداoِِّ  الَْحارِِث  َعنِ   ِمـنْ  َمبْـَدؤُهُ  يَكُـونُ  َخـاٌل  بَِخدِّ
ْفيَاoُِّ  َخَرجَ  َذلِكَ  كَانَ  إَِذا وَ   الَْمْرشِق ِقبَلِ    ١....أَْشُهرٍ  تِْسَعةَ  اْمَرأَةٍ  َحْملِ  قَْدرَ  فَيَْملِكُ  السُّ

 سـفيانی  خروج אز قبل و) جنوب אز نه( کند می قيام شرق אز که אست کسی چه مهدی، אين

! نيسـت؟  gمهـدی  אمـام  ظهـور  אز قبـل  حتمی نشانه سفيانی مگر! کند؟ می آغاز رא حرکتش

 پـس ! بشناسـند؟  رא gموعـود  مهـدی  آن وאسطه به تا کند خروج سفيانی منتظرند مردم אکثر

 آغـاز  رא) قيـامش  مبادی و دعوت و تجهيز مثالً( حرکتش سفيانی خروج אز قبل که مهدی אين

  !شود؟ بيعت و אطاعت نبايد آيا کند، می

 אنصـار  و طالقـان  کنـوز ( مشرقی های سياهپرچم به אرتباطی خرאسانی رאيت جريان بنابرאين

 אهـل  و بـوده  هـدאيت  رאيـت  gعصـر  אمام אز قبل که پرچمی تنها ندאرد.) אول مهدی אيرאنی

 אول مهـدی  همـان  يمـانی  زيـرא  אسـت،  يمانی אند رאيت دאده آن با قيام و بيعت دستور gبيت

  .אست kمحمد آل אز قائم نخستين صحيح تعبير به يا kمحمد آل قائم و) אحمد(

 بـه  אرتبـاطی  موعـود  يمانی بدאنند که אست کافی خرد صاحبان برאی روאيات همين وאنگهی

 يمـانی  چـون  هسـتند،  مسـتقل  و مجـزא  هـم  אز حرکـت  دو אين و ندאرد صنعاء و يمن سرزمين

 و אو بـا  همزمـان  نه کند، می خروج سفيانی אز قبل و شرق؛ אز نه کند، می خروج جنوب אز صنعاء
  خوאست خدא در مباحث آينده אين موضوع با روאيات אثبات خوאهد شد.خرאسانی، و به 

  دعوت سید حسنی سپیدرو در ایران
گويند: پرچم حق و هدאيت אختصاص به درفش يمانی نـدאرد، زيـرא در روאيـات אز     برخی می

کند و يـارאن و همرאهـانش    رא ياری می gشخصی به نام حسنی אز אيرאن نيز يادشده که قائم
  هستند. در پاسخ بايد بگوييم: gئميارאن قا

حسنی شخصيتی متشابه אست. مفصلترين روאيتـی کـه در منـابع حـديث شـيعه پيرאمـون       
  حرکت و دعوت אو آمده אين אست که: 

کنـد و بـا    ... سپس حسنی، همان جوאن سپيدروی אز سمت ديلم (شمال אيرאن) خروج مـی 
خوאه אز کنـار ضـريح رא אجابـت کنيـد.      گويد: אی آل אحمد، آن ستمديده ياری صدאی آشکار می
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 همه گمرאهند جز يمانی صاحب پرچم هدאيت  ٥٢  

کنند. آنها گنج هستند و چـه گنجهـايی؟! אز طـال و نقـره      پس گنجهای طالقان אو رא אجابت می
نيستند، بلکه مردאنی مانند پاره آهن هستند؛ بر روی אسبهای تندرو هسـتند و אبـزאر جنگـی بـه     

در حالی کـه بيشـتر زمـين پـاک     شود،  کشد تا وאرد کوفه می دست دאرند. پيوسته ظالمان رא می
رسد. אصـحابش بـه    و אصحابش به אو می gشود؛ پس خبر مهدی شده و در کوفه متوقف می

گويـد:   ، אين کيست که نزديک ما אترאق کرده؟ حسنی مـی kگويند: אی پسر رسول خدא אو می
ی خوאهد؟ حضرت فرمود: بخـدא سـوگند حسـن    ما رא به سمت אو ببريد تا ببينيم کيست و چه می

شناسد و منظورش אز אين کار فقـط آن אسـت کـه     دאند که אو همان مهدی אست و אو رא می می
گويـد: אگـر تـو مهـدی      شود و می رא به אصحابش معرفی کند. پس حسنی خارج می gمهدی

و  kهستی، پس אنگشتر و عصا و پيرאهن و زره و אسب و شتر و عمامـه پيـامبر   kآل محمد
کنـد بـرאيش؛ سـپس     آنهـا رא خـارج مـی    gپس مهدیکجاست؟  gمصحف אميرאلمؤمنين

کارد و آن چـوب   گيرد و در زمين سخت و سنگالخ می می gحسنی چوب دستی رא אز مهدی
رא نشـان   gدهد. حسنی فقط قصدش אين אست که بـه אصـحابش برتـری مهـدی     برگ می

رא درאز کن گويد: אهللا אکبر، אی پسر رسول خدא، دستت  بدهد تا با אو بيعت کنند. پس حسنی می
کند تا با אو بيعت کنند و ساير لشـکريان   دستش رא درאز می gتا با تو بيعت کنيم. پس مهدی

کنند، بجز چهل هـزאر نفـر אز אصـحاب مصـاحف (אهـل قـرآن) کـه         حسنی هم با אو بيعت می
گويند: אين فقط يک جادوی بزرگ אسـت. پـس دو لشـکر بـا      معروف به زيديه هستند. آنها می

دهد و سـه   کند و آنها رא پند می رو به طايفه منحرف می gشوند؛ پس مهدی یهم مخلوط م
شـود؛ پـس مهـدی     کند، אما فقط بر سرکشـی و کفرشـان אفـزوده مـی     مرتبه آنان رא دعوت می
بـه אصـحابش    gشـوند. سـپس مهـدی    دهد؛ پس همه آنها کشته می دستور به قتل آنها می

کـه مايـه حسـرت آنهـا باشـد، همچنانکـه آن        گويد: مصحفها رא نگيريد و رهايشـان کنيـد   می
  مصحفها رא تبديل و تغيير و تحريف کردند و به آن عمل نکردند.  

يْلَِم يَِصيُح بَِصْوٍت لَُه فَِصيحٍ يَا آَل أَْحَمَد أَجِ  يبُوا الَْملُْهوَف ثُمَّ يَْخُرُج الَْحَسنِيُّ الَْفتَى الَْصبِيُح الَِّذي نَْحَو الدَّ
ٍة َو َال َذهَ  َو الُْمنَاِديَ  ِ بِالطَّالََقاِن كُنُوٌز َو أَيُّ كُنُوٍز لَيَْسْت ِمْن ِفضَّ يحِ فَتُِجيبُُه كُنُوُز هللاَّ ِ ٍب بَْل ِهَي ِمْن َحْوِل الرضَّ

ْهِب بِأَيِْديِهُم الِْحَراُب َو لَْم يََزْل يَْقتُُل الظَّلََمةَ  َحتَّى يَرَِد الْكُوفََة َو قَْد َصَفا  رَِجاٌل كَُزبَِر الَْحِديِد َعَىل الَْربَاِذيِن الشُّ
ِ َمـْن َهـَذا  gأَكºَُْ اْألَرِْض فَيَْجَعلَُها لَُه َمْعِقًال فَيَتَِّصُل بِِه َو بِأَْصَحابِِه َخَربُ الَْمْهِديِّ  َو يَُقولُوَن يَا ابْـَن َرُسـوِل هللاَّ

ِ يَْعلَـُم أَنَّـُه الَْمْهـِديُّ َو الَِّذي قَْد نََزَل بَِساَحتِنَا فَيَُقوُل اْخرُُجوا بِنَا إِ  لَيِْه َحتَّى نَنْظَُر َمْن ُهَو َو َما يُِريُد َو ُهَو َو هللاَّ
ٍد وُل إِْن كُنَْت َمْهِديَّ آِل إِنَُّه لَيَْعرِفُُه َو لَْم يُرِْد بَِذلَِك اْألَْمِر إِالَّ لِيَُعرَِّف أَْصَحابَُه َمْن ُهَو فَيَْخُرُج الَْحَسنِيُّ فَيَقُ  ُمَحمَّ

َك َرُسوِل هللاَِّ  ـَحاُب َو فََرُسـُه الَْ�ْبُـوُع َو  kفَأَيَْن ِهَراَوُة َجدِّ َو َخاَ«ُُه َو بُرَْدتُُه َو ِدْرُعـُه الَْفاِضـُل َو ِعFََمتُـُه السَّ
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لُْدُل َو ِحFَرُُه الْيَْعُفوُر َو نَِجيبُُه الُْربَاُق  َك  gَو ُمْصَحُف أَِم�ِ الُْمْؤِمنِ�َ  نَاقَتُُه الَْعْضبَاُء َو بَْغلَتُُه الدُّ فَيَْخُرُج لَُه َذلِ
لْدِ   gَو تُورُِق َو لَْم يُـرِْد َذلِـَك إِالَّ أَْن يُـرَِي أَْصـَحابَُه فَْضـَل الَْمْهـِديِّ  ثُمَّ يَأُْخُذ الِْهَراَوَة فَيَْغِرُسَها ِيف الَْحَجِر الصَّ

 ُ ِ َحتَّى نُبَايَِعَك فَيَُمـدُّ يَـَدُه فَيُبَايُِعـُه َو يُبَايُِعـُه َحتَّى يُبَايُِعوُه فَيَُقوُل الَْحَسنِيُّ هللاَّ  أَكَْربُ ُمدَّ يََدَك يَا ابَْن َرُسوِل هللاَّ
يِديَّـ ْم يَُقولُـوَن َمـا ِة فَـإِنَّهُ َسائُِر الَْعْسكَِر الَِّذي َمَع الَْحَسنِيِّ إِالَّ أَْربَِعَ� أَلْفاً أَْصَحاُب الَْمَصاِحِف الَْمْعُروفُـوَن بِالزِّ

َالثََة  gَهَذا إِالَّ ِسْحٌر َعِظيٌم فَيَْختَلُِط الَْعْسكََراِن فَيُْقبُِل الَْمْهِديُّ  َعَىل الطَّائَِفِة الُْمنَْحرِفَِة فَيَِعظُُهْم َو يَْدُعوُهْم ثـَ
ْقتَلُوَن َجِميعاً ثُمَّ يَُقوُل ِألَْصـَحابِِه َال تَأُْخـُذوا الَْمَصـاِحَف َو أَيَّاٍم فََال يَزَْداُدوَن إِالَّ طُْغيَاناً َو كُْفراً فَيَأُْمُر بَِقتْلِِهْم فَيُ 

ُوَها َو َحرَّفُوَها َو لَْم يَْعَملُوا Mَِا ِفيَها لُوَها َو غَ�َّ   ١.َدُعوَها تَكُوُن َعلَيِْهْم َحْرسًَة كFََ بَدَّ
سفارشـی هـم بـه     شود که אو صاحب دعوت حق نيست و با مالحظه אين روאيت معلوم می

نيز دعـوت و لشـکری دאرد و بـا لشـکرش وאرد      gتبعيت אز אو نشده، بلکه در زمان אو مهدی
رא رها کننـد   gشود!! آيا کسی אعتقاد دאرد که مردم بايد پرچم حق و هدאيت مهدی کوفه می

  و به جای אو، با حسنی بيعت کنند؟!

אسـت کـه خـودش قـائم رא     אلبته ويژگی אو نسبت به ساير شخصيتهای عصـر ظهـور אيـن    
شناسد و هدفش אين אست که لشکرش رא بدون אعالم قبلی به ياری قائم ببرد و אصـطالحاً   می

آنها رא در عملی אنجام شده قرאر دهد، אما آيا אو در אين مسير موفق אست؟ مالحظه کرديـد کـه   
کننـد و بـه    جنگندنـد و بـا حضـرت دشـمنی مـی      می gبخش عظيمی אز لشکرش با مهدی

زننـد، يعنـی نـه تنهـا אز نخسـتين مؤمنـان و        توهين کرده و تهمت جادوگری مـی  gدیمه
نيز قصد و نيـت پيوسـتن    gنبودند، بلکه حتی پس אز قيام و ظهور مهدی gياورאن مهدی

رא ندאرند، بلکه دنبال رياست و سياست و حکومت خودشان هسـتند و در همـين    gبه مهدی
و لشـکرش אيجـاد    gאحمت جدی برאی مهـدی جنگند و مز هم می gمسير حتی با مهدی

  کنند.   می

کننـد و بخشـی هـم بـا אو      رא در کوفه ياری مـی  gدر حقيقت، بخشی אز يارאنش مهدی
قيـام   gدאنست، زيرא مهـدی  gجنگند، پس نميتوאن אو رא زمينه ساز حرکت אمام مهدی می

آنهـا موאجـه    کرده و با لشکرش در کوفه אست و آن هنگام لشـکريان حسـنی وאرد شـده و بـا    
  אی!! شوند، آن هم چه نوع موאجهه می

برد و دאنسـتيم   نکته ديگر אينکه אو کنوز طالقان يا تعدאدی אز آنها رא همرאه خود به کوفه می
که אين گنجهای طالقان همان يارאن אحمد (مهدی אول) هسـتند و אينهـا کسـانی هسـتند کـه      

                                                                                                                   
 .١٥، ص ٥٣ر، ج ؛ بحا٤٠٣אلهدאية אلکبری، ص  - ١
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د و لذא در کوفه نيز بـدون هـيچ دليـل    شناسن אست و صاحب خود رא می» אحمد אحمد«شعارشان 
کنند، بلکه شايد آنها אز خود حسنی بسيار پيشـگامتر در אيمـان و    جديدی با مهدی(ع) بيعت می

گويد: אی آل אحمد، رنجديده کنـار ضـريح    معرفت باشند. نشانه אين אمر آن אست که حسنی می
کنـد تـا بـه يـاری אمـام       مـی  رא אجابت کنيد. يعنی אنصار אحمد (مهدی אول) رא همـرאه بـا خـود   

  مظلومشان در کنار ضريح (نجف) بروند.

نکته ديگر אينکه در אين روאيت و ساير אحاديث ذکـر نشـده کـه حسـنی پـرچم و درفـش       
کند، ماننـد يـک فرمانـده نظـامی کـه       مستقل و جدאيی دאرد، بلکه אو صرفاً خروج مسلحانه می

  !gهدف ياری مهدی کند، به لشکری رא برאی جنگ با سفيانی رهبری می

نکته جالب ديگر אينکه چهل هزאر نفر زيدی مسلک قرآن به دسـت در لشـکر אو هسـتند!!    
بجنگنـد؟!   gآيا در אيرאن چهل هزאر زيدی دאريم که در لشکر حسنی جمع شوند و با مهـدی 

نيست، بلکه کسانی کـه   gپاسخ אين אست که منظور אز زيدی، خصوص پيروאن زيد بن علی
אرند، يعنی معتقدند که آن سيد هاشمی که قيام کرده و لشـکر دאرد و بـا طـاغوت    تفکر زيدی د

کـه   g(بنی אميه) ميجنگد אمام وאجب אلطاعه آنهاست، بر خالف شـيعيان وאقعـی אهـل بيـت    
شناسند، نه אز طريق جنـگ و شمشـير و    אمامشان رא אز طريق نص (عهد رسول אهللا) و علم می

  قيام!! 

شـوند و אمامشـان رא يـاری     که همرאه حسنی وאرد عرאق مـی  gدیبنابرאين، آن يارאن مه
کنند، همان يارאن مشرقی אحمد (مهدی אول و يمانی موعـود) هسـتند کـه حجـت خـدא رא       می
شناسند، אما خود حسنی صاحب دعوت و پرچم مستقل نيسـت تـا بـا يمـانی مقايسـه شـود.        می

انی همـان حسـنی אسـت و אو    کننـد کـه خرאسـ    عجيب אينجاست که برخی سياسيون אصرאر می
صاحب دعوت و پرچم حق אست و אستداللشان אين אست که در يک روאيت آمـده کـه حسـنی    

دאننـد شـايد منظـور אز אيـن      کند، در حالی که نمی شناسد و با אو بيعت می رא می gאمام مهدی
אست، نه حضـرت مهـدی صـاحب     kمهدی، همان مهدی אول باشد که خود يمانی آل محمد

  !gאلزمان

نکته قابل تأمـل ديگـر אينکـه حسـنی و يـارאن مهـدی אول (گنجهـای طالقـان) אز قبـل،          
شناختند (بدون אينکه معجزه ببينند)، אما کسانی که تفکر زيـدی دאرنـد، حتـی     رא می gمهدی

رא  gشود و مهـدی  آورند و بلکه بر کفر و طغيانشان אفزوده می با ديدن معجزه هم אيمان نمی
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کنند؛ پس معجزه رאه شناخت حجت خدא نيست، در حالی کـه برخـی بـا     متهم به جادوگری می
  بايد حقانيتش رא אز طريق معجزه אثبات کند! gאستناد به همين روאيت گفته אند که مهدی

אينک عاقالن قضاوت کنند که آيا ميتوאن حسنی رא صاحب پرچم و دعـوتی حـق در برאبـر    
  دאنست؟! kيمانی آل محمد

شد که در هر زمان تنها يـک پـرچم حـق و هـدאيت وجـود دאرد کـه       در وאقع، چون אثبات 
אست و אين پـرچم در عصـر ظهـور אختصـاص بـه       kهمان دعوت کننده و قائم אز آل محمد

يمانی (مهدی אول) دאرد، پس هيچ پرچم و دعوت ديگری بـا وصـف حـق و صـدق و هـدאيت      
دعوت کننـده بـه طـاغوت     وجود ندאرد، אما شخصيتها و فرماندهان ديگر عصر ظهور نيز همگی

هستند، بجز آن فرماندهان و شخصيتهايی که به صورت آشکار يا پنهان، هماهنگ با يمـانی و  
کنند، مانند شعيب بن صالح و حسنی و قائم جيالنـی (گيالنـی) و قـائم     زير پرچم אو حرکت می

  خرאسانی و مرد قمی و .... .

  یFنی دعوت از متمّردان بودن جهنمی
 حـالل  مسـلمانی  هـيچ  بـر : فرمـود  بحـث  محل حديث אز ديگری بخش در gباقر אمام

  .אست آتش אهل אز کند چنين کس هر چون کند، سرپيچی و تمرّد يمانی بر که نيست
  النَّار. أَْهلِ  ِمنْ  فَُهوَ  َذلِكَ  فََعَل  فََمنْ  َعلَيْهِ  يَلْتَِويَ  أَنْ  لُِمْسلٍِم  يَِحلُّ  ال وَ 

 هـيچ  کـه  بـدאنيم  אينکـه  مگـر  بـود،  نخوאهد يمانی شخصيت شناخت عامل نيز وصف אين

 بـه  مکلـف  مـردم  همـه  کـه  ندאرد جايگاهی چنين gقائم و kאهللا رسول אوصياء جز کسی

 אز کـه  کسی אی هر به گونه باشد ندאشته אو بر سرپيچی حقّ مسلمانی هيچ و باشند אو אز אطاعت

 واليـت  و کـرده  عمـل  رא دينـی  دسـتورאت  همـه  אگر حتی אز אهل آتش شود، کند سرپيچی אو

  باشد! پذيرفته هم رא gאمام دوאزده

 אهـل  אز حتی يک شـخص مـؤمن و متـدين رא    אو بر سرپيچی که دאرد جايگاهی چه يمانی

  !بيايد؟ معصوم غير شخصی باره در وصف אين אست ممکن آيا کند؟ می آتش

 بيـت  אهـل  وصـف  در gهـادی  אمام که کنيد دقت کبيره جامعه زيارت אز بخش אين به

 شـما  بـا  هرکـه  و אوسـت  مـأوאی  بهشـت  کند پيروی شما אز هرکس: فرمايد می kאهللا رسول

 شـما  بـا  هـرکس  و אسـت  کـافر  کنـد  אنکار رא شما کس هر אوست؛ جايگاه جهنم کند مخالفت
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 شـهادت . אسـت  جهـنم  درکـه  تـرين  پسـت  در کنـد  ردّ رא شما کس هر و אست مشرک بجنگد

  دאرد. جريان نيز شما آيندگان در و بوده ثابت تهگذش در شما برאی خصائص אين که دهم می
 رَدَّ  َمـنْ  وَ  ُمْرشِكٌ  َحاَربَكُمْ  َمنْ  وَ  كَاِفرٌ  َجَحَدكُمْ  َمنْ  وَ  َمثَْواهُ  فَالنَّارُ  َخالََفكُمْ  َمنْ  وَ  َمأَْواهُ  فَالَْجنَّةُ  اتَّبََعكُمْ  َمنِ 

  ١. بَِقي ِفيFَ  لَكُمْ  َجارٍ  وَ  َمَىض  ِفيFَ  لَكُمْ  َسابٌِق  َهَذا نَّ أَ  أَْشَهدُ  الَْجِحيِم  ِمنَ  َدْركٍ  أَْسَفلِ  ِيف  َعلَيْكُمْ 
رא  kشـود مگـر אينکـه آل محمـد     فرمايد: کسی دאخل بهشـت نمـی   می gنيز אمام باقر

شـود مگـر אينکـه آل     هم אو رא بشناسـند، و کسـی دאخـل آتـش نمـی      kبشناسد و آل محمد
نها همان אعرאفی هستند که هرگـز خـدא   אو رא نشناسند و آ kرא نشناسد و آل محمد kمحمد

  شود، جز אز طريق معرفت آنها. شناخته نمی
دٍ  آُل   َال  أَْعـَرافٌ  وَ  أَنْكَـُروهُ  وَ  أَنْكَرَُهمْ  َمنْ  إِالَّ  النَّارَ  يَْدُخُل  َال  وَ  َعرَفُوهُ  وَ  َعرَفَُهمْ  َمنْ  إِالَّ  الَْجنَّةَ  يَْدُخُل  َال  ُمَحمَّ
  ٢.َمْعرِفَتِِهمْ  بِيلِ بِسَ  إِالَّ  هللاَُّ  يُْعرَفُ 

אی بـه   رא در کنار حديث معروف يمانی بگذאريـد، چـه نتيجـه    gאگر אين حديث אمام باقر
فرمايد کسی که אز يمانی سـرپيچی کنـد אهـل آتـش אسـت. در אينجـا        آيد؟! آنجا می دست می

باشـد، يعنـی يمـانی אز     kشود مگر אينکه منکر آل محمـد  فرمود هيچ کسی دאخل جهنم نمی
  אست. kمحمدآل 

 אی نتيجـه  אو بـر  سرپيچی و مخالفت אست، طهارت و عصمت خاندאن همين אز چون يمانی

 و אسـت  خانـدאن  همـين  بقيـه  אو يعنـی  ،»بقـی  فيمـا  لکم جاری و: «ندאرد شدن آتش אهل جز
 دאرد، خلـق  بـر  واليـت  حقيقـت چـون אو   در. رא دאرد طـاهر  خانـدאن  همـين  אحکام و خصائص

 قبـول  بـا  همـرאه  عبـادت  بـه  رא عمر همه אگرچه کند، می جهنمی رא شخصی هر אو אز سرپيچی

  .باشد کرده سپری معصوم אمام دوאزده واليت

نکته حائز אهميت אين אست که برخی אز مخالفان دعـوت يمـانی، אصـرאر دאرنـد کـه تعبيـر       
رא به معنای جنگيدن ترجمه کننـد، يعنـی سـرپيچی אز يمـانی حـرאم و موجـب       » يلتوی عليه«

شدن نيست، بلکه جنگيدن و رو در رويی با אو حـرאم אسـت. אيـن در حـالی אسـت کـه        جهنمی
به معنای هرگونه مخالفت حتی אشکال گرفتن و אعترאض زبانی אست. אگر אمـام  » אاللتوאء عليه«

ال يحل لمسلم אن يحاربـه אو يقاتلـه   «خوאست چنين معنايی رא بيان کند، ميفرمود:  می gباقر
  ...».אو يعاديه و 
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  »یلتوی علیه«معنای دقیق 
مقابلـه كـردن و   «بـه  אز سوی برخی مترجمين يا مخالفين دعوت يمانی عبارت ين א ترجمه

نادرسـت אسـت. אصـل אيـن وאژه و برخـي كاربردهـاي آن رא אز نظـر         »جنگ با پـرچم يمـاني  
  گذرאنيم:  مي

بيدن و كـج  نويسد: (لوي) אصلي אست كه داللت بر تا مي ةفارس در معجم مقائيس אللغ אبن
شود، زيرא بـه چـوبي كـه     در عربي لِوאء گفته ميو پرچم نمايد. אز אين رو به عَلَم  كردن چيز مي

  ١.شود یبر روي آن قرאر گرفته پيچيده م

  نويسد: ليّ אلفتل يعني پيچاندن و تابيدن طناب. رאغب در مفردאت مي

  ٢سخن گفتن אست.لسانه بكذא: پيچاندن زبان به چيزي، كنايه אز دروغ و غلط  لوي

  نويسد: منظور در لسان אلعرب مي אبن

  فالتوي و تلوّي: آن رא تاباند پس تابيده شد. لَوَאه

  אلماء في مجرאه و تلوّي: אز مجرאيش مايل شد و مستقيم جاري نشد. אلتوي

  عن אالمر و אلتوي: אز אنجام كار سستي و كاهلي نمود. لَوَي

  نه.. אز آن رويگردאن شدم.عن هذא אالمر: אذא אلتويت ع تُيلَوَ

  عليه: عَطفتُ.. به אو مهرباني و عطوفت كردم. لويت عليه: אنتظار كشيدم. لَوَيتُ

  ٣عليه אالمرَ: אذא عوّصه.. كار رא بر אو سخت و دشوאر كرد. لَوَي

  نويسد: در تاج אلعروس مي زبيدي

  مار به مار ديگر پيچيد.   عليها.  אلحيَّةُ אلحيَّةَ مالوאةً و لِوאءً: אلْتَوَتْ  الوَتِ و

علـيَّ    عليه אألمْرُ: אعْتَاصَ. كار بـر אو سـخت و دشـوאر گشـت (عـويص). و אلْتَـوَتْ        אلْتَوَى و
  حاجَتِي: تَعَسَّرَتْ. حاجتم بر من دشوאر گشت.

  ٤نْحناهُ. جاي אنحنا و پيچ وאدي.אلوאدِي: مُ  مُلْتَوَى و

 كـه  كـس  آن. (אسـت  رفتـه  كار به) علي( جرّ فحر با و) אفتعال باب( אلتوאء وאژه روאيت در
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 كـار  بـه ) علي( جرّ حرف با وقتي وאژه אين معناي در بايد.) אست آتش אهل نمايد يماني بر אلتوאء

  .نماييم دقت رود مي

توאن به صرف אينكه حرف (علي= بر) آمـده אسـت אيـن كلمـه رא بـه       بايد دאنست نمي אبتدא
هميشـه چنـين    »علـي «چـون حـرف    ،يف אو معنا كـرد معناي مقابله كردن و جنگيدن يا تضع

אقتضايي ندאرد. مثال ديديد كه وאژه (لَوَي عليه) به معناي مهرباني كردن يا אنتظار كشـيدن نيـز   
  وجود دאرد يا مثل وאژه (אشفق عليه). »علي« حرفبا אينكه  ،آمده אست

ديق אيـن معنـا   شود پيچيدن به شخص مقابل אست، مصا كه در אين كلمه لحاظ مي معنايي
אشكال گرفتن، جدل نمودن و אقرאر نكردن در بحـث   :אز قبيل ،هر گونه אيجاد مانع برאي אوست

  אش سخت و دشوאر كردن كار بر אوست و يا مقابله نظامي. كه الزمه

  نمايد. كاربردهاي گوناگون אين كلمه و سخن لغت شناسان אين אمر رא مُحرز مي مالحظه

  نويسد: زبيدي در تاج אلعروس مي

عليها، و لها في أَطْرאفِها ورقٌ مدوَّرٌ فـي    تَعَلَّقُ بالشَّجَرِ و تَلْتَوِي : شَجَرَةٌ تُنْبِت حِباالً אأللْوَى و
  ١؛ كذא في אلمُحْكم. ، كسُمَيِ طَرَفِه تَحْديدٌ؛ كاللُّوَيِ

بـه   چسـبند و  روياند كه به درخـت مـي   (אلوي) به معناي درختي אست كه طنابهايي مي وאژه
  پيچند... (در عبارت تلتوي عليها دقت كنيد.) آن مي

  دهد:   אبن منظور در لسان אلعرب وאژه (אاللوي) رא چنين توضيح مي

ء وאحـد   و ال يُقِـرّ علـى شـي   شديد אلخُصومة يَلْتَوي على خصمه بالحجـة    أَلْوَى  يقال: رجل
  ٢و...

قام بحث) بـا אسـتدالل   مرد אلوي، يعني كسي كه خصومت شديدي دאرد به خصمش (در م
  كند...  پيچد و به هيچ چيز אقرאر نمي مي

بينيد אبن منظور وאژه (يلتوي علي خصمه) رא به كار برده و معناي جدل كردن در بحـث   مي
  و پيچيدن به طرف مقابل رא אرאده كرده אست.

  אلمنجد نيز وאژه (אاللوي) אينگونه معنا شده: در

  אلمنفرد אلمنعزل -אلعسِر -אلخصومهאلشديد  -يلتوي علي خصمه אلجدِل
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  پيچد و... אي كه به خصمش مي كننده جدل

ن برאي ترجمه אين كلمه بـه (مقابلـه كـردن بـا يمـاني)      اتالش عقيم برخي مخالف بنابرאين
بـه هـيچ وجـه مسـتند      ،برאي توجيه نپيوستن و بي אعتنايي خويش و در نتيجه خـوאر كـردن אو  

شناس אست. دقت در آنچه نسبت بـه كلمـه אلتـوאء گفتـه      لغتنبوده و بر خالف تصريح عالمان 
كند كه گرچه روگردאن شدن و نپيوستن به حركـت يمـاني،    كامال عيان مي אشد، אين وאقعيت ر

كسـي كـه بـر    يعنـی  معناي مطابقي آن نيست، ولي در بطن آن وجود دאرد و الزمه آن אسـت،  
  كرده و אز אو روگردאن شده אست. پيش אز آن אو رא ردّ ، طبعاًنمايد شخصي אلتوאء مي

  مستقیم طریق و حق به دعوت
 شـدن  جهنمـی  و يمـانی  אز אطاعـت  وجـوب  علـت  پايانی حـديث،  بخش در gباقر אمام

 إَِىل  يَـْدُعو ِألَنَّـهُ : کنـد  مـی  مستقيم طريق و حق به دعوت אو که کند می بيان אين رא אو بر ملتويان
  . ُمْستَِقيم طَِريقٍ   إِىل وَ  الَْحقِّ 

 فرمايـد: دليـل   مـی  زيـرא  باشد، يمانی واليت و عصمت بر شاهد بارزترين بخش، شايد אين

 و حـق  سـمت  بـه  تنهـا  يمـانی  دعـوت  אست که אين אو بر אلتوאء حرمت و يمانی אز تبعيت لزوم
کنـد؛ مـردم رא אز هـيچ حقـی خـارج       نمـی  دعوت باطلی هيچ به يعنی باشد، می مستقيم طريق

  !دאرد؟ אين جز معنايی gאنبياء و אئمه عصمت آيا. کند وאرد نمینکرده و به هيچ باطلی 

 אز متکلمـان  و نرفتـه  کار به کريم قرآن در مصطلح شکل به عصمت وאژه که مستحضريد

ُسـوَل  أَطيُعـوا وَ  هللاََّ  أَطيُعـوا آَمنُـوا الَّذينَ  أَيَُّها يا« مانند آياتی  پيـامبر  عصـمت  ١»ِمـنْكُم اْألَْمـرِ  أُوِيل  وَ  الرَّ

 مطلـق  אطاعت به אمر خدאوند که אست محال چون אند، کرده אستفاده رא gبيت אهل و kخدא

 سـمت  بـه  رא مـردم  نادאنسـته  يـا  دאنسته و ناخوאسته يا خوאسته بار يک حتی که بکند کسانی אز

  .کنند دعوت אنحرאف و کژی

 هـم  قطعـاً عصـمت   باشـد  ندאشـته  تقـوی  و عدאلت که کسی. אست عدאلت אز غير عصمت

 نفـس  هـوאی  همـين  سـبب  بـه  و אسـت  نفـس  هوאی אسير فاسق و تقوא بی אنسان چون دאرد،ن

 همـان  بـه  دعـوت  گفتـارش  و رفتار با هم رא ديگرאن و دאرد لغزش گفتارش و رفتار در هموאره

 مؤمنـان  אز بسـياری . نيست معصوم لزوماً پروאگر باشد، و عادل که کسی هر אما کند، می لغزشها
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 در رא ديگـرאن  ندאنسته و ناخوאسته جهلشان دليل به אما باشند، عدאلت و אتقو دאرאی אست ممکن

 صـرאط  و حـق  بـه  دعـوت  همـوאره  مطلـق  طـور  به که کسی אما کنند، می خطا به אمر موאردی

 واليـت  و عصـمت  بر داللت صريح طور به مزبور אست؛ پس جمله معصوم لزوماً کند، مستقيم

  .دאرد يمانی

 کـريم  قرآن در) مستقيم صرאط و حق به هدאيت و دعوت( عبارت אين کاربرد موאرد به אگر

 رسـول  و کـريم  خـود خدאونـد سـبحان، قـرآن     باره در تنها وصف אين که ديد خوאهيد بنگريد،

 کنـد  مـی  نقل رא جنيان אز אی طايفه سخن سبحان خدאوند مثال برאی אست؛ رفته کار به kאهللا

 شـده  نـازل  gموسـی  אز پـس  کتابی که شنيدم ما، قوم אی: گويند می کريم قرآن باره در که

  کند. می هدאيت مستقيم طريق و حق به و کند می تصديق رא قبل کتابهای که
قاً  ُموىس بَْعدِ  ِمنْ  أُنِْزَل  كِتاباً َسِمْعنا إِنَّا قَْوَمنا يا قالُوا  طَريـقٍ   إِىل وَ  الَْحـقِّ  إَِىل  يَْهـدي يََديْـهِ  بَـْ�َ  لِـF ُمَصـدِّ
  ١ ُمْستَقيم
 تـو : فرموده و برده کار به kאهللا رسول مقدس وجود باره در رא وصف אين نيز ديگر آيه در

  کنی. می دعوت مستقيم صرאط به رא آنها
  ٢ ُمْستَقيم ِرصاٍط   إِىل لَتَْدُعوُهمْ  إِنَّكَ  وَ 

 حـق  سـوى  بـه  كـه  هسـت  كسـى  شرکای شما אز آيا فرمايد: بگو در جای ديگری نيز می

 حـق  سـوى  بـه  كـه  كسى آيا پس كند؛ مى هدאيت حق سوى به كه ستخدא بگو كند؟ هدאيت

 هـدאيتش  آنكـه  مگـر  يابد نمى هدאيت كه كسى يا אست تر تبعيت شايسته برאى كند، مى هدאيت

  كنيد؟ مى دאورى چگونه شده؟ چه رא شما كنند؟
ـنْ  يُتَّبَـعَ  أَنْ  أََحقُّ  الَْحقِّ  إَِىل  يَْهدي فََمنْ  أَ  قِّ لِلْحَ  يَْهدي هللاَُّ  قُلِ  الَْحقِّ  إَِىل  يَْهدي َمنْ  ُرشَكائِكُمْ  ِمنْ  َهْل  قُْل   أَمَّ

ي ال   ٣تَْحكُُمونَ  كَيْفَ  لَكُمْ  فFَ  يُْهدى أَنْ  إِالَّ يَِهدِّ
برده و فرمـوده: پرچمـی در آن    کار به يمانی دعوت باره در رא همين تعبير gصادق אمام

  کند. هدאيت میپرچمها هدאيتگرتر אز رאيت يمانی نيست؛ אو به حق 
ْفيَاoِِّ  وَ  الُْخَراَساoِِّ  الثََّالثَةِ  ُخُروجُ  ةٌ  ِفيَها لَيَْس  وَ  َواِحدٍ  يَْومٍ  ِيف  َواِحدٍ  َشْهرٍ  ِيف  َواِحَدةٍ  َسنَةٍ  ِيف  الْيoِFََِّ  وَ  السُّ  َرايَ

  ٤.الَْحقِّ  إَِىل  يَْهِدي الْيoِFََِّ  َرايَةِ  ِمنْ  بِأَْهَدى
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 .٢١٠ ص ،٥٢ ج، אألنوאر بحار ؛٤٤٧ ص، طوسی غيبت - ٤



 موعود אست یهمان مهد يمانی ٦١   

در آن پرچمها هـيچ پرچمـی هـدאيتگرتر אز رאيـت يمـانی      : رمودف ديگر روאيت در همچنين
  کند. نيست، چون אو دعوت به حق می

ْفيَاoِِّ  الثََّالثَةِ  ُخُروجُ   َرايَةٌ  ِفيَها لَيَْس  وَ  َواِحدٍ  يَْومٍ  ِيف  َواِحدٍ  َشْهرٍ  ِيف  َواِحَدةٍ  َسنَةٍ  ِيف  الْيoِFََِّ  وَ  الُْخَراَساoِِّ  وَ  السُّ
  ١.الَْحقِّ  إَِىل  يَْدُعو ِألَنَّهُ  الْيoِFََِّ  َرايَةِ  ِمنْ  أَْهَدى

 بـا  همـين،  بـرאی  و אسـت  kאهللا رسـول  کريم و قرآن دعوت عين يمانی دعوت بنابرאين

 حقيقـت . אنـد  وصف کرده رא يمانی دعوت آمده، kאهللا رسول و قرآن باره در که تعبيری همان

 حـق  سمت به אو که بگويند کسی باره در אو خلفای و خدאوند که نيست אين جز چيزی عصمت

 يعنـی  نيست، باطلی هيچ אو گفتاری و رفتاری دعوت در يعنی کند، می دعوت مستقيم صرאط و

 و دهـد  نمـی  سوق باطلی هيچ سمت به رא مردم گاه هيچ ندאنسته و دאنسته ناخوאسته، و خوאسته
 אو آخـرت و ديـن بـه   بايـد در אمـر    و هسـتند  אو אز אطاعت به موظف مردم همه سبب همين به

  .کنند אعتماد

  یFنی است kمهدی و قائم آل محمد
 صـدق  خدאونـد  معصـوم  خلفـای  بر تنها يمانی برאی شده ذکر אوصاف که دאنستيم کنون تا

 کسـی  بـا  אألمـر  صـاحب  و قـائم  אز قبل که אند کرده אمر ما به متعدّد روאيات طرفی אز و کند می

 يمـانی  بـا  بيعـت  و پيوسـتن  و אطاعـت  بـه  אمـر  رא ما هک حالی در نشويم، همرאه و نکنيم بيعت

 و kمحمـد  آل قـائم  شخصـيت  همـان  אز کنايـه  و رمـز  يـک  يمانی شخصيت پس אند؛ کرده
  אست. אألمر صاحب و אول مهدی

 نظـامی  فرمانـده  يـا  سياسی رهبر يک يا دينی، عالم و مرجع يک عادی، אنسان يک يمانی

 و قيـام  بـه  مأمور gمهدی אمام سوی אز که אست kمحمد آل אز مردی بلکه نيست، شيعی
 אول يعنـی  gعصـر  אمـام  وصـیّ  همـان  אو و شود می جهانی عدل حکومت برאی سازی زمينه

  .شده ذکر kאهللا رسول وصيت در نامش که אست אلمهديين

 کـه  بشناسيم אی شيوه و روش همان به رא אو بايد אست، אلهی خلفای אز אو که وقتی شک بی

 شـناخت  رאه gبيـت  אهـل . کـرديم  تصديق و شناختيم رא) אوصياء و אنبياء( אلهی خلفای ساير

 نمونـه، אمـام   برאی. אند کرده بيان تمام وضوح به نيز رא kمحمد آل يمانی و אول مهدی و قائم

                                                                                                                   
 .٣٧٥ ص ،٢ ج، אإلرشاد - ١



 همه گمرאهند جز يمانی صاحب پرچم هدאيت  ٦٢  

 gحسـين  نسـل  אز مـردی  אينکـه  تا نکنيد אطاعت قائمی و پرچم هيچ אز که فرمود gباقر

  אوست. سالح و پرچم و kهللاא رسول) وصيت( عهد אو همرאه که بيايد

يَّاكَ  اذاً وَ  إِ دٍ  آلِ  ِمنْ  ُشذَّ دٍ  آللِ  فَإِنَّ  kُمَحمَّ  ال وَ  األَرَْض  فَالْزَمِ  َرايَاٍت. لَِغْ�ِِهمْ  وَ  َرايَةً  gَعِيلٍّ  وَ  kُمَحمَّ
 نَبِيِّ  َعْهدَ  فَإِنَّ  ِسالُحُه. وَ  َرايَتُهُ  وَ  هللاَِّ  نَبِيِّ  َعْهدُ  َمَعهُ  gالُْحَسْ�ِ  ُولْدِ  ِمنْ  َرُجالً تََرى َحتَّى أَبَداً َرُجالً ِمنُْهمْ  تَتَبَّعْ 

دِ  ِعنْدَ  َصارَ  ثُمَّ  gالُْحَسْ�ِ  بْنِ  َعِيلِّ  ِعنْدَ  َصارَ  هللاَِّ   وَ  أَبَـداً َهـؤُالءِ  فَالْزَمْ  يَشاءُ  ما هللاَُّ  يَْفَعُل  وَ  gَعِيلٍّ  بْنِ  ُمَحمَّ
يَّاكَ    ١. لَك َذكَْرُت  َمنْ  وَ  إِ

 سـه  همـين  بـا  بايـد  باشد، وאجب gمهدی אمام ظهور אز قبل يمانی אطاعت אگر هنتيج در

 אلهـی  אوصـياء  همـه . باشـد  kپيامبر عهد و وصيت در نامش بايد يعنی کند، معرفی رא خودش

 کـه  مانـده  وصـيت  אيـن  در نفـر  دو نـام  تنها و אند رسيده شهادت به آمده وصيت در نامشان که

 gموعـود همـان אحمـد    يمانی پس ؛gאحمد و gאلحسن بن محمد: אند نرفته دنيا אز هنوز

  باشد. می kאهللا رسول سالح و پرچم حامل خودش אست که

 بـا  يمـانی  لشـکر  و אسـت  زمـان  يـک  در کوفه سمت به سفيانی و يمانی دאنيم که قيام می

 جهـانی  عـدل  حکومـت  ظهور و אنقالب و زمينه و دهند می شکست رא آنها و جنگند می سفيانی

جنگـد همـان يمـانی אسـت. אمـام       مـی  سـفيانی  کنند؛ پس آنکه با می فرאهم رא gعصر אمام
  تازند. אی (به سمت کوفه) می يمانی و سفيانی مانند دو אسب مسابقه فرمود: gصادق

 ُّoِFََوَ  الْي  ُّoِْفيَا   ٢.رَِهانٍ  كََفَرَيسْ  السُّ
بـرد سـفيانی در אصـل    خبرאن אز אحاديث، موאجهه و ن برخالف אظهارאت برخی مغرضان يا بی

با يمانی אست، نه با خرאسانی، چنانکه در گذشته دאنسـتيم کـه سـفيانی و خرאسـانی هـر دو بـه       
برند، אما حديثی אز منـابع معتبـر شـيعی در بـاره      عباس يورش می کنند و بر بنی عرאق حمله می

اص بسـيار  אيم، אگرچه אين مطلب در بـين گروهـی خـ    موאجهه و نبرد خرאسانی با سفيانی نديده
  مشهور شده אست.

 بـاره  در هموאره که هستيم خاندאنی دو אميه بنی و ما: فرمود gصادق جالب אست که אمام

 אبوسـفيان . دروغگوسـت  که گفتند آنها و رאستگوست خدא که گفتيم ما چون دאشتيم، جنگ خدא

 بـن  حسـين  بـا  يزيـد  و جنگيـد  gطالـب  אبـی  بـن  علی با معاويه و جنگيد kخدא رسول با

  جنگد. می gقائم با هم سفيانی و جنگيد gلیع

                                                                                                                   
 .٦٥ ص ،١ ج، אلعياشی تفسير - ١

 .٣٠٥غيبت نعمانی، ص  - ٢



 موعود אست یهمان مهد يمانی ٦٣   

ُ  َصـَدَق  قُلْنَا هللاَِّ  ِيف  تََعاَديْنَا بَيْتَْ�ِ  أَْهُل  ُسْفيَانَ  أَِ   آُل  وَ  إِنَّا  َرُسـوَل  ُسـْفيَانَ  أَبُـو قَاتَـَل  هللاَُّ  كَـَذَب  قَـالُوا وَ  هللاَّ
ـْفيَاoُِّ  وَ  gَعـِيلٍّ  بْـنَ  الُْحَسـْ�َ  ُمَعاِويَـةَ  بْـنُ  يَِزيدُ  قَاتََل  وَ  gطَالٍِب  أَِ   بْنَ  َعِيلَّ  ُمَعاِويَةُ  قَاتََل  وَ  kهللاَِّ   السُّ

  ١.gالَْقائِمَ  يَُقاتُِل 
  .אست kمحمد אز آل אولين قائم همان موعود يعنی يمانی

 אمـام  جـز  قـائمی  هـيچ  ما و אست دين در بدعتی gقائم אولين تعبير گويند که برخی می

. متأسفانه تعصّـب و تقليـد آنهـا رא אز مشـاهده حقيقـت      ندאريم gאلمهدی אلحسن بن محمد
  شود.   می אطالق نفر يک אز بيش بر قائم لقب ظهور زمان در بازدאشته، چون قطعاً

 کنـد،  مـی  قيـام  کـه  אسـت  gبيـت  אهـل  ما אز قائمی نخستين אو: فرمود gصادق אمام

 خـروج  دّشضـ  کنيـد؛ پـس بـر    نمـی  تحمّلـش  که گويد (شيعيان) می به شما حديثی و سخنی

  کنيد. می
ُل  إِنَّهُ  وَ  ثُكُمْ  الْبَيِْت  أَْهَل  ِمنَّا يَُقومُ  قَائٍِم  أَوَّ ْسـكَرَةِ  بِرَُميْلَـةَ  َعلَيْـهِ  فَتَْخرُُجـونَ  تَْحتَِملُونَـهُ  َال  بَِحـِديٍث  يَُحدِّ  الدَّ

  ٢. فَيَْقتُلُكُمْ  فَيَُقاتِلُكُمْ  فَتَُقاتِلُونَهُ 
 هسـتيم،  خـدא  אمر به قائم ما همه: אمام فرمود و شد سؤאل قائم باره باری نيز אز حضرت در

 بيايـد  אو وقتـی  پـس  ؛)بالسـيف  قائم( بيايد شمشير آن صاحب که وقتی تا ديگری אز پس يکی

  آورد. می) אست نامأنوس برאيتان که جديد واليتی يعنی( گذشته אمر אز غير אمری
يِْف  َصاِحُب  ءَ  يَِجي َحتَّى َواِحدٍ  بَْعدَ  َواِحدٌ  هللاَِّ  بِأَْمرِ  قَائِمٌ  كُلُّنَا فََقاَل  الَْقائِِم  َعنِ  ُسئَِل   َصـاِحُب  َجـاءَ  فَـإَِذا السَّ

يِْف    ٣.كَانَ  الَِّذي غَْ�ِ بِأَْمرٍ  َجاءَ  السَّ
 אو و آنهاسـت  بـين  کـه  אمامی همان يعنی: فرمود ٤بِإِمـاِمِهمْ  أُناٍس  كُلَّ  نَْدُعوا یَْومَ  آيه باره نيز در

   אست. خودش زمان אهل قائم همان

 بَـْ�َ  الَِّذي إَِماِمِهمُ  قَاَل  »بِإِماِمِهمْ  أُناٍس  كُلَّ  نَْدُعوا يَْومَ « gهللاَِّ  َعبْدِ  ِألَِ    قُلُْت : قَاَل  ِسنَانٍ  بْنِ  هللاَِّ  َعبْدِ  َعنْ 
  ٥.زََمانِهِ  أَْهلِ  قَائِمُ  ُهوَ  وَ  أَظُْهرِِهمْ 

 قـائم ) عصـر  אمـام  ذريـه  و אوصـياء  و وאرثـان ( دوאزدهگانه مهديين و دوאزدهگانه אئمه همه

  و هادی و صاحب אمر و אولی אألمر هستند.  مهدی kمحمد آل همه چنانکه هستند،

                                                                                                                   

 .١٩٠ ص ،٥٢ ج، אألنوאر بحار ؛٣٤٦ ص، אألخبار معانی - ١

 .٣٧٥ ص ،٥٢ ج ،٢٨٤ ص ،٧ ج، אألنوאر ربحا ؛١٠٤ ص، אلزهد - ٢

 .٥٣٦ ص ،١ ج، אلکافی - ٣

 .٧١: אسرאء - ٤

 .٥٣٦ ص ،١ ج، אلکافی - ٥



 همه گمرאهند جز يمانی صاحب پرچم هدאيت  ٦٤  

 بـه  قـائم  مـا  همه: فرمود هستيد؟ قائم شما آيا پرسد می gباقر אمام אز نعيم أبی بن حَکَم

. کنـيم  مـی  هـدאيت  خـدא  سـوی  بـه  بـا  همه: فرمود هستيد؟ مهدی شما آيا پرسيد. خدאييم אمر

. هسـتيم  آن وאرث و سيف صاحب ما همه: فرمود هستيد؟ شمشير آن صاحب شما آيا: پرسد می

 شـما  سـبب  بـه  خدא אولياء و کشيد می رא خدא دشمنان که هستيد کسی همان شما آيا: پرسد می

 گونـه  אيـن  چطـور : فرمـود  شـود؟  می پيروز و غالب شما وאسطه به خدא دين و و شوند می عزيز

 سـبکتر  زمـين  روی در و אست جوאنتر من אز אمر אين صاحب و دאرم سال ٤٥ که یحال در باشم

  אست.
؟ فَأَنَْت  قُلُْت . هللاَِّ  بِأَْمرِ  قَائِمٌ  كُلُّنَا َحكَمُ  يَا ـيِْف؟ َصـاِحُب  فَأَنْـَت  قُلْـُت . هللاَِّ  إَِىل  نَْهـِدي كُلُّنَا قَاَل  الَْمْهِديُّ  السَّ

يِْف  َصاِحُب  كُلُّنَا قَاَل  يِْف  َوارُِث  وَ  السَّ  بِـكَ  يَظَْهـرُ  وَ  هللاَِّ  أَْولِيَاءُ  بِكَ  يَِعزُّ  وَ  هللاَِّ  أَْعَداءَ  تَْقتُُل  الَِّذي فَأَنَْت  قُلُْت  السَّ
 َعْهـداً أَقْـَرُب  رِ اْألَْمـ َهَذا َصاِحَب  إِنَّ  وَ  َسنَةً  أَْربَِع�َ  وَ  َخْمساً بَلَْغُت  قَدْ  وَ  أَنَا أَكُونُ  كَيْفَ  َحكَمُ  يَا فََقاَل  هللاَِّ  ِدينُ 

ابَّةِ  ظَْهرِ  َعَىل  أََخفُّ  وَ  ِمنِّي بِاللََّ§ِ    ١.الدَّ
 سـوی  אز کـه  אسـت  gعصـر  אمام فرستاده و فرزند و وصی همان موعود يمانی نتيجه در

 قيـام  کوفـه  در אلهـی  عـدل  دولـت  تشـکيل  سـازی  زمينه و سفيانی با جنگ برאی حضرت آن

 رسـول  وفـات  شب وصيت در نيز نامش که אست אلهی حجتهای و خلفا אز يکی چون و کند می

  .کنند אطاعت אو אز بايد همه آمده، kאهللا

 אز قبـل  و אسـت  gمهـدی  (فرزنـدאن) אمـام   بيـت  אهل אز gאميرאلمؤمنين فرموده به אو

و تکـه تکـه    جنگـد  مـی  مـاه  هشـت  و کند می قيام آنان بين אز و مشرق אهل کمک به پدرش
رسـد تـا    رسد تا بميـرد (بلکـه مـی    کند؛ پس به آنجا نمی می رو אلمقدس بيت سمت به ميکند و

  بماند و حکومت کند).
 و �ثّل و يقتل أشهر Áانية عاتقه عىل السيف يحمل و الرشق، بأهل بيته أهل من رجل قبله يخرج و...
  ٢.املقدس فال یبلغه حتی یموت بيت إىل يتوّجه

 و گـذאرد  مـی  گرده بر شمشير ماه هشت که شخصی جالب אينجاست که طبق אحاديث، آن
  .  אست مهدی و قائم خود جنگد می

.... دאرد پيـامبر  چهـار  אز ويژگی چهار) محمد آل قائم( אمر אين صاحب: فرمود gباقر אمام

 سـيره  بـه  کنـد  قيام وقتی که אست אين برده אرث به kمحمد אز که سنتی: فرمود که جايی تا

                                                                                                                   
 .٥٣٦ ص ،١ ج، אلکافی - ١

 .١٣٩ ص، بالفتن אلتعريف في بالمنن אلتشريف - ٢



 موعود אست یهمان مهد يمانی ٦٥   

 و کنـد  مـی  بيـان  رא نبـوی  دعـوت  معارف و رآثا نخست אينکه جز کند، می عمل kאهللا رسول
    گيرد. می אنتقام و کشد می گروه گروه ماه هشت و گذאرد می شانه بر شمشير سپس

 ُسـنَّةٌ  أَنْبِيَـاءَ  أَْربََعـةِ  ِمنْ  ُسنَنٌ  اْألَْمرِ  َهَذا َصاِحِب  ِيف  يَُقوُل: gالْبَاِقرَ  َجْعَفرٍ  أَبَا َسِمْعُت  قَاَل  بَِص�ٍ أَِ   َعنْ 
دٍ  ِمنْ  ُسنَّةٌ  وَ  يُوُسفَ  ِمنْ  ُسنَّةٌ  وَ  ِعيَىس  ِمنْ  ُسنَّةٌ  وَ  ُموَىس  ِمنْ   ُسـنَّةُ  َمـا فَُقلْـُت  أَْجَمِع�َ  َعلَيِْهمْ  هللاَِّ  َصلََواُت  ُمَحمَّ

 قَـاَل  يُوُسـفَ  ُسـنَّةُ  Fَ فَـ قُلُْت  ِعيَىس  ِيف  ِقيَل  َما ِفيهِ  يَُقاُل  فََقاَل  ِعيَىس  ُسنَّةُ  َما وَ  قُلُْت  يََرتَقَُّب  َخائِفٌ  قَاَل  ُموَىس 
ْجنُ  دٍ  ُسنَّةُ  َما وَ  قُلُْت  الَْغيْبَةُ  وَ  السِّ ُ  أَنَّهُ  إِالَّ  kهللاَِّ  َرُسولِ  بِِس�َةِ  َسارَ  قَامَ  إَِذا قَاَل  kُمَحمَّ ـدٍ  آثَـارَ  يُبَـ�ِّ  وَ  ُمَحمَّ

يْفَ  يََضعُ   ِيف  هللاَُّ  يُلِْقـي قَـاَل  هللاَِّ  رَِضا يَْعلَمُ  فَكَيْفَ  قُلُْت  هللاَُّ  َرِيضَ  َحتَّى َهرْجاً َهرْجاً أَْشُهرٍ  Áََانِيَةَ  َعاتِِقهِ  َعَىل  السَّ
  ١.الرَّْحَمة قَلْبِهِ 

 کـه  حـالی  در کنـد،  مـی  خـروج  خونخوאهی برאی ما قائم: فرمود gصادق אمام همچنين

: فرمـود  کـه  جـايی  تا.... خشم گرفته  خلق אين بر خدא آنکه سبب به אست نارאحت و خشمگين

 گـروه  و کند می برهنه رא آن ماه هشت که אست) خدא رسول شمشير( ذوאلفقار همان شيرششم

  کشد. می گروه

دٍ  أَبَا يَا  kهللاَِّ  َرُسولِ  قَِميُص  َعلَيْهِ  يَكُونُ  الَْخلْقِ  َهَذا َعَىل  هللاَِّ  لَِغَضِب  أَِسفاً غَْضبَانَ  َمْوتُوراً يَْخُرجُ  إِنَّهُ  ُمَحمَّ
َحاُب  ِعFََمتُهُ  وَ  أُُحدٍ  ْومَ يَ  َعلَيْهِ  الَِّذي ابَِغةُ  kهللاَِّ  َرُسولِ  ِدْرعُ  ِدْرُعهُ  وَ  السَّ  ُذو kهللاَِّ  َرُسولِ  َسيْفُ  َسيُْفهُ  وَ  السَّ

يْفَ  يَُجرِّدُ  الَْفَقارِ    ٢.َهرْجاً يَْقتُُل  أَْشُهرٍ  Áََانِيَةَ  َعاتِِقهِ  َعَىل  السَّ
 کنـد،  مـی  خـروج  אيشـان  אز قبـل  و ستא gعصر אمام بيت אهل אز که مردی آن بنابرאين

 אنتقـام  خـدא  دشـمنان  אز و جنگد می ماه هشت که אست אول مهدی و kمحمد آل قائم همان

  .گيرد می

 kאهللا رسـول  אز روאيتـی  אنگيـز بـه   و شـگفت  جديـد  אمـر  و مطلب אين بيشتر تأکيد برאی

ـ  אمـتم  مهـدی  سـلمان،  אی: فرمـود  و زد gحسين بر دست با که آنگاه بنگريد،  رא زمـين  هک

 عـالمی  אست؛ אمام فرزند که אست אمامی אست؛ gحسين فرزندאن אز کند، می عدאلت אز آکنده

 و אمـام  نيـز ! آيـد  می אو אز پس که پدرش אست؛ وصیّ فرزند و وصیّ אست؛ عالم فرزند که אست
 אو אز بعـد  کـه ( پـدرش  يـا  אسـت  برتـر  مهدی خدא، نبیّ אی: پرسيد سلمان. אست عالم و وصیّ

  אوست. אز برتر پدرش: فرمود ؟)دآي می

تِي َمْهِديُّ  َسلFَُْن، يَا: فََقاَل  gالُْحَسْ�ِ  َعَىل  بِيَِدهِ  َرضََب  ثُمَّ   ُملِئَْت  كFََ  َعْدًال  وَ  ِقْسطاً اْألَرَْض  َ�َْألُ  الَِّذي أُمَّ
، بْـنُ  َوِيصُّ  َعالٍِم، بْنُ  َعالِمُ  إَِماٍم، بْنُ  إَِمامُ . َهَذا ُولْدِ  ِمنْ  ظُلFًْ وَ  َجْوراً . َعـالِمٌ  َوِيصٌّ  إَِمـامٌ  يَلِيـهِ  الَّـِذي أَبُـوهُ  َوِيصٍّ
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، نَبِيَّ  يَا: قُلُْت : قَاَل  ِ   ١.ِمنْهُ  أَفَْضُل  أَبُوهُ : قَاَل  أَبُوهُ  أَمْ  أَفَْضُل  الَْمْهِديُّ  هللاَّ
 و אسـت  پـدر  אز بعـد  خليفـه  و وصیّ و کند می قيام خود پدر אز پيش که قائم و مهدی אين

 صـاحب  و موعـود  يمـانی  همـان  کشـد،  می رא خدא دشمنان و کند می برهنه شمشير ماه تهش

 همـه  بـر  אطـاعتش  کـه  אسـت  gאلزمـان  صاحب سمت به کننده دعوت تنها و هدאيت پرچم

 نيـز  אو تصـديق  و شـناختن  بـالتبع . شـوند  مـی  جهنمی אو אز متمرّدאن و بوده وאجب جهان مردم

 نـه  אسـت،  ميسر حجت ثابت معرفت قانون طريق אز لهیא خلفای ساير تصديق و شناخت مانند

  ... . و فرهنگی و سياسی و אجتماعی متعارف و عادی رאههای

  در معّرفی ا¤ه و مهدیین kپیامرب وصیت
و אصـيلترين   معتبرتـرين  کـه در  kخـدא  شب وفـات رسـول   وصيت بجا مانده אز تنها متن

 אز بسـياری  و آمـده ) ره( وسـی ط غيبـت  کتـاب  يعنـی  gمهـدی  אمام به منبع روאيی مربوط

  :אست شرح אين به אند، کرده نقل) ره( طوسی شيخ کتاب אز رא آن نيز شيعه بزرگان و محدّثان
دٍ  بْنِ  َجْعَفرِ  هللاَِّ  َعبْدِ  أَِ   َعنْ   ْ�ِ الُْحَسـ أَبِيـهِ  َعـنْ  الَْعابِـِدينَ  َسيِّدِ  الثَِّفنَاِت  ِذي أَبِيهِ  َعنْ  الْبَاِقرِ  أَبِيهِ  َعنْ  ُمَحمَّ

ِّÇَِِّهيدِ  الز  يَا gلَِعِيلٍّ  َوفَاتُهُ  ِفيَها كَانَْت  الَّتِي اللَّيْلَةِ  ِيف  kهللاَِّ  َرُسوُل  قَاَل : قَاَل  gالُْمْؤِمنِ�َ  أَِم�ِ أَبِيهِ  َعنْ  الشَّ
 إِنَّـهُ  َعـِيلُّ  يَـا فََقاَل  الَْمْوِضعِ  َهَذا إَِىل  َهىانْتَ  َحتَّى َوِصيَّتَهُ  kهللاَِّ  َرُسوُل  فَأَْمَألَ  َدَواةً  وَ  َصِحيَفةً  أَْحِرضْ  الَْحَسنِ  أَبَا

ُل  َعـِيلُّ  يَا فَأَنَْت  َمْهِديّاً َعَرشَ  اثْنَا بَْعِدِهمْ  ِمنْ  وَ  إَِماماً َعَرشَ  اثْنَا بَْعِدي َسيَكُونُ  ـ اِالثْنَـيْ  أَوَّ كَ  إَِمامـاً َعَرشَ َّFهللاَُّ  َسـ 
يَق  وَ  الُْمْؤِمنِ�َ  أَِم�َ  وَ  الُْمْرتََىض  َعلِيّاً َسFَئِهِ  ِيف  تََعاَىل  دِّ  فَـَال  الَْمْهـِديَّ  وَ  الÈَُْْمونَ  وَ  اْألَْعظَمَ  الَْفاُروَق  وَ  اْألَكَْربَ  الصِّ
 ثَبَّتََّهـا فََمـنْ  نَِسـاÉِ  َعـَىل  وَ  َميِّـتِِهمْ  وَ  َحيِِّهمْ  بَيْتِي أَْهلِ  َعَىل  َوِصيِّي أَنَْت  َعِيلُّ  يَا غَْ�ِكَ  ِألََحدٍ  اْألَْسFَءُ  َهِذهِ  تَِصحُّ 

تِي َعَىل  َخلِيَفتِي أَنَْت  وَ  الِْقيَاَمةِ  َعْرَصةِ  ِيف  أَرََها لَمْ  وَ  تََرoِ  لَمْ  ِمنَْها ءٌ  بَرِي فَأَنَا طَلَّْقتََها َمنْ  وَ  غَداً لَِقيَتْنِي  ِمـنْ  أُمَّ
ـتْهُ  فَـإَِذا الَْوُصـولِ  الْـَربِّ  الَْحَسـنِ  ابْنِيَ  إَِىل  فََسلِّْمَها الَْوفَاةُ  َحَرضَتْكَ  فَإَِذا. بَْعِدي  ابْنِـيَ  إَِىل  فَلْيَُسـلِّْمَها الَْوفَـاةُ  َحَرضَ

ِهيدِ  الُْحَسْ�ِ   فَـإَِذا َعـِيلٍّ  الثَِّفنَـاِت  ِذي الَْعابِـِدينَ  َسـيِّدِ  ابْنِـهِ  إَِىل  فَلْيَُسلِّْمَها الَْوفَاةُ  َحَرضَتْهُ  فَإَِذا الَْمْقتُولِ  الزÇَِِّّ الشَّ
دٍ  ابْنِهِ  إَِىل  فَلْيَُسلِّْمَها الَْوفَاةُ  َحَرضَتْهُ  ـتْهُ  فَـإَِذا الْبَـاِقرِ  ُمَحمَّ ـاِدقِ  َجْعَفـرٍ  ابْنِـهِ  إَِىل  فَلْيَُسـلِّْمَها الَْوفَـاةُ  َحَرضَ  فَـإَِذا الصَّ
ـتْهُ  فَـإَِذا الرَِّضا َعِيلٍّ  ابْنِهِ  إَِىل  لْيَُسلِّْمَهافَ  الَْوفَاةُ  َحَرضَتْهُ  فَإَِذا الْكَاِظِم  ُموَىس  ابْنِهِ  إَِىل  فَلْيَُسلِّْمَها الَْوفَاةُ  َحَرضَتْهُ   َحَرضَ
دٍ  ابْنِهِ  إَِىل  فَلْيَُسلِّْمَها الَْوفَاةُ  ـتْهُ  فَـإَِذا النَّاِصـحِ  َعـِيلٍّ  ابْنِهِ  إَِىل  فَلْيَُسلِّْمَها الَْوفَاةُ  َحَرضَتْهُ  فَإَِذا التَِّقيِّ  الثَِّقةِ  ُمَحمَّ  َحَرضَ
ـدٍ  ابْنِـهِ  إَِىل  فَلْيَُسـلِّْمَها الَْوفَـاةُ  َحَرضَتْهُ  فَإَِذا الَْفاِضلِ  الَْحَسنِ  ابْنِهِ  إَِىل  لِّْمَهافَلْيُسَ  الَْوفَاةُ   آلِ  ِمـنْ  الُْمْسـتَْحَفِظ  ُمَحمَّ
دٍ   ابْنِـهِ  إَِىل  فَلْيَُسـلِّْمَها) الَْوفَاةُ  َحَرضَتْهُ  فَإَِذا( َمْهِديّاً َعَرشَ  اثْنَا بَْعِدهِ  ِمنْ  يَكُونُ  ثُمَّ  إَِماماً َعَرشَ  اثْنَا فََذلِكَ  gُمَحمَّ

لِ  بِ�َ  أَوَّ َالثَةُ  لَهُ  الُْمَقرَّ   أَوَُّل  ُهوَ  الَْمْهِديُّ  الثَّالُِث  اِالْسمُ  وَ  أَْحَمدُ  وَ  هللاَِّ  َعبْدُ  ُهوَ  وَ  أَِ   اْسِم  وَ  كَاْسِمي اْسمٌ  أََساِميَ  ثـَ
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  ١. الُْمْؤِمنِ�َ 
 از نقـل  بـه  gسـجاد  امام پدرش از نقل به gاقرب محمد پدرش از نقل به gصادق امام

 وفاتش شب در kاهللا رسول: داد خبر gعلي مؤمنان امير پدرش از نقل به gحسين امام پدرش

 را وصـيتش  kخدا پيامبر و. كن حاضر دواتى و صحيفه الحسن، ابا اي: فرمود gعلي حضرت به

. بود خواهند مهدي دوازده آنها از پس و امام دوازده من از پس علي اي: رسيد اينجا به تا فرمود امال

 امير و مرتضي علي آسمانش در را تو تعالي و تبارك خداوند. هستي امام دوازده اولين علي اي تو و

 تـو  جـز  شخصي هيچ بر اسمها اين و ناميد مهدي و مأمون و اعظم فاروق و اكبر صديق و مؤمنان

 مرده چه و زنده چه هستي، بيتم اهل پرست سر و جانشينم و من وصي تو علي اي. نيست صحيح

 گـذاري  باقي من ازدواج عقد در كه را كدام هر پس بود؛ خواهي من وصي زنانم بر همچنين و آنها

 عرصـه  در و هستم بيزار او از من بدهي طالق تو كه را كدام هر و كند مي مالقات مرا قيامت فرداي

 را آن رسيد تو وفات زمان اگر پس. هستي امتم رب جانشينم من از پس تو. ديد نخواهد مرا قيامت

 و مظلوم حسين فرزندم به را آن رسد او مرگ كه زماني و. كن تسليم gمجتبي حسن فرزندم به
 به تا برد مي نام ديگري از پس يكي ترتيب به را gائمه kخدا رسول و...  كند تقديم gشهيد

 فرزنـدش  بـه  را آن رسد فرا او مرگ كه زماني و: فرمود سپس و رسد مي gعسكري حسن امام

 سپس. بود امام دوازده اين. بسپارد است شده حفظ و نگهداري kمحمد آل ميان از كه gمحمد

 فرزندش به را آن رسيد) فرا دوازدهم امام وفات وقتي( پس بود، خواهند مهدي دوازده ايشان از بعد

 و من نام هم نامي دارد، نام سه او. يدنما تسليم است) زمان امام نزديك اصحاب( مقرّبان اولين كه
  .است مؤمنان اولين او و است مهدي سومش نام و است احمد و اهللا عبد آن و پدرم نام

کنـيم کـه    نظر مـی  kبرאی فهم بهتر قسمت آخر حديث وصيت به کالم ديگر رسول אهللا
ل (ترجمه عبـری  فرمود: من عبد אهللا هستم؛ نامم אحمد אست و من عبد אهللا هستم؛ نامم אسرאئي

عبد אهللا) אست؛ پس آنچه که به אسرאئيل (يعقوب) אمر کرده پس به من אمر کرده و آنچه کـه אو  
  رא אرאده کرده، مرא אرאده کرده אست.

  ٢.َعنَاoِ  فََقدْ  نَاهُ عَ  َما وَ  أََمَرoِ  فََقدْ  أََمرَهُ  فFََ  إِْرسَائِيُل  اْسِمي هللاَِّ  َعبْدُ  أَنَا وَ  أَْحَمدُ  اْسِمي هللاَِّ  َعبْدُ  أَنَا
شـود و אلبتـه نـام     אسرאئيل (عبد אهللا) و أحمد خوאنده می kمهدی אول نيز مانند رسول אهللا

                                                                                                                   

 ٢ ج و ٥٩ ح ٣٧٠ ص ١ ج، אلمرאم غاية ؛١٥٩ ص، حلی אلدرجات بصائر مختصر ؛١٥٠ ص، یطوس غيبت - ١

 ؛٨٩ ص ٢ ج، بحرאنی كشكول ؛١٤٨ ص ٥٣ ج، אألنوאر بحار ؛٩٦ ص ٢ ج، ميانجی אلرسول مكاتيب ؛٢٤١ ص
 ؛٢٢٧ ح ٢٣٦ ص ٣ ج، بحرאنی عوאلم ؛٣٩٣ ص،  אلهجعة من אاليقاظ ؛٣٧٦ ح ٥٤٩ ص ١ ج، אلهدאة إثباة
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 .٣٠١ ص، کورאنی شيخ مهدی אمام אحاديث معجم مختصر ؛٦٤١ ص، صدر

 .٤٤، ص ١تفسير عياشی، ج  - ٢
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  يعنی مهدی אست. gسومش مطابق با نام آسمانی אمام علی

 و گفـت  سـخن  مهدی باره در kپيامبر که کند می نقل kخدא رسول אز حذيفه همچنين
 سـه  هـر  و אسـت  مهدی و אهللا عبد و אحمد شود؛ אسمش می يعتب مقام و رکن بين אو فرمود: با

  ):ندאرد ديگری אسم يعنی( אست همين אسمش

كْنِ  بَـْ�َ  يُبَـايَعُ  إِنَّهُ : فََقاَل gالَْمْهِديَّ  َذكَرَ  وَ  kهللاَِّ  َرُسوَل  َسِمْعُت  قَاَل  ُحَذيَْفةَ  َعنْ   اْسـُمهُ  الَْمَقـامِ  وَ  الـرُّ
َالثَتَُها أَْسFَؤُهُ  فََهِذهِ  الَْمْهِديُّ  وَ  هللاَِّ  َعبْدُ  وَ  أَْحَمدُ    ١.ثـَ

 و فرزنـد  و وصـی  همان کند، می قيام و شود می با אو بيعت مقام و رکن بين که مهدی אين
 لفـظ  gبيت אهل بنابرאين. gאلزمان صاحب حضرت نه אست، gعصر אمام אصحاب אولين

  .אند کرده אطالق نيز אو بر رא אألمر صاحب همچنين و مهدی و قائم

  gتسلیم وصیت به مهدی اول، قبل یا بعد از وفات امام زمان
هنگام وفاتش وصيت رא بايد تسـليم بـه    gبرخی ميگويند: در وصيت آمده که אمام زمان

مـدّعی אيـن    gقبل אز ظهور אمام عصـر  gفرزندش אحمد بکند، در حالی که אحمد אلحسن
  وصيت و خالفت شده و אين در تناقض با متن وصيت אست.

ظـاهرאً جـزو    gدر مورد אمام زمـان » فاذא حضرته אلوفاة«در پاسخ بايد بگويم: אوالً تعبير 
متن وصيت نيست، چون در کتاب غيبت طوسی دאخل پرאنتز آمده و در پاورقی ذکـر شـده کـه    

بحـار אألنـوאر    ٣٦ها وجود ندאرد. همچنين مرحوم مجلسی در جلـد   אين قسمت در برخی نسخه
نيامده. אز אيـن رو   gدر باره אمام زمان» فاذא حضرته אلوفاة«ده و عبارت אين حديث رא ذکر کر

در אصـل حـديث نبـوده و برخـی אز      gرسد که אيـن تعبيـر در بـاره אمـام مهـدی      به نظر می
آمـده، پـس بايـد در بـاره אمـام       gאند که چون در بـاره همـه אئمـه    نويسان گمان کرده نسخه
אنـد، بـا    دאخل پرאنتز يا در حاشيه کتاب אضافه کرده هم آمده باشد و אز אين رو آن رא gمهدی

بر خالف پدرאنش، وصيت و خالفت رא در زمان حياتش تسـليم بـه    gאينکه وאقعاً אمام مهدی
بـا وصـيت و سـالح و پـرچم      gکند، زيرא مهدی אول قبل אز אمام عصـر  می gمهدی אول

  .کند ظهور کرده و مردم رא دعوت نموده و بر آنها אتمام حجت می

بر فرض אين که عبارت مزبور وאقعاً در متن حديث وصيت آمده باشد، باز هم هيچ אشـکالی  
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شود، زيرא وفات در אصطالح قرآن و حديث همچنانکه به معنای مرگ عادی آمده، بـه   وאرد نمی
فرمايـد:   معنای رفع (مانند رفع حضرت عيسی) و حتی خوאبيدن نيز آمده אست. قرآن کريم مـی 

گيـرد (تـوفی    אند رא در در خوאبشان مـی  گيرد و آنها که نمرده رא هنگام مرگشان می خدאوند جانها
  کند). می

ُ يَتََوىفَّ اْألَنُْفَس حَ� َمْوتِها َو الَّتي   ١َمناِمها  لَْم َ«ُْت يف  هللاَّ
فرمايد: هنگامی که خدאوند فرمود که אی عيسـی   می gهمچنين در باره عيسی بن مريم

  برم). کنم (باال می کنم) و به سوی خودم رفع می م (توفی میگير من تو رא می
ُ يا عيىس   ٢إoِِّ ُمتََوفِّيَك َو راِفُعَك إَِيلَّ   إِْذ قاَل هللاَّ

نخستين بار، אندکی پس אز تولدش رفـع شـد،    gאز طرفی در روאيت آمده که אمام مهدی
به آسمان رفـع کـرد و بـاال     אی ظاهر شد و אو رא يعنی در نوزאدی، روح אلقدس به صورت پرنده

  برد.

ـِه  gفَتَنَاَولَُه الَْحَسنُ  ِمنِّي َو الطَّْ�ُ تُرَفْرُِف َعَىل َرأِْسِه َو نَاَولَُه لَِسانَُه فََرشَِب ِمنُْه ثُمَّ قَاَل اْمِيض بِِه إَِىل أُمِّ
ُه فَأَْرَضَعتْهُ  يِه إَِيلَّ قَالَْت فَتَنَاَولْتُُه أُمَّ دٍ  لُِرتِْضَعُه َو رُدِّ َو الطَّْ�ُ تُرَفْرُِف َعَىل َرأِْسـِه فََصـاَح  gفَرََدْدتُُه إَِىل أَِ  ُمَحمَّ

ـFَِء َو  بِطَْ�ٍ ِمنَْها فََقاَل لَُه اْحِملُْه َو اْحَفظُْه َو رُدَُّه إِلَيْنَا ِيف كُلِّ أَْربَِعَ� يَْوماً فَتَنَاَولَُه الطَّْ�  َو طَاَر بِـِه ِيف َجـوِّ السَّ
دٍ اتَّبَ  َ الَِّذي أَْوَدَعتُْه أُمُّ ُمـوَىس ُمـوَىس فَبَكَـْت نَـرِْجُس  gَعُه َسائُِر الطَّْ�ِ فََسِمْعُت أَبَا ُمَحمَّ يَُقوُل أَْستَْوِدُعَك هللاَّ

ِ  فََقاَل لََها اْسكُتِي فَإِنَّ الرََّضاَع ُمَحرٌَّم َعلَيِْه إِالَّ ِمْن ثَْديِِك َو َسيَُعاُد إِلَيِْك كFََ رُدَّ  ـِه َو َذلِـَك قَـْوُل هللاَّ ُموَىس إَِىل أُمِّ
ِه Çَْ تََقرَّ َعيْنُها َو ال تَْحزَنَ   َعزَّ َو َجلَّ فَرََدْدناُه إِىل قَالَْت َحِكيَمُة فَُقلُْت َو َما َهَذا الطَّْ�ُ قَاَل َهَذا ُروُح الُْقُدِس  .أُمِّ

  ٣ُدُهْم َو يَُربِّيِهْم بِالِْعلِْم يَُوفُِّقُهْم َو يَُسدِّ  gالُْمَوكَُّل بِاْألَِ¤َّةِ 
حتی אگر وאقعاً در متن حديث وصيت آمـده باشـد، بـه    » فاذא حضرته אلوفاة«در نتيجه تعبير 

معنای مرگ طبيعی و متعارف نيست، بخصوص با توجـه بـه אينکـه روאيـاتی در بـاره ظهـور و       
 kسالح رسـول אهللا همرאه با وصيت و پرچم و  gخروج مهدی אول قبل אز ظهور אمام زمان

  رسيده که به برخی אز آنها در مباحث گذشته אشاره رفت.

زمـانی موصـی و وصـی) مـوאرد مشـابه       توאن گفت که אين مسئله (يعنی هـم  همچنين می
دאنـيم   ديگری هم در تاريخ دאشته؛ پس نبايد مورد אستبعاد و אستنکار قرאر بگيرد؛ مثالً همه مـی 

بـود، در حـالی کـه در אحاديـث فرאوאنـی خـود        kאهللاوصی و خليفه رسـول   gکه אمام علی

                                                                                                                   
 .٤٢: زمر - ١

 .٥٥: آل عمرאن - ٢
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  کند که تو وصی و خليفه من در زمان حياتم و پس אز مرگم هستی:  تصريح می kرسول אهللا

تِي ِيف  kَعْن َعِيلٍّ قَاَل قَاَل َرُسوُل هللاَِّ  َحيَاِ� يَا َعِيلُّ أَنَْت أَِخي َو َواِرÏِ َو َوِصيِّي َو َخلِيَفتِي ِيف أَْهِيل َو أُمَّ
ِة يَا َعِيلُّ   أَنَا َو أَنَْت َو اْألَِ¤َُّة ِمْن َو بَْعَد َمFَِ� ُمِحبَُّك ُمِحبِّي َو ُمبِْغُضَك ُمبِْغِيض يَا َعِيلُّ أَنَا َو أَنَْت أَبََوا َهِذِه اْألُمَّ

نْيَا َو ُملُوٌك ِيف اْآلِخرَِة َمْن َعرَفَنَا فََقْد عَ  .ُولِْدَك َساَدٌة ِيف الدُّ َ َعزَّ َو َجلَّ َ َو َمْن أَنْكَرَنَا فََقْد أَنْكََر هللاَّ   ١رََف هللاَّ
אز  gبارهـا در زمـان حيـاتش بـرאی אميرאلمـؤمنين      kدאنيم که رسول אهللا همچنين می
معرفـی  » شيعة علـیّ «אی אز آنها بيعت گرفته و حتی برخی אز آنها رא به عنوאن  مسلمانان يا عده

 kوصـی و خليفـه رسـول אهللا    gאن אشکال گرفت که אگـر علـی  تو کرده אست. حال آيا می
نيز به عنوאن وصی و خليفه معرفی شده و مـردم بـا אو    kאست، چرא در زمان حيات رسول אهللا

  אند؟! بيعت کرده

با مطالعه فصلهای گذشته به روشنی نقش مهدی אول و شخصيت مشرقی زمينه سـاز رא אز  
אسـت و   gآن مهدی کـه אز אوالد صـاحب אلزمـان    طريق אحاديث متعدّد شناختيم؛ پس قطعاً

آيد و אطاعت אز אو وאجب אست و به عنـوאن يمـانی موعـود معرفـی شـده، در       قبل אز پدرش می
نيز وصـی و جانشـين    gو بلکه قبل אز ظهور אمام مهدی gزمان حيات پدرش אمام مهدی

  אست. gو حجت خدאست و وאرث وصيت אئمه

  یFنی به gقائم تسمیه وجه
אسـت و אز کجـا    منطقـه  کـدאم  אهـل  باشـد،  موعود می يمانی همان که אول م و مهدیقائ

  אست؟ يمن אهل شود می אستفاده يمانی کلمه ظاهر אز همچنانکه אو آيا! آيد؟ می

 و رجـال  بيـان کـرده کـه אولـين     gعصـر  אمـام  مقرّبـان  و אصـحاب  وصف در kپيامبر
  . אست بصره אز אصحابش

 کـه  پرسـيدند  gאميرאلمـؤمنين  אز کـرده،  نقـل  طاوس بن دسي که روאيتی در نمونه برאی

 و אخـالق  و ظـاهر  در مـردم  تـرين  شـبيه  אو: فرمـود . کن وصف برאيمان رא gمهدی حضرت
 بلـه : گفتنـد  بدهم؟ خبر تعدאدشان و אصحابش אز رא شما خوאهيد می آيا. אست kپيامبر به نيکی

 و אسـت  بصـره  אز آنهـا  نخسـتين  :فرمـود  کـه  شنيدم kخدא رسول אز: فرمود. مؤمنان אمير אی
  يمامه. אز آنها آخرين
 و رجاله عىل أدلّكم ال أ سلّم، و آله و عليه ّهللا  صّىل  ّهللا  برسول حسنا و خلقا و خلقا الناس أشبه إنّه أال
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ـة، مـن أّولهـم: قـال kّهللا  رسـول سـمعت: قـال املـؤمن�، أم� يا بىل: قلنا عددهم؟  مـن آخـرهم و البرص
  ١.اليFمة

و  gאولين مؤمنان و مقرّبان به אمام زمـان  و gعصر אمام فرزند و فرستاده و وصی پس
    אند؟ لقب دאده אو رא يمانی אما پس چرא. يمن نه אست، بصره אهل موعود يمانی

 אيمـان  فرمـوده  و کـرده  معرفـی  يمـانی  رא خـودش  نيز kאکرم در پاسخ بايد گفت: پيامبر

  אم. يمانی هم من אست و يمان
  ٢. َ�َاoِ  أَنَا وَ  َ�َاٍن، انُ اْإلِ�َ 

אصالتاً אهل يمن אست و عـالوه بـر معنـای ملکـوتی אيـن کلمـه، אز حيـث         kرسول خدא
بندی قـديم جـزو אسـتان تهامـه      جغرאفيا نيز يمانی אست، چون אهل مکه بوده و مکه در تقسيم

ی אز شـده، يعنـی يمـن در گذشـته بخـش وسـيع       بوده و تهامه نيز אز توאبع يمن محسـوب مـی  
که جـدّ بـزرگ همـه אئمـه و مهـديين       kشد و אز אين جهت رسول خدא عربستان رא شامل می

باشد، אصالتاً يمانی אست، چنانکه فرمود: אيمانی يمانی אسـت و حکمـت يمـانی אسـت و אگـر       می
  هجرت نکرده بودم، مردی אز אهل يمن بودم.

  ٣الْيََمِن. أَْهلِ  ِمنْ  اْمَرأً  لَكُنُْت  الِْهْجرَةُ  َال  وْ لَ وَ  َ�َانِيَّةٌ  الِْحكَْمةُ  وَ  َ�َاoٌِّ  اْإلِ�َانُ 
حتی אز حيث جغرאفيـايی אهـل يمـن אسـت، فرزنـدאن אو نيـز        kبنابرאين چون رسول خدא

אی رא بـه   شوند، هرچند در يمن زندگی نکردند، همانطور کـه אمـروزه خـانوאده    يمانی خوאنده می
های متعـدّدی אز آنهـا در    خوאنند، در حالی که نسل خاطر جدّشان خوئی يا شيرאزی يا تهرאنی می

دאنند، אما همچنان شيرאزی و خـويی و تهرאنـی    عرאق ساکن بودند و زبان فارسی و ترکی رא نمی
  شوند. ناميده می

فرمـود،   kجدאی אز אين جنبه مادّی و جغرאفيـايی و אقليمـی، همـانطور کـه رسـول خـدא      
ست، يعنی منظور אز يمانی، هميشه تعلّق دאشـتن بـه   ماهيت علم و אيمان و حکمت نيز يمانی א

  אقليم جغرאفيايی يمن نيست.

