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امام صادق  فرموده است :
( قائم آل حممد  میآید تا این که به جنف أشرف میرسد ولشكر سفیانی
و اصحابش از کوفه خارج میشوند در حالی که مردم نیزمهراهش هستند وآن ،در
روز چهارشنبه است؛ پس او (قائم) آنان را دعوت به مذاکره میکند و حقش را
به آنان گوش زد می کند و به آنان میگوید :که مورد ظلم و ستم واقع شده است
و میگوید:
هر کس با من با خدا احتجاج کند  ،من از مهه کس به خداوند أولی هستم
...وآهنا به او میگویند :از مهاجنا که آمدی برگرد  ،ما نیازی به تو نداریم  ،این را
به

مشا گفته بودیم و مشا را نیز آزموده ایم  )...حبار األنوار ج 25ص. 783
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نصيحتى
براى طالب حوزه هاي علميه و هركس كه طالب حق است
از طالب حوزه های علمیه در جنف و در قم و درهر جا که هستند خواهش مي كنم این
نصیحت را ازمن قبول کنند درحالی که عذاب دردناکی نزدیک است و سخنان آل حممد  را
برحسب آنچه خدا آنان را أمر فرموده است ،در جای خود قرار دهند ؛ و حکمت میانیه را مانند به
باد دادن کاه  ،به باد فنا نسپارند و سپس پشیمان شوند هنگامی که پشیمانی سودی ندارد .ای قوم :
( )

(من رساالت پروردگارم را به شما ابالغ میکنم و خیر خواه امینی برایتان هستم)

و یا ال اقل مانند ملکه سبأ با خودتان منصف باشید .
ِ
ِ
الر ْْح َم ِن
یم إِنَّهُ ِمن ُسلَْی َما َن َوإِنَّهُ بِ ْس ِم اللَّ ِه َّ
﴿قَالَ ْ
ت یَا أَیُّ َها ال َْم ََلُ إِنِّي أُلْق َي إِلَ َّي كتَ ٌ
اب َك ِر ٌ
()5
الرِْح ِ
یم ﴾
َّ
(ملکه سبا) گفت( :ای اشراف! نامه پرارزشی به سوی من افکنده شده! این نامه از
سلیمان است ،و چنین میباشد :به نام خداوند بخشنده مهربان).

 اعراف . 86 : -سبأ.3.- 2 :
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از أبی خدجیه  ،أز ابی عبد اهلل  روایت شده است که میفرماید  ( :زمانیکه قائم آل
محمد  قیام می کند  ،أمر جدیدی میآورد  ،همان طور که رسول خدا (ص) در آغاز اسالم
()7

أمر جدیدی آورد )
هنگامی که هر انسانی که طالب حق است  ،این روایت را می خواند حتماً باید خود را برای
اِستقبال أمر جدیدی غری از آنچه برایش جا افتاده بود آماده سازد  ،بلکه بعضی روایات  ،أمر قائم آل
حممد  رابه امرغریب وصف کرده اند واصحابش را به غریبان  (:إسالم غریب اغاز شد و دوباره
غریب می شود همان طور که آغاز شده بود  ،پس سعادت و خجستگی برای غریبان باد ) ولی
متأسفانه هر جمموعه و گروهی میخواهد که إمام مهدی  مهانگونه که خودشان می خواهند  ،و
بر حسب نقشه ای که برای قیامش کشیده اند بیاید و آیا امام باید از مسریی که آهنا تبعیت آنرا را
واجب دانسته اند بیاید؟ واینگونه است که :
﴿ ُك ُّل ِْح ْز ٍ
ب بِ َما لَ َدیْ ِه ْم فَ ِر ُْحو َن ﴾

( )

( هر ْحزب  ،به آنچه نزد خود دارند خوشحالند )
پس اگر امام  از راهی دیگر بیاید می گویند :
﴿ َوقَالُوا لَ ْوالَ نُ ِّز َل َه َذا الْ ُق ْرآ ُن َعلَى َر ُج ٍل ِم َن الْ َق ْریَتَ ْی ِن َع ِظ ٍ
یم ﴾

()2

( گفتند  :چرا این قرآن بر مرد بزرگ (و ثروتمندی ) از این دو شهر ( مکه و طائف )
نازل نشده است )