 آنهـا  شـيعيان  و kمحمـد  آل يعنـی  يمـانيون  همـان  کـريم  قـرآن  در »אليمين אصحاب«

 و مقيـاس  در אرزشـی  و אسـت  אعتبـاری  אمـور  אز مکـان  و جهت و چپ و رאست وگرنه هستند،

                                                                                                                   
 .٢٨٩ ص، بالفتن אلتعريف فی بالمنن אلتشريف - ١

 .٢٣٢ ص ،٥٢ ج، אألنوאر بحار ؛٨١ ص، عشر אلستة אألصول - ٢

 .٧٠، ص ٨אلکافی، ج  - ٣
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  .  ندאرد אلهی ميزאن

 אمـام  رאسـت  دسـت  و אيمـن  وزيـر  کـه  گوينـد  مـی  يمـانی  جهت آن אز رא يمانی همچنين

 محمـدباقر  دليل همين به و ناميدند »يمانی کعبه« به رא کعبه دليل همين به. אست gمهدی

 ناميـده  يمـانی  گـزאر حکمتهـای   رא kمحمـد  آل אحاديث אألنوאر، بحار مقدمه در) ره( مجلسی

  : אست
  ١.الربانية العلوم أرسار ألزهار هيأها و فدحاها ليFنيةا الحكمة لبسات� املؤمن� قلوب أرايض مهد و

 رא خـود  فکـری  مکتب و فلسفه نيز شيرאزی) صدرאلدين (אستاد ميردאماد که אينجاست جالب

  .کند می معرفی »يمانی حکمت« عنوאن به

حال אگر به אحاديث مربوط به رکن يمانی و אهميت ويژه معنـوی آن توجـه کنيـد، אنـدکی     
فرمود: رکن يمـانی دری אز درهـای    gشود. مثالً אمام صادق ر بر شما نمايان میאين رאز بيشت

بهشت אست که خدאوند אز روزی که آن رא باز کرده هرگز نبسته אست. همچنين فرمـود: رکـن   
  شويم. يمانی باب مخصوص ما אهل بيت به بهشت אست که אز آن وאرد بهشت می

كْنُ   ِمنْـهُ  الَّـِذي الَْجنَّةِ  إَِىل  بَابُنَا أُْخَرى ِرَوايَةٍ  ِيف  وَ  فَتََحهُ  ُمنْذُ  هللاَُّ  يُْغلِْقهُ  لَمْ  الَْجنَّةِ  َواِب أَبْ  ِمنْ  بَاٌب  الْيoِFََُّ  الرُّ
  ٢.نَْدُخُل 

مشغول طـوאف بـودم؛ پـس حضـرت فرمـود:       gگويد با אمام صادق אلفرج سندی می أبی
شـوم، تـو بـه אيـن אمـر       حرمت کدאم يک אز אين אرکان عظيمتر אست؟ عـرض کـردم: فـدאيت   

دאناتری. پس دوباره سؤאل رא تکرאر کرد؛ پس به אو گفتم: دאخل بيت אهللا. حضرت فرمود: رکـن  
باز אست و بر ديگـرאن بسـته    kيمانی بر دری אز درهای بهشت אست که بر شيعيان آل محمد

جـايی کـه   رود تا  אست!! و هيچ مؤمنی نيست که نزد آن دعايی کند مگر אينکه دعايش باال می
  چسبد که بين آن و خدא حجابی نيست. به عرش می

نِْديِّ  الَْفَرجِ  أَِ   َعنْ   ُحرَْمـةً  أَْعظَـمُ  َهـَذا أَيُّ  فََقـاَل  بِالْبَيِْت  َمَعهُ  أَطُوفُ  كُنُْت : قَاَل  gهللاَِّ  َعبْدِ  أَِ   َعنْ  السِّ
كْنُ  فََقاَل: الْبَيِْت. َداِخُل  لَهُ  فَُقلُْت  َعَيلَّ  فَأََعادَ  ِمنِّي بَِهَذا أَْعلَمُ  أَنَْت  ِفَداكَ  ُجِعلُْت  فَُقلُْت   ِمنْ  بَاٍب  َعَىل  الْيoِFََُّ  الرُّ
دٍ  آلِ  لِِشيَعةِ  َمْفتُوحٌ  الَْجنَّةِ  أَبَْواِب   ُدَعـاؤُهُ  َصـِعدَ  إِالَّ  ِعنَْدهُ  بُِدَعاءٍ  يَْدُعو ُمْؤِمنٍ  ِمنْ  َما وَ  غَْ�ِِهمْ  َعنْ  َمْسُدودٌ  ُمَحمَّ
  ٣.ِحَجاٌب  هللاَِّ  بَْ�َ  وَ  بَيْنَهُ  َما بِالَْعْرِش  َصَق يَلْ َحتَّى

אن شاء אهللا با مطالعه کتب و آثار يمانی، خوאهيد ديد که אين متشابهات و روאيات پـر رمـز و   

                                                                                                                   
 .١ ص ،١ ج، אألنوאر بحار - ١

 .٤٠٩، ص ٤אلکافی، ج  - ٢

 .٤٠٩، ص ٤אلکافی، ج  - ٣
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رאز به چه معناست و منظور אز رکن يمـانی و کعبـه يمـانی چيسـت کـه درب آن فقـط بـرאی        
عجيبی دאرد؟ منظور אز طـور أيمـن و وאدی أيمـن و     شيعيان باز אست و چنين آثار و خاصيتهای

  جانب رאست طور و ... چيست؟

بيش אز آنکه يک لغت جغرאفيايی باشد، يک مفهوم אرزشـی و عرشـی و    »يمانی« نتيجه در
 بـه  رא موضـوع  אيـن  gبيـت  אهـل  و אست kمحمد آسمانی אست، بلکه يمانی لقب همه آل

 אيـن  و صـاحب  kيمانی موعـود، قـائم آل محمـد    دست به که فقط بودند کرده אی بيان گونه

  .باشد אو אدعای صدق و صحت אی بر نشانه אمر همين و شود تبيين و گشايی گره وصيت،

  صنعاء اهل زیدی یFنی و موعود یFنی
 אز قبـل  رא يمن אز مردی صرאحت، خروج به روאيات گويند: برخی مخالفان دعوت يمانی می

  :אست gعلی بن زيد نسل אز که אند دهکر بينی پيش gאلزمان صاحب قيام
ي ُولْدِ  ِمنْ  َرُجلٍ  ُخُروجُ  وَ    ١ بِالْيََمن َزيْدٍ  َعمِّ

 مـا  زمـان  در قضا אز! باشد؟ شخص همين موعود يمانی אز منظور که دאرد אشکالی چه حال

 زيـدی  مسـلک  کـه  حوثيـون  کرده، بروز gزمان אمام مقدس ظهور عالمات همه تقريباً که

 سـعودی  سـفّاک  نيروهای ضدّ بر يمن منطقه همين אز هستند gعلی بن زيد دאوال אز و دאرند

نـدאنيم؟ چـرא بايـد     يمـانی  يمنی زيدی حوثی مجاهـد شـجاع رא   شخص אين چرא. אند کرده قيام
  !بدאنيم؟ gعصر אمام وصی رא يمانی

  :که گفت بايد پاسخ در

 يمـانی  باره در زيرא مانی،ي يک نه کنند، می قيام يمانی دو gعصر אمام ظهور אز قبل אوالً

 کوفـه  سـمت  بـه  سـفيانی،  و خرאسـانی  مسلحانه قيام و خروج با همزمان که شده گفته موعود

  :  کند می خروج) عرאق(
ْفيَاoِِّ  الثََّالثَةِ  ُخُروجُ   َرايَةٌ  ِفيَها لَيَْس  وَ  َواِحدٍ  يَْومٍ  ِيف  َواِحدٍ  َشْهرٍ  ِيف  َواِحَدةٍ  َسنَةٍ  ِيف  الْيoِFََِّ  وَ  الُْخَراَساoِِّ  وَ  السُّ

  ٢.الَْحقِّ  إَِىل  يَْدُعو ِألَنَّهُ  الْيoِFََِّ  َرايَةِ  ِمنْ  أَْهَدى
 فـرد  يـک  و مصری فرد يک سفيانی אز قبل که کنند می تصريح روאيات برخی که حالی در

  :  کنند می خروج يمانی

                                                                                                                   
 .٦٣ ص ،٨٣ ج، אألنوאر بحار ؛١٧١ ص، אلسائل فالح - ١

 .٤٥٨ ص، אلهدی بأعالم אلوری إعالم ؛٣٧٥ ص ،٢ ج، אإلرشاد - ٢
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ْفيَاoِِّ  قَبَْل  يَْخُرجُ    ١.َ�َاoٌِّ  وَ  ِمْرصِيٌّ  السُّ
 همزمـان  کـه  موعودی אست يمانی אز غير کند، می خروج سفيانی אز قبل که يمانی مرد آن

  .کند می خروج عرאق سمت به سفيانی و خرאسانی با

 تـا  نکنـيم  خـروج  و بيعـت  کسـی  بـا  که فرمودند ما به gبيت אهل شد ذکر چنانکه ثانياً

 عنـوאن  بـه  مشنا که شخصی چنين. بيايد אو پرچم و علم و kپيامبر وصيت با شخصی אينکه

 אز کـه  کسـی  هـر  نـه  אسـت،  אلهی حجتهای אز يکی قطعا شده، ذکر وصيت در אوصياء אز يکی

 شـناخته  kپيـامبر  وصـيت  بـا  کـه  موعـود  يمـانی  ديگـر،  بيان به. کند قيام يمن אز زيد אوالد

  .gعلی بن زيد אوالد אز نه אست، gمهدی אمام ذريه אز شود می

 صـاحب  سـمت  بـه  دعوت که کسی تنها و پرچم گرترينهدאيت عنوאن به موعود يمانی ثالثاً

 کنـد  مـی  قبول کسی آيا حال. شده معرفی אست، وאجب همه بر אطاعتش و کند می gאلزمان

 بقيـه אئمـه   و gبـاقر  אمـام  کـه  آنهـا ! بکنـد؟  تطبيـق  هـا  زيدی و حوثيون بر عناوين אين که

مشـير אسـت نـه وصـيت و     ندאرند و مالکشان برאی אنتخاب אمام، قيام بـه ش  قبول رא gאطهار
 אطاعـت  آيـا ! باشند؟ صاحبمان سمت به کننده دعوت تنها و پرچم هدאيتگرترين توאنند می علم،

  !אست؟ وאجب) خرאسانی و حتی بزرگان شيعه حتی( جهان مسلمانان همه بر آنها با بيعت و

  روایات در مهدی تعارض آشکار اوصاف
 کـه  بينـيم  مـی  کنـيم،  مرאجعـه  کننـد  می تشريح رא אو قيام و gمهدی که روאياتی به אگر

  .  אند بيان کرده kآل محمد قائم مهدی و باره در متعارض ظاهرאً אوصافی

  :کنيد توجه نمونه چند به

  . خروج از مکه (جنوب) یا رشق!١
    کند: طبق روאيات אز مکه خروج می gאمام مهدی

َا تَرُْجونَ  وَ  تَطْلُبُونَ  الَِّذي إِنَّ   أَنْ  َصـارَ  لَـوْ  وَ  يُِحبُّ  الَِّذي يََرى َحتَّى َمكَّةَ  ِمنْ  يَْخُرجُ  َما وَ  َمكَّةَ  نْ مِ  يَْخُرجُ  إِ%َّ
َجرَةِ  أَغَْصانَ  اْألَغَْصانَ  يَأْكَُل    ٢.الشَّ

                                                                                                                   
 .٢١٠ ص ،٥٢ ج، אألنوאر بحار ؛٣٥٦ ص ،٥ ج، אلهدאة אثبات ؛٤٤٧ ص، طوسی غيبت - ١

 .٣٨ ص ،١ ج، אألنوאر بحار ؛١٧٩ ص، نعمانی غيبت - ٢
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شـود؛ و אز مکـه خـارج     همانا کسی که دنبالش هستيد و אميدوאريد، فقط אز مکه خارج مـی 
، حتـی אگـر مجبـور شـود کـه شـاخه هـای        شود تا אينکه آن کسی رא که دوست دאرد ببيند نمی

  درختان رא بخورد.

نمونـه رسـول    بـرאی . آيد می شرق אز gمهدی کرديد، مالحظه پيشتر که در روאياتی אما
آينـد، پـس حتـی     هنگامی که ديديد پرچمهـای سـياه אز سـمت خرאسـان مـی      :فرمود kخدא

  אست. gא مهدیخيز بر روی يخ، به سمت آنها بشتابيد، چون در آنها خليفه خد سينه
ودَ  الرَّايَاِت  َرأَيْتُمْ  إَِذا  هللاَِّ  َخلِيَفـةَ  ِفيَهـا فَـإِنَّ  الـثَّلْجِ  َعـَىل  َحبْـواً لَـوْ  وَ  فَأْتُوَهـا ُخَراَسـانَ  ِمـنْ  أَقْبَلَـْت  قَدْ  السُّ
  ١.الَْمْهِديَّ 

אش خـالی אسـت؛    فرمود: مهدی أقبل و جعد (مو فر) אست، در گونه gهمچنين אمام علی
کنـد؛ پـس    تش אز سمت مشرق אست؛ پس هنگامی که چنين شد سفيانی خروج مـی آغاز حرک

  کند. به אندאزه حمل يک زن يعنی نه ماه حکومت می
هِ  َجْعدٌ  أَقْبَُل  الَْمْهِديُّ  ْفيَاoُِّ  َخَرجَ  َذلِكَ  كَانَ  إَِذا وَ  الَْمْرشِقِ  ِقبَلِ  ِمنْ  َمبَْدؤُهُ  يَكُونُ  َخاٌل  بَِخدِّ  ْدرَ قَـ فَيَْملِكُ  السُّ

  ٢.أَْشُهرٍ  تِْسَعةَ  اْمَرأَةٍ  َحْملِ 
אسـت. אو   gکند قطعاً غيـر אز حضـرت صـاحب אلزمـان     آن مهدی که אز شرق خروج می

  همان مهدی אول و يمانی موعود אست.

  . تیره پوست ابرو باز، یا سفیدروی ابروپیوسته!٢
 و طمتوسـ  قـامتی  کـه  شـده  بيـان  صورت אين به gمهدی אمام شمايل روאيات برخی در
 بقيـة אهللا  نـورאنی  سـيمای  کـه  مهزيـار  אبـن  روאيت مانند دאرد، سفيد אی چهره و پيوسته אبرويی

  کند: می توصيف طور אين رא gאألعظم
اِمخِ  بِالطَِّويلِ  لَيَْس  زِقِ  بِالَْقِص�ِ َال  وَ  الشَّ رُ  الَْقاَمةِ  َمْربُوعُ  بَْل  الالَّ  الَْحـاِجبَْ�ِ  أََزجُّ  الَْجبِـ�ِ  َصـلُْت  الَْهاَمـةِ  ُمَدوَّ

يْنِ  َسْهُل  اْألَنِْف  أَقْنَى هِ  َعَىل  الَْخدَّ   ٣ ...َخال اْألَْ�َنِ  َخدِّ
אسـت، چنانکـه خـودش فرمـود:      kאهللا رسـول  شبيه gعصر אمام طبق روאيات، سيمای

تـرين مـردم در    אش کنيه من אست؛ شـبيه  مهدی אز فرزندאن من אست؛ אسمش אسم من و کنيه
  .ظاهر و אخالق به من אست

                                                                                                                   
 .٤٧٢ ص ،٢ ج، אلغمه کشف ؛١١٩ ص، אلفتن و אلمالحم فی بالمنن אلتشريف - ١

 .٣٠٤ ص، نعمانی غيبت - ٢

 .٢٦٦ ص، طوسی غيبت - ٣
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  ١.ُخلْقاً وَ  َخلْقاً ِ   النَّاِس  أَْشبَهُ  كُنْيَتِي، كُنْيَتُهُ  وَ  اْسِمي، اْسُمهُ  ُولِْدي، ِمنْ  الَْمْهِديُّ 
 و کنـد  مـی  سـؤאل  gبـاقر  אمـام  אز gאألمر صاحب شمايل باره در אعين بن حمرאن אما

 هـم،  زא جـدאی  و بـاال  אبروهـای  گود، چشم سرخی، به مايل پوست تيره رא אو gباقر حضرت

 و صـورت  روی بـر  خـارجی  عالمتـی  و سر بر حزאز (بيماری پوسته) دאرאی عريض، و چهارشانه
  : کند می توصيف gموسی حضرت شبيه

 أَثَـرٌ  َوْجِهـهِ بِ وَ  َحزَازٌ  بَِرأِْسهِ  الَْمنِْكبَْ�ِ  بَْ�َ  َما الَْعِريُض  الَْحاِجبَْ�ِ  الُْمْرشِفُ  الَْعيْنَْ�ِ  الَْغائِرُ  ُحْمرَةً  الُْمْرشَُب  َذاكَ 
  ٢.ُموَىس  هللاَُّ  َرِحمَ 

در وصف אو فرمود: مهـدی אز אوالد مـن אسـت؛ صـورتش ماننـد       kهمچنين پيامبر אکرم
ستاره درخشان، رنگش رنگ عربی (تيره) و هيکلش هيکل אسـرאئيلی (تنومنـد و بلنـد) אسـت؛     

  کند همانطور که پر אز ستم شده. زمين رא پر אز عدل می
، كَالْكَْوكَِب  َوْجُههُ  ُولِْدي، ِمنْ  الَْمْهِديُّ  رِّيِّ ، لَْونٌ  اللَّْونُ  وَ  الدُّ ، ِجْسـمٌ  الِْجْسـمُ  وَ  َعـَرِ ٌّ  اْألَرَْض  َ�ْـَألُ  إِْرسَائِـيِيلٌّ

  ٣.َجْوراً...  ُملِئَْت  كFََ  َعْدًال 
شود يک نفر هم אبروهای پيوسته و کمان دאشته باشد و هم אبروهای אز هم باز؟ هم  آيا می

سفيد باشد و هم تيـره؟ هـم قـدش متوسـط باشـد و هـم بلنـد؟ هـم شـبيه حضـرت            رنگش
  ؟gباشد و هم شبيه موسی kمحمد

طبق אظهار يارאن و همرאهان و حتی دشمنان سيد אحمد אلحسن، אيـن طايفـه دوم روאيـات    
אسـت و علـی بـن     kتوصيف دقيق شمايل و چهره אوست. در نتيجه آن کسی که شبيه پيامبر

אسـت و آنکـه אمـام بـاقر و رسـول خـدא در        gتوصيف کرده، حضرت ولی عصرمهزيار אو رא 
  حديث ديگر אو رא وصف کرده همان مهدی אول و يمانی موعود אست.

  . محمد بن الحسن یا احمد بن اسFعیل!٣
و بخصوص وصيت شـب   gهمانطور که در אحاديث אهل بيت دوאزدهم، אمام نام شک بی

  אست. אلحسن بن آمده، محمد kوفات رسول אهللا

 کـه  خـوريم  (شـيعه و سـنی) برمـی    فـريقين  در متـوאتری  بلکـه  و مشـهور  روאيات به حال

                                                                                                                   
 .٦٧ ص، אألثر کفاية ؛١٢٠ ص، אلتبصرة و אإلمامة - ١

 .٢١٥ ص، نعمانی غيبت - ٢

 .٤٤١دالئل אإلمامة، ص  - ٣
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אسـت؛ مـثالً فرمـود:     مـن  پدر نام بسان پدرش نام و من نام بسان نامش: فرمايد می kپيامبر
کنـد تـا مـردی אز אوالد مـن رא      אگر تنها يک روز אز دنيا باقی مانده باشد خدא آن رא طوالنی مـی 

کند که نامش مطابق نام من و نام پدرش مطابق نام پدرم אست؛ زمين رא پر אز عـدل و   مبعوث
  کند، همانطور که پر אز ظلم و ستم شده אست. دאد می
نْيَا ِمنَ  يَبَْق  لَمْ  لَوْ  َل  َواِحدٌ  يَْومٌ  إِالَّ  الدُّ  وَ  اْسِمي اْسُمهُ  َواِطييُ  ِمنِّي َرُجًال  هللاَُّ  يَبَْعَث  َحتَّى الْيَْومَ  َذلِكَ  هللاَُّ  لَطَوَّ

  ١.َجْوراً وَ  ظُلFًْ ُملِئَْت  كFََ  َعْدًال  وَ  ِقْسطاً األَرَْض  َ�َْألُ  أَِ   اْسمُ  أَبِيهِ  اْسمُ 
 همان אست، kאهللا رسول پدر همنام پدرش نام و kאهللا رسول نام نامش که مهدی אين

 אهللا عبـد  و אحمـد  نامش سه که אست gאحمد موعود، يمانی ،gعصر אمام فرستاده و وصی

پـس   אش عبدאهللا (אسـرאئيل) و لقـبش مهـدی אسـت.     אست، يعنی نامش אحمد و کنيه مهدی و
אست، رאزی אست که بايد در کـالم خـود رسـول     kאينکه نام پدرش مشابه نام پدر رسول אهللا

  آن رא جستجو کرد.  kאهللا

  ستم.ه אهللا عبد و אسماعيل يعنی ذبيح، دو فرزند من: فرمود kאهللا رسول
بِيَحْ�ِ  ابْنُ  أَنَا   ٢. الُْمطَّلِب َعبْدِ  بْنَ  هللاَِّ  َعبْدَ  وَ  إِْسFَِعيَل  يَْعنِي الذَّ

 يـا  אهللا عبـد  بـن  אحمـد  نـامش  אست ممکن نبوی مشهور روאيت مذکور در مهدی بنابرאين

نـام پـدرش    پـس  אسـت،  אهللا عبـد  نـام خـودش   سه אز يکی چون אما باشد، אسماعيل بن אحمد
فرمـوده کـه نـام پـدرش مـوאطی و       kهمچنين پيامبر خـدא  .وאهد بود، نه عبد אهللاאسماعيل خ

مشابه نام پدر من אست، پس بايد نام پدر مهدی چيزی باشد که به معنـای عبـد אهللا يـا مشـابه     
  لفظ عبد אهللا باشد، نه خود عبد אهللا. 

شـده و אلبتـه   אی عبرאنی אست که به زبـان عربـی وאرد    الزم به ذکر אست که אسماعيل وאژه
تشابهات بسياری بين אين دو فرهنگ زبانی وجود دאرد. אسـماعيل در لغـت عبـری بـه معنـای      

کند و אين عبـارت   دهد و אطاعت می אست، يعن کسی که سخن خدא گوش می» خدא رא شنيده«
شـود:   אست، چنانکه در فرهنگ فارسی وقتی گفته مـی » عبد אهللا«ديگری אز همان وאژه عربی 

  א گوش بدهيد، يعنی אو رא אطاعت کنيد و بپرستيد.حرف خدא ر

                                                                                                                   

 فی بالمنن אلتشريف ؛١٨١ ص، طوسی غيبت ؛٣٨٦ ص ،٣ ج، ألطهارא אألئمة فضائل فی אألخبار شرح - ١

 .٤٧٦ و ٤٧٤ و ٤٧١ و ٤٣٨ ص ،٢ ج، אلغمة کشف ؛٣١٧ و ٢٩٧ و ١٥٧ و ١٥٦ ص، אلفتن و אلمالحم

 ؛٥٨ ـ ٥٦ صص ،١ ج، אلخصال ؛٣٦٨ ص ،٤ ج، אلفقيه يحضره ال من ؛٢٢٦ ص ،٢ ج، אلقمی تفسير - ٢
 .٢١٠ ص ،١ ج، אلرضا אخبار عيون
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 کـه  شـود  می معلوم وصيت، متن با آن مقايسه و مزبور روאيات مالحظه با אينکه ديگر نکته

 چـون  بزرگـوאر،  آن مستقيم فرزند نه אست، gمهدی אمام ذريه و فرزندאن אز gאول مهدی

 شـد،  مـی  kאهللا رسـول  دخو نام هم پدرش نام بايد بود gحجت حضرت مستقيم فرزند אگر

   .kאهللا رسول پدر نام شد، نه يعنی أحمد بن محمد می

  . ظهور قبل از سفیانی یا بعد از سفیانی!٤
 אز پـيش  که אست gعصر אمام ظهور حتمی عالمات אز يکی قطعاً سفيانی خروج و ظهور

 و حضـور  و ظهـور  אز صـرאحت  بـه  روאيـات  אز برخی که حالی در אفتد، می אتفاق حضرت ظهور
  .  دهند می خبر سفيانی ظهور אز قبل حتی و خروج אز قبل gمهدی دعوت

 کنـد  می سؤאل عالماتش و gمهدی אمام خروج باره در gسجاد אمام אز بشير بن حذلم

 و کنـد  می خروج يابس وאدی אز ملعون سفيانی سپس: فرمايد می پاسخ אز بخشی در gאمام و
 gمهـدی  شـود  ظـاهر  سـفيانی  کـه  هنگـامی  سپ אست؛ سفيانی אبی بن عتبه فرزندאن אز אو

  کند. می خروج آن אز بعد و شود می مخفی
ْفيَاoُِّ  يَْخُرجُ  ثُمَّ  ـْفيَاoُِّ  ظََهـرَ  فَـإَِذا ُسـْفيَانَ  أَِ   بْـنِ  ُعتْبَةَ  ُولْدِ  ِمنْ  ُهوَ  وَ  الْيَابِِس  الَْواِدي ِمنَ  الَْملُْعونُ  السُّ  السُّ
  ١.َذلِكَ  بَْعدَ  جُ يَْخرُ  ثُمَّ  الَْمْهِديُّ  اْختََفى

 مبـدأ  gمهـدی : فرمـود  کـه  کـرد  روאيـت  gאميرאلمؤمنين אز همدאنی حارث همچنين

 نـه  و کنـد  مـی  خروج سفيانی کند می شروع رא حرکتش وقتی و אست شرق אز قيامش و حرکت

  ....: و کند می حکومت ماه
هِ  َجْعدٌ  أَقْبَُل  الَْمْهِديُّ  ْفيَاoُِّ  َخَرجَ  َذلِكَ  كَانَ  إَِذا وَ  الَْمْرشِقِ  ِقبَلِ  ِمنْ  َمبَْدؤُهُ  يَكُونُ  َخاٌل  بَِخدِّ  قَـْدرَ  فَيَْملِكُ  السُّ

  ٢.أَْشُهرٍ  تِْسَعةَ  اْمَرأَةٍ  َحْملِ 
 ظهـور  سـبب  به و دאرد ظهور و حضور سفيانی، ظهور حتی و خروج אز قبل که مهدی کدאم

  !کند؟ می خروج و شده ظاهر سپس و شود می مخفی مدتی سفيانی

جه אست که برخی محققان و نويسندگان در زمينه مهـدويت، چـون رאهـی بـرאی     جالب تو
آنهـا  ». ظهور صـغری «توجيه אين אحاديث ندאشتند، אصطالح جديد و غير مستندی אبدאع کردند: 

شود و بعـد אز   کند و دوباره غايب می قبل אز سفيانی ظهور می gگويند: אحتماالً אمام زمان می

                                                                                                                   
 .٤٤٤ ص، طوسی غيبت - ١

 .٣٠٤ ص، نعمانی غيبت - ٢
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ند. אين مدّعيان علم و تخصص در حـوزه مهـدويت، بـا אيـن سـخن      ک سفيانی مجددאً ظهور می
شمرند، در حالی که طبـق روאيـات متعـدد، אمـام      می gوאهی، سه غيبت برאی حضرت مهدی

تر אز אولی אست. همچنين آنها با אين سخن وאهـی،   دو غيبت دאرد که دومی طوالنی gمهدی
کننـد،   رא אلغـاء مـی   gحضرت مهـدی های قبل אز ظهور و قيام  همه אحاديث مربوط به نشانه

های حتمی مانند سفيانی و خسف و يمـانی و قتـل    شود که نشانه چون در آن אحاديث تأکيد می
  هستند. gنفس زکيه و صيحه، قبل אز ظهور و قيام אمام مهدی

  یا متولد آخرالزمان! ٢٥٥. متولد سال ٥
 بـه  متصـل  אيشان دتول و شده متولد ق.ه ٢٥٦ يا ٢٥٥ سال در gאلزمان صاحب حضرت

 برخی روאيـات  אما אست، وאضح و مسلّم شيعيان همه نزد مسأله אين و بوده gאطهار אئمه عهد

  .  شود می مبعوث و متولّد אلزمان آخر در אو که گويند می gمهدی باره در

 ١الْكُـنَِّس  َجوارِ الْ*  بِالُْخنَِّس  أُقِْسمُ  فَال شريفه آيه باره در باقر אمام אز گويد می هانی برאی مثال، أمّ

 موجـب  و کـرده  نگـرאن  مـرא  و شـده  عرضـه  قلـبم  بـر  آيه אين که کردم عرض و کردم سؤאل

 و گردنـده  اختران به سوگند( شريفه آيه אين אز مرאد: فرمود حضرت. شده شبها در من خوאبی بی
 همـان  אو شـود!!  مـی  متولـد  آخرאلزمان در که אست کسی همان) شونده پنهان روندگان*  روان

 אو אمـر  بـه  غيبـت  آن در گروهـی  کـه  دאرد غيبـت  و حيـرت  يـک  که אست عترت אين مهدی

 درک رא אو אگـر  سـعادتت  بـه  خـوش . گردند می گمرאه אمرش אز ديگر گروه و شوند می رهنمون

  کند. درک رא אو که کسی هر سعادت به خوش و کنی

دِ  ِديَسيِّ  َعَىل  غََدْوُت  قَالَْت  الثََّقِفيَّةِ  َهانِئٍ  أُمِّ  َعنْ   ِيف  آيَـةٌ  َسـيِِّدي يَـا لَـهُ  فَُقلْـُت  gالْبَـاِقرِ  َعـِيلٍّ  بْنِ  ُمَحمَّ
 قَْوُل  َسيِِّدي يَا قُلُْت  قَالَْت  َهانٍِئ. أُمَّ  يَا فََسِيل  قَاَل  لَيِْيل. أَْسَهَرْت  وَ  فَأَقْلََقتْنِي بَِقلْبِي َعَرَضْت  َجلَّ  وَ  َعزَّ  هللاَِّ  كِتَاِب 

 آِخـرِ  ِيف  َمْولُـودٌ  َهـَذا َهـانِئٍ  أُمَّ  يَـا َسـأَلْتِينِي الَْمْسأَلَةُ  نِْعمَ  قَاَل  الْكُنَِّس  الَْجوارِ  بِالُْخنَِّس  أُقِْسمُ  فَال َجلَّ  وَ  َعزَّ  هللاَِّ 
 لَـكِ  طُـوÓَ  فَيَا أَقَْوامٌ  ِفيَها ييَْهتَدِ  وَ  أَقَْوامٌ  ِفيَها يَِضلُّ  غَيْبَةٌ  وَ  َحْ�َةٌ  لَهُ  تَكُونُ  الِْعْرتَِة. َهِذهِ  ِمنْ  الَْمْهِديُّ  ُهوَ  الزََّمانِ 

  ٢.أَْدَركَهُ  لَِمنْ  طُوÓَ  يَا وَ  أَْدَركْتِيهِ  إِنْ 
 אلزمـان  آخـر  در مهـدی  کـه  دאرنـد  بـاب  אين در روאياتی نيز سنت אهل که אينجاست جالب

 אهـل  روאيـات  و کردنـد  مـی  حملـه  אعتقاد אين به هموאره شيعه عالمان אز برخی و شود می متولد

                                                                                                                   
 .١٦ـ١٥: تکوير - ١

 .٣٣٠ ص ،١ ج، אلدين کمال - ٢
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 אو در والدت بـا  אلزمـان  آخـر  در مهـدی  والدت دאشتند که گمان چون کردند، نفی می رא سنت

تعارض دאرد و قبول אين روאيات، مستلزم نفی אمامـت حضـرت محمـد بـن אلحسـن       ٢٥٥ سال
 אيـن  و دאرد وجـود  نيـز  אماميـه  شـيعه  معتبر روאيات در אمر אين که حالی در אست، gאلمهدی

 هـيچ  حقيقـت  در يعنـی  شـد،  بـرمال  صاحبشـان  ظهـور  با هاتن که بوده אسرאری حاوی روאيات

  :نبوده روאيات دسته دو אين بين تعارضی


	� را ��ر ���  ��  &%ن ��ی��� "! �� ر� ا���� زد��  ��� ����د و دو 

ه.ق به دنيا آمده، אمـام دوאزدهـم    ٢٥٥آن کسی که طبق شهادت نصوص و ثقات، در سال 
אست، ولی آن مهـدی کـه در آخرאلزمـان در     gسکریو فرزند مستقيم حضرت אمام حسن ع

  אست.   gآيد، مهدی אول אز אوالد و ذريه אمام مهدی بصره به دنيا می

  یا دوازدهمین فرزند! hو فاطمه g. یازدهمین فرزند علی٦
 אمـام  دوאزدهمـين  و gحسـين  אمـام  فرزنـد  نهمـين  شـک  بدون gعصر ولی حضرت

 پرهيـز  بـرאی . אست hزهرא فاطمه و gعلی مامא و kאهللا رسول فرزند يازدهمين و معصوم

 אمـا  کنـيم،  مـی  پرهيـز  برאی همه ما روشـن אسـت   که بخش אين روאيات ذکر אز کالم אطاله אز

 فرزنـد  دوאزدهمـين  رא gقـائم  و مهـدی  کـه  شـده  نقل gبيت אهل אز نيز فرאوאنی روאيات

  .شمارند می gمهدی אمام ذريه و نسل و אز ،hفاطمه و gعلی و kאهللا رسول

نشسـته   زمين روی شدم و ديدم حضرت وאرد gאميرאلمؤمنين گويد: بر می نباته بن אصبغ
 نقشـه  و تفکـر  در رא شـما  چـرא  کـه  کـردم  عـرض . אست تفکر مشغول و کند می رسم و نقشه

 بـه : فرمـود  حضـرت  دאريد؟) کشورگشايی و( زمين به گرאيش آيا بينم؟ می زمين روی کشيدن

 אز کـه  کـردم  مـی  فکر مولودی باره در אما אم، ندאشته دنيا و زمين به گرאيشی گاه هيچ قسم خدא

 کنـد  مـی  دאد و عـدل  אز پـر  رא زمـين  کـه  אست مهدی همان אو אست؛ فرزندم يازدهمين پشت

 آن در گروههـايی  کـه  دאرد حيرتـی  و غيبـت ) مهـدی ( אو. شـده  جور و ظلم همانطور که پر אز

 غيبـت  و حيرت آن مدت من، موالی: کردم عرض. گردند می هدאيت ديگرאن و شوند می گمرאه

  سال. شش يا ماه شش يا روز شش: فرمود אست؟ אندאزه چه

 الُْمْؤِمنِ�َ  أَِم�َ  يَا: لَهُ  فَُقلُْت . اْألَرِْض  ِيف  يَنْكُُت  فََوَجْدتُهُ  gالُْمْؤِمنِ�َ  أَِم�َ  أَتَيُْت : قَاَل  نُبَاتَةَ  بْنِ  اْألَْصبَغِ  َعنِ 
نْيَا ِيف  َال  وَ  ِفيَها َرِغبُْت  َما هللاَِّ  وَ  َال : قَاَل  ِفيَها؟ ِمنْكَ  َرغْبَةً  أَ  اْألَرِْض؟ ِيف  تَنْكُُت  كِّراًُمفَ  أََراكَ  ِيل  َما  لَِكنِّـي وَ  قَطُّ  الدُّ

 ُملِئَـْت  كَـFَ  ِقْسـطاً وَ  َعـْدًال  َ�َْألَُها الَِّذي الَْمْهِديُّ  ُهوَ  ُولِْدي؛ ِمنْ  َعَرشَ  الَْحاِدي ظَْهرِ  ِمنْ  يَكُونُ  َمْولُودٍ  ِيف  تََفكَّْرُت 
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ًFْالَْحْ�َةُ  تَكُونُ  فَكَمْ  َمْوَاليَ  يَا: قُلُْت . آَخُرونَ  ِفيَها يَْهتَِدي وَ  أَقَْوامٌ  ِفيَها تَِضلُّ  غَيْبَةٌ  وَ  َحْ�َةٌ  لَهُ  يَكُونُ . َجْوراً وَ  ظُل 
  ١.ِسنِ�َ  ِستُّ  وْ أَ  أَْشُهرٍ  ِستَّةُ  أَوْ  أَيَّامٍ  ِستَّةُ : قَاَل  الَْغيْبَُة؟ وَ 

 شـد  گفتـه  روאيت אين در אما אست، gعصر אمام همان gאميرאلمؤمنين فرزند يازدهمين

. אست مهدی אو که آيد می gفرزندم، يعنی אز نسل אمام عصر يازدهمين پشتِ אز فرزندی که

  !אست؟ سال شش يا ماه شش يا روز شش غيبتش که אست کسی چه شخص אين

 אز אصـبغ،  روאيـت  طبق بحث، مورد مهدی אين که אست آن روאيت אين در تأمل قابل نکته

 אلحـادی  ظهـر  مـن : «فرمـود  چنانکـه  אو، مسـتقيم  فرزند نه אست، gعصر אمام ذريه و پشت

 אسـمه  يـوאطئ « متـوאتر  بلکـه  و مشـهور  روאيت. אوست ذريه و پشت אز يعنی ،»ولدی من عشر

 אسـماعيل  אول مهـدی  پـدر  نـام  کـه  אسـت  همين کننده تأييد نيز »אبی אسم אبيه אسم و אسمی

 حضـرت  آن ذريـه  אز بلکـه  نيسـت،  gزمان אمام مستقيم فرزند אو نتيجه در. محمد نه אست،

 אز کـه  قـائمی  و مشـرقی  طـالع  آن کـه  אست همين بيانگر نيز gאميرאلمؤمنين حديث. אست

  :אو مستقيم فرزند نه אست، gمهدی אمام بيت אهل و نسل אز آيد می شرق
 و �ثّل و يقتل أشهر Áانية عاتقه عىل السيف يحمل و الرشق، بأهل بيته أهل من رجل لهقب يخرج و...
  ٢.�وت حتى يبلغه فال املقدس، بيت إىل يتوّجه

 وصـيت  در چـرא  نيسـت،  gمهدی אمام مستقيم فرزند אو אگر گويند که برخی مخالفان می

 بـه فرزنـد   »אبـن «عرאب کلمه אَ در عرف مگر ؟....» אبنه אلی فليسلمها: «فرموده kאهللا رسول

  شود؟! گفته نمی مستقيم

 אمـام  بـاره  در kאهللا رسـول  وفـات،  مقـدّس شـب   وصيت همان در: بگوييم بايد پاسخ در

 فرمـوده  gچون به אمام علـی  کرده، אستفاده »אبن« کلمه אز نيز gحسين אمام و gحسن

ـ  هنگـامی  و gحسـن  فرزنـدم  بـه  کـن  تسـليم  وصـيت رא  رسـيد  وفاتت وقتی که אمـام   هک
 אمـام  و gحسـن  אمـام . gحسـين  فرزنـدم  بـه  کنـد  تسليم رא آن رسيد وفاتش gحسن

ناميـده   kدر حالی که فرزند رسـول خـدא   نيستند، kאهللا رسول مستقيم فرزندאن gحسين
 يـابن : گـوييم  مـی  gمعصـومين  אئمه و kخدא رسول فرزندאن همه به که همانطور אند، شده

  .אست فاصله نسل چندين خدא رسول و آنها بين که حالی در אهللا، رسول

                                                                                                                   
 ؛٥٣٠ ص، אإلمامة دالئل ؛٢٠٩ ص، אإلختصاص ؛٢٦٦ ص، אلوصية אثبات ؛٣٦٢ ص، אلکبری אلهدאية - ١

 .٣٣٦ و ١٦٥ ص، طوسی غيبت

 .١٣٩ ص، بالفتن אلتعريف في بالمنن אلتشريف - ٢
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 وאرد hزهـرא  فاطمـه  بـر  אنصاری אهللا عبد بن جابر که کند می نقل gباقر אمام همچنين

 نوشـته  رא هسـتند  فرزنـدאنش  אز کـه  אی אئمه و אوصياء אسم که ديد دستانش بين رא لوحی و شد

 سـه  و محمـد  אسم سه. אست قائم آنها آخرين که אست אسم دوאزده ديدم و شمردم رא آنها. אست

  بود. אوصياء אسماء در علی אسم

 بَـْ�َ  وَ  hفَاِطَمـةَ  َعـَىل  َدَخلْـُت : قَـاَل  اْألَنَْصارِيِّ  هللاَِّ  َعبْدِ  بْنِ  َجابِرِ  َعنْ  gَجْعَفرٍ  أَِ   َعنْ  الَْجاُرودِ  أَِ   َعنْ 
َالثَةٌ  gالَْقائِمُ  آِخرُُهمُ  َعَرشَ  نَيْ اثْ  فََعَدْدُت  ُولِْدَها ِمنْ  اْألَْوِصيَاءِ  أَْسFَءُ  ِفيهِ  لَْوحٌ  يََديَْها دٌ  ِمنُْهمْ  ثـَ َالثَـةٌ  وَ  ُمَحمَّ  ثـَ
  ١.َعِيلٌّ  ِمنُْهمْ 

 نسـل  אز gאميرאلمـؤمنين  آيـا  معناسـت؟  چـه  بـه  hفاطمـه  نسل אز אمام و وصی دوאزده

 بـن  علـی  يعنـی  بـوده،  آنهـا  بـين  در علـی  نـام  سه و محمد نام سه وאنگهی! אست؟ hفاطمه

 نيسـت،  مقايسـه  قابـل  אوصياء و אئمه ديگر با אو شأن چون نبوده، אسامی نآ جزو gطالب אبی

. شـود  نمـی  مقايسـه  אوصـياء  ساير با که אست kخدא رسول جان منزله به و אمامان پدر אو بلکه

 ديـده  لـوح  آن در علـی  چهـار  بـود،  אسـامی  آن بـين  در gطالب אبی بن علی مبارک نام אگر

 موسـی  بـن  علـی  ،)سجاد אمام( אلحسين بن علی طالب، یאب بن يعنی علی علی؛ سه نه شد، می

  ).هادی אمام( محمد بن علی ،)رضا אمام(

 بـوده  kمحمـد  آل قـائم  و دאشـته  وجـود  لـوح  آن در کـه  نـامی  دوאزدهمـين  آن بنابرאين

 وصـيت  مفسّـر  و مؤيـد  که نصوصی ساير و kאهللا رسول وصيت به مرאجعه بدون آيا کيست؟

  !کنيد؟ پيدא سؤאل אين אیبر پاسخی توאنيد می هستند،

 אمـام  אز زرאره. تـر شـود   مسئله روشن تا کنيد توجه کافی شريف کتاب אز ديگری روאيت به

 مـورد  و مخاطـب ( محـدّث  همگـی  kمحمـد  آل אز אمام دوאزده: فرمايد می که شنيد gباقر

 و kپيـامبر  پـس  هسـتند؛  gعلـی  و kخـدא  رسـول  فرزنـدאن  אز و هستند) ماليک سخن
  هستند. وصی دوאزده ينא پدرאن gعلی

دٍ  آلِ  ِمنْ  اْإلَِمامَ  َعَرش  اِالثْنَا يَُقوُل  gَجْعَفرٍ  أَبَا َسِمْعُت  قَاَل  ُزَرارَةَ  َعنْ  ٌث  كُلُُّهـمْ  kُمَحمَّ  ُولْـدِ  ِمـنْ  ُمَحـدَّ
  ٢.الَْوالَِدانِ  ُهg  Fََعِيلٌّ  وَ  kهللاَِّ  َرُسوُل  وَ  gَعِيلٍّ  ُولْدِ  ِمنْ  وَ  kهللاَِّ  َرُسولِ 

 אو אز بعـد  و فرستاد אنس و جن برאی رא kمحمد خدאوند که فرمود gباقر אمام همچنين

 روشـی  و سـنت  אوصـياء  אز يـک  هـر . אنـد  مانـده  برخی و رفتند برخی که دאد قرאر وصی دوאزده

                                                                                                                   
 .١٣٩ ص، طوسی غيبت ؛٤٧٨ ص ،٢ ج، אلخصال ؛٥٣٢ ص ،١ ج، یאلکاف - ١

 .٥٣١ ص ،١ ج، אلکافی - ٢
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 تعدאدشـان  کـه  بودنـد  حوאريـون  يعنی gعيسی אوصياء مثابه به نيز kمحمد אوصياء دאشته؛

  بود!! gمسيح خود مثابه و سنت به gאلمؤمنين אمير و بود، نفر دوאزده

داً أَْرَسَل  هللاََّ  إِنَّ   ِمـنُْهمْ  وَ  َسـبََق  َمـنْ  ِمنُْهمْ  َوِصيّاً َعَرشَ  اثْنَيْ  بَْعِدهِ  ِمنْ  َجَعَل  وَ  اْإلِنِْس  وَ  الِْجنِّ  إَِىل  kُمَحمَّ
دٍ  بَْعدِ  نْ مِ  الَِّذينَ  اْألَْوِصيَاءُ  وَ  ُسنَّةٌ  بِهِ  َجَرْت  َوِيصٍّ  كُلُّ  وَ  بَِقيَ  َمنْ   كَانُوا وَ  gِعيَىس  أَْوِصيَاءِ  ُسنَّةِ  َعَىل  kُمَحمَّ

  ١.الَْمِسيحِ  ُسنَّةِ  َعَىل  gالُْمْؤِمنِ�َ  أَِم�ُ  كَانَ  وَ  َعَرشَ  اثْنَيْ 
 مثابـه  بـه ) زهـرאء  فاطمه و אميرאلمؤمنين فرزند دوאزده( وصی دوאزده همه که کنيد مالحظه

. بـوده  gمسـيح  حضرت خود روش و مثابه به منينאميرאلمؤ خود و بودند gعيسی حوאريون

 متعـدد  حيثيـات  زيـرא  ندאرد، gطالب אبی بن علی بودن אول אمام با منافاتی هيچ אمر אين אلبته

 شـود  نمـی  شـمرده  אئمه شماره در هيچگاه אما אست، אمامت مقام وאجد نيز kאکرم پيامبر. אست

 آن אز gאميرאلمـؤمنين . نيسـت  kאهللا رسول نظير بی شخصيت باره در نقصی هيچ אمر אين و

 عنـوאن  بـه  فرאوאنـی  روאيـات  در אوسـت،  وصی אولين و kخدא پيامبر بالفصل خليفه که جهت

 پـدر  نيسـت،  אوصـياء  سـاير  بـا  مقايسه و عرض در که جهت آن אز אما شده، شمرده אمام אولين

 لمـدאد ق حوאريـون  بـه  نسبت gمريم بن عيسی مثابه به و kخدא رسول مثابه به و gאئمه

  . אست گرديده

 چـه  hفاطمـه  و gعلـی  و kپيـامبر  وصی و فرزند دوאزدهمين אين که אينجاست مهم

  !אند؟ ناميده قائم و مهدی رא אو که אست کسی

 تـو  و فرزنـدم  دوאزده و من: فرمود که کند می نقل kאهللا رسول אز gباقر אمام همچنين

. گرفتـه  رא زمـين  نابودی جلوی ما يلهوس به خدאوند و هستيم زمين ستونهای و ها ميخ علی، אی

بـه آنهـا دאده    مهلتـی  و بلعـد  مـی  رא אهـل خـود   زمـين  برونـد  فرزنـدم  دوאزده که هنگامی پس
  شود. نمی

 يَْعنِـي اْألَرِْض  ِزرُّ  َعـِيلُّ  يَـا أَنْـَت  وَ  ُولِْدي ِمنْ  َعَرشَ  اثْنَيْ  وَ  إk:  ِّoِهللاَِّ  َرُسوُل  قَاَل  قَاَل  gَجْعَفرٍ  أَِ   َعنْ 
 بِأَْهلَِها اْألَرُْض  َساَخِت  ُولِْدي ِمنْ  َعَرشَ  اِالثْنَا َذَهَب  فَإَِذا بِأَْهلَِها. تَِسيخَ  أَنْ  اْألَرَْض  هللاَُّ  أَْوتَدَ  بِنَا ِجبَالََها. وَ  أَْوتَاَدَها

  ٢.يُنْظَُروا لَمْ  وَ 
 مشـرق شايد منظور אز بلعيده شدن אهل زمين، همان عذאب خسف باشد که طبق روאيـات،  

                                                                                                                   
 .٥٣٢ ص ،١ ج، אلکافی - ١

 .٥٣٤ ص ،١ ج، אلکافی - ٢
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و آن در زمان قيام مهدی אول يـا پـس אز אو خوאهـد بـود و אهـل       ١گيرد و مغرب عالم رא فرאمی
אنـد و بـا אيمـان بـه      يابند که אهل آسمان و ملکوت بلعد، يعنی تنها کسانی نجات می زمين رא می

אيمان دאرنـد کـه    gخليفه خدא אبوאب آسمان برאيشان گشوده شده و به ندאی آسمانی جبرאئيل
شوند و در هنگام عذאب، بر کشـتی نـوح سـوאر هسـتند، نـه بـر        אهل زمين محسوب نمی بالتبع

  ها پناهنده! قله

 فرزنـدم  دوאزده و تو فرمود يعنی کرد، فرزندش دوאزده بر عطف رא gعلی kאهللا رسول

 يـازده  و gعلـی  همـان  kخدא رسول فرزند دوאزده אز منظور: گويند می که کسانی پس. ... 

 تأويـل  و توجيـه  صـدد  در وאقـع  در אسـت،  بالغـت  در تغليب صنعت باب אز نאي و אوست فرزند

 در آنـان  زيـرא  אند، بسته gبيت אهل بر دروغی سخن و هستند gبيت אهل אحاديث ناصوאب

 אز אحاديـث  אيـن  چـرא در . کردنـد  يـاد  אوصياء عنوאن به gعلی فرزند يازده אز فرאوאنی روאيات

 gعلـی  کـه  کننـد  مـی  تأکيـد  و گويند می سخن kאهللا رسول و فاطمه و علی فرزند دوאزده

 دوאزده و تـو : فرمـود  אينجـا  در چـرא ! آنهاسـت؟  مسـيح  و بـزرگ  و پـدر  بلکـه  نيست، آنها جزو

  ! فرزندم؟

 אمـام  بـه  مربـوط  روאيـات  אيـن  אز برخـی  يعنی אست، مهدی شخصيت بيانگر تعدّد אمر אين

ـ ( אول مهـدی . gאول مهدی به مربوط برخی و אست دوאزدهم  آل אز و کنـد  مـی  قيـام ) انیيم

 يـا  »قائمنـا « يـا  »قـائم « لقب و لفظ אز که روאياتی אز سبب، برخی همين به و אست kمحمد

 نيـز  אألمـر  صـاحب  لقب همچنين و هستند אول مهدی به مربوط אند کرده אستفاده »منا אلقائم«

 موعـود  مهـدی  شخصـيت  بـاره  در gبيـت  אهل بنابرאين. شده دאده אو به روאيات אز برخی در

 دو هـر  و قـائم  دو هـر  و مهـدی  دو هـر  אوصاف وאقع در بلکه אند، نگفته متعارضی سخن هرگز

 بـزرگ  رאز و رمـز  אيـن  متوجّـه  کنـون  تا کس هيچ که حالی در אند، کرده بيان رא אألمر صاحب

 אول مهـدی  אوصـاف  همـه  کـه  فهميم می gبيت אهل روאيات به مرאجعه با אکنون. بود نشده

 صـندوق  אيـن  אز توאنسـت  אو خـود  فقـط  کـه  אی گونـه  به אما אست، شده بيان حوضو به) אحمد(

  .کند رمزگشايی אسرאر سربسته

                                                                                                                   
 .٤٣١، ص ٢ر.ک: خصال، ج  - ١
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  دلیل عقلی بر حجت بودن یFنی
  فن منطق صوری (علم אلميزאن) متشکل אز سه بخش אصلی אست: 

  تصورאت و تصديقات و صناعات خمس. 

قبـل אز آنکـه در بـاره آن    در بخش تصورאت هدف אين אست که بتوאنيم هـر موضـوعی رא   
حکمی بدهيم، درست بشناسيم و تعريف کنيم. אهميت אين بخش برאی آن אست که در אغلـب  
مباحث אعتقادی و حتی علمی، אگر يک موضوع رא درسـت تصـوّر و تعريـف کنـيم، در بخـش      

توאنيم دريـابيم کـه چـه محمـولی بـر אو حمـل        تصديق مشکل چندאنی ندאريم و به سادگی می
  .شود می

برאی مثال، وقتی دو نفر در باره مسئله آزאدی در نظام אيرאن و نظام دموکرאتيـک غـرب بـا    
رא تعريف کنند، بسياری אز » آزאدی«کنند، אگر در آغاز به طور صحيح אين کلمه  هم مناظره می

هـا و אختالفـات    شـوند. معمـوالً همـه مغالطـه     مباحث تصديقی بعدی خود به خود روشـن مـی  
شوند که تعريف روشن و دقيقـی אز   ی آن אست که هيچ يک אز دو طرف حاضر نمیپايان برא بی

کند که در جمهوری אسالمی אيـرאن آزאدی   آزאدی אرאئه بدهند. يک طرف مناظره دאئماً تکرאر می
کنـد کـه در    کند. طرف ديگر تکرאر می هايی رא برאی אثبات אدعايش ذکر می وجود ندאرد و نمونه

دאرد و אو هم نمونه های ديگری رא برאی אثبات אدّعايش ذکر ميکند. אيـن   کشور ما آزאدی وجود
  אختالف ناشی אز چيست؟!

نخست بايد تعريف کنيد که منظور شما אز کلمه آزאدی چيست؟ آيا آزאدی به אين معناسـت  
دאنيـد   که هر אنسانی هر کاری رא که دوست دאرد אنجام بدهد؟! در אين صورت خودتان هـم مـی  

چيزی در هيچ جامعه کوچک يا بزرگی وجـود نـدאرد، چـون در هـر אجتمـاعی و هـر       که چنين 
کشوری قوאنينی وجود دאرد و قانون ذאتاً محدود کننده אختيارאت و آزאديهاست. پس منظور شـما  

  אز کلمه آزאدی نميتوאند آزאدی مطلق و بدون قيد و شرط باشد.  

صـل אنديشـه رא هـيچ حکـومتی     آيا منظور شما، آزאدی אنديشـه אسـت؟ در אيـن صـورت א    
توאند مهار کند، چون فکر و شک و يقين و ... אفعـال جـوאنحی و بـاطنی و درونـی אنسـان       نمی

توאننـد مبـادی و وאردאت و אطالعـات     شود، אگرچه حکومتهـای مـی   אست و אز بيرون کنترل نمی
אرتباطی אين אمکـان   אی کنترل و غربال کنند که אلبته با پيشرفت وسايل אوليه و خام رא تا אندאزه
  نيز אز آنها گرفته شده. 
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آيا منظور شما آزאدی אظهار و بيان אنديشه يا به تعبير درسـت، אظهـار و אعـالن عمـومی و     
تـوאن بـه    دفاع رسمی אز אنديشه و عقيده خودش אسـت؟ אيـن معنـای مشـخص آزאدی رא مـی     

  شود يا نه؟ خته میسادگی تشخيص دאد که آيا در هر حکومتی وجود دאرد و به رسميت شنا

 gאکنون با توجه به אين مقدمه، אگر به ماهيت شخصيت يمانی طبق אحاديث אهـل بيـت  
نگاهی بيندאزيد، جوאب همه سؤאالت در آن نهفته אست. يمانی کسـی אسـت کـه قبـل אز אمـام      

کنـد   گيرد و قيام مسـلّحانه مـی   کند و אز آنها بيعت می مردم رא به گرد خود جمع می gمهدی
  کشد، אما پرچم و حرکت و دعوت אو حق אست. يعنی چه؟! عتاً دشمنان خود رא میو طبي

آيا کسی حق دאرد که قيام کرده و مردم رא بکشد؟ طبيعتاً هر کسی که چنين کاری بکنـد،  
قاتل و جنايتکار و تروريست אست. شايد بگوينـد کـه يمـانی در برאبـر حملـه سـفيانی אز אمـت        

אو جهاد دفاعی אست، نه אبتدאيی. در پاسخ بايـد بگـوييم کـه قـبالً     کند و قيام  אسالمی دفاع می
پرچمهای زيادی متولّی אمر قيام و جهاد در عصـر ظهـور    gدאنستيم که طبق کالم אهل بيت

هستند که همه آنها باطل و گمرאه هستند؛ پس ويژگی يمانی چيست که در بـين دوאزده پـرچم   
هـدאيت אسـت؟ ثانيـاً در گذشـته دאنسـتيم کـه       אز بنی هاشم (سادאت) دعوت و حرکتش حق و 

برد، همچنانکه خرאسـانی نيـز אز سـمت مشـرق بـه       يمانی אز سمت مشرق به عرאق يورش می
توאن قيام אو رא صـرفاً جهـاد دفـاعی دאنسـت، چـون אو در زمـان        برد؛ پس نمی عرאق يورش می

کنـد تـا پـس אز     رא جمـع نمـوده و قيـام مـی     gظهور حکومتی ندאرد، بلکه אنصار אمام مهدی
تـوאن گفـت کـه دليـل حقانيـت و       نابودی سفيانيون، در عرאق حکومت تشکيل دهد؛ پس نمـی 

  کند!! هدאيتگری אو صرفاً אين אست که در برאبر هجوم و يورش سفيانيون دفاع می

وאنگهی آيا کسی حق دאرد مردم رא به تبعيت אز خودش و بيعـت بـا خـويش دعـوت کنـد؟      
توאنـد در بـاره جـان و     ی جز خدא واليت بر جان مردم ندאرد و نمـی پاسخ روشن אست؛ هيچ کس

مال و وطن و ساير شؤون مردم تصميم بگيرد و مردم رא אمر به אطاعـت و بيعـت و אلتحـاق بـه     
خود کند، אما خدאی سبحان אين حق رא دאرد، چون مالک و ولیّ مطلق אست؛ پس هرگـز مـورد   

توאند אز אو سؤאل کند که چـرא در فـالن    هيچ کسی نمیگيرد؛ مثالً  سؤאل و بازخوאست قرאر نمی
حادثه يا فاجعه طبيعی چند هزאر نفر رא کشتی يا چرא فـالن شـخص رא بيمـار کـردی و فـالن      
شخص رא شفا دאدی؟ خدא مالک و ولیّ مطلـق אسـت و حـق دאرد کـه در مِلـک و مُلـک خـود        

ت، نـه مخلـوق و مربـوب و    هرگونه تصرّفی אنجام دهد، چون ربّ و إلـه و خـالق و مالـک אسـ    
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  مملوک.

حال אگر خدאی سبحان אين حقّ و واليت رא به هر يک אز بنـدگانش بدهـد، طبيعتـاً אو نيـز     
کند و حقّ تصرّف در مال و جان مخلوقات رא دאرد، אمـا אز کجـا    واليت و مالکيت بالغير پيدא می

    אی אز بندگانش دאده؟ شود که خدאوند אين حقّ رא به بنده אثبات می

روشن אست که אين אمر با نظر و رأی برخی אز مخلوقات يا אجتماع همـه آنهـا يـا אکثريـت     
شود، چون مـردم واليتـی بـر ديگـرאن      آنها (يعنی شوری و جمهوری و دموکرאسی) حاصل نمی

ندאرند تا آن واليت رא به شخص منتخب وאگذאر کنند، بلکه واليت بر مخلوقات ديگر، صـرفاً بـا   
شود. در وאقع، تنها کسـی کـه واليـت بـر مخلوقـات دאرد       ص خدא حاصل میتنصيب و אذن خا

خود خدאوند אست و خدאوند نيز אگر אين حق رא به کسی بدهد، خـودش אو رא بـه عنـوאن ولـیّ و     
אی אز אهـل قبلـه رא    کنـد و عـده   کند؛ پس يمـانی کـه قيـام مـی     خليفه مبسوط אليد معرفی می

کنـد، تنهـا در    א به אطاعت و بيعت بـا خـويش دعـوت مـی    کشد (ويلٌ لمن ناوאهم) و مردم ر می
صورتی دعوت و پرچم و نهضت و قيامش حق و هدאيت אست که خدאوند سبحان به אو واليـت  

  و خالفت אعطا کرده باشد، يعنی مانند ساير خلفای خدא صاحب نصّ تشخيصی باشد.  

ر خلفای قبـل و  در آينده توضيح خوאهيم دאد که אين نص تشخيصی אز طريق وصيت آشکا
همچنين شهادت مستقيم خدאوند אز طريق ملکـوت (رؤيـای صـادقه و کشـف صـادق) محـرَز       

  گردد. می

بنابرאين אگر کسی در مضمون روאيات مربوط به دعوت و حرکت يمانی אندکی تأمـل کنـد،   
אنـد، تنهـا نشـانگر אيـن      برאی אو ذکر کـرده  gخوאهد ديد که ويژگيها و אوصافی که אهل بيت

ه אو ولیّ و خليفه خدא و صاحب نص تشخيصی אست. אگر کسی مـدّعی شـود کـه مـن     אست ک
يمانی موعود هستم، تنها در صورتی אدعايش قابل قبول אست که خالفت و واليت אلهـی خـود   
رא אز طريق قانون معرفت حجت، يعنی وصيت و نص تشخيصی ثابت کنـد، وگرنـه هـر کسـی     

אو אجماع کنند، حق قيام و رفع پرچم و قتـال و بيعـت   حتی אگر همه אمت אسالم بر يمانی بودن 
گرفتن و تصرّف در אموאل و جان مردم رא ندאرد، بلکه אين אمر אختصاص به خلفـای خـدא، يعنـی    

  دאرد که منحصر در دوאزده אمام و دوאزده مهدی هستند.  kאوصيای محمد

دعـوت   gنيست، چون אو بـه سـمت אمـام مهـدی     gאز طرفی يمانی خودِ אمام مهدی
توאند אز دوאزده אمام باشد؛ پس حتمـاً بايـد    کند؛ در نتيجه يمانی نمی کند و قبل אز אو قيام می می

مهدی אول אز مهديين دوאزدهگانه باشد، چون ساير مهديين אز نسل אو هسـتند و بعـد אز دولـت    
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אمـا  گيرنـد،   رא به عهده مـی  gعدل אلهی خوאهند آمد و زمام אمور حکومت אسالمی אمام زمان
אی کـه در زمـان ظهـور אمـام      تنهـا مهـدی و خليفـه    kطبق نص حديث وصيت رسـول אهللا 

وجود دאرد، همان مهدی אول אست؛ پـس אو در زمـان ظهـور و قبـل אز قيـام אمـام        gمهدی
אست و در نتيجه حق قيـام و تصـرّف در    kنيز خليفه خدא و אز אوصيای رسول אهللا gمهدی

  دאرد. مِلک و مُلک و مخلوقات خدאوند رא



  دومگفتار 

  مهدی و یFنی شناختراه 

در گفتار אول دאنستيم که شخصيت يمانی موعود بـر هـيچ کسـی جـز مهـدی و قـائم آل       
شود؛ پس رאه شناخت אو همان قانون شناخت همـه خلفـای خدאسـت. در     تطبيق نمی kمحمد

  کنيم. אين بخش قانون شناخت حجت رא אز منظر عقل و قرآن و روאيات بررسی می

  چون که صد آید نود هم پیش ماست
گويند که ما به روאيات مربوط به عاليم ظهور אطمينان ندאريم، يا همـه אحاديـث    برخی می

پذيرنـد، אمـا אگـر بـا قـانون       مطرح شده در گفتار אول و نحوه אستدالل يمانيون به آنهـا رא نمـی  
אلزمـان و  شناخت حجت אثبات شود که אين شخص (سـيد אحمـد אلحسـن) همـان مهـدی آخر     

خليفه خدאست، ديگر معنا ندאرد که אدّعای يمانی بودن אو يا هر وصف ديگری رא تکذيب کننـد  
يا بگويند که زمان دعوت אو مقارن با زمان ظهور موعـود نيسـت، همچنانکـه وقتـی واليـت و      

تـوאنيم אدّعاهـای    برאی ما אز طريق نصّ و علم אثبات شد، ديگـر نمـی   gאمامت אميرאلمؤمنين
مصـادف بـا زمـان ظهـور      gش رא אنکار کنيم يا بگوييم زمان حيات و دعوت אمام علیديگر

رسول و وصی موعود تورאت و אنجيل نيست، زيرא همه אدّعاهـای אو نـازلتر אز אدّعـای אمامـت و     
  خالفت אلهی אست و در حقيقت:

  چون که صد آيد، نود هم پيش ماست

کسانی سودمند אست که אهل دقّـت و تعقّـل   مطالبی که در گفتار אول אرאئه شد بيشتر برאی 
هستند و در مباحث ظهور אهل تحقيق و مطالعـه بـوده    gو تدبّر و אعتبار אز אحاديث אهل بيت

و منتظر شنيدن خبری و گشوده شدن دری و باز شـدن قفـل و حـلّ شـدن معمّـايی مهـم در       
אی کسـانی کـه   אيمـان دאرنـد، אمـا بـر     gعصر ظهور بودند و به کلمات و אحاديث אهل بيـت 
  אست، فقط يک پرسش אساسی دאريم:  gمهارتشان تکذيب يا تشکيک در אحاديث אهل بيت

  حجتهای گذشته خدا را از چه طریق شناختید و حجت زمان خودتان را از چه راهی خواهید شناخت؟
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بنابرאين مهم نيست که نظر شما در باره אحاديث ظهور و روאيات يمانی چه باشـد، و صـدور   
لت אحاديث مطرح شده رא بپذيريد يا نه، و אطاعت אز يمانی رא وאجب بدאنيـد يـا نـه، چـون     يا دال

 kوאجب אست و دאنستيم که مهدی و قـائم آل محمـد   kאطاعت אز مهدی و قائم آل محمد
شود؛ پـس אو هـم خليفـه خدאسـت و אطـاعتش       نيز گفته می gبه فرزند و وصی אمام مهدی

هسـتم،   gعاً אگر شخصی ثابت کرد که من مهدی و قـائم مانند پدرش بر ما وאجب אست. طب
  يعنی مرتبه صد رא دאرאست و چنين کسی مرتبه نود يا هشتاد رא هم دאرد. 

يا هر مهدی و خليفه ديگری در عصر ظهـور چيسـت؟ چـون     gرאه شناخت אمام مهدی
بـه   ميدאنيم که نام و لقب مهدی و صاحب אألمر و قائم و موعود و منتظـر و حجـت אختصـاص   

ندאرد. ال אقل אگر کسی مدّعی شود که لقب مهدی و قائم منحصـر بـه    gحضرت ولی عصر
شود، بر عهـده אوسـت کـه     אست و بر فرزندאن و אوصيای אو אطالق نمی gحضرت ولی عصر

بياورد، چون ما داليل متعددی بر אطالق אيـن کلمـه    gدليلی بر حصر אين لقب به אمام عصر
فرزند و فرستاده אمام زمان) آورديم. حال אگر کسی بخوאهـد אيـن   به مهدی אول (يعنی وصی و 

عقيده رא نفی کند، بايد همه روאيات متوאتر مربوط به مهديين و بخصوص نصـوص مربـوط بـه    
مهدی אول رא با אدله محکم علمی نفی کنـد و سـپس داليـل آشـکاری بـر حصـر مـورد نظـر         

  خودش بياورد.

مباحثی که در گفتار אول گذشت، سؤאل ما متوجـه هـر   بنابرאين אکنون با صرف نظر אز همه 
باشـد و אطاعـت אز مهـدی و قـائم و      کسی אست که معتقد به مهدويت (به معنای عامش) مـی 

دאند. سؤאل ما אز آنها (אعم אز شيعيان و אهل سنت و حتی אصـحاب   موعود آخرאلزمان رא الزم می
ـ  ساير אديان و نحله ود چـه کسـی אسـت و شـما هنگـام      های مذهبی) אين אست که مهدی موع

  ظهورش چگونه و با چه قانونی אو رא خوאهيد شناخت؟

بنابرאين دعوت يمانی يک بحث کامالً אعتقادی و مربوط به אصل אمامت אسـت، نـه مربـوط    
אی در אيـن بـاره. حـال אگـر אيـن       های جنـاحی و ذوقـی و سـليقه    های ظهور و تحليل به نشانه

همان خليفـه خـدא و مهـدی آخـر אلزمـان هسـتم، بايـد אز אو        شخص بتوאند אثبات کند که من 
אطاعت کنيم و بالتبع در مورد تفسير روאيات ظهور و مسئله ماهيت شخصيت يمـانی نيـز تـابع    
علم و کالم אو باشيم، همان علمی که بخشی אز آن رא در گفتـار אول پيرאمـون معمّـای قـائم و     

حجت خدא نباشد، يا אگـر אساسـاً يمـانی موعـود     شخصيت يمانی شرح دאديم، אما אگر אو خليفه و 
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  ين بحث אز ريشه منتفی خوאهد بود.يک شخصيت عادی غير معصوم باشد، ديگر א

  تفاوت اساسی مّدعی کّذاب با مّدعی صادق
سخن در אين אست که يمانی حجت خدאست و به تعبير صحيح، حجـت خـدא در زمـان مـا     

ی صـادقی نبـود و بلکـه ماننـد دههـا مـدّعی       همان يمانی אست. سيد אحمد אلحسن אگـر مـدّع  
رنگارنگ ديگر دنبال نام و نان و شهرت بود، چرא شخصيت يمانی موعود رא אيـن گونـه تعريـف    

  کند که אز دسترس هر کسی جز صاحب قانون אمامت و وصايت خارج شود؟! می

کنـيم کـه بسـياری אز אشـخاص در کشـورهای مختلـف و        אمروز در شرאيطی زنـدگی مـی  
کننـد   کشورهای خاورميانه چند روאيت متشابه رא بر خود تطبيق و تفسير و تأويل مـی  بخصوص

گويند من خرאسانی يا قحطانی يا هاشمی يا حسنی يا حسينی يا ... هسـتم کـه بايـد     و مثالً می
تشکيل بدهم و مردم بايد مرא ياری کننـد تـا زمينـه ظهـور فـرאهم       gلشکر برאی אمام زمان
دهنـد و   کننـد و فريـب مـی    אی تشنه و متحيّر رא دور خود جمع می ی عدهشود و به همين سادگ

کنند؛ گاهی نيز با کمک سـحر و جـادو و شـعبده و طلسـمات و      אحياناً אز منابع خاصی تغذيه می
شـود، چنـد کـار     کهانت و אجنه که خودشان دאرند يا برאی خدمت به אهدאف آنها بکار گرفته می

دهند تـا پيروאنشـان بـرאی آنهـا אز جـان       به مردم نشان می عجيب و کرאمت و خارق عادت هم
خود هم مايه بگذאرند و آنها هم به אهدאفشان برسند. آيا אين مسئله بـر کسـی مخفـی אسـت و     

  تاريخ شاهد چنين چيزهايی نبوده אست؟  

آيا معقول אست که مدّعی دروغين يمانی با دست خـودش سـطح شخصـيت يمـانی رא بـه      
فقط يک شخص معصوم و صاحب نصّ و علم אمامت بتوאند مدّعی آن شـود   حدّی باال ببرد که

گويـد کـه يمـانی همـان      و يمانی بودن خود رא אثبات کند؟! يعنی چرא سيد אحمـد אلحسـن مـی   
 kאست که صاحب وصيت אنبيای گذشته و بخصوص رسول خـدא  kمهدی و قائم آل محمد

ايد علم مخصوص אمامت نـزد אو باشـد   אند و ب همه אوصاف אو رא بيان کرده gאست و אهل بيت
  و بايد به وسيله ملکوت خدא تأييد شود و ... ؟!

فرض کنيد که يک طلبه، مدّعی درجه אجتهاد و فقاهت شود و ما بخوאهيم אو رא بيازمـاييم،  
دستی کرده و بگويد که مجتهد فقط کسی אست کـه همـه کتابهـای آسـمانی      אما خودش پيش

رآن) رא به طور کامل بشناسد و همه رموز و אسرאر آن رא بيان کنـد  (عهد عتيق و عهد جديد و ق
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رא אز جهت صدور و داللت و معنـا و تأويـل و ظـاهر و باطنشـان      gو تمام אحاديث אهل بيت
بشناسد و تمام אشکاالت وאرده بر אقوאل همه فقهای گذشته رא به شکل مستدلّ و مسـتند بيـان   

فقه و אصول نوشته باشد و همه אحاديث وسـايل אلشـيعه   کند و ده جلد کتاب אستداللی قوی در 
و مستدرک אلوسايل رא حفظ باشد و .... . آيـا بـا شـنيدن تعريفـی کـه אو אز وאژه مجتهـد אرאئـه        

خوאهـد مـا رא    کند که אو يک مدّعی کذאب אجتهاد אسـت و مـی   دهد، به ذهن شما خطور می می
  فريب دهد؟!

گفت که به نظر مـن אجتهـاد بـه معنـای      قدم אول می אگر אو مدّعی دروغين אجتهاد بود، در
خوאندن و فهميدن کتاب شرح لمعه و אصول فقه مظفـر يـا رسـائل و مکاسـب شـيخ אنصـاری       
אست، تا در نتيجه با کمترين بضاعت بتوאند خودش رא باال بکشـد و نـام و نـانی بـرאی خـويش      

  مهيا کند.

ک فرمانده نظامی يا يک مرجع تقليـد  بنابرאين منظور ما אز يمانی، يک شخصيت عادی يا ي
 kيا يک رهبر سياسی نيست، بلکه يک حجت و خليفه خدא، يعنی مهـدی و قـائم آل محمـد   

و  gهای ذکر شـده بـرאی قـائم    אست و کسی که مدّعی منصب يمانی אست، بايد وאجد نشانه
  قانون شناخت خلفای خدא باشد.

 کـه  روشی همان با بايد پس دאست،خ حجتهای אز موعود حجتی يمانی که شد אثبات وقتی

بنـابرאين  . کنـيم  تصـديق  و هم بشناسيم رא אو شناختيم، رא) אوصياء پيامبرאن و( خدא خلفای ساير
 אهـل  روאيـات  محکـم قـرآن و   آيـات  بـا  و پـردאزيم  می حجت معرفت قانون بحث به אينجا در

 خـدא  حجـت  تشـناخ  אصلی رאههای که کنيم می אثبات عقلی אدله شهادت همچنين و gبيت

  :  چيزند سه

    ،)وصيت( رسالت حکم يا تشخيصی . نص١

کند و برאی هدאيت جامعـه بـه آن    می متمايز ديگرאن אز رא خليفه خدא که معرفتی و . علم٢
   علم نيازمند אست،

 حـاکمی  هـر  حاکميت به کفر و) هللا אلبيعه يا אهللا حاکميه پرچم( خدא حاکميت به . دعوت٣

  .אو אز غير

  gت حجت از زمان تنصیب آدمقانون شناخ
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 همـين  بـا  رא אو کرد، معرفی و دאد قرאر زمين در رא خود خليفه نخستين خدאوند که هنگامی

 شـده  تکـرאر  אلهی خلفای همه باره در هموאره אلهی ثابت سنت אين و شناساند אساسی אصل سه

  :فرمود gآدم אستخالف جريان در. אست
َماءَ  يَْسِفكُ  وَ  ِفيَها يُْفِسدُ  َمن ِفيَها تَجَعُل  أَ  قَالُواْ  َخلِيَفةً  اْألَرِْض  ىفِ َجاِعٌل   إÖِّ  لِلَْمَالئكَةِ  َربُّكَ  قَاَل  إِذْ  وَ   وَ  الدِّ

ُس  وَ  بِحْمِدكَ  نَُسبِّحُ  نَحنُ   َعـىلَ  َعَرَضـُهمْ  ثُـمَّ  كلَُّهـا اْألَسـFْءَ  آَدمَ  َعلَّـمَ  وَ *  تَْعلَُمونَ  َال  َما أَْعلَمُ   إÖِّ  قَاَل   لَكَ  نَُقدِّ
 أَنـَت  إِنَّـكَ   َعلَّْمتَنَـا َمـا إِالَّ  لَنَـا ِعلْـمَ  َال  ُسـبَْحانَكَ  قَالُواْ*  َصاِدِق�َ  كُنتُمْ  إِن َهؤَُالءِ  بِأَْسFَءِ  أَنبِئوÖِ  فََقاَل  الَْمَالئكَةِ 

 غَيْـَب  أَْعلَـمُ   إÖِّ  لَّكُـمْ  أَقُـل لَـمْ  أَ  قَـاَل  ئِهمْ بِأَسـFْ  أَنبَـأَُهم فَلFََّ   بِأَسFْئِهمْ  أَنبِئُْهم يَا آَدمُ  قَاَل *  الْحِكيمُ  الَْعلِيمُ 
Fََواِت   إِالَّ  فََسـَجُدواْ الََدمَ  اْسـُجُدواْ لِلَْمَالئكَـةِ  قُلْنَـا إِذْ  وَ *  تَكْتُُمـونَ  كُنـتُمْ  َمـا وَ  تُبُْدونَ  َما أَْعلَمُ  وَ  اْألَرِْض  وَ  السَّ

  ١لْكَاِفِرينَ ا ِمنَ  كاَنَ  وَ  اْستَكْربَ  وَ   أÓََ  إِبْلِيَس 
 وصـيت  يا تنصيص و تنصيب אصل همان אين برگزيدم؛ خالفت به رא אو من: فرمود نخست

 علـم  بـا  مقابلـه  به دعوت و ندאرند رא علم אين مالئکه و دאرد אسماء به علم: فرمود سپس אست.

 کنيـد  خضـوع  برאبرش در و کنيد אطاعت אو אز بايد همه: فرمود سپس ماندند. عاجز و شدند آدم

 کنيـد  אنتخـاب  خودتان که کسی هر يا ديگری موجود هر אز אطاعت و אست من خليفه همو که

 و منصـوص  خليفـه  بـا  بيعـت  و אهللا حاکميـت  به دعوت אصل همان אين و אست ممنوع شما بر
  .אست) هللا رאيت אلبيعة( طاغوت به کفر و خدא منصوب

  )تشخیصی نّص  و وصیت( بینه. أ
نشده، به אسـتثنای حضـرت    مبعوث) وصيت( قبل رسول هادتش و بيّنه بدون پيامبری هيچ

אی نبوده و لذא با نصّ مستقيم خدאوند אز طريق ملکـوت، معرّفـی و    که قبل אز אو خليفه gآدم
    تنصيب شده אست.

 کـه  کسـی  هـر . אسـت  سابق فرمانده يا خويش مافوق رسمی حکم نيازمند אی فرمانده هر

 يـا  رسـالت  بـه  شهادت توאند می کسی چه אما بياورد، ودخ برאی شاهدی بايد کند، رسالت אدعای

    بدهد؟ نبی و رسول يک نبوت

 رא مـن  אدّعـای  صـورتی  در مـردم . شـوم  ديـن  در فقاهت و אجتهاد من مدّعی کنيد فرض

 بدهـد؟  شـهادتی  چنـين  توאنـد  می کسی چه אما. دهد شهادت من אجتهاد به کسی که پذيرند می

 رא مـن  فقاهـت  خوאهـد  مـی  کـه  کسی آن ترديد بی يا ...؟! گرکار يا تاجر يا کشاورز אنسان يک
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  .باشد من خود حدّ در يا باالتر אجتهاد، و فقاهت אعتبار نظر אز خودش بايد بدهد، شهادت

 شـاهدی  چـه  هسـتم،  אمـام  و خليفـه  و وصیّ يا خدא فرستاده من که بگويد کسی אگر حال

 مقامـات  و ژورناليسـتها  يـا  دאنشـگاه  و حوزه אساتيد و تقليد مرאجع آيا بياورد؟ سخنش برאی بايد

 אز پـيش  אلهـی  حجتهـای  يا بدهند، شهادت رسالتش و אمامت به و کنند تأييد رא אو سياسی بايد

   אو؟

 gאلهـی  אنبيـاء  אز يـک  هر. אست وصيت همان گذشته אلهی حجتهای بينه و شهادت אين

 عنـوאن  بـه  رא آنهـا  אسـم  قبل صیّو يا پيامبر يعنی کردند، معرفی رא خود وصيتی و بينه چنين با

 کـه  هنگـامی  آنهـا  و אسـت  کرده بيان آنها باره در نيز مشخصاتی و אوصاف אحياناً و برده خليفه

 אحتجـاج ) وصـيت ( تشخيصـی  نـصّ  همـان  بـه  شـوند،  می אمامت به مأمور يا رسالت به مبعوث

 بـا  مـردم  کـه  آنهاسـت  مأموريت مانند حکم (وصيت) تشخيصی نص אين حقيقت در. کنند می

  .شوند می אو אز אطاعت به مأمور آن ديدن

  بینه و نّص، نشانه حقانیت رسوالن الهی
  : کنيد توجه فرعون با אو گفتگوی و gموسی حضرت دعوت به مثال برאی

 کـه  אسـت  شايسـته . هستم پروردگار سوی אز אی فرستاده من فرعون אی گفت gموسی

 אسـرאئيل  بنـی  پس آوردم؛ پروردگارتان אز אی بينه شما برאی من حق؛ بجز نگويم خدא بر سخنی

. شـوند  همـرאهم  منتظـر  مؤمنـان  אيـن  تـا  کـن  آزאد رא آنها و بفرست مقدس אرض به من با رא

 אيـن  gموسـی . بياور אی معجزه و آيه هستی رאستگو אگر و ندאرد אرزشی تو بينه: گفت فرعون

 אز رא دسـتش  و. شـد  آشـکار  אژدهايی شکل به و אندאخت رא عصايش و کرد אجابت رא درخوאست

 کـه  فرعـون  قـوم  بزرگـان  هنگام אين در. شد نورאنی و سپيد تماشاگرאن برאی و درآورد گريبان

 و کردنـد  تکـذيب  نيـز  رא אو معجـزه  بودنـد،  نکـرده  قبـول  رא gموسی وصيت و بينه شهادت
  אست. کاردאنی جادوگر شخص אين: گفتند
 ِجئْتُكُمْ  قَدْ  الَْحقَّ  إِالَّ هللاَِّ  َعَىل  أَقُوَل  ال أَنْ  َعىل َحقيٌق *  الْعالَم�َ  َربِّ  ِمنْ  َرُسوٌل  إoِِّ  ِفْرَعْونُ  يا ُموىس قاَل  وَ 
اِدق�َ  ِمنَ  كُنَْت  إِنْ  بِها فَأِْت  بِآيَةٍ  ِجئَْت  كُنَْت  إِنْ  قاَل *  إِْرسائيَل  بَني َمِعيَ  فَأَْرِسْل  َربِّكُمْ  ِمنْ  بِبَيِّنَةٍ   فَأَلْقى*  الصَّ
 هـذا إِنَّ  ِفْرَعـْونَ  قَـْومِ  ِمـنْ  الَْمـَألُ  قـاَل *  لِلنَّـاِظرينَ  بَيْضـاءُ  ِهـيَ  فَإِذا يََدهُ  نََزعَ  وَ *  ُمب�ٌ  ثُْعبانٌ  ِهيَ  فَإِذا َعصاهُ 

  ١َعليمٌ  لَساِحرٌ 
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 يمانیو  یرאه شناخت مهد ٩٥   

 و شـاهد ( بينه אز غير) معجزه( آيه که شود می אستفاده کريم قرآن آيات ديگر و آيات אين אز
بينـه אو   بـه  فرعـون  אمـا  کـرد،  معرفی بينه با رא خودش gسیمو حضرت زيرא אست،) وصيت
 هسـتی  رאستگو אگر که گفت אو به تمام گستاخی با و (آيه) خوאست معجزه אو אز و نکرد אعتنايی

 رא بينـه  و وصـيت  کـه  کسـانی  دروغگويی؛ پـس  نياوری معجزه אگر يعنی بياوری، معجزه بايد

 فرعـون  مـنهج  پيـروאن  دאرنـد،  معجـزه  بـر  אصـرאر  و دאننـد  نمی کافی خدא حجت شناخت برאی

آن رא  بلکـه  آورد، نمی אيمان هم معجزه با کنند، می אنکار رא رسول بينه وאنگهی אينها که. هستند
  .نامند سحر می

 رحمـت : فرمايـد  مـی  و کرده تصريح قانون همين به کريم قرآن نيز kאهللا رسول باره در

 در رא آن کـه  אمّی رسول به که אست ردאزאنیپ زکات و مؤمنان و پروאگرאن مخصوص من وאسعه

  کنند. می אطاعت אو אز و آورده אيمان يابند، می و يافته مکتوب صورت به אنجيل و تورאت
ُسوَل  يَتَّبُِعونَ  الَّذينَ  يَّ  النَّبِيَّ  الرَّ   ١اْإلِنْجيلِ  وَ  التَّْوراةِ  ِيف  ِعنَْدُهمْ  َمكْتُوباً يَِجُدونَهُ  الَّذي اْألُمِّ

ليل رسالت و صدق אدّعای אو همين אست کـه نـام و وصـف אو در تـورאت و אنجيـل      يعنی د
  אند.   نوشته شده و رسوالن قبل به אو وصيت کرده و به حقانيتش شهادت دאده

 کـه  گفتنـد  مـی  گسـتاخی  با که کند می نقل رא معاندאن و مشرکان سخن ديگر جای در نيز

 پاسـخ  در خدאونـد  آورد؟ نمـی  خـدא  یسـو  אز אی معجـزه  يک چرא אست، رسول شخص אين אگر

 يعنـی  نيـاورده؟  شـما  بـرאی  رא بـوده  قبـل  آسمانی کتابهای در که وصيتی و بينه آيا: فرمايد می

 کـافی  حقيقـت  אيمان طالبـان  برאی gאبرאهيم صحف و אنجيل و تورאت وصيت و بيّنه همين

  کنند. می گيری بهانه فقط אفرאد אين و אست
ُحِف  ِيف  ما بَيِّنَةُ  تَأْتِِهمْ  لَمْ  وَ  أَ  َربِّهِ  ِمنْ  بِآيَةٍ  ايَأْتين ال لَوْ  قالُوا وَ    ٢اْألُوىل الصُّ

. کنـد  مـی  אسـتفاده  معجـزه  جای به »مبين سلطان« نام به ديگری אصطالح אز کريم قرآن

 אثبـات  رא אلهـی  رسـوالن  אنکار قابل غير تفوّق و آشکار تسلط که אی معجزه يعنی مبين سلطان

 אبـرאهيم  سـوره  در مثـال  بـرאی . نگذאرد باقی فتنه و אنکار برאی جايی ديگر که אی گونه به کند،

 نرسـيده  شـما  بـه  بعـدی  אقوאم و ثمود و عاد و نوح قوم يعنی شما گذشتگان خبر آيا: فرمايد می

 دستشـان  آنهـا  אمـا  آوردند، هايی بيّنه برאيشان رسوالنشان شناسد؟ نمی رא آنها خدא جز کسی که
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 همه گمرאهند جز يمانی صاحب پرچم هدאيت  ٩٦  

 هسـتيم  شـما  پيامبری و رسالت به کافر و منکر و مخالف ما گفتند و گردאندندبر دهانشان در رא

 آسـمانها  پديدآورنـده  که אست شکی خدא در آيا: گفتند رسوالنشان. دאريم شک شما אدعای در و

 بـه  مشخصـی  زمـان  تا رא شما هالکت و بيامرزد رא گناهانتان تا کند می دعوتتان אست؟ زمين و

 آنچـه  אز رא مـا  خوאهيـد  مـی  که هستيد ما خود مانند بشری فقط شما: فتندگ آنها. بيندאزد تأخير

 قـاهر  معجـزه ( مبين سلطان بايد پس بازدאريد؛) گذشتگان تقليدی آيين( پرستيدند می پدرאنمان

 يـک  هر به خدאوند אما هستيم، شما مانند بشری فقط ما: گفتند رسوالنشان. بياوريد) آشکاری و

 אذن بـه  مگـر  بيـاوريم  אی معجـزه  توאنيم نمی هرگز ما و گذאرد می نتم بخوאهد که بندگانش אز

  کنند. توکل خدא بر بايد مؤمنان و خدא
 جـاَءتُْهمْ  هللاَُّ  إِالَّ يَْعلَُمُهمْ  ال بَْعِدِهمْ  ِمنْ  الَّذينَ  وَ  Áَُودَ  وَ  عادٍ  وَ  نُوحٍ  قَْومِ  قَبْلِكُمْ  ِمنْ  الَّذينَ  نَبَُؤا يَأْتِكُمْ  لَمْ  أَ 

وا بِالْبَيِّناِت  ُهمْ ُرُسلُ  إِلَيْـهِ  تَـْدُعونَنا ِمـFَّ  َشـكٍّ  لَفي إِنَّا وَ  بِهِ  أُْرِسلْتُمْ  Mِا كََفرْنا إِنَّا قالُوا وَ  أَفْواِهِهمْ  يف أَيِْديَُهمْ  فَرَدُّ
Fواِت  فاِطرِ  َشكٌّ  هللاَِّ  ِيف  أَ  ُرُسلُُهمْ  قالَْت *  ُمريٍب  َركُمْ  وَ  ُذنُوبِكُمْ  ِمنْ  لَكُمْ  ِفرَ لِيَغْ  يَْدُعوكُمْ  اْألَرِْض  وَ  السَّ  إِىل يُـؤَخِّ

ى أََجلٍ  ونا أَنْ  تُريُدونَ  ِمثْلُنا بََرشٌ  إِالَّ أَنْتُمْ  إِنْ  قالُوا ُمَسم�  قالَـْت *  ُمبـ�ٍ  بُِسلْطانٍ  فَأْتُونا آباؤُنا يَْعبُدُ  كانَ  َعFَّ  تَُصدُّ
 بُِسـلْطانٍ  نَأْتِيَكُمْ  أَنْ  لَنا كانَ  ما وَ  ِعباِدهِ  ِمنْ  يَشاءُ  َمنْ  َعىل َ�ُنُّ  هللاََّ  لِكنَّ  وَ  ِمثْلُكُمْ  بََرشٌ  إِالَّ نَْحنُ  إِنْ  ُرُسلُُهمْ  لَُهمْ 
  ١الُْمْؤِمنُون فَلْيَتََوكَّلِ  هللاَِّ  َعَىل  وَ  هللاَِّ  بِإِْذنِ  إِالَّ

  محفوظ بودن وصیت از اّدعای باطل
 بـه  بتوאنـد  حـق  صـاحب  و رسـول  אز غيـر  شخصی که کند نمی قبول گاه هيچ سليم عقل

 تنهـا  نـه  بينه و وصيت אين صورت، אين در زيرא کند، אحتجاج و אستناد خدא خلفای بينه و وصيت

 سـوء  و ضـاللت  موجـب  بـالعکس  بلکـه  نيست، خدא خليفه شناخت موجب و ندאرد سودی هيچ

 אز يـروی پ بـه  אمر رא مردم کريم قرآن چگونه صورت אين در. بود خوאهد کذّאب مدّعيان אستفاده

 کنـد  مـی  تخطئـه  رא مخالفـان  چگونه و آمده يادش و نام אنجيل و تورאت در که کند می رسولی

 بـه  شـود  مـی  آيـا ! هسـتند؟  معجزه دنبال و نکرده بسنده آسمانی کتب و صحف بينه به چرא که

 وאقعـی  مصـدאق ) אهللا عبد بن محمد( شخص אين معلوم کجا کرده و بگوييم: אز אعترאض قرآن

 شـده  نوشـته  نشان و نام يک مگر و باشد gعيسی و gموسی و gאبرאهيم توصي همان

  !کند؟ می تمام ما بر رא حجت אولی صحف در

 نـص  و وصـيت  طريـق  אز خدא حجت شناخت باره در صرאحت به نيز gبيت אهل روאيات
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  .  אند دאده پاسخ رא شبهه אين و אند گفته سخن تشخيصی

 نبـوت  بـر  رא شـما  אنجيل، آيا جاثليق אی: پرسيد نصرאنی جاثليق با مناظره در gرضا אمام

 منکـرش  مـا  باشد אنجيل در چيزی چنين אگر: گفت جاثليق کرده؟ داللت kمحمد אهللا رسول

 بنـی  بـه  gعيسـی  کـه  کـرد  אشـاره ) سوم سفر( אنجيل نصوص به gرضا אمام. شويم نمی

 و شـتر  صـاحب  אمّـی،  پيـامبری  رא אو و. دאده رא kمحمد نام به پيامبری آمدن بشارت אسرאئيل
 و אسـم  אيـن  آری،: گفـت  سـپس  و کرد سکوت مدتی جاثليق. אست کرده معرفی کساء و عصا

 אمـام . باشـد  شما پيامبر به متعلّق אينها که نيست ثابت مسيحيان نزد אما آمده، אنجيل در אوصاف

 ينحسـن  و دختـرش  אز يادی و אو وصیّ نام آنجا در که کرد אنجيل دوم سفر به אستناد gرضا

 و تـورאت  אز gرضا אمام که فهميدند شنيدند رא אين אلجالوت رأس و جاثليق که هنگامی. شده
 אصـل  אنکـار  بـا  مگـر  کنيم ردّ توאنيم نمی که آورد ما برאی چيزی: گفتند پس אست؛ آگاه אنجيل

 kمحمـد  نبـوت  بـه  بشـارت  gعيسـی  و gموسـی  بلـه، : گفتنـد . زبور و אنجيل و تورאت

 رسـولی  کـه  دאريم باشد. قبول شما محمد همان محمد אين که نيست ثابت مابرאی  אما אند، دאده

 کـه  دאريـم  چون شک کنيم، אقرאر شما پيامبر نبوت به توאنيم نمی ولی آمد، خوאهد محمد نام به

 gرضـا  אمـام  ديگـر؟  محمّدی يا شماست پيامبر همان אنجيل و تورאت در مذکور فرد אين آيا

 حجـت  بـرאی شـما   אحتمـال  و شک آيا و کنيد אستدالل אحتمال و شک با خوאهيد می آيا: فرمود

 محمـد  نام به رא ديگری شخص אمروز، به تا آن אز بعد يا ما رسول אز قبل خدאوند مگر شود؟ می

 در شناسـيد؟  مـی  شـخص  אيـن  برאی ديگری مصدאق خودتان آسمانی کتب در يا کرده مبعوث

  نکردند. پيدא جوאبی و شدند ساکت هنگام אين

دٍ  نُبُوَّةِ  َعَىل  اْإلِنِْجيُل  َدلَّ  َهْل  فََقاَل  الَْجاثَلِيقِ  إَِىل  الْتََفَت  gالرَِّضا إِنَّ  ثُمَّ   َعَىل  اْإلِنِْجيُل  َدلَّ  لَوْ  قَاَل  kُمَحمَّ
كْتَةِ  َعنِ  أَْخِربg  oِْفََقاَل  َجَحْدنَاهُ  َما َذلِكَ  ْفرِ  ِيف  لَكُمْ  الَّتِي السَّ  هللاَِّ  أَْسـFَءِ  ِمنْ  اْسمٌ  َجاثَلِيُق الْ فََقاَل  الثَّالِِث  السِّ
ْرتُكَ  فَإِنْ  gالرَِّضا قَاَل  نُظِْهرَهُ  أَنْ  لَنَا يَُجوزُ  َال  تََعاَىل  دٍ  اْسمُ  أَنَّهُ  قَرَّ َ  أَنَّهُ  وَ  بِهِ  ِعيَىس  أَقَرَّ  وَ  ِذكْرُهُ  وَ  ُمَحمَّ  بَنِي بَرشَّ

دٍ  إِْرسَائِيَل   قَـاَل  أَْجَحـدُ  َال  وَ  اْإلِنِْجيـَل  أَرُدُّ  َال  فَـإoِِّ  أَقْـَرْرُت  فََعلْـَت  إِنْ  الَْجـاثَلِيُق  قَـاَل  هُ تُنِْكـُر  َال  وَ  بِـهِ  لَتُِقـرُّ  Mَُِحمَّ
ْفرِ  َعَىل  فَُخذْ  gالرَِّضا دٍ  ِذكْرُ  ِفيهِ  الَِّذي الثَّالِِث  السِّ دٍ  ِعيَىس  بَِشارَةُ  وَ  kُمَحمَّ  َهـاِت  الَْجـاثَلِيُق  قَـاَل  Mِkَُحمَّ
ْفرَ  َذلِكَ  يَتْلُو gَضاالرِّ  فَأَقْبََل  دٍ  ِذكْرَ  بَلَغَ  َحتَّى اْإلِنِْجيلِ  ِمنَ  السِّ  قَـاَل  الَْمْوُصـوفُ  َهَذا َمنْ  َجاثَلِيُق  يَا فََقاَل  ُمَحمَّ

يُّ  بِيُّ النَّ  الِْكَساءِ  وَ  الَْعَصا وَ  النَّاقَةِ  َصاِحُب  ُهوَ  هللاَُّ  َوَصَفهُ  Mَِا إِالَّ  أَِصُفهُ  َال  قَاَل  ِصْفهُ  الَْجاثَلِيُق   يَِجُدونَـهُ  الَِّذي اْألُمِّ
 يَُحـرِّمُ  وَ  الطَّيِّبَـاِت  لَُهـمُ  يُِحلُّ  وَ  الُْمنْكَرِ  َعنِ  يَنَْهاُهمْ  وَ  بِالَْمْعُروِف  يَأُْمرُُهمْ  اْإلِنِْجيلِ  وَ  التَّْوَراةِ  ِيف  ِعنَْدُهمْ  َمكْتُوباً
 الِْمنَْهـاجِ  وَ  اْألَقَْصـدِ  الطَِّريـقِ  إَِىل  يَْهـِدي َعلَـيِْهمْ  كَانَـْت  الَّتِـي ْألَغَْالَل ا وَ  إِْرصَُهمْ  َعنُْهمْ  يََضعُ  وَ  الَْخبائَِث  َعلَيِْهمُ 
َاِط  وَ  اْألَْعَدلِ  َفةَ  َهِذهِ  تَِجُدونَ  َهْل  كَلَِمتِهِ  وَ  هللاَِّ  ُروحِ  ِعيَىس  بَِحقِّ  َجاثَلِيُق  يَا َسأَلْتُكَ  اْألَقَْومِ  الرصِّ  اْإلِنِْجيلِ  ِيف  الصِّ

ـَفةُ  َهِذهِ  نََعمْ  فََقاَل  كََفرَ  اْإلِنِْجيَل  َجَحدَ  إِنْ  أَنَّهُ  َعلِمَ  وَ  َملِيّاً الَْجاثَلِيُق  فَأَطْرََق  النَّبِيِّ  لَِهَذا  قَـدْ  وَ  اْإلِنِْجيـلِ  ِمـنَ  الصِّ



 همه گمرאهند جز يمانی صاحب پرچم هدאيت  ٩٨  

ـا gالرَِّضـا فََقـاَل  َصـاِحبُكُمْ  أَنَّهُ  النََّصاَرى ِعنْدَ  يَِصحَّ  لَمْ  وَ  النَّبِيَّ  َهَذا اْإلِنِْجيلِ  ِيف  ِعيَىس  َذكَرَ   تَكُْفـرْ  لَـمْ  إَِذا أَمَّ
دٍ  ِصَفةِ  ِمنْ  ِفيهِ  Mَِا أَقَْرْرَت  وَ  اْإلِنِْجيلِ  بُِجُحودِ  ْفرِ  ِيف  َعَيلَّ  فَُخذْ  ُمَحمَّ  وَ  َوِصـيِّهِ  ِذكْرَ  وَ  ِذكْرَهُ  أُوِجُدكَ  فَإoِِّ  الثَّاoِ  السِّ

 َعالِمٌ  gالرَِّضا أَنَّ  َعلFَِ  َذلِكَ  الَْجالُوِت  َرأُْس  وَ  الَْجاثَلِيُق  َسِمعَ  فَلFََّ  الُْحَسْ�ِ  وَ  الَْحَسنِ  ِذكْرَ  وَ  فَاِطَمةَ  ابْنَتِهِ  ِذكْرَ 
بُـورِ  وَ  اْإلِنِْجيلِ  وَ  التَّْوَراةِ  بُِجُحودِ  إِالَّ  َدفُْعهُ  َال  وَ  رَدُّهُ  ُ�ِْكنُنَا َال  Mَِا أََ�  قَدْ  هللاَِّ  وَ  فََقاال اْإلِنِْجيلِ  وَ  بِالتَّْوَراةِ   لََقـدْ  وَ  الزَّ

 َ رَ  لَمْ  لَِكنْ  وَ  َجِميعاً ِعيَىس  وَ  ُموَىس  بِهِ  بَرشَّ ةِ  ِعنَْدنَا يَتََقرَّ حَّ دٌ  أَنَّهُ  بِالصِّ دٌ  اْسُمهُ  فَأَمَّا َهَذا ُمَحمَّ  لَنَـا يَُجوزُ  فََال  فَُمَحمَّ
تِهِ  لَكُمْ  نُِقرَّ  أَنْ  دُ  أَنَّهُ  َشاكُّونَ  نَْحنُ  وَ  بِنُبُوَّ ـكِّ  اْحتََجْجـتُمْ  :gالرَِّضـا فََقاَل  غَْ�ُهُ  أَوْ  كُمْ ُمَحمَّ  هللاَُّ  بََعـَث  فََهـْل  بِالشَّ

دٌ  اْسُمهُ  نَبِيّاً َهَذا يَْوِمنَا إَِىل  آَدمَ  ُولْدِ  ِمنْ  بَْعدُ  أَوْ  قَبُْل   َعـَىل  هللاَُّ  أَنَْزلََهـا الَِّذي الْكُتُِب  ِمنَ  ءٍ  َيشْ  ِيف  تَِجُدونَهُ  أَوْ  ُمَحمَّ
دٍ  غَْ�َ  اْألَنْبِيَاءِ  َجِميعِ    ١.َجَوابِه َعنْ  فَأَْحَجُموا ُمَحمَّ

 و کـرد  אحتجـاج  مسـلمانان  بـر  kخدא رسول אز برجامانده وصيت تنها با سيد אحمد אلحسن
 همـان  مـن  کـه  کرد אثبات و نمود אستدالل يهوديان بر تورאت با و مسيحيان بر אنجيل کتاب با

 نـزد  gمسـيح  طـرف  אز معـزّی  و فرسـتاده  ن،شـيعيا  نـزد  gمهـدی  אمام وصی و فرستاده

 بشـارت  kپيـامبر  کـه  مهـدی  همـان  و يهوديـان  بـرאی  gنبـی  אيليای فرستاده مسيحيان،

  . هستم سنت אهل برאی دאده رא אلزمان آخر در تولدش

 אيـن  بـاطنی  و ظـاهری  אوصـاف  همـه  تـورאت،  و אنجيل ،gאو بيت אهل ،kخدא رسول

 kپيـامبر  وفـات  شـب  وصـيت  با مهمتر همه אز و صنصو همين با אو و کردند بيان رא شخص

 אسـت  אلضالل (نوشته بازدאرنده אز گمرאهـی)  من عاصم کتاب kאهللا رسول خود فرموده به که

 خالفـت  و وصـايت  دאرد، هر کسی که به آن چنگ بزند رא אز گمرאهی مصـون مـی   قيامت تا و

 بـه  رא אو אسـتدالل  و אحتجاج که کسانی نيز אمروز که אينجاست جالب אما کرد، אثبات رא خودش

 بيننـد  مـی  و شـنوند  مـی  kאهللا رسول وصيت و سنی و شيعه אحاديث و تورאت و אنجيل و قرآن

 אيـن  بـا  شخصـی  چنين يک دאريم قبول که گويند می نيست، אصل مسئله در אشکالی هيچ که

 و یعيسـ  معـزّی  و موعـود  يمانی و אألمر صاحب و אول مهدی و قائم عنوאن به אوصاف و אسم
 بـن  صـالح  بـن  אسـماعيل  بـن  אحمد( شخص אين که ندאريم قبول אما آمد، خوאهد אيليا فرستاده

  !!  باشد אوصاف אين مصدאق) אلعسکری אلحسن بن محمد بن سلمان بن حسين

 وصـيت  و kخـدא  رسـول  گمرאهـی  אز بازدאرنـده  وصـيت  فايـده  پس قسم، خدא به رא شما

 بـوده  چه gقائم شخصيت شناخت باره در gبيت אهل نصوص و gموسی و gعيسی

 شخصـيت  و مصـدאق  شناسـاندن  برאی يا ما کردن گمرאه برאی! کردند؟ بيان چه برאی رא אينها و

                                                                                                                   
 .٧٦ ـ ٧٥ صص ؛٤٩ ج، אألنوאر بحار - ١
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  !אو؟ خارجی

گوينـد: مـا    تر جلـوه دهنـد مـی    گاهی نيز برخی مخالفين برאی אينکه אشکال خود رא منطقی
هـدی אول  بـه عنـوאن م   gو نقـش أحمـد   kشکی در مفهوم אين بحث وصيت رسـول אهللا 

  ندאريم، ولی همه אشکال و شک ما در مصدאق אست.  

کنند که אصالً وصيت و بينه و نصّ رאه شناخت مصدאق אسـت، نـه    אينها غافلند يا تغافل می
مفهوم. يعنی بايد منتظر بمانيم تا کسی خود رא با نصّ و وصيت خلفای قبـل معرّفـی کنـد، نـه     

گشود و هزאر نکته جديد אز אو فرאگرفتيم، آورنـده آن  אينکه وقتی آمد و رאز سر به مهر وصيت رא 
אمر جديد و صاحب آن سرّ مکتوم رא אنکار کنيم و بگوييم که ما فقط אصل אين رא قبـول دאريـم   

  و تو رא قبول ندאريم!!

 خـود  با گاه هيچ هست، و بوده אلهی خلفای مقابل در لجاجت و אنکار عادتشان که قوم אين

 مـانع  عنـوאن  بـه  رא آن kخـدא  پيـامبر  کـه  وصـيتی  אسـت  ممکـن  چطور که کنند نمی درنگ

سـيد אحمـد    کـه  بشود کسانی همه گمرאهی عامل خودش کرده، معرفی قيامت روز تا گمرאهی
 אطاعـت  gعصر אمام وصی و خليفه عنوאن به و کرده قبول وصيت همين جهت به رא אلحسن

  !کنند؟ می

  kبا وصیت رسول خدا gشناخت قائم
 و قـرآن  در آن صـدور  قطعـی  قـرאئن  و آن مفـاد  معنـوی  توאتر و kمبرپيا وصيت موضوع

 و مطالعـه  بـرאی  کـه  אسـت  جالـب  و مفصّـل  بسـيار  بحثی آن، به مربوط مباحث نيز و روאيات
وصـيت  «و ترجمـه آن   »אلضالل من אلعاصم אلکتاب אلمقدسة אلوصية« کتاب به بايد آن تحقيق

 در تـوאنيم  نمـی  مختصر نوشتار אين در چون نيد،ک مرאجعه» مقدس، نوشته بازدאرنده אز گمرאهی

 رسـول  وصـيت  بـه  قـائم  אستناد باره در روאيت چند به صرفاً. کنيم ورود بحث אين אدله و فروع

  :کنيم می אشاره وسيله، אين به אو شناخت و kאهللا

 شـود؟  مـی  شـناخته  چيـز  چـه  با אمر אين صاحب: پرسيد gصادق אمام אز مغيره بن حرث

  وصيت. و علم و وقار و ينهسک با: فرمود

ـِكينَةِ  قَاَل  اْألَْمرِ  َهَذا َصاِحُب  يُْعرَفُ  بِمَ  gهللاَِّ  َعبْدِ  ِألَِ   قُلُْت : قَاَل  الُْمِغ�َةِ  بْنِ  الَْحْرِث  َعنِ   الَْوقَـارِ  وَ  بِالسَّ
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  ١.الَْوِصيَّةِ  وَ  الِْعلِْم  وَ 
 تـا  نکـن  تبعيت رچمیپ هيچ و کسی هيچ אز هرگز و بچسب زمين به: فرمود gباقر אمام

  אوست. با سالحش و پرچم و پيامبر وصيت که ببينی gحسين نسل אز مردی אينکه

يَّاكَ  وَ  اذاً وَ  إِ دٍ  آلِ  ِمنْ  ُشذَّ دٍ  ِآللِ  فَإِنَّ  kُمَحمَّ  وَ  اْألَرَْض  فَـالْزَمِ  َرايَاٍت  لَِغْ�ِِهمْ  وَ  َرايَةً  gَعِيلٍّ  وَ  kُمَحمَّ
  ٢. ِسَالُحه وَ  َرايَتُهُ  وَ  هللاَِّ  نَبِيِّ  َعْهدُ  َمَعهُ  gالُْحَسْ�ِ  ُولْدِ  ِمنْ  َرُجًال  تََرى َحتَّى أَبَداً َرُجًال  ِمنُْهمْ  تَتَبَّعْ  َال 

 عهـدی  کـه  حـالی  در کننـد،  می بيعت gما قائم با مقام و رکن بين: فرمود gباقر אمام

 همـه  نـام  و( برده אرث به پدرش אز אئمه אز يک هر که אوست همرאه kخدא رسول אز) وصيت(

  ):شده ذکر آن در ترتيب به پيامبر אوصياء

كْنِ  بَْ�َ  فَيُبَايُِعونَهُ    ٣.اْآلبَاءِ  َعنِ  اْألَبْنَاءُ  تََواَرثَتْهُ  قَدْ  kهللاَِّ  َرُسولِ  ِمنْ  َعْهدٌ  َمَعهُ  وَ  الَْمَقامِ  وَ  الرُّ
 ديگـری  کس در که شود می شناخته خصلت سه با אمر אين صاحب: فرمود gصادق אمام

אو نيـز   وصـیّ  در حـالی کـه   אسـت  خـويش  אز قبـل  وصیّ به مردم نزديکترين אو: نيست אو جز
 فقـط  אکنـون  هـم  سـه  אين و. אوست نزد kخدא رسول وصيت و kخدא رسول سالح هست،

  ):ندאرد ديگری مدّعی( ندאرد نزאع من با سه אين در کسی هيچ و אست من نزد
 ِعنْـَدهُ  وَ  َوِصـيُّهُ  ُهوَ  وَ  قَبْلَهُ  بِالَِّذي النَّاِس  أَْوَىل  ُهوَ  غَْ�ِهِ  ِيف  تَكُونُ  َال  ِخَصالٍ  بِثََالِث  اْألَْمرِ  َهَذا َصاِحُب  يُْعرَفُ 

  ٤.ِفيهِ  أُنَاَزعُ  َال  ِعنِْدي َذلِكَ  وَ  َوِصيَّتُهُ  وَ  kهللاَِّ  َرُسولِ  ِسَالحُ 
ـ     موضـوع  אست و توאتر معنوی אيـن  فرאوאن باب אين در روאيات دאن و مسـئله حتـی بـر معان

 کـه  نيسـت  شـکی  يعنـی  کنند، هم مسلّم אست و به آن אعترאف می gدشمنان دعوت يمانی

 بـرאی  کسـی  چـه  رאسـتی  بـه  אمـا  شـود،  مـی  شناخته kאهللا رسول وصيت وسيله به gقائم

 بـا  رא خـود  وصـايت  و خالفـت  حق کبری، غيبت عصر אز صد سال و هزאر אز پس بار نخستين

 مسـئله  بـا  אرتبـاطش  و وصيت אين رموز کسی چه! کرد؟ تאثبا kאهللا رسول وصيت به אستناد

 gمهـدی  قيـام  و حرکـت  و شخصيت به مربوط روאيات تعارض و אول مهدی و قائم و يمانی

  !کرد؟ حل رא
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 kאهللا رسـول  آيـا  کـه  کرديـد  می سؤאل بزرگان دين אز قرنهای گذشته حتی אگر طول در

 کتـف  برאيم که دאد دستور) وفات אز قبل روز چهار( پنجشنبه روز در که گفتند می کرده، وصيت

 אيـن  و بازدאرنـده אز گمرאهـی شـد    وصيت نوشتن عمر مانع אما کنم، وصيت که بياوريد دوאتی و

 روز مصـيبت ( אلخمـيس  يـوم  رزية به شد مشهور صحابه برخی و عباس אبن سوی אز تلخ حاثه

  . رفت دنيا אز وصيت بدون kخدא رسول پس ؛)پنجشنبه

  ی حدیث وصیتقرائن صدور قطع
شنبه دست אز نوشـتن وصـيت    با پيش آمد روز پنج kتوאن گفت که رسول خدא هرگز نمی

بازدאرنده אز گمرאهی کشيده يا אز ثبت مهمترين و آخرين سند هدאيت کننده אمت که بـه مثابـه   
  :عصاره عمر شريف אوست، دريغ کرده אست، چون

 אست؛ پس אينهـا چگونـه   وאجب تضارאح هنگام وصيت نوشتن کند که تصريح می قرآن אوالً

  کنند؟! می به مخالفت با دستور آشکار خدאوند متهم رא kخدא رسول
ـا بِـالَْمْعُروِف  اْألَقْـَرب�َ  وَ  لِلْوالِـَديْنِ  الَْوِصـيَّةُ  َخـْ�اً تَـرَكَ  إِنْ  الَْمْوُت  أََحَدكُمُ  َحَرضَ  إِذا َعلَيْكُمْ  كُتَِب   َعـَىل  َحق�

 براي گذاشتيد، جاي به خود از خيري اگر احتضار هنگام كه است شده واجب شما بر يعنی ،١الُْمتَّق�

  . است پرواگران گردن بر حقي اين و كنيد شايسته وصيتي نزديكانتان و والدين

 و کـرد  وصـيت  אحتضـارش  هنگـام  در kپيـامبر  کردنـد کـه   تصـريح  gبيت אهل ثانياً
 مانـد،  بـاقی  gبيـت  אهـل  دنـز  ميرאثی صورت به وصيت آن و نوشت رא وصيت آن gعلی

 فرقـه  فقـط  و ماندنـد  محروم وصيت אين وאسطه به هدאيت אز عموم طور به אسالم אمت אگرچه

  ٢.کردند تمسک آن به ناجيه

 وصـيت  بـا  kمحمـد  آل قائم و אمر אين صاحب که کنند می تصريح אحاديث متوאتری ثالثاً

 אيجـاد  אگر چيزی هر و کند می نبوی אثبات وصيت با رא אمر خودش و شود می شناخته kپيامبر

 کسـی  هـيچ  برאی kپيامبر پرچم و علم و وصيت אمر، صاحب شناخت در کند אشکال و شبهه

 ظـاهر  و آشـکار  وصـيت  بـا  رא خـودش  حق که אست کسی تنها אو و شود نمی مشکل و مشتبه

                                                                                                                   
 .١٨٠: بقره - ١

 .٥٧ ـ ٤٩ صفحه ،١ پيوست گمرאهی، אز بازدאرنده نوشتار مقدس وصيت: ک.ر - ٢
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  ١.کند می אثبات kپيامبر

 رسـول  ترديـد  بدون عقلی، و روאيی و قرآنی قطعی قرאئن ديگر و قرينه سه אين شهادت به

 تـا  سـپرده  gعلـی  بـه  بازدאرنده אز گمرאهـی رא  کتاب و نوشته وصيت אحتضار هنگام kخدא

 گمرאهـی  دچـار  אلهی خلفای و حجتها شناخت در אند برگزيده رא ثقلين به تمسک رאه که کسانی

  نشوند. سرگردאنی و

  کارآمدی اصلی حدیث وصیت
صـادر شـده    kعاً حديث وصيت אز رسـول خـدא  دאنستيم که به گوאهی قرאئن مختلف، قط

  شود:   אست. در אينجا سؤאل ديگری مطرح می

 همگـان  چشـم  אز אمـروز  تـا  بديل אين حديث، چـرא  با توجه به אهميت غير قابل אنکار و بی

 کردنـد،  نقل) ره( طوسی شيخ غيبت אز رא آن شيعی روאيی کتاب هجده אينکه با و مانده مخفی

  !نشده؟ آن در نهفته رאز و رمز و آن אصل متوجه کس هيچ

 kمحمـد  آل قائم شناخت هم آن و دאرد کارکرد يک تنها وصيت אين که אست אين پاسخ

 אز پـس  خـدא  نـاطق  حجـت  نخسـتين  و gمهـدی  אمام فرستاده و وصی يعنی אمر، صاحب و

 خدאونـد  بلکه شوند، وصيت אين متوجه ديگرאن که نبوده قرאر نتيجه در. بوده کبری غيبت عصر

 رسـالت  زمـان  تـا  بمانـد  بـاقی  محکمـی  دژ در نوشته بازدאرنده אز گمرאهی، אين که کرده אرאده

אظهـار   بـه  نيـازی  אمامتشـان  אثبـات  نيز برאی معصوم אمامان. کند אظهار رא آن و برسد صاحبش
  :  شدند دسته دو kخدא رسول אز پس مسلمانان چون ندאشتند، وصيت אين

 نيـز  אو אوصياء و فرزندאن خالفت منکر بالتبع و ندشد gعلی خالفت منکر که کسانی. ١

 بـرאی  وصـيتی  چنـين  بـه  نيازمنـد  تا نپذيرفتند رא kآل محمد وصايت و خالفت אصل و شدند

 و برگزيدنـد  دموکرאسـی  شوری و طريق אز رא خود ضالل אئمه بلکه باشند، אلهی خلفای شناخت
  .شناختند عقد و حلّ אهل رأی با رא אألمر אولی

 رא gعلـی  אميرאلمـؤمنين  و אلموحدين مولی خالفت و واليت خم غدير در که یکسان. ٢

 و kخـدא  رسـول  بـه  אيمان طريق אز و گرفتند قرאر مستقيم صرאط در نتيجه در و کردند قبول
 هـم  زيـرא  کردند، אطاعت و شناختند آنها خود طريق אز نيز رא بعدی حجتهای אو، خليفه و وصیّ
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 אز بعـد  אئمـه  نام گوناگون مناسبتهای به و مختلف موאرد رد gبيت אهل هم و kخدא رسول

 خاصّـش  شـيعيان  بـرאی  رא خود אز پس אمام אمامی، هر و کردند می بيان پيروאنشان برאی رא خود

 אلحسـن  بـن  محمـد  دوאزدهـم  אمـام  אينکـه  تـا  دאشت אدאمه هموאره پروسه אين. کرد می معرفی

 و رفـت  طـوالنی  غيبتـی  بـه  صغری يبتغ אز پس و تغييب شد کودکی آغاز در gאلعسکری
 نکننـد  אطاعـت  אمر ولی و אمام عنوאن به کسی אز مردم که شد قرאر kمحمد آل طبق فرموده

 و هـزאر  مـدت  אيـن  طول در و بيايد kאهللا رسول رאيت و علم و وصيت با אی خليفه و حجت تا
 آمدنـد  واليـت  و امتאم אدعای با نفر دهها אگرچه نيامد، وصيت אين با کسی هيچ نيز سال אندی

  .  کردند مأمور خود אز پيروی به رא אی عده و

 سـاير  ماننـد  تـا  شد می فهميده و شنيده و ديده نبايد אو آمدن אز پيش وصيت אين نتيجه در

  نگيرد. قرאر مدّعيان אستفاده سوء مورد gبيت אهل روאيات و آيات

  نوشته محفوظ و رس به مهر
 صـورت  بـه  kخـدא  رسـول  بـر ) ملکـوت  عالم( انآسم אز وصيت که فرمود gباقر אمام

 אز غيـر  نشـد  نـازل  kپيـامبر  بـر  مختـومی  کتـاب  هـيچ  و شد نازل شده) (مهر مختوم کتابی

  :تو بيت אهل به אمتت در توست وصيت אين محمد، אی: گفت gجبرئيل پس وصيت؛

Fَءِ  ِمنَ  نََزلَْت  الَْوِصيَّةُ   َمْختُـومٌ  كِتَـاٌب  kهللاَِّ  َرُسولِ  َعَىل  يُنَْزْل  لَمْ  وَ  وماًَمْختُ  كِتَاباً kهللاَِّ  َرُسولِ  َعَىل  السَّ
دُ  يَا gَجْربَئِيُل  فََقاَل  الَْوِصيَّةُ  إِالَّ  تِكَ  ِيف  َوِصيَّتُكَ  َهِذهِ  ُمَحمَّ   ١...بَيْتِكَ  أَْهلِ  إَِىل  أُمَّ

 بـر  کـه  אسـت  مختومی کتاب تنها که چيست وصيت ويژگی چيست؟ مختوم کتاب معنای

 کننـد  تصـور  روאيت אين אز سطحی و عوאمانه بردאشتی با برخی شايد! شده؟ نازل kخدא رسول

 مهـر  دאرאی جسمانی کتاب يک صورت به kپيامبر وصيت که אست آن حديث אين معنای که

 آورد؛ زمـين  بـه  و نوشته gجبرئيل رא آماده وصيت אين و شد آورده زمين به آسمان אز قفل و

 و کـرد  مـی  אمـالء  رא وصـيت  kخدא رسول که کنند می حتصري که روאياتی با حديث אين پس
 حقيقـت  نشـناختن  אز ناشی سطحی بردאشت אين که حالی در دאرد، منافات نوشت، می gعلی

  . אست gجبرئيل سوی אز آن نزول و وحی

 توسـط  آسـمان  אز وصيت نزول. طبيعت عالم אز نه معناست، و ملکوت عالم אز gجبرئيل
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 kאهللا رسـول  قلـب  بـر  ملکوت و אمر عالم אز אمر אين ملکوتی نزول معنای به نيز gجبرئيل

 طريـق  אز رא خـدא  אرאده אو بلکـه  ننوشت، خود رأی به رא وصيت אين kخدא رسول چون אست،

 معنـای  אمـا . نوشـت  رא آن gعلـی  و نمـود  אمـالء  و کـرد  دريافت gجبرئيل ملکوتی پيغام

  چيست؟ وصيت حديث به אمر אين אختصاص و حديث אين بودن مختوم

 ملکـوت  عـالم  אز kאهللا رسـول  قلـب  بـر  ملکوتی پيام صورت به کريم قرآن که دאنيم می

 کلمـاتی  نيـز  kمحمـد  آل و محمـد  روאيـات  و אحاديـث  و شـد  نازل gאمين جبرئيل توسط

 وصـيت  حـديث  تفـاوت  אما אند، کرده بيان بزرگوאرאن آن و شده نازل ملکوت عالم אز که אند بوده

 جـز  کسـی  هـيچ  و بـوده  خـتم  و مهـر  دאرאی وصيت که אست אين در نیوحيا پيامهای ساير با

 אمامـت  و واليـت  پيـام  بـه  متعلق قفل و کند باز رא خود به مربوط مهر توאنست نمی آن صاحب

 אمـروز  بلکـه  نيسـتند،  گونـه  אيـن  قرآن آيات حتی و אحاديث ساير که حالی در بگشايد، رא خود

 אقتضـا  خودشـان  نفسـانی  هوאهـای  و باطـل  مـايالت ت که אی گونه به جماعتی هر که بينيم می

 آن مـدّعی  و کننـد  مـی  تأويـل  و تفسـير  خوאهنـد  می که همانگونه رא يا حديثی آيه هر کند، می

 و خـود  بر رא gبيت אهل به مخصوص آيات که بينيم می رא مدعيان אز گروهی مثالً شوند؛ می
  .  نهند می عارف رא خود نام و کنند بزرگانشان تطبيق می

 אيـن  دسـت  در وقتـی  کـه  بينـيم  مـی  رא روאيات و قرآن متشابهات و محکمات אز کدאم هر

 مـدّعی  و کننـد  مـی  تفسـير  و تأويـل  خـود  نفسانی هوאی بر رא آن گيرد می قرאر متکبّر جاهالن

 אفضـل  و אعلـم  ديگـرאن  אز مـن  و אم کـرده  فهـم  درستی به رא کالم אين من فقط که شوند می

 دژ و سـتر  در کـه  אسـت  آن وصـيت  حـديث  ويژگـی . کنند تبعيت من אز بايد ديگرאن و هستم

 و مهـر  وصـيت،  در شـده  ذکـر  مقـدس  نامهای אين אز يک هر بر و بوده سبحان خدאی محکم
 ديگر مـدّعيان  و شود می تفسير و گشوده آن صاحب دست به تنها که گرفته قرאر ختمی و قفل

  عاجزند.   آن به دسترسی אز

 شـده،  نقـل  متـوאتر  طـرق  بـه  سنی و شيعه بزرگ محدثان زא که خبری برאی همين طبق

 ،١نشـويد  گمـرאه  هرگـز  که بنويسم شما برאی אی نوشته که فرمود وصيت אين باره در kپيامبر
 بـه  رא کسـی  بتوאننـد  تـا  گيـرد  نمـی  قـرאر  دروغگو مدّعيان دسترس در אساساً وصيت אين چون
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  . کنند گمرאه آن وאسطه

אسـت،   کـرده  مخصـوص  وصـيت  به رא ما خدאوند که رمودندف می gאطهار אئمه رو אين אز
فرمود: خدאيا، אی کسی که علم گذشته و آينده رא بـه مـا    در مناجات می gچنانکه אمام صادق

دאدی و ما رא وאرثان אنبياء قرאر دאدی و به وسيله ما אمتهای گذشـته رא خـتم کـردی و مـا رא بـه      
  وصيت مخصوص کردی.

 بَِقيَ  َما وَ  َمَىض  َما ِعلْمَ  أَْعطَانَا َمنْ  يَا اللَُّهمَّ  يَُقوُل  َسِمْعتُهُ  قَاَل  gهللاَِّ  َعبْدِ  أَِ   َعنْ  ْهٍب وَ  بْنِ  ُمَعاِويَةَ  َعنْ 
الَِفةَ  اْألَُممَ  بِنَا َختَمَ  وَ  اْألَنْبِيَاءِ  َوَرثَةَ  َجَعلَنَا وَ  نَا وَ  السَّ   ١.بِالَْوِصيَّةِ  َخصَّ

ـ إِذا َعلَـيْكُمْ  كُتِـَب : وصـيت  شـريفه  آيـه  ذيل در نيز gصادق אمام که אينجاست جالب  َحَرضَ
 جعلـه ء يش: فرمـود  ،٢الُْمتَّقـ� َعـَىل  َحق�ا بِالَْمْعُروِف  اْألَقَْرب�َ  وَ  لِلْوالَِديْنِ  الَْوِصيَّةُ  َخْ�اً تَرَكَ  إِنْ  الَْمْوُت  أََحَدكُمُ 

  .داده قرار امر اين صاحب ختصم را آن خداوند كه است چيزي اين يعني ،٣األمر هذا لصاحب هللا

  شود؟ کدام قائم با وصیت شناخته می
 kאهللا رسـول  وصـيت  با gאألمر صاحب و قائم گويند می که אحاديثی که معتقدند برخی

 ،gאحمـد  نـه  אست، gאلعسکری אلحسن بن محمد حضرت خود به مربوط شود، می شناخته
 صـاحب  حضـرت  بـه  مخـتص  אلقـابی  مهدی و אألمر صاحب و قائم که کنند می تصور آنها زيرא

  .אست gאلزمان

  :بگوييم بايد پاسخ در

 بـه  אختصاص مهدی و אألمر صاحب و قائم אلقاب که دאنستيم گذشت کنون تا آنچه אز אوالً

 پـس  אسـت؛  شـده  אطـالق  شـک  بـدون  نيز אيشان فرزند و وصیّ بر بلکه ندאرد، gعصر אمام

  .אست אفگز و نادرست אساس אز אلقاب אين אنحصار אدّعای

 آن وقـوع  אمر، يک אمکان بر دليل بهترين يعنی ،»وقوعه شیء إمکان علی دليل אدلّ« ثانياً

 gعصـر  אمـام  خـود  مخصـوص  آن بـه  אحتجاج و وصيت אين که گويند می چگونه آنها. אست

 سـال  سيزده אز بيش که بينيم می که حالی در کند، אستناد آن به توאند نمی ديگری کس و אست

                                                                                                                   
 .١٢٩ ص ،١ ج، אلدرجات بصائر - ١

 .١٨٠: بقره - ٢

 .٣٨٠ ص ،١ ج، אلبرهان - ٣



 همه گمرאهند جز يمانی صاحب پرچم هدאيت  ١٠٦  

نوشـته بازدאرنـده אز گمرאهـی     همـين  با و کرد אستناد وصيت همين به د אلحسنسيد אحم پيش
  !هستم؟ gمهدی אمام مهدی אول و وصیّ که نمود אثبات

 قيـام  کـه  kمحمـد  آل אز مـردی  אولـين  کـه  شد معلوم گذشت پيشتر که مباحثی אز ثالثاً

 خـروج  אزيـر  אسـت،  gאحمـد  موعود، يمانی و gعصر אمام فرستاده و وصی همان کند، می

 مـأموريم  ما بعالوه. شود می وאقع آن אز قبل قطعاً و بوده gعصر אمام ظهور نشانه gيمانی

 و علـم  و وصـيت  حامـل  אينکـه  مگـر  نکنيم، قبول رא خالفتی و אمامت مدّعی هيچ אدعای که
 کـرد،  خوאهـد  אسـتناد  kאهللا رسـول  وصـيت  بـه  که کسی آن پس. باشد kאهللا رسول رאيت

 قيـام  و ظهـور  بزرگـوאرش  پـدر  אز پـيش  אو چـون  אست، gאول مهدی و موعود يمانی همان

  .کند می

 بـا  قيـام،  و ظهـور  هنگـام  که باشد کسی همان gمهدی אمام خود که بود قرאر אگر رאبعاً

 ويژگيهـايش  و אلقـاب  و gאول مهدی ذکر به نيازی چه ديگر کند، می معرفی رא خود وصيت

مهـديين ذکـر    نام kخدא توאی وصيت رسولאز مح gدر روאيت אمام صادق! بود؟ وصيت در
 در gאلزمـان  صـاحب  خـود  و کننـد  مـی  حکومت و آيند می gزمان אمام אز پس زيرא نشده،

کرد و אز אدאمه وصيت سـر بـه    خوאهد وصيت אسمشان به و معرفی رא آنها جهانی عدل حکومت
 پيـامبر  کـه  دאرد خصوصـيتی  چـه ) ع אحمـد ( אول مهـدی . بـردאری ميکنـد   پرده kمهر پيامبر

 אئمـه  سـاير  אز بـيش  شخصـيتش  و نـام  بـاره  در و کـرده  ذکـر  خـاص  طـور  به رא אو kאکرم

 אمـام  خـود  و بيايـد  gعصـر  אمـام  אز پـس  אو که بود قرאر אگر! אست؟ دאده توضيح gאطهار

 و تفصـيل  אين با gאول مهدی ذکر به نيازی چه ديگر کند، אحتجاج وصيت אين به gعصر
  !نبود؟ فايده بی و لغو وصيت حديث آخر جمله ت،صور אين در آيا! بود؟ توضيح

 سال אندی و هزאر אز پس( ظهورش هنگام بخوאهد gعصر אمام که نيست معقول خامساً

 طريـق  אز شـيعيانش  بـرאی  אو אمامـت  چـون  کنـد،  معرفی رא خود وصيت אين با) خلق אز غيبت

 همـين  بـه  قبـل  سـال  دويست و هزאر و بوده روشن گذشته אوصياء وصيت و روאيات و نصوص

 אمـامتش  مجدّد אثبات به نيازی پس אند؛ کرده אو אعترאف אمامت به) رאيت و علم و وصيت( روش

 و אمامـت  אست. وאنگهـی אثبـات   حاصل تحصيل چون ندאرد، وصيت אين وאسطه به شيعيانش بر
 ميسـور  وصـيت  אيـن  وאسـطه  بـه  قـرن  دوאزده گذشـت  אز پس و حاضر حال در אيشان خالفت

 אلحسـن  بـن  محمـد  همـان  شـخص  אيـن  کـه  کند אقرאر تا شناسد نمی رא אو کسی زيرא نيست،
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 هـم אکنـون يـک    אو و رفته دنيا אز سامرאء در پيش قرن دوאزده پدرش که אست gאلعسکری

 نـدאرد  رא کشوری هيچ تابعيت و شناسنامه بزرگوאر آن وאنگهی אست؛ ساله دويست و هزאر جوאن

 بـن  علـی  بن محمد بن علی بن אلحسن بن محمد من که ندک אثبات قانونی و متعارف رאه אز تا

  . هستم gطالب אبی بن علی بن אلحسين بن علی بن محمد بن جعفر بن موسی

 رא وصـيت  אيـن  אصـل  אعتبـار  بايـد  نخست يعنی دאرد، صغرאيی و کبری وصيت به אحتجاج

 و نـام  به رא אو ممرد بايد سپس و کرد אثبات رא אمر אين سيد אحمد אلحسن کند، همچنانکه אثبات
אمـام   بـاره  هـم אکنـون در   دوم شـرط  (يعنی هويت وאقعی خودش) بشناسـند. אيـن   پدرش نام

منتفی אست، يعنی אمـروز هويـت وאقعـی آن حضـرت و نـام خـودش و پـدرش رא         gمهدی
 ميسـور  אساسـاً  مقـدس  ظهـور  هنگـام  در وصـيت  אو به אحتجاج و אستناد نتيجه در شناسند؛ نمی

ه هر کسی به وجدאن خودش مرאجعه کند و ببيند کـه אگـر אمـروز کسـی     نيست. کافی אست ک
هستم که در وصـيت شـب وفـات     gبيايد و بگويد که من همان محمد بن אلحسن אلمهدی

אم، در حـالی کـه    ذکر شده gبه عنوאن خليفه خدא و وصی אمام حسن عسکری kرسول אهللا
اشـد، אمامـت و خالفـت אو رא قبـول     אی مبنی بر אثبات هويتش ندאشـته ب  هيچ شاهد و شناسنامه

אستدالل کـرده و مـدאرک    kميکنند؟! پس چرא אمامت نخستين کسی که با وصيت رسول אهللا
  کنند؟! رسمی نام و کنيه و نام پدر אو رא ثبت کرده، قبول نمی

 بـا  و گيـرد  مـی  بيعـت  مقام و رکن بين که مهدی و אألمر صاحب و قائم אز منظور بنابرאين

 אسـت  نامی سيزدهمين همان کند، می אثبات و معرفی رא خود) خدא رسول وصيت( אهللا نبی عهد

 در kمحمـد  آل אز قـائم  نخسـتين  کـه  کـرد  אثبات توאن می جا همين אز و آمده وصيت در که

 و حـق  سمت به که אست موعود يمانی همان شخص אين و אست gאحمد همان ظهور عصر
 gمهـدی  אمـام  بـا  بيعـت  بـه  رא مـردم  هک אست کسی تنها و کند می هدאيت مستقيم صرאط

 آتـش  אهـل  رא אنسان אو سرپيچی بر و אست وאجب زمين אهل همه بر אطاعتش و کند می دعوت

  .کند می

  علم. ب
 علـم  رא خدא خليفه و حجت شناخت رאه دومين عقل، و gبيت אهل روאيات و کريم قرآن

 آن دאنسـتن  خـدא  حجـت  بـرאی  و هسـتند  جاهل آن به نسبت ديگرאن که آنچه به אو معرفت و
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  .کند می بيان אست، الزم

 سـنت  و دين خدא، قرآن يعنی »אهللا אنزل ما« אساس بر بخوאهد کسی وقتی: عقلی دليل אما

 و کتـاب  و وحـی  بـه  مربوط אمور همه به يقينی معرفت و علم بايد قطعاً کند، هدאيت رא جامعه
شـود   نمـی  بشـری  خطاپـذير  هـادی אجت بردאشـتهای  و ظن و אحتمال با وگرنه باشد، دאشته سنت

 زيـرא  توאننـد،  نمـی  و אهل فقه و אجتهاد نتوאنستند همچنانکه به درستی رهبری کرد، به رא جامعه

 دאنـش  و ندאرنـد  »אهللا אنـزل  مـا « به علم که אست אين אختالفشان سبب و دאرند אختالف هم با

  .نيست خطاپذير אجتهادی بردאشتهای جز چيزی آنها

 رئـيس . کنـد  אنتخـاب  خـود  کارخانـه  بـرאی  مديری بخوאهد کارخانه رئيس که کنيد فرض

همـه   אز کارخانـه  بـه  مربـوط  אمـور  بـه  نسبت که کند می אنتخاب رא کسی قطعاً عاقل و حکيم
 אسـت  الزم کارخانـه  אدאره برאی که אطالعاتی و به تعبير درست، خودش علوم بلکه دאناتر باشد،

 אشـرאف  همـين  و دאننـد  نمـی  کارخانـه  عادی کارکنان که دبدאن رא چيزهايی تا آموزد می אو به رא

  .אست رئيس طرف אز مدير عنوאن به אو نصب صحت دوم نشانه علمی، و אطالعاتی

خدאونـد   زمـين،  روی در خـدא  خليفـه  نخستين عنوאن به دليل قرآنی: هنگام אستخالف آدم
 אو علـم  مقابـل  در ودنـد، ب معتـرض  אو خالفـت  به آغاز در که مالئکه و دאد אو به رא אسماء علم

 אز آنهـا  کنـد  مـی  ثابت که אست אلهی خلفای نزد ملزِم حجت يک علم حقيقت، در. ماندند عاجز

 گفـت  پـدرش  به gخليل אبرאهيم چنانکه אند، شده نصب אمام و خليفه عنوאن به خدאوند جانب

 هـدאيت  سـت در رאه بـه  رא تـو  تا کنی پيروی من אز بايد پس ندאری؛ تو که دאرم دאنشی من که

  کنم.
  ١َسِوي�ا ِرصاطاً أَْهِدكَ  فَاتَّبِْعني يَأْتِكَ  لَمْ  ما الِْعلِْم  ِمنَ  جاَءo قَدْ  إoِِّ  أَبَِت  يا

 אمـروز  تـا  آن با هماوردی אز معاندאن و مشرکان همه و کرد אظهار kאهللا رسول که علمی

 کـه  آورد کتـابی  kאهللا رسـول . אسـت  کـريم  قرآن همان ماندند، عاجز کبری قيامت قيام تا و

 آن هـای  سوره مثل سوره ده يا אين مثل کتابی אگر که گويد می و طلبيده مبارزه به رא آنها بارها

 شـود  می معلوم) بياوريد که توאنست نخوאهيد و( بياوريد آن های سوره مثل سوره يک אقل حد يا

 بـه  kمحمد رא انسخن אين که گفتند می لجوج مشرکان. نبود خدא نزد אز علم و کتاب אين که

 بـر  אفتـرאء  و تقوّل אينها אگر که فرمايد می کريم قرآن. نيست خدא سخن אينها و بسته אفترאء خدא
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  هستيد. رאستگو אگر بياوريد، אين مثل سخن يک هم شما پس خدאست،
لَهُ  يَُقولُونَ  أَمْ    ١صاِدق�َ  كانُوا إِنْ  ِمثْلِهِ  بَِحديٍث  فَلْيَأْتُوا*  يُْؤِمنُونَ  ال بَْل  تََقوَّ
 و نظـامی  مبـارزه  قرنهـا  بـه  نيـازی  توאنسـتند،  مـی  אگر و کنند چنين نتوאنستند گاه هيچ אما
 بـا  بلکـه  نبودند، אسالم شکست برאی هنگفت های هزينه אين به محتاج و نبود אسالم با سياسی

  .  کردند می אبطال هميشه برאی رא kאهللا رسول دعوت אصل قرآن، مثل کتاب يک آوردن

 چنـين  و کـردی  نمـی  تـالوت  رא کتـابی  قـبالً  تـو  مـا،  پيامبر אی: فرمايد می ديگر جای در

 אز هـم  قـبالً  אگـر  تـو . آوردی رא کتابی چنين ما تعليم سبب به يکباره و نوشتی نمی رא سخنانی

 فهمـد  مـی  عـاقلی  هر אکنون אما کردند، می شک آنها دאنستی می رא سخنانی چنين عادی طريق

  دאری. خدא زدن אز رא علم אين تو که
  ٢الُْمبِْطلُون الَْرتاَب  إِذاً بِيَمينِكَ  تَُخطُّهُ  ال وَ  كِتاٍب  ِمنْ  قَبْلِهِ  ِمنْ  تَتْلُوا كُنَْت  ما وَ 

 علـم  אيـن  و آسـا  معجـزه  سـخنان  אيـن  من بود نکرده אرאده خدא אگر که بگو ما، رسول אی

  علمـی  چنـين  و کردم دگیزن شما بين در عمری چون بياورم، توאستم نمی شما برאی رא بديل بی

 علـم  אيـن  کـه  فهميد می باشيد دאشته عقل אگر پس شده؛ جاری زبانم بر يکباره אينها و ندאشتم

  عادی. بشری سخنان نه אست، אلهی
ُ  شاءَ  لَوْ  قُْل    ٣تَْعِقلُونَ  الفَ  أَ  قَبْلِهِ  ِمنْ  ُعُمراً فيكُمْ  لَبِثُْت  فََقدْ  بِهِ  أَْدراكُمْ  ال وَ  َعلَيْكُمْ  تَلَْوتُهُ  ما هللاَّ

 نيسـت،  تنـاقض  و אخـتالف  آن در که אست آن אلهی علم אين های نشانه مهمترين אز يکی

 אز علمشـان  کـه  دهـد  می نشان همين و دאرند אختالف هم با هميشه علم مدّعيان که حالی در

 وאنگهـی . אسـت  خودشان رنگارنگ و گوناگون نفسانی אهوאی אز بلکه نيست، يکتا خدאوند ناحيه

 אخـتالف  و تنـاقض  نيـز  خـودش  علـوم  و کلمات در باشد، لدنّی معرفت و علم دאرאی که کسی

 تنـازع  و אخـتالف  gمعصومين کلمات در و نيست אختالف کريم قرآن در همچنانکه نيست،

 همـوאره  و نيسـتند  مصون آفت אين אز گاه هيچ معرفت، و علم مدعيان و دאنشمندאن אما نيست،

: فرمايـد  مـی  کريم قرآن. باشند می خود بشری های بافته و ها يافته در אختالف و تناقض گرفتار

 همچنانکـه ( אفتيـد  مـی  فرאوאنی אختالف آن در بود خدא غير אز אگر که کنند نمی تدبّر قرآن در آيا

  .)يابيد می ديگرאن سخنان در
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  ١كَث�اً اْختِالفاً فيهِ  ُدوالََوجَ  هللاَِّ  غَْ�ِ ِعنْدِ  ِمنْ  كانَ  لَوْ  وَ  الُْقْرآنَ  يَتََدبَُّرونَ  فَال أَ 
 همـه  کـه  بود قرآن همان אو هميشگی و خالده معجزه و آورد kمحمد حضرت که علمی

 محـک  سـنگ  کـريم  قـرآن  همـين . کـرد  عاجز آن با هماوردی אز אبد تا رא مخالفان و مدّعيان

 جـز  کسـی  هيچ چون هست، نيز kمحمد آل אز אوصياء و عالمان شناخت برאی روشنی بسيار

 بيـان  و فهـم  قـدرت ) معصـومانه  و אستوאر لدنّی معرفت و علم صاحبان( علم در رאسخان و دאخ

  ندאرد. رא محکمات به אرאجاعشان و آن متشابهات
 لُوبِِهمْ قُ  يف الَّذينَ  فَأَمَّا ُمتَشابِهاٌت  أَُخرُ  وَ  الِْكتاِب  أُمُّ  ُهنَّ  ُمْحكFٌَت  آياٌت  ِمنْهُ  الِْكتاَب  َعلَيْكَ  أَنَْزَل  الَّذي ُهوَ 

 الِْعلْـِم  ِيف  الرَّاِسـُخونَ  وَ  هللاَُّ  إِالَّ تَأْويلَـهُ  يَْعلَـمُ  مـا وَ  تَأْويلِـهِ  ابْتِغاءَ  وَ  الِْفتْنَةِ  ابْتِغاءَ  ِمنْهُ  تَشابَهَ  ما فَيَتَّبُِعونَ  َزيْغٌ 
كَّرُ  ما وَ  َربِّنا ِعنْدِ  ِمنْ  كُلٌّ  بِهِ  آَمنَّا يَُقولُونَ    ٢لْباِب اْألَ  أُولُوا إِالَّ يَذَّ

 حتـی ( کسـی  هيچ چون کند، می رسوא رא کذאبی مدّعی هر که אست آن کتاب אين خاصيت

 אز پاسـخگويی  بـه  قـادر ) אنـد  کـرده  صرف کتاب אين تفسير و فهم مسير در رא عمرشان آنانکه

 شـود  مـی  روشـن  باشد، دאشته رא توאنی چنين که کسی آن و نيست کتاب אين متشابه و محکم

 و خلفـاء  يعنـی  kمحمد آل همان علم در رאسخان אين و אست »אلعلم فی رאسخون« جزو که
 אسـت  همـين  אمامت، صادق مدّعی شناخت و تمييز برאی رאه بهترين و هستند kپيامبر אوصياء

 بـه  نباشـد  علـم  در رאسـخان  אز אگـر  چون کنيم، سؤאل אو אز وحيانی عظيم אمور אين باره در که

  .  شود می مفتضح سرعت

 نخسـت،  غيبت در که دאرد غيبت دو) ع عصر אمام( אمر אين صاحب: ودفرم gصادق אمام

 حتمـاً  گوينـد  مـی  کـه  مانـد  می مخفی אی אندאزه به دوم غيبت در و کند می رجوع אش خانوאده به

 אيـن  خـدא  حجـت  کـه  وقتی: پرسيد مفضل. رفته بيابان کدאم به که نيست معلوم و شده هالک

 در شـد، ) نيابـت  و وصـايت  و אمامـت ( مـدّعی  شخصی رאگ: فرمود کنيم؟ چه ما شد غايب گونه

  کنيد. سؤאل אو אز بدهد پاسخ توאند می gمهدی אمام مانند فقط که عظيمی مسائل آن باره

لِ  َعنِ   إِْحَداُهFَ  ِيف  يَرِْجعُ  غَيْبَتَْ�ِ  اْألَْمرِ  َهَذا لَِصاِحِب  إِنَّ  يَُقوُل  gهللاَِّ  َعبْدِ  أَبَا َسِمْعُت  قَاَل  ُعَمرَ  بْنِ  الُْمَفضَّ
عٍ  ادََّعى إِنِ  قَاَل  َذلِكَ  كَانَ  إَِذا نَْصنَعُ  كَيْفَ  قُلُْت  َسلَكَ  َوادٍ  أَيِّ  ِيف  َهلَكَ  يَُقاُل  اْألُْخَرى وَ  أَْهلِهِ  إَِىل   َعـنْ  فَاْسأَلُوهُ  ُمدَّ

  ٣.ِمثْلُهُ  ِفيَها يُِجيُب  الَّتِي الَْعظَائِِم  تِلْكَ 
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  kسالح رسول خدا
 رא حجـت  معرفـت  قـانون  و אصـلی  نشـانه  سـه  אز يکی gبيت אهل متعدّدی، روאيات در

سالح عالوه بر אينکه ممکن אست אز موאريث مادّی رسـول   אين کردند. معرفی kپيامبر سالح
 چنانکـه  אسـت،  kمحمـد  آل باشد، אما אشاره به אمری فرאحسّی دאرد که مالزم با علـم  kאهللا

 نبـوت  بـود،  جا هر که אست אسرאئيل بنی در تابوت مثل ما بين در سالح فرمودند: مثَل خودشان

 و همانجاسـت  در وصـايت  و אمامـت  باشـد  کجـا  هر در نيز kپيامبر سالح. بود همانجا در نيز
نيست، يعنی سالح هموאره نزد کسی אست که علم אمامـت نـزد    علم و جدא אز مُزאيل سالح אين

  אوست.

َا يَُقوُل  gهللاَِّ  َعبْدِ  أَبَا ْعُت َسمِ  قَاَل  يَْعُفورٍ  أَِ   بْنِ  هللاَِّ  َعبْدِ  َعنْ  الحِ  َمثَُل  إِ%َّ  بَنِـي ِيف  التَّـابُوِت  َمثَُل  ِفينَا السِّ
  ١.الِْعلْمُ  َدارَ  التَّابُوُت  َدارَ  َحيْثFَُ  إِْرسَائِيَل 

دُ  دِ  َعنْ  يَْحيَى بْنُ  ُمَحمَّ  gَجْعَفـرٍ  أَبُـو كَـانَ  قَاَل  gالرَِّضا الَْحَسنِ  أَِ   َعنْ  َصْفَوانَ  َعنْ  الُْحَسْ�ِ  بْنِ  ُمَحمَّ
َا يَُقوُل  َالحِ  َمثَُل  إِ%َّ ـَالحُ  َدارَ  َحيْـثFَُ  وَ  النُّبُوَّةَ  أُوتُوا التَّابُوُت  َدارَ  َحيْثFَُ  إِْرسَائِيَل  بَنِي ِيف  التَّابُوِت  َمثَُل  ِفينَا السِّ  السِّ
الحُ  فَيَكُونُ  قُلُْت  اْألَْمرُ  فَثَمَّ  ِفينَا   ٢.ال قَاَل  لِْعلِْم لِ  ُمزَائِالً السِّ

 شـده  کسـی شـناخته   אکنـون بـرאی   kخدא رسول مادّی و ظاهری سالح که אست روشن

 אی نيـزه  و زره و شمشـير  توאننـد  ديگرאن هم مـی  بلکه אمام به وسيله آن شناخته شود، تا نيست

 در אشـياء  آن بـرאی  کـه  شـود  אوصافی شبيه که کنند طرאحی خاصی صورت به رא آن و بسازند

אسـت.   kخدא رسول زره همان אين و אست شمشير همان אين که کنند אدّعا و شده ذکر تاريخ
 وאسـطه  بـه  رא مـدّعيان  و ديگرאن که אست علم و کالم برتری همان kمحمد حقيقت سالح

  .کنند می هالک و عاجز آن

 kאهللا رسـول  شمشير که کردند می אظهار هموאره gאئمه که אست آن مطلب אين شاهد

 بعـد  و نکردنـد  אسـتفاده  آن אز بزرگان آن אز يک هيچ که بوده شمشيری چه אين اאم ماست، نزد

 در אمـا  نکردنـد،  بالسـيف  قيـام  گـاه  هـيچ  و بودنـد  نشين خانه آنها همه gعلی بن حسين אز

 حکومتهـای  کـه  کردند می אظهار رא علمی چون کردند، אستفاده شمشير אين אز آنها همه حقيقت

 سـبب،  همـين  به و کردند می مفتضح و هالک رא طاغوت متهایحکو گمرאهی فقهاء و طاغوتی

 برאبـر  در طـاغوتی  حکومتهای هميشه אما ندאشتند، بالسيف قيام بزرگان آن אز يک هيچ אينکه با
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ــد آزرده و پريشــان و عصــبانی و عــاجز آنهــا ــدאنی رא آنهــا همــه و بودن ــد مســموم و زن . کردن

 بـه ! بودنـد؟  شـده  درمانده و دאشتند هرאس هאندאز אين kمحمد آل אز چرא طاغوتی حکومتهای

 کردنـد  مـی  دאری نگه جدشان ميرאث عنوאن به آنها خانه پستوی در که ذوאلفقاری شمشير سبب

 و گرفـت  مـی  هـدف  رא طـاغوت  حکـام  مقبوليـت  و مشـروعيت  هميشـه  که علمی سبب به يا
 طوאغيـت  ویאخـر  و دنيـوی  هالکـت  موجـب  و لرزאنـد  مـی  رא آنها نامشروع حاکميت های پايه

  !شد؟ می

  در ضمن روאيتی فرمود: علم سالح من אست. kرسول خدא
  ١ِسالِحي الِْعلْمُ  وَ 

بوديم که محمد بن عبد אهللا بن علـی کنـارش    gگويد: نزد אمام صادق علی بن سعيد می
نشسته بود و در همان مجلس عبد אلملک بن אعين و محمد طيار و شهاب بـن عبـد ربـه هـم     

گويد: ما در אيـن אمـر    אصحاب ما گفت: فدאيت شوم، عبد אهللا بن حسن می بودند؛ پس مردی אز
بعد אز سـخنی فرمـود: آيـا אز عبـد אهللا      gאمامت چيزی دאريم که ديگرאن ندאرند. אمام صادق

گويد که نـزد مـا عِلـم نيسـت و      کند که پدرش علی אمام نبود و می کنيد؟ گمان می تعجب نمی
אو نيست، אما به خدא قسم (و بـه سـينه مبـارک خـود אشـاره      رאست گفت. به خدא قسم علم نزد 

و شمشيرش و زرهش نزد ماست و به خدא قسـم مصـحف فاطمـه نـزد      سالح رسول خدאکرد) 
  אی אز کتاب خدא در آن نيست ... . ماست که هيچ آيه

دُ  َدهُ ِعنْ  وَ  gهللاَِّ  َعبْدِ  أَِ   ِعنْدَ  َجالِساً كُنُْت : قَاَل  َسِعيدٍ  بْنِ  َعِيلِّ  َعنْ   َجنْبِـهِ  إَِىل  َعـِيلٍّ  بْـنِ  هللاَِّ  َعبْدِ  بْنُ  ُمَحمَّ
دٌ  وَ  أَْعَ�َ  بْنُ  الَْملِكِ  َعبْدُ  الَْمْجلِِس  ِيف  وَ  َجالِساً  أَْصـَحابِنَا ِمـنْ  َرُجـٌل  فََقـاَل  َربِّـهِ  َعبْـدِ  بْـنُ  ِشـَهاُب  وَ  الطَّيَّارُ  ُمَحمَّ

 أَ  كَـَالمٍ  بَْعـدَ  gهللاَِّ  َعبْـدِ  أَبُو فََقاَل  لَِغْ�ِنَا لَيَْس  َما اْألَْمرِ  َهَذا ِيف  لَنَا يَُقوُل  َحَسنِ الْ بْنَ  هللاَِّ  َعبْدَ  إِنَّ  ِفَداكَ  ُجِعلُْت 
 َمـا هللاَِّ  وَ  َدَق َص  وَ  ِعلْمٌ  ِعنَْدنَا لَيَْس  إِنَّهُ  يَُقوُل  وَ  إَِماماً يَكُنْ  لَمْ ] َعلِيّاً[ عيل أَبَاهُ  أَنَّ  يَزُْعمُ  هللاَِّ  َعبْدِ  ِمنْ  تَْعَجبُونَ  َما

 هللاَِّ  وَ  ِعنَْدنَا وَ  ِدْرَعهُ  وَ  َسيَْفهُ  وَ  kهللاَِّ  َرُسولِ  ِسَالحَ  ِعنَْدنَا إِنَّ  َصْدرِهِ  إَِىل  بِيَِدهِ  أَْهَوى وَ  هللاَِّ  وَ  لَِكنْ  وَ  ِعلْمٌ  ِعنَْدهُ 
  ٢....  هللاَِّ  كِتَاِب  ِمنْ  آيَةٌ  ِفيهِ  َما فَاِطَمةَ  ُمْصَحفُ 

فرمايـد کـه علـم نـزد אو نيسـت و سـپس        ی دאرد که حضـرت نخسـت مـی   אين چه معناي
در سينه ماست؟! همين مقدאر بـرאی عـاقالن אهـل تـدبّر      kفرمايد: بلکه سالح رسول אهللا می

که رאه شناخت حجت خدא و صـاحب   kکند تا بدאنند که منظور אز سالح رسول אهللا کفايت می
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مان سالح باطنی و ملکوتی و همان علـم  אمر אمامت אست، يک شمشير ظاهری نيست، بلکه ه
  مخصوص به خلفای خدאست.

 אز قـائم  אمـام  که هنگامی: پرسد می gباقر אمام אز جارود אبی ديگری روאيت در همچنين

 بـه  سـر  و هدאيت با: فرمود! شود؟ می شناخته چگونه אو אز پس אمام و حجت درگذرد، بيت אهل

 شـود  نمـی  پرسيده چيزی אو אز אينکه و אو، فضيلت و برتری به kمحمد آل אقرאر و אفکندن زير

  دهد. پاسخ אينکه مگر

 َمـنْ  يُْعـرَفُ  ءٍ  َيشْ  فَبِأَيِّ  الْبَيِْت  أَْهلِ  ِمنْ  الَْقائِمُ  اْإلَِمامُ  َمَىض  إَِذا gَجْعَفرٍ  ِألَِ   قُلُْت : قَاَل  الَْجاُرودِ  أَِ   َعنْ 
ـدٍ  آلِ  إِقْـَرارِ  وَ  قِ اْإلِطْـَرا وَ  بِالُْهـَدى قَاَل  بَْعَدُه؟ ءُ  يَِجي  إِالَّ  َصـَدفَيَْها بَـْ�َ  ءٍ  َيشْ  َعـنْ  يُْسـأَُل  َال  وَ  بِالَْفْضـلِ  لَـهُ  ُمَحمَّ

  ١.أََجاَب 

  با علم kرابطه سالح رسول هللا
رא رאه شناخت صـاحب אألمـر معرفـی     kאی אحاديث که سالح پيامبر برخی با تکيه بر پاره

علم אست و صـاحب אمـر حتمـاً بايـد سـالح ظـاهری       دאنند، אصرאر دאرند که سالح جدאی אز  می
  رא به همرאه دאشته باشد و אدّعای خود رא با آن אثبات کند. kرسول אهللا

کنم که با آنچه که تا کنون گذشت، مسئله رאه شناخت حجـت و حقيقـت سـالح     گمان می
کـالم   برאی خردمندאن روشن شد، אما אينک ميخوאهيم پاسخی به אين אبهام يا شـبهه אز طريـق  

  بدهيم.  gאهل אلبيت

אوالً دאنستيم که قانون معرفت حجت אز منظر عقل و بر אساس محکمات قرآن کـريم سـه   
چيز אست: نص و علم و حاکميت خدא. پس אين قانون متوقف بر معرفت معنای سـالح نيسـت،   

  شوند.   چون روאيات متشابه بر قرآن عرضه می

ه شناخت אمام אست، آيـا شـما אمامـت هـيچ     رא kאگر بگوييد که سالح ظاهری رسول אهللا
  يک אز אئمه و خلفای گذشته رא با مشاهده אين سالح شناختيد و تصديق کرديد؟!

אست، אز  kوאنگهی همان معصومی که فرموده: رאه شناخت אمام معصوم سالح رسول אهللا
صـومان  کجا אمامت و عصمتش برאی شما אثبات شده که کالم אو رא به عنوאن قانون شناخت مع

رא אظهـار   kديگر قبول کرديد؟! يعنی אو نخست برאی مردم يا بـرאی شـما سـالح رسـول אهللا    
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کرد و سپس אين موضوع رא به عنوאن قانون شناخت حجتهای معصـوم بيـان کـرده، يـا אينکـه      
  אمامت خودش و پدرאنش با چيز ديگری אثبات شده؟!  

ا کالم و حديث אو در خصـوص  אمام אست ت gمثالً شما אز کجا فهميديد که جعفر صادق
قانون شناخت حجت رא به عنوאن کالم معصوم تلقّی به قبول کنيد؟! آيا با کالم خودش قـانون  
شناخت אو رא دאنستيد يا با کالم پدرאنش يا با قرآن يا با قانون ثابت عقلی و مسـلّم؟! آن قـانون   

کند و قرآن کـريم   مام میثابت و مسلّم عقلی که بر همه مردم حتی بر ملحدين هم حجت رא ت
نيـز آن رא تأييـد و تأکيـد ميکنـد و رسـوالن و אوصـيای        gو אهل بيـت  kو روאيات پيامبر

  گذشته با همان قانون، حجيت و خالفت خودشان رא אثبات کردند، چيست؟!

کنند که به بدون رجوع بـه حجـت معصـوم زمـان خودشـان، بـر        متأسفانه برخی گمان می
وאقف هستند و با ظوאهر متشابهات روאيات אهـل   gوאيات معصومينهمه رموز و متشابهات ر

خوאهند در باره همه مسائل אعتقادی و فقهی و אخالقی قضـاوت قطعـی کننـد، در     می gبيت
هـم ناسـازگار אسـت. אحاديـث فرאوאنـی       gحالی که אين تفکر حتی با خود روאيات אهل بيـت 

آلـود و پوشـيده و پـس پـرده אسـت و      گويند אحاديث ما صعب و مستصـعب و رمز  دאريم که می
کننـد،   های خاص آزموده شـده آن رא تحمّـل نمـی    کسی جز نبیّ مرسَل و فرشته مقرّب و بنده

  فرمود:   gچنانکه אمام باقر
دٍ  آلِ  َحِديَث  إِنَّ   ُمْرَسٌل  نَبِيٌّ  أَوْ  رٌَّب ُمقَ  َملَكٌ  إِالَّ  يَْحتَِملُهُ  َال  َذكَْوانُ  أَْجرَدُ  ُمَقنَّعٌ  ثَِقيٌل  ُمْستَْصَعٌب  َصْعٌب  ُمَحمَّ

قَهُ  وَ  نَطََق  قَاِ¤ُنَا قَامَ  فَإَِذا َحِصينَةٌ  َمِدينَةٌ  أَوْ  لِْإلِ�َانِ  قَلْبَهُ  هللاَُّ  اْمتََحنَ  َعبْدٌ  أَوْ    ١الُْقْرآُن. َصدَّ
دقت کنيد که حضرت در بخش پايانی فرمود: هنگـامی کـه قـائم مـا قيـام کنـد، سـخن        

کند، يعنی אحاديث ما برאی شما دشوאر و دست نيـافتنی אسـت    ديق میگويد و قرآن אو رא تص می
אيم، تا زمانی که قائم مـا بيايـد    אی אز אبهام و رمز و کنايه بيان کرده و بسياری אز אمور رא در هاله

کنـد و قـرآن אو رא تصـديق و     و پرده אز אين אحاديث بردאرد، אما אو خودش رא با قرآن אثبـات مـی  
  !نمايد! تأييد می

بنابرאين وقتی دאنستيم که قانون شناخت حجت در قـرآن کـريم، همـان وصـيت و علـم و      
دعوت به حاکميت خدאست، بايد تأمـل کنـيم کـه روאيـاتی کـه سـالح رא رאه شـناخت حجـت         

  شوند؟! دאنند، معنايشان چيست و چطور با محکمات قرآنی هماهنگ و همخوאن می می
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نی شناخت حجت (يعنـی وصـيت و علـم و دعـوت     אز طرفی دאنستيم که قانون عقلی و قرآ
که برخی אز آنها گذشت نيز کـامالً هماهنـگ    gبه حاکميت خدא)، با روאيات صريح אهل بيت

אست، چون در بسياری אز روאيات که قانون معرفت حجـت بيـان شـده، علـم يکـی אز אرکـان       
אنـد،   علم معنا کـرده شناخت אمام אست. همچنين دאنستيم که در برخی روאيات، خود سالح رא به 

  فرمايد: علم سالح من אست.  می kمانند آنجا که رسول אهللا
  ١ِسَالِحي الِْعلْمُ  وَ 

که در فصل گذشته مالحظه کرديـد و در آنجـا فرمـود:     gو همچنين روאيت אمام صادق
(و אشـاره بـه سـينه     و شمشيرش و ... نزد ماسـت  kعلم نزد אو نيست، بلکه سالح رسول خدא

  ٢).مبارکش کرد

رسيده که فرمودند: مَثل سالح در نزد مـا אهـل    gهمچنين روאيات متعدّدی אز אهل بيت
  مثل تابوت در بنی אسرאئيل אست و هرجا که سالح دور بزند، علم هم دور ميزند.   gبيت

َا َالحِ  َمثَُل  إِ%َّ َالحُ  َدارَ  أَيْنFََ  وَ  الُْملْكُ  َدارَ  ابُوُت التَّ  َدارَ  أَيْنFََ  إِْرسَائِيَل  بَنِي ِيف  التَّابُوِت  كََمثَلِ  ِفينَا السِّ  ِفينَا السِّ
  ٣.الِْعلْمُ  َدارَ 

يعنی هرجا که سالح در مـا دور بزنـد علـم אمامـت     » أينما دאر אلسالح فينا دאر אلعلم«تعبير 
  אندאزد که فرمود:  می kهم دور ميزند. אين تعبير ما رא به ياد روאيت معروف نبی אکرم

  ٤لَْحقِّ َو الَْحقُّ َمَع َعِيلٍّ يَُدوُر َمَعُه َحيْثFَُ َداَر.َعِيلٌّ َمَع ا
بچرخد حق هم همانجـا   gאست، هرجا که علی gبا حق אست و حق با علی gعلی

  دور ميزند.

خوאهيد حق رא در هر مسئله بشناسـيد بايـد    و حق يک چيز هستند و شما אگر می gعلی
رא يافتيد همـه حـق    gموضعی دאرد. אگر علیرא بشناسيد و ببينيد در هر مسئله چه  gعلی

رא يافتيد. علم و سالح نيز אينطور هستند. حقيقت سالح مخفی אست، אما هرجا کـه علـم אهـل    
نيز همانجاست، אگرچـه شـايد هرگـز شـئ مـادّی بـه        kرא يافتيد، سالح رسول אهللا gبيت

  به شما نشان دאده نشود! kعنوאن سالح ظاهری رسول אهللا
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کننـد کـه نشـان     روאيتی אز کتاب بصائر אلـدرجات رא אرאئـه مـی    gيمانی مخالفين دعوت
  دهد علم و سالح دو אمر مختلف و متباين هستند؛ پس بايد אين روאيت رא بررسی کنيم. می

بـوديم و حضـرت    gگويد که تقريباً شصت نفر نزد אمام صـادق  محمد بن عبد אلملک می
آمد و به حضرت عرض کرد: مـن بـا אبـرאهيم بـن     در بين ما بود؛ پس عبد אلخالق بن عبد ربّه 

نـزد ماسـت.    gگوييد کـه کتـاب علـی    محمد نشسته بودم؛ پس آنها بيان کردند که شما می
אی אز خويش بجا نگذאشت؛ و אگرهم چيزی بـه   نوشته gحضرت فرمود: نه به خدא قسم، علی

د همـين غالمـم   جا گذאشته، فقط دو عدد پوسته אست و من دوست دאرم که آن دو پوسـته نـز  
نشست و به سمت ما رو کـرد و فرمـود: بـه     gباشد و برאيم אهميتی ندאرد. سپس אمام صادق

کننـد نيسـت. آن دو    آنگونه کـه אينهـا تصـور مـی     gخدא قسم אين ميرאث مکتوب אمام علی
پوسته دو جفر هستند که در آنها چيزهايی نوشته شده אست. آنها دو پوسته هستند کـه پشـم و   

  پنهان شده אست!!  kرند؛ در يکی کتابهای ما و در ديگری سالح رسول خدאمو هم دא

دِ  َعنْ   َعبْـدُ  فََجـاءَ  َوْسـطَنَا ُهـوَ  وَ  َرُجـًال  ِستِّ�َ  ِمنْ  نَْحواً gهللاَِّ  َعبْدِ  أَِ   ِعنْدَ  كُنَّا: قَاَل  الَْملِكِ  َعبْدِ  بْنِ  ُمَحمَّ
دٍ  بْنِ  إِبَْراِهيمَ  َمعَ  ُت كُنْ  لَهُ  فََقاَل  َربِّهِ  َعبْدِ  بْنُ  الَْخالِقِ   gَعـِيلٍّ  كِتَـاَب  ِعنَْدنَا إِنَّ  تَُقوُل  أَنَّكَ  فََذكَُروا َجالِساً ُمَحمَّ

 فَـFَ  َهـَذا ِمـيغُالَ  ِعنْدَ  أَنَّهُ  لََوِدْدُت  وَ  إَِهابَْ�ِ  إِالَّ  ُهوَ  َما كِتَاباً َعِيلٌّ  تَرَكَ  كَانَ  إِنْ  وَ  كِتَاباً َعِيلٌّ  تَرَكَ  َما هللاَِّ  وَ  َال  فََقاَل 
 َمكْتُـوٌب  َجْفـَرانِ  إِنَُّهـFَ  يَُقولُوَن. كFََ  هللاَِّ  وَ  ُهوَ  َما فََقاَل  َعلَيْنَا أَقْبََل  ثُمَّ  gهللاَِّ  َعبْدِ  أَبُو فََجلََس  قَاَل  َعلَيِْه. أُبَاِيل 

.Fَهللاَِّ  وَ  َال  ِفيِه  Fََإلَِهابَانِ  إِنَُّه  Fََعلَيِْه  Fَأَ  وَ  أَْصَوافُُه Fَِيف ] كُتُبـاً[ كتبنـا َمْدُحوَسـْ�ِ  ْشـَعارَُه  Fَاْآلَخـرِ  ِيف  وَ  أََحـِدِه 
  ١.ص هللاَِّ  َرُسولِ  ِسَالحُ 

ظاهرאً حق با آنهاست، چون אينکه در يکی אز آن دو پوسته کتابهـای ماسـت و در ديگـری    
א دهد که کتاب (کتب علمی) چيزی غير אز سـالح אسـت. مخـالفين بـا پيـد      سالح ما، نشان می

کردن אين روאيت بسيار خرسند شدند، אما אگر به ساير روאيات همين باب بصائر אلـدرجات توجـه   
  کردند و عجله نميکردند بهتر بود، چون در روאيت ديگر אين باب آمده: می

אوالد אمام حسن (سادאت حسنی) אز جفر (يکی אز موאريث رمزآلود אهل بيـت) يـاد کردنـد و    
رسـاند. حضـرت    gميتی ندאرد. بِشر אين سخن رא به אمام صادقگفتند: آن چيزی نيست و אه

هر دو پوسته مملـوّ و آکنـده אز   فرمود: بله؛ آنها دو پوسته هستند: پوسته بز و پوسته گوسفند که 

  و در آن دو همه چيز نوشته شده، حتی جريمه خرאش وאرد کردن به پوست. علم هستند
ثَنَا دُ  َحدَّ  ُولْـدُ  َذكَـرَ : قَـاَل  أَْصـَحابِهِ  بَْعِض  َعنْ  الْكُوِيفِّ  الَْقاِسِم  أَِ   َعنْ  َمْعُروٍف  بْنِ  الَْعبَّاِس  بْنِ  أَْحَمدَ  بْنُ  ُمَحمَّ
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 وَ  َمـاِعزٍ  إَِهـاُب  إَِهابَـانِ  ُهـFَ  نََعـمْ  قَـاَل: gهللاَِّ  َعبْدِ  ِألَِ   َذلِكَ  بِْرشٌ  فََذكَرَ  ءٍ  بَِيشْ  َهَذا َما فََقالُوا الَْجْفرَ  الَْحَسنِ 
انِ  َضأْنٍ  َهاُب إِ    ١.الَْخْدِش  أَْرُش  َحتَّى ءٍ  َيشْ  كُلُّ  ِفيِهFَ  كُتَِب  ِعلFًْ َمْملُوَّ

 kهر عاقلی که با عقل خويش منصف باشد، خوאهد فهميد که حقيقت سالح رسـول אهللا 
در يـک پوسـته کتـب ماسـت و در پوسـته      نيز همان علم אست، چون در روאيت אول فرمود که 

. پـس  هـر دو پوسـته مملـوّ אز علـم هسـتند     . در حديث دوم فرمود: kديگر سالح رسول אهللا
بـا سـالح وجـود دאرد،     gسالح نيز نوعی علم אست، אگرچه تفاوتی نسبی بين کتب אهل بيت

אما هر دو אز سنخ علم هستند، همچنانکه ساير موאريث نبوت (مانند جفـر و مصـحف و ...) نيـز    
אشـاره دאرنـد و    kنوع خاصـی אز علـم آل محمـد   همگی کنايه אز علم هستند، אما هر يک به 

کننـد کـه همـه אيـن      برخی אز אحاديث همين باب کتاب بصائر אلدرجات به صـرאحت بيـان مـی   
  موאريث אشاره و کنايه אز علم هستند.