 -3الارشاد شیخ مفید ج ص. 363
 - 3مؤمنون .33 :
 - 3زخرف .3 :
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واگر با نقشه و طرحی بیاید که در فکر و اندیشه آهنا نیامده بود و جدید باشد ،امام 
در نزد ایشان  ،دیگر امام نیست ؟؛وآیا باید کوچک شود و مورد تکذیب ومتسخر قرار گرید؟ .و
گوئی این سخن خدای تعالی  ﴿ :یاْحسرةً َعلَى ال ِْعب ِ
اد َما یَأْتِی ِه ْم ِم ْن ر ُس ٍ
ول إِالَّ َكانُوا بِ ِه
َ
َ
َ َ َْ
( )
یَ ْستَ ْه ِزئُون﴾
( افسوس بر این بندگان که هیچ پیامبری برای هدایت آنان نیامد مگر اینکه او را به مسخره
میگرفتند) به آنان أثر منی گذارد و اصال ایشان را خماطب قرارمنی دهد !!
واین چننی می شود تا جائیکه  ،عاقبتشان به جنگیدن با امام مهدی  منتهی میگردد  .از
امام باقر ( : اگر قائم آل محمد  قیام كند به سوی کوفه می رود  ،پس چند هزار نفر
که عقیده دارند ْحضرت مهدی  فرزند ندارد سالح بر دوش می گیرند و به سوی او می
آیند و به او ( قائم )میگویند  :برگرد از همانجا که آمدی ما اْحتیاجی به فرزندان فاطمه
علیها السالم نداریم ؛ پس شمشیر بر آنها میکشد و تا آخرین نفر آنها را می کشد ؛ سﭙس
وارد کوفه می شود و هر منافق شك کننده ای را می کشد و کاخ هایشان را منهدم میسازد و
()3

مبارزینشان رابه قتل میرساند تا اینکه خدا راضی شود)

واین نصیحتی است برای هرکس که از معاد میترسد و منی خواهد که با این سخن با إمام
 مقابله کند ( ای فرزند فاطمه س برگرد. ) ..

 - 8يس . 30 :
 -إلارشاد شیخ مفید ج ص. 363
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و احلمد هلل رب العاملنی ...
و صلى اهلل على حممد وآل حممد األئمة واملهدینی ...
خدای تعالی فرموده است ُ ﴿ :هو الَّ ِذي أَنْ ز َل َعلَی َ ِ
ات ُه َّن أ ُُّم
ات ُم ْح َك َم ٌ
اب ِم ْنهُ آیَ ٌ
َ ْ
ك الْكتَ َ
َ
ات فَأ ََّما الَّ ِذ ِ
ال ِ
شابهَ ِم ْنهُ ابْتِغَ ِ ِ ِ
ْكتَ ِ
شابِ َه ٌ
ُخ ُر ُمتَ َ
اب َوأ َ
ین في قُلُوبِ ِه ْم َزیْ ٌغ فَ یَتَّبِعُو َن َما تَ َ َ
َ
اء الْف ْت نَة َوابْتغَاءَ
َ
تَأْ ِویلِ ِه وما ی ْعلَم تَأْ ِویلَهُ إِالَّ اللَّهُ و َّ ِ
ِ ِ
آمنَّا بِ ِه ُكلٌّ ِم ْن ِع ْن ِد َربِّنَا َوَما یَ َّذ َّك ُر
الراس ُخو َن في الْعل ِْم یَ ُقولُو َن َ
َ
ََ َ ُ
ِ ()8
إِالَّ أ ُْولُوا األَلْبَاب﴾
( او کسی است که این کتاب ( آسمانی ) را بر تو نازل کرد که قسمتی از آن آیات