  )خدا حاکمیت گفتFن و پرچم( رایت. ج
ـ  مالـک  بـه  منحصر عالم در واليت و حاکميت برهانی، و عقلی دليل مقتضای به  و یحقيق
 سـبحان  خـدאی  آنکه مگر ندאرد، خلق بر واليتی کس هيچ و אست سبحان خدאی يعنی بالذאت

 تنصـيب  حکـم  آن با تا بدهد אو به وصيتی و نصّ و و معرّفی کرده باشد برگزيده واليت به رא אو

 نصـب  واليـت  و אمامـت  بـه  سبحان خدאی طرف אز که کسی حال. کند אحتجاج مردم بر אلهی

 بـه  رא مـردم  کـه  אسـت  ممکـن  آيـا  کند، אثبات אلهی نصّ و حکم با رא خود يتوال و باشد شده

 بـه  شخصـی  چنـين  אسـت  ممکـن  آيا! کند؟ دعوت אو خليفه و خدאوند אز غير حاکمی حاکميت

 אز ولـیّ  و حـاکم  אنتخـاب  بـه  رא مـردم  وصـيت،  و نص صاحب خليفه אز אطاعت به دعوت جای

  !کند؟ دعوت ديگر سلطانی پذيرش يا אنتخابات طريق

 دلـيلش  و אلهـی  نصـب  و واليت אدّعای אصل با ديکتاتوری يا دموکرאسی پرچم شک بدون

 آن אدّعـا  אيـن  مقتضـای  چـون  אست، مدّعی کذب بيانگر و دאرد آشکار تناقضی) وصيت و نصّ(

. אلهـی  منصـوب  و منصوص خليفه مگر نکند، אمضاء رא אی وليجه و ولیّ هيچ حاکميت که אست

 אز چـون  نيسـت،  خـدא  خليفه و حجت کند، دعوت مردم حاکميت به رא ردمم که کسی بنابرאين

  :نيست خارج حالت چند
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  אست، منکر رא خدאوند אساساً אينکه يا ـ

  אست، منکر رא) אبرאهيمی אديان همه روح( خدאوند حاکميت و مالکيت و ربوبيت يا ـ

 رא) خـدא  خليفه( خدא تحاکمي مصدאق אما دאرد، אقرאر خدאوند حاکميت و ربوبيت אصل به يا ـ

 کـس  אو، حاکميـت  و بيعـت  بـه  دعـوت  جـای  بـه  نتيجـه  در و کند تصديق رא אو تا شناسد نمی

  .دאند می خليفه و حاکم رא ديگری

 אو نيـز  אخيـر  صـورت  در و אسـت  مشرک و کافر אو نخست، صورت دو در که אست پروאضح

 شـخص  אيـن  صـورت،  سه هر در نتيجه در و אست) אهللا خليفة( خدא حاکميت مصدאق به جاهل

 مصـدאق  قطعـاً  بـود،  خـدא  حاکميـت  مصدאق خودش אگر چون باشد، خدא خليفه و ولیّ توאند نمی

 بـا  بيعـت  بـه  رא آنـان  و کـرد  مـی  אحتجـاج  مـردم  بر אلهی نصّ با و شناخت می رא خدא حاکميت

  . کرد می دعوت خدאست با بيعت همان که خودش

 بـدون نـص אلهـی    خود جز کسی هر خود يا يتحاکم سمت به رא مردم که کسی نتيجه در

 و نيسـت  אهللا خليفـه  مصـدאق  خودش אوالً کند، دعوت) جمهوری و دموکرאسی و يعنی شوری(
 شـود،  واليت و حاکميت مدّعی אگر کسی چنين و אست) خدא خليفه( אهللا حاکمية با مخالف ثانياً

 بـه  رא مردم چون אست، اغوتط مصدאق بدאند، אلهی و دينی حاکميت رא خود حاکميت بويژه אگر

 واليـت  بـه  رא مـردم  گـاه  هـيچ  خـدא  منصـوب  و منصوص ولیّ و کرده دعوت خدא غير واليت

  .  کند نمی دعوت) خدא אز غير مطاعی و معبود هر( طاغوت

  »البیعه ¶«پرچم و شعار و گفتFن 
: شـده  نوشـته  پـرچمش  بـر  کند، می ظهور gمهدی אمام که هنگامی که آمده روאيت در

  خدאست. مخصوص) حاکميت و( يعتب

  ١.َجلَّ  وَ  َعزَّ  ِ¶َِّ  الْبَيَْعةُ  gالَْمْهِديِّ  َرايَةِ  ِيف  يَكُونُ  أَنَّهُ  ُرِويَ  وَ 
 روز در بيـنم  مـی  رא gقـائم  گويـا : کـه  آمده gصادق אمام אز ديگر روאيت در همچنين

 نـدאء . אوست روی پيش gجبرئيل و אيستاده مقام و رکن بين که محرم دهم با مصادف شنبه

 کنـد،  مـی  عـدل  אز آکنـده  אو وسيله به رא زمين خدאوند پس خدאست؛ مخصوص بيعت: دهد می

  אست. شده جور و ظلم אز ماالمال همچنانکه
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ـبِْت  يَـْومَ  َعاُشـوَراءَ  يَْومَ  بِالَْقائِِم  كَأg  ِّoََجْعَفرٍ  أَبُو قَاَل  قَاَل  َمْهِزيَارَ  بْنِ  َعِيلِّ  َعنْ  كْنِ  بَـْ�َ  قَاِ¤ـاً السَّ  وَ  الـرُّ
  ١.َجْوراً وَ  ظُلFًْ ُملِئَْت  كFََ  َعْدًال  فَيَْمَألَُها ِ¶َِّ  الْبَيَْعةَ  يُنَاِدي gَجْربَئِيُل  يََديْهِ  بَْ�َ  الَْمَقامِ 

 پـس  ديـد؛  رא gعلی پس شد؛ خارج ما بر kخدא رسول روزی: گويد می مالک بن אنس

 باشـد،  مانده باقی دنيا אز روز يک تنها אگر ی،عل אی: فرمود و گذאشت אو دو کتف بين رא دستش

 אو بـه  کـه  شـود  حـاکم  و مالک من عترت אز مردی אينکه تا کند می طوالنی رא روز آن خدאوند

 شـود،  مـی  هـدאيت  אو وسـيله  بـه  عرب و کند می هدאيت خدא سمت به که شود می گفته مهدی

 دسـتش  کف روی بر: فرمود سپس. کردی هدאيت گمرאهی אز رא مشرکان و کفّار تو همچنانکه

  خدאست. مخصوص بيعت چون کنيد، بيعت אو با: نوشته

 ثُـمَّ  كَتَِفيِْه، بَْ�َ  يََدهُ  فََوَضعَ  ،gَعلِيّاً فََرأَى يَْوٍم، َذاَت  kهللاَِّ  َرُسوُل  َعلَيْنَا َخَرجَ : قَاَل  َمالٍِك، بْنِ  أَنَِس  َعنْ 
، يَا: قَاَل  َل  َواِحٌد، يَْومٌ  إِالَّ  نْيَاالدُّ  ِمنَ  يَبَْق  لَمْ  لَوْ  َعِيلُّ  لَـهُ  يَُقـاُل  ِعْرتَتِـَك، ِمـنْ  َرُجٌل  َ�ْلِكَ  َحتَّى الْيَْومَ  َذلِكَ  هللاَُّ  لَطَوَّ

، وَ  َعزَّ  هللاَِّ  إَِىل  يَْهِدي الَْمْهِديُّ  ـكِ�َ  وَ  الْكُفَّارَ  أَنَْت  َهَديَْت  كFََ  الَْعَرُب، بِهِ  يَْهتَِدي وَ  َجلَّ ـَاللَةِ ا ِمـنَ  الُْمْرشِ  ثُـمَّ . لضَّ
  ٢.َجلَّ  وَ  َعزَّ  ِ¶َِّ  الْبَيَْعةَ  فَإِنَّ  بَايُِعوُه،: َراَحتِهِ  َعَىل  َمكْتُوٌب  وَ : قَاَل 

  معنای بیعت با خدا
 رא فرشـتگان  همه کرد، معرفی زمين در رא خود خليفه نخستين سبحان خدאی که هنگامی

 خليفـه  برאبر در אطاعت و سجده يعنی کرد، אمر خود منصوص خليفه برאبر در تسليم و سجود به

 אز غيـر  אی وليجـه  و معبـود  هـيچ  واليـت  و حاکميـت  אو و אوسـت  دعوت محتوאی بيانگر خدא،

 بـه  رא مـردم  کـه  شـدند  مبعـوث  אين برאی אلهی رسوالن همه. کند نمی تأييد رא وصيت صاحب

 و منصـوص  خليفـه  حاکميـت  جـز  رאهـی  אلهـی  حاکميـت  تحقّق و کنند دعوت אلهی حاکميت
 بـا  فقـط  کننـد  مـی  بيعت ما رسول با آنانکه فرمايد: می کريم قرآن چنانکه ندאرد، אلهی منصوب

  کنند. می بيعت خدא
ا يُبايُِعونَكَ  الَّذينَ  إِنَّ    ٣أَيْديِهمْ  فَْوَق  هللاَِّ  يَدُ  هللاََّ  يُبايُِعونَ  إِ%َّ

 عِـرض  و جـان  و لما فروش معنای به خدא با بيعت شده. مشتق) فروش( بيع ماده אز بيعت

 همـه  در خدאوند منصوص خليفه حاکميت و واليت پذيرش يعنی خدאوند، به چيز همه و عُمر و

 و אطاعـت  معنـای  بـه  يکتـا  خـدאی  پرسـتش . אست زندگی شؤون همه در אو אز אطاعت و אمور
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 אو پرسـتش  אصـالً  خدאونـد،  فرمـان  אز گزينشـی  אطاعـت  وگرنـه  אوسـت،  برאبر در مطلق تسليم

 مخـالف  آنچـه  و کنـد  مـی  אطاعت رא باشد نفسش هوאی مطابق آنچه چون شود، نمی محسوب

 نـه  گـردد،  بـازمی  خودپرسـتی  همان به حقيقت در אين و کند می مخالفت رא باشد نفسش هوאی

  .خدאپرستی

 معنـای  אين و ندאرد אمور همه در خدא منصوص خليفه אز مطلق אطاعت جز رאهی خدאپرستی

 در رא אلهـی  حاکميت که کسی אست ممکن آيا. אست אلهی اکميتح قبول و خدא با بيعت همان

 نکنـد،  قبول رא خدא خليفه حاکميت جامعه אدאره و حکومت אمر در دאرد، قبول حيات شؤون همه

אديـان و رسـالتهای    و حقيقـت همـه   روح! کند؟ قبول رא خدא منصوص خليفه אز غير حاکمی يا
 و تشـريع  و حاکميـت  و حکومـت  حق سی کهتنها ک يعنی אست، אلهی حاکميت همين آسمانی

 وאسـطه  بـه  نـه  شـود،  مـی  אجرא و بيان خدא خليفه وאسطه به אمر אين و خدאست دאرد قانونگذאری

  . ديگر کسی

 حجـت  אز گـاه  هـيچ  زمين که אست آن شيعيان ما منازعه قابل غير و مسلم אصول אز يکی

 حجـت  و אمـام  فاقـد  زمانها رخیب در چون ما که بگويد توאند نمی کسی پس نيست؛ خالی אلهی

بـه بيـان صـحيح،     .کنـيم  تمکين אلهی خلفای אز غير کسی حاکميت به توאنيم می هستيم אلهی
  אصل دين همان يک אنسان אست که در هر زمان بايد شناخته و אطاعت شود.

فرمود: همانا دين و ريشه دين همان يک مرد אست و آن مرد همان يقـين   gאمام صادق
ان אيمان אست و אو אمام אمتش و אهل زمانش אست؛ پس آنکه אو رא بشناسـد خـدא   אست و אو هم

رא شناخته و آنکه אو رא אنکار کند خدא و دينش رא אنکار کرده و آنکه אو رא نشناسد، خدא و ديـنش  
  و حدود و دستورאتش رא بدون آن אمام نشناخته אست.

ينِ  أَنَّ  ينِ  أَْصَل  وَ  الدِّ تِـهِ  إَِمـامُ  ُهوَ  وَ  اْإلِ�َانُ  ُهوَ  وَ  الْيَِق�ُ  ُهوَ  الرَُّجُل  َذلِكَ  وَ  َرُجٌل  ُهوَ  الدِّ  زََمانِـهِ  أَْهـلِ  وَ  أُمَّ
َ  َجِهَل  َجِهلَهُ  َمنْ  وَ  ِدينَهُ  وَ  هللاََّ  أَنْكَرَ  أَنْكَرَهُ  َمنْ  وَ  هللاََّ  َعرَفَ  َعرَفَهُ  فََمنْ   َذلِـكَ  بَِغْ�ِ َرشَائَِعهُ  وَ  ُحُدوَدهُ  وَ  ِدينَهُ  وَ  هللاَّ

  ١اْإلَِمامِ 

  مسئله حاکمیت خدا در زمان غیبت
توאنـد بـه אيـن شـکل      غيبت نمـی  زمان و شعار و گفتمان در قاعده אين گويند که برخی می

 حکـومتی  بايـد  لـذא  و حجـت نـدאريم   بـه  دسترسـی  غيبـت  زمـان  در چون جريان دאشته باشد،
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    .برگزينيم خدא خلفای برאی جايگزين

سـيد  » אکمال אلـدين «کنم که حتماً تدريس آيه  سؤאل پيشنهاد میبرאی دريافت پاسخ אين 
 אمـام  غيبـت  حقيقـت  که אحمد אلحسن رא گوش دهيد يا مطالعه کنيد، אما به אختصار بايد بگويم

 و مؤمنـان  کـه  אسـت  آن معصـوم  خفـاء  و غيبـت  علت يعنی نيست، تغييب جز چيزی معصوم
 يـاری  رא אو شـود  ظـاهر  אگـر  و ندאرنـد  رא אهللا خليفـه  قبول تحمّل و پذيرش و قابليت منتظرאن

 وگرنـه  نماينـد،  نمـی  אقـرאر  واليتش به و شناسند نمی رא אو و کنند می אنکارش אساساً يا کنند نمی

 يا عاجز يا ظـالم نيسـت   بخيل خدאوند چون ندאرد، وجود معصوم غيبت و خفاء برאی دليلی هيچ

 و אلهـی  رسـالت  אنجـام  אز مـانعی  هـيچ  نيـز  خـدא  خليفـه  و کند دريغ مردم אز رא خود حجت تا
 خـدא  پـذيرאی خليفـه   منتظـرאن،  و مؤمنـان  که وقت هر نتيجه در. ندאرد خدא حاکميت برقرאری

 אلهـی  عـدل  دولت) باشند אندک که هرچند( مؤمنان گروه همان برאی و شود می אو ظاهر باشند،

رسـيد،   غيبـت بـه پايـان مـی     خوאسـتند و پـذيرאی אو بودنـد    کند، بلکه אگر אو رא می می برقرאر رא
 gهمچنانکه قوم بنی אسرאئيل אز غيبت به ستوه آمدند و خدאونـد אز باقيمانـده غيبـت موسـی    

  صرف نظر کرد.

 طـوالنی  אسـرאئيل  بنی بر) אبرאهيم آل قائم غيبت( عذאب چون پس: فرمود gصادق אمام

 کـرد  حـی و gهـارون  و gموسـی  به خدאوند پس کردند؛ و گريه زدند ضجّه روز چهل شد

 غيبـت  خدאونـد  نتيجـه  در. کننـد  خـالص ) زمان آن در مصر طاغوت( فرعون شرّ אز رא آنها که

 אز پـس  و بخشـيد  رא باقيمانـده  سـال  هفتـاد  و صـد  و رسـاند  پايـان  به رא gموسی قائمشان

: فرمـود  gصـادق  אمـام . فرسـتاد  آنـان  برאی رא gهارون و gموسی سال سی و دويست

 رسـاند،  مـی  رא مـا  فـرج  خدאونـد  کنيـد  کاری چنان אگر که هستيد گونه همين نيز شيعيان شما

   رفت. خوאهد نهايتش تا فرج אمر وگرنه
 َّFَوا الَْعَذاُب  إِْرسَائِيَل  بَنِي َعَىل  طَاَل  فَل  َهـاُرونَ  وَ  ُمـوَىس  إَِىل  هللاَُّ  فَـأَْوَحى َصبَاحاً أَْربَِع�َ  هللاَِّ  إَِىل  بَكَْوا وَ  َضجُّ
جَ  فََعلْتُمْ  لَوْ  أَنْتُمْ  َهكََذا gهللاَِّ  َعبْدِ  أَبُو قَاَل  وَ  قَاَل  َسنٍَة. ِمائَةَ  وَ  َسبِْع�َ  َعنُْهمْ  فََحطَّ  ِفْرَعْونَ  ِمنْ  يَُخلُِّصُهمْ   لََفـرَّ

 ُ   ١.ُمنْتََهاهُ  إَِىل  يَنْتَِهي اْألَْمرَ  فَإِنَّ  تَكُونُوا لَمْ  إَِذا فَأَمَّا َعنَّا هللاَّ
خدא و אستمرאر آن ناشی אز تقصير אمـت אسـت، وگرنـه حجـت     در نتيجه אصل غيبت خليفه 

شـود؛ پـس אگـر حجـت אز نـزد مـردم        خدא هميشه حیّ و حاضر אست و אز אمت خود غايب نمی
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غايب شود، همه مردم در غيبت אو مقصّرند، چون אصل و ريشه دين رא با دست خودشـان قطـع   
ت که به هر وسيله (حتـی ضـجه و نالـه    אند و تنها رאه ديندאری و هدאيت برאی آنها אين אس کرده

روزه) אسباب بازگشت אمام طرد شده خود رא فرאهم کنند تا دين و حاکميت خـدא بـه    چهل شبانه
  وسيله אو אحياء شود.

  انحصار این پرچم و دعوت به خلیفه خدا
 و عقلـی  و قرآنـی  دليـل  طبـق  خـدא  خليفـه  تصـديق  برאی الزم نشانه دאنستيم که سومين

  .אست »هللا אلبيعة« گفتمان و پرچم برאفرאشتن و خدא حاکميت به دعوت روאيی،

 و دאرد مغـايرت  אلهـی  خالفت אدّعای با مردم حاکميت به دعوت אگرچه گويند که برخی می
 گفتمـان  و پـرچم  و אلهـی  حاکميـت  بـه  دعوت אما نيست، خدא خليفه قطعاً کند چنين که کسی

 توאنـد چنـين   مـی  کسـی  هر چون باشد، رسول عایאدّ صدق بر دليل توאند نمی هم »هللا אلبيعة«

 ممکـن  کسـی  هـر  چنانکه کند، دعوت خدא با بيعت و אلهی حاکميت به رא مردم و بکند אدّعايی

  .کند برאفرאشته »هللا אلبيعة« جمله با پرچمی אست

 بـا  بيعـت  بلکـه  نيسـت،  خـدא  مفهـوم  با بيعت خدא، با بيعت معنای که بگوييم بايد پاسخ در

 عصـر  אمـام  و אلهـی  خليفـه  با بيعت جز چيزی خدא، مصدאق با بيعت طرفی אز. تخدאس مصدאق

  : فرمود کريم قرآن چنانکه نيست،
ا يُبايُِعونَكَ  الَّذينَ  إِنَّ    ١أَيْديِهمْ  فَْوَق  هللاَِّ  يَدُ  هللاََّ  يُبايُِعونَ  إِ%َّ
 بـا  بيعـت  مـان ه زمـين،  روی در خـدא  آينـه  و آيه و نمايانگر و نماينده با بيعت حقيقت، در

 نتيجـه  در. نيسـت  gمهـدی  אمام با بيعت جز چيزی زمان אين در خدא با بيعت يعنی خدאست،

 تـا  باشـد  مهـدی  خـودش  آنکـه  مگر کند، برאفرאشته رא »هللا אلبيعة« پرچم توאند نمی کسی هيچ

 سـمت  אز رسـولی  و فرسـتاده  يـا  کنـد،  دعوت طاغوت نفی و خودش با بيعت سمت به رא مردم

 و بگيـرد  بيعت אو برאی بتوאند و بشناسد روشنی به رא אو خارجی مصدאق تا باشد gمهدی אمام
  . کند دعوت لشکرش به پيوستن و אو אلهی دولت تمکين سمت به رא مردم

 دאرد، مهمـی  تفـاوت  حاضـر  معصوم فرستاده با غايب معصوم فرستاده که אست روشن אلبته

 کـه  بدهنـد  تشخيص توאنند نمی نتيجه در و شناسند نمی رא אمامشان غيبت، عصر در مردم چون
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 خـودش  אينکـه  مگر دروغ، يا گويد می رאست هستم אمام فرستاده من گويد می که شخصی אين

 אثبـات  رא وصـايتش  و אمامت ،)علم و وصيت( حجت معرفت قانون با و باشد خدא معصوم حجت

  .برאفرאزد رא »هللا אلبيعة« پرچم توאند می کسی چنين. کند

  ملکوتی خداوند شهادت. د
 سـنخ  در אصـل אز  kو بخصوص دعـوت قـائم آل محمـد    אلهی رسوالن دعوت به אيمان

ـالةَ  يُقيُمـونَ  وَ  بِالَْغيْـِب  يُْؤِمنُونَ  الَّذينَ در تأويل آيه  gאست، چنانکه אمام صادق غيب به אيمان  الصَّ
 g، يعنی کسی که אقرאر به قيام قائم٢َحـقٌّ  أَنَّهُ  َقائِِم الْ بِِقيَامِ  أَقَرَّ  َمنْ  فرمود: ،١ يُنِْفُقون َرزَقْناُهمْ  ِمFَّ  وَ 

  کند که حق אست.

  اّدعای غیب و دلیل غیب
  :  کنند می مطرح گوناگون אدّعای سه نوع و آيند می نفر سه کنيد فرض

 خـوبی אنجـام   بـه  رא نمايشـی  حرکـات  و אسـت  ماهری سوאر موتور که شود می مدّعی ألف

  .  دهد می

  .گشايد می رא های فقه گره و אست ماهری فقيه که شود می ب مدّعی

אهل باطن و ملکوت אست؛ خودش مهتدی אست و ديگـرאن رא   عارفی که شود می ج مدّعی
  .کند هم به سمت مبدأ متعالی هدאيت می

 نيست و سنخ يک אز אفرאد אين אدّعاهای کنيد، אما אرزيابی سه رא אين אدّعای خوאهيد می شما

 موتـور  يـک  کـه  אسـت  ألف کـافی  آزمودن سنجيد. برאی محک سنگ يک با رא آنها توאن نمی

 .بيازماييـد  رא چشـمتان אو  هـم بـا   نشان دهد و شـما  رא توאنش بخوאهيد אو אز بياوريد و سيکلت
توאن بر حسّ تکيه کرد، بلکه بايد برخی مسايل مشکل فقه رא نـزد   برאی אرزيابی ب چندאن نمی

دهـد و אلبتـه אيـن אمتحـان      سنجيد که چگونـه پاسـخ مـی   אو طرح کنيد و با ذهن و علم خود ب
  مستلزم آن אست که خود شما با אين فن آشنايی الزم رא دאشته باشيد.
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تـوאن אو رא   توאن با چشم אو رא אرزيابی کرد يا حتی می برאی آزمودن ج چه بايد کرد؟! آيا می
ی אو אز سنخ عـالم غيـب   با مفاهيم ذهنی و وهمی سنجيد؟! مسلماً אين گونه نيست، چون אدّعا

شهادت بدهد، يعنی بايـد شخصـيت    אست و در نتيجه چيزی אز سنخ אدّعايش بايد به حقّانيت אو
و منزلت אو رא در عالم معنا و ملکوت دريـابيم و تجربـه کنـيم، نـه در البرאتـوری يـا در אتـاق        
אمتحانات دروس فقهی حوزه، چون אو مدّعی אشرאف و حکومت در عـالم ملکـوت אسـت؛ پـس     

  خود ملکوت بايد به صدق אو شهادت دهد.

سلّم و مفروض در אذهان کسانی کـه طالـب چنـين    אين مقدمه غالباً به صورت يک אصل م
مقاماتی هستند وجود دאرد و معموالً خوאهان אحتجاج و אثبات نيستند، چون بحث علمی مربـوط  
به مقامات سنخ ب אست، نه مقامات سنخ ج. تجربه غيبی و ملکـوتی يعنـی يـک نـوع تجربـه      

ـ  روحی کامل که باطن و سرّ و قلب אنسان رא قانع و رאضی می د و پروאضـح אسـت کـه قلـب     کن
محور تصميمات و عاليق و گرאيشـهای אنسـان אسـت، نـه ذهـن و عقـل. אز אيـن رو يقـين و         

شـود. بـرאی مثـال منازعـات      אکتشاف قلبی با مناقشات فلسفی و علمی به چالش کشيده نمـی 
معروف و طوالنی مدّت متکلّمان با אهل عرفان و حکمـت متعاليـه رא مالحظـه کنيـد. عرفـان      

باً نخستين بار در قرن هفتم به شکل نظری و אسـتداللی درآمـد و אز نظـر عقبـه برهـانی      تقري
אنـد بـه شـدّت     بسيار جوאنتر אز کالم و فلسفه جمهور (مشاء) אست، אما عارفان به آنچه که يافته

يابنـد و אحيانـاً אگـر אيـن      نياز אز غور در مباحث אستداللی مـی  معتقد و ملتزم هستند و خود رא بی
אستداللی رא هم به کار بگيرند، صرفاً به عنوאن يک אستفاده אبـزאری אسـت، نـه אسـتقبال      روش

های وجدאنی و قلبی خود رא به روش فالسفه و متکلمـان   کنند که يافته معرفتی، يعنی سعی می
  ببافند تا بتوאنند אنتقال و آموزش دهند و אز آن אحياناً دفاع کنند.

گردد کـه אهـل    م و عشق يا فلسفه و عرفان به אين برمیدعوאی تاريخی عقل و قلب يا عل
אيـم.   אيم و يافته گويند ما چنين ديده فهميم و אهل بصر و بصيرت می گويند ما چنين می نظر می

אگر يک فيلسوف صد برهان بر אنکار وجود مبدأ متعالی אقامه کند (بـر فـرض محـال) يـا صـد      
يد نتوאند پاسخی به אشـکاالت אو بدهـد، אمـا بـا     برهان بر نفی وحدت وجود אقامه کند، عارف شا

گويد: بسيار خوب. אين کلمه کوتاه بدאن معناست که وقتـی مـن خـودم بـا      אی معنادאر می خنده
تـوאنم   אم، چطور با אين کلمات و אصطالحات بافته شـده مـی   אم و يافته قلبم אين حقيقت رא ديده

  אم رא אنکار کنم؟! آنچه ديده
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ی تشخيص و تصديق دعوت حجتهای אلهی نيز אز همين قاعـده کلـی   رאههای قلبی و غيب
آفرينی وאالتری نسـبت بـه אدلـه مبتنـی بـر علـم        بخشی و يقين مستثنا نيستند و ميزאن معرفت

مند هستند و در مقياس معرفتی ثقلـين   حصولی دאرند، אما الزم به يادآوری אست که אوالً ضابطه
هـای عرفـانی جديـد،     برخی אز يافتهای صـوفيه و فرقـه   جايگاه مشخصی دאرند، نه אينکه مانند

אموری شخصی و غير قابل دفاع و تبيين باشند؛ ثانياً طريق אنحصاری نيستند، بلکـه تنهـا حـظّ    
کنند و در کنـار אدلـه عقلـی و نقلـی شـناخت حجـت قـرאر         معرفتی قلب و وجدאن رא تأمين می

אيـن نـوع אدلـه در אسـتدالل چنـدאن بـه کـار         گيرند، نه در برאبر آنها. به هر تقدير، جزئيـات  می
  آيد، گرچه کليت آنها بايد در ميزאن برهان و قرآن و عترت قرאر گيرد. نمی

شناسـی دينـی جايگـاه شـناخته      برאی مثال رؤيای صادقه و کشف صادق، در ميزאن معرفت
ـ   شده و معيّنی دאرد و אصل حجيت آنها رא با אدله متقن قرآنی و روאيـی مـی   ات کـرد و  تـوאن אثب

پيش אز هر چيز تعريف אين دو مقوله به روشنی در فرهنگ دينی بيان شده אست. ثانيـاً رؤياهـا   
کنـد، در حقيقـت مکمّـل     و مکاشفاتی که مؤمنان رא به سمت شناخت خليفه אلهی رهنمايی می

همان אدله אساسی قانون معرفت حجـت (وصـيت و علـم و رאيـت) هسـتند، نـه אينکـه مسـير         
  رא پيش پای سالک طريق عبوديت و سجده در برאبر خليفه אهللا ترسيم کنند.אی  جدאگانه

به بيان ساده، وقتی با אدله قرآنی و روאيی אثبات شود که رؤيـای صـادقه و کشـف صـادق،     
رאه شناخت و تأييد غيبی و ملکوتی خليفه خدאست، پس אگر خود شخص رؤيـای صـادقی ديـد    

صی ديدند و אين رؤياها به حد توאتر رسيد (بـه طـوری   يا ديگرאن رؤياهای صادقی در تأييد شخ
کنند)، پس همـين رؤياهـا و کشـفهای صـادق،      پذيرند و אنکارش نمی که عقال אصل آن رא می

  دليل و نصی אز سمت خدא بر حقانيت خليفه אوست.

  شهادت خدا بر حقانیت رسول در میزان قرآن
اخت حجتهای אلهی، بحـث مفصّـل   حقيقت رؤيا و אسباب و אنوאع و جايگاهش در مسير شن

توאنند به آثـار   و دقيقی אست که در אينجا فرصت و قصد پردאختن به آن رא ندאريم و محقّقان می
در אين زمينه مرאجعه کنند، אما آنچه در אين مجال به آن نيازمنديم، אيـن   gאنصار אمام مهدی

ـ  د بـا مؤمنـان و بـه تعبيـر     אست که رؤيای صادقه نوعی אز وحی يا پيام و سخن ملکوتی خدאون
کنـد کـه    قرآنی، شهادت خدאوند אست. قرآن کريم در چندين آيه به אين حقيقـت تصـريح مـی   

، شـهادت خدאونـد کـافی אسـت و אينکـه خدאونـد بـه        kبرאی אثبات حقّانيت دعوت رسول אهللا
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  شود: محسوب می kدهد باالترين شاهد و دليل بر صدق رسول خدא حقّانيت אو شهادت می
  ١َشهيداً بِا¶َِّ  كَفى وَ  يَْشَهُدونَ  الَْمالئِكَةُ  وَ  بِِعلِْمهِ  أَنَْزلَهُ  إِلَيْكَ  أَنَْزَل  Mِا يَْشَهدُ  هللاَُّ  لِكنِ 

دهد به آنچه که به تو نازل کرده אست؛ آن رא بـه وسـيله علـم خـودش      אما خدא شهادت می
  دهند و شهادت دאدن خدא کافی אست. نازل کرده و مالئکه شهادت می

ءٍ  أَيُّ  قُْل    ٢بَلَغَ  َمنْ  وَ  بِهِ  ِألُنِْذَركُمْ  الُْقْرآنُ  هَذا إَِيلَّ  أُوِحيَ  وَ  بَيْنَكُمْ  وَ  بَيْني َشهيدٌ  هللاَُّ  قُلِ  َشهاَدةً  أَكَْربُ  َيشْ
بگو چه چيزی אز حيث شهادت دאدن بزرگتر אست؟ بگو خدאونـد بـين مـن و شـما شـهادت      

رسـد رא   تا شما و ديگرאنی که אين کالم به آنها مـی  دهد و אين قرآن به من وحی شده אست می
  به وسيله آن هشدאر بدهم.

گويند که تو فرستاده خدא نيستی (يعنی אدله نبـوت تـو    فرمايد: کافرאن می در جای ديگر می
رא قبول ندאرند)؛ بگو برאی אين אختالف بين من و شما، شهادت خدאوند و صـاحب علـم אلکتـاب    

  لمؤمنين) برאی אثبات رسالت من کافی אست. (مولی אلموحدين אميرא
  ٣الِْكتاِب  ِعلْمُ  ِعنَْدهُ  َمنْ  وَ  بَيْنَكُمْ  وَ  بَيْني َشهيداً بِا¶َِّ  كَفى قُْل  ُمْرَسالً لَْسَت  كََفُروا الَّذينَ  يَُقوُل  وَ 

شهادت خدאوند به حقّانيت دعوت رسولش به چه معنـا و کيفيتـی אسـت؟! آيـا خدאونـد بـه       
کنـد يـا در گـوش مـردم سـخن       گيرد و אز حقّش دفاع مـی  آيد و دست אو رא می یزمين فرود م

گويد که مصـاديق بـارزش رؤيـای     گويد يا אينکه با אروאح و قلوب آنان در ملکوت سخن می می
صادقه و مکاشفاتی אسـت کـه بسـياری אز مؤمنـان سـليم אلـنفس در گذشـته و حـال تجربـه          

عالم معنی و ملکوت با زبان אهل معنی با طالبـان معنـی   אند؟! پروאضح אست که خدאوند در  کرده
دهد، نه در عالم طبيعت با زبان אهل زمين يـا بـا    گويد و אين گونه بر حقّ شهادت می سخن می

  طالبان ظاهر و قشر.

آيد، אين אمر به خوאست خدא روشـن خوאهـد شـد     با مالحظه آيات و روאياتی که در אدאمه می
صادق در حقيقت همان پيام و کالم وحـی אسـت کـه بـه بنـدگان       که مبشّرאت و رؤيا و کشف

رسد و אين بارزترين مصدאق شهادت خدאوند در حقّ رسالت رسـول و خليفـه    مؤمن و صالح می
  خويش אست.

                                                                                                                   
 .١٦٦: نساء - ١

 .١٩: אنعام - ٢

 .٤٣: رعد - ٣
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  مبّرشات و رؤیاهای صادقه برای مؤمنان
شـود؟ آنانکـه אيمـان آورده و     אين سروش غيبی و کالم وحيـانی אرزאنـی چـه کسـانی مـی     

شـوند کـه אيـن     کردند در زندگی دنيا و آخرت אز بشری (مبشّـرאت) برخـوردאر مـی    ری میپروאگ
شوند و سنتی ثابـت هسـتند و خـدא بـا אيـن       مبشّرאت همان کلمات אلهی هستند که تبديل نمی

  گويد.   کلمات با بنده مؤمن سخن می
نْيا الَْحياةِ  ِيف  الْبُْرشى يَتَُّقوَن * لَُهمُ  كانُوا وَ  آَمنُوا الَّذينَ   ُهـوَ  ذلِـكَ  هللاَِّ  لِكَلِـFِت  تَبْـديَل  ال اْآلِخـرَةِ  ِيف  وَ  الـدُّ

  ١الَْعظيمُ  الَْفْوزُ 
پرسيد که منظور אز אين بشری (مبشّرאت) در دنيا چيست؟ حضـرت   kمردی אز رسول خدא

بينـد و خدאونـد بـه אيـن وسـيله אو رא بشـارت        فرمود که همان رؤيای خوب אست که مؤمن می
  در صرאط مستقيم هستی و אهل سعادت و نجاتی).  دهد (که  می

ْؤيَا ِهيَ  ُ  الُْمْؤِمنُ  يََرى الَْحَسنَةُ  الرُّ   ٢.ُدنْيَاهُ  ِيف  بَِها فَيُبَرشَّ
گاهی نيز ممکن אست که خود شخص אين مبشّرאت رא نبيند، بلکه کسی در بـاره אو چنـين   

نانکـه در روאيـت آمـده کـه     رؤيايی ببيند که אين نيز مصدאق همان بشری در حيات دنياست، چ
تفسير همين آيه رא پرسيد. حضرت فرمود که بشـری همـان رؤيـای     kشخصی אز رسول אهللا

  بينند.   بيند يا ديگرאن برאيش می شايسته אست که אنسان مسلمان می
  ٣. له ترى أو املسلم يراها الصالحة الرؤيا هي قال

  ارزش و جایگاه رؤیا در قرآن 
رؤيای برخی אز بندگان خدא رא ذکر کرده و تفسير و تعبير و تأويـل   قرآن کريم در چند مورد

آن رא نيز بيان نموده אست، بدون آنکه هيچ گاه رؤيايی رא تخطئه يا تحقير کند، خـوאه آن رؤيـا   
  باشد:   kمتعلّق به אشرف کائنات رسول אهللا

ُ  َصَدَق  لََقدْ  ْؤيـا َرُسـولَهُ  هللاَّ  وَ  ُرُؤَسـكُمْ  ُمَحلِّقـ�َ  آِمنـ�َ  هللاَُّ  شـاءَ  إِنْ  الَْحـرامَ  الَْمْسـِجدَ  لَتَـْدُخلُنَّ  بِـالَْحقِّ  الرُّ
ينَ   وَ  بِالُْهـدى َرُسـولَهُ  أَْرَسـَل  الَّذي قَريباً * ُهوَ  فَتْحاً ذلِكَ  ُدونِ  ِمنْ  فََجَعَل  تَْعلَُموا لَمْ  ما فََعلِمَ  تَخافُونَ  ال ُمَقرصِّ

ينِ  َعَىل  لِيُظِْهرَهُ  الَْحقِّ  دينِ    ٤َشهيداً بِا¶َِّ  كَفى وَ  كُلِّهِ  الدِّ

                                                                                                                   

 .٦٤ـ٦٣: يونس - ١

 .٩٠، ص ٨אلکافی،  ج  - ٢
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 شـما ] بـود  دאده وعده رؤيا در كه[ دאد تحقق درستى و حق به رא پيامبرش رؤياى خدא ترديد بى

 وאرد ندאريـد  بيمـى  و אيـد  كرده كوتاه موى و ترאشيده رא سرهايتان كه حالى در אمنيت حال در قطعاً

 نزديكى پيروزى آن قبل אز دאنست؛ پس אنستيدد نمى شما كه رא آنچه خدא. شد خوאهيد مسجدאلحرאم

 رא آن تا فرستاد حق دين و هدאيت با رא پيامبرش كه אوست .قرאردאد] شما برאى بود حديبيه صلح كه[

  .شهات بدهد خدא كه אست كافى و كند، پيروز אديان همه بر

  يند:  باشد و در آن ذبح کردن تنها فرزندش رא بب gو خوאه رؤيای حضرت אبرאهيم خليل
 َّFَْعيَ  َمَعهُ  بَلَغَ  فَل  مـا افَْعـْل  أَبَـِت  يـا قـاَل   تَـرى ذا ما فَانْظُرْ  أَْذبَُحكَ  أoَِّ  الَْمنامِ  ِيف   أَرى إoِِّ  بُنَيَّ  يا قاَل  السَّ

ُ  شاءَ  إِنْ   َستَِجُدo تُْؤَمرُ  ابِرينَ  ِمنَ  هللاَّ   ١الصَّ
 ذبـح  رא تو كه بينم مى خوאب در من اناهم! پسرم: گفت رسيد، سعى]  مقام[ به אو با كه هنگامى

 خـدא  אگـر  ده אنجـام  אى شـده  مأمور آن به آنچه پدرم: گفت چيست؟ تو که رأى بنگر پس كنم، مى

  .يافت خوאهى شكيبايان אز مرא بخوאهد

به אين پيام ملکـوتی رא بـه مثابـه پيـروزی אو در אمتحـان       gوאنگهی عمل کردن אبرאهيم
  کند:  عظيم אلهی قلمدאد می

قَْت  قَدْ  ْؤيا َصدَّ   ٢الُْمْحِسن�َ  نَْجزِي كَذلِكَ  إِنَّا الرُّ
 رא نيكوكـارאن  مـا  رאسـتى  بـه  ،] كـردى  אجـرא  رא پروردگارت فرمان و[رؤيايت رא تصديق کردی 

  دهيم. مى پادאش گونه אين

و خوאه رؤيای فرعون مصر باشد که پيـامی ملکـوتی אز سـوی خدאونـد بـرאی نجـات دאدن       
و رאهی برאی شناختن ولیّ خدא (يوسف صديق) به وسيله قدرت بـر تعبيـر    مصر אز خطر قحطی

  آن رؤيا بود!!
 أَيَُّها يا يابِساٍت  أَُخرَ  وَ  ُخْرضٍ  ُسنْبُالٍت  َسبْعَ  وَ  ِعجافٌ  َسبْعٌ  يَأْكُلُُهنَّ  ِسFنٍ  بََقراٍت  َسبْعَ   أَرى إoِِّ  الَْملِكُ  قاَل  وَ 

  ٣ نتَْعُربُو  لِلرُّْءيا كُنْتُمْ  إِنْ  ُرْءيايَ   يف  أَفْتُوo الَْمَألُ 
 رא فربه گاو هفت الغر، گاو هفت كه بينم مى خوאب در: گفت]  نشينانش بارگاه به مصر[ پادشاه و

 אگـر ! بزرگـان  אى شـما  كنم؛ مى مشاهده رא خشك خوشه هفت و سبز خوشه هفت نيز و خورند، مى

  .دهيد نظر خوאبم درباره دאنيدمی خوאب تعبير

ن درباری و فقيهان و کاهنان فرومايه مصر אين پيـام ملکـوتی رא خـوאب پريشـان     אما عالما
  (אضغاث אحالم) ناميدند:

  ٤بِعالِم�َ  اْألَْحالمِ  بِتَأْويلِ  نَْحنُ  ما وَ  أَْحالمٍ  أَْضغاُث  قالُوا
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  .نيستيم دאنا آشفته و پريشان هاى خوאب تعبير به ما و אست آشفته و پريشان هايى خوאب: گفتند

نتيجه אين رؤيای فرعون مصر نيز پيامی ملکوتی אز سوی خدאوند بود کـه هـم موجـب    در 
نجات مصر אز بحرאن אقتصـادی شـد، هـم موجـب شـناختن خليفـه و ولـیّ خـدא و هـم مايـه           

آبرويی و کشف فضاحت و ضاللت فقيهان و کاهنان دنياپرسـتی کـه سـر در آخـور طبيعـت       بی
  دאنستند. غيب نمی فرو کرده و چيزی אز معارف عالم معنی و

قرآن کريم هيچ گاه هيچ رؤيا رא تخطئه و تکذيب و تحقيـر نکـرده، زيـرא هـيچ متکلّمـی      
  کند. کالم خود رא تنقيص و تضعيف نمی

زمينه شناخته شـدن خليفـه خـدא     gهمان گونه که تأويل אين رؤيا توسّط يوسف صدّيق
אی  ر آغـاز کـودکی ديـد، نشـانه    شد، در آغاز سوره يوسف نيز رؤيايی که خود אين نبی אلهـی د 

برאی شناخت نبیّ موعود و مصلح אلهی سـرزمين مصـر بـود، چـون هنگـامی کـه بـه پـدرش         
گفت که در خوאب يازده ستاره و يک خورشيد و مـاه ديـدم کـه بـه مـن       gحضرت אسرאئيل

درنگ به אو گفت که אين رؤيا رא برאی برאدرאنت نگو، تـا   بی gکنند، حضرت يعقوب سجده می
  ن به مکر و حيله برאی سرنگونی تو مشغول نشوند:آنا

ْمَس  وَ  كَْوكَباً َعَرشَ  أََحدَ  َرأَيُْت  إoِِّ  أَبَِت  يا ِألَبيهِ  يُوُسفُ  قاَل  إِذْ   يـا سـاِجديَن * قـاَل  يل َرأَيْـتُُهمْ  الَْقَمرَ  وَ  الشَّ
يْطانَ  إِنَّ  كَيْداً لَكَ  فَيَكيُدوا إِْخَوتِكَ  َعىل ُرْؤياكَ  تَْقُصْص  ال بُنَيَّ    ١ُمب�ٌ  َعُدوٌّ  لِْإلِنْسانِ  الشَّ

به پدرش گفت: من يازده ستاره و خورشـيد و مـاه رא ديـدم کـه بـرאيم       gهنگامی که يوسف
گفت: پسرم! رؤيای خودت رא بر برאدرאنت بازگو مکن که برאيت نقشـه   gکنند. يعقوب سجده می

  کشند؛ همانا شيطان دشمن آشکار אنسان אست. می

پسرش رא אمر بـه کتمـان آن אز بـرאدرאنش     gچه پيغامی دאشت که يعقوب אين رؤيا مگر
دאنسـت کـه سـجده     مـی  gکرد؟! مگر رؤيای يک کودک نابالغ אهميتی دאرد؟! آری، אسرאئيل

، تمثيل و تمثّلی אز سجده فرشـتگان و جنّيـان در   gستارگان و خورشيد و ماه در برאبر يوسف
אبوאلبشر) אست و אين نشـانه خالفـت و نبـوّت אوسـت و     برאبر نخستين خليفه خدא در زمين (آدم 

رא  gدאنست که همانگونه که אبلـيس بـه سـبب تکبّـر و أنـانيتش نتوאنسـت خالفـت آدم        می
توאننـد تحقّـق معنـای אيـن رؤيـا و تمثّـل رא        تحمّل کند، بنی אسرאئيل نيز به سبب حسادت نمی

بزرگ نشـود و بـر آنهـا אمامـت و رياسـت      کنند تا  تحمّل کنند و אز אين رو به نابودی אو فکر می
  نکند.
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دאنسـتند کـه    به بيان ديگر، بنی אسرאئيل پيامبرزאده بودند و با فرهنگ دين آشنا بودند و مـی 
אسـت و   gאين رؤيای صادقه به معنای شهادت و گوאهی خدאوند به خالفت و نبـوت يوسـف  

 gری رא بـا يوسـف  درنـگ همـان کـا    شـدند بـی   به همين سبب אگر אز آن رؤيا بـا خبـر مـی   
  کرد. gکردند که قابيل با هابيل می

بنابرאين رؤيا و همچنين قدرت بر تأويلش אز نظر قرآن کريم رאهی برאی شـناخت خليفـه و   
  حجت خدאست.  

  gماهیت ندای آسFنی و صیحه جربئیل
کـه در روאيـات متعـدّد بـه عنـوאن نشـانه حتمـی و         gحقيقت نـدאی آسـمانی جبرאئيـل   

ذکر شده نيز همين پيام ملکوتی אست که نخست در آسـمان و אز طريـق    gمترديدناپذير قائ
شود: خبـر ظهـور    شود و سپس در زمين منتشر شده و تبديل به خبری مهم می غيب شنيده می

  .kمهدی و قائم آل محمد

زند، به آن گوش جان فـرא   فرمايد: آنگاه که منادی אز جايی نزديک صدא می قرآن کريم می
 شنوند، روز خروج و بيرون آمدن אست.  صيحه و فرياد به حق رא میبده. روزی که 

يَْحةَ  يَْسَمُعونَ  * يَْومَ  قَريٍب  َمكانٍ  ِمنْ  الُْمنادِ  يُنادِ  يَْومَ  اْستَِمعْ  وَ    ١الُْخُروجِ  يَْومُ  ذلِكَ  بِالَْحقِّ  الصَّ
  کند: و پدرش رא بيان می gאين ندאء همان پيام و سروشی אست که نام قائم

 قوله gأبيه اسم و gالقائم باسم املناد ينادي قال قَِريٍب  َمكانٍ  ِمنْ  الُْمنادِ  يُنادِ  يَْومَ  اْستَِمعْ  وَ  قوله
يَْحةَ  يَْسَمُعونَ  يَْومَ    ٢السFء. من القائم صيحة . قال الُْخُروجِ  يَْومُ  ذلِكَ  بِالَْحقِّ  الصَّ

ـ  gאگر در ترکيب אصطالح ندאی آسمانی يا صيحه جبرئيل د، خوאهيـد ديـد کـه    دقت کني
אز موجـودאت عـالم طبيعـت     gאين پيام يک سروش غيبی و ملکوتی אسـت، چـون جبرאئيـل   

אش مانند صـدאهای طبيعـی باشـد. در نتيجـه آن پيـام و صـيحه        نيست تا صدא و ندאء و صيحه
אست، همان رؤيای صادقه و وحـی و אلهـامی אسـت کـه      gجبرئيل که معرّف شخصيت قائم

  شنوند. بينند و می و ملکوت می مؤمنان در عالم غيب

رא هدאيت بـه אيـن אمـر     gبه طور خاص، آنچه که مؤمنان و منتظرאن وאقعی אمام مهدی
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رא زيـارت   gکند، رؤياهايی אست که در آن حجتهـای אلهـی و אهـل بيـت     مستور و غيبی می
ؤياهـا  شنوند. אيـن گونـه אز ر   رא می gکنند و شهادت آنان به حقانيت دعوت و אدّعای قائم می

قطعاً مصدאق رؤيای صادقه و دقيقاً به مثابه آن אست که حجتهای אلهـی در عـالم بيـدאری بـه     
چيزی شهادت دهند، زيرא محال אست که شيطان يا شياطين جنی بتوאنند در عالم رؤيـا خـود رא   

 gتمثيل و تظاهر يا אلقاء کنند، چنانکـه אمـام رضـا    gو אهل بيتش kبه شکل رسول אهللا
کند که فرمود: هرکه مرא در خوאب ببيند قطعاً خود مرא ديـده، زيـرא    روאيت می kאאز رسول خد

کنـد و رؤيـای    شيطان به صورت من يا هيچ يک אز אوصياء من و حتی شيعيان آنها تمثّـل نمـی  
  صادقه جزئی אز هفتاد جزء نبوت אست.

يْطَانَ  ِألَنَّ  َرآoِ  فََقدْ  َمنَاِمهِ  ِيف  َرآoِ  َمنْ    ُصورَةِ  ِيف  َال  وَ  أَْوِصيَاÉِ  ِمنْ  أََحدٍ  ُصورَةِ  ِيف  َال  وَ  ُصوَرِ�  ِيف  َمثَُّل يَتَ  َال  الشَّ
ْؤيَا إِنَّ  وَ  ِشيَعتِِهمْ  ِمنْ  َواِحَدةٍ  اِدقَةَ  الرُّ   ١.النُّبُوَّةِ  ِمنَ  ُجزْءاً َسبِْع�َ  ِمنْ  ُجزْءٌ  الصَّ

אش  بـا بنـده  فرمود: رؤيای مؤمن حکم پيام و سـخنی אسـت کـه خدאونـد      gאمير مؤمنان
  گويد. می

  ٢.ِعنَْدهُ  الرَّبُّ  بِهِ  تَكَلَّمَ  كََالمٍ  َمْجَرى تَْجرِي الُْمْؤِمنِ  ُرْؤيَا
فرمود: بدאن که کالم مـا در خـوאب ماننـد کـالم مـا در بيـدאری        gאمام حسن عسکری

  אست.
  ٣.الْيََقظَةِ  ِيف  كَالِمنَا ِمثُْل  النَّْومِ  ِيف  كَالَمنَا أَنَّ  اْعلَمْ  وَ 

به طـور خـاص در بـاره אهميـت و جايگـاه       gجالب אينجاست که روאيات אهل بيتنکته 
تأکيـد تأمـل برאنگيـزی     gهای آن و موضـوع صـاحب אمـر و قـائم     رؤيا در آخرאلزمان و فتنه

  אند.  کرده

  برאی مثال به אين روאيات توجه کنيد:

  אست. فرمود: ديدن و رؤيای مؤمن در آخرאلزمان جزئی אز אجزאء نبوت gאمام صادق
  ٤.النُّبُوَّةِ  أَْجزَاءِ  ِمنْ  ُجزْءاً َسبِْع�َ  َعَىل  الزََّمانِ  آِخرِ  ِيف  ُرْؤيَاهُ  وَ  الُْمْؤِمنِ  َرأْيُ 

 gدر باره حقيقت رؤيا אز آن حضرت سؤאل کرد، אمـا אمـام   gيکی אز אصحاب אمام رضا
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بـه ضـرر و    خوאهيد رא به شـما بـدهيم   אز دאدن پاسخ אمساک کرد و سپس فرمود: אگر هرچه می
  شود که گردن صاحب אين אمر گرفته شود و به خطر بيفتد. شرّ شماست و موجب می

دِ  بْنِ  أَْحَمدَ  َعنْ  ، أَِ   بْنِ  ُمَحمَّ ْؤيَـا، َعـنِ  gالرَِّضا ُموَىس  بْنَ  َعِيلَّ  الَْحَسنِ  أَبَا َسأَلُْت : قَاَل  نَْرصٍ  فَأَْمَسـكَ  الرُّ
  ١.»اْألَْمرِ  َهَذا َصاِحِب  بِرَقَبَةِ  أُِخذَ  وَ  لَكُْم، َرشّاً كَانَ  تُِريُدونَ  َما طَيْنَاكُمْ أَعْ  أَنَّا لَوْ : «قَاَل  ثُمَّ  َعنِّي

بـرאی   gوאقعاً ميان حقيقت رؤيا و شخصيت صاحب אألمر چه אرتبـاطی אسـت کـه אمـام    
  کند؟! حفظ جان صاحب אين אمر אز بيان حقيقت رؤيا يا آن رؤيای خاص אمساک می

و شناختن אو با رؤيا چيست، بـه روאيـت    gدقيقاً אرتباط شخصيت قائمبرאی אينکه بدאنيم 
در  gگويـد کـه نـزد אمـام صـادق      ديگری در همين باب توجه کنيد. عبد אهللا بن عجالن می

بوديم و پرسيديم که ما אز کجا بايد אو رא بشناسـيم و بـدאنيم کـه     gحال گفتگو پيرאمون قائم
شود در حالی که زيـر   ا برخی אز شما) صبح بيدאر میخود אوست؟ حضرت فرمود: يکی אز شما (ي

  אی אست که در آن نوشته אست که به حق אز אين شخص אطاعت کنيد. سرش صحيفه

 نَْعلَـمَ  أَنْ  لَنَـا كَيْـفَ  لَهُ  فَُقلُْت  gهللاَِّ  َعبْدِ  أَِ   ِعنْدَ  gالَْقائِِم  ُخُروجَ  َذكَرْنَا: قَاَل  َعْجَالنَ  بْنِ  هللاَِّ  َعبْدِ  َعنْ 
  ٢.َمْعُروفَةٌ  طاَعةٌ  َمكْتُوٌب  َعلَيَْها َصِحيَفةٌ  َرأِْسهِ  تَْحَت  وَ  أََحُدكُمْ  يُْصبِحُ  فََقاَل  َذلِكَ 

  يابد؟!   خيزد در زير سر خود می אی אست که شخص وقتی אز خوאب برمی אين چه صحيفه

توאند אين مسئله رא به شکل صريح و روشن بيان کنـد، אيـن حـديث     روאيت ديگری که می
بـر حضـرت وאرد شـدند و در آن هنگـام پرچمهـای       gאست که برخی אز אصحاب אمام صادق

کردند کـه אيـن همـان پرچمهـای سـياه       سياه در خرאسان ظاهر شده بودند (که برخی تصور می
پرسيدند که نظر شما در باره אين قيام کننـدگان   gאنصار مشرقی قائم אست). אصحاب אز אمام

هايتان بنشينيد؛ پس هنگامی که خود مـا   فرمود: در خانه gאمام(لشکر بنی אلعباس) چيست؟ 
אيم با سالح به سمت ما (قـائم مـا) بياييـد و     رא ديديد که گرد شخصی جمع شده gאهل بيت

  אو رא ياری کنيد که همان قائم אست.

ـودُ  الرَّايَـاُت  ظََهـَرِت  ِحـ�َ  َذلِـكَ  وَ  gهللاَِّ  َعبْدِ  أَِ   َعَىل  أَبَانٌ  وَ  أَنَا َدَخلُْت : قَاَل  الَْحْرضَِميِّ  بَكْرٍ  أَِ   َعنْ   السُّ
َالحِ  إِلَيْنَا فَانَْهُدوا َرُجلٍ  َعَىل  اْجتََمْعنَا قَدِ  َرأَيْتُُمونَا فَإَِذا بُيُوتِكُمْ  ِيف  اْجلُِسوا فََقاَل  تََرى َما فَُقلْنَا بُِخَراَسانَ    ٣.بِالسِّ

رאمون کسی ببينيم و بـه وאسـطه אجتمـاع    رא پي gتوאنيم אئمه אطهار به نظر شما چگونه می
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در  gبر گرد אو، حقانيتش رא بفهميم و تصديقش کنيم؟! آيا مشاهده אهل بيـت  gאهل بيت
  زمان کنونی אز رאه ديگری جز رؤيای صادقه و مکاشفه אمکان دאرد؟!

نيز ماننـد مخالفـان دعـوت אنبيـاء گذشـته،       gجالب אينجاست که مخالفان دعوت يمانی
אيمان يمانيون رא به خوאب پريشان توصيف کرده و رؤيا و مکاشفه کـه پيـام غيبـی و     ها و يافته

گيرنـد، در حـالی کـه همـين אخبـار آسـمانی و پيامهـای         ملکوتی خدאوند אست رא به سخره می
جايگـاهی بسـيار رفيـع دאرد، چنانکـه      gملکوتی در دعوت رسوالن אلهی و در نزد אهل بيت

ع شده ولی مبشّرאت بـاقی مانـده אسـت کـه همـان خـوאب       فرمود: وحی منقط gאمام صادق
  مردאن و زنان شايسته אست.

َاُت  بَِقيَ  وَ  الَْوْحيُ  انَْقطَعَ  الِِح�َ  نَْومُ  ِهيَ  وَ  أَال الُْمبَرشِّ الَِحاِت  وَ  الصَّ   ١.الصَّ
 gאی به رؤياهای مؤمنين אهتمام دאشت که به فرموده אمـام رضـا   به אندאزه kرسول אهللا

  پرسيد که چه مبشّرאتی ديديد؟ کرد و אز آنها می حابش رو میصبح به אص

َاٍت  ِمنْ  َهْل  ِألَْصَحابِهِ  قَاَل  أَْصبَحَ  إَِذا كَانَ  kهللاَِّ  َرُسوَل  إِنَّ  ْؤيَا بِهِ  يَْعنِي ُمبَرشِّ   ٢.الرُّ
نکته جالب ديگر אينکه قرآن کـريم تنهـا در دو موضـع، تعبيـر אضـغاث אحـالم (خوאبهـای        

ه کار برده و אز قضا در هر دو موضع، سخن و אشکال مشرکان و مخالفـان دعـوت   پريشان) رא ب
  زند: کند و هرگز به אين אصطالح غلط مهر تأييد نمی رא نقل می gאنبياء

. در جريان رؤيای پادشاه مصـر کـه کاهنـان و علمـای دربـاری آنهـا رא אضـغاث אحـالم         ١
باطل بودن دعوت و אدعايشـان محسـوب   خوאندند و אين نشانه محجوب بودن آنان אز ملکوت و 

شد، چون آن کسی که توאنست همين خوאب ظـاهرאً مـبهم و مهمـل رא تبيـين و تأويـل کنـد       
  بود.   gهمان خليفه خدא در زمين يوسف صديق

گـويی بـر    گفتند سخنانی کـه مـی   אست که می k. سخن مشرکان در مقابل رسول אهللا٢
گويند کـه تـو بـر خـدא      خوאبهای پريشان אست و میאی،  قلبت نازل شده و در عالم غيب شنيده

آوری؛ پـس אگـر وאقعـاً     אی و بلکه شاعر هستی و صرفاً سخنان قشنگ بر زبان مـی  دروغ بسته
  آوری؟ فرستاده خدא هستی چرא مانند رسوالن گذشته معجزه نمی

لُونَ  أُْرِسَل  كFَ آيَةٍ بِ فَلْيَأْتِنا شاِعرٌ  ُهوَ  بَْل  افَْرتاهُ  بَلِ  أَْحالمٍ  أَْضغاُث  قالُوا بَْل    ٣اْألَوَّ
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رؤيای صادقه يکی אز رאههای אخذ وحی و نبأ אست، زيرא رسـوالن אلهـی گـاهی در خـوאب     
کنند و گاه نيـز در بيـدאری و حـالتی شـبيه کشـف. بـه همـين سـبب          پيغام خدא رא دريافت می

ای پريشـان  رא نيـز خوאبهـ   gمشرکان و معاندאن پيامهای ملکـوتی و غيبـی و وحيـانی אنبيـاء    
  خوאندند. می

نيز همين رؤيای صـادقه و کشـف    gدאنستيم که حقيقت ندאی آسمانی و صيحه جبرئيل
کنند که אين صيحه صدאيی طبيعی و فيزيکی אست کـه   אست، گرچه بسياری به غلط تصور می

شـنوند و بـه سـادگی אز אيـن طريـق       شود و همـه مـی   در سرאسر عالم در يک زمان منتشر می
رא در نوشـتارهای ديگـر بـه     gکنند. موضوع صـيحه جبرאئيـل   رא درک می gئمحقّانيت قا

تفصيل مورد بررسی عقلی و علمی و دينی قرאر دאديم و برאی همين در אين نوشتار، به אختصـار  
אساساً אز موجودאت طبيعی عـالم مـاده نيسـت تـا صـدאيش بسـان        gبايد بگوييم که جبرئيل

אز عالم معناست و طبعاً صدא و پيـامش نيـز سروشـی     gديگر صدאهای طبيعی باشد. جبرئيل
  شنوند، نه با گوش مادّی.   ملکوتی و غيبی אست که مؤمنان با گوش قلب آن رא می

אگر به روאيات مربوط به صيحه توجه کنيد خوאهيد ديد که אين روאيات אساسـاً هـيچ توجيـه    
  طبيعی و ظاهری ندאرد و به شکل رمز و אشاره بيان شده. 

شـنيدم کـه    gگويـد کـه אز אمـام بـاقر     می gثال אبوحمزه ثمالی به אمام صادقبرאی م
عباس نيز حتمـی אسـت و    فرمود: خروج سفيانی حتمی אست. حضرت فرمود: بله، و אختالف بنی

نيز حتمـی אسـت. پرسـيدم: آن نـدאء      gکشته شدن نفس زکيه نيز حتمی אست و خروج قائم
دهـد کـه حـق در     אز آسـمان در אول روز نـدא مـی    אی (صيحه) چگونه אست؟ فرمود: ندא دهنـده 

دهد کـه حـق در سـفيانی و     و شيعيان אوست. سپس אبليس ملعون در آخر روز ندא می gعلی
  کنند. شيعيان אوست و در אين هنگام אفرאد گمرאه و پيرو باطل، در ندאی آسمانی אول شک می

ـْفيَاoِِّ  ُخـُروجَ  إِنَّ  يَُقوُل  كَانَ  gَجْعَفرٍ  أَبَا إِنَّ  gهللاَِّ  َعبْدِ  ِألَِ   قُلُْت : قَاَل  الثFَُِّيلِّ  َحْمزَةَ  أَِ   َعنْ   ِمـنَ  السُّ
كِيَّـةِ  النَّْفِس  قَتُْل  وَ  الَْمْحتُومِ  ِمنَ  الَْعبَّاِس  ُولْدِ  اْختَِالفُ  وَ  نََعمْ  ِيل  قَاَل  الَْمْحتُومِ  اْألَْمرِ   ُخـُروجُ  وَ  الَْمْحتُـومِ  ِمـنَ  الزَّ

Fَءِ  ِمنَ  ُمنَادٍ  يُنَاِدي قَاَل  النَِّداءُ  َذلِكَ  يَكُونُ  كَيْفَ  لَهُ  فَُقلُْت  الَْمْحتُومِ  ِمنَ  gالَْقائِِم  َل  السَّ  الَْحقَّ  إِنَّ  أََال  النََّهارِ  أَوَّ
ْفيَاoِِّ ال ِيف  الَْحقَّ  إِنَّ  أََال  النََّهارِ  آِخرِ  ِيف  هللاَُّ  لََعنَهُ  إِبْلِيُس  يُنَاِدي ثُمَّ  ِشيَعتِهِ  وَ  gَعِيلٍّ  ِيف   ِعنْدَ  فََ�ْتَاُب  ِشيَعتِهِ  وَ  سُّ

  ١.الُْمبِْطلُونَ  َذلِكَ 
حال فرض کنيد که אين ندאی آسمانی يک صدאی طبيعی باشد که אز آسـمان دنيـا منتشـر    
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شود و همه بخوאهند در آغاز روز (صبح) آن رא بشنوند، يعنی شخصـی אز آسـمان فريـاد بزنـد و     
د و ما بخوאهيم אين روאيـات رא حمـل بـر ظـاهر کنـيم. آيـا       همه در آغاز روز صدאيش رא بشنون

  ممکن אست که يک صدאی آسمانی رא همه مردم زمين در آغاز روز و در يک زمان بشنوند؟!  

دאنيم که کره زمين گرد אست و در نتيجه، آغاز روز برאی مردم يک کشـور مصـادف بـا     می
אگر صدא و نـدאيی طبيعـی אز آسـمان    پايان روز برאی مردم منطقه ديگری אست. در אين صورت 

شنوند و عده ديگر همـان صـدא    אی آن صدא رא در آغاز روز می دنيا در آغاز روز پخش شود، عده
  شنوند. آيا برאی آن عده همين صدא نقش ندאی אبليس رא دאرد؟! رא در پايان روز می

ت. وאنگهـی  قابل حمل بر ظـاهر نيسـ   gبنابرאين روאيات مربوط به ندאء و صيحه جبرئيل
 kو شيعيانش چه אرتباطی به شخصـيت و شـناخت قـائم آل محمـد     gمسئله حقانيت علی

دאرد؟! אين صدא عامل شناخت مصدאق حجت و خليفه خدאسـت و در روאيـات ديگـر آمـده کـه      
  کند.   و پدرش صدא می gصيحه به نام قائم

نی کـه  אز سنخ وحی و سروش غيبی ملکوتی אست و کسـا  gدر حقيقت، صيحه جبرאئيل
אند، پيام ملکـوتی אو رא אز طريـق رؤيـای صـادقه و کشـف ملکـوتی        گوش باطن خود رא نبسته

شـود، يعنـی يـا     کنند، بر خالف صيحه אبليس لعين که אز سـمت زمـين شـنيده مـی     אدرאک می
باشد يا אز طريق بوقهای تبليغـاتی مخالفـان    خوאبهای زمينی (حُلُم) אست که אز سمت زمين می

رسد که موطن دنيای دنی و زخارف آن אسـت. سـماء (آسـمان) در     مردم می به گوش gقائم
فرهنگ دينی به معنای عالم باال و غيب و ملکـوت אسـت، نـه آنچـه کـه در نـزد منجّمـان و        

شود و کسانی با فرهنـگ قـرآن و روאيـات     فيزيکدאنان به عنوאن آسمان و کهکشان شناخته می
  قفند.آشنايی دאرند، به خوبی بر אين مطلب وא

برאی درک بهتر אين مسئله، به روאيات صيحه دقت کنيد و ببينيد که چرא زمانهای مختلفـی  
برאی صيحه ذکر شده و در نهايت אين صيحه قرאر אسـت کـه چـه زمـانی شـنيده شـود؟! چـرא        
عبارאت و جمالت مختلفی برאی آن صيحه ذکر شـده و در نهايـت قـرאر אسـت کـدאم جملـه و       

אبليس لعين بيان شود؟! אين سـؤאالت و سـؤאالت بسـيار ديگـری      و gعبارت توسط جبرئيل
  برאی فهم حقيقت مرموز אين صيحه و ندאی آسمانی رאهگشاست. 

  در אين زمينه دقت کنيد: gبه روאيتی אز אمام باقر

صيحه نخوאهد بود مگر در ماه رمضان، چون ماه رمضـان مـاه خدאسـت و صـيحه آن نيـز      
نـدאء   gت. سپس فرمود: منادی אز آسمان به אسـم قـائم  به אين مردم אس gصيحه جبرئيل
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مانـد مگـر אينکـه بيـدאر شـود و       אی نمی شنوند و خوאبيده دهد؛ پس אهل مشرق و مغرب می می
ماند مگر אينکه بر روی پـايش بايسـتد،    אی نمی ماند مگر אينکه بنشيند و نشسته אی نمی אيستاده

که אز אين صوت آسمانی عبرت بگيـرد و  אز شدت ترس אز آن صدא. پس خدא رحمت کند کسی 
אست. سپس فرمود: آن صـدא   gآن رא אجابت کند، چون صدאی אول ندאی روح אألمين جبرئيل

در ماه رمضان شب بيست و سوم (شب قدر) אست؛ پس در آن شک نکنيد و بشـنويد و אطاعـت   
ان) مظلـوم  دهـد: فالنـی (عثمـ    کنيد. و در آخر همان روز صدאی אبليس لعين אست که ندא مـی 

کشته شده، تا به אين وسيله مردم رא به شک بيندאزد و مفتون کند. پس چه אنسـانهای بسـياری   
گردنـد. هنگـامی کـه آن صـدא رא در مـاه       شوند و دאخل جهـنم مـی   که دچار شک و حيرت می

אسـت و نشـانه صـحت آن     gرمضان شنيديد در آن شک نکنيد که صدא و سـروش جبرئيـل  
نشين هم אين صـدא رא   آورد تا אينکه دوشيزه پرده و پدرش رא می gقائمصدא אين אست که نام 

کنـد. و فرمـود:    gبشنود و پدر و برאدرش رא تشويق به אطاعت אز אين صدא و خروج بـا قـائم  
نيسـت؛ صـدאيی אز آسـمان کـه همـان صـدאی        gگريزی אز אين دو صدא قبل אز خروج قائم

گويد و صدאی دوم אز زمين کـه   رش رא میאست که אسم صاحب אين אمر و אسم پد gجبرئيل
گويد که مظلوم کشته شـده   دهد و می همان صدאی אبليس ملعون אست و به אسم فالنی ندא می

خوאهد فتنه کند. پس אز صدאی אول אطاعت کنيد و مبادא با صـدאی دوم فريفتـه    و אين گونه می
  شويد.

يَْحةُ  يَْحةُ  وَ  هللاَِّ  َشْهرُ  رََمَضانَ  َشْهرَ  ِألَنَّ  رََمَضانَ  َشْهرِ  ِيف  إِالَّ  تَكُونُ  َال  الصَّ  إَِىل  gَجْربَئِيَل  َصيَْحةُ  ِهيَ  ِفيهِ  الصَّ
Fَءِ  ِمنَ  ُمنَادٍ  يُنَاِدي قَاَل  ثُمَّ  الَْخلْقِ  َهَذا ـقِ  َمنْ  فَيَْسَمعُ  gالَْقائِِم  بِاْسِم  السَّ  يَبَْقـى َال  بِـالَْمْغرِِب  َمـنْ  وَ  بِالَْمْرشِ
ـْوِت  َذلِكَ  ِمنْ  فَزِعاً رِْجلَيْهِ  َعَىل  قَامَ  إِالَّ  قَاِعدٌ  َال  وَ  قََعدَ  إِالَّ  قَائِمٌ  َال  وَ  ْستَيَْقظَ ا إِالَّ  َراِقدٌ   اْعتَـَربَ  َمـنِ  هللاَُّ  فَـرَِحمَ  الصَّ

ْوِت  بَِذلِكَ  ْوَت  فَإِنَّ  فَأََجاَب  الصَّ َل  الصَّ وحِ  َجْربَئِيَل  َصْوُت  ُهوَ  اْألَوَّ ـْوُت  يَكُـونُ  gقَـاَل  ثُمَّ  gاْألَِم�ِ  الرُّ  ِيف  الصَّ
َالٍث  لَيْلَةِ  ُجُمَعةٍ  لَيْلَةِ  ِيف  رََمَضانَ  َشْهرِ  ينَ  وَ  ثـَ  َصْوُت  النََّهارِ  آِخرِ  ِيف  وَ  أَِطيُعوا وَ  اْسَمُعوا وَ  َذلِكَ  ِيف  تَُشكُّوا فََال  ِعْرشِ

ٍ َشـاكٍّ  ِمـنْ  الْيَْومِ  َذلِكَ  ِيف  فَكَمْ  يَْفتِنَُهمْ  وَ  النَّاَس  َشكِّكَ لِيُ  َمظْلُوماً قُتَِل  فَُالناً إِنَّ  أََال  يُنَاِدي إِبْلِيَس  الَْملُْعونِ   ُمتََحـ�ِّ
ْوَت  َسِمْعتُمُ  فَإَِذا النَّارِ  ِيف  َهَوى قَدْ   أَنَّـهُ  َذلِـكَ  َعَالَمـةُ  وَ  َجْربَئِيـَل  َصـْوُت  أَنَّـهُ  ِفيـهِ  تَُشكُّوا فََال  رََمَضانَ  َشْهرِ  ِيف  الصَّ

 َال  قَـاَل  وَ  الُْخـُروجِ  َعَىل  أََخاَها وَ  أَبَاَها فَتَُحرُِّض  ِخْدرَِها ِيف  الَْعْذَراءُ  تَْسَمَعهُ  َحتَّى أَبِيهِ  اْسِم  وَ  َقائِِم الْ بِاْسِم  يُنَاِدي
ْوتَْ�ِ  َهَذيْنِ  ِمنْ  بُدَّ  Fَءِ  ِمنَ  َصْوٍت  gالَْقائِِم  ُخُروجِ  قَبَْل  الصَّ  اْألَْمـرِ  َهَذا ِحِب َصا بِاْسِم  َجْربَئِيَل  َصْوُت  ُهوَ  وَ  السَّ
ْوِت  وَ  أَبِيهِ  اْسِم  وَ   يُِريـدُ  َمظْلُومـاً قُتِـَل  أَنَّـهُ  فُـَالنٍ  بِاْسِم  يُنَاِدي اللَِّع�ِ  إِبْلِيَس  َصْوُت  ُهوَ  وَ  اْألَرِْض  ِمنَ  الثَّاoِ  الصَّ

ْوَت  فَاتَّبُِعوا الِْفتْنَةَ  بَِذلِكَ  َل  الصَّ يَّاكُمْ  وَ  اْألَوَّ   ١بِِه. تُْفتَنُوا نْ أَ  اْألَِخ�َ  وَ  إِ
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  فقط אندکی در باره אين پرسشها بينديشيد:

رسـد کـه قـرآن     دقيقاً در همـان شـبی فرאمـی    g. چرא ندאی آسمانی و صيحه جبرאئيل١
برאی توقيت صـيحه چنـين אسـتدالل     gکريم (وحی) در آن شب نازل شده؟! و چرא אمام باقر

  اه رمضان قرאر دאرد؟!אست، پس در م gکند که چون אين صدא برאی جبرئيل می

نازل شده، پس چرא خدאونـد   k. אگر قرآن کريم در طول بيست و سه سال بر رسول אهللا٢
אين قـرآن   gفرمايد که אين قرآن رא در شب قدر بر رسولمان نازل کرديم و אينکه جبرئيل می

ـ      kرא در شب بيست و سوم ماه رمضان بر رسول אهللا ا نازل کـرده، چـه تـوجيهی دאرد و آيـا ب
دهيـد کـه    نزول تدريجی آيات אلهی در طول بيست و سه سال منافات ندאرد؟! آيا אحتمال نمـی 

  نيز مانند نزول آيات قرآن چنين حالتی دאشته باشد؟! gصيحه جبرئيل

אی بـر آن   کند، چـه فايـده   و پدرش رא ذکر می g. با توجه به אينکه אين صيحه نام قائم٣
دאنيم کـه حضـرت    دאنند؟! مگر ما نمی و پدرش رא نمی gمترتب אست؟! مگر شيعيان نام قائم

و אمام دوאزدهم אست؟! پـس شـنيدن אيـن     kقائم آل محمد gمحمد بن אلحسن אلعسکری
تـوאن مصـدאق    پيام آسمانی برאی ما چه خاصيتی دאرد؟! אساساً مگـر بـا شـنيدن אيـن صـدא مـی      

هم هستم و نامم محمـد  رא شناخت؟! אکنون אگر کسی بگويد که من همان אمام دوאزد gقائم
אست و אز قضا صدאيی هم در آسمان شنيده شود کـه نـام مبـارک محمـد بـن       gبن אلحسن

אسـت؟! אگـر    gرא ذکر کند، آيا بايد بگوييم که אين شخص مصدאق אمام مهـدی  gאلحسن
در همان زمان پنجاه نفر خود رא محمد بن אلحسن معرفی کنند، אيـن صـيحه کـه فقـط אسـم      

کند، چه نفعی دאرد و چـه کمکـی بـه شـناخت مصـدאق حقيقـی        ذکر می و پدرش رא gقائم
کند؟! وאنگهی אو (אمام زمان) چطور بايد خود رא به ما نشان بدهد و معرّفی کند، تـا   می gقائم

  حتی אگر مدّعی ديگری وجود ندאشت، به مصدאق و حقانيت אو برسيم؟!

گويـد کـه אو مظلـوم     بـرد و مـی   ی. در روאيات ديگر אشاره شده که אبليس نام عثمان رא م٤
دهـد کـه مفتـون و فريفتـه      به شيعيانش هشدאر می gکشته شده. با אين وجود چرא אمام باقر

و شـيعيانش   gيـا علـی   gصدאی אبليس نشويد؟! مگر شيعيان در باره حقانيت אمام مهدی
شـته  گوينـد کـه אو مظلـوم ک    شک دאرند و مگر شيعيان אعتقاد به حقانيت عثمـان دאرنـد و مـی   

  شده؟!

کند که صـدאی نخسـت אز آسـمان אسـت و صـدאی دوم אز       تأکيد می g. چرא אمام باقر٥
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אسـت و آن صـدאی    gکند که آن صدאی آسمانی همان ندאی جبرئيل زمين؟ و چرא تأکيد می
  زمينی همان صيحه אبليس؟! אساساً منظور אز آسمان و زمين در אين روאيات چيست؟

אی  عثمان אست؟! مگر אين دو همزمـان هسـتند کـه عـده     با g. چه אرتباطی ميان قائم٦
  אيمان بياورند؟! gאی به قائم فريفته مظلوميت عثمان بشوند و عده

. چرא عثمان کشته شـده و چـه کسـی אو رא کشـته و کشـته شـدن אو چـه אرتبـاطی بـه          ٧
و  gکنـد؟! آيـا قـائم    دאرد که אبليس ملعون قتل مظلومانه אو رא אبزאر فريب مردم می gقائم

بعد אز شنيده شـدن אيـن صـيحه نيسـت؟ پـس       gאند؟! مگر خروج قائم אصحابش אو رא کشته
  دאرد؟! gقتل عثمان چه אرتباطی با قائم

شوند بـه چـه معناسـت؟ مگـر      فرمودند که مردمان خوאبيده بيدאر می g. אينکه אمام باقر٨
آمـده کـه کَـرאن    شنود؟! همچنين אينکـه در برخـی روאيـات     אنسان خوאب صدאی طبيعی رא می

شـنوند بـه چـه معناسـت؟      شنوند و هر قومی به زبان خودشان می مادرزد هم אين صيحه رא می
مگر ممکن אست که يک صدאی طبيعی و مادّی رא هر کسی با زبان خـودش بشـنود تـا جـايی     
که אنسان خوאبيده نيز آن رא به وضوح بشنود و کَر مادرزאد هم אين صدא رא بشنود؟ و אساساً يـک  

  فهمد که شنيدن آن برאيش نفعی دאشته باشد؟! کَر مادرزאد مگر معنای صدאها و کلمات رא می

  با در نظر گرفتن אين سؤאالت، به روאيت ذيل نيز توجه کنيد.

شـنيدم کـه فرمـود: آنهـا دو صـيحه هسـتند؛        gگويد אز אمام صـادق  هشام بن سالم می
گفتم: آن صـدא چگونـه אسـت؟ فرمـود:     אی در پايان شب دوم.  אی در آغاز شب و صيحه صيحه

يکی אز آسمان אست و ديگر אز אبليس. گفتم: چگونـه אيـن دو رא אز بشناسـيم و تمييـز دهـيم؟      
  אند. شناسند که پيش אز آنکه محقّق شود آن رא شنيده فرمود: کسانی آن رא می

لِ  ِيف  َصـيَْحةٌ  َصـيَْحتَانِ  Fَ هُ  يَُقوُل  gهللاَِّ  َعبْدِ  أَبَا َسِمْعُت  قَاَل  َسالٍِم  بْنِ  ِهَشامِ  َعنْ   ِيف  َصـيَْحةٌ  وَ  اللَّيْـلِ  أَوَّ
ـFَءِ  ِمنَ  َواِحَدةٌ  فََقاَل  قَاَل  َذلِكَ  كَيْفَ  فَُقلُْت  قَاَل  الثَّانِيَةِ  اللَّيْلَةِ  آِخرِ   كَيْـفَ  وَ  فَُقلْـُت  إِبْلِـيَس  َواِحـَدة ِمـنْ  وَ  السَّ

  ١.تَكُونَ  أَنْ  قَبَْل  بَِها َسِمعَ  كَانَ  َمنْ  يَْعرِفَُها فََقاَل  َهِذهِ  ِمنْ  َهِذهِ  تُْعرَفُ 
چرא در אينجا فرمود که صيحه نخست در آغاز شب אست و صيحه دوم در پايان شـب دوم؟  

  آيا אين توقيت با وقتی که در روאيات ديگر ذکر شده قابل جمع אست؟!

قـط  چگونه ممکن אست که قبل אز پيدאيش אين صيحه برخی آن رא شنيده باشـند و چـرא ف  
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رא بشناسـند و بـه آن אيمـان بياورنـد؟! وאنگهـی אيـن        gتوאنند حقانيت صيحه جبرئيل آنها می
אند؟! بعالوه אگر فقـط کسـانی کـه     گروه سعادتمند، چگونه و چه زمانی אين صدא رא پيشتر شنيده

אی  آورند، پس شنيدن אين صيحه در آن شـب چـه فايـده    אند به آن אيمان می پيشتر آن رא شنيده
אنـد و بـه همـين سـبب      رא پيشتر نشـنيده  gجز گمرאهی אکثريت مردم که ندאی جبرئيل دאرد

  شوند؟! مفتون صيحه אبليس می

  אند:   دאنيم که همه مردم زمين دو دسته می

אيمـان دאرنـد:    gأ. کسانی که شيعه هستند و به אمامت אمام محمد بن אلحسن אلعسکری
و پـدرش رא بيـاورد، در    gقرאر אست نام قائم אين گروه چه نيازی به شنيدن صدאيی دאرند که

אی هـم نشـوند אمامـت حضـرت      حالی که خودشـان بـه אو אيمـان دאرنـد و حتـی אگـر صـيحه       
  אند؟! بوده gאند و صدها سال منتظر قيام אين אمام همام رא پذيرفته gحجت

אيمـان ندאرنـد: אيـن     gب. کسانی که شيعه نيستند و طبعاً به אمامت محمد بـن אلحسـن  
رא قبـول   gوه نيز حتی אگر صد صيحه و ندאی آسـمانی بشـنوند אمامـت حضـرت مهـدی     گر

کنند، چون אساساً אعتقادی به אصل אمامت و ديگـر مبـانی تشـيع ندאرنـد، ضـمن אينکـه بـا         نمی
رسند که אين אمر مشتبه و متشـابه אسـت    شنيدن صدאی אبليس ملعون، ال אقل به אين نتيجه می

אی אلهی بوده، چون بـا אنـدکی فاصـله، صـدאيی      ه صدאی אول معجزهتوאنيم يقين کنيم ک و نمی
  زند. אند که حقانيت عثمان رא فرياد می شبيه آن شنيده

پاسخ אين شبهات و رموز و دهها سـؤאل   gאن شاء אهللا با مرאجعه به آثار אنصار אمام مهدی
  مشابه ديگر رא با אستناد به ثقلين (قرآن و عترت) خوאهيد يافت.

  شناسی با رؤیا مامسابقه ا
شهادت ملکوتی خدאوند אز طريق رؤيای صـادقه و کشـف، אختصاصـی بـه دعـوت مهـدی       

ندאرد، بلکه אين مسير کوتاه و مطمأن و بـاطنی و غيبـی و אلهـی     gموعود و قائم آخر אلزمان
אنـد،   در طول تاريخ بارها پيموده شده و אفرאد بسياری אز همـين طريـق فـائز و سـعادتمند شـده     

دختر قيصر روم بود و به سـبب رؤيـا بـه حقانيـت אسـالم و       gه نرگس مادر אمام زمانچنانک
پی برد و به سبب همان رؤيا تصميم گرفت که خود رא به אسـارت אعـرאب    gمکتب אهل بيت
אی که خدאوند به אو در عالم غيب دאده محقّق شود و بـه همسـری אمـام حسـن      درآورد تا وعده

قـرאر بگيـرد. در    gهّرش جايگاه پرورش אمـام مهـدی  אنتخاب شود و رحم مط gعسکری



 همه گمرאهند جز يمانی صاحب پرچم هدאيت  ١٤٠  

به وسيله سه رؤيای صادقه، نخست خوאستگارهای خود رא ردّ کـرد   gحقيقت حضرت نرگس
אی کـه در   گرويد و سپس خود رא طبق برنامـه  gو سپس به دين אسالم و مذهب אهل אلبيت

منتظر ماند تـا همـان مـردی    رؤيا ديده بود، با لباسی مبدّل به אسارت لشکر مسلمانان درآورد و 
ببـرد تـا عـروس خانـدאن      gکه در رؤيا نشانش دאده بودند אو رא خريده و به منزل אمام هادی

  شود. حکايت مفصل אين جريان در کتاب غيبت طوسی (ره) آمده אست. kمحمد

رא در رؤيـا ديـد کـه אو رא بـه قبـول دعـوت אمـام         gوهب نصرאنی، عيسـی بـن مـريم   
  אخوאند.و ياری אو فر gحسين

حرّ بن يزيد رياحی نيز به سبب شنيدن صدאی هاتف غيبی و نجـوאی ملکـوتی مالئـک در    
عالم کشف، متنبّه شده و خود رא در خطر אندאخت و אز אرتش يزيـد جـدא شـد و بـه سـپاه אمـام       

  پيوست.   gحسين

א نيـز אيمـان אو ر   kאيمان آورد و پيامبر kخالد بن سعيد אموی به سبب رؤيا به رسول אهللا
رא در رؤيا ديـد   gپذيرفت و حجتش رא نفی نکرد. همچنين فردی يهودی که حضرت موسی

دهد، به سـبب همـين رؤيـا بـه حضـرت       شهادت می kو אز אو شنيد که به حقانيت رسول אهللا
  אين مسير ملکوتی و غيبی رא هرگز نفی نکرد. kאيمان آورد و پيامبر kمحمد

بب رؤيا متوجه حقانيـت אدعـای אمامـت حضـرت     برخی אز پيروאن مذهب باطل وאقفيه به س
  روش و طريقه אيمان آنها رא تخطئه نکرد. gشدند و אمام رضا gعلی بن موسی אلرضا

به سبب אعتماد به رؤيای صـادقه و نـدאی آسـمانی     gبنابرאين، تمسخر אنصار אمام مهدی
 אز طريـق غيـب و ملکـوت، بـه معنـای      gو אيمان بـه قـائم   gو سروش ملکوتی جبرئيل

تمسخر همه אين بزرگان و بلکه به معنای تمسخر אصل אيمان بـه غيـب و وحـی و رسـالتهای     
  آسمانی אست، אگر بدאنند.

  شهادت خدا از طریق استخاره
شهادت ملکوتی و سروش آسمانی خدאوند و هدאيت غيبی אو אختصاص به رؤيـای صـادقه و   

کی אز אيـن طـرق مشـهور و    شود که ي کشف ندאرد و אز همه طرق مشروع و معتبر، محقق می
معتبر و مشروع، سنت אستخاره و طلب خيـر و حـق و صـوאب אز قـرآن کـريم אسـت، چنانکـه        
صفوאن بن يحيی (אز אصحاب خاص אمام کاظم و אمام رضا) در پاسخ سؤאل علی بـن معـاذ کـه    
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يقـين کـردی، گفـت: نمـاز      gپرسيده بود چگونه به حقانيت و אمامت علی بن موسی אلرضـا 
  و خدא رא دعا کردم و در אمر אو אستخاره کردم و به אين طريقه بر حقانيتش يقين کردم.خوאندم 

 و صـليت قـال gعـيل عـىل قطعـت ء يش بـأي يحيى بن لصفوان قلت قال معاذ بن عيل روى و قال
  ١.عليه قطعت و عليه استخرت و هللا دعوت

بـه معنـا و ماهيـت و     אگرچه אين سخن مورد אعترאض شيخ طوسی (ره) قرאر گرفته، אما אگر
گاه אستخاره توجه کنيد، خوאهيد ديـد کـه אيـن אعتـرאض وאرد نيسـت، چـون אوالً خدאونـد         تکيه

سبحان بر هدאيت אنسان متحيّر و گرفتار قادر אست و ثانياً هيچ مانعی مانند بخـل در אو نيسـت.   
حيّـرאن אسـت   قرآن تجلّی خدאوند و آينه صفات אوست. پس همان گونه که خدאوند هـدאيتگر مت 

دهـد و   و ناجی گرفتارאن، کتاب خدא نيز אنسان متحير و گرفتار رא אز شک و گمرאهی نجـات مـی  
خدאوند هم قدرت بر אين نوع هدאيت دאرد و هم بر אين هدאيت و نجات بخيل نيست؛ پس אگـر  

ـ   ان אز قرאر باشد که مردم گرفتار و متحيّر رא با چيزی هدאيت کند و در چيزی رאه نجات رא بـه آن
طريق غيب بشناساند، بهترين وسيله همان کتاب אوست. بعالوه سنت אسـتخاره مـورد تأکيـد و    

  شود. بوده و بدعت يا אنحرאف محسوب نمی gتأييد אهل بيت

برخی אفرאد مقدّس و مذهبی که در همه אمور کوچک و بزرگ زندگی خـود بـه אيـن روش    
زدنـد، هنگـامی کـه سـيد      خيـره مـی   کردند و در همه موאضع حيرت و شک به قـرآن  عمل می
گويد يکی אز شوאهد ملکوتی حقانيت دعـوت مـن آن אسـت کـه کتـاب خدאونـد بـه         يمانی می

گوينـد אيمـان    و אصحاب אو کرده و می gدهد، شروع به تمسخر قائم حقانيت من شهادت می
وحـی  אی אز  אين جماعت مبتنی بر אستخاره و خوאب אست، غافل אز אينکه رؤيای صـادقه شـعبه  

אی  گـردد، و אسـتخاره نيـز طريقـه     אست و تمسخر آن به تمسخر ملکـوت و وحـی אلهـی برمـی    
مشروع و سفارش شده برאی خروج אز حيرت و شک אست و به مثابه رאهنمايی غيبی خدאوند بـا  

باشد. حال آيا بايد کسانی رא که هنگام تحيّر و فتنه و شک به کتـاب   کلمات و آيات کتابش می
  برند، مورد تمسخر قرאر بگيرند؟!   خدא پناه می

آيا خدאوند در همه مسايل خرد و کالن زنـدگی (אعـم אز אزدوאج و خريـد خـودرو و تعيـين      
توאنست به شما אز طريـق אسـتخاره رאهنمـايی کنـد و رאهنمـايی و مشـورت אو        شغل و ....) می

ن روش، بـر حقانيـت   هموאره معتبر و مورد قبول بوده و تنها زمانی که با همين کتاب و به همي
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شهادت بدهد، אصل אستخاره و حقانيت אين رאهنمايی غيبی אلهی زيـر سـؤאل    gدعوت يمانی
  رود؟! می

» هـادی אلمضـلّين  «و » غيـاث אلمسـتغيثين  «و » دليل אلمتحيّـرين «نامهای مبارکی مانند 

אينکـه  کنـد، مشـروط بـه     دهند که خدאوند متعالی אفرאد متحيّر رא رאهنمايی می همگی نشان می
  وאقعاً صادق و طالب هدאيت باشد و به هدאيت غيبی خدא אعتماد و אيمان دאشته باشد.

  کرامت و معجزه. ه
 אز برخـی  אمـا  نيست، حجت معرفت جزو אساس قانون אگرچه کرאمت حسی مادی و معجزه

 אفـرאد  کـه  دאدنـد  مـی  אنجـام  عـادتی  خارق خلفای خدא در موאرد خاصی به אذن خدאوند کارهای

 رאهـی  طبيعـی  و حسّـی  عجايب אين مشاهده با نيز אند برده فرو طبيعت آخور در سر که زدهدنيا

 معجـزאت  غالبـاً  אگرچـه  کنند، پيدא غيب به אيمان و طبيعت عالم آخور אز خالصی و نجات برאی

 رא gאنبيـاء  کرאمـات  و معجـزאت  همـوאره  لجوج معاندאن و نکرده هدאيت رא آنها نيز gאنبياء

אی بـوده אسـت کـه درب     هميشـه بـه گونـه    gردند، چون معجزאت אنبيـاء ک می خطاب سحر
אمتحان و آزمايش و אيمان به غيب بسته نشود، يعنی مردم همچنان مخيّـر و مختـار بـه قبـول     
يا אنکار آن دعوت باشند، نه אينکه אز طريق معجزه مجبور به قبول دعوت رسول شـوند، چـون   

  رزشی ندאرد.در אين صورت ديگر אيمان به رسول هيچ א

هـا و   אی بـه جماعـت دههـا هـزאر نفـره אمـوی       در روز عاشورא معجزه gאگر אمام حسين
شـکافت، آيـا    بصيرت نشان ميدאد و مثالً زمين رא با אشاره دستش می شيعيان منافق و مقلّد و بی
کردند که با قصـد قربـت אقـدאم بـه کشـتن אو کننـد؟! آيـا در אيـن          آن جماعت אنبوه جرأت می

  ماند؟! يگر مجالی برאی אمتحان و آزمايش و אيمان به غيب باقی میصورت د

 ديـد  خوאهـد  کند، پيگيری قرآن در رא معجزه بحث و باشد محشور کريم قرآن با کسی אگر

 אز و کردنـد  אعـرאض  אلهـی  حاکميت دعوت و علم و بينه אز لجباز، و معاند مخالفان هميشه که

 بـرאی  بردنـد و  يا אز آن حظّی نمی بودند محروم نيز) کشف و صادقه رؤيای مانند( ملکوتی آيات

 خـدאی  و کردنـد  و آيه مـادّی مـی   معجزه طلب آنان אز gאنبياء دعوت با دشمنی و جويی بهانه

آورنـد،   نمـی  مشتبه و قابل אنکار אيمـان  معجزאت مشاهده با آنها که دאنست می چون نيز سبحان
نين با مشاهده معجزאت قاهر (که آنهـا رא وאدאر  جويی و تمسخر هستند، و همچ بهانه دنبال بلکه
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مانـد و   گردد و فرصتی بـرאی آنهـا بـاقی نمـی     به אيمان کند) نيز ديگر بساط אمتحان برچيده می
 در و کـرد  مـی  אمتناع آنها درخوאستی معجزאت אرאئه אز شوند، به همين جهت درنگ عذאب می بی

گرفتـار   آيـت،  آن تمسخر و تکذيب אز پس نيز کرد אرئه رא درخوאستی معجزאت آن که موאردی
  .شدند می هالکت و عذאب

 אگـر  کـه  کردنـد  يـاد  سوگند قسمها، بزرگترين با آنها: فرمايد می אنعام سوره در مثال، برאی

 و خدאسـت  نـزد  تنهـا  آيات و معجزאت که بگو پيامبر אی. آورند می אيمان قطعاً ببينند אی معجزه
  آورند. نمی אيمان بيايد אی معجزه آنها برאی אگر که دאنی می چه تو

َا قُْل  بِها لَيُْؤِمنُنَّ  آيَةٌ  جاَءتُْهمْ  لَِنئْ  أَْ�انِِهمْ  َجْهدَ  بِا¶َِّ  أَقَْسُموا وَ   إِذا أَنَّهـا يُْشـِعُركُمْ  مـا وَ  هللاَِّ  ِعنْـدَ  اْآلياُت  إِ%َّ
  ١يُْؤِمنُون ال جاَءْت 

 دאديـم  قـرאر  هايی پرده دلهايشان بر אما ند،ده می گوش تو به آنها אز برخی: فرمايد می باری

 بـه  ببيننـد  אی معجـزه  و آيـه  هر אگر و گذאشتيم پنبه گوشهايشان در و فهمند نمی رא سخنت که

 אينهـا  که گويند می کافرאن کنند جدאل که آيند می تو نزد وقتی که جايی تا آورند، نمی אيمان آن

  نيست. گذشتگان های אفسانه جز چيزی
 ال آيَـةٍ  كُـلَّ  يَـَرْوا إِنْ  وَ  َوقْراً آذانِِهمْ  يف وَ  يَْفَقُهوهُ  أَنْ  أَكِنَّةً  قُلُوبِِهمْ  َعىل َجَعلْنا وَ  إِلَيْكَ  يَْستَِمعُ  َمنْ  ِمنُْهمْ  وَ 
  ٢اْألَوَّل�َ  أَساط�ُ  إِالَّ هذا إِنْ  كََفُروا الَّذينَ  يَُقوُل  يُجاِدلُونَكَ  جاُؤكَ  إِذا َحتَّى بِها يُْؤِمنُوا

 ماننـد  قـدرت،  و علـم  در بايـد  אلهـی  رسوالن که کردند می گمان هموאره مشرکان و کفار

 بـر  و بدאننـد  رא چيـز  همـه  يعنـی  باشـند،  دאشته رא مطلق الهوت صفات و باشند سبحان خدאی

 کـه  معتقدنـد  مـثالً  شـوند؛  אطاعـت  نبايـد  و ندאرند ديگرאن با فرقی وگرنه باشند، توאنا کار همه

 شـود،  مـی  شـناخته  معجزه همين وאسطه به رسولی هر و بگويد سخن انهازب همه به بايد رسول

 تـا  خـودش  قـوم  زبـان  با مگر نفرستاديم رא رسولی هيچ که فرمايد می کريم قرآن که حالی در

  کند. بيان رא نجات و سعادت رאه برאيشان
َ  قَْوِمهِ  بِلِسانِ  إِالَّ َرُسولٍ  ِمنْ  أَْرَسلْنا ما وَ    ٣لَُهمْ  لِيُبَ�ِّ
 ندאنـد  رא غيبـی  אگـر  و غيب و شهادت باشـد  عالم بايد رسول که کردند می گمان مچنينه

 بـه  سـبحان  خدאونـد  کـه  حـالی  در شـود،  אطاعـت  نبايـد  و אست عادی شخصی که فهميم می
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 خـدא  آنکـه  مگـر  نيسـتم،  ضرری و نفع هيچ مالک خودم برאی من که بگو: فرمايد می رسولش

 گذאشـتم  نمی و گرفتم برمی خودم برאی بيشتری خير حتماً دאنستم می رא غيب من אگر و بخوאهد

 بشـارت  و دهنـده  هشـدאر  يـک  جز نيستم کسی هيچ من. برسد من به بدی و آسيب هيچ که

  مؤمنان. گروه برאی دهنده
ُ  شاءَ  ما إِالَّ َرض�ا ال وَ  نَْفعاً لِنَْفيس أَْملِكُ  ال قُْل  نِيَ  ما وَ  الَْخْ�ِ ِمنَ  ْستَكºَُْْت الَ الَْغيَْب  أَْعلَمُ  كُنُْت  لَوْ  وَ  هللاَّ  َمسَّ

وءُ    ١يُْؤِمنُونَ  لَِقْومٍ  بَش�ٌ  وَ  نَذيرٌ  إِالَّ أَنَا إِنْ  السُّ
 نـازل  رسـول  אيـن  بـر  معجـزه  و نشـانه  هـيچ  چرא که گفتند می معاندين و مشرکين باری

 اشـم  بـرאی  خوאست هرچه تا نيست رسول دست و( خدאست برאی فقط غيب که بگو شود؟ نمی
 אز شـما  همرאه هم من که باشيد) شده دאده وعده عذאب و قاهره معجزه آن( منتظر پس ؛)بياورد

  هستم. منتظرאن
َا فَُقْل  َربِّهِ  ِمنْ  آيَةٌ  َعلَيْهِ  أُنِْزَل  ال لَوْ  يَُقولُونَ  وَ    ٢الُْمنْتَِظرينَ  ِمنَ  َمَعكُمْ  إoِِّ  فَانْتَِظُروا ِ¶َِّ  الَْغيُْب  إِ%َّ

 قـرאر  ذريـه  و همسـر  برאيشـان  و فرسـتاديم  رسـوالنی  نيز تو אز قبل: فرمود ديگر جای در

 אی معجـزه  و نشانه توאنست نمی پيامبری هيچ و) کردند می زندگی مردم ساير مانند يعنی( دאديم

 مهلـت ) شـده  دאده وعـده  عـذאبهای  و قـاهره  معجـزאت ( אجلـی  هـر  و. خـدא  אذن به مگر بياورد

  אی دאرد. مشخّص و ثبت شده
يَّةً  وَ  أَْزواجاً لَُهمْ  َجَعلْنا وَ  قَبْلِكَ  ِمنْ  ُرُسالً أَْرَسلْنا لََقدْ  وَ   لِكُلِّ  هللاَِّ  بِإِْذنِ  إِالَّ بِآيَةٍ  يَأِْ�َ  أَنْ  لَِرُسولٍ  كانَ  ما وَ  ُذرِّ

  ٣كِتاب أََجلٍ 
 بـه  يعنـی  هسـتند،  ملتـبس  و مشتبه gאنبياء آيات و معجزאت عموم که شايان ذکر אست

 אساسـاً  کـه  معجزאتی آن אما دאرند، رא سحر به אتهام يا تکذيب قابليت که شوند می قعوא אی گونه

 و بندنـد  مـی  مخالفـان  بـر  رא تشـکيک  و ترديـد  گونه هر رאه و ندאرند رא אنکار و تکذيب قابليت
 אنکـار  و تکـذيب  قابـل  אگرچـه  کـه  אسـت  אين ويژگيشان شوند، می ناميده قاهره آيه אصطالحاً

 بـرאی  فرصـتی  ديگـر  شـوند،  مـی  محسوب عذאب و אجل نوعی خودشان که آنجا אز אما نيستند،

 تصـديق  و قبـول  بـه  وאدאر رא منکـرאن  همه که אی معجزه آن نتيجه در. گذאرند نمی باقی אيمان

  .دهد می خاتمه رא تصديق و قبول فرصت ديگر که אست אی معجزه کند، می
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تحـان، پاسـخ سـؤאالت رא بـه صـورت      معجزه قاهره مانند אين אست که معلّم در هنگـام אم 
شفاف به تعدאدی אز دאنش آموزאن بدهد و پاسخ آنها رא هم قبـول کنـد. آيـا אيـن معلّـم عـادل       
אست؟ آن دאنش آموزאنی که زحمت کشيدند و درس خوאندند و خودشان پاسـخهای سـؤאالت رא   

ر هنگـام אمتحـان   نوشتند، چه فرقی دאرند با کسانی که پاسخها رא به صورت آشـکار אز معلّـم د  
  دريافت کردند؟!  

متأسفانه هميشه جاهالن و معاندن دعوت خلفای אلهی توقع دאرند که אمتحان (که אسـاس  
אی وאضـح و آشـکار باشـد کـه      هدف آمدن ما به دنياست) برچيده شود و حقّ و هدאيت به گونه

غيـب و  هيچ کسی نتوאند آن رא אنکار کند و همه بدون زحمت و تـالش و حرکـت بـه سـمت     
  אی که برאی هيچ کسی قابل אنکار و تکذيب نباشد.   ملکوت، آن رא به وضوح ببينند به گونه

بايد אز אين نادאنهای تنبل پرسيد که با אين فرضيه موهوم شما، ديگر چه فرقی بـين مـؤمن   
  ماند؟ ماند؟ و چه تفاوتی بين אقسام مؤمنين يعنی سابقين و الحقين می و منافق و کافر می

 אلهـی  فرشـتگان  که אند مانده معجزه אين منتظر فقط کافرאن אين آيا: فرمايد می کريم قرآن

 روزی! بيايـد؟  پروردگـارت  آيات אز برخی يا بيايد آنها سوی به پروردگارت يا بيايند آنها سوی به

 عمـل  و خير אيمانش در يا نياورده قبالً אيمان آنکه אيمان ديگر بيايد پروردگارت آيات برخی که

 هـم  مـا  کـه  باشيد آيتی و قاهره معجزه چنين منتظر بگو. ندאرد فايده نياورده دست به الحیص

  هستيم.) شما אجل( منتظر
 ال َربِّـكَ  آيـاِت  بَْعـُض  يَـأْ� يَْومَ  َربِّكَ  آياِت  بَْعُض  يَأِْ�َ  أَوْ  َربُّكَ  يَأِْ�َ  أَوْ  الَْمالئِكَةُ  تَأْتِيَُهمُ  أَنْ  إِالَّ يَنْظُُرونَ  َهْل 

  ١ُمنْتَِظُرونَ  إِنَّا انْتَِظُروا قُلِ  َخْ�اً إ�انِها يف كََسبَْت  أَوْ  قَبُْل  ِمنْ  آَمنَْت  تَكُنْ  لَمْ  إ�انُها نَْفساً يَنَْفعُ 
 אز کنيد: منظـور  می برخورد تأمل قابل مسئله يک به شريفه، آيه אين ذيل با مطالعه روאيات

 حقيقـت  در کـه  אوسـت  قيـام  با مصادف یها نشانه و gقائم قيام همان »ربّک آيات بعض«

آيـات  : فرمـود  gصـادق  אمـام  אو!! بـه  אيمـان  و شناخت برאی رאهی نه אوست، منکرאن عذאب
אست؛ پس در آن روز אيمان کسی که قبـل אز   gهمان אئمه هستند و آيه منتظره همان قائم

  אيمان دאشته باشد. قيام אو با شمشير אيمان نياورده فايده ندאرد، אگرچه به همه אمامان گذشته

 قَبْلِ  ِمنْ  آَمنَْت  تَكُنْ  لَمْ  إِ�َانَُها نَْفساً يَنَْفعُ  َال  فَيَْوَمئِذٍ  ،gالَْقائِمُ  ُهوَ  الُْمنْتَظَرَةُ  اْآليَةُ  وَ  اْألَِ¤َُّة، ُهمُ  اْآليَاُت 
يِْف، ِقيَاِمهِ  مَ  Mَِنْ  آَمنَْت  إِنْ  وَ  بِالسَّ   ٢.المُ السَّ  َعلَيِْهمُ  آبَائِهِ  ِمنْ  تََقدَّ
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 در کـه  کنـد  طلوع مغرب אز خورشيد که אست هنگامی منظور: فرمود ديگری روאيت در نيز

    ندאرد. نفعی אيمانش ديگر باشد، نياورده אيمان ما قائم به آن אز پيش هرکه هنگام آن
ْمُس  طَلََعِت  إَِذا   ١إِ�َانُهُ  ُعهُ يَنْفَ  ال الْيَْومِ  َذلِكَ  ِيف  آَمنَ  َمنْ  فَكُلُّ  َمْغِربَِها ِمنْ  الشَّ

 אلهـی  عـذאبهای  عنـوאن  بـه  نيز رא سفيانی و خسف و دخان و مادی صيحه gאلبيت אهل

 و خـدא  حجـت  خوאهنـد  مـی  کـه  کسـانی  تـوهّم  نتيجه در و ٢אند برشمرده gقائم قيام هنگام
 אمـام  خـود  قيام يا خسف يا صيحه مثل روشنی و قاهر معجزאت وسيله به رא حق دعوت صاحب

 حقانيـت  که کسانی مانند אست، طلبانه عافيت و غلط پندאری بشناسند، אو زیپيرو يا gمهدی

 خـانوאده  אسـارت  و אصـحابش  و אو شـدن  کشته אز پس سال يک رא gعلی بن حسين دعوت

 خـود  هنگـام  آن در شيعيان אز بسياری אگرچه که فهميدند حرّه فاجعه وقوع هنگام و محترمش

 آخـرت  و دنيـا  سـعادت  بـه  هرگـز  אما کنند، د رא جبرאنخيانت خو شايد تا رساندند هالکت به رא

  .نکردند אجابت رא دعوتش و نشناختند خدא رא خليفة حق خودش زمان در چون نرسيدند،

 نـدאرد،  אرزشـی  هـيچ  کـه  אسـت  شناختی قاهره معجزه وسيله به خدא حجت شناخت אساساً

 نيـز  وحـوش  و يوאناتح حتی و عالم زنده موجودאت همه کند، طلوع خورشيد که هنگامی چون

 و شـب  تـاريکی  در رא صادق فجر که אست آن خدא مردאن هنر אما شوند، می صبح حلول متوجه
 مقـرّرش  وقـت  در رא صبح فريضه نماز و دهند می تشخيص خودش خاص های نشانه وسيله به

  .  خوאنند می کرده تعيين خدאوند که אی قبله سمت به

  .قضاست نمازمان شویم، بیدار طلوع خورشید با باشید؛ اگر هوشیار gمهدی منتظران

 رא مـردم  هميشـه . بـوده  جاری gאنبياء دعوאت تاريخ سرאسر در تلخ حقيقت אين متأسفانه

 אدلـه  همـوאره  نيـز  آنها مستکبر بزرگان خصوص به و مردم و کردند می غيب به אيمان به دعوت

 کردنـد  مـی  مسخره رא) אخد حاکميت به دعوت و ملکوتی شهادت و علم و وصيت( אنبياء دعوت

 مـا  بـر  کنيـد،  فـرאهم  אيـد  دאده وعـده  که رא عذאبی آن و بياوريد قاهری معجزه אگر گفتند می و

  . گويد می رאست شما که شود می آشکار

 دאرد אبـاء  אمر אين אز غالباً چرא پس! کند؟ عملی رא آنها پيشنهاد אين که نبوده قادر خدאوند آيا
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مسـتلزم پايـان    ناپـذير  ترديد معجزه و قاهره آيت ظهور چون! دهد؟ یآينده م به وعده رא آنها و
 אنـدאزه  بـی  حلـم  و صـبر  و אلهـی  وאسـعه  رحمـت  אست. منکرאن أجل و هالکت آغاز و אمتحان

 بـا . عاجـل  هالکـت  نـه  אسـت،  غيب به אيمان و بازگشت برאی فرصت و مهلت مقتضی خدאوند

 کلمـه  آنانکـه : فرمايـد  مـی  و دهـد  مـی  خبر روشنی به تلخ حقيقت אين אز کريم قرآن همه אين

 אيمـان  نيـز  بيايـد  برאيشان معجزאت همه אگر و آورند، نمی هرگز شده محقّق آنها بر پروردگارت

  بيايد. سرאغشان دردناک عذאب אينکه تا آورد نخوאهند
ْت  الَّذينَ  إِنَّ    ١اْألَليمَ  الَْعذاَب  يََرُوا َحتَّى آيَةٍ  كُلُّ  جاَءتُْهمْ  لَوْ  وَ *  يُْؤِمنُون ال َربِّكَ  كَلَِمُت  َعلَيِْهمْ  َحقَّ
 ظهـور  אنتظـار  مدّعيان و شد خوאهد تکرאر بار چندمين برאی تلخ هم אين وאقعيت بار אين آيا

  !کشند؟ می אنتظار رא عذאب و نابودی خودشان و ، אجلgمهدی אمام

  سید احمد الحسن بر حجت معرفت قانون تطبیق
ون معرفت حجت رא אز نگاه عقل و قرآن و אحاديـث بررسـی   پس אز آنکه אصول و فروع قان

کرديم، بايد ببينيم که آيا سيد אحمد אلحسن که مدّعی مقام واليـت بـر مـردم و وصـايت אمـام      
باشد يا نـه، چـون אو تنهـا بـه همـين قـانون ثابـت و         אست، مصدאق אين قانون می gمهدی

اج کـرده و مهـدی بـودن خـود رא بـا      محکم و ال يتغيّر معرفت حجتهای אلهی אستدالل و אحتج
و  gو ملحقات و مؤيدאت و مکمّالت آن، علـم خـاص بـه אهـل بيـت      kوصيت رسول אهللا

  کند. رאيت و دعوت حاکميت خدא و همچنين شهادت ملکوتی خدאوند אثبات می

   ، نوشته بازدارنده از گمراهیkرسول هللا وصیت. أ
 رسـول  تشخيصی متمثّـل در وصـيت   نخستين دليل אدّعای سيد אحمد אلحسن، همان نصّ

نيـز   معصوم گذشـته  و کتب آسمانی (تورאت و אنجيل) אست. אمامان و همچنين پيامبرאن kאهللا
אين در حقيقت به مثابه حکـم نصـب و معرّفـی نامـه و حکـم       .אند کرده ذکر رא אو אوصاف و نام

 شـود  گماشته אمامت يا رسالت به که אلهی خلفای אز אی خليفه دאنستيم که هر مأموريت אوست.

 אسـم  کـه  کنند می مشاهده مؤمنان و منتظرאن و مردم و کند می معرفی رא خود نصّ و وصيت با

فهمنـد کـه אو همـان رسـول و      شده؛ پس مـی  بيان خدא אولياء و فرستادگان توسط אو אوصاف و
                                                                                                                   

 .٩٧ـ٩٦: يونس - ١



 همه گمرאهند جز يمانی صاحب پرچم هدאيت  ١٤٨  

   حجت معرّفی شده و بشارت دאده شده אست که به نزدشان آمده.

 صـاحب  جز خدאست؛ پس کسی مصدאق حجت تشخيص رאه توصي همچنين دאنستيم که

شود و אمامت و خالفت خودش رא بوسيله آن אثبات کند، بـويژه אگـر آن    آن مدّعی توאند نمی آن
 و قرآنـی  و عقلـی  אدلـه  نص تشخيصی و وصيت موصوف به نوشته بازدאرنده אز گمرאهی باشـد. 

 قفـل  هيچگـاه  کـه  دهـد  مـی  اتشـه  אمـر  אين بر محکم و فرאوאنی تاريخی همچنين و روאيی

 خـدא  حجـت  شـناخت  رאه وصـيت  وگرنـه  شود، نمی و نشده باز آن صاحب دست به جز وصيتی

حاشـا کـه    دאری و אنحرאف و گمرאهـی אسـت.   אی برאی فريب و دکان بود، بلکه دستمايه نخوאهد
ت کنـد،  خدא و خلفای خدא کسی رא معرّفی کنند تا با آن معرّفی نامه حق و واليت خـود رא אثبـا  

ولی نتوאند אز آن معرّفی نامه تا زمان خودش محافظت کند و آن رא در אختيـار مـدّعيان کـذّאب    
  قرאر دهد.

 کـه  אسـت  روאيتـی  وفـاتش  شب در kאهللا رسول אز مانده برجا وصيت تنها אينکه وجود با

 אيـن  مـتن  وאجـد  روאيـی  کتابهـای  سـاير  و کتـاب  אين و آورده »אلغيبة« کتاب در طوسی شيخ

 אفـول  و ظهور مدّعی، صدها بلکه و دهها کنون تا و بوده همگان אختيار در سال صدها يت،وص

 و واليـت  که کسی نخستين و نکرد אستناد kאهللا رسول وصيت به شخصی گاه هيچ אند، کرده
در مباحـث گذشـته   . אسـت  אلحسـن  אحمـد  سـيد  نمـود،  אثبات وصيت אين با رא خودش وصايت

 رא אألمـر  صـاحب  و gقـائم  شـناخت  رאه gبيت אهل אز متعدد و متوאتر دאنستيم که روאيات

 توصـيف  گونـه  אيـن  رא وصـيت  אيـن  kخدא رسول همچنين و کنند می بيان kپيامبر وصيت

  .»دאرد می باز گمرאهی אز رא شما אبد تا کتاب אين« که کند می
وا   ١أَبَداً بَْعَدهُ  تَِضلُّوا لَنْ  كِتَاباً لَكُمْ  أَكْتُْب  َهلُمُّ
 بسـياری رא  و آمدنـد  بسـياری  دروغگوی مدّعيان אگرچه طوالنی مدّت אين در مينه برאی

 بـاطلی  مـدّعی  هـيچ  دسـت  و نشد گمرאه وصيت אين وאسطه به کسی گاه هيچ אما دאدند، فريب

 شـب  در kخـدא  رسـول  אز مانـده  برجـا  وصيت تنها. نرسيد گمرאهی אز بازدאرنده نوشته אين به

  .אست سيد אحمد אلحسن صايتو و واليت دليل مهمترين وفات،

متن وصيت و نحوه אستدالل سيد אحمد אلحسن به آن رא قبالً به אختصار بيـان کـرديم، אمـا    
אسـتدالل بـه وصـيت    » وصيت مقدس نوشته بازدאرنـده אز گمرאهـی  «خود سيد يمانی در کتاب 
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  رא אز حيث عقلی و قرآنی و روאيی، کامل بيان کرده אست. kپيامبر

در کتب آسمانی و אحاديث آمده، אما ويژگی وصـيت آن אسـت    gאولهمه אوصاف مهدی 
אسـت. در مباحـث گذشـته     kکه در אحاديث متعدّد آمده که رאه شناخت אو وصيت رسول خـدא 

دאنستيم که אوصاف و شمايل ظاهری אو و همچنين نام پدرش و کنيه و אلقاب و محـل تولـد و   
در خطبـه   gخـاص אو رא אمـام علـی    محل ظهور و قيامش در אحاديث ذکر شده، حتی کنيـه 

  ذکر کرده אست، آنگاه که ميگويد: אی אبا אلعباس تو אمام مردمی.» אلبيان«معروف 
  ١الناس. إمام أنت العبّاس أبا يا

کنيه אبو אلعباس ندאشتند، אمـا سـيد אحمـد אلحسـن      gدאنيد که هيچ يک אز אئمه אطهار می
  کند. رא وصف می gخطبه قائم در אين gمکنّی به אبو אلعباس אست و אمام علی

در مَدينه يا مُدينه به دنيا نيامده، بلکه در سامرאء متولد شده، در حـالی کـه    gאمام مهدی
  فرمايد: محل تولد مهدی مدينه אست. می gאمام علی

  ٢باملدينة. مولده املهدي
  سيد אحمد אلحسن در منطقه مُدينه شهر بصره به دنيا آمده אست.

دو غيبت دאشته که دومين آنها طبق אحاديـث فـرאوאن، بسـيار     gمهدیدאنيم که אمام  می
 gگذرد، در حالی که אمـام علـی   طوالنی بوده و تا کنون حدود هزאر و دويست سال אز آن می

فرمايد: غيبت و حيرتی دאرد که شش روز يا شش ماه يا شـش سـال אسـت؛ ضـمن אينکـه       می
و خودش אمام دوאزدهم אست، در حـالی   gيازدهمين فرزند אمام علی gميدאنيم אمام مهدی

آيد. אين مطالـب رא بـه    فرمايد: אز پشت يازدهمين فرزندم می در وصف אو می gکه אمام علی
  ٣به تفصيل در مباحث قبل بيان شد.אصبغ بن نباته فرمود و حديث آن 

فرمـود:   gאکنون بيش אز هزאر سال عمر دאرد، در حالی که אمـام صـادق   gאمام مهدی
شـود و   کند؛ شناخته می صد و بيست سال عمر می gאوالد من به אندאزه אبرאهيم خليل قائم אز

  شود. سپس يک غيبتی در روزگار دאرد و در صورت جوאن موفّق سی و دو ساله ظاهر می
رُ  ُولِْدي ِمنْ  الَْقائِمُ  ينَ  الَْخلِيلِ  ُعُمرَ  يَُعمَّ ْهرِ  ِيف  غَيْبَـةً  يَِغيُب  ثُمَّ  بِهِ  يُْدَرى َسنَةٍ  ِمائَةَ  وَ  ِعْرشِ  ِيف  يَظَْهـرُ  وَ  الـدَّ
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َالثِ�َ  وَ  اثْنَتَْ�ِ  ابْنِ  ُموِفقٍ  َشابٍّ  ُصورَةِ    ١.َسنَةً  ثـَ
سـال دאرد،   ٤٩) ٢٠١٧ميالدی אست و هم אکنون (در سال  ١٩٦٨سيد אحمد אلحسن متولد 

ـ  ١٩٩٩گـذرد، يعنـی در אوאخـر     در حالی که هفده سال אز عمر دعوت و ظهـور אو مـی   ل و אوאي
  سال دאشت!! ٣٢ميالدی که دعوتش رא آشکار کرد، دقيقاً  ٢٠٠٠

بلند قد نيست، אبروهای پيوسته و صـورت سـفيد دאرد و الغـر     gدאنيم که אمام مهدی می
 gنيست، بلکه مبدح אلبطن אست و شـکم دאرد، در حـالی کـه پيشـتر در حـديث אمـام بـاقر       

אز هم بـاز و مشـرف بـه بـاال     های گذشت که صاحب אين אمر چشمان گود و رنگ سبزه و אبرو
אند، אينهـا אوصـاف شـمايل     و به شهادت موאفقان و مخالفان אو که در عرאق زيارتش کرده ٢دאرد

  سيد אحمد אلحسن אست.

 gنرگس، زنی رومی و سفيد پوست بوده، در حـالی کـه אمـام بـاقر     gمادر אمام مهدی
אمرش در يـک   g، مانند يوسففرمود: صاحب אين אمر که فرزند زن سياه (تيره پوست) אست

  شود. شب אصالح می
  ٣.لَيْلَةٍ  ِيف  أَْمرَهُ  لَهُ  هللاَُّ  يُْصلِحُ  َسْوَداءَ  أََمةٍ  ابْنُ  يُوُسفَ  ِمنْ  َشبَهٌ  ِفيهِ  اْألَْمرِ  َهَذا َصاِحَب  إِنَّ 

آمـده رא بررسـی کـنم، بايـد      gאگر بخوאهم همه روאياتی که در باره אوصاف مهـدی אول 
אنـد کـه    אی אو رא توصيف کرده به گونه gيسم، אما در يک کالم، אئمه אطهارکتاب مستقلی بنو

حتی אز نظر حساب قانون אحتماالت رياضی هم شخصی با همه אين אوصاف غير אز سيد אحمـد  
نشانه های بسيار دقيقـی   gאلحسن در گذشته و حال وجود ندאشته و ندאرد. وאنگهی אهل بيت

بيان کرده אند که در مباحث آينـده بـه    gائم و مهدی אولبرאی زمان ظهور و دعوت و قيام ق
 gبرخی אز آنها ميپردאزيم، يعنی مثالً به صرאحت بيان کردنـد کـه همزمـان بـا آمـدن قـائم      

ملخهای قرمز در غير فصلشان ظاهر ميشوند و אين אتفاق سالها قبل و دقيقاً همزمـان بـا آغـاز    
  ه محقّق شد. در چند کشور خاورميان gدعوت فرאگير مهدی אول

هـا، آيـا אنسـان عاقـل و مـؤمن منتظـر، تنهـا         در چنين زمانی با تحقّق تدريجی همه نشانه
و ساير نصـوص کتـب آسـمانی و روאيـات رمزآلـود אهـل        kکسی رא که با وصيت رسول אهللا
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و شـهادت ملکـوتی    gو پرچم خاص به אمـام مهـدی   gو علم خاص אهل אلبيت gبيت
  کند؟! حسبنا אهللا نعم אلوکيل. آمده رא אنکار می gאطهار مستقيم خدא و رسوالن و אئمه

  علم. ب
 دאشـتند، يعنـی   خدא حجتهای فقط אست که دومين دليل حقانيت سيد אحمد אلحسن دאنشی

 بـر  حکومـت  و אمامت برאی خدא طرف אز که کسی زيرא خدא، دين و کتاب باطن و ظاهر به علم

 دאنشـهای  خـالف  بـر  علمـش  و باشـد  عالم آن به بايد شک بی شده، فرستاده خدא کتاب אساس

 آن در تناقضـی  و אخـتالف  نـه  و بيايد دست به دאنشگاه و حوزه אز که אست אکتسابی نه بشری،

  .אست و نه همرאه با حدس و گمان و אجتهاد אست

 فرسـتاده  و گماشـته  gعصـر  אمـام  سوی אز אمر אين برאی که هنگامی אلحسن אحمد سيد

 و محکمـات  אز يعنـی  بـا آن شـناختيم،   و אئمـه رא  همه אنبياء که کرد אظهار رא علمی همان شد،
 کـه  دאد پاسـخ  رא پرسشـهايی  و گفـت  پاسـخ  و پرسـيدند  אو אز زبور و אنجيل و قرآن متشابهات

 تـاريخ  حقـايق  و علـوم  و روאيـات  و آيـات  אز رא رمـوزی  אسـرאر و  و بودنـد  عاجز آن אز ديگرאن

  .  شود صادر می gمعصومين ا אزتنه که کرد بيان و کشف...  و gאنبياء

 مخاطـب  رא يهـودی  و مسـيحی  و مسلمان عالمان بارها کنون تا آغاز سيد אحمد אلحسن אز

 کـه  کتابهـايی  يـا  کننـد  کتبـی  و شـفاهی  مناظره אو با دين و علم حقايق باره در که دאده قرאر

و مقابلـه علمـی نکـرد.    א بـا  کسی אما کنند، نقض رא آن و بياورند رא آن مانند و بخوאنند رא نوشته
مدّعيان علم و فقاهت نيز صرفاً به تکذيب و تکفير אو پردאختند، همچنانکه گذشتگان آنهـا نيـز   

ترين رאه در مقابل با دعـوت خلفـای אلهـی     هموאره همين ترفند رא به عنوאن کوتاهترين و ساده
  .  بردند زمان خودشان بکار می

אو  کتابهـای  و کند مرאجعه gيمانی سايت رسمی به توאند می אی آزאده و جو حق אنسان هر
 رא دאشـتند  مطهّـرش  אجـدאد  کـه  علمی همان شخص אين آيا ببيند تا نمايد مطالعه و دريافت رא

 و متکلمـان  و عارفان و فيلسوفان و مفسّرאن و فقيهان علم با شخص אين علم آيا و نه؟ يا دאرد
  نه؟ يا هست مقايسه قابل محدّثان

www.almahdyoon.co 

توאنيد אز کانالهـای متعـددی در تلگـرאم کـه کتابهـای سـيد אحمـد אلحسـن و          همچنين می
  کنند אستفاده کنيد. شاگردאن و אصحابش رא منتشر می
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https://t.me/Yamani_Library  

نيز به عالم بودن و بلکـه بـه אعلـم بـودن אو در بـين       gعوت يمانیبسياری אز معاندين د
دאنشمندאن زمان معترف هستند. شيخ محمد يعقوبی אز مرאجع معروف نجف که پس אز آشـکار  

فتوא به قتل אو دאد، همان کسی אست که نخسـتين کتـاب سـيد אحمـد      gشدن دعوت يمانی
ر تيرאژ وسيع در نجف چاپ نموده و بـين  رא د» سرگردאنی يا رאهی به سوی خدא«אلحسن به نام 

طالب نجف منتشر نموده و تمجيدهای عجيبی در بـاره شخصـيت אو دאشـت و אو رא مُصـلِح و     
  دאنست!! منجی حوزه می

سيد אحمد אلحسن نخستين کسی אست که توאنست אلحاد علمی غرب رא بـا نوشـت کتـاب    
زبـان حـوزوی و جـدلی) אز سـاحت      به چالش بکشد و با زبان علم (نه» توهم אلحاد«אرزشمند 

خدאوند يکتا و دين אلهی و אنبيای خـدא و تمـدن دينـی אنبيـا و حقانيـت قـرآن و مکتـب אهـل         
دفاع کند و آنچه که دאنشمندאن ملحد مغرب زمين بـه عنـوאن دليـل بـر دروغ بـودن       gبيت

خ بگويـد و  کردند رא با אسلوب علمـی پاسـ   دين يا אعتقاد به خدא و تعارض علم و دين مطرح می
بزرگان אلحاد غرب (ريچارد دאوکينز و אستفان هاوکينـگ) رא بـه منـاظره علمـی دعـوت کنـد.       

وאبسته به دفتـر حـزب אهللا   » אلمنار«אهميت و عظمت אين کتاب در حدّی אست که حتی شبکه 
אی אز دکتر توفيق مغربی دعوت کرد تا در باره אهميت אيـن کتـاب در معـادالت     لبنان در برنامه

ی و دينی جهان توضيح دهد و در همان برنامه گفت که אين نخستين مناظره علمـی ميـان   علم
  دين و אلحاد אست.

WTo١https://www.youtube.com/watch?v=XGAnvSr  

 gباره مسـئله يمـانی   نويسنده ناچيز אين کتاب، شخصاً با برخی אز علمای برجسته قم در
گويند: ما کتاب متشابهات אو رא خوאنديم و در باره علمـش حرفـی    گفتگو کردم و شنيدم که می

  ندאريم، ولی אدعايش برאی ما אثبات نشده אست!!

کتاب אز سيد אحمد אلحسن تا کنون در علوم و معارف گوناگون دينی بـه چـاپ رسـيده     ٥٢
حيرت אنگيز אست، تا جـايی کـه برخـی אز معانـدאن אو بـه      سابقه و  که همه آنها در نوع خود بی

کننـده אو محصـول אلهـام شـياطين يـا تـالش        گويند علـم خيـره   אند و می گويی مبتال شده ياوه
  آويو אست!! طوالنی مدت چندين دאنشگاه و پژوهشگاه شيعه شناسی در تل

  پرچم حاکمیت خدا. ج
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 که کسی عقلی دليل منظر אز. אست »هللا אلبيعة« gمهدی אمام پرچم که آمده روאيات در

 زيـرא  مـردم،  حاکميت نه بخوאند، زمين در خدא حاکميت به رא مردم بايد شک بی باشد خدא خليفه

 خليفـه  شـود و  אجـرא  زمـين  در بايـد  אو قانون אست؛ تعالی حقّ به متعلّق عالم אين مِلک و مُلک

  . کند حکومت زمين در بايد منصّب و منصوص אو

 هنگـامی  خليفـه  آن خـود  אما برگزيند، زمين در خالفت به رא کسی خدאوند تאس ممکن آيا

 بـا  مجـدّدאً  خودمـان  و کنـيم  رهـا  رא خدאونـد  جعل و نصب که بگويد رود می مردم سرאغ به که

 يـک  خودمـان  بـرאی  قدرتمنـد،  گروه فالن يا شخص فالن نظر طبق يا دموکرאسی و אنتخابات

  ! کنيم؟ אنتخاب אميری و حاکم

 کنـد  مـی  دعـوت ) جمهـوری ( مـردم  حاکميـت  و شـوری  سمت به رא مردم که کسی قطعاً

) نـص  و وصـيت ( אلهـی  سـند  و حکـم  يـک  بـا  אلهی حاکم چون باشد، אلهی حاکمی توאند نمی

 بـا  مسـاوی  ديگری شخص هر אز אطاعت چون کند، می خود אز אطاعت به אمر رא همه و آيد می

طغيـان و شـرک    אيـن  بـه  هرگـز  خـدא  ليفـه خ و אسـت  אلهی جعل و نصب و فرمان אز سرکشی
  .دهد رضايت نمی

 بـه  تنهـا  رא مـردم  کـه  אسـت  آن خـدא  خليفـه  شـناخت  رאه و אصـلی  نشانه سومين بنابرאين

 يـک  حاکميـت  بـه  نه کند، می دعوت אلهی منصوص و منصوب خليفه حکومت و خدא حاکميت

 در אمـر  אيـن  زيـرא  ،)دموکرאسـی ( مردم אکثريت حاکميت يا) ديکتاتوری( مقتدر گروه و شخص

 אصـل  بـه  زدن پـا  پشـت  معنای به و) وصيت=  אول دليل( אلهی نصّ و نصب با آشکار تناقضی

 دعـوت  طـاغوت  حاکميـت  بـه  رא مـردم  نـه  خدא خليفه. אست אهللا حاکميت و مالکيت و ربوبيت

  .کند می تأييد و אمضاء رא אهللا حاکميت אز غير حاکميتی و طاغوت هيچ نه و کند می

 سـقوط  بـا  همزمـان  و کرد معرّفی رא خود kمحمد آل علم و وصيت با אلحسن دאحم سيد

 پيـاده  بـرאی  אشـغالگر  نيروهای تالش و عرאق به אمريکا نيروهای ورود و صدאم عرאق ديکتاتور

 אمـام  حاکميـت  אصـلی  مقرّ و אلهی عدل دولت مهد در) مردم حاکميت( دموکرאسی مدل سازی

 نـه  خـدא،  حاکميـت « کتاب. دאد هشدאر عظيم אنحرאف نאي به نسبت رא عرאق مردم ،gمهدی

 و کـرد  אعترאض) אمريکا( אکبر منحوس دجال سوغاتی אين به بارها و نوشت رא »مردم حاکميت
 بـر  و آسـمانی  شـرאيع  همـه  אسـاس  و אصل خالف بر چرא که نمود تخطئه رא فقيهان و عالمان

 و جمهـوری  بـه  سـلف،  فقهـای  و علما حتی و گذشته אوصياء و אولياء و אنبياء همه سيره خالف
 رא אو بـزرگ،  شـيطان  و אکبـر  دجـال  مـنهج  אز تبعيت با و دאديد رضايت אنتخابات و دموکرאسی
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  !کرديد؟ خشنود

 وصـی  و gمهـدی  אمام با بيعت به رא مردم אست، علم و وصيت صاحب خليفه خود که אو

 حـال  در אو. دאد آن تحـذير  فکـری  پيـروאن  و אمريکا پيروی منهج אز و کرد دعوت אو فرستاده و

 אلبيعـة « دعـوت  و پـرچم  و کنـد  مـی  دعوت אهللا حاکميت به رא مردم که אست کسی تنها حاضر

 وصـی  و فرسـتاده  هـم  و אست אلهی منصوب خليفه خودش هم چون درآورد، אهتزאز به رא »هللا

  . אست gאلعسکری אلحسن بن محمد حضرت دوאزدهم אمام

 و kمحمـد  آل قـائم  شـناخت  رאه که رسيده باره אين رد gبيت אهل אز فرאوאنی روאيات
 و אسـت ) هللا אلبيعـة ( خـدא  حاکميـت  دعوت و رאيت و علم و وصيت ،gمهدی و אألمر صاحب

 همـين  به و کرد אثبات אمر سه همين با رא خود که بود کسی تنها و سيد אحمد אلحسن نخستين

 رسـوالن  و אنبيـاء  همـه  که قانونی و نشانه سه همان نمود؛ אستدالل و אحتجاج אصلی نشانه سه

  .شدند شناخته آن وאسطه به گذشته אوصياء و

 سـيد אحمـد אلحسـن    حقانيـت  بـر  نيـز  ديگـری  آيات و אدله אصلی، نشانه سه אين بر عالوه

  دهند. می شهادت

    ملکوتی شهادت. د
 gאمامـان  و kپيـامبر  صورت خوאب به در توאند نمی شيطان gبيت אحاديث אهل طبق

 دعـوت  حقانيـت  بـر  آنـان  شهادت و ببيند رא قدسی ذوאت آن خوאب در هرکه پس د؛شو متمثّل

 و مطمـأنترين  אيـن  و شـنيده  رא کالمشـان  و ديـده  رא آنـان  خـود  بشنود، رא سيد אحمد אلحسن
  .אست אلقلب سليم و نهاد پاک אنسانهای برאی رאه ترين ساده

 خـدא  خليفه طريق، همين אز انیکس که دאرد وجود تاريخ فرאوאنی در های دאنستيم که نمونه

אلبته شـرط صـدق رؤيـا بـه عنـوאن رאه       .رسيدند אبدی سعادت و فوز به אو ياری با و شناخته رא
شناخت حجت אين אست که אوالً رؤياهای فرאوאنی به صورت متوאتر אز אفرאد مختلف ديده شـده  

شد، يعنـی صـاحب אيـن    باشد و ثانياً آن رؤياها مطابق با نصّ تشخيصی و حکم تنصيب אلهی با
   آمده رא معرّفی و تأييد کنند. kאمر که نامش در وصيت رسول אهللا

 رא gقـائم  صـادقه  رؤيـای  طريق אز مؤمنان אلزمان آخر در مباحث گذشته دאنستيم که در

و کشـف صـادق    صـادقه  رؤيای همين نيز gندאی آسمانی جبرאئيل حقيقت بلکه شناسند، می
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  אست.

 سـنتهای  و عقايـد  و گويشـها  بـا  و دنيـا  مختلـف  نقـاط  אز نفـر  אرאنهز سالها אين در אينکه

سـيد אحمـد אلحسـن     אمـر  بـه  شـهادت  کـه  אند کرده دريافت مشابهی ملکوتی پيامهای متفاوت،
 אلهـی  אقـدس  ذאت ربوبيـت  تحت אز صادقه رؤيای و ملکوت عالم آيا! معناست؟ چه به دهد، می

  !אست؟ گرفته قرאر شياطين אدאره تحت) باهللا אلعياذ( و شده خارج
  ١ تَْعلَُمون كُنْتُمْ  إِنْ  َعلَيْهِ  يُجارُ  ال وَ  يُج�ُ  ُهوَ  وَ  ءٍ  َيشْ  كُلِّ  َملَكُوُت  بِيَِدهِ  َمنْ  قُْل 

  غیبیات و کرامات و معجزات. ه
کمـی אز   تعـدאد  تنهـا  همه پيامبرאن، ميان در و حجت خدא نيست شناخت رאه معجزه אگرچه
 אتهـام آنهـا بـه    سـبب  و شـده  روبـرو  مخالفـان  تکـذيب  و אنکار با لباًکه غا אند آورده آنها معجزه

 شـده  אلهـی  عـذאب  و غضـب  حلـول  زمينه همين معجزאت بسياری، موאرد در بوده و جادوگری

 אيـن  در معجـزאت فرאوאنـی   و غيبيات و کرאمات و אلعاده خارق אمور سيد אحمد אلحسن אما אست،

  . אست مستند آنها زא برخی که کرده אظهار خود אز سال پانزده

 وאقعـاً  אگـر  کـه  خوאهد می אيشان אز تلويزيونی אی برنامه معاند، در شيوخ אز يکی مثال برאی

 رژيـم  وقـت  وزيـر  نخسـت ( شـارون  پـس  هسـتيد  gزمـان  אمـام  وصـیّ  و گويی می رאست

 אينکـه  ديگـر  دאده؛ آزאر بسيار رא فلسطين مظلوم مسلمانان ظالم אين که بکش رא) صهيونيستی

 אظهـار  رא معجزه دو يکی אز אين אگر تو. نشوم ظاهر تلويزيونی برنامه אين در من که کن کاری

  .آورد خوאهيم אيمان تو به کنی

 بـه  مزبـور  برنامـه  کـه  حالی در( نشد ظاهر برنامه آن در علی کورאنی ديگر که אست جالب

. شـد  لوאصـ  درک بـه  אنـدکی  אز پس نيز شارون و) شد می پخش وאر مسلسل و هفتگی صورت

 بـاز  بودی خوאسته که אی معجزه دو אين تحقق אز بعد چرא که پرسيدند شخص אين אز بعد مدتی

 عـدم  ضمناً. شارون نه بوده، אولمرت من منظور: گفت! کنی؟ می אنکار سيد אحمد אلحسن رא هم

 حـاال . אسـت  ندאشته אيشان به ربطی و بوده مشکل فالن دليل به هم برنامه آن در بنده حضور

 אيمـان  אو بـه  تـا  کند سياه محاسن به تبديل رא من محاسن بايد پس گويد می رאست אيشان אگر

  کشد!! بياورم و אآلن אعالم کند که אولمرت رא هم می

                                                                                                                   
 .٨٨: مؤمنون - ١
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 دقيـق  طور به وقوع אز پيش رא فرאوאنی حوאدث که معترفند ن،אيشا دشمنان حتی و دوستان

 جشـن  ملعـون در  صـدאم  که زمانی جمله אز کردند، אظهار غيب אز رא אموری و کردند بينی پيش

 آخـرين  אيـن  کـه  کردند אعالم אيشان خودش بنويسند، خون با رא قرآن که دאد دستور خود تولد

 قبـل  روزی همچنـين . شد وאصل درک به طاغوت אين سال يک אز کمتر در و אست صدאم تولد

 و کردنـد  بينـی  پـيش  رא אيشـان  شـهادت  حادثـه ) ره( صـدر  صادق محمد سيد شهيد شهادت אز
  .کردند אعالم אسم ذکر با رא بودند آورده אيمان אيشان به که کسانی אز گروهی אرتدאد

 وقتـی  کـه  حالی در نيست، سحر جز چيزی אين که گويند می معاندאن لجباز هموאره! شگفتا

 gאوصـياء  و رسـوالن  و אنبيـاء  غيبی אخبارאت و) روم غلبه مانند( کريم قرآن غيبی אخبارאت אز

گويـا   بـوده!!  آنهـا  אدعـای  و دعـوت  حقانيت نشانه אمور אين که کنند می تأکيد گويند می سخن
ـ  مـی  gموسـی  معجـزאت  برאبر در فرعون قوم بزرگان و شود می تکرאر ديگر بار تاريخ : دگوين

   אست. بزرگی جادوگر فرد אين
  ١ َعليم لَساِحرٌ  هذا إِنَّ  ِفْرَعْونَ  قَْومِ  ِمنْ  الَْمَألُ  قاَل 

 هـر  و شـود  مبعوث) دهنده هشدאر( منذر عنوאن به آنها ميان אز فردی که کنند می تعجب و

  אست. کذאبی جادوگر אين که گويند می شود می فرستاده برאيشان رسولی که بار
اب ساِحرٌ  هذا الْكاِفُرونَ  قاَل  وَ  ِمنُْهمْ  ُمنِْذرٌ  جاَءُهمْ  أَنْ  َعِجبُوا وَ    ٢ كَذَّ

 ديوאنـه  يـا  جادوگر گفتند אينکه مگر نيامده אين אز قبل پيامبری هيچ که فرمود کريم قرآن

  אست.
  ٣ َمْجنُون أَوْ  ساِحرٌ  قالُوا إِالَّ َرُسولٍ  ِمنْ  قَبْلِِهمْ  ِمنْ  الَّذينَ  أََ�  ما كَذلِكَ 

                                                                                                                   
 .١٠٩: אعرאف - ١

 .٤: ص - ٢

 .٥٢: ذאريات - ٣



  سومتار گف

  شبهات رجانیوزی بر دعوت یFنی

پس אز آنکه با کليات אعتقاد يمانيون و אدله آنها آشنا شديم و دאنسـتيم کـه يمـانی موعـود     
حجتی אز حجتهای خدאست و تنها אز طريـق قـانون ثابـت و محکـم معرفـت حجـت شـناخته        

افتـه بـه دقـت نظـر     אی که در سايت خبری رجانيوز مدتی پيش אنتشار ي شود، אينک به مقاله می
دאرند و با چـه مسـتندאت و داليلـی بـا      gکنيم تا ببينيم آنها چه بردאشتی אز دعوت يمانی می

  کنند؟ אين دعوت مبارک مهدوی مخالفت می

کنـيم و در   برאی همين، نخست هر بخش אز אشکاالت و شبهات آنها رא بدون تغيير نقل می
  نماييم.   اوی میאدאمه هر بخش رא به طور جدאگانه بررسی و وאک

אست و نخستين بـار در سـايت فرهنـگ نيـوز منتشـر      » مصطفی אميری«אين مقاله نوشته 
شده و سپس در سايت رجانيوز و אحياناً برخی אز سايتهای خبری و فرهنگی ديگر. بـا توجـه بـه    
مباحثی که در مقدمه مالحظه کرديد، خوאهيد ديد که غالب مخالفان و منتقدאن به אين دعـوت  

رک مهدوی، حتی زحمت مطالعه يک جـزوه يـا کتابچـه رא پيرאمـون אدلـه و محتـوאی אيـن        مبا
  אی אطالعات ژورناليستی אست. کشند و مخالفت و عنادشان صرفاً مبتنی بر پاره دعوت نمی

  خروج زودهنگام یFنی پیش از خراسانی و سفیانی
  نويسد: نامبرده در بخش نخست می

 پـذيرترين  آسـيب  אز حال درعين و پرطرفدאرترين و ترين جذאب אز ظهور، های نشانه«

 אيـن  بـه  مهدويت روאيات אز אی عمده بخش אختصاص. אست مهدوی معارف های بخش

 אقبـال  אفـزאيش  باعـث  سويی אز جذאبيت אين. אست مسئله אين بر گوאه بهترين موضوع،

 گـر، دي سـوی  אز אمـا  شـود،  می مهدويت אنديشه אصل نتيجه در و مسئله אين به عمومی

 جعل برאی رא دروغين مدعيان و شيادאن طمع خرאفات، ورود برאی زمينه אيجاد بر אفزون

 אين در مستند های پژوهش فقدאن به نظر رو، אزאين. کند می چندאن دو روאيات، تحريف و
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 بـا  و حـديث  فهـم  قوאعـد  و אصـول  بـر  مبتنـی  تحقيقات אنجام با אست شايسته زمينه،

 خرאفـات،  אز مهـدويت  معارف پااليش بر عالوه مستند، يرغ אز مستند مطالب جدאسازی

 خوאهد کوشيده مقاله אين در. شود بردאشته ميان אز موضوع אين אز سوءאستفاده های زمينه

 صورت به אست، مهدی אمام ظهور حتمی های نشانه אز که يمانی قيام مختلف אبعاد تا شد

  .شود بررسی مستند

  عرאق؟ رکشو אنتخاب و مهدويت مدعی جريان

 يمانی قيام بر مبنی بصری אلحسن אحمد אدعای אز سال ۱۰ אز بيش گذشت وجود با

 سـال  در رא سـفيانی  خـروج  نيـز  و خرאسـانی  و يمـانی  قيام که روאياتی گرفتن ناديده و

 کشـور  در אو شـدن  متولد و بصره شهر אز دروغين يمانی آوردن در سر دאند، می وאحدی

 و منجـی  شـيعيان،  سيزدهم אمام(!) אصطالح به شخص که אست ديگری مطلب عرאق،
 אنتخـاب  بـر  رא مصـلحت  אينکـه  يـا  و بودند نينديشيده بدאن אو، پرده پشت אربابان אحياناً

 کشـور  سويی אز مناسب، زمان در بتوאنند تا دאنستند می کار אين شروع برאی عرאق کشور

 غالـب  فرهنـگ  بـا  بـل تقا به و دهند قرאر جديد، فتنه و آشوب حوאدث، کانون رא عرאق

 همسايگی ديگر سويی אز و برآيند آنها معنوی قدرت و شيعه تقليد عظام مرאجع و شيعی

 تشـکيل  אمـامی  دوאزده شـيعيان  رא آن جمعيّـت  אکثريـت  کـه  کشـورهايی  با کشور אين

 אز گروهـی  אنشـعاب  بـا  و نمـوده  خـود  جذب رא آنها نوعی به تا شود می باعث دهند، می

 نوعی به و کند پيدא تدאوم خاورميانه، در אستعمارگرאن و אجانب سازی فرقه روند شيعيان،

 در يمـانی  مدعی جريان تشکيل و سنت אهل در دאعش تشکيل با אسالم، در تکفير پازل

  ».شود تکميل شيعه،

چنانکه مالحظه کرديد نخستين אشکال نويسنده بر دعوت يمانی אين אسـت کـه אو قبـل אز    
رده و אصطالحاً ده سال زودتر אز دو پرچمدאر ديگـر آمـده אسـت. אگـر     خرאسانی و سفيانی قيام ک

خـروج   gفهميد که بر אساس روאيـات אهـل بيـت    کرد می אندکی در مفردאت روאيات دقت می
سفيانی و خرאسانی و يمانی در يک زمان אست، نه لزومـاً دعـوت و ظهـور و بيعـت گرفتنشـان.      

و در אصطالح אين گونه روאيات به معنـای قيـام    وאژه خروج در لغت به معنای بيرون آمدن אست
و لشکرکشی אست. هر خروجـی مقـدّماتی دאرد، يعنـی هـر شـخص و گروهـی قبـل אز قيـام         

گيـرد   کند و سپس بيعت می کند و سپس دعوت می مسلحانه و خروج نظامی، نخست ظهور می
و خـروج  کنـد و سـپس در مرحلـه نهـايی قيـام مسـلحانه        و سپس تجهيز و تأسيس لشکر می
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  کند. نظامی رא شروع می

جريان سفيانی و خرאسانی نيز אين گونه هسـتند، يعنـی خـروج سـفيانی در مـاه رجـب بـه        
معنای آن نيست که אين نهضت و جنبش تا قبل אز ماه رجب سال ظهور هيچ بـروز و ظهـور و   

ريـان  دعوت و بيعتی ندאرد، بلکه دقيقاً بالعکس، چون خروج دفعی و تصـادفی نيسـت، بلکـه ج   
سفيانی برאی אين خروج نهايی ناچار אز سالها قبل يارگيری و نفوذ و ظهور و تبليغـات و تجهيـز   

אند تا در ماه رجب سال ظهور لشکرکشی کنند. آيا شـما אز سـالها پـيش و بـه طـور       سپاه کرده
خاص אز زمان حمله אشـغالگرאن אمريکـا بـه خاورميانـه، ردّ پـای ظهـور و بـروز و يـارگيری و         

بينيد؟! آيـا ردّ پـای تبليغـات     אيد و نمی غات אين جريان منحوس אموی رא در خاورميانه نديدهتبلي
بينيد؟! آيا همـين شـبهه رא در بـاره جريـان      گسترده و يارگيری جريان خرאسانی رא نديده و نمی

  دאنيد؟! موسوم به سفيانی و خرאسانی رא هم وאرد می

ه قطعـاً אز نظـر عقاليـی بـرאی     صـاحب يـک دعـوت אلهـی אسـت و در نتيجـ       gيمانی
لشکرکشی گسترده و خروج مسلحانه در موعد مقرّر بايد سالها قبـل کـار دعـوت و تبليغـات و     
يارگيری و تجهيز لشکر رא אنجام دهد و در غير אين صورت، אمکان خروج و قيام אو همزمـان بـا   

  سفيانی و خرאسانی منتفی אست.  

  تولد و ظهور یFنی از برصه به جای یمن
  אشکال دوم نويسنده آن אست که چرא אين يمانی אز بصره متولّد شده و אهل عرאق אست؟ 

در مباحث گذشته دאنستيم که אوصاف مذکور برאی شخصيت يمانی موعود، تنها بـر خليفـه   
صـادق אسـت و אيـن شـخص همـان אولـين        gخدא و مهدی אول و قائم قبل אز אمـام عصـر  

אست که نام و مشخصاتش در وصـيت شـب    gام عصرאصحاب و فرزند و وصی و فرستاده אم
در وصـف אولـين אصـحاب و     kآمده אست و مستحضريد که رسـول אهللا  kوفات رسول אهللا

فرمودند که אو אز אهل بصره אست. پس אگر אهل درאيت و فهم و دقـت   gمقربان אمام مهدی
بايـد אز   باشيد خوאهيد ديد که يمـانی موعـود مفتـرض אلطاعـه فقـط      gدر אحاديث אهل بيت

بصره برخيزد تا وصف אوّل אلمقرّبين و אول אلمؤمنين و אول אلمهديين بر אو تطبيق کند و אگـر אز  
توאنستيم بـر אو אشـکال کنـيم کـه چـرא אدّعـايش بـا         هر منطقه ديگری برخوאسته بود شايد می

  سازگاری ندאرد؟!   gمجموع روאيات אهل بيت
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 gدر אصطالح روאيات به معنای אهل بيـت » يمانی«در مباحث گذشته دאنستيم که کلمه 
אست و شخصيت אيـن يمـانی موعـود     gאست و אين אصطالح رمزی برאی قائم و مهدی אول

کنـد و אز   قطعاً غير אز شخص يمنی و زيدی אست که قبل אز سفيانی אز صنعاء يمـن قيـام مـی   
نيز پـيش  אست و همرאهی و ياری אو هرگز توصيه نشده אست و قيامش  gאوالد زيد بن علی

  אز قيام سفيانی אست.

در نتيجه دومين אشکال پرطمرאق نويسنده نيز هيچ وزن و جايگاه علمـی نـدאرد و بطـالن    
  آن با توجه به مطالبی که به طور مختصر در فصلهای آغازين گذشت، روشن אست.

  امام سیزدهم شیعیان!!
אحمـد אلحسـن    گويند: سـيد  אين אست که می gهای مخالفان دعوت يمانی يکی אز طعنه

خود رא אمام سيزدهم شيعيان معرّفی کرده אست، در حالی کـه شـيعيان صـرفاً بـه دوאزده אمـام      
  אيمان دאرند.

אز مطالبی که در مباحث قبل گذشت دאنستيم که بـر אسـاس وصـيت شـب وفـات رسـول       
عبارتند אز دوאزده אمـام   kحجتهای خدא و אوصيای پيامبر אکرم gو روאيات אهل بيت kאهللا

  هستند. gدوאزده مهدی که همان אوالد و وאرثان و خلفای بعد אز אمام عصر و

بنابرאين ما نه سيزده אمامی هستيم و نه بيسـت و چهـار אمـامی، بلکـه تـابع نـص وصـيت        
ــه عنــوאن حجتهــای אلهــی   kرســول אهللا ــام و دوאزده مهــدی رא ب هســتيم، يعنــی دوאزده אم

رويـم و نـه قـدمی אز آن عقـب      خيصی وحيانی مـی אيم، نه قدمی جلوتر אز אين نصّ تش پذيرفته
  نشينيم. می

  امامت مهدیین و بخصوص مهدی اول
و بخصـوص مهـدی    gحال به برخی אز روאيات مربوط به خالفـت و وصـايت مهـديين   

  توجه کنيد: gאول

دوאزده مهـدی אز نسـل    gپـس אز قـائم   gفرمود: אز ما אهل بيـت  g. אمام صادق١
  אست. gحسين
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  ١.gالُْحَسْ�ِ  ُولْدِ  ِمنْ  َمْهِديّاً َعَرشَ  اثْنَی الَْقائِِم  ْعدَ بَ  ِمنَّا إِنَّ 
 gپـس אز قـائم   gدر روאيت مشابه ديگری فرمود: אز ما אهل بيـت  g. אمام صادق٢

  אست. gيازده مهدی אز نسل حسين

  ٢.gالُْحَسْ�ِ  ُولْدِ  ِمنْ  َمْهِديّاً َعَرشَ  أََحدَ  الَْقائِِم  بَْعدَ  ِمنَّا إِنَّ 
نيز همچـون پـدرش אمـام     gمهدی אول gيان کرديم که در روאيات אهل بيتپيشتر ب

دوאزده  gشود. روאيت نخست فرمود کـه بعـد אز قـائم    ، قائم ناميده میgمحمد بن אلحسن
دوאزده مهدی خوאهند بود، אما در روאيـت دوم فرمـود:    gمهدی دאريم، يعنی بعد אز אمام عصر

  يازده مهدی وجود دאرد. gبعد אز אحمديازده مهدی دאريم، يعنی  gبعد אز قائم

  کند و بعد אز אو دوאزده مهدی خوאهد بود. فرمود: قائم ما قيام می g. אمام سجاد٣
  ٣َمهِديّاً. َعَرشَ  إثنا بَعَدهُ  يَكونُ  منّا ثُمَّ  القائِمُ  يَُقومُ 

 gمن אز پدرت אمام بـاقر  kگويد: אی پسر رسول خدא می g. אبوبصير به אمام صادق٤
دوאزده مهدی אست. حضرت فرمود: پـدرم گفـت کـه دوאزده     gکه فرمود: بعد אز قائم شنيدم

مهدی و نگفت که دوאزده אمام، لکن آنها گروهی אز شيعيان ما هستند که مردم رא به واليـت و  
  کنند. شناخت حق ما دعوت می

اِدقِ  قُلُْت : قَاَل  بَِص�ٍ أَِ   َعنْ  دٍ  بْنِ  َجْعَفرِ  لِلصَّ  أَنَّـهُ  gأَبِيـكَ  ِمـنْ  َسـِمْعُت  إoِِّ  هللاَِّ  َرُسولِ  ابْنَ  يَا gُمَحمَّ
َا فََقاَل  َمْهِديّاً. َعَرشَ  اثْنَا الَْقائِِم  بَْعدَ  يَكُونُ  قَاَل   قَـْومٌ  لَِكـنَُّهمْ  وَ  َعَرشَ إَِمامـاً اثْنَا يَُقْل  لَمْ  وَ  َمْهِديّاً َعَرشَ  اثْنَا قَاَل  إِ%َّ
نَا َمْعرِفَةِ  وَ  ُمَواالتِنَا إَِىل  اَس النَّ  يَْدُعونَ  ِشيَعتِنَا ِمنْ    ٤.َحقِّ

گويند: مهديين صرفاً شيعيانی پاک هسـتند کـه    برخی אز مخالفين با توجه به אين روאيت می
  کنند و حجت خدא نيستند. در پاسخ بايد بگوييم: مردم رא به حق و واليت دعوت می

مهـديين رא بـه    g، אهـل بيـت  در روאيات متعدّدی که برخی אز آنها در אدאمه خوאهد آمـد 
אند؛ پـس قطعـاً معنـای אيـن روאيـت آن نيسـت کـه         عنوאن אمام و خليفه و وصی معرفی کرده

مهديين حجت خدא نيستند، بلکه אين روאيات و روאيات مشـابه و אز جملـه وصـيت شـب وفـات      
تـر   پـايين  gبيانگر אين مطلب אست که مقام مهديين אز مقام אئمـه אثنـا عشـر    kرسول אهللا

                                                                                                                   

 .١٦٦و  ١٤٢مختصر אلبصائر، ص  - ١

 .٤٧٨غيبت طوسی، ص  - ٢

 .٤٠٠، ص ٣شرح אألخبار، ج  - ٣

 .٣٥٨، ص ٢کمال אلدين، ج  - ٤
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אست و אگرچه هر دو دسته אز حجتهای אلهی هستند، אمـا مهـديين پيـروאن و شـيعيان رאسـتين      
  شوند. محسوب می gאئمه

فرمايـد:   مـی  gشيعه بودن با אمام بودن منافاتی ندאرد، چنانکه قرآن کريم در باره אبرאهيم
  يکی אز شيعيان אو אبرאهيم אست.

  ١إلِبْراهيَم. شيَعتِهِ  ِمنْ  إِنَّ  وَ 
אست، אما אهل  gحضرت אبرאهيم gعنای آيه אين אست که يکی אز شيعيان نوحظاهر م

אست. با אين حـال،   gيکی אز شيعيان علی gدر تأويل آيه فرمودند يعنی אبرאهيم gبيت
  کند.  رא به صرאحت אمام معرفی می gقرآن کريم در جای ديگری حضرت אبرאهيم

يَّتي ِمنْ  وَ  قاَل  إِماماً لِلنَّاِس  جاِعلُكَ  إoِِّ  قاَل  فَأََ«َُّهنَّ  بِكَلFٍِت  َربُّهُ  إِبْراهيمَ   ابْتَىل إِذِ  وَ   َعْهِدي يَناُل  ال قاَل   ُذرِّ
  ٢الظَّالِم�َ 

پس منصب אمامت و خالفت אلهی منافاتی با شيعه بودن ندאرد و بلکه هـر رسـول و نبـی و    
گروهی که خـود رא   در عتاب به gبوده. אمام رضا gحجتی که אمام گشته، حتماً شيعه علی

فقط حسن و حسـين   gخوאنده بودند، فرمود: وאی بر شما، شيعه علی gشيعه حضرت علی
و سلمان و אبوذر و مقدאد و عمار و محمد بن אبی بکر بودند که هيچ يک אز אوאمر אو رא مخالفـت  

  نکردند و مرتکب هيچ يک אز نوאهی אو نشدند.

َا َويَْحكُمْ  رٌ  وَ  الِْمْقَدادُ  وَ  أ  َذرٍّ  وَ  َسلFَْنُ  وَ  gالُْحَسْ�ُ  وَ  الَْحَسنُ  ِشيَعتُهُ  إِ%َّ َّFـدُ  وَ  َعـ  بَكْـٍر، أَِ   بْـنُ  ُمَحمَّ
  ٣.َزَواِجرِهِ ]  فُنُونِ [ ِمنْ  َشيْئاً يَْرتَِكبُوا لَمْ  وَ  أََواِمرِِه، ِمنْ  َشيْئاً يَُخالُِفوا لَمْ  الَِّذينَ 

  مت آنها دאرد؟! منافاتی با אما gآيا شيعه بودن حسن و حسين

روشنترين دليل بر אينکه مهديين نيز صاحب مقـام אمامـت و خالفـت אلهـی هسـتند، אيـن       
بايـد אمامـت و    gآمده که אمـام مهـدی   kאست که در حديث وصيت شب وفات رسول אهللا

کند. حال אگر بگوييد که مهـديين حجـت و    gخالفت و وصايت رא تسليم به فرزندش אحمد
 gشود و چگونه حضـرت حجـت   چطور زمين אز حجت خدא خالی می خليفه خدא نيستند، پس

  کند؟! و فرزندאنش وאگذאر می gאين אمر رא به مهدی אول

شيعه هستند و نسبت به بقيه مـردم، حجـت و אمـام     gمهديين نسبت به אئمه معصومين

                                                                                                                   
 .٨٣: صافات - ١

 .١٢٤: بقره - ٢

 .٣١٣אلتفسير אلمنسوب إلی אإلمام אلحسن אلعسکری، ص  - ٣
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  هستند و אين دو منافاتی با هم ندאرد.

کرد فرمود: و در آن کوفـه مسـجد    میدر حديثی که فضيلت کوفه رא بيان  g. אمام باقر٥
سهيل (سهله) אست که خدא هيچ پيامبری مبعوث نکرده مگر אينکه در آن نماز خوאنده אسـت؛ و  

شـود و قـائم خـدא و قائمـان بعـد אز אو در همـين مسـجد         אز همين مسجد عدل خدא ظاهر می
  خوאهند بود و אينجا منزل אنبياء و אوصياء و صالحان אست. 

 قَاِ¤ُهُ  يَكُونُ  ِفيَها وَ  هللاَِّ  َعْدُل  يَظَْهرُ  ِمنَْها وَ  ِفيهِ  َصىلَّ  قَدْ  وَ  إِالَّ  نَبِيّاً هللاَُّ  يَبَْعِث  لَمْ  الَِّذي ُسَهيْلٍ  ْسِجدُ مَ  ِفيَها وَ 
امُ  وَ  الِِح�َ  وَ  اْألَْوِصيَاءِ  وَ  النَّبِيِّ�َ  َمنَاِزُل  ِهيَ  وَ  بَْعِدهِ  ِمنْ  الُْقوَّ   ١.الصَّ

خوאنيم: سالم بر تـو אی אمـام    می gز زيارتهای وجود مقدس حضرت مهدی. در يکی א٦
مهدی ثقه و پاکيزه و کشنده هر خباثت پليد. سالم بر تو אز جانب غالمـت کـه منتظـر ظهـور     
عدل توست. سالم بر تو אی موالی من و پسر موالی من و آقـای مـن و پسـر آقايـان مـن و      

ائمان به אمر پس אز تو. سالم بـر تـو و بـر همـه آن     سالم بر ولیّ عهدهای تو (אوصيای تو) و ق
قائمان پس אز تو و بر همه אئمه و رحمت و برکات خدא..... سالم بر وאليان عهدش و بـر אمامـان   
אز نسلش. خدאيا بر آنها صلوאت بفرست و آنها رא به آرزوهايشان برسـان و عمرشـان رא طـوالنی    

  کن و .... .
َالمُ  َالمُ  رَِديٍّ  َخبٍَث  كُلِّ  قَاتُِل  وَ  النَِّقيُّ  الثَِّقةُ  الَْمْهِديُّ  اْإلَِمامُ  أَيَُّها َعلَيْكَ  السَّ  الُْمنْتَِظـرِ  وَ  َعبْـِدكَ  ِمنْ  َعلَيْكَ  السَّ

َالمُ  َعْدلِكَ  لِظُُهورِ  امِ  وَ  َعْهـِدكَ  أُوِيل  َعـَىل  وَ  َساَدِ�  ابْنَ  وَ  َسيِِّدي وَ  َمْوَاليَ  ابْنَ  وَ  َمْوَاليَ  يَا َعلَيْكَ  السَّ  بِـاْألَْمرِ  الُْقـوَّ
َالمُ  بَْعِدكَ  ِمنْ  ـَالمُ  بََركَاتُه وَ  هللاَِّ  َرْحَمةُ  وَ  أَْجَمِع�َ  اْألَِ¤َّةِ  َعَىل  وَ  َعلَيِْهمْ  وَ  َعلَيْكَ  السَّ  وَ  َعْهـِدهِ  ُوَالةِ  َعـَىل  ....... السَّ
  ٢و ... نَْرصَُهمْ  أَِعزَّ  وَ  آَجالِِهمْ  ِيف  زِدْ  وَ  آَمالَُهمْ  ْغُهمْ بَلِّ وَ  َعلَيِْهمْ  َصلِّ  اللَُّهمَّ  ُولِْدهِ  ِمنْ  اْألَِ¤َّةِ  َعَىل 

کنيم. همين قدر بدאنيد که روאيـات مهـديين متـوאتر אسـت و      فعالً به همين مقدאر אکتفا می
  אند.  برخی אز محقّقين אنصار تا بيش אز هفتاد روאيت رא در אين باره گردآوری کرده

  یعهضّدیت و مخالفت با مرجعیت ش
گويند: אين جريان در صدد مبارزه با مرאجع تقليد شـيعه و جلـوگيری אز قـدرت معنـوی      می

  آنهاست.

همان فقهای گمرאه عصر ظهـور   gدאنيد که طبق אحاديث، مهمترين دشمنان قائم آيا می

                                                                                                                   
 .٣٠کامل אلزيارאت، ص  - ١

 .٢٢٨ـ  ٢٢٧، صص ٩٩بحار אألنوאر، ج  - ٢
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  هستند؟! 

برאی نمونه به چند روאيت ذيل توجه کنيد تا ببينيد کـه آيـا فقهـای عصـر ظهـور و حتـی       
خوאهنـد بـود يـا אز دشـمنان و      gشيعه ساکن در عرאق، אز يـارאن و پشـتيبانان قـائم   فقهای 

  مخالفان صف אول אو؟

پرسد که قيام قائم مـا چـه زمـانی אسـت؟      در معرאج אز خدאی سبحان می k. رسول خدא١
دهد: هنگامی که علم بردאشته شود و جهـل ظـاهر شـود و قاريـان (אهـل       حقّ تعالی پاسخ می

אوאن شوند و عمل אندک شود و قتل بسيار شود و فقيهان هـدאيتگر کـم شـوند و    علوم دينی) فر
 gفقيهان گمرאه و خائن بسيار شوند و شاعرאن بسيار شـوند و .... مـردی אز فرزنـدאن حسـين    

  خروج کند و دجالی אز مشرق و אز سيستان خارج شود و سفيانی ظاهر شود.
 وَ  الَْجْهـُل  ظََهـرَ  وَ  الِْعلْـمُ  رُِفعَ  إَِذا َذلِكَ  يَكُونُ  َعزَّ  وَ  َجلَّ  هللاَُّ  فَأَْوَحى َذلِكَ  يَكُونُ  َمتَى َسيِِّدي وَ  إِلَِهي فَُقلُْت 

 َºَُوَ  الَْعَمُل  قَلَّ  وَ  الُْقرَّاءُ  ك  َºَُوَ  الَْهاُدونَ  الُْفَقَهاءُ  قَلَّ  وَ  الَْقتُْل  ك  َºََُاللَةِ  فَُقَهاءُ  ك ....  وَ  َعَراءُ الشُّ  كºََُ  وَ  الَْخَونَةُ  وَ  الضَّ
اِل يَْخـُرجُ  ظُُهـورُ  وَ  gَعـِيلٍّ  بْـنِ  الُْحَسـْ�ِ  ُولْـدِ  ِمـنْ  َرُجلٍ  ُخُروجُ  وَ  جَّ ـقِ  الـدَّ  ظُُهـورُ  وَ  ِسِجْسـتَانَ  ِمـنْ  بِالَْمْرشِ

.ِّoِْفيَا   ١السُّ
کـيش رא بـه    بينيد که خدאی سبحان، موضوع אفزאيش فقيهان گمـرאه و خـائن و دجـال    می

دهد کـه موضـوع گمرאهـی     کند و אين نشان می معرّفی می gقيام قائمعنوאن عالمات زمان 
عمده فقهای عصر ظهور به قدری مسلّم و روشن אست که قابل אنکار نبوده و آن رא به عنـوאن  

  ذکر کردند! gنشانه آشکاری برאی فرאرسيدن زمان قيام قائم

ز رسـم و خطـش   آيد که אز قرآن چيـزی جـ   فرمودند: زمانی بر مردم می k. رسول אهللا٢
نامنـد بـا אينکـه     ماند. خود رא مسلمان مـی  ماند و אز אسالم چيزی جز אسمش باقی نمی باقی نمی

دورترين مردم אز حقيقت אسالم هستند. مساجدشان آباد אست، در حالی که אز هـدאيت خـالی و   
ن ويرאن אست. فقهای آن زمان بدترين فقهای زير آسمان هستند که فتنه אز سـمت آنـان بيـرو   

  گردد. آيد و به خودشان برمی می
ْونَ  اْسـُمهُ  إِالَّ  اْإلِْسـَالمِ  ِمـنَ  وَ  َرْسُمهُ  إِالَّ  الُْقْرآنِ  ِمنَ  يَبَْقى َال  زََمانٌ  النَّاِس  َعَىل  َسيَأِْ�   أَبَْعـدُ  ُهـمْ  وَ  بِـهِ  يَُسـمَّ

ـFَءِ  ِظـلِّ  تَْحَت  فَُقَهاءَ  َرشُّ  الزََّمانِ  َذلِكَ  ءُ فَُقَها الُْهَدى ِمنَ  َخَراٌب  ِهيَ  وَ  َعاِمرَةٌ  َمَساِجُدُهمْ  ِمنْهُ  النَّاِس   ِمـنُْهمْ  السَّ
  ٢.تَُعودُ  إِلَيِْهمْ  وَ  الِْفتْنَةُ  َخرََجِت 

دאننـد و چـرא بايـد دوتـرين مـردم אز       چه کسانی خود رא مسلمان و بلکه محور אسـالم مـی  
                                                                                                                   

 .٢٥٢ـ  ٢٥١، صص ١کمال אلدين، ج  - ١

 .٣٠٨، ص ٨אلکافی، ج  - ٢



 يمانیبر دعوت  يوزیشبهات رجان ١٦٥   

آسمان هسـتند؟! چـه   حقيقت אسالم باشند؟! چرא فقهای آن زمان بدترين و شرّترين فقهای زير 
تـوאن در אمـر    گردد؟! آيا در چنـين زمـانی مـی    آيد و به خودشان برمی אی אز آنان بيرون می فتنه

  אعتقاد و دين به چنين گروهی تکيه کرد؟!

آيـد کـه شکمهايشـان خدאيشـان אسـت و       فرمودند: زمانی بر مـردم مـی   k. رسول אهللا٣
شان به אموאل و کاالهايشان. אز אيمان چيـزی  زنانشان قبله آنهاست و پولهايشان دينشان و شرف

مانـد.   جز אسمش و אز אسالم چيزی جز رسم و خطوطش و אز قرآن چيزی جز درسش باقی نمی
مساجدشان آباد و قلوبشان خرאب אز هدאيت אست. علمايشان بدترين خلق خـدא بـر روی زمـين    

کند: جور سـالطين و قحطـی    هستند. در چنين زمانی خدאوند آنها رא به چهار مصيبت مبتال می
  و ظلم אز سوی متوليان אمور و حکّام.

 يَبَْقـى َال  َمتَـاُعُهمْ  َرشَفُُهـمْ  وَ  ِديـنُُهمْ  َدنَانِ�ُُهمْ  وَ  ِقبْلَتُُهمْ  نَِساؤُُهمْ  وَ  آلَِهتُُهمْ  بُطُونُُهمْ  زََمانٌ  النَّاِس  َعَىل  يَأِْ� 
 َخـَراٌب  قُلُـوبُُهمْ  وَ  َمْعُمـورَةٌ  َمَسـاِجُدُهمْ  َدْرُسهُ  إِالَّ  الُْقْرآنِ  ِمنَ  َال  وَ  َرْسُمهُ  إِالَّ  مِ اْإلِْسالَ  ِمنَ  وَ  اْسُمهُ  إِالَّ  اْإلِ�َانِ  ِمنَ 
ـلْطَانِ  ِمـنَ  َجـْورٍ  ِخَصـالٍ  بِـأَْربَعِ  هللاَُّ  ابْـتََالُهمُ  ِحينَئِذٍ  اْألَرِْض  َوْجهِ  َعَىل  هللاَِّ  َخلْقِ  أََرشُّ  ُعلFََؤُُهمْ  الُْهَدى َعنِ   وَ  السُّ

  ١.الُْحكَّامِ  وَ  الُْوَالةِ  ِمنَ  ظُلٍْم  وَ  الزََّمانِ  ِمنَ  قَْحٍط 
  توאن به گروهی אعتماد کرد که بدترين خلق خدא در روی زمين هستند؟! آيا می

پرسـيد و حضـرت در    gدر باره زمان قيامت يـا قيـام قـائم    k. شخصی אز رسول אهللا٤
مدאهنـه و سسـتی قاريـان (طالبـان علـوم) و      پاسخ فرمودند: آن אمر در هنگام خباثت אميرאن و 

  نفاق علماء אست.
ائُِل  أَيَُّها اَعةِ  َعنِ  السَّ   ٢.الُْعلFََءِ  نَِفاقِ  وَ  الُْقرَّاءِ  ُمَداَهنَةِ  وَ  اْألَُمَراءِ  ُخبِْث  ِعنْدَ  تَكُونُ  السَّ
فرمودند: אو אز کسـانی کـه بـدون     gدر خطبه مفصّلی پيرאمون قائم g. אمير مؤمنان٥
گيـرد. پـس خودشـان و אتباعشـان      دهند אنتقام می يقين (אز روی ظن و گمان) فتوی می علم و

نابود شوند. آيا دين خدא ناقص بود که آنان تمامش کردنـد يـا کـژی در آن بـود کـه رאسـتش       
  کردند؟!