محکمات [ صریح و روشن ] است ،که أساس این کتاب میباشد و ( وهرگونه پیچیدگی در
آیات دیگر ،با مراجعه به اینها  ،برطرف می گردد ) وقسمتی از آن متشابه است [ آیاتی که
بخاطر باال بودن سطح مطلب و جهات دیگر ،در نگاه اول  ،اْحتماالت مختلفی در آن
میرود ولی با توجه به آیات محکم ،تفسیر آنها آشکار میگردد ] پس آنهایی که در
دلهابشان میل به انحراف است ،به دنبال متشبهاتند ،تا فتنه انگیزی کنند ( و مردم را گمراه
سازند ) و تفسیر ( نادرستی ) برای آن می طلبند  ،در ْحالی که تفسیر آنها را  ،جز خدا و
راسخان در علم  ،نمی دانند  ( .آنها که دنبال فهم و درک اسرار همه آیات قرآن در پرتو
علم و دانش الهی هستند ) میگویند  :ما به همه ی آن ایمان آوردیم  ،همه آن از طرف
پروردگار ماست  ،و جز صاْحبان عقل متذکر نمی شوند و این ْحقیقت را درک نمی کنند).
بعضى از سخنان ائمه

متشابه است مهان طور که بعضى سخنان خدای سبحان وبلند مرتبه

متشابه است و این مطلب  ،از خود ایشان

نقل شده است و چه بسیاراست که در مورد

مسأله صاحب األمر  به متشابه احتیاج داشته باشند ؛ مهان طور که امام رضا  فرموده
 - 6آل عمران . :

صيحتى براى طالب حوزه هاى علميه وهرك سكه طالب حق است 00 …………………………..……………..

است  ... ( :ما اگر هرچه میخواهید به شما بدهیم ( درباره اخبار صاْحب االمر ) برایتان شر
( )

می شود و صاْحب این أمر  گرفتارمی شود )...

امام رضا  ( : کسی که متشابه قرآن را به محکم آن برگرداند هدایت شده به صراط
مسقیم است سﭙس فرمود ْ :حتماً در اْحایث ما محکماتی مانند محکمات قرآن و
متشابهاتی مانند متشابهات قرآن وجود دارد پس متشابه آن را به محکم آن برگردانید و ازمتشابه
آن ( بدون این که آن را به محکمش برگردانید) تبعیت نکنید که گمراه میشوید )( ) .
اگر إنسانی که معصوم نیست  ،نیتش را برای خدای سبحان وبلند مرتبه خالص گرداند و خبواهد
و علی اخلصوص در احادیثی که درباره ی مسأله صاحب األمر 

درسخنان معصومنی

است تامل کند و آن را بفهمد  ،چه بسا برایش سوء تفاهم پیش می آید و اگر قسمتی را فهمید
قطعاً در فهم قسمت دیگر در إشتباه مى افتد زیرا باطل به عقل او خطور میکند برای این که او
معصوم نیست حال چه برسد کسی با تعصب از چیزی دفاع کند و بر آن إصرار ورزد و بر چیز
دیگری هجوم برد در حالی که وی نسبت به هر دو چیز جهل دارد و شاید کسی که مطالعه ای در
روایات معصومنی

داشته باشد  ،بداند که روزی یکی از ظاملنی  ،کتابی نوشت در ابطال قرآن

کرمی و إمام  برای وی نامه ای فرستاد به این مضمون  ( :شاید صاحب سخن (خدا) ،
منظوری غری از آنچه تو از سخنانش فهمیده ای داشته باشد )..و آن شخص موعظه شد و کتاب
باطلش را پاره کرد.
پس این سؤال را از متام کسانی که درمورد مسأله امام مهدی  کتاب یا مقاله مینویسند می
پرسم  :شاید صاحب سخن رسول اهلل و ائمه
ای داشته باشد ؟!
 - 2قرب الاسناد ص. 360
 - 0مستدرک الوسایل ج