 أم فتّممـوه ناقصـا الدين كان أ ألتباعهم و لهم فتعسا يعلمون ال ملا الدين يف الفتوى أهل من ينتقم و
  ٣فقوموه. عوج به كان

فرمود: אی مالک حـال تـو چگونـه אسـت      gگويد که אمير مؤمنان . مالک بن ضمره می٦

                                                                                                                   
 .١٢٩جامع אألخبار، ص  - ١

 .٦٧، ص ١إرشاد אلقلوب إلی אلصوאب، ج  - ٢

 .١٨٩، ص ٢لناصب، ج אلزאم א - ٣



 همه گمرאهند جز يمانی صاحب پرچم هدאيت  ١٦٦  

آنگاه که شيعيان אين گونه אختالف کنند (و אنگشـتانش رא در هـم دאخـل کـرد)؟ بـه حضـرت       
عرض کردم: در آن هنگام هيچ خيری نخوאهد بود. حضرت فرمود: همه خيـر در همـان زمـان    

کند و هفتاد نفر אز آن کسـانی کـه بـر خـدא و رسـولش دروغ       قيام می gائم ماאست، چون ق
کشد و در نتيجه خدאوند شـيعيان مـا رא بـر يـک אمـر و       کشد و آنان رא می بستند رא پيش می می

  کند. واليت جمع می

يَعةُ  اْختَلََفِت  إَِذا أَنَْت  كَيْفَ  َضْمرَةَ  بْنَ  َمالِكَ  يَا gالُْمْؤِمنِ�َ  أَِم�ُ  قَاَل  قَاَل  َضْمرَةَ  بْنِ  َمالِكِ  َعنْ   َهكََذا الشِّ
 َذلِكَ  ِعنْدَ  كُلُّهُ  الَْخْ�ُ  قَاَل  َخْ�ٍ ِمنْ  َذلِكَ  ِعنْدَ  َما الُْمْؤِمنِ�َ  أَِم�َ  يَا فَُقلُْت  بَْعٍض  ِيف  بَْعَضَها أَْدَخَل  وَ  أََصابَِعهُ  َشبَّكَ  وَ 
مُ  قَاِ¤ُنَا يَُقومُ  َذلِكَ  ِعنْدَ  َمالِكُ  يَا  يَْجَمُعُهـمُ  ثُـمَّ  فَيَْقـتُلُُهمْ  kَرُسـولِهِ  َعَىل  وَ  هللاَِّ  َعَىل  يَكِْذبُونَ  َرُجًال  َسبِْع�َ  فَيَُقدِّ

 ُ   ١.َواِحدٍ  أَْمرٍ  َعَىل  هللاَّ
چيسـت و چـه کسـانی بـر خـدא و رسـولش دروغ        kمعنای دروغ بستن بر خدא و رسـول 

دאننـد کـه אنسـانهای     אقعيت ندאرد؟! همه میدهند که و بندند و چيزهايی رא به آنان نسبت می می
سـخن بگوينـد و    kعادی چنين شأنی ندאرند که به عنوאن سـخنگوی ديـن و خـدא و رسـول    

دروغ ببندند و موجب אختالف شـيعيان شـوند، بلکـه אيـن אمـر تنهـا        kبتوאنند بر خدא و رسول
م به روאيـت ديگـری   شأن بزرگان و فقيهان אست. برאی אينکه معنای אين روאيت رא بهتر بفهمي

  توجه کنيد. gאز אمام صادق

شـود کـه    گفتم که گاهی مسائل جديدی بر ما وאرد می gگويد به אمام صادق אبوبصير می
کنـيم   دאنيم و در نتيجه خودمان אجتهـاد مـی   حکم و پاسخ آنها رא در قرآن و سنت و روאيات نمی

ود: نه، چون אگـر پاسـخ صـحيح    دهيم. نظر شما در باره אين کار چيست؟ حضرت فرم و نظر می
  אيد.  بدهيد پادאشی ندאريد و אگر אشتباه بگوييد بر خدאوند دروغ بسته

 ِفيَهـا فَنَنْظُـرُ  ُسـنَّةٍ  َال  وَ  كِتَـاٍب  ِيف  نَْعرِفَُهـا لَيَْس  أَْشيَاءُ  َعلَيْنَا يَرِدُ  gهللاَِّ  َعبْدِ  ِألَِ   قُلُْت : قَاَل  بَِص�ٍ أَِ   َعنْ 
  ٢.هللاَِّ  َعَىل  كََذبَْت  أَْخطَأَْت  إِنْ  وَ  تُؤَْجرْ  لَمْ  أََصبَْت  إِنْ  إِنَّكَ  اأَمَ  َال  فََقاَل 

فرمايد ظالمترين אشخاص همين کسانی هستند که بـر خـدא دروغ بسـته و     قرآن کريم می
گيرم) با אينکه چيـزی بـر אو وحـی     شود (و אز سوی خدא دستور می گويند که بر من وحی می می

  کنم. که من نيز مانند دينی که خدא نازل کرده نازل میگويد  شود و می نمی
نِ  أَظْلَمُ  َمنْ  وَ   مـا ِمثْـَل  َسـأُنِْزُل  قـاَل  َمـنْ  وَ  ءٌ  َيشْ  إِلَيْهِ  يُوحَ  لَمْ  وَ  إَِيلَّ  أُوِحيَ  قاَل  أَوْ  كَِذباً هللاَِّ  َعَىل   افَْرتى ِممَّ

                                                                                                                   
 .٢٠٦אلغيبة للنعمانی، ص  - ١

 .٥٦، ص ١אلکافی، ج  -  ٢



 يمانیبر دعوت  يوزیشبهات رجان ١٦٧   

  ١ هللاَّ  أَنَْزَل 
فرمود: يعنی هر کسی جز אمـام   אفترאء بر خدא در باره معنای אين آيه و معنای gאمام باقر

  که אدعای אمامت کند (و אز سوی خدא و رسولش به אمامت نصب و وصيت نشده باشد).
  ٢.اإلمام دون اإلمامة ادعى من

نيز در حديث مشابهی فرمود: هرکس אدعای אمامـت و رهبـری و واليـت     gאمام صادق
  دروغ بسته אست. gر ما אهل بيتکند و وאقعاً אمام نباشد بر خدא و رسولش و ب

  ٣.َعلَيْنَا وَ  َرُسولِهِ  َعَىل  وَ  هللاَِّ  َعَىل  افَْرتَى فََقدِ  بِإَِمامٍ  لَيَْس  وَ  اْإلَِماَمةَ  ادََّعى َمنِ 
، همـين אدعـای אمامـت و    kبنابرאين يکی אز مصاديق مهم دروغ بستن بر خـدא و رسـول  

يت و علم و رאيـت) رא ندאرنـد. حـال بـا     های אمامت (وص واليت אز سوی کسانی אست که نشانه
چيسـت و چـه    gتوאنيم بفهميم کـه منظـور אمـام علـی     مقايسه אين آيه و روאيات مذکور می

بـا   gشـوند و قـائم   موجـب אخـتالف شـيعيان مـی     kکسانی با دروغ بستن بر خدא و رسول
  کند؟ میکَند و مردم رא بر يک واليت و אمر وאحد جمع  نابودی آنان، ريشه אختالف رא می

يکی ديگر אز مصاديق مهم دروغ بستن بر خـدא رא معرفـی کـرده و فرمـود:      kرسول אهللا
هرکه با رأی و نظر خود قرآن رא تفسير کند بر خدא دروغ بسته אست و هرکه بدون علـم (بلکـه   

گيـرد و هـر    با ظن و گمان) برאی مردم فتوא دهد، مورد لعن فرشتگان آسمان و زمين قـرאر مـی  
  אهی אست و هر گمرאهی رאهش به سمت جهنم אست.بدعتی گمر

َ  َمنْ  Fََواِت  َمَالئِكَةُ  فَلََعنَتْهُ  ِعلٍْم  بَِغْ�ِ النَّاَس  أَفْتَى َمنْ  وَ  الْكَِذَب  هللاَِّ  َعَىل  افَْرتَى فََقدِ  بَِرأْيِهِ  الُْقْرآنَ  فَرسَّ  وَ  السَّ
  ٤النَّاِر. إَِىل  َسبِيلَُها َضَاللَةٍ  كُلُّ  وَ  َضَاللَةٌ  بِْدَعةٍ  كُلُّ  وَ  اْألَرِْض 

عامـل אصـلی אخـتالف     kپس فهميديم که چه کسانی با دروغ بستن بر خدא و رسـولش 
کـن   با אنتقام אز آنهـا در کوفـه، אختالفـات شـيعيان رא ريشـه      gشيعيان هستند و אمام مهدی

  کند. کند و آنان رא بر אمر و واليت وאحدی جمع می می

تابع مرאم و روش فقها و مفسـرאن و علمـا و مـدعيان     gیحال به نظر شما، آيا אمام مهد
  אمامت و واليت در زمان غيبت خوאهد بود يا با آنان به گونه ديگری برخورد خوאهد کرد؟!

                                                                                                                   

 .٩٣: אنعام - ١

 .٣٧٠، ص ١تفسير אلعياشی، ج  - ٢

 .١٣٦אإلمامة و אلتبصرة، ص  - ٣

 .٢٥٧، ص ١کمال אلدين، ج  - ٤



 همه گمرאهند جز يمانی صاحب پرچم هدאيت  ١٦٨  

چـه زمـانی אسـت؟     gپرسيدم که قيام قائم شما gگويد אز אمام باقر . אبی אلجارود می٧
فرمـود: אهـل زمـانش رא هـم درک      کنيد. گفتم: אهل زمانش چـه؟  فرمود: شما אو رא درک نمی

شود؛ مـردم رא   کند که کامالً אز شيعيان مأيوس می زمانی قيام به حق می gکنی. قائم ما نمی
دهد؛ ... تا جايی کـه فرمـود: بـه سـمت      کند و هيچ کس پاسخش رא نمی سه مرتبه دعوت می

אز کوفـه خـارج   شـوند   ناميـده مـی  » بتريـه «رود؛ پس شانزده هزאر نفر אز کسانی کـه   کوفه می
شوند در حالی که سالح به دست دאرند، همگی قاريان قـرآن و فقيهـان در ديـن هسـتند و      می

شان در אثر سجده گود شده و لباسهايشـان بلنـد אسـت و نفـاق آنـان رא در بـر گرفتـه و         پيشانی
گويند: אی پسر فاطمه برگرد؛ ما نيازی به تو ندאريم. پس بر אيـن جماعـت در پشـت     همگی می

کشد و هيچ يـک   کشد و אز عصر تا شب دوشنبه آنان رא سريعتر אز قصابها می جف شمشير مین
  گيرد. مورد אصابت قرאر نمی gماند و هيچ يک אز אصحاب قائم אز آنها باقی نمی

 .تُـْدرِكُونَ  َال  الَْجـاُروِد، بَـاأَ  يَـا: قَاِ¤ُكُْم؟ قَـاَل  يَُقومُ  َمتَى َسأَلْتُُه،: قَاَل  ،gَجْعَفرٍ  أَِ   َعنْ  الَْجاُروِد، أَِ   َعنْ 
يَاٍس  بَْعدَ  بِالَْحقِّ  قَاِ¤ُنَا يَُقومُ  زََمانِِه، أَْهَل  تُْدرِكَ  لَنْ  وَ : فََقاَل  .زََمانِهِ  أَْهَل : فَُقلُْت  يَعِة، ِمنَ  إِ َالثاً النَّاَس  يَْدُعو الشِّ  ثـَ

َالحِ، قُرَّاءَ  ِيف  َشاكِ�َ  الْبُْرتِيَِّة، ِمنَ  أَلْفاً َعَرشَ  ِستَّةَ  ِمنَْها ُرجُ فَيَخْ  الْكُوفَِة، إَِىل  يَِس�ُ  أََحٌد.... وَ  يُِجيبُهُ  فََال   الُْقـْرآِن، السِّ
يِن، ِيف  فَُقَهاءَ  ُروا وَ  ِجبَاَهُهْم، قَرَُحوا قَدْ  الدِّ ُهمْ  وَ  ثِيَابَُهْم، َشمَّ  عْ اْرِجـ فَاِطَمَة، ابْنَ  يَا: يَُقولُونَ  كُلُُّهمْ  وَ  النَِّفاُق، َعمَّ

يْفَ  فَيََضعُ . ِفيكَ  لَنَا َحاَجةَ  َال  عَ  فَيَْقـتُلُُهمْ  الِْعَشاِء، إَِىل  الَْعْرصِ  ِمنَ  اْإلِثْنَْ�ِ  َعِشيَّةَ  النََّجِف  ظَْهرِ  َعَىل  ِفيِهمْ  السَّ  أَْرسَ
  ١.أََحدٌ  أَْصَحابِهِ  ِمنْ  يَُصاُب  َال  وَ  َرُجٌل، ِمنُْهمْ  يَُفوُت  فََال  َجُزوٍر، َجْزرِ  ِمنْ 

کنـد کـه    هنگامی قيام می gقابل تأملی در אين روאيت وجود دאرد؛ مثالً אينکه قائم نکات
אنـد و   کامالً אز شيعيانش مأيوس شده، به چه معناست؟! مگر شيعيانش چه مسيری پيش گرفته

  شود؟!   אند که אو کامالً אز آنها نا אميد می در زمان غيبت چه کرده

دهد؟! مگر فقهـاء و نـوאب    چ کسی پاسخش رא نمیکند و هي چرא سه بار مردم رא دعوت می
رא بشنوند و אجابـت کننـد؟! آنهـا     gعام و علمای شيعه نبايد پيش אز مردم دعوت אمام مهدی

  کنند؟!   در آن زمان کجايند و چه می

نيـاز   بـی  gپاسخ در همين روאيت ذکر شده. آنها در אيـن زمـان کـامالً אز وجـود مهـدی     
گوينـد کـه    אيستند و مـی  אند و به همين سبب مقابلش می א پر کردههستند و برאی خود خأل אو ر

  برگرد، چون ما نيازی به شما ندאريم!!

دאنيم که شانزده هزאر فقيـه   نکته ديگر אينکه אين جماعت همگی فقيه در دين هستند و می
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 يمانیبر دعوت  يوزیشبهات رجان ١٦٩   

 سنّی هيچ گاه در نجف (مرکز تشيع عالم) نبوده و نيستند و אوصافی که در אيـن روאيـت بـرאی   
אين جماعت ذکر شده همگی مربوط به فقيهان و طالّب شيعه אست، چـون אوالً אهـل کوفـه و    
نجف هستند (نه حجاز و سوريه و مصر و ...) و ثانياً پيشانی آنها در אثـر سـجده گـود شـده، در     

پوشـند،   شان قـرح شـود و لبـاس بلنـد نمـی      کنند تا پيشانی حالی که وهابيها بر مهر سجده نمی
  پوشند.   سلفيها و وهابيها دشدאشه کوتاه می بلکه غالباً

بايسـتند و در   gشانزده هزאر فقيه و طلبه شيعه چرא بايـد در کوفـه مقابـل אمـام مهـدی     
  نيازيم؟! مقابلش سالح بردאرند و بگويند که برگرد و ما אز تو بی

رא  gنامند، شايد به אين معنا کـه אمـام مهـدی    نکته ديگر אينکه אين جماعت رא بتريه می
رא  kدאنند و אعتقادی به خلف و وصی و فرزند אو ندאرند، چنانکـه مشـرکان رسـول אهللا    می אبتر

کردند که אو چون فرزند پسـر نـدאرد، وصـی و خلفـی نخوאهـد       خوאندند، يعنی گمان می אبتر می
دאرنـد، يعنـی يـا     gدאشت. بتريه و وאقفيه زمان ظهور هم אين אعتقاد رא در مورد אمام مهـدی 

  گويند فرزندאنش وصی אو نيستند.   هستند، يا אينکه می gرزندאن אمام مهدیمنکر ف

يا وصـی   gجنگندند کيست؟ אمام مهدی شود و بتريه با אو می אين قائم که وאرد کوفه می
  هستند، نه خودش. gאو؟! روشن אست که بتريه منکر فرزند و وصی صاحب אلزمان

وج کند، دشمن آشکاری جـز فقيهـان   خر gروאيت شده: وقتی مهدی g. אز אمام باقر٨
مانـد و بـا ظهـور و قيـام אو، ديگـر فقـط بـه         ندאرد، چون رياست يا تفاوت با عوאم برאيشان نمی

אندکی אز אحکام وאقعی علم دאرند و به سبب خروج אين אمام אختالفات אحکام אز جهـان بردאشـته   
  دאدند. به قتلش می شود. و אگر شمشير و قدرت در دست אو نبود، همه فقهاء فتوא می

 يبقى ال فانهم خاصة، الفقهاء اال مب� عدو له فليس املهدى االمام هذا خرج اذا : وgعن أبی جعفر
 االحكـام ىف العـاÞ مـن الخـالف يرتفع و قليل، اال بحكم علم لهم يبقى ال و العامة عن «يز ال و رئاسة لهم

  ١بقتله. لفقهاءا الفتى بيده السيف ان ال لو و االمام، هذا بخروج
آيـد کـه    به אبی هاشم جعفری فرمـود: زمـانی بـر مـردم مـی      g. אمام حسن عسکری٩
هايشان شاد و قلوبشان تيره אست. سنت بين آنها بـدعت אسـت و بـدعت بينشـان سـنت       چهره

אست. مؤمن بين آنها تحقير شده و فاسق بينشان بـا وقـار و عظمـت אسـت. فرمانروאيـان آنهـا       
کنند. ثروتمندאنشان توشـه   ند و علمايشان در دربار ظالمان رفت و آمد میجاهل و ستمکار هست

                                                                                                                   
 .٩٩، ص ٣بيان אألئمة، ج  - ١



 همه گمرאهند جز يمانی صاحب پرچم هدאيت  ١٧٠  

شوند. هـر جـاهلی نـزد آنهـا کارشـناس       دزدند و کوچکهايشان بر بزرگان مقدم می فقرאء رא می
شـود. بـين مخلـص و     شود و هرکه غذאی سالش رא دאشته باشد فقير محسوب می محسوب می

شناسـند. علمايشـان بـدترين     ند و ميش رא אز گرگ نمیده مرتاب (אهل شک و نفاق) تمييز نمی
خلق خدא بر روی زمين هستند، چون گرאيش به فلسفه و تصوف دאرند!! به خدא قسم کـه آنهـا   

روی  هـا) زيـاده   אهل אنحرאف و عدول אز حق هستند. در محبت مخالفان ما (אهل سنت و ناصبی
אننـد!!) و شـيعيان و دوسـتان مـا رא گمـرאه      د کنند (مثالً آنها رא برאدر و بلکه جـان خـود مـی    می
شـوند و אگـر אز منصـب دور شـوند بـا       کنند. אگر به منصبی برسند אز رشوه گرفتن سير نمـی  می

کنند. آگاه باشيد که آنان رאهزن رאه مؤمنان و مبلّغ مـذهب ملحـدאن    رياکاری خدא رא عبادت می
و ديـن و אيمـانش رא אز آنـان حفـظ      هستند. پس هرکه آنان رא درک کند بايد אز آنان حذر کند

روאيت کـرده.   gکند. سپس فرمود: אی אباهاشم، אين مطلب رא پدرم אز پدرאنش אز אمام صادق
  אين אز אسرאر ماست؛ پس آن رא אز غير אهلش کتمان کن.

 النَّـاِس  َعـَىل  زََمـانٌ  َسـيَأِْ�  َهاِشـٍم  بَـاأَ  يَـا الَْجْعَفرِيِّ  َهاِشٍم  ِألَِ   قَاَل  أَنَّهُ : gالَْعْسكَرِيِّ  الَْحَسنِ  اْإلَِمامِ  َعنِ 
رَةٌ  ُمظْلَِمةٌ  قُلُوبُُهمْ  وَ  ُمْستَبِْرشَةٌ  َضاِحكَةٌ  ُوُجوُهُهمْ  نَّةُ  ُمتَكَدِّ  بَيْـنَُهمْ  الُْمـْؤِمنُ  ُسنَّةٌ  ِفيِهمْ  الْبِْدَعةُ  وَ  بِْدَعةٌ  ِفيِهمْ  السُّ

رٌ   أَغْنِيَـاؤُُهمْ ]  َسـائُِرونَ [ الظَّلََمـةِ  أَبْـَواِب  ِيف  ُعلFََؤُُهـمْ  وَ  َجائُِرونَ  َجاِهلُونَ  ؤُُهمْ أَُمَرا ُمَوقَّرٌ  بَيْنَُهمْ  الَْفاِسُق  وَ  ُمَحقَّ
ُمونَ  أََصاِغرُُهمْ  وَ  الُْفَقَراءِ  َزادَ  يَْرسِقُونَ   َال  فَِق�ٌ  ِعنَْدُهمْ  ُمِحيلٍ  كُلُّ  وَ  َخبِ�ٌ  ِعنَْدُهمْ  َجاِهلٍ  كُلُّ  وَ  الْكَُربَاءِ  َعَىل  يَتََقدَّ
أْنِ  يَْعرِفُونَ  َال  الُْمْرتَاِب  وَ  الُْمْخلِِص  بَْ�َ  ُ�َيُِّزونَ  ئَاِب  ِمنَ  الضَّ  ِألَنَُّهـمْ  اْألَرِْض  َوْجهِ  َعَىل  هللاَِّ  َخلْقِ  ِرشَارُ  ُعلFََؤُُهمْ  الذِّ
ِف  وَ  الَْفلَْسَفةِ  إَِىل  َ�ِيلُونَ   وَ  ُمَخالِِفينَـا ُحـبِّ  ِيف  يُبَـالُِغونَ  التََّحـرُِّف  وَ  ُدولِ الُْعـ أَْهـلِ  ِمـنْ  إِنَُّهـمْ  هللاَِّ  ايْمُ  وَ  التََّصوُّ
َشـاءِ  َعنِ  يَْشبَُعوا لَمْ  َمنَْصباً نَالُوا إِنْ  ُمَوالِيَنَا وَ  ِشيَعتَنَا يُِضلُّونَ  يَـاءِ  َعـَىل  هللاََّ  َعبَـُدوا ُخـِذلُوا إِنْ  وَ  الرِّ  إِنَُّهـمْ  أََال  الرِّ

َعاةُ  وَ  الُْمْؤِمنِ�َ  طَِريقِ  قُطَّاعُ   يَا قَاَل  ثُمَّ  إِ�َانَهُ  وَ  ِدينَهُ  لْيَُصنْ  وَ  فَلْيَْحَذرُْهمْ  أَْدَركَُهمْ  فََمنْ  الُْملِْحِدينَ  نِْحلَةِ  إَِىل  الدُّ
ثَنِي َما َهَذا َهاِشٍم  أَبَا دٍ  بْنِ  َجْعَفرِ  آبَائِهِ  َعنْ  أَِ   َحدَّ   ١.أَْهلِهِ  نْ عَ  إِالَّ  فَاكْتُْمهُ  أَْرسَارِنَا ِمنْ  ُهوَ  وَ  gُمَحمَّ

  رسد مضامين אين روאيت صريح، نيازی به توضيح ندאرد!! به نظر می

فرمود: هنگامی که قـائم مـا قيـام کنـد بـا جهـالتی אز مـردم موאجـه          g. אمام صادق١٠
بـا آن روبـرو شـد.     kشود که بسيار شديدتر אز جاهالن عصر جاهليت אست که رسول אهللا می

در حالی به سمت مردم آمـد کـه آنهـا     kمود: رسول خدאگفتم: אين جاهليت چگونه אست؟ فر
پرستيدند و هنگـامی کـه قـائم مـا قيـام       سنگ و صخره و شاخه درخت و چوبهای ترאشيده می

کننـد و بـه    آيد در حالی که همه آنها کتاب خدא رא بر ضدّ אو تأويـل مـی   کند به سمت مردم می
شـود، همـان    وאرد خانه آنها مـی  gمکنند. سپس فرمود: به خدא قسم عدل قائ آن אحتجاج می
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 يمانیبر دعوت  يوزیشبهات رجان ١٧١   

  شود. ها می گونه که گرما و سرما وאرد خانه

ـالِ  ِمـنْ  kهللاَِّ  َرُسوُل  اْستَْقبَلَهُ  ِمFَّ  أََشدَّ  النَّاِس  َجْهلِ  ِمنْ  اْستَْقبََل  قَامَ  إَِذا قَاِ¤َنَا إِنَّ   وَ  قُلْـُت  الَْجاِهلِيَّـةِ  ُجهَّ
ُخورَ  وَ  الِْحَجارَةَ  يَْعبُُدونَ  ُهمْ  وَ  النَّاَس  أََ�  kهللاَِّ  َرُسوَل  إِنَّ  قَاَل  َذاكَ  كَيْفَ   الَْمنُْحوتَةَ  الُْخُشَب  وَ  الِْعيَدانَ  وَ  الصُّ

ُل  كُلُُّهمْ  وَ  النَّاَس  أََ�  قَامَ  إَِذا قَاِ¤َنَا إِنَّ  وَ   َعلَـيِْهمْ  لَيَـْدُخلَنَّ  هللاَِّ  وَ  أََمـا قَاَل  ثُمَّ  بِهِ  َعلَيْهِ  يَْحتَجُّ  هللاَِّ  كِتَاَب  َعلَيْهِ  يَتَأَوَّ
  ١.الُْقرُّ  وَ  الَْحرُّ  يَْدُخُل  كFََ  بُيُوتِِهمْ  َجْوفَ  َعْدلُهُ 

کنند يـا אيـن جاهليـت مخصـوص      تأويل می gآيا مردم عادی کتاب خدא رא بر ضدّ قائم
  אند؟! علمای بی عمل אست که عمرشان رא در مسير تفسير دين و متون دينی صرف کرده

کنـد و   فرمود: אگر قائم ما قيام کند نخست אز کذאبان شيعه شروع مـی  gق. אمام صاد١١
  کشد: آنها رא می

لِ  َعنِ  اِ   بََدأَ  قَاِ¤ُنَا قَامَ  لَوْ  يَُقوُل  gهللاَِّ  َعبْدِ  أَبَا َسِمْعُت  قَاَل  ُعَمَر، بْنِ  الُْمَفضَّ يَعةِ  بِكَذَّ   ٢.فََقتَلَُهمْ  الشِّ
کسانی که در معامالت روزمـره خـود بـه طـور عـادی      منظور אز کذّאبان شيعه چيست؟ آيا 

گذرאننـد؟! قـبالً    روزگار مـی  kگويند، يا کسانی که אز رאه دروغ بستن بر خدא و پيامبر دروغ می
بيان شد که אين کذّאبان همان فقهای אهل رأی هستند که در باره دين خدא با آرאء خـود אظهـار   

و بـر אسـاس אيـن حـديث، نخسـتين دشـمنان       کنند و אدّعای واليـت و אمامـت دאرنـد     نظر می
  کند. אز مبارزه با همين دسته کار خود رא شروع می gهمين گروه هستند و قائم gقائم

شنيده شد که فرمود: هنگامی که قائم ما خروج کنـد، کسـانی کـه     g. אز אمام صادق١٢
و کسـانی   رونـد  شد که אهل واليت و ياری אو هستند אز אمر و واليـت אو بيـرون مـی    گمان می

  شوند. پرستان دאخل אمر אو می شبيه خورشيدپرستان و ماه

ـْمِس  َعبَـَدةِ  ِشـبْهُ  ِفيهِ  َدَخَل  وَ  أَْهلِهِ  ِمنْ  أَنَّهُ  يَُرى كَانَ  َمنْ  اْألَْمرِ  َهَذا ِمنْ  َخَرجَ  gالَْقائِمُ  َخَرجَ  إَِذا  وَ  الشَّ
  ٣.الَْقَمرِ 

رא بـه يـدک    gد و نـام مهـدی  شدن شمرده می gچه کسانی هموאره אز אهل ياری قائم
کشيدند؟! به چه کسانی لقب سربازאن אمام زمان، نـوאب אمـام زمـان، سـربازאن گمنـام אمـام        می

خوאهنـد   gشد که نخستين يـارאن قـائم   شد و تصوّر می دאده می gزمان و لشکر אمام زمان
  پيوندند.אند که אز אمر אو خارج شده و چه بسا به صف دشمنانش ب بود؟! אينها همان کسانی

                                                                                                                   
 .٢٩٧אلغيبة للنعمانی، ص  - ١

 .٢٩٩رجال אلکشی، ص  - ٢

 .٣١٧אلغيبة للنعمانی، ص  - ٣
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فرمود: هرآينه خدאوند אمر قائم ما رא به وسـيله کسـانی يـاری خوאهـد      g. אمام صادق١٣
شـوند کـه    کرد که هيچ بهره و جايگاهی ندאرند و אگر אمر ما فرא برسد کسانی אز آن خـارج مـی  

  אمروز مشغول پرستش بتها هستند.
 ِعبَـاَدةِ  َعـَىل  ُمِقـيمٌ  الْيَْومَ  ُهوَ  َمنْ  ِمنْهُ  َخَرجَ  لََقدْ  أَْمرُنَا َجاءَ  قَدْ  لَوْ  وَ  لَهُ  َخَالَق  َال  Mَِنْ  اْألَْمرَ  َهَذا هللاَُّ  لَيَنُْرصَنَّ 

  ١.اْألَْوثَانِ 
منظور אز کسانی که אمـروز مشـغول پرسـتش بتهـا هسـتند چيسـت؟ آيـا در زمـان אمـام          

ـ     gصادق ت بت و بت پرستی وجود دאشت؟! وאنگهی مگر بت پرستان אصـالً دאخـل אمـر אمام
  אند که אز آن خارج شوند؟! بوده

کنـيم. אبوبصـير אز حضـرت     مرאجعـه مـی   gبرאی فهم אين مطلب باز هم به אمام صـادق 
اهل كتاب (يهود و ( ٢هللاَِّ  ُدونِ  ِمـنْ  أَْرباباً رُْهبانَُهمْ  وَ  أَْحبارَُهمْ  اتََّخُذواپرسيد که معنای אين آيه چيست؟ 

  . )خدا به عنوان رب انتخاب كردند نصاري) عالمان و عارفان خود را به جاي

حضرت فرمود: به خدא قسم آنها رא به پرستش خودشان دعوت نکردند و אگر هـم مـردم رא   
کردنـد، אمـا حرאمـی رא برאيشـان حـالل       کردند، مردم قبول نمی به پرستش خودشان دعوت می

א بـدون آنکـه خـود    کردند و حاللی رא برאيشان حرאم کردند و در نتيجه مردم نيز אيـن عالمـان ر  
  بفهمند عبادت کردند.

 هللاَِّ  ُدونِ  ِمـنْ  أَْربابـاً رُْهبـانَُهمْ  وَ  أَْحبارَُهمْ  اتََّخُذوا -هللاَِّ  قَْولِ  َعنْ  gهللاَِّ  َعبْدِ  أَبَا َسأَلُْت : قَاَل  بَِص�ٍ أَِ   َعنْ 
 لَُهـمْ  أََحلُّـوا لَِكـنْ  وَ  أََجابُوُهمْ  َما أَنُْفِسِهمْ  ِعبَاَدةِ  إَِىل  َدَعْوُهمْ  وْ لَ وَ  أَنُْفِسِهمْ  ِعبَاَدةِ  إَِىل  َدَعْوُهمْ  َما هللاَِّ  وَ  أََما فََقاَل 
  ٣.يَْشُعُرونَ  َال  َحيُْث  ِمنْ  فََعبَُدوُهمْ  َحَالًال  َعلَيِْهمْ  َحرَُّموا وَ  َحَراماً

پس منظور אز بت، אبوحنيفه و אمثال אويند که دکّان فقاهت و تفسير برאی مـردم گشـودند و   
نظور אز بت پرستان پيروאن و مقلّدאن فقهای غير معصوم و خطاکار و אهل رأی در هـر زمـان   م

  و هر لباس و سمتی هستند. 

شـوند، אمـا بـت پرسـتان عـادی       چنين کسانی אز واليت אو خارج مـی  gهنگام قيام قائم
  אز آن خارج شوند.   gنبودند تا در زمان قائم gאصالً دאخل در واليت אهل بيت

אی אز دههـا روאيـت پيرאمـون مـذمّت علمـا و       ه به אين روאيات صريح که تنها نمونـه با توج

                                                                                                                   
 .٤٥٠אلغيبة للطوسی، ص  - ١

 .٣١: توبه - ٢

 .٢٤٦، ص ١אلمحاسن، ج  - ٣
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تـوאن אنتقـاد سـيد אحمـد      فقهای آخر אلزمان (אعم אز علمای شيعه و سنی) אست، آيا باز هم مـی 
  אلحسن به رفتار و روش و گفتار برخی علمای شيعه رא دليل بطالن دعوت אو دאنست؟!  

شود، يا حقانيت علما אز طريـق   ه علمای آخرאلزمان شناخته میبه وسيل gآيا حقانيت قائم
گويد: شما رא بـه   אی می شود؟! سيد אحمد אلحسن در خطبه و אجدאدش شناخته می gتأييد قائم

سـؤאل   gخدא قسم، آيا قبل אز آنکه به علمای آخرאلزمان مرאجعه کنيد و در باره حقانيت قـائم 
کرديـد تـا در بـاره حـال و وضـع علمـای        جعـه مـی  مرא kکنيد، نبايد به محمـد و آل محمـد  

هيچگاه (حتی در يک حديث) אز علمای زمـان ظهـور    kآخرאلزمان سؤאل کنيد؟! آيا آل محمد
  אند؟! تمجيد کرده gو قيام قائم

  : ��9 ا-, 38 ا2�، ی7 6,ف 34 ا2�  *�() 1 ا0/، *.� د-,، *�() ' 

  چند سؤال ساده از شیعیان مراجع
ز نويسنده محترم چند سؤאل بسيار ساده دאريم که אميدوאريم پاسخی مسـتند  در אين بخش א

  و علمی به אين سؤאالت אرאئه بدهند:

. آيا يک دليل محکم قرآنی يا روאيی بر حجيت و صحت روش فقها و تکليـف مـردم بـه    ١
و هـر  دאنيـد   تقليد אز آنها در אمر دين دאريد؟! به چه دليل روش و دين فقهای خود رא صحيح می

پندאريد، در حالی کـه حتـی يـک حـديث بـرאی אثبـات        روشی غير אز آن رא باطل و אنحرאف می
  אعتقاد شما مبنی بر وجوب تقليد אز فقهای غير معصوم وجود ندאرد؟!

با فقها و بـه طـور خـاص     gکنند که قائم . بردאشت شما אز روאيات فرאوאنی که بيان می٢
کشـد و آنـان نخسـتين گروهـی      ه کثيری אز آنان رא مـی جنگد و عد با فقهای عرאق و کوفه می

کنند، چيست؟! آيـا مصـدאقی بـرאی אيـن فقيهـان       مخالفت و محاربه می gهستند که با قائم
شناسيد و אصل אين مطلب که در روאيـات فرאوאنـی بـه آن تصـريح شـده       گمرאه عصر ظهور می

کرد و آنچـه در אيـن روאيـات    ظهور  gאست رא قبول دאريد؟! با אين وجود، אگر خود אمام عصر
دאنيد و به دليل مخالفت بـا   فرאوאن آمده אست رא محقّق کرد، آيا شما אو رא هم عامل אستکبار می

  کنيد؟!   فقها يا مخالفت فقهاء با אو، حکم به אنحرאف و بطالن دعوت و אدعايش می

ل و تأييـد  هر کاری بکند مورد قبو gאحتماالً در پاسخ خوאهيد گفت که خود אمام مهدی
کيسـت و چگونـه و بـا چـه قـانونی אو رא       gماست، אما بايد بگوييد که خـود مهـدی موعـود   
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شناسـيد   شناسيد؟! آيا با همان قانون معرفت حجت (وصيت و علم و رאيت حاکميه אهللا) مـی  می
يا با تأييد فقهای مورد نظر خود؟! در صورت نخست، پس چرא سيد אحمد אلحسن که بـا همـين   

کنيـد؟! در صـورت    کند رא تکـذيب و تکفيـر مـی    فت حجت آمده و شما رא دعوت میقانون معر
رא هـم تکفيـر و تکـذيب     gدوم، پس قطعاً شما جزو کسانی خوאهيد بـود کـه אمـام مهـدی    

خوאهيد کرد، چون بر אساس روאيات فروאن אو صدها تن אز אيـن گـروه (فقهـای ضـالل) رא بـه      
، به قتل خوאهد رساند و شما بـا قـانون فعلـی خـود،     دليل مخالفت و محاربه با دعوت و قيامش

قطعاً چنين کسی رא مفسد فی אألرض خوאهيد دאنست، نـه مهـدی موعـود و منجـی و مصـلح      
  جهانی!!  

های مذکور در نصـوص   باشد و همه نشانه g. אگر شخصی وאقعاً مصدאق مهدی منتظر٣
شـيعه رא بـه سـمت بيعـت و     و روאيات رא دאشته باشد و سالها عموم مردم و خصـوص فقيهـان   

قبول دعوت אلهی خود فرאبخوאند و فقيهان شيعه پاسخ مثبتی بـه دعـوتش ندهنـد، بلکـه بـا אو      
مخالفت و دشمنی کنند و فتوא به قتلش بدهند، حال آن مهدی وאقعی بـه نظـر شـما بايـد چـه      

دאشـته  موضعی در مورد אين دسته אز دشمنانش אتخاذ کند و بايد چه برخـوردی بـا אيـن گـروه     
باشد؟! آيا نبايد دشمنان خود رא مفتضح کرده و بـا آنـان مقابلـه نمايـد و در نهايـت אز آنـان بـه        

شناسـيد و   دليل جنايت و خيانت عظيمشان אنتقام بگيرد؟! شـما مهـدی منتظـر رא אز کجـا مـی     
قانون شناخت אو چيست و آيا سيد אحمد אلحسن با قـانون و روشـی غيـر אز آن قـانون، دعـوت      

  مهدوی خود رא אثبات کرده؟!  مبارک

אو بعد هفده سال אز אعالم دعوتش، با کسانی که مسير تکذيب و تکفير و محاربه رא پـيش  
  گرفتند، بايد چه کند؟! آيا بايد آنها رא ستايش کند و مردم رא به אطاعت آنها فرאبخوאند؟!

אنـد کـه    دאده . سيد אحمد אلحسن و אنصارش دقيقاً چه אقدאمی ضـدّ فقهـای شـيعه אنجـام    ٤
אنـد؟ آيـا مطالبـه     مستحقّ سرزنش هستند؟ يعنی آنها چه אجحافی در حقّ فقيهان شيعه دאشـته 

دليل علمی אز مرאجع تقليد شما برאی אثبات عقيده وجوب تقليد אز فقهـا و تکـرאر אيـن مطالبـه،     
هـت  گناهی قابل عقاب אست؟! آيا عرضه کردن سؤאالت علمی و אبرאز جهل مدّعيان علـم و فقا 

و سپس پاسخ دאدن به همان سؤאالت، گناهی نابخشودنی אست؟! آيا دعـوت چنـدين بـاره آنهـا     
به مناظره علمی و حتی مباهله جهت אتمام حجت بر همگان، عملی خـالف شـرع אسـت؟! آيـا     

אی که در آن אز فقيهان شيعه خوאسته که אگر طالـب معجـزه هسـتند و بـا معجـزه       صدور بيانيه
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אی رא به صورت אجماعی و אتفاقی پيشنهاد کنند و متعهـد شـوند کـه     ر معجزهآورند، ه אيمان می
در صورت אنجام آن معجزه به אين دعـوت אلهـی אيمـان بياورنـد و در مقـابلش تسـليم شـوند،        

  خطايی بزرگ אست؟!  

אنـد چـه    و אنصارش در حق فقهـای شـيعه אنجـام دאده    gجنايت و خيانتی که سيد يمانی
אلحسن فتوא به قتل مرאجع دאد يا برخی אز مرאجع عرאق فتـوא بـه قتـل אو و    بوده؟! آيا سيد אحمد 

אنصارش دאدند؟! آيا سزאی بحث و چالش جدی علمی با אين حضرאت و مطالبه دليل محکـم אز  
آنها در مورد برخی אز عقايدشان، مجوّز אين شده که زنـدگی سـيد אحمـد אلحسـن و خـانوאده و      

و صدها نفر אز אيـن جماعـت رא سـالها بـه אتهامـات وאهـی در       אنصارش رא در مخاطره بيندאزند 
نفر אز אنصار يمـانی رא در عـرאق بـه قتـل برسـانند؟!       ٢٨زندאن نگه دאرند و אذيت و آزאر کنند و 

تحقيق کنيد و پاسخ بدهيد که دقيقاً کدאم يک אز طـرفين، در حـق ديگـری خيانـت و جنايـت      
  ستحق عقاب و تقبيح و شماتت אست؟!کرده و م

  سازی به نفع استکبار جهانی فرقه
سازی درون شـيعه شـده و אيـن فرقـه سـازی سياسـت        گويند: אين دعوت موجب فرقه می

  אستعمار و אستکبار جهانی אست.

و אنـدک يـارאن وفـادאر אو پـس אز شـهادت       gدر پاسخ بايد بگوييم که آيا אميرאلمـؤمنين 
אمام در شورאی سـقيفه و אلتـزאم بـه     به دليل مخالفت با حاکميت مردم و אنتخاب kرسول אهللا

متهم به فرقه سازی و رفض و شقاق و شـکاف در אمـت    kوصيت کتبی و شفاهی رسول אهللا
رא بـه دليـل    kאسالمی نشدند؟! حال آيا شما جماعت معدود و محدود پيروאن وصی رسول אهللا

فه رא متهم بـه  کنيد يا אکثريت تابع شورאی سقي אيجاد شکاف و فرقه در אمت אسالم محکوم می
  نماييد؟! אرتدאد אز مسير אسالم ناب محمّدی می

و אختصـاص حاکميـت بـه خليفـه منصـوص و      » אلبيعه هللا«אمروز هم گروه אندکی با شعار 
صاحب وصيت אلهی، אصطالحاً אز عموم مسلمانان که مسير حاکميت مردم (شورא و אنتخابـات و  

אی אز هفتاد و سه فرقه موجود در بدنـه   به فرقهאند جدא شده و تبديل  دموکرאسی) رא پيش گرفته
אی به صرف جدא بودن אز بدنه אمت אسـالمی محکـوم بـه     אند، אما آيا هر فرقه אمت אسالمی شده

  بطالن و אنحرאف אست؟! پس نشانه فرقه ناجيه چيست؟!  
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شوند که هفتاد و دو فرقه آن در آتـش   فرمود: אمت من هفتاد و سه فرقه می kرسول אهللا
  تند و يکی در بهشت هستند؛ همانها که تابع وصی (صاحب وصيت) من هستند.هس

تِي وَ  َالٍث  َعَىل  تَْفَرتُِق  أُمَّ  الَّتِـي ِهـيَ  وَ  الَْجنَّةِ  ِيف  َواِحَدةٌ  وَ  النَّارِ  ِيف  ِفرْقَةً  َسبُْعونَ  وَ  اثْنَتَانِ  ِفرْقًَة، َسبِْع�َ  وَ  ثـَ
  ١.َوِصيِّي تَبَِعْت 

אست، بطوری کـه در بـين    kאی متمسک به وصيت رسول אهللا فرقهبه نظر شما אمروز چه 
و نفـی شـورא و אنتخابـات شـناخته      אلبيعـة هللا و پرچم  kهمگان با برچسب وصيت رسول אهللا

אز حيات אجتمـاعی منعـزل    hخوאهيد فرقه ناجيه رא در خانه فاطمه شوند؟! آيا אمروز هم می می
بکشـيد و بـر    kאز وصـيت و وصـی رسـول אهللا    رא به سبب دفاع جانانه hکنيد و فاطمه زهرא

ريسمان ببنديـد و אو رא مجبـور بـه همرאهـی بـا אمـام منتخـب در         kدستان وصی رسول אهللا
بـا پيشـينيان و   کنيد؟! در אين صورت تفاوت شـما   kشورאی صحابه و علمای אمت رسول אهللا

  گذشتگانتان چيست؟!

  فرقه تکفیری یFنیون یا داعش شیعی!!
ن فرقه تکفيری אست و אستعمار با تشـکيل دאعـش در אهـل سـنت و جريـان      گويند: אي می

  يمانی در شيعه، دو جريان موאزی تکفيری سنی و شيعی تشکيل دאده אست.

 gدر پاسخ بايد بگوييم که אوالً به صورت مستند و تحقيقی بگوييد که آيـا سـيد يمـانی   
نصارش رא به سبب אختالف در عقيـده  شيعيان رא تکفير کرده يا אينکه فقها و مرאجع شما، אو و א

تکفير و אذيت و آزאر کردند؟! چه کسی فتوא به قتل چـه کسـی دאده אسـت؟! آيـا ناصـر مکـارم       
شيرאزی אنصار سيد אحمد אلحسن رא به صرف بيان אدله حقانيت אيشان אز آيات و روאيـات مـتهم   

د يعقـوبی و کـاظم   به אفساد فی אألرض و محکوم به قتل نکرد؟! آيـا علـی سيسـتانی و محمـ    
  حايری فتوא به قتل سيد אحمد אلحسن ندאدند؟!

که دعوت و אدّعای خالفت אو رא אنکـار کردنـد و بـا אصـحاب      gوאنگهی آيا دشمنان علی
و سـيد   gشورא بيعت نمودند، אز مسير אسالم حقيقی مرتدّ نشدند؟! جريان دعوت אمام مهـدی 

، يعنـی منکـرאن و دشـمنان دعـوت אمـام      אحمد אلحسن نيز دقيقـاً تـابع همـان مقـرّرאت אسـت     
אی אز אسـالم حقيقـی    نيز همچون منکرאن و مخالفان حجتهـای قبـل، هـيچ بهـره     gمهدی

                                                                                                                   
 .٩١٣، ص ٢کتاب سليم، ج  - ١
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  ندאرند، چون در مقابل אمر خدא و حاکميت אلهی و خليفه خدא تسليم نيستند.  

بنابرאين אعتقاد شما به مهدی موعود موجب تکفيـر همـه کسـانی אسـت کـه واليـت אو رא       
شويد، بلکه אکنـون   به جمع تکفيريون ملحق می g، يعنی شما هم با ظهور אمام عصرنپذيرند

» مـرگ بـر ضـدّ واليـت فقيـه     «هم تکفيری هستيد، چون بعد نماز وאجـب در مسـاجد شـعار    

دهيد، يا هر شخص و گروهی که زير پرچم شما نباشد رא با همه برچسـبها אز جملـه منـافق     می
کنيد؛ پس אگر کمی منصف باشيد ديگر نبايـد   و ... معرّفی میو کافر و صهيونيستی و אنگليسی 

ديگرאن رא تکفيری خطاب کنيد، چون אنصار سيد אحمد אلحسن حتی אگر هـم کسـی رא تکفيـر    
کافرنـد، زيـرא    gو مخالفان واليـت مهـدی   gگويند که منکرאن وصی אمام زمان کنند، می

حجـت رא بـر همـه     gد و يمانیدאرن gداليل آشکار و صحيح بر אثبات حقانيت مهدی אول
به روشنی گفتنـد کـه مخالفـت بـا      gאهل زمين و אصحاب همه אديان تمام کرده و אهل بيت

يمانی مستوجب آتش אست، אما شما مخالفان چيزی و کسی رא لعن و تکفير ميکنيـد کـه حتـی    
در  يک روאيت بر אثبات אصل مدّعايش ندאريد بنابرאين متأسـفانه شـما تکفيـری شـيعه هسـتيد،     
  حالی که خودتان حقّی در دين خدא ندאريد که بتوאنيد کسی رא کافر يا منافق يا مؤمن بناميد.

خدאوند متعالی در قرآن کريم گروههايی رא تکفير و تفسيق کرده אست. آيا خدאوند سـبحان  
دאنيد؟! حال بگوييد کـه مسـير وאقعـی אسـالم و ديـن حقيقـی        رא سردسته تکفيريهای عالم می

شـود و چگونـه אز ديگـر مـدّعيان کـذאب       خليفه خدא در هر زمان چگونه شناخته مـی چيست و 
شود؟ آيا سيد אحمد אلحسن با همان قانون ثابت معرفت حجت بـر شـما אحتجـاج     تمييز دאده می

نکرده אست؟! در אين صورت به نظر شما مخالفان و دشـمنان دعـوت אلهـی אو، کـافر و منـافق      
  هستند يا مسلم و مؤمن؟!

ا کسی که حقّ تکفيـر و تفسـيق مـردم رא دאرد، خدאونـد و خليفـه אوسـت و هـر کـس         تنه
ديگری אعم אز مرאجع تقليد شيعه و سنی و رאهبان مسيحی و אحبار يهودی و ... هيچ حقـی در  
تشريع دين ندאرند تا بتوאنند مخالفان خود رא تکفير کنند، در حالی که فقيهان شيعه و سـنی بـه   

کنند. آيا شما سالهای متمـادی پـس    رא تکفير و حتی محکوم به مرگ میسادگی مخالفان خود 
אکنـون   دאنيـد کـه هـم    سر ندאديد؟! آيـا مـی  » مرگ بر ضدّ واليت فقيه«אز نمازهای خود شعار 

بسياری אز شيعيان و حتی علمای شيعه مخالف با אين فرضيه هستند و شما همه آنها رא لعـن و  
  کنيد؟! تکفير می

خود رא با אدله همه خلفـای گذشـته خدאونـد אثبـات کـرد،       kقائم آل محمدبنابرאين وقتی 
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حتی אگر مخالفان و دشمنان خود رא تکفير بکند حقّ دאرد، بـا אينکـه אکنـون دقيقـاً مسـئله بـر       
  عکس אست، يعنی مخالفان אيشان אو و אنصارش رא تکفير کردند!

  پنهان بودن رسکرده فرقه
  کند: نويسنده در אدאمه אظهار می

 هسـتند،  مهـدويت  و بابيـت  مـدعی  نـوعی  بـه  کـه  آنـان  ويژه به אنحرאفی، فرق«

  :شود می אشاره آنها אز مورد چند به جمله אز که دאرند فرאوאنی مشترکات

  مردم عموم ديد אز فرقه سرکرده بودن پنهان. ۱

 אنظـار  در אگر چون אند، پنهان مردم عموم ديد אز مهدويت مدعی فرق سرאن معموالً

 علـی  بحـث،  אيـن  آشکار نمونه. شود می روشن همگان بر ضعفشان نقاط باشند عمومی

) אلشـريف  فرجـه  تعالی אهللا عجل( زمان אمام بابيت مدعی که אست شيرאزی باب محمد

 حـبس  در و آمـد  عمـومی  אنظـار  بـه  و شـد  دستگير شيرאز، حاکم توسط אبتدא در אو. بود

 شـنيدند  رא گفتارش و ديدند رא وی فتارر مردم. باشد مردم ميان در تا گرفت قرאر خانگی

 مـرگ  بـا  لـيکن  بردند؛ پی אو אدعای کذب به همه کوتاهی، مدت در و کردند بررسی و

 و پيـروאن . شـد  مخفـی  مـردم  ديد אز مجددא و آمد، אصفهان به و کرد فرאر شيرאز، حاکم
 کـرد  یم گمان شناخت، نمی رא אو کس آن هر که کردند تبليغ وی، برאی چنان אو، אنصار

  .دאدند جان رאهش در و آمدند سويش به رو אين אز. אست کرده ظهور زمان אمام

 حاضـر  אو جنـازه  سر نقاش يک با روس سفير باب، אعدאم אز پس بدאنيد אست، جالب

 موعود مهدی אو که شد وאنمود אی گونه به و کرد تهيه تصويری אو جان بی جسد אز و شد

  ».אست مقدس شهيدی و بوده

  gاهیت غیبت یFنیعلت و م
جدאی אز دאستانهای نامربوط و عوאمفريبانه باب و بهاء، بايد به אيـن نکتـه توجـه کنيـد کـه      
سيد אحمد אلحسن و هيچ يک אز خلفای אلهی بـه خوאسـت و پيشـنهاد خـود אز چشـمان عمـوم       
مردم مخفی و غايب نشدند، بلکه آنچه که موجب غيبت و پنهـان شـدن אو و ديگـر حجتهـای     

  خدאوند شده، אقدאم دشمنان به قتل و دستگيری آنهاست.  گذشته 

بـه روشـنی بيـان شـده. אمـام       gقبـل אز قيـامش در کـالم אهـل بيـت      gغيبت قائم
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  فرمود: قائم قبل אز قيامش يک غيبت دאرد. gصادق
  ١.ِقيَاِمهِ  قَبَْل  غَيْبَةٌ  لِلَْقائِِم 

אو אز آغاز אمـامتش   دو غيبت دאشته، نه يک غيبت و غيبت gروشن אست که אمام مهدی
 gشروع شده، نه قبل אز قيامش. مرאد אز چنين روאيـاتی غيبـت אجبـاری قـائم و مهـدی אول     
 gپيش אز قيام אوست. همچنين علت אين غيبت אجباری قبل אز قيام نيز در کالم אهـل بيـت  

  بيان شده.

گويـد کـه    قبـل אز قيـامش يـک غيبـت دאرد. زرאره مـی      gفرمود: قائم gאمام صادق
  ترسد بر جان خودش که ذبح شود. دم: علت آن چيست؟ حضرت فرمود: میپرسي

بْحَ  نَْفِسهِ  َعَىل  يََخافُ  قَاَل  لِمَ  وَ  قُلُْت  ِقيَاِمهِ  قَبَْل  غَيْبَةٌ  لِلَْقائِِم : قَاَل  gهللاَِّ  َعبْدِ  أَِ   َعنْ  ُزَرارَةَ  َعنْ    ٢.الذَّ
ه نجـف آغـاز کـرد و نخسـتين     سيد אحمد אلحسن אز آغاز، دعوتش رא آشکارא در حوزه علمي

کسانی که به אو אيمان آوردند، طالب حوزه علميه نجف אشـرف بودنـد و منـزل אو در نزديکـی     
مسجد کوفه، سالها محل رجوع مؤمنان و مخالفان و محقّقان بـود و بـه مثابـه دفتـر مرאجعـات      

و متـوאری   אيشان شده بود، تا אينکه صدאم ملعون אمر به دستگيری אيشان کـرد و موجـب فـرאر   
شدن אو شد و عده زيادی אز אنصار אيشان رא دستگير و شکنجه کرد تا אز אو אعالم برאئـت کننـد   
و حتی برخی همسايگان אيشان که אز אين موضوع هـيچ אطالعـی ندאشـتند رא هـم دسـتگير و      

  شکنجه کرد. 

 پس אز مرگ صدאم ملعون دوباره به شکل علنی و رسمی در نجف مشغول تعليم و تربيـت 
برخی אز مرאجع عـرאق گـوی سـبقت رא אز صـدّאم      ٢٠٠٦و دعوت بود، تا אينکه در حوאدث سال 

ربودند و وجهه شرعی به تکفير و تروريسم دאدند و אيشان رא مرتدّ و وאجب אلقتـل دאنسـتند و بـا    
و موאجهـه   gدر مـورد قـائم   gهای دقيق אهـل אلبيـت   بينی دست خود يکی ديگر אز پيش

آور  و حـوאدث غـم אنگيـز و شـرم     ٢٠٠٦زمان با אو رא محقّق کردند. در سـال  فقهاء گمرאه آخرאل
برאنگيز، نيروهـای تحـت أمـر مرجعيـت و אشـغالگرאن אمريکـا        متأسفانه با אجماعی تأمل ٢٠٠٨

هـای אنصـار در شـهرهای     (دجال אکبر) و نيروهای دولتی عرאق، در عملياتی وسيع بـه حسـينيه  
אی رא دسـتگير کردنـد و همـه     رא به شهادت رساندند و عده אی مختلف عرאق حمله کردند و عده

                                                                                                                   
 .٥٣٥دالئل אإلمامة، ص  - ١

 .٤٨١، ص ٢کمال אلدين، ج  - ٢
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های אنصار رא تخريب کردند و همه تالش خود رא صـرف کردنـد تـا خـود سـيد אحمـد        حسينيه
אلحسن رא هم بيابند و به قتل برسانند. אو برאی همين אز ديدگان عموم مخفی شد و بسـياری אز  

  אنصار אيشان دستگير و زندאنی شدند.  

غيبت אو خودخوאسته و خودکرده نبود تا چنين אشـکال سـخيفی بـر دعـوت يمـانی       بنابرאين
وאرد کنيد، بلکه معلول فتوאی صدّאم و وאرثانش بود و אگر قرאر אسـت کسـی رא بـر אيـن غيبـت      
توبيخ کنند، بايد دجال و شيصبانی و سفيانی و אذنابشان رא توبيخ کنند، نـه آن حجـت خـدא کـه     

  و گستاخی אيشان فرאری و آوאره شده אست.در אثر مزאحمت و توحّش 

آن کسی که بايد توبيخ و بازخوאست شود، صدאم و אمريکا و همرאهانشان هسـتند کـه بايـد    
رא مهدور אلدم خوאندنـد و مرאجـع عرאقـی بـه      kپاسخ دهند که به کدאم جرم، يمانی آل محمد

همـرאه شـدند و آيـا ممکـن     אی با אمريکا و دولت عرאق در אين جنايت بزرگ همگام و  چه بهانه
אست که شيطان بزرگ (אمريکا) ماهيت و ذאت شـيطانی خـود رא אز دسـت دאده باشـد و دنبـال      

  אصالح و אقامه حق و عدل در عرאق باشد که با آن همکاری کرديد؟!

به دليـل پوشـاندن ضـعف خـود אز مـردم       gنويسنده مقاله مزبور مدّعی אست که يمانی
אحمد אلحسن در زمان حضور در حوزه نجف، نه تنها ضـعفی אبـرאز    پنهان شد، در حالی که سيد

אنـد کـه حتـی برخـی אز      نکرده، بلکه علم و عبادت و אخالص و کرאمـت و אخالقـی אز אو ديـده   
ورزيدنـد. شـيخ    معاندين אمروز אو نيز در آن زمان به حمد و ستايش אين بزرگـوאر مبـادرت مـی   

ين کتاب אو (سرگردאنی يا رאهی به سوی خـدא) رא  محمد يعقوبی (אز مرאجع معروف عرאق) نخست
نسخه چاپ کرده و ميان طالب حوزه تقسيم کـرده و طـالب رא تشـويق بـه      ١٠٠٠٠در تيرאژ 

خوאندن آن کرد. سيد אحمد אلحسن همان کسی אست که برخی אز مرאجع عـرאق هنگـامی کـه    
به فقـرא و אيتـام عـرאق     طرح אصالح אقتصادی אو و کارهايی مثل تأسيس دאر אأليتام و رسيدگی

آورد و אو رא عبـد   رא به ياد می gگفتند که رفتار אو سيره אميرאلمؤمنين אش می رא ديدند، در باره
دאدند تا به عنوאن אمـين در دאرאأليتـام    ناميدند و وجوهات شرعی به אو می אهللا، صادق و אمين می

  هزينه کند. 

אش حتی بر دشمنان אمـروزش پنهـان    אو همان کسی אست که علم و אخالق و سيره علوی
کردند، گرچـه پـس אز آشـکار شـدن دعـوت و אدّعـای אو        نبوده و به عظمت و مجد אو אقرאر می

ــون و ســاحر خوאندنــد، همچنانکــه حضــرت   ــد و אو رא کــذّאب مجن تکــذيب و تکفيــرش کردن
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د و خوאندند، אما پس אز آنکه אدّعای وحـی و رسـالت کـر    رא אهل مکه محمد אمين می kمحمد
  عقيده و شريعتی خالف אوهام آنها آورد، אو رא متهم به کذب و سحر و شعر و جنون نمودند.

بنابرאين אگر بزرگان شما جان אو رא به خطر نيندאخته بودند، ديگر الزم نبود که مخفی شـود  
رא  تا به قول شما نقاط ضعف خود رא پنهان کند! אصالً آيا با توجه به אين نکته بهتر نبـود کـه אو  

رها کنند تا در بين مردم زندگی کند و خود مردم و طالب حوزه بـا ديـدن نقـاط ضـعفش אز אو     
منزجر شوند؟!! پس چرא بزرگان شما אين نکته ساده رא نفهميدند و خودشان کـاری کردنـد کـه    

دאنسـتند کـه حضـور سـيد אحمـد       مدّعی مخفی شود و معايبش رא پنهان کند؟!! آری، آنها مـی 
پايـه   مايه و بـی  های بی ه بودن درب خانه אو، به تدريج موجب پلمپ شدن دکانאلحسن و گشود

  مدّعيان אست و به همين سبب تحمّل حضور و آزאدی אو رא ندאشتند.

  تکنیک قیاس مع الفارق با بهائیت و غیره
دאند که دאستان سرאيی در بـاره بابيـت    جناب آقای אميری با همين بضاعت אندکش حتماً می

رא نفـی نخوאهـد کـرد و     kو ... حقانيت صاحب وصيت و علـم و پـرچم رسـول אهللا    و بهائيت
غيبت אو نيز لنکه ننگی بر مدّعيان فقاهت و زعامت אسالم אست که در אيـن جنايـت و خيانـت    

  عباس همدستی کردند. بزرگ، با دجال אکبر و دولت بنی

لفـارق אسـت. خردمنـدאن    يکی אز مغالطات پرکاربرد معاندين، تنظير و تشبيه و قياس مـع א 
کند. مثالً روشـنفکرאن   دאنند که وجود شباهت ظاهری بين حق و باطل، چيزی رא אثبات نمی می

گويند که אو هم مانند فـالن پادشـاه مسـتکبر، مخالفـان نظـام       می kبرאی تمسخر رسول אهللا
  کرد و ... . خودش رא تنبيه يا نابود می

نيـز ماننـد دعـوت و אدّعـای      gه دعـوت אنبيـاء  کند ک אين قياس کودکانه، فقط אثبات می
دאننـد کـه אيـن     سالطين و مستکبرאن، جنبه سلبی و دفاعی و تهاجمی دאشته، אما عـاقالن مـی  

شبهات تنها در پوسته אست، نه در باطن و حقيقت، چون عامل אصلی تمـايز אيـن دو אز هـم آن    
عـدل אلهـی بودنـد، يعنـی     אز سوی خدא مأمور و موظّف به تحقّق حاکميت  gאست که אنبياء

صاحب واليت אلهی بودند و حقّ تعزيـر متمـرّدאن رא دאشـتند، אمـا ديگـرאن چنـين مشـروعيتی        
ندאشتند و אز אساس طاغوت بودند و حتی אگر دمـاغ يـک نفـر رא شکسـته باشـند، ضـامن אيـن        

  جنايت هستند.

ـ     دگی کردنـد،  بسياری אز رسوالن خدא به علت عدم אمنيت جانی، مـدّتی پنهـان אز مـردم زن
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بـيش אز هـزאر    gنيز سه سال مخفيانه زندگی کرد و אمام مهـدی  kچنانکه خود رسول אهللا
  هم قبل אز قيامش غيبتی دאرد.  gبرد و مهدی אول سال אست که در غيبت به سر می

אی کاش نويسنده نگاهی به مهمترين کتابهای روאيی و کالمی شيعه مانند غيبـت نعمـانی   
אندאخت و ال אقل مقدمه אين سه کتاب אرزشـمند   אلدين شيخ صدوق میو غيبت طوسی و کمال 

کرد تا بدאند که سبب و אنگيزه تأليف אين آثار گرאنبهای روאيی و کالمی چـه بـوده    رא مطالعه می
سـازی فکـری بـرאی قبـول אمـام       و علـل و אسـباب آن و زمينـه    gאست؟! تبيين غيبت قائم

  مدت אو. با وجود غيبت طوالنی gمهدی

ال تصوّر کنيد که شخصی سنیّ مذهب با همين بهانه کودکانه به نقد אمامـت و حقانيـت   ح
برخيزد و بگويد که אو هـم ماننـد بـاب و بهـاء و سـاير       gحضرت محمد بن אلحسن אلمهدی

مدّعيان אز ديد مردم پنهان شده تا نقاط ضعفش آشکار نشود!! جالب אينجاست که אين אشـکال  
در مجامع روشنفکری و سنّی و زيـدی   gی مخالفان حضرت مهدیدقيقاً همين אمروز אز سو

אيـن אشـکاالت و شـبهات ورد زبـان مخالفـان       gشود و אز زمان شيخ صدوق و ... مطرح می
  بوده.   gאمامت אمام مهدی

אگر همين אشکال אز سوی زيديـه و אهـل سـنت و روشـنفکرאن مطـرح شـود، آن رא يـاوه        
دقيقـاً همـان    kخودشـان بـر دعـوت يمـانی آل محمـد      خوאنند، در حالی که אشکال و نقد می

  سخن אست.

  روایات و تحریف آیات و تقطیع
هـای دروغـين رא אيـن گونـه      نويسنده مقاله مزبور در אدאمه، دومين وجه مشترک همه فرقه

   کند:  بيان می

 پـی  در يـا  روאيـات  و آيـات  بـه  אستناد در شدند، منشعب אسالم אز که فِرقی همه«

 گرאيـی،  بـاطن  و تأويـل  تقطيـع،  بـه  رא خـود  دسـت  رو אين אز معنويند، اي لفظی تحريف

 و کننـد  مـی  تکـه  تکـه  رא روאيـت  و آيه يا معنوی، يا لفظی زياد و کم با يعنی آاليند؛ می
 رא باطن و تأويل يا آيد، دست به ديگری معنای تا چسبانند می ديگر قسمت به رא قسمتی

. ماسـت  نـزد  حقيقی معنای و نيست مرאد هری،ظا معنای گويند می و کشند می ميان به

 موאردی در توאن می که دאرد وجود مختلف فِرق אز فرאوאنی های نمونه نيز مورد אين برאی
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 بـه  بهائيـان  אسـتناد  شيوه« يا »ستين سنه حديث به بهائيت و بابيت אستناد شيوه: چون

  .کرد مشاهده … و »لوح حديث

 حـدی  بـه  אسـماعيليه  نمونـه  بـرאی  هسـت،  ايیه نمونه نيز روאيات، و آيات غير در

 تـيمم  و אمام معنای به رא وضو و کند می نفی کلی به رא ظاهری معنای که گرאست باطن

 אلحسـن  אحمـد  جريـان  در خـط  و سـير  همين و. کند می معرفی אمام نائب معنای به رא

  ».אست متفاوت آن مصاديق هرچند شود؛ می دنبال نيز يمانی مدعی بصری

 gبه مطالبی که در مقدمه گذشت، دאنستيم که حقانيـت دعـوت مبـارک يمـانی     با توجه
شـود و داليلـش، وصـيت و علـم و      دقيقا مانند همه دعوتهای אنبياء و אوصيای گذشته אثبات می

دعوت به حاکميت خدא، يعنی همان אدله אصلی همه رسـوالن خدאسـت. روאيـاتی کـه در אيـن      
ل کرديم نيز אز نظر شما خوאننـدگان عزيـز گذشـت و بـه     مقدمه به طور مختصر به آنها אستدال

و אدلـه   gوضوح مشاهده کرديد که אستدالل يمانيون به آيـات قـرآن و אحاديـث אهـل بيـت     
عقلی به چه نحوی אست، אما אصل אين قاعده کلی و کبری کـه نويسـنده مقالـه بـه آن אشـاره      

و ... همـوאره بـرאی فريـب دאدن     کرده، کامالً درست אست، چون مدّعيان کذّאب אمامت و نيابت
  کنند.   عوאم אز אين ترفند ناپسند אستفاده می

  gتقطیع و تحریف توّسط مّدعیان نیابت امام زمان
برאی אينکه بدאنيم که ترفند تقطيع و تحريف אحاديث دقيقاً به چه معناست و چه کسـانی אز  

گيرند، عالوه بر مـوאردی   یאين روشهای زشت عوאمفريبانه برאی پيش بردن مقاصد خود بهره م
که نويسنده محترم شمرده، به نمونه بسيار مهم ديگری که نويسنده ظـاهرאً ملتفـت آن نبـوده    

  کنيم: אشاره می

و زعامـت و واليـت بـر جهـان אسـالم       gگروهی אز مدّعيان نيابت و بابيت אمام مهـدی 
نـد و آشـکارא مـردم رא بـه     א هستند که در אين صد ساله אخير دکان و دستگاه پررونقی پيدא کرده

گوينـد کـه אعمـال و مناسـک شـما بـدون        کنند و مـی  تقليد و אطاعت مطلق אز خود دعوت می
אطاعت و تقليد אز ما باطل אست!! אين جماعت که بدون هيچ نصّ و دليلـی אز قـرآن و عتـرت،    

هستند، بـا تقطيـع و تأويـل و تحريـف چنـد حـديث،        gمدّعی نيابت و جانشينی אمام مهدی
  دهند. برאی نمونه: وאم شيعه رא فريب میع
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  مشهورترین دلیل تقلید از فقها
  که در آن آمده אست:   g. توقيعی אز אمام مهدی١
تِي فَإِنَُّهمْ  َحِديثِنَا ُرَواةِ  إَِىل  ِفيَها فَاْرِجُعوا الَْواِقَعةُ  الَْحَواِدُث  أَمَّا وَ  ةُ  أَنَا وَ  َعلَيْكُمْ  ُحجَّ   ١ْم.َعلَيْكُ هللاَِّ  ُحجَّ

خـودش فرمـوده    gگويند: אمـام مهـدی   אين جماعت به جمله مزبور אستدالل کرده و می
که در زمان غيبت کبری که خودم و نوّאب خاصم حضور ندאريم، به رאويان حديث مـن (يعنـی   

  فقهاء و مرאجع) مرאجعه کنيد، چون آنها حجت من بر شمايند و من حجت خدא بر شمايم.

بازی کـرده و عـوאم رא    کنيم تا ببينيد که چگونه شعبده مرאجعه می אکنون به متن אين توقيع
אند. אساساً אين حديث هيچ אرتباطی به غيبت کبری ندאرد، بلکه در زمان نيابـت نايـب    فريب دאده

دوم (محمد بن عثمان عَمـری) و در آغـاز دورאن غيبـت صـغری صـادر شـده و در پاسـخ بـه         
אز محـدّثان شـيعه در آن زمـان بـوده. אمـام      سؤאالت אسحاق بـن يعقـوب אسـت کـه خـودش      

شـوند بـه    گويد که در حوאدثی کـه وאقـع مـی    در אين توقيع به چنين شخصيتی می gمهدی
رאويان کالم من مرאجعه کنيد که آنها حجت مـن بـر شـما هسـتند و سـخن مـن رא بـه شـما         

ی شـيعه  رسانند؛ پس منظور حضرت אز روאيت کنندگان کالمش، علمـا و محـدّثان و فقهـا    می
  نيست، چون خود אسحاق بن يعقوب رא אمر به مرאجعه به رאويان حديث کرده. 

دِ  بْنِ  َجْعَفرِ  َعنْ  َجFََعةٌ  أَْخَربoَِ  وَ  ـدِ  َعـنْ  غَْ�ِِهFَ  وَ  الزَُّرارِيِّ  غَالٍِب  أَِ   وَ  قُولََويْهِ  بْنِ  ُمَحمَّ  يَْعُقـوَب  بْـنِ  ُمَحمَّ
دَ  َسأَلُْت : قَاَل  يَْعُقوَب  بْنِ  إِْسَحاَق  َعنْ  الْكُلَيْنِيِّ   َسـأَلُْت  قَدْ  كِتَاباً ِيل  يُوِصَل  أَنْ  هللاَُّ  َرِحَمهُ  الَْعْمرِيَّ  ُعثFَْنَ  بْنَ  ُمَحمَّ

ارِ  َصاِحِب  َمْوَالنَا بَِخطِّ  التَّْوِقيعُ  فََورَدَ  َعَيلَّ  أَْشكَلَْت  َمَسائَِل  َعنْ  ِفيهِ     ....gالدَّ
אز אمر به رجوع به رאويـان حـديث، مصـدאق אيـن     پس  gجالب אينجاست که אمام مهدی

کند. آری، آنها همان نايبان خاصّ و وکـالی حضـرت هسـتند     رאويان حديث رא هم معرّفی می
رسـانند،   شنوند و به درستی به شيعيان مـی  رא אز خودش می gکه مستقيماً سخن אمام مهدی

ن مرאجعه کنيـد، چـون حجـت    زيرא فرمود: אما در حوאدث وאقع شده به روאيت کنندگان کالم م
من بر شما هستند و من حجت خدא بر شمايم. אمّا محمد بن عثمان عَمری که خـدא אز אو و پـدر   
مرحومش (عثمان بن سعيد، نايب אول) رאضی باشد، مورد אعتماد من אسـت و نوشـته אو نوشـته    

  من אست.
تِي فَإِنَُّهمْ  َحِديثِنَا َواةِ رُ  إَِىل  ِفيَها فَاْرِجُعوا الَْواِقَعةُ  الَْحَواِدُث  أَمَّا وَ  ـةُ  أَنَا وَ  َعلَيْكُمْ  ُحجَّ  أَمـا وَ  َعلَـيْكُمْ  هللاَِّ  ُحجَّ
دُ     كِتَاِ . كِتَابُهُ  وَ  ثَِقتِي فَإِنَّهُ  قَبُْل  ِمنْ  أَبِيهِ  َعنْ  وَ  َعنْهُ  هللاَُّ  َرِيضَ  الَْعْمرِيُّ  ُعثFَْنَ  بْنُ  ُمَحمَّ

                                                                                                                   
 .٤٨٤، ص ٢کمال אلدين، ج  - ١
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و... אسـت و حضـرت   » فقيـه «و » عـالم «و » خبِـر م«و » محدّث«غير אز » رאوی«معنای 
خوאست شيعيان رא אمر به رجوع به فقهاء و محدّثان و علمـا و مرאجـع کنـد،     אگر می gمهدی

گوينـد کـه سـخن رא     بـه کسـی مـی   » رאوی«אی אستفاده کنـد.   دאنست که بايد אز چه کلمه می
در אصـطالح علـم   مستقيم אز شخصی بشنود و برאی ديگرאن حکايت کنـد. بـر همـين אسـاس     

روאيت کـرده و پـدرش    gگويند که فالن شخص אز אمام باقر و אمام صادق درאيه و رجال می
رא  gگويند کـه אخبـار אهـل بيـت     روאيت کرده، אما محدّث به هر کسی می gאز אمام سجاد

نـاقالن همـين خبـر يعنـی جنـاب       gنقل يا تدوين و تأليف کند. אز אين رو حضرت مهـدی 
ب کافی) و אسحاق بن يعقوب رא אمر به مرאجعـه بـه رאويـان کـالم خـودش      کلينی (صاحب کتا

  (يعنی نوאب و وکال و سفرאی خاص) کرده אست.

چند خـط   gنکته بسيار تأمل برאنگيز ديگر אينکه در همين توقيع مبارک، حضرت مهدی
ود فرمايد: אما کسـانی کـه אز אمـوאل مـا بـرאی خـ       پس אز אمر به مرאجعه به رאويان کالمش، می

خـورد. אمـا    کنند، هرکه אز אموאل ما چيزی رא حالل کند و بخـورد آتـش مـی    پوشش درست می
אند تا زمان ظهـور אمـر مـا، بـرאی אينکـه       خمس برאی شيعيان ما حالل شده و אز آن معاف شده

والدتشان پاکيزه شود و خبيث نگردد (يعنی אگر پردאخت خمس بر آنهـا وאجـب باشـد در حـالی     
توאنند سهم אمام رא به ما برسـانند، نطفـه فرزنـدאن آنهـا אز مـال       ا ندאرند و نمیکه دسترسی به م

خـوאهيم کـه شـيعيان و אنصـارمان      گـردد و مـا مـی    شود و والدتشان خبيث می حرאم منعقد می
  سرشت و والدت پاکی دאشته باشند).

َا فَأَكَلَهُ  ئاًَشيْ  ِمنَْها اْستََحلَّ  فََمنِ  بِأَْمَوالِنَا الُْمتَلَبُِّسونَ  أَمَّا وَ   لِِشيَعتِنَا أُبِيحَ  فََقدْ  الُْخُمُس  أَمَّا وَ  النِّ�َانَ  يَأْكُُل  فَإِ%َّ
  تَْخبَُث. َال  وَ  ِوَالَدتُُهمْ  لِتَِطيَب  أَْمرِنَا ظُُهورِ  َوقِْت  إَِىل  ِحلٍّ  ِيف  ِمنْهُ  ُجِعلُوا وَ 

وאننـد؟! برخـی אز   خ אين مدّعيان نيابت چرא אين قسمت حـديث رא هرگـز بـرאی مـردم نمـی     
در باره خمس فرمـوده، אيـن    gفقهای مشهور معاصر به دليل همين تعابيری که אمام مهدی

دאننـد و در مباحـث تخصصـی و درونـی خودشـان بـه אيـن حـديث אسـتناد           توقيع رא معتبر نمی
رא » فارجعوא فيهـا אلـی روאة حـديثنا   «کنند، אما در مأل عام و برאی אقناع عوאم، پيوسته جمله  نمی

توאنيـد بـه کتـاب אرزشـمند کمـال       زنند! برאی مطالعه متن کامل אين توقيع نورאنی می فرياد می
و همچنين کتاب אرزشمند غيبـت شـيخ طوسـی، صـفحات      ٤٨٥تا  ٤٨٣، صفحات ٢אلدين، ج 

  مرאجعه کنيد. ٢٩٣تا  ٢٩٠

  آيا يمانيون אهل تحريف و تقطيع و تأويل باطل אحاديث هستند، يا شما؟!
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 gکه در کتاب تفسير منسـوب بـه אمـام حسـن عسـکری      gی אز אمام صادق. حديث٢
  آمده: 

 أَنْ  فَلِلَْعـَوامِّ  َمـْوَالهُ  ِألَْمـرِ  ُمِطيعـاً لَِهـَواُه، ُمَخالِفـاً لِِدينِـِه، َحاِفظـاً لِنَْفِسـِه، َصـائِناً الُْفَقَهاءِ  ِمنَ  كَانَ  َمنْ  فَأَمَّا
  ١.يَُقلُِّدوهُ 

نفس خود رא صيانت کند و مخالف هوאی نفس خود باشد و  يعنی אما هر کسی אز فقهاء که
  توאنند אز אو تقليد کنند. مطيع אمر موالی خود باشد، پس عوאم می

رא אين مدّعيان کـذאب  » برאی عوאم جايز אست«به معنای » للعوאم«عجيب אست که عبارت 
کننـد، در حـالی    کنند: بر عوאم وאجب אست که אز آن تقليـد  و אتباعشان به אين شکل ترجمه می

  »!!للعوאم«کنند، نه  بيان می» فعلی אلعوאم«که در زبان عربی چنين معنايی رא با عبارت 

الزم به ذکر אست که بسياری אز محقّقان و فقهای بزرگ אين جماعت، مثـل آقـای خـوئی    
قبول ندאرند و אز אيـن جهـت در אحکـام     gאساساً אنتساب אين کتاب رא به אمام حسن عسکری

אی  سـوאد، در مسـئله   پاهـای کـم   کنند، אمـا خـرده   به אخبار وאرده در אين کتاب אعتماد نمیفقهی 
  کنند!! אصولی و کالمی مثل جوאز تقليد به روאيتی که تنها در همين کتاب آمده تمسک می

نقل شده، يعنی هـيچ گونـه سـند و     gوאنگهی אين روאيت به شکل مُرسل אز אمام صادق
نشده و אز نظر אين مدّعيان نيابت، چنين حـديثی حتـی يـک حکـم      سلسله رאويانی برאيش ذکر

  אی با אين אهميت!! کند، چه برسد به مسئلهفرعی فقهی رא هم אثبات نمی

نکته جالبتر אينکه אين روאيت شريف אساساً در موضوع مذمّت و نهـی אز تقليـد وאرد شـده و    
هـای واليـت و    کردنـد و پايـه   אين مدّعيان فريبکار طبق معمول به يـک جملـه אز آن אسـتناد   

مرجعيت خود رא محکم کردند، در حالی که אصل متن אين حـديث و دقـت در مفـاد آن ريشـه     
در تفسير אين آيـه شـريفه مطـالبی رא     gخشکاند، چون אمام حسن عسکری אعتقاد آنها رא می

  کنند:   نقل می gذکر کرده و سپس کالمی رא אز אمام صادق
يُّونَ  ِمنُْهمْ  وَ   بِأَيْـِديِهمْ  الِْكتـاَب  يَكْتُبُونَ  لِلَِّذينَ  يَظُنُّوَن * فََويٌْل  إِالَّ  ُهمْ  إِنْ  وَ  أَماoَِّ  إِالَّ  الِْكتاَب  يَْعلَُمونَ  ال أُمِّ

  ٢ يَكِْسبُون ِمFَّ  لَُهمْ  يٌْل وَ  وَ  أَيِْديِهمْ  كَتَبَْت  ِمFَّ  لَُهمْ  فََويٌْل  قَلِيًال  Áََناً بِهِ  لِيَْشَرتُوا هللاَِّ  ِعنْدِ  ِمنْ  هذا يَُقولُونَ  ثُمَّ 
سوאد هستند که هيچ علمی به کتاب ندאرند مگـر   يعنی אز جمله אهل کتاب (يهوديان) کسانی بی

אی جز ظنّ و گمان ندאرند. پس وאی بر کسانی که کتاب رא با  مقدאری توهم و آرزوی خام و آنها بهره
ا به وאسطه آن مبلغ کمی بگيرند. پس وאی گويند אين אز نزد خدאست ت نويسند و می دستان خود می

                                                                                                                   
 .٣٠٠אلتفسير אلمنسوب إلی אإلمام אلحسن אلعسکری ع، ص  - ١

 .٧٩ـ  ٧٨: بقره - ٢
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  آورند. بر آنها אز آنچه که دستانشان نوشته و وאی بر آنها אز آنچه به دست می

אی אز علـم   روشن אست که אين آيه شريفه در مذمت علمای يهود و אتباع آنهاست که بهـره 
دروغگـو و   کردنـد کـه   کردنـد و אز علمـايی تبعيـت مـی     و معرفت ندאشتند و به ظنّ عمل مـی 

کنيم تـا ببينيـد אيـن مـدّعيان کـذאب       خيانتکار بودند. حال به متن کامل אين روאيت مرאجعه می
  دهند. نيابت چگونه مردم عوאم رא فريب می

فرمايد: منظور אز ظن و گمان אيـن عـوאم    در تفسير همين آيه می gאمام حسن عسکری
و  kدر مـورد تکـذيب محمـد    سوאد يهودی אين بود کـه آنچـه کـه بزرگـان و رؤسايشـان      بی

گفتند رא باور کردند و אز آنها در אمر دين تقليد کردند، بـا אينکـه تقليـد کـردن אز آنهـا       gعلی
  برאيشان حرאم بود!

 يَُقـوُل  َمـا أَيْ  يَظُنُّـونَ  إِالَّ  ُهـمْ  إِنْ  وَ  ِفيهِ  َما ِخَالفُ  الِْكتَاِب  ِمنَ  قُرِئَ  إِنْ  يَْعرِفُونَ  َال  كََالُمُه، وَ  هللاَِّ  كِتَاُب  َهَذا
دٍ  تَكِْذيِب  ِمنْ  -ُرَؤَساؤُُهمْ  لَُهمْ  تِِه، ِيف  kُمَحمَّ  أَنَّـهُ  َمـعَ  يَُقلِّـُدونَُهمْ  ُهـمْ  وَ  ِعْرتَتِـِه، َسـيِّدِ  gَعِيلٍّ  إَِماَمةِ  وَ  نُبُوَّ

  .تَْقلِيُدُهمْ  َعلَيِْهمْ  ُمْحرَّمٌ 
هـود چيـزی אز   عرض کرد که אگر אين عوאم ي gسپس فرمود که شخصی به אمام صادق

شـنوند و رאه ديگـری بـرאی يـادگيری ديـن       دאنند مگر آنچه אز علمايشان مـی  دين و کتاب نمی
ندאرند، پس خدאوند چگونه آنها رא به دليل تقليد و پـذيرش אز علمايشـان مـذمت کـرده؟ مگـر      

کننـد؟! پـس אگـر אيـن کـار بـرאی        عوאم يهود مانند عوאم ما نيستند که אز علمايشان تقليد مـی 
  هوديان جايز نبوده، برאی אينها نيز جايز نيست که אز علمايشان قبول کنند.ي

اِدقِ  َرُجٌل  فََقاَل : قَاَل   ِمـنْ  يَْسـَمُعونَهُ  Mَِا إِالَّ  الِْكتَاَب  يَْعرِفُونَ  َال  الْيَُهودِ  ِمنَ  الَْعَوامُّ  َهؤَُالءِ  كَانَ  فَإَِذا: gلِلصَّ
ُهمْ  فَكَيْفَ  غَْ�ِِه، إَِىل  لَُهمْ  َسبِيَل  َال  ُعلFََئِِهمْ  نَـا إِالَّ  الْيَُهودِ  َعَوامُّ  َهْل  وَ  ُعلFََئِِهمْ  ِمنْ  الَْقبُولِ  وَ  بِتَْقلِيِدِهمْ  َذمَّ  كََعَوامِّ
  .ُعلFََئِِهمْ  ِمنْ  الَْقبُوُل  لَِهؤَُالءِ  يَُجزْ  لَمْ  ُعلFََئِِهْم، ِمنْ  الَْقبُوُل  ِألُولَئِكَ  يَُجزْ  لَمْ  فَإِنْ  ُعلFَََءُهمْ  يَُقلُِّدونَ 

فرمايد: بين عوאم ما و علمای مـا و بـين عـوאم يهـود و      در پاسخش می gحضرت صادق
پس خدאوند علمايشان אز يک جهت فرق אست و אز يک جهت تساوی. אما אز حيث אشترאکشان، 

!! عوאم ما رא به سبب تقليد אز علمايشان مذمّت کرده همانگونه که عوאم يهـود رא مـذمّت کـرده   
گيرند. پرسيد که אين رא برאيم بيـان کـن    حيث אختالف و אفترאقشان مورد مذمّت قرאر نمی אما אز

گوينـد و   دאنستند کـه علمايشـان صـريحاً دروغ مـی     אی پسر رسول خدא. فرمود: عوאم يهود می
هايی مثل شـفاعت و عنايـت    گيرند و אحکام و وאجبات خدא رא با بهانه خورند و رشوه می حرאم می
دهند و آن علما رא شناختند با تعصب شديدی کـه موجـب تفرقـه آنهـا      رشوه تغيير می و مدאرא و

شود و دאنستند که آنها هرگاه تعصب دאشته باشـند حقـوق کسـانی کـه عليـه آنهـا        در دين می
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کنند و به کسانی که موאفق آنهـا هسـتند אمـوאل و چيزهـای ديگـری       تعصب دאرند رא زאيل می
  دאرند.دهند که אستحقاقش رא ن می

نَا بَْ�َ : gفََقاَل   ِمـنْ  أَمَّا ِجَهٍة، ِمنْ  تَْسِويَةٌ  وَ  ِجَهةٍ  ِمنْ  فَرٌْق  ُعلFََئِِهمْ  وَ  الْيَُهودِ  َعَوامِّ  بَْ�َ  وَ  ُعلFََئِنَا وَ  َعَوامِّ
نَا َذمَّ  قَدْ  هللاََّ  فَإِنَّ  اْستََوْوا، إِنَُّهمْ  َحيُْث  ُهمْ  َذمَّ ] قَدْ [ Fَ كَ ُعلFَََءُهمْ  بِتَْقلِيِدِهمْ  َعَوامَّ ـا وَ  .َعَوامَّ  إِنَُّهـمْ  َحيْـُث  ِمـنْ  أَمَّ
ْ : قَاَل . فََال  افَْرتَقُوا  بِالْكَـِذِب  ُعلFَََءُهـمْ  َعرَفُـوا قَـدْ  كَانُوا الْيَُهودِ  َعَوامَّ  إِنَّ : ع قَاَل ! ص هللاَِّ  َرُسولِ  ابْنَ  يَا َذلِكَ  ِيل  بَ�ِّ

َاحِ، َشا، وَ  الَْحَرامِ  بِأَكْلِ  وَ  الرصِّ ـَفاَعاِت  -َواِجبَِهـا َعـنْ  األَْحكَـامِ  بِتَْغيِـ�ِ وَ  بِالرِّ  وَ  .الُْمَصـانََعاِت  وَ  الِْعنَايَـاِت  وَ  بِالشَّ
ِب  َعرَفُوُهمْ  ِديدِ  بِالتََّعصُّ بُوا إَِذا أَنَُّهْم، وَ  -أَْديَانَُهمْ  بِهِ  يَُفارِقُونَ  الَِّذي -الشَّ  وَ  َعلَيِْه، بُواتََعصَّ  َمنْ  ُحُقوَق  أََزالُوا تََعصَّ

هُ  َال  َما أَْعطَْوا بُوا َمنْ  يَْستَِحقُّ   .أَْجلِِهمْ  ِمنْ  ظَلَُموُهمْ  وَ  غَْ�ِِهمْ  أَْمَوالِ  ِمنْ  -لَهُ  تََعصَّ
دאنسـتند کـه علمايشـان مرتکـب محرّمـات هسـتند و قلبشـان ناچـار          و آن عوאم يهود می

هـای خـدא و    خدא و در بـاره وאسـطه  دאنست که چنين کسی فاسق אست و نبايد آنچه در باره  می
گويد رא تصديق کنند. برאی همين خدאوند آنها رא مذمت کـرد چـون אز    خلق (رسوالن אلهی) می

کسانی پيروی کردند که دאنستند که پذيرفتن خبر و تصديق سخنشان و عمـل بـه نقـل قـول     
نظـر   kאهللا آنها درست نيست و وאجب بود بر آنها که خودشان در مورد אمـر و واليـت رسـول   

کنند، چون داليلش روشنتر אز آن بود که پوشـيده باشـد و مشـهورتر אز آن بـود کـه برאيشـان       
  آشکار نشود.

وا وَ  الُْمَحرََّمـاِت، يَُقارِفُونَ  بِأَنَُّهمْ  َعرَفُوُهمْ  وَ   فَُهـوَ  يَْفَعلُونَـهُ  فََعـَل َمـا َمـنْ  أَنَّ  إَِىل  -قُلُـوبِِهمْ  Mََِعـارِِف  اْضـطُرُّ
َق  أَنْ  يَُجوزُ  َال  فَاِسٌق، ، َعَىل  يَُصدَّ ِ ، بَْ�َ  وَ  الَْخلْقِ  بَْ�َ  الَْوَسائِِط  َعَىل  َال  وَ  هللاَّ ِ ُهمُ  فَلَِذلِكَ  هللاَّ  َمـنْ  قَلَُّدوا لFََّ ]  هللاَُّ [ َذمَّ

يهِ  Mَِا الَْعَمُل  ال وَ  ِحكَايَتِِه، ِيف  تَْصِديُقهُ  ال وَ  َخَربِِه، قَبُوُل  يَُجوزُ  َال  أَنَّهُ  َعلُِموا قَدْ  َمنْ  وَ  َعرَفُوا، قَدْ  نْ  إِلَيِْهمْ  يُؤَدِّ  َعمَّ
 وَ  تَْخَفـى، أَنْ  ِمـنْ  أَْوَضحَ  َدالئِلُهُ  كَانَْت  إِذْ  kهللاَِّ  َرُسولِ  أَْمرِ  ِيف  بِأَنُْفِسِهمْ  النَّظَرُ  َعلَيِْهمُ  َوَجَب  وَ  يَُشاِهُدوُه، لَمْ 

  .لَُهمْ  تَظَْهرَ  َال  أَنْ  ِمنْ  أَْشَهرَ 
وאم אمت ما نيز אين گونه هستند، يعنی אگر אز فقهايشان فسق آشکار و تعصـب شـديد و   و ع

حرص بر هيزم و حرאم دنيا ببينند، و ببينند که אين فقها کسـانی کـه رא بـر ضدشـان تعصـب و      
کنند (אگرچه قابل אصالح אست) و کسانی رא به نفعشـان متعصّـب هسـتند     حميت دאرند نابود می
دهند (אگرچه شايسته خوאر کردن אست)، پس هرکه אز عوאم مـا אز   قرאر می مورد אحسان و نيکی

چنين فقهايی پيروی کند، مانند آن قوم يهـود אسـت کـه خدאونـد بـه سـبب تقليـد אز فقهـای         
. اما آن كسي از فقها كه نفس خود را نگه دارد و نگهدار دين خود فاسقشان مذمتشان کرده אست

توانند از او تقليد و  شد و مطيع امر موالي خود باشد، پس عوام ميباشد و مخالف هواي نفس خود با
پيروي كنند. و چنين چيزي تنها در بعضي از فقهاي شيعه است، نه همه آنها. پس هركسي كه همان 
خطاها و كردارهاي فقيهان عامه فاسق را تكرار كند، پس هيچ سخني را از آنها در باره مـا قبـول   

کشـند   و در آنچه אز جانب ما אهل بيـت بـه دوش مـی    .براي آنها نپذيريد نكنيد و هيچ كرامتي را
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تخليط و درهم آميختگی فرאوאن אسـت، چـون فاسـقان نيـز علـوم و مطـالبی אز مـا بـه دوش         
کننـد و بـه دليـل کمبـود      کشند که به سبب جهـل و جهالتشـان همـه آن رא تحريـف مـی      می

دهند، و گروه ديگری عامدאنه بر مـا دروغ   معرفتشان هر چيزی رא در غير جای خودش قرאر می
  אی برאی جهنم خود بگيرند. بندند تا אز عرض دنيا توشه می

و دسته ديگر قوم ناصبی و دشمن ما אهل بيت هستند که قدرت אعترאض و بـدگويی אز مـا   
 گيرند و به אين وسيله نزد شـيعيان مـا آبرومنـد    رא ندאرند، لذא بعضی אز علوم صحيح ما رא فرא می

کنند و چنـدين برאبـر دروغ بـر آن אضـافه      شوند و نزد دشمنانمان ما رא تنقيص و تضعيف می می
بندند که مبرّא אز آنها هستيم و در نتيجـه گروهـی אز شـيعيان مـا      کنند و دروغهايی بر ما می می

کننـد.   که تسليم ما هستند به אين گمان که אين مطالب אز علوم ماست، آن سخن رא قبول مـی 
کنند. ضرر چنـين فقهـايی    فقهايی خودشان گمرאه شده אند و شيعيان ما رא هم گمرאه می چنين

و אصحابش بيشتر אست، چون لشـکر يزيـد    gبر شيعيان ما אز ضرر لشکر يزيد بر אمام حسين
ها نـزد خـدא بهتـرين حـال رא دאرنـد بـه سـبب آن         گيرد و آن غارت زده جان و مال آنان رא می
چشيدند، אما אين علمـای بـد کـه دشـمن مـا هسـتند و خـود رא شـبيه          مصيبتی که אز دشمنان

کننـد، شـک و شـبهه رא بـر ضـعفای شـيعيان مـا دאخـل          دوستان ما و دشمنان دشمنان ما مـی 
  کنند. کنند و در نتيجه آنان رא گمرאه کرده و אز قصد حق و رאه درست منعشان می می

تِنَا َعَوامُّ  كََذلِكَ  وَ  ِديَدةَ  الَْعَصبِيَّةَ  وَ  الظَّاِهَر، الِْفْسَق  فَُقَهائِِهمُ  ِمنْ  َعرَفُوا إَِذا -أُمَّ  ُحطَـامِ  َعـَىل  التَّكَالَُب  وَ  الشَّ
نْيَا بُونَ  َمنْ  إِْهَالكَ  وَ  َحَراِمَها، وَ  الدُّ َفُّقِ  وَ  ُمْسـتَِحّقاً، أَْمـرِهِ  إلِْصالحِ  كَانَ  إِنْ  وَ  -َعلَيْهِ  يَتََعصَّ  ْحَسـانِ اْإلِ  وَ  بِـالِْربِّ  بِـالرتَّ
بُوا َمنْ  َعَىل  نَا ِمنْ  قَلَّدَ  ُمْستَِحّقاً، فََمنْ  اإلَِهانَةِ  وَ  لِْإلِْذاللِ  كَانَ  إِنْ  وَ  لَُه، تََعصَّ  فَُهمْ  -الُْفَقَهاءِ  َهؤَُالءِ  ِمثَْل ]  من[ َعَوامِّ
ُهمُ  الَِّذينَ  الْيَُهودِ  ِمثُْل   َحاِفظـاً لِنَْفِسـِه، َصـائِناً الُْفَقَهاءِ  ِمنَ  كَانَ  َمنْ  فَأَمَّا .ائِِهمْ فَُقهَ  لَِفَسَقةِ  -بِالتَّْقلِيدِ  تََعاَىل  هللاَُّ  َذمَّ

  .يَُقلُِّدوهُ  أَنْ  فَلِلَْعَوامِّ  َمْوَالهُ  ِألَْمرِ  ُمِطيعاً لَِهَواُه، ُمَخالِفاً لِِدينِِه،
يَعةِ  فَُقَهاءِ  بَْعِض ]  ِيف [ إِالَّ  يَكُونُ  َال  َذلِكَ  وَ   َمَراكَِب  -الَْفَواِحِش  وَ  الَْقبَائِحِ  ِمنَ  َركَِب  َمنْ  إِنَّ فَ  َجِميِعِهْم، َال  الشِّ
ةِ  فَُقَهاءِ  فََسَقةِ  َا وَ  لَُهْم، كََراَمةَ  ال وَ  َشيْئاً، َعنَّا ِمنُْهمْ  تَْقبَلُوا فََال  الَْعامَّ ـُل َعنَّـا ِفـيFَ  -التَّْخلِـيطُ  كَـºَُ  إِ%َّ  أَْهـَل  يَتََحمَّ
لُونَ  َفَسَقةَ الْ ألَنَّ  لَِذلَِك، الْبَيِْت   َمَواِضـِعَها[ غَـْ�ِ َعَىل  اْألَْشيَاءَ  يََضُعونَ  وَ  لَِجْهلِِهْم، بِأَْرسِهِ  يَُحرِّفُونَهُ  فَُهمْ  َعنَّا، يَتََحمَّ

ُدونَ  آَخِرينَ  وَ  َمْعرِفَتِِهمْ  لِِقلَّةِ  -ُوُجوِهَها] وَ  وا -َعلَيْنَا الْكَِذَب  يَتََعمَّ نْيَا َعرَِض  ِمنْ  لِيَُجرُّ  نَـارِ  إَِىل  َزاُدُهـمْ  ُهوَ  َما -الدُّ
  .َجَهنَّمَ 
اٌب  قَْومٌ  ِمنُْهمْ  وَ  ـِحيَحةِ  ُعلُوِمنَـا بَْعـَض  يَتََعلَُّمونَ  ِفينَا، الَْقْدحِ  َعَىل  يَْقِدُرونَ  َال  نُصَّ ُهـونَ  الصَّ  ِعنْـدَ  بِـهِ  فَيَتََوجَّ

ابِنَا ِعنْدَ ] بِنَا[ يَنْتَِقُصونَ  وَ  ِشيَعتِنَا،  الَّتِـي َعلَيْنَـا اْألَكَاِذيِب  ِمنَ  -أَْضَعاِفهِ  أَْضَعافَ  وَ  أَْضَعافَهُ  إِلَيْهِ  نَ يُِضيُفو ثُمَّ  نُصَّ
  .أََضلُّوُهمْ  وَ  فََضلُّوا ُعلُوِمنَا ِمنْ  أَنَّهُ  َعَىل  ِشيَعتِنَا ِمنْ  الُْمْستَْسلُِمونَ ]  الُْمْسلُِمونَ [ فَيَتََقبَّلُهُ  ِمنَْها، بَِراءٌ  نَْحنُ 

 يَْسـلُبُونَُهمُ  فَـإِنَُّهمْ  أَْصـَحابِهِ  وَ  gَعـِيلٍّ  بْنِ  الُْحَسْ�ِ  َعَىل  يَِزيدَ  َجيِْش  ِمنْ  ِشيَعتِنَا ُضَعَفاءِ  َعَىل  أََرضُّ  ُهمْ  وَ 
ـْوءِ  ُعلَـFَءُ  َهـؤَُالءِ  وَ  .أَْعـَدائِِهمْ  ِمـنْ  لَِحَقُهـمْ  لِـFَ  -اْألَْحَوالِ  أَفَْضُل  هللاَِّ  ِعنْدَ  لِلَْمْسلُوبِ�َ  وَ  اْألَْمَواَل، وَ  اْألَْرَواحَ   السَّ

ـكَّ  يُْدِخلُونَ  ُمَعاُدونَ  ِألَْعَدائِنَا وَ  ُمَوالُوَن، لَنَا بِأَنَُّهمْ  الُْمَشبُِّهونَ  -النَّاِصبُونَ  ـبَْهةَ  وَ  الشَّ  ِشـيَعتِنَا، ُضـَعَفاءِ  َعـَىل  الشُّ



 همه گمرאهند جز يمانی صاحب پرچم هدאيت  ١٩٠  

  .الُْمِصيِب  الَْحقِّ  قَْصدِ  َعنْ  َ�ْنَُعونَُهمْ  وَ  فَيُِضلُّونَُهمْ 
אز عوאم که خدאوند אز قلبش خبر دאشته باشد که نيتـی جـز صـيانت ديـنش و     אلبته هر يک 

کند، لکـن خدאونـد אيـن رא بـرאی      تعظيم ولیّ خدא ندאرد رא در دستان אين فريبکار کافر رها نمی
کند که به وسيله אين אمر بر صـوאب و حـق بايسـتد؛ سـپس خدאونـد אو رא       بنده مؤمنی مقدّر می

אين هدאيت אز سوی خودش، و در نتيجه خير دنيا و آخرت رא بـه אيـن   کند برאی قبول  موفّق می
کند، همچنانکه برאی کسانی که به وسـيله אيـن عـالم فريبکـار گمـرאه       وسيله برאيش جمع می

  کند. אند لعنت دنيا و عذאب آخرت رא جمع می شده
 لَـمْ  َولِيِّـِه، تَْعِظـيمَ  وَ  ِدينِـهِ  ِصـيَانَةَ  إِالَّ  يُِريـدُ  َال  أَنَّهُ  -َعَوامِّ الْ َهؤَُالءِ  ِمنْ  -قَلْبِهِ  ِمنْ  هللاَُّ  َعلِمَ  َمنْ  أَنَّ ]  َجرَمَ  َال [
  .الْكَاِفرِ  الُْملَبِِّس  َهَذا يَدِ  ِيف  يَْرتُكْهُ 

َواِب، َعَىل  بِهِ  يَِقفُ  ُمْؤِمناً لَهُ  يَُقيُِّض  لَِكنَّهُ  وَ   َخـْ�َ  بِـَذلِكَ  لَـهُ  فَيَْجَمـعُ  ،ِمنْهُ  لِلَْقبُولِ  تََعاَىل  هللاَُّ  يَُوفُِّقهُ  ثُمَّ  الصَّ
نْيَا نْيَا لَْعنَ  أََضلَّهُ  َمنْ  َعَىل  يَْجَمعُ  وَ  اْآلِخرَِة، وَ  الدُّ   .اآلِخرَةِ  َعَذاَب  وَ  الدُّ

فرمود: بدترين علمای אمتم کسانی هستند که مـردم رא   می kسپس فرمود که رسول خدא
کنند و אضدאد و دشـمنان مـا رא بـه     قطع میکنند و رאههای به سمت ما رא  אز ما گمرאه و دور می

فرستند، در حـالی کـه    کنند و بر آنها درد و سالم می نامند و به אلقاب ما ملقّب می نامهای ما می
وريـم و در   کنند در حالی که ما در کرאمتهای خـدא غوطـه   مستحق لعنت هستند و ما رא لعن می

  نيازيم. گرچه אز صلوאت فرشتگان بیوريم، א درودهای خدא و صلوאت فرشتگان مقربش غوطه
تِنَا ُعلFََءِ  ِرشَارُ : ص هللاَِّ  َرُسوُل ]  قَاَل : [قَاَل  ثُمَّ  ونَ  إِلَيْنَا، لِلطُّرُقِ  الَْقاِطُعونَ  َعنَّا، الُْمِضلُّونَ  أُمَّ  أَْضـَداَدنَا الُْمَسمُّ

بُونَ  بِأَْسFَئِنَا،  هللاَِّ  بِكََراَمـاِت  نَْحـنُ  وَ  يَلَْعنُونَنَـا وَ  ُمْسـتَِحقُّوَن، لِلَّْعنِ  ُهمْ  وَ  َعلَيِْهمْ  ونَ يَُصلُّ بِأَلَْقابِنَا، أَْضَداَدنَا الُْملَقِّ
بِ�َ  َمَالئِكَتِهِ  َصلََواِت  وَ  هللاَِّ  بَِصلََواِت  وَ  َمْغُموُروَن،   ١.ُمْستَْغنُونَ  -َعلَيْنَا َصلََواتِِهمْ  َعنْ  -َعلَيْنَا الُْمَقرَّ

  مل حديث، به אين سؤאالت هم پاسخ بدهيد:حال با توجه به متن کا

نفرمود: عوאم ما نيز مانند عوאم يهود به سبب אصـل   gـ آيا در אبتدאی حديث، אمام صادق
אند؟! אگر تقليد کار خوب و بلکه وאجب و الزمی אست، چـرא بايـد عـوאم     تقليد אز علما مذمت شده

  شيعه به سبب آن مذمت شوند؟!

؟! چـرא در  gليد در زمان غيبت אست، يا در زمان حضـور אمـام  ـ آيا אين حديث در باره تق
אی بـه زمـان    هـيچ אشـاره   gيا אمـام صـادق   gهيچ بخش אز حديث، אمام حسن عسکری

فقدאن و غيبت حجت معصوم خدא نکرده؟! אين به چه معناست؟! روشن אست کـه مـردم عـوאم    
نـد و علـوم و   کرد مرאجعـه مـی   gبه شاگردאن و وکالی خاص אئمـه  gدر زمان معصومين

                                                                                                                   
 .٣٠١ـ  ٢٩٩אلتفسير אلمنسوب إلی אإلمام אلحسن אلعسکری ع، صص  - ١
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گرفتند. در نتيجه אين تقليد نوعی אخـذ بـا وאسـطه علـوم אهـل       אحکام رא אز چنين کسانی فرאمی
אز شاگردאن مورد وثوق و אعتماد آنها بود، אما آيا حتی يـک بـار و در يـک حـديث بـه       gبيت

אند که هنگـام غيبـت و فقـدאن معصـوم، بـه فقيهـان        شيعيانشان אمر کرده يا حتی تجويز کرده
رאجعه کنيد تا אز رأی و אجتهاد آنهـا تبعيـت کنيـد؟! آيـا همـين حـديث محـل אسـتناد، هـيچ          م

אی به אجتهاد و رأی و אستنباط علمای شـيعه کـرده و آنهـا رא تحسـين و تصـويب نمـوده        אشاره
אست، يا منظور אز فقيه در אين روאيت بزرگانی مانند يونس بن عبد אلرحمن و אبان بـن تغلـب و   

  کردند؟! رא بازگو می gهستند که صرفاً کالم مستقيم אهل אلبيتزرאره و ... 

فرموده אگر فقيهی با چنين شرאيطی يافتيد، بايد אز אو تقليـد کنيـد يـا     gـ آيا אمام صادق
مصـدאق بـارز نشـر אکاذيـب و     » علی אلعوאم«به » للعوאم«توאنيد אز אو تقليد کنيد؟! آيا ترجمه  می

  سول نيست؟!تحريف و دروغ بستن بر خدא و ر

برאی فقيه صالح شـمرده بـر کسـی جـز معصـومين يـا        gـ آيا شرאيطی که אمام صادق
کند؟ روشن אسـت کـه    אند تطبيق می نصب و تأييد شده gکسانی که אز سوی خود معصومين

ما در باره هيچ فقيهی يقين ندאريم که صيانت نفس کرده و مخالف هوאی نفـس אسـت، مگـر    
  אز ناحيه معصوم نصب و تأييد شده باشد. אينکه خودش معصوم باشد يا

אز آن فقيهان شيعه کـه سـنتهای عامـه (אهـل سـنت) رא تبعيـت        gـ منظور אمام صادق
هايی ذکر کنيد؟! مثالً چه کسـانی علـم رجـال رא אز مدرسـه      توאنيد نمونه کنند، چيست؟! می می

  قرאر دאدند؟! gאهل سنت أخذ کرده و ميزאن تمييز אحاديث אهل بيت

بندند چه کسانی אسـت؟! مـثالً آيـا     دروغ می gنظور אز کسانی که عمدאً بر אهل אلبيتـ م
تِي فَإِنَُّهمْ  َحِديثِنَا ُرَواةِ  إَِىل  ِفيَها فَاْرِجُعوا الَْواِقَعةُ  الَْحَواِدُث  أَمَّا وَ کسانی که אز حديث  ةُ  أَنَا وَ  َعلَيْكُمْ  ُحجَّ  ُحجَّ

مردم رא در زمان غيبت אمـر بـه    gکنند که אمام مهدی و تفسير می ، אينگونه ترجمه١َعلَيْكُمْ  هللاَِّ 
 gتقليد و אطاعت אز فقهاء کرده، مصدאق بارز אيـن کسـانی کـه عمـدאً دروغ بـر אهـل بيـت       

در باره مـذمت تقليـد    gبندند نيستند؟! يا کسانی که بخشی אز روאيت طوالنی אمام صادق می
شـما رא   gگويند که אهـل بيـت   کنند و می ر میو אقسام علمای گمرאه شيعه رא برאی عوאم ذک

در زمان غيبت אمر به تقليد אز فقها کرده، مصدאق אين کذאبين عامد نيستند؟! پس چـه کسـانی   
  مصدאق אين אمر هستند؟!

                                                                                                                   
 .٤٨٤، ص ٢کمال אلدين، ج  - ١
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ـ کدאم قسم אز علمای شيعه هستند که آسيبشان برאی شيعيان אز لشکر يزيد بيشتر אست؟! 
گيرند و با دههـا برאبـر مطالـب کـذب      رא می gهل بيتچه کسانی برخی אز אحاديث و علوم א

رא پـايين بياورنـد و شـأن بزرگـی و آقـايی و       gکنند تا شأن אهـل بيـت   خودشان مخلوط می
  واليت تکوينی و تشريعی و زعامت و مرجعيت و ... برאی خودشان و يارאنشان بسازند؟!  

د و مستندی אز אيـن کـذאبان   אگر پاسخ אين سؤאالت رא ندهيد، شايد مجبور شوم موאرد متعدّ
های بزرگـان אيـن فرقـه کـذאب رא      ها و نوشته رא در אثر بعدی منتشر کنم، يعنی لينک سخنرאنی

کاسـته و بـرאی بتهـای جاهـل و      gنشر بدهم تا ببينيد که چگونه אز مقام واليت אهل بيـت 
  سازند!!   عاجز خودشان عظمت پوشالی و توهمی می

حديث چيست؟ چه کسانی دشمنان אهل بيـت (جماعـت    در אنتهای kـ منظور رسول خدא
رא برאی آنـان بـه کـار     gعمری) رא دوست و برאدر و حتی جان خود ناميدند و אلقاب אهل بيت

بستند و مثالً אمـام فخـر رאزی و אمـام قرطبـی و אمـام .... و אمـام .... سـاختند؟! چـه کسـانی          
ه אگر دويست روאيت در باره منـع אز  در سخنرאنی علنی گفتند ک gگستاخانه در باره אهل بيت

  باشد، همه رא بايد به ديوאر بکوبيم؟!   gخروج و قيام قبل אز قيام אمام مهدی

אست؟! چـه   kچه کسانی به دروغ گفتند که بيعت با فالن مدّعی عين بيعت با رسول אهللا
تـر  باشد هـم وאجب  gکسانی گفتند که حفظ نظام ما אز حفظ جان يک نفر حتی אگر ولی عصر

  אست؟!

אميدوאرم به سرعت پاسخ אين سؤאالت رא برאی تنوير אفکار عمـومی بدهيـد، تـا مـا مجبـور      
  هيم!!نشويم که آبروی برخی אز مدّعيان نسبتاً آبرومند رא به کلی بر باد د

  عقاید در صعودی و پلکانی ادعاهای
  نويسد:  نويسنده مقاله مزبور در אدאمه نقد دعوت يمانی می

 محمد علی نمونه برאی کنند؛ نمی بسنده عنوאن يک به אنحرאفی فرق نسرא معموالً«

 در אو. رسـيد  אلوهيـت  و نبـوت  و مهـدويت  به بابيت אز و بابيت به ذکريت אدعای אز باب

 ۱۲۶۶ تـا  ۱۲۶۴ سال אز ليکن دאرد، بابيت و ذکريت אدعای تنها ۱۲۶۴ تا ۱۲۶۰ های سال

 وجـه  אين. زند می دم אلوهيت و نبوت و متאما אز شود، می منتقل ماکو، و چهريق به که

 زمـانی  אمـام  فرزنـد  و بـودن  يمـانی  אز دم کـه  دאرد وجود نيز אمروز مدعيان در אشترאک
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 مـی  مصـادر  خـويش،  برאی رא عصر، אمام جانشينی يکباره به و ناگهان سپس و زنند می

 گـويی  و کرده مصادره خويش برאی رא عصر אمام های ويژگی و صفات تمام بعد و کنند

  »گويند. می سخن خود بودن موعود منجی و محمد آل قائم אز و شوند می مهدی אينکه

کلّيت אين موضوع ظاهرאً درست אسـت، אمـا مـوאرد بسـيار روشـنتری رא سـرאغ دאريـم کـه         
گفتند: هيچ حقی نـدאريم و هـيچ کـاری     אند، مثالً کسانی که در آغاز می אدعاهای پلکانی دאشته

ا پس אز مدتی حتی فقهای مخالف با خود رא هـم قلـع و قمـع کردنـد و تمـام      نکرديم و ... ، אم
و » ولی אمـر «و » אمام«و » آيت אهللا אلعظمی«و » آيت אهللا«אلقاب و אوصاف معصومين אز جمله 

و ... رא کسب کردند و همه شؤون و אمور خاص به معصوم رא هـم بـدون   » موال«و » حضرت«
همانند فتوא و تفسير قرآن و قضـاوت و ... . אيـن دسـته    دאشتن يک نصّ شرعی غصب نمودند، 

אز مدّعيان پس אز گذشت مدت אندکی به جايی رسيدند که جايگاهشان فقط بـا אلوهيـت قابـل    
شوند، زيرא بـرאی אسـم    نيز مقايسه نمی gو אئمه אطهار kمقايسه אست و حتی با رسول خدא

فرسـتند تـا    نام آنان سه صـلوאت مـی  فرستند، ولی برאی  حد אکثر يک صلوאت می kرسول אهللا
  برتری آنها بر همه אنبياء و אولياء אلهی آشکار شود!  

توאنـد بـه    رא نفی کند هيچ مجازאتی ندאرد، چون مـی  gאمروز אگر کسی همه אنبياء و אئمه
هر دين و عقيده אی معتقد باشد، אما אگر واليت و אمامت אيـن مـدّعيان رא نفـی کنـد، بـه אشـدّ       

، »مرگ بر ضدّ واليت علـی «شود. אمروز در هيچ مسجدی نميتوאنند بگويند:   میمجازאت مبتال
مرگ بـر ضـدّ   «چون אين شعارها موجب אختالف بين فرق אسالمی אست، אما همه بايد بگويند: 

شـود،   و אين شعار که حتی אکثر علمای گذشته و فعلی شـيعه رא هـم شـامل مـی    » واليت فقيه
  .  گردد موجب אختالف و شکاف نمی

گويد برאی نام من چند صـلوאت بفرسـتيد تـا     ظهور کند، می gبه نظر شما אگر אمام زمان
دهد که عکس و بنرش رא بر سردر هر جـايی بزننـد و بـرאی     عدאلت رعايت شود؟! آيا אجازه می

بوسيدن و تبرک کردن به دسـتش چنـدين سـاعت صـف بکشـند و بـرאی אسـتالم ماشـين و         
א ببندند و مردم مستضعف رא در سطح شهر بچرخانند، يـا אينکـه   مرکبش، همه خيابانهای شهر ر

  کند؟! عمل می gدقيقاً به سيره جدش علی بن אبی طالب

به نظر شما אگر خود خدאوند سبحان (بر فرض محـال) در زمـين ظـاهر شـود، مـردم بايـد       
انی رא بـه  چگونه אو رא تعظيم و تکريم و אحترאم و אطاعت کنند که אمروزه برخی אز مدّعيان پلکـ 

  کنند؟! آن אندאزه تعظيم و تکريم و אحترאم نکرده و نمی
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دאند که אگر بخـوאهيم אز אيـن אدّعاهـای وאهـی و      نويسنده אين مقاله و يارאن همفکرش می
  ماريم، مثنوی هفتاد من کاغذ شود.فاقد دليل پلکانی אز برخی مدّعيان برش

  اّدعای یFنی چیست؟
אلحسن بايد بگوييم که متأسـفانه نويسـنده مزبـور يـا אز روی     אما در باره אدّعای سيد אحمد 

نادאنی و غفلت يا אز روی تعمـد مطلـب خـالف وאقعـی بـه رشـته تحريـر آورده אسـت، چـون          
אدّعايی نکرده جز אينکه من يمانی موعـود هسـتم و در تبيـين شخصـيت و معنـای       gيمانی

کتـاب متشـابهات    ١٤٤ؤאل אی و همچنـين پاسـخ سـ    يمانی در همان آغـاز دعـوت، در بيانيـه   
باشـد و يمـانی موعـود همـان وصـی و       kفرمودند که يمانی يعنی کسـی کـه אز آل محمـد   

به عنـوאن مهـدی    kאست که نام אو در وصيت شب وفات رسول אهللا gفرستاده אمام مهدی
آمده אست. אين مهـدی   gو אولين مؤمنان به אمام مهدی gאول و אولين אصحاب אمام زمان

در عصـر ظهـور אسـت کـه روאيـات فرאوאنـی بـه بيـان          kتين قائم آل محمدאول همان نخس
אوصاف شمايل ظاهری و نحوه خروج و محل تولـد و قيـام אو پردאختـه و بعـد אز אو خـود אمـام       

کند و سـپس يـازده مهـدی אز نسـل      قيام می kبه عنوאن قائم و منتقم آل محمد gمهدی
  همگی قائم و مهدی هستند.  gمهدی אول

شايد برאی متکبرאن جاهل سنگين باشد، אما برאی کسـانی کـه در برאبـر کـالم آل     אين אمر 
تسليم و خاضع باشند دشوאر نيسـت. אوصـاف ديگـری کـه بـرאی אيـن شـخص در         kمحمد

روאيات ذکر شده، مثل طالع אلمشرق و دאبه אألرض و ... همگی حـول محـور مهـدی بـودن و     
شـود و چيـز جديـد و عجيبـی      אيـی אثبـات مـی   قائم بودن אوست که با دليل محکم قرآنی و رو

  نيست تا دستمايه تمسخر مستکبرאن نادאن شود.

אين سخن شما مانند وهابيهاست. אشکالتان تفاوتی با אشکال آنان به روאيـات فضـايل אمـام    
آمـده   gدهها وصف و لقب برאی אميرאلمؤمنين gندאرد، زيرא در אحاديث אهل بيت gعلی

کنيم، چـون پـدرאنمان بـه همـين      אيم و هرگز تمسخر نمی ا رא شنيدهאست که همه ما بارها آنه
אی معصـوم در زمـان خودمـان مـردم رא بـه حـق دعـوت         אند، אما هنگامی که خليفه عقيده بوده

  شود. چرא؟! کند، אلقاب قرآنی و روאيی אو نزد شما سنگين و غير قابل تحمل می می

فرمايـد کـه مـن رא     مـی  ٢١٦غـه، خطبـه   در عين אينکه در نهج אلبال gآيا אميرאلمؤمنين
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ستايش نکنيد و من ذאتاً فـوق خطـا نيسـتم، در روאيـات ديگـر بـرאی وصـف شخصـيت خـود          
گويد که من صاحب طوفان אول و دوم هستم، من همان کسی بودم که تسـبيح گفـتن رא    نمی

قـت  به فرشتگان ياد دאدم، من صاحب علم אولين و آخرين هستم، من هزאرאن سال قبـل אز خل 
  مشغول عبادت بودم، من אول و آخر و ظاهر و باطن هستم و ....؟!

و روאيـات فضـايل و مناقـب אو، چـه تفـاوتی بـا        gאنصافاً روش وهابيت در تمسخر אمام
  دאرد؟! gروش کنونی شما نسبت به مهدی אول

در نخستين روزی که به خالفت نصب شد، همه אلقـاب و אوصـاف ملکـوتی     gאمام علی
ن نکرد، بلکه تدريجاً هر بار אمر جديدی بيان کرد و بسـياری אز אلقـاب و مقامـات    خويش رא بيا

وאرد  gبيان کردند. آيا אين אشکال بـر אمـام علـی    gملکوتی אو رא سالها بعد אمامان معصوم
  کرده؟! نيست؟ آيا نبايد אعترאض کنيد که چرא אين همه אدعاهای پلکانی مطرح می

  عقل نفی یا افراطی گرایی عقل
  نويسد:   در אدאمه می

 مثـل  هسـتند  אفرאطـی  گـرאی  عقـل  يا خود، אدعای نوع به بسته دروغين مدعيان«

 ناقص بشر، عقل گويند می و کنند می نفی کلی به رא عقل يا بهائيت و بابيت אسماعيليه،

  .»يمانی مدعی جريانی مثل شوند، می אخباری و ندאرد فهم توאن و אست

سـيد אحمـد אلحسـن אز صـفحه     » عقايـد אإلسـالم  «، به کتاب אوالً אگر אهل مطالعه هستيد
مرאجعـه کنيـد و ببينيـد    » وهم אاللحـاد «يا کتاب » אألنا و אلفتح אلمبين«سيزده به بعد يا کتاب 

که آيا אو אز عقل و برهان دور אست، يا ديگر مـدّعيان فلسـفه و عرفـان و حکمـت همگـی در      
  محضر אو مانند صفر در برאبر يک هستند؟!

گريزی אين אست که دين خدא رא با عقول ناقص بشری قيـاس و   ياً אگر منظورتان אز عقلثان
. אمـام  gאست، نـه دعـوت يمـانی    gکنيم، پس אعترאضتان به مکتب אهل بيت אستنتاج نمی

فرمود: دين خدאوند با عقول ناقص و نظـرאت بيهـوده و قياسـهای فاسـد بـه دسـت        gسجاد
گر با تسليم شدن. پس آنکه تسليم مـا کنـد سـالم אسـت و     آيد م آيد و هرگز به دست نمی نمی

شود و آنکـه در   شود و آنکه به قياس و نظر عمل کند نابود می آنکه به ما אقتدאء کند هدאيت می
کنيم אشکالی بيابد به خدאوندی کـه سـبع    گوييم يا قضاوت می درون خود نسبت به آنچه ما می
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  دאند. ست، در حالی که خودش نمیאلمثانی و قرآن رא نازل کرده کافر شده א
 إِالَّ  يَُصـاُب  َال  وَ  الَْفاِسـَدةِ  الَْمَقـايِيِس  وَ  الْبَاِطلَـةِ  اْآلَراءِ  وَ  النَّاِقَصةِ  بِالُْعُقولِ  يَُصاُب  َال  َجلَّ  وَ  َعزَّ  هللاَِّ  ِدينَ  إِنَّ 

أْيِ  وَ  بِالِْقيَـاِس  يَْعَمـُل  كَانَ  َمنْ  وَ  ُهِديَ  بِنَا اقْتََدى َمنِ  وَ  َسلِمَ  لَنَا َسلَّمَ  فََمنْ  بِالتَّْسلِيِم   ِيف  َوَجـدَ  َمـنْ  وَ  َهلَـكَ  الـرَّ
بْعَ  أَنَْزَل  بِالَِّذي كََفرَ  َحرَجاً بِهِ  نَْقِيض  أَوْ  نَُقولُهُ  ِمFَّ  َشيْئاً نَْفِسهِ    ١.يَْعلَمُ  َال  ُهوَ  وَ  الَْعِظيمَ  الُْقْرآنَ  وَ  الَْمثَاoَِ  السَّ

  برهانی مخالفت کرده و مطلبی خالف عقل بيان نمودند؟بگوييد يمانيون کجا با عقل 

گويی و אبهام، אز روشهای مغالطه در خطابه و אسـتدالل אسـت و معمـوالً אفـرאدی کـه       کلی
کنند؛ همان کسـانی کـه بـدون پـردאختن بـه       قصد عوאمفريبی دאرند אز אين تکنيک אستفاده می

بـا برخـی אز شـعارهای ژورناليسـتی     متن و محتوאی אدله طرف مخالف، صرفاً تالش دאرند کـه  
  کلی و مبهم، طومار مخالف رא در هم بپيچند و چه بد روشی אست روش אهل جهالت.

  غیبت عرص در علF و فقهاء رسالت بردن سؤال زیر
  گويد: در אدאمه می

 عـام  نائبان که علما با غيبت عصر אز ويژه به אبتدא אز مهدويت، مدعی های جريان«

 بـه  فـرق  سـرאن  دسـتيابی  مـانع  علمـا،  زيرא بودند، مشکل دچار ،هستند حجت حضرت

 رسـالت  بـا  فـرق  אز بسـياری  که طرف אين به قاجار عصر אز ويژه به. אند بوده אهدאفشان

 و بابيـت  אنگلـيس  و روس. شـدند  پردאختـه  و ساخته علما، جايگزين و علما با رودررويی
ـ  شـيعه  زمـان  אمام و موعود مهدی عنوאن به رא بهائيت  کشـورهای  در و دאدنـد  رورشپ

 مـدعيانی  نيز אمروزه و بگيرد علما دست אز رא مردم هدאيت سکان تا کردند مستقر شيعی

 خـود،  رسـالت  به تا אند آنان جايگاه تخريب پی در علما جايگاه نفی با که אند کرده ظهور

  ».يابند دست مذهب کارگيری به با مذهب نابودی يعنی

، ديگـر نيـازی بـه    »ضديت و مخالفت بـا مرجعيـت شـيعه   «ن با توجه به مباحث ذيل عنوא
پاسخ تفصيلی به אين موضوع تکرאری نيست، אما نکتـه جديـدی در אيـن بخـش مطـرح شـد،       

  همان رسالت فقهاء در زمان غيبت אست.

אوالً آيا يکی אز جريانهای مدّعی مهدويت، همان مهدی وאقعی و صادق نيسـت کـه طبـق    
مزبور مشاهده کرديد، אولين و مهمترين دشمنانش فقهـای گمـرאه   روאيات فرאوאنی که در فصل 

                                                                                                                   
 .٣٢٤، ص ١کمال אلدين، ج  - ١
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گوينـد کـه برگـرد و بـه      دهند و همانها به אو می آخرאلزمان هستند و همانها فتوی به قتلش می
  تو نيازی ندאريم؟! 

زيـر سـؤאل    gآيا با אين قانونی که شما ذکر کرديد، همه مدّعيان و حتی خود אمام مهدی
کنم فقط يک روאيت) אز هـر منبـع روאيـی شـيعه      אنيد يک روאيت (تأکيد میتو رود؟! آيا می نمی

رא يـاری   gبياوريد که تمجيدی אز علما و فقهای زمان ظهور کرده باشد و بگويـد آنهـا قـائم   
توאنيد بگوييـد کـه در مقابـل حـدود سـی       کنند؟! אگر چنين روאيتی پيدא کرديد، آن وقت می می

رא دشـمنان و مخالفـان و خارجـان אز واليـت אمـام       روאيت صـريح کـه فقهـای زمـان ظهـور     
  دאند، روאيتی در مدح آنها وجود دאرد، وگرنه بيشتر بر אين طبل رسوאيی نکوبيد. می gمهدی

ثانياً نقش فقهاء در عصر غيبت چيست؟ آيا مرجعيت آنها و وجوب تقليد אز آنها (که عقيـده  
د؟! لطفاً آن روאيـت يـا آيـه رא بـرאی     فعلی شماست) حتی يک دليل قرآنی يا روאيی صحيح دאر

در  gنجات خودتان אز ورطه عدم مشروعيت بيان کنيد تا همگان بدאنند که آيـا אمـام مهـدی   
زمان غيبت کبری، فقها رא به عنوאن نايب خود معرفی کرده، يا אيـن אمـر رא شـما بـه دروغ بـه      

  دهيد؟!   ساحت مقدس حضرت و پدرאنش نسبت می

אحمد אلحسن سالها پيش אز شما طلب کرده که يک دليـل محکـم   فرאموش نکنيد که سيد 
قرآنی و روאيی در باره אعتقاد وجوب تقليد אز فقهای غير معصوم بياوريد و در وאقع، همه شـما و  
بزرگانتان رא با همين تحدّی به چالش کشيده و אين رא بارها در صفحه رسـمی فيسـبوک خـود    

عيان فقاهت و مرجعيت و زعامت אرאئـه شـود کـه אلبتـه     بازنشر دאده تا بلکه پاسخی אز سوی مدّ
هيچ گاه نشد. אقالً برאی دفاع אز مشروعيت خودتان يک دليل بياوريد و آن گاه بگوييد کـه هـر   

  کسی نقش و مرجعيت علما در زمان غيبت رא نفی کند، باطل אست.

زمـان غيبـت    توאنيد بگوييد که هرکه مخالف نقش و جايگاه و مرجعيت علمـا در  زمانی می
شود، باطل אست که אقالً حقانيت אين אصل (يعنـی مرجعيـت و لـزوم تقليـد אز فقهـا در عصـر       
غيبت) رא אثبات کنيد، در صورتی که هيچ دليلی بر אثبات אين مدّعا ندאريـد و אگـر دאشـتيد آن رא    

  نوشتيد تا در خاطره همه مردمان אين سرزمين نقش ببندد. بر روی همه ديوאرهای شهر می

شما با אينکه هيچ دليلی بر تقليد אز فقهاء در عصر غيبت ندאريد، آن رא تبديل به אصـل אول  
رسـند، پـيش אز هرچيـز و بـيش אز      آموزאنی که تازه به سن تکليـف مـی   دين کرديد و به دאنش

گوييد که مرجع تقليدی برאی خودتان אنتخاب کنيد تـا אعمـال و عبادאتتـان صـحيح      هرچيز می
کـرد کـه در آن    ر دليلی حتی يک روאيت مرسله دאشتيد که אين אمر رא אثبـات مـی  شود!! وאی אگ
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گفتيد که عبـادت همـين مرאجـع     شديد و می هنگام، به کلی منکر אصل نبوت و توحيد و ... می
  א و אطاعت אز نبی و وصیّ ندאريد.برאی شما کافی אست و نيازی به عبادت خد

  تقلید از فقها در میزان روایات
دאرد،  gאی אينکه بدאنيد تقليد אز فقها و رجال چه جايگاهی در مکتـب אهـل بيـت   حال بر

  شيخ مفيد (ره) توجه کنيد:» تصحيح אعتقادאت אإلماميه«به دو روאيت אز کتاب 

. آنکه دينش رא אز دهان مردאن (رجال علـم و ديـن) بگيـرد، همـان بزرگـان אو رא نـابود       ١
  شود. شوند و אو نابود نمی بگيرد، کوهها نابود می کنند و آنکه دينش رא אز کتاب و سنت می

 Þ و الجبـال زالـت السـنة و الكتـاب مـن دينه أخذ من و الرجال أزالته الرجال أفواه من دينه أخذ من
  ١.يزل

. همچنين فرمود: بپرهيزيد אز تقليد؛ پس همانا آنکـه در ديـنش تقليـد کنـد نـابود شـده.       ٢
אنيها علمايشان (אحبار و رهبان) رא به جای خـدא بـه عنـوאن    يهوديان و نصر«فرمايد:  خدאوند می

فرمود: به خدא قسـم مـردم بـرאی آن علمـا نمـاز      ». ربّ و سرپرست אنتخاب کردند به جای خدא
نخوאندند و روزه نگرفتند، بلکه معنای آيه אين אست که حرאمی رא برאی مـردم حـالل کردنـد و    

ز אز آنها تقليد کردند؛ پس آنهـا رא پرسـتيدند، بـدون    حاللی رא برאی مردم حرאم کردند و مردم ني
  آنکه خودشان بفهمند.  

 ِمـنْ  أَْربابـاً رُْهبـانَُهمْ  وَ  أَْحبـارَُهمْ  اتََّخُذوا« يقول تعاىل هللا إن هلك دينه يف قلد من فإنه التقليد و إياكم
 يف فقلـدوهم حـالال علـيهم حرمـوا و احرامـ لهـم أحلوا لكنهم و صاموا ال لهم و صلوا ما هللا و فال »هللاَِّ  ُدونِ 
  ٢.يشعرون ال هم و فعبدوهم ذلك

  توجهی به نقش فقها وجه اشرتاک بی
يکی אز روشهای مشهور مغالطه، تشبيه نامرتبط (خالف אصل تنظير و تمثيل) אست؛ يعنـی  

کننـد و   برאی تخريب و تقبيح يک شخص يا گروه، مشابهتی بين אو و يک گروه باطل پيدא مـی 
کنند، در حالی که آن وجه تشبيه אمر باطلی نيست، بلکـه بطـالن گـروه אول     برجسته می آن رא

  به سبب ديگری אست.

                                                                                                                   
 .٧٢تصحيح אعتقادאت אإلمامية، ص  - ١

 .٧٣همان، ص  - ٢
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های مدّعی مهدويت و نيابت و ... نيست، چون هيچ يک אز آنها تـابع   شکی در بطالن فرقه
حجت معصوم ناطق אز سمت خدא نبودند و سرکرده و رهبرشان صاحب قـانون معرفـت حجـت    

ها و گروهکهای ديگر معلول همين אمر אسـت، نـه زيـر     الن گروههای نامبرده و فرقهنبوده. بط
سؤאل بردن نقش فقها در عصر غيبت، زيرא فقهـاء در عصـر غيبـت هـيچ رسـالتی جـز تعلـيم        

ندאشتند کـه   gبه مردم و دعوت کردن مردم به سمت אهل بيت gمعارف وאقعی אهل بيت
ا به אين نقش عمل نکـرده و بـالعکس، علـوم و معـارف     متأسفانه אقالً در عصر حاضر אغلب آنه

بـه خـورد مـردم     gخود و ديگرאن رא به مردم آموختند و آنها رא بـه אسـم مکتـب אهـل بيـت     
مستضعف دאدند و مردم رא به سمت خود و אطاعت و تقليد אز خويش دعـوت کردنـد، تـا جـايی     

ئل رא حفظ باشـد، אگرچـه در   شود که رساله توضيح אلمسا که يک فرد متديّن به کسی گفته می
همه عمرش אسم کتاب کافی و فقيه و אستبصار و تهذيب و غيبـت نعمـانی و غيـب طوسـی و     

  بصائر אلدرجات و ... رא نشنيده باشد!!  

های نامبرده و دهها فرقه ديگر (که אسم آنها برده نشد!) به سـبب אيـن אسـت     بطالن فرقه
غوت אسـت، مگـر آن دعـوت و پرچمـی کـه      طـا  gکه هر پرچم و دعوتی قبل אز قيام قـائم 

باشد که آن شخص خـودش אولـين    kو علم و پرچم رسول אهللا kصاحب وصيت رسول אهللا
  אست، אما بطالن אين گروهها به سبب אنکار نقش فقهاء نيست. kقائم אز آل محمد

  بازسازی مصنوعی حوادث آخرالزمانی توسط استعFر
  گويد: در אدאمه می

 دאدن شـتاب  بـا  و پـيش  سـال  ۱۰ אز رא فرאوאنـی  تـالش  طـل، با جبهه و אستعمار«

 مدعيان تشکيل و سازی فرقه با و دאشته آخرאلزمانی، حوאدث به کاريکاتوری و مصنوعی

 نزديک وقايع و تحوالت که کردند سعی سنت، אهل و شيعی אسالم در مهدويت دروغين

 دليـل  بـه  و مجمـوع  رد هرچنـد  אما. کنند مديريت رא آخرאلزمان منجی ظهور فرאيند به

 אما אند، نيافته دست چشمگيری موفقيت به هنوز شيعيان ميان در حق جبهه های تالش

 تشکيل אدعای با مقتدر و وאحد رهبری وجود عدم علت به سنت، אهل ميان در متاسفانه

 دست نسبی هايی موفقيت به حدودی تا אست توאنسته אستعمار، دאعش، אسالمی خالفت

  .  »يابد
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کنـد کـه אسـتعمار حـوאدث آخرאلزمـان و       نم نويسنده محترم با چه منطقی אدعـا مـی  دא نمی
دهد؟! אميدوאرم که אين سـخن   های ظهور رא به صورت مصنوعی و کاريکاتوری شتاب می نشانه

دאنسـتند، אحتمـاالً אز אظهـار آن     رא אز سر غفلت بيان کنند، وگرنه אگر لوאزم אيـن سـخن رא مـی   
  کشيدند. خجالت می

 gهای روشن و مسلّمی برאی رسيدن زمـان ظهـور و قيـام قـائم     نشانه gאهل بيتآيا 
هـا رא   به صرאحت برخـی אز نشـانه   gها چيستند؟ آيا אهل بيت אند يا خير؟! آن نشانه بيان کرده

אند، مثل پيـدאيش کـف دسـتی در آسـمان، يـا پيـدאيش        بيان نکرده gزمان با ظهور قائم هم
هـای   ؟! آيا אين روאيات و سـاير אحاديـث مربـوط بـه نشـانه     ملخهای قرمز در غير فصل خودش
  کنيد؟! های قبل אز ظهور قائم) رא אنکار می مقارن با زمان ظهور قائم (نه نشانه

عرض کردند که آيا سـفيانی אز حتميـات אسـت؟ فرمـود: بلـه، و کشـته        gبه אمام صادق
و کف دسـتی کـه    شدن نفس زکيه حتمی אست و قائم حتمی אست و خسف بيدאء حتمی אست

شود حتمی אست و ندאی آسمانی حتمی אست. پرسيدم: آن نـدאء چـه چيـزی     אز آسمان خارج می
  دهد به אسم قائم و نام پدرش. אست؟ فرمود: يک منادی אز آسمان ندאء می

ْفيَاoُِّ  لَهُ  قُلْنَا كِيَّةِ  النَّْفِس  قَتُْل  وَ  نََعْم. فََقاَل  الَْمْحتُوِم؟ ِمنَ  السُّ  وَ  الَْمْحتُـومِ  ِمـنَ  الَْقـائِمُ  وَ  الَْمْحتُـومِ  نَ مِ  الزَّ
Fَءِ  ِمنَ  تَطْلُعُ  كَفٌّ  وَ  الَْمْحتُومِ  ِمنَ  الْبَيَْداءِ  َخْسفُ  Fَءِ  ِمنَ  النَِّداءُ  وَ  الَْمْحتُومِ  ِمنَ  السَّ  وَ  فَُقلُْت  الَْمْحتُومِ  ِمنَ  السَّ

  ١.gأَبِيهِ  اْسِم  وَ  الَْقائِِم  بِاْسِم  ِدييُنَا ُمنَادٍ  فََقاَل  النَِّداءُ  يَكُونُ  ءٍ  َيشْ  أَيَّ 
فرمود: بين دستان قائم (يعنی همرאه با אو) مرگی قرمز و مرگی سـپيد אسـت    gאمام علی

و ملخهايی در فصل خودش و ملخهايی در غير فصل خودش به رنگ قرمـز ماننـد خـون؛ אمـا     
  אست. مرگ قرمز پس به وسيله شمشير (جنگ) אست و مرگ سپيد پس همان طاعون

مِ  أَْحَمرُ  ِحينِهِ  غَْ�ِ ِيف  َجَرادٌ  وَ  ِحينِهِ  ِيف  َجَرادٌ  وَ  أَبْيَُض  َمْوٌت  وَ  أَْحَمرُ  َمْوٌت  الَْقائِِم  بَْ� يََديِ  ـا كَالدَّ  الَْمـْوُت  فَأَمَّ
يِْف  اْألَْحَمرُ    ٢.فَالطَّاُعونُ  اْألَبْيَُض  الَْمْوُت  أَمَّا وَ  فَبِالسَّ

مز به مزאرع کشـاورزی برخـی אز کشـورهای عربـی، آن     مستحضريد که حمله ملخهای قر
هم در فصل سرما (يعنی در غير אز فصل معمول پيدאيش ملخها) حدود شش سال پيش אتفـاق  

بـوده محقّـق شـده. چـه      gאی که همزمان با ظهور قائم אفتاده! يعنی شش سال پيش نشانه
  کرده אست؟! کسی در آن زمان ظاهر بوده و مردم رא دعوت می

                                                                                                                   
 .٢٥٧אلغيبة للنعمانی، ص  - ١

 .٢٧٧אلغيبة للنعمانی، ص  - ٢
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  توانیم اعتFد کنیم؟! به چه چیزی می دیگر
خوאهد حوאدث رא بـه نفـع خـود مـديريت کنـد، אمـا آيـا אهـل          ترديد אستکبار جهانی می بی

אنـد تـا زمـان ظهـور رא      های روشن و غير قابـل جعـل و تحريفـی بيـان نکـرده      نشانه gبيت
  بشناسيم؟!

رא غـافلگير کنـد و    gيـت ها رא جعل نموده و אهل ب آيا אستکبار جهانی توאنسته אين نشانه
אند شيعيان رא وאرد ورطه گمرאهی کند؟! در אين صورت آيـا   با همان چيزهايی که آنها بيان کرده

  دאنيد يا دست شيطان رא؟!  شما دست خدא رא فوق همه دستها می

وאنگهی אستکبار אگر همه چيز رא مديريت کند، آيـا قـانون معرفـت حجتهـای خـدא رא هـم       
אنـد و در   توאند همان قانونی که همه خلفای خدא با آن شناخته شـده  يعنی میکند؟!  مديريت می

سازی کند؟ در אيـن صـورت آيـا مـا بايـد אز       آينده نيز بايد با همان قانون شناخته شوند رא شبيه
  کسی که با آن قانون (وصيت و علم و رאيت) بيايد رא قبول کنيم يا تکذيب کنيم؟ 

يامت عقاب خوאهيم شد که چرא אز دستور خدאونـد و رسـول و   אگر تکذيبش کنيم، אوالً در ق
אطاعت نکرديد و ثانياً אگر صاحب אين قانون رא تکـذيب کنـيم، بـاألخره مهـدی      gאهل بيت

موعود و خلفای بعد אز אو رא با چه قانونی بشناسيم؟ آيا بايـد قـانون جديـدی بسـازيم و قـانون      
  אثبات شده رא نسخ کنيم؟! gبيتشناخت حجتهای خدא که با روאيات متوאتر אهل 

אما אگر صاحب آن قانون رא تصديق کنيم، طبـق فرضـيه شـما אز کجـا بـدאنيم کـه فريـب        
  אستکبار جهانی رא نخورديم؟!

אساساً אيمان به همين معناست، يعنی אعتماد به خدא و کلمات خدא و رسالت آسمانی خلفـای  
نـيم و بـا شـايد و بايـد و אمـا و אگـر و شـک و        אند رא قبول ک خدא، يعنی אينکه آنچه آنها فرموده

  شبهه، אعتبار کالم خدא و خلفايش رא ساقط نکنيم.

אگر شياطين جنّ و אنس بتوאنند قانون معرفت خلفای خدא رא هم جعل کننـد، بـه دو سـؤאل    
  زير پاسخ دهيد و אندکی بينديشيد:

نس نيامدند؟ آيا طبـق  . אز کجا بدאنيم که خلفای قبل توسّط همين بازی شياطين جنّ و א١
توאن گفت که همه אنبياء و אوصـياء   نمی» حکم אألمثال فيما يجوز و فيما ال يجوز وאحد«قاعده 

گذشته با نقشه شياطين جنّ و אنس آمدند و خود رא به عنوאن فرستاده و سخنگوی خدא معرّفـی  
  باور رא فريب دאدند؟! کردند و همه مردم و بويژه אنسانهای ساده و خوش
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تـرين   دאريد، بگوييد که אگر روشـن  g. אگر אعتقادی به وجود و ظهور و قيام אمام مهدی٢
های ظهور אو و همچنين قانون شناخت אو قابل دستبرد شـياطين باشـد، پـس چـه رאهـی       نشانه

و  gماند؟! آيا با אين فرضيه، مجالی برאی אعتقاد بـه مهـدی موعـود    برאی شناخت אو باقی می
  ماند؟! رאهی با אو در قيام و אنقالبش باقی میאميد به شناخت و هم

  عوامل پیدایش جریانهای تکفیری مثل داعش
بـرאی شـتاب    فرאوאنـی  تالش گويد: אز ده سال پيش אستعمار نکته ديگر אينکه نويسنده می

سازی کـرده   دאدن مصنوعی و کاريکاتوری به حوאدث آخرאلزمانی دאشته و در شيعه و سنی فرقه
  ين مهدويت رא אيجاد کرده.و مدّعيان دروغ

אطالعی אيشان אز تاريخ אست؛ אو فکر و ذهـن خـود رא کـامالً در     دهنده بی אين سخن نشان
های سياسی قرאر دאده و در آنچه نوشته אنديشه نکرده אست. آيـا אز ده سـال پـيش     אختيار رسانه

وهابيـت سـلفی    های אنحرאفی אيجاد شده؟! يعنـی  حرکت אستعمار برאی ساختن و پردאختن فرقه
هـای جديـدتری مثـل     رא ده سال پيش ساختند؟! بهائيت رא ده سال پيش ساختند؟! حتی فرقـه 
  אلقاعده و جيش אسامه و جند אهللا و طالبان رא אز ده سال پيش ساختند؟!

دאعش يکی אز محصوالت سياسی ـ نظامی تفکر خالفت و حکومت אسالمی بدون نـصّ و   
ورאی سـقيفه کـار خـود رא شـروع کـرد و وאرد جريانـات       علم אست که به صورت رسمی אز شـ 

سياسی شد و هر دوره ظهور و بروز خاصی نشان دאد تا رسيد به زمان ما. در جريـان אنقالبهـای   
عربی، אز آنجا که جمهوری אسالمی אيرאن (به عنوאن مهد تشيع) آشـکارא دنبـال توسـعه حـوزه     

بی بود، بغـض و کينـه همـين گـروه     قدرت خارجی و سياسی خود در کشورهای אسالمی و عر
هـای تنـدروی    پيمان مثل سوريه و عرאق معطوف شد و سـنی  نسبت به אيرאن و حکومتهای هم

و دאعـش   جبهـة אلنصـرة  طرفدאر خالفت אسالمی، تشکلی جديد אيجاد کردند و אين بار به نـام  
کنند حکومـت   می ) و گروهکهای ديگر با تمام نيرو تالشאلدولة אإلسالمية فی אلعرאق و אلشام(

سوريه و عرאق و אيرאن رא ساقط کنند تا حکومتی سلفی خلَفـی (سـفيانی) در אيـن منطقـه برپـا      
هرگـز بـه    gکنند که אميدوאريم با شناختن صاحب حق و אجتماع مؤمنان بـرאی يـاری قـائم   

  אهدאف پليد و شيطانی خود دست پيدא نکنند.

يا بخشی אز آن به دست شـيعيان بيفتـد و אز    خوאهند زمام خاورميانه در حقيقت وهّابيها نمی
  אند. אين رو با تمام قوא برאی سرکوبی شيعه و کشورهای شيعی و شبه شيعی به ميدאن آمده
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بنابرאين پيدאيش אين جريانات تکفيری، معلول عوאمل سياسی و אجتماعی و دينی و نظـامی  
ال پيش تصـميم گرفتـه باشـد    و אمنيتی و אقتصادی مختلف אست، نه אينکه جبهه אستعمار ده س

که روند ظهور رא تسريع کند و دستور بدهد که گروه خالفت אسـالمی شـکل بگيـرد و سـپس     
אز پيدאيش گروهی شبه خـوאرج در   gهای ظهور بروند. אلبته אينکه אمام علی دنبال بقيه نشانه

ـ        آخرאلزمان با پرچمهای سـياه و نشـانه   ده آن هـايی منطبـق بـر دאعـش خبـر دאده، تأکيـد کنن
  کنيم. کنند ما در عصر ظهور زندگی می های روشنی אست که אثبات می محکمات و نشانه

پس علت אصلی پيدאيش אين جريانات، همان علت پيدאيش جريان אصلی خالفت אسـالمی  
بدون نص و علم אست، אما برخی אز عوאمل جانبی رشد چنين جريانـاتی کـه אمـروز ماننـد يـک      

ای غربی و عربـی (مثـل فرאنسـه و عربسـتان و ...) هـم آسـيب       غده سرطانی حتی به کشوره
  زند، عبارتند אز: جدی زده و می

. فقر אقتصادی و به خصوص فرهنگی شديد برخی אز کشورهای אسالمی عربـی و بـويژه   ١
سوאدی فعال شود، אمکان بسيج کردن نيروهای متعصّب پـرزور   אفريقايی: در جايی که فقر و بی

  ساده خوאهد بود. فکر نيز بسيار و بی

گرאيـی: دو جبهـه کـامالً وאبسـته بـه سياسـتهای        . ترويج تعصبات مذهبی و تشديد فرقه٢
אستعمار وجود دאرند که يکی مسئوليت حمله و توهين به معتقدאت אهل سنت رא بـه عهـده دאرد   
و ديگری مسئولی حمله و توهين به معتقـدאت شـيعيان. אيـن دو ماننـد دو لبـه قيچـی کـاری        

אند که طرفدאرאن هر جبهه در دفـاع אز مـذهب و אيـدئولوژی خـود غيـور گشـته و آمـاده         کرده
رويارويی و جنگ فيزيکی شوند. אلبته אين گرאيشهای تند אز آغاز وجود دאشـت، אمـا אکنـون بـا     

تـری   های جمعی فرאگير کار خـود رא در حجـم وسـيع    אی و رسانه های ماهوאره אستفاده אز شبکه
شـوند،   جالب אست که هر دو گروه אز يکجا (يعنی אمريکا و אنگليس) تغذيه میدهند و  אنجام می

تـرين رאه بـرאی    هزينـه  چون متفکرאن אمريکايی به אين نتيجه منطقی رسيدند که بهترين و کم
نابودی مسلمانان، אيجاد دو قطبی متعصّب در بين آنهاست، يعنی אگر אين دو قطب بـا هـم وאرد   

هـای تسـليحاتی    کنند و אلبته کارخانـه  ود مسلمانان همديگر رא نابود میعيار شوند، خ جنگ تمام
هـای ثابـت و کـالن بـرאی فـروش       وאبسته به يهـود و אمريکـا نيـز هميشـه نيازمنـد مشـتری      

  محصوالت نابود کننده خود هستند!!

. دخالتهای طرفهای مقتدر شيعی و سنی در אمور کشورهای ثالث: برאی مثـال جمهـوری   ٣
אن در אمور عـرאق و لبنـان و فلسـطين و سـوريه و بحـرين و يمـن و אفغانسـتان و        אسالمی אير
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کند و کشورهای مقتدری مانند عربستان و אردن و ترکيه و مصـر نيـز    پاکستان و ... دخالت می
دאنند که صحنه رא خالی نگذאشته و نقش خود رא אيفـاء کننـد، بلکـه برخـی אز      بر خورد الزم می

کنند. אين نوع دخالتها منطقـه خاورميانـه رא    قومی و مذهبی پيشدستی می آنها אساساً در دشمنی
به يک دو قطبی بزرگ تقسيم کرده אست کـه آتـش آن همـه خاورميانـه رא خوאهنـد سـوزאند.       

کننـد و   متأسفانه قدرتهای غربی هم در אين دوقطبی طرفدאری אز جبهه عربی و אسـرאئيلی مـی  
برאی אيرאن خوאهـد دאشـت، مگـر אينکـه پـيش אز وقـوع        אين אتّحاد شوم، تخريب بسيار بزرگی

رא شـناخته و يـاری کننـد و کشـور رא אز      kحادثه، خليفه خدא و پرچم منصور يمانی آل محمد
  نابودی نجات دهند، هرچند بعيد به نظر ميرسد...

  تکلیف شیعیان برای قیام و صدور انقالب
ساير کشورها و جنگ بـا دشـمنان   قيام و אنقالب سرאسری که אلبته مستلزم لشکرکشی به 

باشد، אمری ناگزير אست، אما אين אمر که در אحاديث بـه خـروج، رفـع رאيـت و      می gאهل بيت
אست، نـه ديگـرאن. אز אيـن رو     kقيام و ... تعبير شده، حق و مسئوليت و توאن قائم آل محمد

  فرمود: אی در مسجد کوفه می در خطبه gאمام علی

؛ پـس  kزمين بچسبيد و بپرهيزيد אز پرچمهای متفرقه آل محمـد אی مردم، אز بعد من به 
خوאهنـد   کنند؛ پس به آنچه کـه مـی   خروج می kאی אز ميان آل محمد همانا پرچمهای متفرقه

ماند)، زيرא אمر مرא سـرپيچی کردنـد و پيمـان مـرא ناديـده       رسند (يعنی אهدאفشان عقيم می نمی
کنـد بـا دعـوت אميـه و فتنـه و بـالء        خروج میدر کوفه  gگرفتند. و پرچمی אز אوالد حسين

کنـد تـا خبيـث אز پـاکيزه جـدא شـود و        شود و خدאوند بهترين خلق رא مبتال می شامل مردم می
کشد تا אينکـه خدאونـد بـه وسـيله      مردم אز هم אظهار برאئت و دشمنی کنند و אين فتنه طول می

ندאنم خروج کنـد و بـه غيـر    برאی آنان گشايشی کند. پس هرکه אز فرز kمردی אز آل محمد
و هر کسی کـه  عمل من عمل کند به روشی غير אز سيره من رفتار کند، پس من אز אو بيزאرم. 

خروج کنـد، قصّـاب אسـت. و بپرهيزيـد אز دجالهـايی کـه אز אوالد        gאز אوالدم قبل אز مهدی

د دجلـه  هايی خوאهنـد بـود. و دجـالی אز رو    دجال h؛ پس אز فرزندאن فاطمهآيند می hفاطمه
کنـد، در حـالی کـه אز مـن نيسـت و אو       بصره (وאقع در אستان ميسان کنونی عرאق) خروج مـی 

  هاست. مقدمه ديگر دجال
 محمـد، آل شـذاذ يخـرج فإنّـه محمد، آل من الشذاذ إيّاكم و و بعدي، من األرض ألزموا الناس أيّها يا«
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 بدعايـة بالكوفـة تظهر الحس� ولد من راية تخرج و عهدي، نبذهم و أمري، لعصيانهم يحبّون، ما يرون فال
 من بعضهم الناس يتربّأ و الطيّب، من الخبيث �يز حتى الخلق خ� ّهللا  يبتيل و البالء، الناس يشمل و االميّة،
 و عمـيل بغـ� فعمـل ولـدي مـن خرج من و محّمد، آل من برجل عنهم ّهللا  يفّرج حتى ذلك يطول و بعض،

 من الدّجال� و إيّاكم و جزور، هو فإّ%ا املهدي قبل ولدي من خرج من كّل  و ء، بري منه فأنا س�� بغ� سار
ـة، دجلـة مـن دّجـال يخـرج و دّجـال�، فاطمة ولد من فإنّ  فاطمة، ولد  مقّدمـة هـو و منّـي، لـيس و البرص

  ١.»كلّهم الدّجال�
  אست: ) رא به אين عنوאن نام نهاده ٣٦سيد بن طاوس (ره) אين باب کتابش (باب 

 خرج من أنّ و المهدی، قبل منهم أحد یخرج أن أوالده السالم علیه علی موالنا نهی فی

  .جزور هو فإنّما قبله منهم

אوالدش رא نهی کرده که مبادא هيچ يـک אز آنهـا قبـل אز     gدر باره אينکه مواليمان علی
  خروج کند و هرکه قبل אز אو خروج کند، فقط قصاب אست! gمهدی

  نويسد:   ل אين روאيت نيز میوی پس אز نق

 قبــل مــنهم أحـد  يخــرج أن ولــده gعلـي  موالنــا بنهــي صـريح  حــديث هــذא: أقـول 

  .gאلمهدي

نسبت به فرزندאنش که مبادא هيچ يـک   gگويم: אين حديث صريح אست در نهی אمام می
  خروج کنند. gאز آنها قبل אز مهدی

تنـدروی فرאگيـر در منطقـه    با آنچه که گذشت تقريباً علت پيدאيش אيـن گونـه حرکتهـای    
شک جبهه אستکبار برאی نابودی مسـلمانان אز هـيچ تالشـی فروگـذאر      خاورميانه روشن شد. بی

کند، אما אگر کمی منصفانه بـه وאقعيتهـای سياسـی موجـود بنگـريم و نگاهمـان معطـوف         نمی
باشد، خوאهيم ديد که کسان ديگـری هـم در پيـدאيش     gهای אهل بيت بينی אحاديث و پيش

אند، گرچه همانهـا نيـز دאئمـاً تقصـير رא بـه گـردن        ها نقش دאشته ها و سالخی ين گونه قصابیא
אندאزند، غافل אز آنکه هزאرאن سال شيعه و سنی کنـار هـم زنـدگی کردنـد و دشـمن       دشمن می

هميشه وجود دאشته، אما هيچگاه چنين قصابی عظيمی در خاورميانه شاهد نبوديم، تا وقتی کـه  
ئولوژيک با אدعای אمامت و خالفت بلند شدند که هيچ يک حقّ قيام و رفـع رאيـت   دو پرچم אيد

  شود. ندאشتند و همه אين فجايع אز همان زمان آغاز شد و پيوسته بيشتر تشديد می

                                                                                                                   
 .٢٤٩ـ  ٢٤٨אلتشريف بالمنن فی אلتعريف بالفتن، صص  - ١
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کنم که تاريخ رא يک بار به صـورت אجمـالی و بـدون     به نويسنده محترم مقاله پيشنهاد می
کنند و سپس دوباره אيـن مـتن رא بازنويسـی نماينـد. آيـا      אی مطالعه  عينکهای سياسی و رسانه

آور אمروز منطقه خاورميانه فقط معلول طرאحی سـناريوی ظهـور توسـط     אتفاقات دردناک و شرم
سوאری אستکبار و سوء אستفاده آنهـا אز   אمريکاست، يا معلول چيزهای ديگری אست که אلبته موج

ار نيست، چون شکی در دشمنی آنان نسبت بـه אصـل   های بحرאنها نيز قابل אنک بحرאنها و زمينه
  لمانان مستضعف دنيا وجود ندאرد.  אسالم و همه مس

  رهربی واحد و مقتدر شیعه
گويد: אين سناريو در ميان אهل سنت به علـت نبـود رهبـری     نکته ديگر אينکه نويسنده می

א در אهـل سـنت אيجـاد    אی موفق بوده، يعنی آنها توאنستند جبهـه دאعـش ر   مقتدر وאحد تا אندאزه
کنند و شتاب مصنوعی به حرکت ظهور بدهند، אما در شيعه به دليل وجود رهبری مقتدر وאحـد  

  نتوאنستند به موفقيت چشمگيری دست پيدא کنند!

گيريم. نويسنده محترم אگـر يـک نگـاهی بـه کشـور عـرאق        אين قسمت رא زياد جدی نمی
دی در ميان شيعيان وجود نـدאرد. در אيـرאن هـم    بيندאزد، خوאهد ديد که هيچ رهبری مقتدر وאح

وقتی که نيمی אز مردم אصالً به ندאی رهبری در وجوب شـرکت در אنتخابـات خبرگـان لبيـک     
گويند، و در بين شرکت کنندگان در אنتخابات هم نصفشان دقيقاً به همان گـروه و ليسـتی    نمی

آن ليست אنگليسی رأی ندهنـد،   دهند که رهبری به صرאحت אمر کرده بود که مردم به رأی می
يعنی ال אقل هفتاد و پنج درصد مردم אين کشـور هـيچ אعتقـادی بـه رهبـری وאحـد و مقتـدر        

  جمهوری אسالمی ندאرند.

نيافتـه جبهـه    אين گونه אظهارאت عجيب نويسنده مزبور، بـه نـوعی بيـان آرزوهـای تحقـق     
ان ندאريم، چـون אينجـا در بـاره    پايدאری אنقالب אسالمی אست و ما نقد مهمی به آرزوهای אيش

  گوييم، نه تخيّالت و آرزوهای گروهکهای سياسی. وאقعيتها سخن می

ما در کشورهای شيعی و شبه شيعی هيچ رهبری وאحدی ندאريم. به صحنه کشـور عـرאق   
نگاه کنيد. بيش אز ده لشکر مجزא و سرאيای رنگارنگ که همگی قرאر אست با دאعـش بجنگنـد   

فرمـوده،   gאند. وאقعيت همان אست که אمام صادق ريتهای متضادّ تشکيل شدهبا אلگوها و مدي
سياهها) بلند شده و هر کـدאم مـردم    ، دوאزده پرچم אز سادאت (عمامهgيعنی قبل אز قيام قائم

جانبـه אز   خوאند و אين چيزی جز يـک يـارگيری همـه    رא به سمت אطاعت و بيعت خودش فرאمی
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  ت.نيس gميان دوستدאرאن אهل بيت
  ١.نَْفِسهِ  إَِىل  يَْدُعو كُلُُّهمْ  َهاِشٍم  بَنِي ِمنْ  َعَرشَ  اثْنَا قَبْلَهُ  يَْخُرجَ  َحتَّى الَْقائِمُ  يَْخُرجُ  َال 

دאنند که رهبری وאحد فقط در حـدّ يـک تشـريفات قـانونی      در אيرאن نيز ناظرאن منصف می
ه صورت مسـتقل و متضـاد،   رسمی אست، אما אز نظر دينی دهها مرجع تقليد و אنديشمند دينی ب

رهبری فکری و אعتقادی و دينی و فقهی مردم رא به عهده دאرند که غالبـاً همـديگر رא تکفيـر    
کنند. אز نظر سياسـی نيـز بخصـوص در سـالهای אخيـر هـيچ رهبـری         يا تحميق يا تفسيق می

אنـد،   شود، بلکه چه بسا کسـانی کـه مـورد غضـب حکومـت قـرאر گرفتـه        وאحدی مشاهده نمی
فدאرאنی بيش אز رهبر رسمی جمهوری אسالمی אيرאن دאرند. אيـن مسـئله بـه قـدری وאضـح      طر

  بينم. אست که نيازی به توضيح و شرح بيشتر آن نمی

شبيه אين אختالفات در אهل سنت نيز مشهود אست، אما با عمق و وسعت کمتـر، چـون آنهـا    
ر گروهشـان فـدאييان و   غالباً تقدس خاصّی برאی אقطـاب و علمـای خـود قائـل نيسـتند تـا هـ       

  چاکان يک مدّعی يا شخصيت علمی و سياسی شوند.   سينه

אگر نويسنده محترم کمی چشـمش رא بـه وאقعيتهـای موجـود بـاز کنـد و نگـاهش صـرفاً         
معطوف به אخبار رسانه ملی و روزنامه کيهان نباشد، خوאهد ديد که متأسفانه אنشـقاق و شـکاف   

تر אز אهل سـنت אسـت و אلبتـه در     يعه بسيار بيشتر و پررنگאی و تعدّد پرچمهای دאعيان ش فرقه
دهـد همـان    نهايت آنکه در عصر ظهور، قدرت بيشتری دאرد و سـپاه عظيمتـری تشـکيل مـی    

بـه سـمت عـرאق لشکرکشـی      gشخصيت خرאسانی אست که همزمان بـا سـفيانی و يمـانی   
  کند. گسترده می

پرشمار مقتدی صدر رא ببيند، אحتمـاالً   אگر نويسنده نگاهی به کشور عرאق بيندאزد و پيروאن
شود. אين جبهه אنقالبی عرאقی אساساً هـيچ אعتقـادی بـه واليـت      אی تعديل می نظرش تا אندאزه

فقيه אيرאن ندאرند و ندאشتند، جز אينکه مقتدی صدر قبالً در زمـان حملـه אمريکـا بـه عـرאق، אز      
ـ   يش بـه صـرאحت در مصـاحبه بـا     کمکهای جمهوری אسالمی אيرאن אستفاده کرد، אما چنـدی پ

کنم که دسـت אز دخالـت در    אی نصيحت می אظهار کرد که من به آقای خامنه» אلعربية«شبکه 
אمور دאخلی کشور عـرאق بـردאرد. و پيـروאن چنـدين ميليـونی همـين شـخص مـدتی قبـل در          

اه تظاهرאت אنبوه خود پرچم جمهوری אسالمی אيرאن رא آتش زده و شعارهای تندی بر ضـدّ سـپ  

                                                                                                                   
 .٤٣٧؛ אلغيبة للطوسی، ص ٣٧٢، ص ٢אإلرشاد، ج  - ١
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  قدس و אنقالب و رهبر אيرאن سر دאدند.

אلبته شايد منظور نويسنده، אتحاد نسبی אقليت شيعيان جهادی جنـوب لبنـان و گروهـی در    
عرאق با سياستهای رهبر אيرאن باشد که אلبته אين موضوع در حال حاضر همان گونه אسـت کـه   

يليـون אسـت کـه אگـر     شود، אما جمعيت شيعيان کنـونی در زمـين، حـدود چهارصـد م     ديده می
محاسبه دقيقی אنجام دهيد، خوאهيد ديد که حد אکثر تنها يک دهم אين جمعيـت تحـت پـرچم    

نيافته خـود رא بـه    אند. بنابرאين بهتر אست آرزوهای دست رهبری وאحد (مورد نظر شما) جمع شده
 صورت وאقعيتهای سياسی جلوه ندهيد. وאقعيت אين אست که شـيعه هـيچ زمـانی ماننـد عصـر     

  حاضر دچار تفرقه و تعدد و אختالف پرچم و رهبر نبوده.

אين موضوع حتی در تاريخ مرجعيت شيعه نيز کامالً محسوس و ملمـوس אسـت، چـون در    
) غالبـاً يـک مرجـع بـزرگ و مشـهور، زعامـت       ٥٧های گذشته (بخصوص قبل אز אنقالب  دهه

ر مجتهدאن نيـز يـا אساسـاً    فکری و فرهنگی و فقهی و سياسی شيعيان رא به عهده دאشته و ديگ
دאدنـد، يـا אينکـه     دאدند و همگی مردم رא به سمت آن مرجع مشهور و عام سوق مـی  فتوی نمی

دאدند و قضـاوت نمـوده و אحکـام شـرعی رא אجـرא       برאی عده خاصی در منطقه خودشان فتوא می
رسـمی در  مرجع تقليد صـاحب دفتـر و رسـاله     ٩٠بينيم که فقط حدود  کردند، אما אمروز می می

  شهر قم هستند، مرאجع مشهد و אصفهان و نجف و لبنان و ... به جای خود!!

دאنند که אخـتالف شـديد و    کسانی که אندکی با روאيات مربوط به آخرאلزمان آشنا باشند، می
های عصر ظهور אسـت. حـال جنـاب     سابقه شيعيان و بزرگان و علمای آنها אز بارزترين نشانه بی

گويد که شيعيان در عصـر حاضـر بـه سـبب رهبـری وאحـد و        کدאم منطق میآقای نويسنده با 
رسـد کـه אيشـان مقـاالت علمـی و       های شبه دאعش مصون هستند؟! به نظر می مقتدر אز فتنه

هـای سياسـی و    پژوهشی رא با شعارهای هماهنگ و حماسی نمازجمعـه تهـرאن يـا رאهپيمـايی    
  אند.  حزبی خلط کرده

  ی شیعی و اسالمیپشتیبانی مالی از نهضتها
وאقعيت تلخ ديگر אين אست که جمهوری אسالمی אيرאن تنها حکومت يکپارچه شبه شـيعی  

هـای شـيعی و אسـالمی خاورميانـه، حمايـت مـالی        אست و אز אين جهت אز بسياری אز نهضـت 
دאننـد و   کند و אز אين جهت آن جريانها نيز خود رא وאمدאر و مـديون جمهـوری אسـالمی مـی     می

پندאرنـد. در   تقالل جمهوری אسالمی אيرאن رא عامل رشد و تقويت بيشتر خودشان میعزت و אس
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وאقع، حکومت אيرאن به جای رفع فقر و فساد در کشور خودمان و توزيـع عادالنـه ثـروت بـين     
های بسيار هنگفتی قيمت آن אشخاص و جريانـات رא پردאخـت کـرده و آنهـا رא      مردم، با هزينه

پيمانان بيشتری دאشته باشد، אما نکته مهم אين אست کـه برخـی    بايش، همخرد تا در برאبر رق می
אز همين جريانات، هيچ علقه غير مالی يا فرאمالی به حکومـت אيـرאن ندאرنـد و אز אيـن رو، بـه      

کنند، دقيقـاً ماننـد    رسند، رאه خود رא جدא می محض אينکه به אقتدאری نسبی و אستغنای مالی می
که هزينه سنگينی خرج آنها شد، אما אو هم אکنون يـک دشـمن بـالقوه    نيروهای صدر در عرאق 

אش ميلونهـا عرאقـی حاضـرند     مقتدر برאی جمهوری אسالمی در عرאق אست که با אنگشت אشاره
  قربانی شوند، אما نه در حمايت אز אيرאن و رهبری אيرאن!

سـتان אتفـاق   حوאدث مشابه ديگری در کشورهای ديگر אز جمله بحرين و فلسـطين و אفغان 
هــای سـلفی جهــادی ضـد رژيــم    אفتـاده؛ مـثالً در فلســطين سـالها אز جبهــه حمـاس (سـنی     

کردند و با آغاز אنقالبهای عربـی، همـين جبهـه حمـاس بـه محـض        صهيونيستی) حمايت می
אينکه حاميان خارجی ديگری (مثل جريان אخوאن אلمسلمين در قطر و مصر و ترکيه) پيـدא کـرد   

د، وאرد تـنش بـا حکومـت سـوريه شـد و موشـکهای אهـدאيی جمهـوری         و אحساس אقتدאر نمو
אسالمی رא در אختيار אپوزيسيون ضدّ حکومت بشار אسد قرאر دאد و در نهايت، رهبر אيـن جريـان   

  به قطر رفته و سخنان تندی عليه אيرאن و محور مقاومت شيعی و ... به زبان رאند.

ی جمهوری אسالمی بـود تـا بلکـه در آينـده     طالبان نيز زمانی مورد حمايت مالی و אطالعات
پيمان خوبی برאی رهبری אيرאن شود، אما بالعکس به خطری بـزرگ بـرאی אمنيـت     دوست و هم

אستانهای شرقی کشور تبديل شد. אين قصه تلـخ مصـاديق بسـياری دאرد کـه خودشـان بهتـر       
  دאنند و بهتر אست فعالً אز آن صرف نظر کنيم.  می

ه جريان يمانی دאرد، تا حدودی مبتنی بـر אيـن אسـت کـه جريـان      نگاه بدی که حکومت ب
يمانی در عرאق هيچ گاه حکومت אيرאن رא بـه رسـميت نشـناخت و دسـت خـود رא بـه سـمت        
حکومت جمهوری אسالمی درאز نکرد. حتی در زمان حمله אشـغالگرאن אمريکـايی بـه عـرאق، و     

ابلـه نظـامی بـا אمريکاييهـا، بـه      بـرאی جهـاد و مق   gزمان با فرאخوאن אمام אحمد אلحسـن  هم
يمانيون عرאقی پيشنهاد دאده شد که אگر بخوאهيد زير پـرچم مـا در مقابـل אمريکـا بجنگيـد، אز      

کنيم. عده کمی אز אنصار هم אز אين پيشـنهاد خرسـند بودنـد،     شما حمايت مالی و تسليحاتی می
) قـرאر  אلبيعـة هللا خـدא ( فرمودند که ما زير پرچمی جز پرچم حاکميت  gאما אمام אحمد אلحسن

گيريم و به حمايت و مساعدت هيچ حکومت و دولتی نياز ندאريم. به نقـل قـول بعضـی אز     نمی
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در جمعی אز אنصارشان در عرאق پيرאمون אيـن پيشـنهاد فرمودنـد:     gثقات، אمام אحمد אلحسن
  کنم. من يک لنگه کفش אنصارم رא با همه قدرت و حکومت آنها عوض نمی

אی کوچک با حاکميت אيرאن کرده بودنـد، אکنـون بـه جـای אينکـه       هم معامله אگر يمانيون
ها و سايتهای אنقالبی به نشر دروغ و אفترאء بر ضدّ آنان مشغول باشـند، بـه وجـود آنـان      روزنامه

  کنند. کردند، همچنانکه که به وجود حسن نصر אهللا در لبنان אفتخار می در عرאق אفتخار می

 شد که چـرא سياسـت و ذکـاوت ندאريـد؟!     گفته می gارها به אمام علیدאنيد که ب حتماً می
  کنيد؟!   چرא مثل معاويه عمل نمی

  قادیانی فرقه با شباهت
  پردאزد. با فرق אنحرאفی می gهای دعوت يمانی نويسنده در אدאمه به بيان مشابهت

 قفـر  بـا  دروغـين  يمانی جريان אشترאکات و ها شباهت به مقدمه، אين ذکر אز بعد«
  شد: خوאهد אشاره אستعماری،

 אلحسـن  אحمد. دאرد) אحمديه( قاديانی فرقه با فرאوאنی شباهت אلحسن، אحمد جريان

 در אمـام  رؤيت به خوאب در عصر אمام رؤيت אز معاصر عصر در مهدويت مدعی بصری،

 بـه  و. אسـت  رسـيده  אست، بودن يمانی אز ديگر نوعی که אمام بابيت به آن אز و بيدאری

 بـا  مطابق کامال که کنند می معرفی אلحسن אحمد אز אی چهره جريان אين مبلغان تازگی

 אنتقـال  حال در قاديانی، فرقه مطابق مرور به يعنی. אست gقائم حضرت و زمان אمام

 فرقـه  کـه  مسـيری  همـان  مشابه. هستند אلحسن אحمد به) عج( زمان אمام کارکردهای

  ».پيمود لوح ساده אفرאد جذب در قاديانی

يابی אز مغالطات مشـهور אسـت. فـرض کنيـد کـه کسـی        پيشتر گفتيم که تکنيک شباهت
بخوאهد با همين تکنيک אنقالب אسالمی رא نقد و ليست طويل و عريضی אز قيامهـای نـاموفق   

عبـاس و ...   برאيتان بخوאند و بگويد אين جريان هـم ماننـد جريـان بنـی     hفاطمه نامشروع بنی
کردند و صدها هزאر کشته به جا گذאشتند. آيا شما אيـن אسـتدالل    مردم رא دعوت کرده و خروج

دهيد؟! مسلم אست که אين אسـتدالل   رא قبول دאريد؟! يعنی خودتان به אين نوع אستدالل تن می
عقيم و نادرست אست، چون ممکن אست دهها شباهت ميان جبهه حـق و باطـل وجـود دאشـته     

  و نه دليل بطالن حق! باشد، אما אينها نه دليل حقانيت باطل אست
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هرگز به خاطر אين گونه אز شباهتها نيست، بلکـه بـه    gبطالن قيام و خروج قبل אز قائم
رא  gאست که هر قيـام و خروجـی قبـل אز قـائم     gسبب محکمات و نصوصی אز אهل بيت

تنهـا کسـی אسـت کـه      gאند. אز طرفی در مباحث گذشته دאنسـتيم کـه يمـانی    تخطئه کرده
در אيـن گونـه    gאسـت؛ پـس منظـور אز قيـام قـائم      gسمت אمام مهدی قيامش حقّ و אز

  شود. وت به حاکميت خدא شناخته میאست که با وصيت و علم و دع gروאيات خود يمانی

  در خواب و بیداری gاّدعای رؤیت امام مهدی
رא در رؤيـای صـادقه مشـاهده     gنخستين بار אمام مهـدی  gאينکه אمام אحمد אلحسن

  شانه رسالت و يمانی بودن خود رא در رؤيا ديده، دليل بر بطالن אوست؟!کرده و نخستين ن

چيست؟ אو نيز در کـودکی نخسـتين بـار     gپس نظر شما در باره حضرت يوسف صديق
 gکنند و پـدرش يعقـوب   در رؤيا ديد که يازده ستاره و خورشيد و ماه به سمت אو سجده می

  الت خوאهد رسيد؟!אز همين رؤيا دאنست که אو به زودی به مقام رس
ْمَس  وَ  كَْوكَباً َعَرشَ  أََحدَ  َرأَيُْت  إoِِّ  أَبَِت  يا ِألَبيهِ  يُوُسفُ  قاَل  إِذْ    ١ساِجدينَ   يل َرأَيْتُُهمْ  الَْقَمرَ  وَ  الشَّ

به پدرش گفت: پدر جان من ديدم که يـازده سـتاره و خورشـيد و     gهنگامی که يوسف
  کنند. ماه به من سجده می

يْطانَ  إِنَّ  كَيْداً لَكَ  فَيَكيُدوا إِْخَوتِكَ   َعىل ُرْؤياكَ  تَْقُصْص  ال بُنَيَّ  يا قاَل    ٢ُمب�ٌ  َعُدوٌّ  لِْإلِنْسانِ  الشَّ
کشند. همانـا   فرمود: پسرم رؤيايت رא برאی برאدرאنت نگو، چون برאيت نقشه می gيعقوب

  شيطان دشمن آشکار אنسان אست.

در خـوאب مشـاهده کـرد و حضـرت      نخستين بار خبـر و آيـه رسـالت خـود رא     gيوسف
که عالم به حقايق ملکوت بود، אز אو خوאست که אين مسـأله رא אز بـرאدرאن کتمـان     gيعقوب

  کند تا مورد حسادت و مکر بنی אسرאئيل قرאر نگيرد.

ــدی  ــام مه ــتاده  gرؤيــت אم ــدش و وصــی و فرس ــط فرزن ــدאری توس ــد  در بي אش أحم
دقـت   gست؟! به אين روאيت אز אمام صادقאمر عجيب و خالف قرآن يا روאيات א gאلحسن

تـر אسـت،    کنيد. فرمود: صاحب אين אمر (אمام مهدی) دو غيب دאرد که يکی אز ديگری طـوالنی 
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گويند کشته شده؛ پس بر مر אمامت אو کسـی بـاقی    شود مرده و برخی می تا جايی که گفته می
جايگاه و אمـر واليـت אو و    ماند مگر عده אندکی אز אصحابش. و در آن هنگام هيچ کسی بر نمی

  گيرد. ... مطلع نيست، مگر مواليی که אمر אمامتش رא بعد אو به عهده می
 يَبَْقـى فَـَال  قُتِـَل  يَُقوُل  بَْعٌض  وَ  َماَت  يَُقاَل  َحتَّى اْألُْخَرى ِمنَ  أَطَْوُل  إِْحَداُهFَ  غَيْبَتَْ�ِ  اْألَْمرِ  َهَذا لَِصاِحِب  إِنَّ 

  ١.أَْمرَهُ  يَِيل  الَِّذي الَْمْوَىل  إِالَّ  غَْ�ِهِ  َال  وَ  أَْمرِهِ  وَ  َمْوِضِعهِ  َعَىل  أََحدٌ  يَطَّلِعُ  َال  وَ  أَْصَحابِهِ  ِمنْ  يَِس�ٌ  نََفرٌ  إِالَّ  أَْمرِهِ  َعَىل 
در شب وفاتش در کتاب غيبـت طوسـی توجـه کنيـد،      kאگر به حديث وصيت رسول אهللا

گيـرد و هنگـام    رא بعد אو به عهده مـی  gزمانخوאهيد ديد که آن مواليی که אمر אمامت אمام 
אسـت و   gظهور نخستين مؤمنان و مقرّبان אوست، همان وصی و فرستاده و فرزندش אحمـد 

 gتوאند مردم رא بـه سـمت بيعـت بـا אمـام زمـان       در نتيجه تنها کسی که در زمان غيبت می
گيرد و برنامه ظهـور و  باشد و مستقيماً אز אو دستور ب gدعوت کند و رאبط مردم با אمام مهدی
  قيامش رא مهيا کند، مهدی אول אست.

نيز به همين جهت אست. حال אگر شما شـيفته کلمـه    gאهميت شناخت و بيعت با يمانی
رא بـاب خـود معرفـی کـرده و      gعلـی  kبابيت هستيد، אشـکالی نـدאرد، چـون رسـول אهللا    

  אست. gنيز در زمان ظهور، باب رسيدن به אمام مهدی gأحمد

  gبه یFنی gل کارکردهای امام زمانانتقا
אنـد، אمـا    אنتقـال نـدאده   gرא به مهـدی אول  gيمانيون هيچ گاه کارکردهای אمام زمان

אند، אما شما يا אطالعـی אز   به אو دאده gو אئمه אطهار kتعبير مهدی و قائم رא خود رسول אهللا
همچنانکـه  کنيـد،   حسـادت مـی   gو مهـديين  gאين روאيات ندאريـد يـا بـر فضـايل אئمـه     

کردنـد، אمـا وقتـی نوبـت بـه فضـايل אمـام         رא قبول مـی  kگذشتگان شما فضايل رسول אهللا
کردند، در حالی که אگر وאقعـا بـه    رسيد، همچون شما شروع به طعنه و تمسخر می می gعلی

 kאيمان دאشتند، بايد وصی و אول אلمؤمنين و אول אلمقربين و باب مدينـه אلنبـی   kرسول אهللا
  کردند. می رא هم قبول

حال لطفا به تاريخچه زندگی و دعوت אحمد قاديـانی مرאجعـه کنيـد و پـس אز مطالعـه آن      
بگوييد که آيا אو هم با همان قانون شناخت حجت (يعنی وصيت و علم و دعـوت بـه حاکميـت    
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رא در خوאب ديـدم   gخدא) خود رא معرّفی و אثبات کرد، يا אينکه صرفاً אدعا کرد که אمام مهدی
  ؟!gشد و سپس خود אمام زمان gباب אمام مهدی و سپس

نويسنده محترم بهتر אست به جای طرح אدعاهای وאهـی و کلـی و بيـان جمـالت مهمـل،      
يک مدّعی مهدويت رא پيدא کند که صاحب قـانون معرفـت حجـت بـوده باشـد. تنهـا در אيـن        

عـای אمامـت و   توאند سيد אحمد אلحسن رא با مدّعی ديگری مقايسـه کنـد، وگرنـه אد    صورت می
مهدويت و رسالت، نه دليل بر حقانيت אست و نـه دليـل بـر بطـالن، بلکـه אساسـاً אينهـا אدّعـا         

دهنـد؟! تمـام خلفـای     هستند، نه دليل! حال چطور برخی אدّعا رא به جای دليل بطالن قرאر مـی 
אمـام  אلهی همين אدعاها رא مطرح کردند، אما چون صاحب نصّ و علـم بودنـد، آنهـا رא پيـامبر و     

  ناميم، نه مدّعی دروغين!! می

به تاريخچه אحمد قاديانی و آثار אو و يارאنش مرאجعه کنيـد و بـه جـای تقليـد و شـعارهای      
אی، تحقيق کنيد و ببينيد که آيا אو دليلی محکم אز قرآن و عترت אرאئه کـرد بـر مهـدويت     رسانه

  و قائم بودن و אمام بودن خودش؟!

يت و مهدويت و يمانی بـودن و قـائم بـودن، بـه تنهـايی אمـر       بنابرאين אدعای مالقات و رؤ
باطلی نيست، بلکه אدّعای فاقد دليل، باطـل אسـت. خوאننـدگان محتـرم و عاقـل אيـن نوشـتار        

نيز يکی אز مدّعيان عصر ظهور خوאهـد بـود و אو نخسـت     kفهمند که خود قائم آل محمد می
خوאند تا بـه تـدريج    ردم رא به بيعت فرאمیکند و م گری و مهدويت و قائم بودن می אدّعای منجی

عده אنصارش به ده هزאر نفر مرد رزمجو برسد و قيام کند؛ پس אگـر صـرف אظهـار אيـن אدّعـا،      
کرديـد،   gدليل بر بطالن مدّعی باشد، شما پيشاپيش حکم به بطـالن دعـوت خـود مهـدی    

  دليل و حجت مقبولی نزد خدאوند.   بدون هيچ

  یانی است؟!کدام فرقه شبیه فرقه قاد
אکنون که بحث אز شباهتهای فرق אنحرאفی مطرح شد، بد نيست به אين نکته אشـاره کنـيم   
که אگر אمروز بخوאهيم مصدאقی برאی شباهت با فرقه قاديانی پيدא کنيم، آن مصدאق قطعاً אمـام  

های ممتاز قاديانی אين بود که بـر خـالف    نخوאهد بود، چون يکی אز شاخصه gאحمد אلحسن
روشن جهاد در אسالم، هنگامی که אنگليس به بـالد شـرق حملـه کـرد، فتـوא دאد کـه        نصوص

جنگيدن با אنگليس و دفاع در برאبر אين کافر حربی الزم نيست. אو با אيـن فتـوאی عجيـب، אوج    
  وאبستگی فکری و مالی خود رא به אنگليس אظهار کرد.
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قاديانی پيدא کنـيم، قطعـاً   حال אگر در عصر حاضر بخوאهيم کسی رא مشابه شخصيت אحمد 
آن شخص جناب آقای سيستانی אسـت کـه بـا شـروع و تشـديد حمـالت نيروهـای אشـغالگر         
אمريکايی به عرאق و کشتن هزאرאن نفر عرאقی و تجاوز به نـوאميس آنهـا در אبوغريـب، پـس אز     

ال دאد: אی אز شيعيانش אز אو در باره دفاع و جنگ با אشـغالگرאن سـؤאل کردنـد، فتـوא      אينکه عده
(جهاد در زمـان غيبـت وجـود    وجود للجهاد فی زمان אلغيبة و אلدفاع له مرאتب ال يجوز تخطيها 

  ندאرد و دفاع هم مرאتبی دאرد که نبايد אز آن تخطی کرد!!)

אين فتوא در حالی بود که همه فقهای شيعه و سنی אتفاق نظر دאرنـد کـه جهـاد دفـاعی در     
ری אست و نياز به אجازه אمام يـا نايـب אو نـدאرد، אمـا جنـاب      برאبر کافر حربی، وאجب عينی و فو

آقای سيستانی با אين فتوאی عجيب و شاذّ کاری کرد که ژنرאل رאمسفلد در مجله تـايمز رسـماً   
אی بنويسد که مرجعيت אعالی عرאق کمک کرد تـا مـا بتـوאنيم     אز אيشان تشکر کند و در مقاله

ميليـون دالر بـه مرجعيـت     ٢٠٠ل رאمسفلد نوشت که دموکرאسی رא در عرאق حاکم کنيم! ژنرא
گفتند که אين يک تهمـت   عرאق هديه دאديم تا مردم عرאق رא آرאم کند. در آن زمان بسياری می

אست، אما جالب אينجاست که بعدאً برخی אز شيعيان آقای سيستانی بـه صـورت رسـمی و کتبـی     
سخ رسـمی فرمودنـد کـه: אيـن مبلـغ      אين سؤאل رא אز خودشان مطرح کردند و אيشان هم در پا

  قبض شده تا خرج אيتام و مساکين عرאق شود!!

به نظر شما אين شخص (يعنی آقای سيستانی که نخست بـه عنـوאن يـک طلبـه و سـپس      
شود) با منش אحمد قاديـانی   آيت אهللا و آيت אهللا אلعظمی و ... و אکنون אمام سيستانی خوאنده می

بر هيچ طـاغوت و مسـتکبری سـر تعظـيم فـرود نيـاورد و بـه        شباهت دאرد، يا کسی که در برא
همين سبب، به جای پول و محافظ و بيت پرهزينه و ماشينهای خارجی و ...، غربت و آوאرگـی  

  و فقر خودش و خانوאده و אنصارش رא به جان خريد؟! 

هـای رسـمی و کتـبش بيندאزيـد،      אما אگر نگاهی به تاريخچه زنـدگی و دعـوت אو و بيانيـه   
אهيد ديد که با وجود אينکه هيچ نيرو و پول و تسليحاتی در אختيـار ندאشـت و مـورد حمايـت     خو

يـت و  هيچ قدرت و حزب و جعيت بشری نبود، אما هميشه بر جهاد و قتال با کفار، אمريکـا، وهاب 
  אلقاعده و دאعش تأکيد کرد. 

  وهابیت فرقه با شباهت
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 آن حـدאقل  کـه  دאرد وجود نيز وهابيت و אلحسن אحمد جريان بين אشترאکی وجوه«

 مرجـع  بـا  بـويژه . باشـد  می شيعه دينی عالمان و فقهاء شيعی، مرجعيت با آنان دشمنی

 و. کننـد  مـی  אبـرאز  رא دشـمنی  بيشـترين  سيستانی، אهللا آية شيعه، عاليقدر مبارز و نستوه
 و فنـد تر אقسـام  אز و کـرده  تکفير رא אو باشد، مخالف جريان אين آرאء و عقايد با هرکسی

  .»دאرند خويش، باطل جريان ترويج و אشاعه در سعی جادو، و سحر گاهی حتی حيل،

دشـمنی آشـکارتر אز    g، مهدی منتظرgدر گذشته دאنستيم که طبق روאيات אهل بيت
گويند برگـرد کـه نيـازی بـه تـو       دهند و به אو می فقها ندאرد و همين جماعت فتوא به قتلش می

زند و ... . آيـا همـين مشـابهت     نفر אز بزرگان آنها رא در کوفه میندאريم و حضرت گردن هفتاد 
کافی نيست؟! אگر خود حضرت ظهور کرده و چنين رفتـار   gبرאی بطالن دعوت אمام مهدی

  کرديد؟! م به بطالن و کفر אو نمیکرد، آيا شما به دليل مشابهت با وهّابيت حک می

  حمله به مرجع مبارز، آقای سیستانی
مرجع نستوه و مبارز عاليقدر شيعه يعنی آقای سيستانی، همين قدر کافی אسـت   אما در باره

که بدאنيد، אيشان قبالً هيچ دفاع رسمی و مستندی אز אنقالب آقای خمينی نکرد؛ אساساً אز نظـر  
אی ضـدّ   فقهی قائل به واليت فقيه و حکومت אسالمی مدّ نظر شـما نيسـت. وی هـيچ مبـارزه    

ی همين، אتباع شهيد صدر (ره) هموאره مشکل جدی با אيشـان دאشـتند و   صدאم אنجام ندאد و برא
  دאرند. وی در مقابل حمله نيروهای אشغالگر אمريکايی هم فتوא به عدم جهاد دאد.

حال با توجه به אين مقدمات بفرماييد که دقيقـا چـرא و بـا چـه تـوجيهی، آقـای سيسـتانی        
  تبديل به يک مبارز نستوه شدند؟!

گفت که در مقابل دאعش فتوאی جهاد دאد و אلحشد אلشـعبی رא بنـا کـرد و بـا      حتماً خوאهيد
سپاه قدس אيرאن و رهبر جمهوری אسالمی هماهنگ شد و ... . بسيار خوب، به نظـر شـما هـر    

شـد کـه فتـوא بـه دفـاع در       کس ديگری بجز آقای سيستانی، אز ترس جان خودش مجبور نمی
شـد کـه بـا يـک قـدرت بزرگتـر        خودش، مجبور نمـی مقابل دאعش بدهند و برאی قوت بيشتر 

  پيمان شود و אز אو و نيروهايش حمايت مصلحتی کند؟! אی هم منطقه

نويسنده ظاهرאً אطالعی אز تاريخچه مرجعيت عرאق و آقای سيستانی نـدאرد، وگرنـه چنـين    
خچـه  برد که يـک حرکـت مبـارزאتی در تاري    آورد و אقالً אسم کسانی رא می فضاحتی به بار نمی

  عمر خودشان ثبت کرده باشند.
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مستحضريد که صدאم ملعون چند نفر אز مرאجع معروف عرאق אز جمله سـيد محمـد صـادق    
صدر (ره) و سيد محمد باقر صدر (ره) و سـيد محمـد بـاقر حکـيم (ره) و بسـياری אز شـيعيان       

نی نـزد. بـه   عرאق و فعاالن سياسی و دينی شيعه رא ترور کرد، אما يک سيلی هم به آقای سيستا
خوאسته با نـابودی مرאجـع    نظر شما אين گونه אعمال صدאم هدفمند نبوده אست؟! يعنی آيا אو نمی

  ضدّ طاغوت، אفرאد خاصی رא به عنوאن مرجع تقليد علَم کند تا زودتر به אهدאفش دست يابد؟!

  یFنیون تکفیری هستند؟!
  گويد:   نکته ديگر אينکه نويسنده به دروغ می

 ترفند אقسام אز و کرده تکفير رא אو باشد، مخالف جريان אين آرאء و عقايد با هرکسی«

  .»دאرند خويش، باطل جريان ترويج و אشاعه در سعی جادو، و سحر گاهی حتی حيل، و

يـا مسـئوالن مکتبـه אو در نجـف      gيک بيانيه يا موضع رسمی אز אمـام אحمـد אلحسـن   
  ت من אعتقاد ندאرد، کافر אست!بياوريد که بگويد يا بنويسد که هر کسی به دعو

مخالفت کند و حـقّ و אمـرش رא منکـر شـود،      gאما به نظر خود شما אگر کسی با مهدی
  شناسيد؟! رא چطور و با چه قانونی می gکفر نورزيده؟! شما مهدی

آيا مخالفان و منکرאن دعوت خلفای خدא (يعنی مثالً مخالفان و منکرאن حضرت محمـد يـا   
موسی يا حضرت אبرאهيم) אز ديد شما کـافر بودنـد يـا مـؤمن؟! אگـر       حضرت عيسی يا حضرت

  بگوييد که کافر بودند، آيا شما با وهابيت شباهت پيدא نکرديد؟!

در روאيـات   gتکفير کـاری אسـت کـه خدאونـد سـبحان در قـرآن کـريم و אهـل بيـت         
منکـرאن   אند؛ پـس אصـل تکفيـر کـردن کـافرאن و مخالفـان و       شان صدها بار אنجام دאده نورאنی

  دعوت خلفای خدא אمر غلطی نيست.

کننـد و   אز قضا يکی אز کارهای متعارف فقها همين אست که هموאره کسانی رא تکفيـر مـی  
کنند، بـه خصـوص مرאجعـی کـه تعلـق       حکم אرتدאد و אفساد فی אألرض و قتلشان رא صادر می

هـم   gאمام مهدی شديدی به حکومت دאرند، که אخيرאً فتوא به مفسد فی אألرض بودن אنصار
  رא هم محقّق کردند.  gدאدند و به لطف خدא אين پيش بينی אهل بيت

دאند که مدّعيان ديگری بودند که هزאرאن نفر رא تکفيـر و سـپس    نويسنده محترم خوب می
دאنيد אين مسئله با تکيه بر مبنای אعتقـادی کـامالً قابـل حـلّ אسـت، چنانکـه        אعدאم کردند. می

ديگری مثل אيشان طبق مبنای فقهی خودشان (که واليت مطلقـه بـرאی    آقای منتظری و عده
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کردنـد، אمـا عـده ديگـری طبـق مبنـای        فقيه قائل نبودند) אين قتلهای گروهی رא محکوم مـی 
گفتنـد   واليت مطلقه فقيه (که אلبته فاقد حتی يک دليل قرآنی يا روאيی يـا عقلـی אسـت)، مـی    

ت و مردم بايد در برאبر رأی فقيه مبسوط אليـد رאضـی و   رأی فقيه در باره خونهای مردم نافذ אس
  ساکت باشند.

نيـز کسـانی رא    gبنابرאين تکفير אختصاصی به فرقه وهابيت ندאرد، بلکه قرآن و אهل بيت
دليـل تکفيـر    گـوييم کـه معصـوم هسـتند و کسـی رא بـی       אند، אما در باره آنها مـی  تکفير کرده

تکفير شده باشد، وאقعاً کـافر אسـت،    gو אهل بيت کنند؛ پس هر کسی که در نگاه قرآن نمی
אما در باره فقهايی که مدّعی نيابت و אمامت و مرجعيت هستند (خوאه אز אهل سنت تکفيـری يـا   
אز شيعيان تکفيری) אين אعتقاد رא ندאريم، زيرא آنها هيچ واليتی بر خلق خدא ندאرنـد؛ پـس אگـر    

  شوند.   صادر کنند، ضامن آن خوب محسوب میحتی يک نفر رא تکفير کرده يا حکم قتلش رא 

هـای شـيعه    با توجه به אين مقدمه (که ظاهرא مورد قبول همه אست) بفرماييد که تکفيـری 
چه کسانی هستند؟ يمانيون يا ديگرאن؟! و چـه کسـانی אز אيـن جهـت بـه وهابيـت و علمـای        

  وهابی شباهت دאرند؟! 

ق دאرد کفر و אسـالم ديگـرאن رא مشـخص    آيا قبول دאريد که در زمان ما تنها کسی که ح
  شناسيد؟!   ه رאهی و چه قانونی میאست؟ אو رא چگونه و با چ gکند، مهدی موعود

  کند!! جادو می gیFنی
  گويد:   در قسمت آخر هم نويسنده می

 جريان ترويج و אشاعه در سعی جادو، و سحر گاهی حتی حيل، و ترفند אقسام אز و«

  .»دאرند خويش باطل

آورنـد کـه    دقيقاً همان سخنی رא بـه زبـان مـی    gא شکر که دشمنان دعوت يمانیخدא ر
אجدאدشان در مقابل خلفای خدא به زبان آوردند، بدون آنکه بفهمند با אين سـخنان آبـروی خـود    

  کنند.  بردאری می رא برده و אز حقيقت پروژه تکرאری خود پرده

کنـيم تـا    א در قرآن کريم بررسی مـی ر» سحر«با אجازه شما موאرد אستعمال مشتقات کلمه 
  زدند؟!   ببينيم چه کسانی به چه کسانی تهمت جادوگری و سحر می

برאی بنی אسرאئيل مبعوث شد، به بينات و آيـات (معجـزאت) אو گفتنـد     g. وقتی عيسی١
  سحر آشکار.
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 النَّـاَس  تُكَلِّـمُ  الُْقـُدِس  بُِروحِ  أَیْدتُكَ  إِذْ  َدتِكَ والِ   َعىل وَ  َعلَیكَ   نِْعَمتی اْذكُرْ  َمْریمَ  ابْنَ  عیَىس  یا هللاَُّ  قاَل  إِذْ «
 الطَّیـرِ  كََهیئَـةِ  الطِّـینِ  ِمـنَ  تَْخلُـُق  إِذْ  وَ  اْإلِنْجیـَل  وَ  التَّْوراةَ  وَ  الِْحكَْمةَ  وَ  الِْكتاَب  َعلَّْمتُكَ  إِذْ  وَ  كَْهالً وَ  الَْمْهدِ  ِفی

 كََفْفـُت  إِذْ  وَ   بِـإِْذنی  الَْمـْو� تُْخـِرجُ  إِذْ  وَ   بِإِْذنی اْألَبْرََص  وَ  اْألَكَْمهَ  تُْربِئُ  وَ   ْذنیبِإِ  طَیراً فَتَكُونُ  فیها فَتَنُْفخُ   بِإِْذنی
  .١»ُمبینٌ  ِسْحرٌ  إِالَّ هذا إِنْ  ِمنُْهمْ  كََفُروا الَّذینَ  فَقاَل  بِالْبَیناِت  ِجئْتَُهمْ  إِذْ  َعنْكَ  إِْرسائیَل   بَنی

گويد که حتی אگر خوאسته آنها (کفار) رא אجابـت کنـی و    یم k. خدאوند به حضرت محمد٢
گوينـد: אيـن سـحر و     کتابی مادی אز آسمان برאيشان بياوری که با دست خود لمس کننـد، مـی  

  جادوی آشکار אست.

  .٢»ُمبینٌ  ِسْحرٌ  الَّإِ  هذا إِنْ  كََفُروا الَّذینَ  لَقاَل  بِأَیدیِهمْ  فَلََمُسوهُ  ِقرْطاٍس   فی كِتاباً َعلَیكَ  نَزَّلْنا لَوْ  وَ «

  گفتند که אو جادوگر دאنايی אست. g. بزرگان قوم فرعون بعد אز ديدن معجزאت موسی٣

   .٣»َعلیمٌ  لَساِحرٌ  هذا إِنَّ  ِفْرَعْونَ  قَْومِ  ِمنْ  الَْمَألُ  قاَل «

אی بياوری برאی سحر کردن ما، هرگـز بـه    گفتند که هر معجزه g. فرعونيان به موسی٤
  وريم.آ تو אيمان نمی

   .٤»Mُِْؤِمنینَ  لَكَ  نَْحنُ  فFَ بِها لِتَْسَحرَنا آیةٍ  ِمنْ  بِهِ  تَأْتِنا َمْهF قالُوا وَ «

گفتنـد: אيـن شـخص     . کافرאن در مقابل دعوت رسـولی کـه אز بـين خـود آنهاسـت مـی      ٥
  جادوگری آشکار אست.

ِ  وَ  النَّاَس  أَنِْذرِ  أَنْ  ِمنُْهمْ  َرُجلٍ   إِىل أَْوَحینا أَنْ  َعَجباً لِلنَّاِس  أَكانَ «  ِعنْـدَ  ِصـْدقٍ  قََدمَ  لَُهمْ  أَنَّ  آَمنُوا الَّذینَ  بَرشِّ
  .٥»ُمبینٌ  لَساِحرٌ  هذا إِنَّ  الْكاِفُرونَ  قاَل  َربِِّهمْ 

  گويند که אين سحری آشکار אست. شود، کافرאن می . وقتی حقی אز ناحيه خدא نازل می٦

» َّFَ٦»ُمبینٌ  لَِسْحرٌ  هذا إِنَّ  قالُوا ِعنِْدنا ِمنْ  الَْحقُّ  جاَءُهمُ  فَل.   

گوييد که אين سـحر אسـت؟    فرمود: آيا شما هرگاه که حقی برאيتان بيايد می g. موسی٧
  شوند). رسند אز طريق سحر (پيروز نمی در حالی که جادوگرאن به نتيجه نمی

                                                                                                                   

 .١١٠مائده:  - ١

 .٧אنعام:  - ٢

 .١٠٩אعرאف:  - ٣

 .١٣٢אف: אعر - ٤

 .٢يونس:  - ٥

 .٧٦يونس:  - ٦
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اِحُرونَ  لِحُ یفْ  ال وَ  هذا ِسْحرٌ  أَ  جاَءكُمْ  لFََّ  لِلَْحقِّ  تَُقولُونَ  أَ   ُموىس قاَل «   .١»السَّ

. אگر بابی אز آسمان (ملکوت) برאيشان باز کنيم که حقايق ملکوتی رא خودشان ببينند، بـاز  ٨
  بندی بوده و بلکه ما مورد سحر قرאر گرفتيم. گويند که چشم هم می

ا لَقالُوا«     .٢»َمْسُحوُرونَ  قَْومٌ  نَْحنُ  بَْل  أَبْصارُنا ُسكَِّرْت  إِ%َّ

گويند که شما אز يک مرد سحر شده تبعيـت   جلسات خصوصی به مؤمنان می. کافرאن در ٩
  کنيد. می

 َرُجـالً إِالَّ تَتَّبُِعونَ  إِنْ  الظَّالُِمونَ  یُقوُل  إِذْ   نَْجوى ُهمْ  إِذْ  وَ  إِلَیكَ  یْستَِمُعونَ  إِذْ  بِهِ  یْستَِمُعونَ  Mِا أَْعلَمُ  نَْحنُ «
   .٣»َمْسُحوراً

  אند.  کنم سحرت کرده ه گمان میگفت ک g. فرعون به موسی١٠

 یـا َألَظُنُّـكَ  إِنِّـی ِفْرَعـْونُ  لَـهُ  فَقـاَل  جاَءُهمْ  إِذْ  إِْرسائیَل   بَنی فَْسئَْل  بَیناٍت  آیاٍت  تِْسعَ   ُموىس آتَینا لََقدْ  وَ «
   .٤»َمْسُحوراً  ُموىس

 گفت: آيا אينجا آمدی که با سحر و جادويـت مـا رא אز سـرزمين    g. فرعون به موسی١١
  خودمان بيرون کنی؟

   .٥» ُموىس یا بِِسْحرِكَ  أَْرِضنا ِمنْ  لِتُْخرَِجنا أَِجئْتَنا قاَل «

خوאهنـد شـما    . فرعونيان گفتند: אين دو نفر (موسی و هارون) دو جادوگر هستند که می١٢
  رא با سحر و جادويشان אز سرزمينتان بيرون کنند.

   .٦»الُْمثْىل بِطَریَقتِكُمُ  یْذَهبا وَ  بِِسْحرِِهF أَْرِضكُمْ  ِمنْ  یْخرِجاكُمْ  أَنْ  یریدانِ  لَساِحرانِ  هذانِ  إِنْ  قالُوا«

אيمـان آوردنـد (و سـاير تماشـاگرאن بـا       g. وقتی که آن دو جادوگر به حقانيت موسی١٣
مشاهده آن معجزאت به אو אيمان نياوردند!!)، فرعون گفت که چرא بدون אجازه من بـه אو אيمـان   

  ی) بزرگ شماست که جادوگری رא به شما آموخته.آورديد؟ אو (موس

                                                                                                                   

 .٧٧يونس:  - ١

 .١٥حجر:  - ٢

 .٤٧אسرא:  - ٣

 .١٠١אسرא:  - ٤

 .٥٧طه:  - ٥

 .٦٣طه:  - ٦
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ـْحرَ  َعلََّمكُـمُ  الَّذی لَكَبیُركُمُ  إِنَّهُ  لَكُمْ  آَذنَ  أَنْ  قَبَْل  لَهُ  آَمنْتُمْ  قاَل «  ِمـنْ  أَْرُجلَكُـمْ  وَ  أَیـِدیكُمْ  فََألُقَطَِّعـنَّ  السِّ
   .١»أَبْقى وَ  َعذاباً أََشدُّ  أَینا لَتَْعلَُمنَّ  وَ  النَّْخلِ  ُجُذوعِ   فی َألَُصلِّبَنَّكُمْ  وَ  ِخالٍف 

 (مـدّعی رسـالت) بشـرى    شخص אين آيا: گويند مى يكديگر با آهسته و . ظالمان پنهان١٤

  پذيريد؟ مى رא אو سحر هستيد دאنا و بينا مردمى كه شما چرא مثل خود شما نيست؟

ــوبُُهمْ  الِهیـةً « وا وَ  قُلُ ــذینَ  النَّْجــَوى أََرسُّ ــ إِالَّ اهـذ َهــْل  ظَلَُمــوا الَّ ــأْتُونَ  أَ  ِمــثْلُكُمْ  بََرشٌ ــْحرَ  فَتَ ــتُمْ  وَ  السِّ  أَنْ
ونَ     .٢»تُبِْرصُ

های متعدد و پيشنهادهای مختلف معجـزه مـادی کـه بـه رسـول       . ظالمان بعد אز بهانه١٥
  کنيد. گفتند که شما אز يک مرد سحر شده تبعيت می دאدند، در نهايت می kאهللا

   .٣»َمْسُحوراً َرُجالً إِالَّ تَتَّبُِعونَ  إِنْ  الظَّالُِمونَ  قاَل  وَ  ِمنْها یأْكُُل  َجنَّةٌ  لَهُ  تَكُونُ  وْ أَ  كَنْزٌ  إِلَیهِ   یلْقى أَوْ «

. فرعون به بزرگان دربار گفت که אين مرد (موسی) يک جادوگر بـزرگ و دאناسـت کـه    ١٦
  خوאهد شما رא با سحر و جادوی خودش אز سرزمينتان بيرون کند. می

  .٤»تَأُْمُرونَ  ذا فFَ بِِسْحرِهِ  أَْرِضكُمْ  ِمنْ  یْخرَِجكُمْ  أَنْ  یریدُ  *َعلیٌم  لَساِحرٌ  هذا إِنَّ  َحْولَهُ  َإلِ لِلْمَ  قاَل «

אيمان آوردند گفت: چرא بدون אجازه مـن بـه    g. فرعون به دو جادوگری که به موسی١٧
  אو אيمان آورديد؟ אو بزرگتر و אستاد شما جادوگرאن אست.

ْحرَ  َعلََّمكُمُ  الَّذی لَكَبیُركُمُ  إِنَّهُ  لَكُمْ  آَذنَ  أَنْ  قَبَْل  لَهُ  مْ آَمنْتُ  قاَل «  وَ  أَیـِدیكُمْ  َألُقَطَِّعـنَّ  تَْعلَُمونَ  فَلََسْوفَ  السِّ
   .٥»أَْجَمعینَ  َألَُصلِّبَنَّكُمْ  وَ  ِخالٍف  ِمنْ  أَْرُجلَكُمْ 

  אی. . قوم ثمود به پيامبرشان (حضرت صالح) گفتند که تو جادو شده١٨

ا قالُوا« رینَ  ِمنَ  أَنَْت  إِ%َّ   .٦»الُْمَسحَّ

  אی. گفتند که تو جادو شده g. אصحاب אأليکة به شعيب١٩

ا قالُوا« رینَ  ِمنَ  أَنَْت  إِ%َّ   .٧»الُْمَسحَّ

                                                                                                                   

 .٧١طه:  - ١

 .٣אنبيا:  - ٢

 .٨فرقان:  - ٣

 .٣٥و  ٣٤شعرא:  - ٤

 .٤٩شعرא:  - ٥

 .١٥٣شعرא:  - ٦

 .١٨٥شعرא:  - ٧
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رא ديدند، گفتند کـه אيـن سـحری     g. فرعونيان وقتی معجزאت روشن حضرت موسی٢٠
  آشکار אست.

» َّFَ١»ُمبینٌ  ِسْحرٌ  هذا قالُوا ُمبِْرصَةً  آیاتُنا جاَءتُْهمْ  فَل.  

هايش رא אرאئه کرد، گفتند که אين سحری אسـت کـه بـه دروغ     نشانه g. وقتی موسی٢١
אيـم و   אيم (يعنی چون مـا نشـنيده   بندی و ما אين سخنان رא در پدرאن و گذشتگانمان نشنيده می

  برאيمان אمر جديدی אست، پس باطل אست).

» َّFَلینَ  آبائِنَا  فی بِهذا َسِمْعنا ما وَ  ُمْفَرتىً  ِسْحرٌ  إِالَّ هذا ما قالُوا بَیناٍت  بِآیاتِنا  ىسُمو جاَءُهمْ  فَل   .٢»اْألَوَّ

  . کافرאن در باره حقی که برאيشان نازل شده گفتند که אين سحری آشکار אست. ٢٢

كُمْ  أَنْ  یدُ یر َرُجٌل  إِالَّ هذا ما قالُوا بَیناٍت  آیاتُنا َعلَیِهمْ   تُتْىل إِذا وَ «  مـا قـالُوا وَ  آباُؤكُمْ  یْعبُدُ  كانَ  َعFَّ  یُصدَّ
  .٣»ُمبینٌ  ِسْحرٌ  إِالَّ هذا إِنْ  جاَءُهمْ  لFََّ  لِلَْحقِّ  كََفُروا الَّذینَ  قاَل  وَ  ُمْفَرتىً  إِفْكٌ  إِالَّ هذا

گوينـد کـه אيـن سـحری آشـکار       کنند و مـی  אی رא ببينند مسخره می . کافرאن هر نشانه٢٣
  אست.

  .٤»ُمبینٌ  ِسْحرٌ  إِالَّ هذا إِنْ  قالُوا وَ «

کردند که يـک منـذر (هشـدאر دهنـد و رسـول) אز بـين خـود آنهـا          . کافرאن تعجب می٢٤
  گفتند: جادوگر دروغگو. برאيشان بيايد و به אو می

اٌب  ساِحرٌ  هذا الْكاِفُرونَ  قاَل  وَ  ِمنُْهمْ  ُمنِْذرٌ  جاَءُهمْ  أَنْ  َعِجبُوا وَ «   .٥»كَذَّ

رא برאی فرعون و هامان و قارون فرسـتاديم، אمـا گفتنـد: אيـن جـادوگری       gموسی .٢٥
  دروغگوست.

اٌب  ساِحرٌ  فَقالُوا قاُرونَ  وَ  هامانَ  وَ  ِفْرَعْونَ   إِىل«    .٦»كَذَّ

  . وقتی حقی برאی אين کافرאن آمد گفتند که אين جادوست و ما قبول ندאريم.٢٦

                                                                                                                   

 .١٣نمل:  - ١

 .٣٦قصص:  - ٢

 .٤٣سبأ:  - ٣

 .١٥صافات:  - ٤

 .٤ص:  - ٥

 .٢٤غافر:  - ٦



 همه گمرאهند جز يمانی صاحب پرچم هدאيت  ٢٢٢  

    .١»كاِفُرونَ  بِهِ  إِنَّا وَ  ِسْحرٌ  ذاه قالُوا الَْحقُّ  جاَءُهمُ  لFََّ  وَ «

گفتند: אی جادوگر! خدאيت رא بخوאن با آنچه نـزد تـو    به אو می g. برאی تمسخر موسی٢٧
  پيمان نهاده که ما هدאيت شويم.

اِحرُ  أَیَها یا قالُوا وَ «   .٢»لَُمْهتَُدونَ  إِنَّنا ِعنَْدكَ  َعِهدَ  Mِا َربَّكَ  لَنا اْدعُ  السَّ

شود، کافرאن به آن حقی کـه برאيشـان آمـده     ت روشن ما برאيشان تالوت می. وقتی آيا٢٨
  گفتند: אين سحر آشکار אست. می

  .٣»ُمبینٌ  ِسْحرٌ  هذا جاَءُهمْ  لFََّ  لِلَْحقِّ  كََفُروا الَّذینَ  قاَل  بَیناٍت  آیاتُنا َعلَیِهمْ   تُتْىل إِذا وَ «

جـادوگری   gکـه موسـی  . فرعون به تخت قدرت (يا سـپاهيانش) رو کـرد و گفـت    ٢٩
  ديوאنه (يا جن زده) אست.

   .٤»َمْجنُونٌ  أَوْ  ساِحرٌ  قاَل  وَ  بُِركْنِهِ  فَتََوىلَّ «

. هميشه אينگونه بود که هيچ رسولی برאيشان نيامد مگر אينکه گفتند جـادوگر אسـت يـا    ٣٠
  ديوאنه (جن زده).

   .٥»َمْجنُونٌ  أَوْ  ساِحرٌ  قالُوا إِالَّ َرُسولٍ  ِمنْ  قَبْلِِهمْ  ِمنْ  الَّذینَ  أََ�  ما كَذلِكَ «

گوينـد يـک جـادوی     گردאننـد و مـی   אی هم ببينند رو برمـی  . אگر آيت و نشانه و معجزه٣١
  تکرאری אست.

  .٦»ُمْستَِمرٌّ  ِسْحرٌ  یُقولُوا وَ  یْعرُِضوا آیةً  یَرْوا إِنْ  وَ «

אن ديگـر  گفتند که אين هم يک جادوسـت אز کـه אز جـادوگر    . کفار با مشاهده قرآن می٣٢
  آموخته.

  .٧»یْؤثَرُ  ِسْحرٌ  إِالَّ هذا إِنْ  فَقاَل «

گويا همين مقدאر برאی تدبّر خوאنندگان عزيز کافی بـود تـا بـدאنيم کـه تکنيـک אتهـام بـه        
                                                                                                                   

 .٣٠زخرف:  - ١

 .٤٩زخرف:  - ٢

 .٧אحقاف:  - ٣

 .٣٩ذאريات:  - ٤

 .٥٢ذאريات:  - ٥

 .٢قمر:  - ٦

 .٢٤مدثر:  - ٧
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  جادوگری و مسحور شدن، حربه دאئمی دشمنان برאی אبطال دعوتهای אنبياء بوده אست.

گفتند کالمـش   دور کنند، می kول אهللامشرکان حجاز برאی אينکه مردم رא אز پيرאمون رس
گفتند با אيـن   אی אست که אرزش شنيدن ندאرد؛ گاهی هم می شعر אست، يعنی حرفهای شاعرאنه

بنشينند و کالمـش   kکند تا مردم رא بترسانند که مبادא ساعتی نزد رسول אهللا کلمات سحر می
  رא گوش بدهند.

کنـد و يمـانيون    حمد אلحسـن جـادو مـی   شود که سيد א אمروز در کشور ما پيوسته گفته می
אند؛ پس با آنها نشست و برخاست نکنيد و کـالم و دليلشـان    جادوگرند يا مسحورند و جادو شده

  کنند. رא گوش ندهيد، چون شما رא هم سحر می

  אما دو پرسش אصلی برאی ما پيش آمده:

אی ندאرنـد؟!   هره. אين چه سحری אست که فقط در אختيار يمانيون אست و ديگرאن אز آن ب١
گوييد که با وهابيت و بهائيت و يهود و نصاری و دههـا ديـن و فرقـه     شما به همه حوزويان می

مذهبی ديگر وאرد بحث شوند و آنها رא هدאيت کنند، אما אز موאجهه علمی با يمانيون אبـاء دאريـد   
لمی با يمـانيون.  کنيد אز گفتگو و بحث ع ها رא به شدت نهی می و مردم و حوزويها و دאنشگاهی

و אنصـار אوسـت رא بـه     gتوאنيد سنخ و عيار و تبار אين سحر خاصی که فقط نزد يمانی آيا می
صورت شفاف برאی مردم توضيح دهيد؟! آيا אين نوع سـحر و جـادو چيـزی شـبيه بـه سـحر و       

  کردند؟! جادوی رسوالن گذشته نيست که به همين علت مردم رא אز دور آنها دور می

אز سنخ سحر אست، پس چـرא دههـا گـروه و کـارگروه و مرکـز و       gوت يمانی. אگر دع٢
אيـد؟!   کانال برאی پاسخ علمی و روאيی و تاريخی به אين دعوت مبارک مهـدوی تأسـيس کـرده   

مگر برאی אبطال سحر بايد دليل روאيی אقامه کرد؟! אکنون אگر کسـی جـن زده يـا سـحر شـده      
برند که אو رא אز شرّ سحر و جنّ خـالص کنـد،    طلسمات میباشد، אو رא نزد אساتيد علوم غريبه و 

  کنند تا سحرش باطل شود؟! يا אستدالل برאيش ذکر می

. به نظر شما אگر کسی سحر شده باشد، بايد אو رא به אنفرאدی و زنـدאنهای طـوالنی مـدت    ٣
ی و ببريد تا سحرش باطل شود؟! آيا אنسان سحر شده و جـن زده אختيـاری دאرد کـه در אنفـرאد    

زندאن توبه کند؟! چرא صدها بار يمانيون אيرאن رא دستگير کرده و مدتهای طـوالنی بـدون هـيچ    
دאريد؟! آيا אين کار به אبطـال سـحر آنـان کمـک      توجيه شرعی و حتی قانونی در حبس نگه می

کند؟! آيا אين گونه رفتارها نشانگر شکست و אفتضاح علمی شـما در مقابـل دعـوت مبـارک      می
  يست؟! وگرنه چه نيازی به ضرب و شتم و دستگيری و ...؟!ن gيمانی



 همه گمرאهند جز يمانی صاحب پرچم هدאيت  ٢٢٤  

אی אز جـادوی   خوאنندگان عزيز و منصف، آنچه که در אين کتـاب تـا کنـون ديديـد، نمونـه     
אيـد و   يمانيون אست؛ پس شما با خوאندن אين آيات و روאيات و אدله عقلی، אکنون مسـحور شـده  

زدگی و سـحر، بـه سـاختمانهای هولنـاک      אگر سحر شما باطل نشود، به زودی برאی درمان جن
وزאرت אطالعات و حفاظت אطالعات سپاه و دאدگاه ويژه روحانيت و دאدگاه عمومی يا نظـامی و  

  شويد!! المی منتقل مینظير جمهوری אس زندאنهای غير אستاندאرد و بی

  بهائیت فرقه با شباهت
 وب فضای אز ستفادهא بهائيت، همچون يمانی، مدعی جريان تبليغی אبزאر ترين مهم«

 مـذهبی،  جوאنـان  عموماً زيرא. אست جوאنان، پاک אحساسات אز אستفاده سوء و אينترنت و

 در شـوند  مـی ) عـج ( زمـان  אمـام  אسم به مذهبی گوی و گفت تاالرهای و ها سايت وאرد

 وی پيـروאن  و אلحسـن  אحمـد  جريان به متعلق تاالرها، و ها سايت אين אز برخی حاليکه

 אز. نباشـد  نيـز  هـا  تـاالر  אيـن  سردر در אلحسن אحمد אز حرفی وقت هيچ يدشا. باشد می

 شوق سر אز و نيست تخصصی אطالعات مهدويت، بحث در نيز جوאنان אطالعات طرفی،

 سری يک رعايت با يمانی، مدعی جريان. خورند می فريب و شده جذب گاهی אشتياق، و

 رא جوאنـان  وسـيله،  بدين و ،تبشيری مسيحيت و بهائيت جريان همچون אخالقی אصول

  .»کنند می مطرح رא خود وאهی אدعاهای آن אز پس و جذب

  אگرچه אين فقره אز کالم نويسنده محترم نيازمند پاسخ نيست، אما:

. אستفاده אز تکنولوژی روز (مانند אينترنت و ماهوאره) نه دليل بطالن يک دعـوت אسـت و   ١
همـه جريانـات مـذهبی و سياسـی و אعتقـادی در      دאنند کـه   نه دليل حقانيت آن؛ پس همه می

تـان رא در   کننـد. آيـا خـود شـما مقالـه      عصر حاضر، אز فضای مجازی حد אکثر אسـتفاده رא مـی  
سايتها؟! پـس شـما هـم     بازאر به دست مردم رسانديد يا אز طريق فضای مجازی و وب پنجشنبه

های مجازی אسـت؟! يعنـی صـد     هبهائی هستيد؟! آيا אساساً دليل بطالن بهائيت אستفاده אز شبک
  سال پيش که אينترنت وجود ندאشت، دليلی برאی אبطال אين فرقه ندאشتيد؟!

در زمانی آغاز شد کـه אکثـر مـردم אيـرאن و عـرאق هـيچ        g. دعوت אمام אحمد אلحسن٢
های مجازی و אينترنتی ندאشتند، يعنی در سالهای آغـازين אيـن    אمکاناتی برאی אستفاده אز شبکه

  های مجازی. אکثر مردم حتی تلفن همرאه هم ندאشتند، چه رسد به شبکهدعوت 
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های مبتنی بـر ثقلـين    در تبليغ روبرو و به وسيله روشنگری g. بيشتر אنصار אمام مهدی٣
אنـد و   و همچنين مشاهده کرאمات و رؤياهای صادقه به אيـن دعـوت مبـارک مهـدوی پيوسـته     

  אين אمر مطلع هستند. به خوبی אز gآگاهان אز مسايل دعوت يمانی

هـای مربـوط بـه دعـوت      . برخالف אظهار خالف وאقع جنابعالی، در همه سايتها و شـبکه ٤
هـک شـده و אيـن     g، آرم و شعار و پرچم و نام مبارک אمام אحمد אلحسـن gمبارک يمانی

توאنيد به غرفـه   . برאی مثال میgيک قانون אست برאی تاالرهای رسمی دعوت مبارک يمانی
در پالتاک کـه زيـر نظـر مکتـب אمـام אحمـد        gعربی و אنگليسی אنصار אمام مهدی فارسی و
شود مرאجعه کنيد و ببينيد که نخسـتين پيـامی کـه در عنـوאن آن غرفـه       אدאره می gאلحسن

אی کـه بـه    شنويد چيست و نخستين جمله אی که می کنيد چيست و نخستين جمله مشاهده می
  د چيست؟شو صورت متن برאيتان نمايش دאده می

همچنين به همه گروههای مجازی تلگرאم و فيسبوک و ... برويد تا ببينيد که آيـا نويسـنده   
گويد يا دروغ؟! אز همـه مخالفـان عزيـز و محقّقـان محتـرم       محترم، در אين موضوع رאست می

  کنم که אين کار رא تجربه کنيد و سپس به אين سؤאلم پاسخ دهيد:  خوאهش می

گويند، آيا منبع مـورد אعتمـادی در    گی دروغهای فاحش و آشکار میکسانی که به אين ساد
  شوند؟! باره معارف و عقايد دينی محسوب می

سوאد!) قدرت تشـخيص حـق و باطـل رא     אطالع و بی . אگر جوאنان (به قول شما ساده و بی٥
خورنـد، چطـور قبـول     رא مـی  gندאرند و در אين محيطهای مجازی فريب אنصار אمام مهـدی 

  אند؟!   که فريب شما رא نخورده کنيم

بگذאريد حرف دل نويسنده محترم אين مقاله و همفکرאنش رא صريح و روشـن بيـان کـنم:    
توאنند حـق و باطـل رא تشـخيص دهنـد، بجـز آن       سوאد و نفهم هستند و نمی جوאنان همگی بی

نـد، چـون آنهـا    جوאنانی که به جريان ما (شيعيان مرאجع و پيروאن واليت مطلقه فقيه) אيمان دאر
به دليل אطاعت مطلق אز شخصی غير معصوم که خودش رא ولیّ אمـر مسـلمين جهـان و אمـام     

نامـد، بسـيار فهميـده و متخصـص هسـتند،       אمت و بزرگترين نشانه خدא (آيت אهللا אلعظمی) می
אلبته تا زمانی که همچنان طوق بندگی אيشان در گردشان باشد، אما بـه محـض אينکـه همـين     

ا مطالعه و تحقيق و بحث و کنکاش، رאه ديگری رא אنتخاب کنند، تبـديل بـه گروهـی    جوאنان ب
 شوند.   خورده می لوح و فريب سوאد و ساده ساده و بی

کنم که عقيده خود در باره مردم אيرאن و جوאنان کشـورمان رא   אز نويسنده محترم تشکر می
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  به روشنی אظهار کرد.

אطالع که هيچ تخصصی در مهدويت ندאرند، אميـر شـما    نويسنده محترم، آيا אين جوאنان بی
دאنستند؟! چرא در آن زمـان نيـاز بـه     نمی gو پرچمدאر لشکر אمام زمان gرא نايب אمام زمان

، gهـای سـيد يمـانی    تخصص در مهدويت و علوم دينی ندאشتند و حـاال کـه بـا روشـنگری    
אند، نادאن و سـاده   آينده خود کرده אی אز آنها شروع به تحقيق وאقعی در باره عقايد گذشته و عده

  شوند؟! خورده تلقی می و فريب
  ١تَْعِقلُونَ  فَال أَ  هللاَِّ  ُدونِ  ِمنْ  تَْعبُُدونَ  لFِ وَ  لَكُمْ  أُفٍّ 

  کنيد؟! پرستيد. آيا אنديشه نمی אف بر شما و بر آنچه که به جای خدא می

  داعش فرقه با شباهت
 دروغـين،  يمـانی  بصـری  אلحسـن  אحمد جريان و دאعش معتقدند אمر کارشناسان«

 که هستند אسالم جهان در غربی، مستشرقين مطالعات شده رسانی روز به نسخه آخرين

 گزאره אز אستفاده سوء دنبال به و. دאرند نيز پوشانی هم يکديگر با مفاهيم، برخی در دقيقا

 ت،سـن  אهـل  در دאعـش  پرچم رنگ. باشند می خويش אهدאف جهت در آخرאلزمانی های

 پـرچم  روی عبـارت  سـفيد؛  شيعه، در مهدويت مدعی אلحسن אحمد پرچم رنگ و سياه

) אهللا رسول محمد و אهللا אال אله ال( شهادتين سنت، אهل آخرאلزمانی نماد عنوאن به دאعش

 شـيعی،  آخرאلزمـانی  نماد عنوאن به دروغين مهدويت مدعی يمانی پرچم عبارت و אست

"zدر سـعی  אسالمی، بزرگ مذهب دو عنوאن به باطل، ريانج و אستعمار. אست" هللا אلبيع 

 אسـالمی  بـزرگ  مـذهب  دو در آخرאلزمان منجی و مهدويت مساله کشاندن אنحرאف به

 همگـان  حاليکـه  در. باشـند  مـی  خـويش  شـيطانی  אهدאف جهت در سنت، אهل و شيعه

 تشـابه  تعل به...  و شعار אنتخاب پرچم، رنگ همچون معيارهای אز אستفاده که دאنند می

 אعتناء و אعتماد قابل وجه هيچ به אسالم، تاريخ طول در دروغين مدعيان طرف אز سازی

  .»نيست

  در پاسخ بايد بگوييم:

همـان پـرچم אمـام    » אلبيعـة هللا «دאنـد کـه پـرچم     . نويسنده محترم مقالـه אحتمـاالً مـی   ١
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  در هنگام ظهور אست. gمهدی

  ١.َجلَّ  وَ  َعزَّ  ِ¶َِّ  َعةُ الْبَيْ  gالَْمْهِديِّ  َرايَةِ  ِيف  يَكُونُ 
אی  پس אحتماالً با אصل אين پرچم و شعار مشکلی ندאرند، אما אينکه אز گفته خود چـه نتيجـه  

کنم אين قسمت אز مقاله אيشـان אشـتباه    خوאهد بگيرد، אصالً برאيم روشن نيست و گمان می می
و دאرאی نقـش   يـک پرچمـی دאرد و آن پـرچم سـفيد     gحروفچينی אست، چون باألخره قائم

خوאهند با אين موضوع אثبات کننـد   رنگ و سرخ و سبز. حال چطور می אست، نه سه» אلبيعة هللا«
متعلق به אستکبار אست؟! مـن پاسـخی بـرאی אيـن سـؤאل نـدאرم. شـايد         gکه دعوت يمانی

آمـده אيـن אسـت کـه      gخودشان در آينده پاسخ بدهند. فقط آنچـه در אحاديـث אهـل بيـت    
شـود، يعنـی אيـن پـرچم مقـدّس نشـانه אمـام         אيـن پـرچم شـناخته مـی     به وسيله gمهدی
אند کـه אيـن پـرچم نشـانه مـدّعيان       אست، در حالی که نويسنده محترم تصور کرده gمهدی

رא بپـذيريم يـا    gدאنيم که بايد کالم אهل بيـت  های אنحرאفی אست. حال نمی دروغين و فرقه
  کالم ژورناليستهای سياسی رא!

هـای شـومی بـرאی     يم که אستعمار معطل و بيکار نيست، بلکه قطعاً نقشـه دאن . ما هم می٢
منحرف کردن مسير אسالم دאرد، אما سخن در אين אست کـه آيـا אيـن مسـأله بايـد אصـل אول       
אعتقادאت ما باشد و همه عقايدمان رא بر אساس همين אمر تأسيس کنيم؟! مشرکين مکه همـين  

گفتند אو به سبب سـفرهايی کـه بـه     کردند و می وאرد می kאشکال رא بر دعوت حضرت محمد
هـای   אی אز آنهـا گرفتـه و سـخنان و آمـوزه     شام دאشته و مالقات با אحبار و علمای يهود، برنامه

آورد و ما אعرאب قرشی بايد در مقابـل אيـن توطئـه بيـدאر و هوشـيار باشـيم.        آنها رא به زبان می
 دهـد، در  گويند که فقط يک بشر אو رא تعليم مـی  یدאنيم که آنها م فرمايد: ما می قرآن کريم می

 و אسـت ) فصـيح  غيـر ( אعجمى دهند مى نسبت אو به رא قرآن אين كه كس آن زبان كه صورتى
  .אست روشن و فصيح عربى زبان به قرآن אين

ا يَُقولُونَ  أَنَُّهمْ  نَْعلَمُ  لََقدْ  وَ    ٢ُمب�ٌ  َعَرِ ٌّ  لِسانٌ  هذا وَ  أَْعَجِميٌّ  لَيْهِ إِ  يُلِْحُدونَ  الَّذي لِسانُ  بََرشٌ  يَُعلُِّمهُ  إِ%َّ
شـديد و شـباهتهای بسـيار     يک لحظه تصوّر کنيد که در آن زمان با אين شبهه موאجه مـی 

کـرد. آيـا אسـتعمار در آن زمـان      ميان قرآن و تورאت نيز אين شبهه رא در ذهن شما تقويت مـی 
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شـما אگـر در آن زمـان بـا چنـين شـبهاتی       وجود ندאشته؟! آيا אين شبهات در آن زمان نبـوده؟!  
گفتيـد دسـتهای آلـوده شـياطين جـنّ و אنـس        دאديد؟! آيا نمـی  شديد، چه پاسخی می موאجه می

  אند؟! אحتماالً برنامه جديدی تدوين کرده و مدّعی ديگری وאرد بازאر کرده

مشکل نويسنده محترم و همفکـرאنش אيـن אسـت کـه محکمـات (يعنـی قـانون ثابـت و         
اپذير شناخت خلفای خدא) رא رها کرده و دنبال شبهات و فرضـيات אحتمـالی هسـتند، بـا     ن تخلّف

تـوאن אصـل وجـود     دאنند که با אيـن فرضـيات אحتمـالی و شـبهات مـی      אينکه خودشان بهتر می
خدאوند متعالی و صدق אدّعای همه خلفای אو رא زير سؤאل برد؛ پس אگر دنبـال حـق باشـند بـه     

پـذير   با دستهای پنهان אستکبار جهانی پيونـد دهنـد، قـدری مسـئوليت    جای אينکه همه چيز رא 
دهند که آيا دست خدאوند بـاالتر אز دسـت אسـتکبار و     شوند و يک بار به אين سؤאل پاسخ می می

شياطين نيست؟! آيا ممکن אست خدאوند قانونی برאی شناخت خلفـای خـود قـرאر دهـد و همـه      
ما אز قضا در باره يکی אز آنها אمريکا و אسـتکبار جهـانی بـا    خلفا رא با همان قانون معرّفی کند، א

ريزی طوالنی، دست خدא رא ببندند و به אو رودست بزننـد و مـردم    مطالعه دقيق روאيات و برنامه
  ناپذير אلهی فريب دهند؟! رא با همان قانون مشخص و ثابت و تخلّف

توאنسـته گـروه دאعـش رא    . אين چه نوع אستداللی אست که چون אستکبار در אهـل سـنت   ٣
بسازد، پس جبهه يمانيون نيز که در مقابل آنها هستند، شايد سـاخته همـان אسـتکبار باشـند؟!     
אگر خودتان مدرّس منطق باشيد، بـه دאنـش آمـوزی کـه چنـين אسـتداللی در برگـه אمتحـانی         

  دهيد؟! فرض کنيد من هم مانند شما אستدالل کنم و بگويم: אی می بنويسد، چه نمره

های جهادی رא سامان بدهد و אلقاعـده رא بسـازد و در    ستکبار با سالها مطالعه توאنست سنیא
نقـص بـه نظـر     אی کامـل و بـی   جهت مقابل نيز جبهه حزب אهللا رא در شيعه ساختند تـا برنامـه  

  برسد.

دهيـد؟! אکنـون همـان     אنصافاً אگر همين אستدالل رא برאی شما مطرح کنند، چه پاسخی می
  گانه معاف کنيد. های بچه خودتان بدهيد و ما رא אز پاسخ دאدن به אين شوخی پاسخ رא به

. آرم پرچم و رنگ و ... در مسايل אعتقادی چندאن אهميتی ندאرد، אما يمـانيون بـه אتکـاء    ٤
אنـد، نـه    אيمـان آورده  gناپذير شناخت خلفای خدא به אمام אحمـد אلحسـن   قانون ثابت و تخلّف

אست کـه آن   kدאنيد که אيمان ما به سبب وصيت رسول אهللا م میرنگ و جنس پرچم. شما ه
אنـد کـه هرچـه     فرمـوده  gرא نوشتار بازدאرنده אز گمرאهی برאی אمت تا אبد ناميده و אهل بيـت 
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و فقط يک نفر بـا אسـتناد و    ١شود אين وصيت برאيتان مشکل نمی برאيتان مشتبه و مشکل شود،
  .٢کند ود دعوت می، شما رא به حق خאستدالل به אين وصيت

אز سـوی אمـام    gدאنيد کـه مـا بـه سـبب علمـی کـه אمـام אحمـد אلحسـن          شما هم می
دאنيـد   אيم، نه جنس و رنگ پرچم. خودتـان بهتـر مـی    אظهار کرده به אو אيمان آورده gمهدی

ناشده علمی نگاشـته کـه هـيچ پاسـخی در      که אو بيش אز پنجاه کتاب در مسايل پيچيده و حل
دאريد و به همين سبب، به جای ورود بـه مباحـث علمـی אساسـی بـا يمـانيون،       مقابل آن علم ن

دאنيد که אو در زمـان حاضـر تنهـا     مشغول אنتشار شعارهای ژورناليستی هستيد. خودتان هم می
کنـد، در حـالی کـه     ) دعـوت مـی  אلبيعـة هللا کسی אست که مردم رא به مصدאق حاکميت خـدא ( 

م رא به ديکتاتوری (حاکميت أنا) يا دموکرאسـی (حاکميـت   ديگرאن (و אز جمله بزرگان شما) مرد
کنند؛ پس هيچ شکی در بطالن ديگرאن و حقانيت אين تنها دعوت کننـده بـه    نحن) دعوت می

  حاکميت خدא وجود ندאرد. 

دאنيد که همه אدله مُلکی و ملکوتی و صدها معجزه و کرאمت غيبی همگـی   خودتان هم می
دهند و אز همين رو در مقاله حاضر אو رא مـتّهم بـه    شهات می gبر حقانيت אمام אحمد אلحسن

ماننـد خـود    gאيـد کـه صـيحه جبرئيـل     سحر و جادو کرديد!! خودتان هـم אکنـون فهميـده   
אمری ملکوتی و غيبی אست و مصـدאق آن رؤيـای صـادقه و مکاشـفه אسـت کـه        gجبرئيل

نبيـاء و אوصـياء) رא در رؤيـا و    هزאرאن نفر با زبانها و عقايد و مليتهـای مختلـف، خلفـای خـدא (א    
دهنـد و   شـهادت مـی   gאند که به حقانيت و صدق אدّعای אمـام אحمـد אلحسـن    مکاشفه ديده

  تمثّل کنند. gو אهل بيت kتوאنند به صورت پيامبر دאنيد که شياطين نمی می
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  بندی و سخن پایانی جمع

  سخن آخرم فقط با نويسنده محترم مقاله אست.

ـ  ری، אز آنجـا کـه شـما رא حجـت אإلسـالم و אلمسـلمين خطـاب        جناب آقای مصطفی אمي
کنند (يعنی کسی که بايد سخنش حجت و دليل بر אسـالم و مسـلمانان مـردم باشـد) و بـه       می

کنيـد،   عنوאن אستاد مهدويت در دفتر تبليغات و حوزه علميه به سؤאالت مـردم پاسـخگويی مـی   
علميه قـم، אقـالً يـک کتـاب يـا جـزوه       خوب بود قبل אز نوشتن אين مطالب دور אز شأن حوزه 

  کرديد.   مختصر در باره دعوت سيد אحمد אلحسن مطالعه می

های شما روشن بود که אطالعاتی در باره אين موضوع ندאريد و لـذא رغبتـی بـرאی     אز نوشته
پاسخگويی به آن رא ندאشتم، אما نوشته شما رא سايتهای پربيننده سياسی تبليغ کردنـد و אز אيـن   

های سنگين تبليغـاتی   در مقابل אين هجمه gالزم ديدم که אز فرزند مظلوم אمام مهدیبابت 
دفاع کنم، تا بلکه خودتان و ديگـر مخاطبـان، قضـاوت و قياسـی بـين حـق و باطـل بکننـد و         

پيرאيه بشنوند تا حجت بر شما و آنان هم تمـام شـود، تـا     رא بی gحجت و دليل يمانی موعود
  دאنستم. گام قيام قائم منتقم) بگوييد که من نمینکند در قيامت صغری (هن

دאنيد که אين عادت ناپسند در حوزه علميه ما هست که به محض پوشـيدن لبـاس    شما می
کنند بايد به صورت خلق אلسـاعة در بـاره هـر موضـوعی אظهـار نظـر و        روحانيت، אحساس می

دאنـد. طـالب معمـوالً     א نمـی قضاوت قطعی کنند، تا مبادא مردم بگويند که אين روحانی چيزی ر
و بيشـتر  » دאنـم  نمـی «دאننـد، جـز کلمـه     همه کلمات و وאژگان و عبارאت فارسی و عربی رא می

ــه ــه       فتن ــت، چنانک ــين אس ــند معمّم ــالق ناپس ــين אخ ــی אز هم ــردم ناش ــات م ــا و אختالف ه
  ».كردند شد، مردم اختالف نمي اگر شخص نادان ساكت مي«فرمايد:  می gאميرאلمؤمنين

  ١.النَّاُس  اْختَلَفَ  َما الَْجاِهُل  َسكََت  لَوْ 
אيد که علمای حوزه، هنگامی که بدون אطالع و آگاهی الزم شروع به نقـد يـک    بارها ديده

نشـانند کـه گـاهی     ناپذيری به بار مـی  کنند، چه אفتضاحات جبرאن موضوع علمی يا אعتقادی می
  شود. مجازی منتشر می متأسفانه אز روی آنها، کليپهای طنز ساخته و در فضاهای

خوب بود که אز אين کليپهای طنز عبرت بگيريد و کاری نکنيد کـه אيـن آبـروی باقيمانـده     
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شـنوند، بـه يـاد کلمـات      لباس روحانيت هم حرאج شود و در آينده هرگاه مردم وאژه شيخ رא می
  عقل بيفتند. بين، پرحرف و کم مرאدفی مانند متکبّر، جاهل، خودبزرگ

אلوصية אلمقدسـة אلکتـاب אلعاصـم    «، »جامع אألدلة«کنم کتابهايی مانند  اد میبه شما پيشنه
אألربعون حـديثاً فـی   «، »אلمعترضون علی خلفاء אهللا«، »אلوصية و אلوصی أحمد«، »من אلضالل

هـای سـيد אحمـد אلحسـن و אنصـار و شاگردאنشـان رא        و ساير نوشـته » אلمهديين و ذرية אلقائم
تابها به زبان فارسی و عربی و ... در تارنمای رسـمی אيشـان موجـود    مطالعه بکنيد. همه אين ک

  אست: 

www.almahdyoon.co  

אگر من جای مسئوالن אطالعاتی و قضايی جمهوری אسالمی אيرאن بودم، شما رא بـه علـت   
  پرسيد چرא؟ کردم. می نوشتن אين مقاله دستگير و محاکمه می

در  g، چون אفترאء به يمـانی kنه به خاطر سخن پرאکنی بر ضدّ دعوت يمانی آل محمد
کشور ما אکنون مجاز و بلکه مورد توصيه אست، بلکه شما رא به جرم تبليغ برאی دعـوت يمـانی   

کردم، چون شما و אمثالتان با بيان אيـن אظهـارאت عجيـب ژورناليسـتی و      دستگير و محاکمه می
رديد که بسـياری אز אفـرאد دودل و متحيّـر يقـين بـه حقانيـت אمـام אحمـد         غير علمی، کاری ک

کنند و پس אز مدّتی تحقيق و تتبع بگويند: هرچه گشتيم، هيچ אشـکال دقيقـی אز    gאلحسن
  مخالفين نديديم و نشنيديم؛ پس אين دعوت حق אست و אشکالی بر آن وאرد نيست!

کنيد؟! آيـا   تر می وضوع، چقدر آن رא پررنگآيا خبر دאريد که با هجمه غير عالمانه به يک م
دאنيد چه مقدאر אفکار جوאنان جامعه رא درگير אين مسئله کرديد و چـه تعـدאدی אز مـردم بـه      می

خاطر خوאندن مقاالتی مانند مقاله شما کنجکاو شدند که با يمانيون وאرد بحـث و گفتگـو شـوند    
  אند؟! يمان آوردهא gو در نهايت אز همين طريق، به دعوت مبارک يمانی

کردنـد، چـون    لذא אگر مأمورאن قضايی و אطالعاتی عاقل بودند، قطعاً شـما رא دسـتگير مـی   
  خدمتی به نشر אين دعوت مبارک کرديد که شايد تأثيرش بيش אز تبليغهای ما باشد.

برאی همين خدمت بزرگ صميمانه אز شما سپاسگزאرم، چون אينک هر אنسان منصـفی کـه   
فهمد که مغز کالم يمانيون و حرف حساب شـما   ما و بنده رא بخوאند، هم میمتن پيش روی ش

  کند.  تان چيست؛ پس بهتر و سريعتر رאه درست رא אنتخاب می و حکومت مورد عالقه

  فرمود:  gאمام אحمد אلحسن
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  אعملوא ما تشائون، فإنکم للوאرث تمهّدون، شئتم أم أبيتم.

  کنيد، بخوאهيد يا نخوאهيد. سازی می زمينه خوאهيد بکنيد، چون برאی وאرث هرچه می

مطـرح کرديـد، عـين אشـکاالتی      gאشکاالت و شبهاتی که بر دعوت אمام אحمد אلحسـن 
کردنـد. برخـی אز    در مقابل دعوت آنها مطرح مـی  gو אئمه אطهار gאست که دشمنان אنبياء

حری و مسـحوری  אين شباهتهای عجيب رא در همين نوشتار مالحظه کرديد، مانند אتهام به سـا 
  سازی و توطئه دشمنان خارجی و ... . و مخالفت با علما و بزرگان و فرقه

توאنيـد بـه אيـن سـؤאل      شما متأسفانه אطّالعی אز قانون معرفت حجتهای خدא ندאريد و نمـی 
با چه قانونی خلفای گذشته خدא رא شناختيد و خلفای آينـده خـدא   «مهم אعتقادی پاسخ دهيد که 

پس אگر در زمان هر يک אز حجتهای خدא بوديد، به نظرتـان چـه موضـعی در    » شناسيد؟ رא می
شـديد يـا جـزو     گرفتيد؟! يعنی آيا جزو אقليت مؤمن به دعوت رسوالن אلهـی مـی   مقابلشان می

  مخالفان و אصحاب زر و زور و تزوير؟!

  گفتيد؟ هستيد. بگويم که در مقابل אو چه می gفرض کنيد در زمان حضرت نوح

  چ دليلی نياوردی و يک مدّعی کذאبی؛ـ تو هي

خـوאهی אينهـا رא بـه هـم      ـ אستداللت فقط به يک جمله وصيت آدم و شـيث אسـت و مـی   
گـويی   بچسبانی و به ما بگويی که من همان منجی موعود אز آل شيث هستم. אگر رאسـت مـی  

  دليلت رא אرאئه بده.

شويد. چنـد سـال    فتار طوفان میگويی که אگر به من אيمان نياوريد به زودی گر ـ دאئماً می
کشـی؟! کـی    کنی و هيچ طوفان و عذאبی نيامده؟! خجالت نمی אست که אين حرف رא تکرאر می

  خوאهی دست אز אين توهمات بردאری؟! می

های تکرאری سـر خـرمن    ـ  خيلی با ما جدאل کردی و خسته شديم אز אينکه حرفها و وعده
  دهی بياور: אش رא می אبی که وعدهگويی آن عذ تو رא شنيديم. אگر رאست می

اِدقینَ  ِمنَ  كُنَْت  إِنْ  تَِعُدنا Mِا فَأْتِنا ِجدالَنا فَأَكºََْْت  جاَدلْتَنا قَدْ  نُوحُ  یا قالُوا«   .١»الصَّ

  ـ ما אز אين حرفهای تو به يقين نرسيديم و شک دאريم که אدّعای تو رאست باشد:  

وافَرَ  بِالْبَیناِت  ُرُسلُُهمْ  جاَءتُْهمْ «  ِمFَّ  َشكٍّ   لَفی إِنَّا وَ  بِهِ  أُْرِسلْتُمْ  Mِا كََفرْنا إِنَّا قالُوا وَ  أَفْواِهِهمْ   فی أَیِدیُهمْ  دُّ
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  .١»ُمریٍب  إِلَیهِ  تَْدُعونَنا

  کنيم: ـ אگر دست אز אين אدّعاهای کذب برندאری، سنگسارت می

   .٢»لَْمرُْجومینَ ا ِمنَ  لَتَكُونَنَّ  نُوحُ  یا تَنْتَهِ  لَمْ  لَِنئْ  قالُوا«

  אی و بايد تحويلت بدهيم به مأمورאن و بازدאشتت کنيم: زده ـ شما ديوאنه هستی يا جن

بَْت « بُوا نُوحٍ  قَْومُ  قَبْلَُهمْ  كَذَّ    .٣»ازُْدِجرَ  وَ  َمْجنُونٌ  قالُوا وَ  َعبَْدنا فَكَذَّ

توאنسـتی   ـ אگر تو پيغمبر خدא و منجی قوم مـا بـودی، ال אقـل زن و بچـه خـودت رو مـی      
  خوאهی ما قبولت کنيم؟ אصالح کنی. تو که زن و فرزندت قبولت ندאرند، چطور می

 صـالَِحینِ  ِعباِدنـا ِمـنْ  َعبْـَدینِ  تَْحـَت  كانَتـا لُـوٍط  اْمـَرأََت  وَ  نُـوحٍ  اْمـَرأََت  كََفـُروا لِلَّـذینَ  َمثَالً هللاَُّ  َرضََب «
Fیْغنِیا فَلَمْ  فَخانَتاُه Fاِخلینَ  َمعَ  النَّارَ  اْدُخالَ قیَل  وَ  َشیئاً هللاَِّ  ِمنَ  َعنُْه   .٤»الدَّ

 أَعظُك إِنِّي علْم بِه لَك لَيس ما تَسئَلْنِ فَال صالحٍ غَيرُ عملٌ إِنَّه أَهلك منْ لَيس إِنَّه نُوح يا قالَ«

   .٥»الْجاهلينَ منَ تَكُونَ أَنْ

ا شخصيت و علما و بزرگان قوم بـه تـو אيمـان    ـ אگر تو رسول خدא بودی، يک عده אنسان ب
آوردند، در حالی که خودت يک אنسان عادی مثل ما هستی که هيچ فضيلتی بر مـا نـدאرد و    می

  لوح قوم ما هستند؛ پس حتماً دروغگويی: אی אرאذل و فرومايگان ساده پيروאن تو هم عده

 بـاِدی أَراِذلُنـا ُهـمْ  الَّـذینَ  إِالَّ اتَّبََعكَ  نَراكَ  ما وَ  ِمثْلَنا بََرشاً إِالَّ راكَ نَ ما قَْوِمهِ  ِمنْ  كََفُروا الَّذینَ  الَْمَألُ  فَقاَل «
أْی     .٦»كاِذبینَ  نَظُنُّكُمْ  بَْل  فَْضلٍ  ِمنْ  َعلَینا لَكُمْ   نَرى ما وَ  الرَّ

ديديـد کـه يـک אنسـان عـادی       بوديد و אو رא می gآقای אميری، אنصافاً אگر در زمان نوح
نور ندאرد و خانوאده אو هم قبولش ندאرند و بعد אز گذشت אين همه سال، جـز عـده    אست و هاله

شـود و هـيچ    دهد که محقّق نمی אندکی אرאذل به אو אيمان نياوردند و پيوسته وعده عذאبی رא می
  کرديد؟! يک אز بزرگان قوم (אلمأل) אو رא قبول ندאرند، چه برخوردی با אو می
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(بر فرض محال) دعوت אو رא قبول کرده بوديد. آيـا אز دعـوت   حال فرض کنيد که در آغاز 
شديد؟ پس אز سالهای طوالنی تنها عده אندکی به دعوتش אيمان آوردنـد. مؤمنـان    אو مرتد نمی

گويـد کـه هسـته     شود؟ گفت: خدאوند می گفتند که אين عذאب کی محقق می خسته شدند و می
رسـد. آنهـا    د و خرمايش رسيد، عذאب خدא مـی خرمايی رא بکاريد؛ هرگاه که تبديل به درخت ش

هفت سال منتظر بودند تا خرمايشان رسيد، אما عذאب خدא نرسيد و به همين جهـت يـک سـوم    
گويد کـه خرمـای    مجددאً با خدא مناجات کرد و گفت: خدא می gمؤمنان به אو مرتدّ شدند. نوح

به ثمر بنشـيند. هـر وقـت אيـن      אش رא بکاريد تا به دست آمده אز אين درخت رא بخوريد و هسته
شود. بار دوم هـم چنـين کردنـد، אمـا عـذאبی نيامـد و در        هسته به ثمر نشست، عذאب نازل می

نتيجه يک سوم ديگر هم مرتدّ شدند. باز همـين مناجـات و دسـتور بـه کاشـتن مجـدد نخـل        
  صورت گرفت و در مرتبه سوم طوفان رسيد و کافرאن هالک شدند.

رא جای مردم آن زمان بگذאريد و بگوييد که وאقعاً با אين طـرز فکـر و    آقای אميری، خودتان
  ؟!gهستيد يا אکثريت مخالف نوح gطرز گفتار و אستدالل، شما با پيروאن نوح

بوديد. منتظر پيامبری אلهی و منجی آسـمانی بوديـد و    gفرض کنيد که در زمان موسی
אنده فرعـون بـود و در کـاخ بزرگتـرين     آمد و فرزندخو ناگهان شخصی אز خانه فرعون بيرون می

گفت که مـن همـان پيـامبر موعـود      رشد کرده و بزرگ شده بود و می gدشمن بنی אسرאئيل
مژده آمدن من رא دאده بود. در آغاز به شـما هـيچ نشـانه و     gشما هستم که حضرت אبرאهيم

  برאيش ذکر کرده. gدאد، جز آن אوصافی که אبرאهيم אی نشان نمی معجزه

توאنستيد به چنين کسی با אين همه شبهه אيمان بياوريد؟! حال אگر ببينيد کـه همـين    یآيا م
شخص در يک درگيری دخالت کرده و با مشت به کسی زده و אو رא کشته و سپس فرאر کـرده  

شود و بـا همـان لبـاس     گری می و بعد אز سالها با لباس چوپانی برگشته و مدّعی نبوت و منجی
گويد که به من אيمان بياور تا אجازه بدهم کـه در حکومـت    رود و می ن میچوپانی به کاخ فرعو

  باقی بمانی، אنصافاً موضع شما و مرאجع عظام تقليد در برאبر چنين کسی چه بود؟!

فرض کنيد که (بر فرض محال) به چنين کسی אيمان آورديد و با بنی אسـرאئيل אز نيـل رد   
مـانم و عبـادت    وعده کرد که سی روز در آنجـا مـی  شديد. وقتی که אين مدّعی به طور رفت و 

אم برنگشـت، آيـا אو رא مـتهم بـه دروغگـويی و       کنم، אما در روز سی کنم و وحی دريافت می می
کرديد؟! وقتی گفت که خدאوند ده روز ديگر تمديـد کـرد، آيـا אو و خـدאيش رא      خلف وعده نمی

  و چهل روز אست؟! دאنسته که موعد ت کرديد که چرא אز אول نمی تمسخر نمی



 همه گمرאهند جز يمانی صاحب پرچم هدאيت  ٢٣٦  

אيـد،   پيش گرفته gبا خودتان منصف باشيد شيخ عزيز؛ آيا با אين روشی که در نقد يمانی
  آورديد؟! אيمان می gو موسی gبه نوح

آورديـد؟! بگذאريـد کمـی     بوديد. آيا بـه אو אيمـان مـی    gفرض کنيد که در زمان عيسی
سته بود جايی در کنيسـه بگيـرد   شرאيط وאقعی آن زمان رא بررسی کنيم. مادرش به زحمت توאن

تا عبادت کند و قدّيسه شود، אما يکباره غايب شد و بعد אز مدتی با يک بچـه برگشـت. علمـای    
کنيسه شماتتش کردند و گفتند که مادر و پدرت אهل אين کارها نبودند!! آيـا حاضـر بوديـد بـه     

אولـين شـبهه אساسـی    دאر شـده و تولّـدش    پيامبری אيمان بياوريد که مادرش بدون شوهر بچـه 
  برאی مخالفان بود؟

بعدאً همين جوאن شروع به دعوت کـرد و علمـای بـزرگ ديـن يهـود، همگـی تکـذيب و        
تاخت و به אعمـال و بـدعتهای آنهـا در ديـن אنتقـاد       تحقيرش کردند. אو هم پيوسته به علما می

برچسبی رא بـه אو   کرد. به چنين شخصی אيمان دאريد؟ چند معجزه אز אو ديدند و دقيقاً همان می
  زنيد.   می gزدند که شما אمروز به אمام אحمد אلحسن

گذشت تا אينکه باألخره چند نفر به אو אيمان آوردند، אما چه مؤمنـانی؟ يـک زن بـدکاره بـه     
ها پيدא کرد و گفت کـه   אسم مريم مجدليه و چند جوאن ساده. برخی אز אنصارش رא هم אز کاباره

نجا جای شما نيست. يک نگاهی به אين سـنخ مؤمنـان بيندאزيـد.    شما אهل ملکوت هستيد و אي
  آورديد؟! אنصافاً شما به אو אيمان می

אيمـان   gبقيه مسير رא خودتان بگوييد. אگر روز عاشورא بوديد آيـا بـه حسـين بـن علـی     
آورديد، در حالی که بر ضدّ ولیّ אمر مسلمين زمان خروج کرده بود و فقهـا فتـوא بـه قـتلش      می

کردند و در ميان אصحابش کسانی مثـل وهـب    هم تأييدش نمی kودند و صحابه پيامبردאده ب
אی برאی אيمان آوردن لشکر يزيد אرאئـه نـدאد و אسـتداللش تنهـا بـه       نصرאنی بود و هيچ معجزه

  بود؟! kآيات قرآن و حقّ ذوی אلقربی و وصيت رسول אهللا

آورديـد؟! يعنـی אگـر     אيمان میکه در پنج سالگی غيب شد،  gبگذريم؛ آيا به אمام مهدی
تـوאن نـام    אيمان تقليدی شما אز پدر و مادر و مدرّسان حوزه رא کنار بگـذאريم (کـه אساسـاً نمـی    

  אيمان بر آن نهاد) آيا شما به هيچ يک אز خلفای خدא אيمان دאريد؟!

کنيـد و توقـع    آن گونه که شما آرزو دאريد و طلـب مـی   gآيا هيچ يک אز אنبياء و אوصياء
אی به سادگی אو رא قبول کنيد و علما هـم همـرאه אو    אند که بدون هيچ شک و شبهه ريد، آمدهدא
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  باشند و حوزه علميه برאيش فرش قرمز پهن کند؟!

אيد بسيار متفاوت אست و آن دينی کـه   وאقعيت دين با אوهام و خرאفاتی که در آنها فرو رفته
هـای   ين خدא نيست، بلکه چيزی شـبيه אفسـانه  אيد و به مردم تزريق کرديد، אصالً د شما فهميده

  کردند. مادربزرگان אست که زير کرسی دאغ در فصل زمستان برאيمان تعريف می

همگی بايد אز نو مسلمان شويم؛ بايد אز نـو خـدא رא بـاور کنـيم؛      kبا آمدن قائم آل محمد
تفسير سـوره  «در کتاب  gشود و אمام אحمد אلحسن آن هم خدאی وאقعی که با علم אثبات می

کنـد، نـه خـدאيی کـه تنهـا خاصـيتش        אثبـات مـی  » عقايد אسالم«و » توهم אلحاد«و » توحيد
  ترساندن مردم برאی אطاعت بيشتر אز אرباب شماست.

אيمان بياوريم، چون تـازه فهميديـدم کـه     gبايد אز نو به همه خلفای خدא، אنبياء و אوصياء
دند که خدאوند آنها رא بـا نـص و وصـيت رسـول     אنسانهايی عادی مثل ما بو gאنبياء و אوصياء

  قبل و تأييد ملکوتی معرّفی کرده بود، نه אنسانهايی با هاله نور و قدرتهای خارق عادت!

در سيزده سـال دعـوت غريبانـه و مظلومانـه خـود در       kدאنيد که رسول אهللا محمد آيا می
نفـر کسـی بـه אو אيمـان      ٥٥شد و بجز  حجاز אز سوی همه بزرگان אحناف تکذيب و تحقير می

نيـاورد و وضـعيت مسـلمانان و مؤمنـان بـه אو چيــزی شـبيه وضـعيت אمـروز אنصـار قــائم آل          
  در حکومت אيرאن و عرאق بوده؟! kمحمد

آيا شما به چنين رسولی אيمان دאريد يا אينکـه بـه تبـع علمـای אحنـاف و אحبـار و رهبـان        
م (گماشـته      (علمای يهود و نصاری) אو رא شاعر و سـاحر و مسـحور و   مجنـون و کـذאب و معلـَّ

  دאنيد؟! دشمن) می

  אينها مقدمه بود برאی אينکه نکته مهمی رא گوشزد کنم. אين نکته رא به خاطر بسپاريد:

هر رسول و حجتی که برאيتان آمد، تکذيب و تمسـخر و تحقيـرش کرديـد. همـه אنبيـاء و      
کرديـد. אيـن رفتـاری بـود کـه      אئمه رא متهم کرديد و بـا تکبـر در مقابـل آنهـا אظهـار وجـود       

אنجام دאدند و در مقابل حجت هر אمـامی، دههـا شـبهه     gگذشتگانتان با همه אئمه معصومين
ژورناليستی و سياسـی مطـرح کردنـد. אيـن رفتـاری بـود کـه پـدرאنتان در کـربال بـا حسـين            

رא بـه جـرم خـروج     gخوאهيد باری ديگر حسين אنجام دאدند و אمروز شما هم می gمظلوم
يه ولیّ אمر مسلمين جهان و אعتقاد به حاکميت خـدא و نفـی حاکميـت مـردم، بـا لـب تشـنه        عل

  بکشيد.

فقط بايد يادآوری کنم که אين אمام بر خالف حجتهای قبل، منتقم אست و همه ظلمهـايی  
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  گيرد. می gکند و אنتقام سختی אز قاتالن حسين که به همه خلفای خدא شده رא جبرאن می
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