ص . 333

منظوری غری از آنچه که تو از سخنانش فهمیده
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و اي کسی که در مورد قضیه امام مهدی  کتاب می نویسی  ،آیا متشابه سخنانشان را به
حمکم آن بر گردانده ای ؟
وحاال می پرسم  :آیا روایت ( توقیع ) علی بن حممد مسری از حمکمات است یا از متشاهبات ؟
اگر بگوئی ازحمکمات است ومعنی اش روشن است ،میگومی :عده زیادی از علماء معانی خمتلفی را
از آن فهمیده اند که از مجله آنان سید مصطفی کاظمی (ره) و سید حممد صادق صدر (ره) و
...می باشند  ،و این داللت بر آن دارد که معنایش برای ایشان واضح و روشن نیست و در این
مطلب شکی نیست ؛ پس نتیجه معنایش حمکم نیست بلكه متشابه است  .حال آیا ممکن است که
این روایت را اشتباه فهمیده باشی ؟؟
از جهتی دیگر،آیا منی دانی که روایت های حمکمی که معنایشان روشن است وجود دارد که
داللت دارد بر وجود سفریی قبل از قیام إمام  ، و آن روایات فراوان هستند و این یک منونه از
آهناست  ،فقط برای تذکر ،از امام باقر  (: برای صاْحب این أمر غیبتی است در بعضی از
این مناطق ( و با دستانش إشاره کرد به منطقه ذى طوی ) تا این که قبل از خروجش آن بنده
ای كه همراهش است می آید تا این که بعضی از اصحاب را مالقات می کند سﭙس میگوید :
شما چند نفرید؟ میگویند :ما تقریباً چهل نفریم  ،او می گوید اگر صاْحبتان را ببینید چگونه
خواهید بود ؟ میگویند :به خدا قسم اگربخواهد كوهى را ازبین ببریم ازبین مى بریم و سﭙس آن
بنده فردا میآید و میگوید :ده نفر از بهترین هایتان را معرفی کنید  ،پس إشاره می کند به آنها ،
و آنها را میبرد تا اینکه صاْحبشان را مالقات میکنند و او انها را برای شب بعد آماده می
( )

سازد )
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و در داستان جزیره خضراء که موثقینی از علمای شیعه در آثار شان آنرا نقل کرده اند ،که از
مجله آهنا :
 مریزا نوری در جنم ثاقب ج 5ص. 35
 سید نوراهلل شوشرتی در جمالس مؤمننی ج ص. 3
 شیخ علی حائری در إلزام الناصب ج 5ص. 82
 مقدس اردبیلی در حدیقت الشیعه ص . 35
 فیض کاشانی در نوادر االخبار ص .7
 شهید ّأول حممد بن مکی .

 سید هاشم حبرانی در تبصرة الوالی فی من رأی القائم املهدی (علیه السالم).
 عالمه مریزا رضای إصفهانی در تفسری األئمه هلدایة األمه .
 حر عاملی در إثبات اهلداة ج 3ص . 73
 حمقق کرکی و مؤسس مدرسه ی أصولی وحید هببهانی در حبث مناز مجعه ص . 55
شّب در جالء العیون است .
 سید عبد اهلل ّ
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و از مجله آهنا سید مهدی حبر العلوم دارای کرامات و مقامات است که در کتاب فوائد رجالیه
ج 7ص  ) 7بیانی را در مورد روایت علی بن حممد مسری از امام مهدی  نقل میکند که این
است منت آن  ( :گفتم ای موالیم ،از بزرگانمان روایت شده از صاْحب األمر که فرموده

است « :هنگامی که أمر شد به غیبت کبری اگر کسی پس ازآن بگوید مرا دیده است دروغ
گفته است » چطور است که در بین شما کسانی هستند که او(عج) را می بینند ؟ گفت :
راست گفتی  ،امام مهدی  آن سخن را فرمود ولی آن در زمانی بود که ْحضرت (عج) ،
دشمنان زیادی از أهل بیتش و دیگران و از فراعنه بنی عباس داشت و اوضاع بسیار خطرناک
بود تا جای که بسیارى از شیعه همدیگر را ازگفتگو درباره ی ایشان (عج) منع میکردند ولی
اآلن و در این زمان م ّدت غیبت طوالنی شده است و دشمنان از یافتن آن ْحضرت (عج) ناأمید
گشته اند و کشورمان از آنها و از ظلم وستم ایشان دور است و به برکتش کسی از دشمنان نمی
() 5

تواند به ما دسترسی داشته باشد )

و اگر این كالم برایت کافی نیست از باب « آهنا را ملزم کنید به آنچه که خود آهنا به آن ملزم
هستند » میگومی  :قانون و قاعده ی عقلی که در منطق و أصول مورد قبول مهه است این است که

 « :قضیه مهمله به قوه جزئیه باقی می ماند » و قضیه موجود در روایت مسری (  ...کسی که پیش
از صیحه و سفیانی ادعای مشاهده امام مهدی  را بکند دروغ گو و افترا کننده است ) ،
قضیه مهمله است پس به قوه جزئیه باقی می ماند یعنی این گونه می شود  ( :بعضی از کسانی که
ادعای مشاهده را پیش از صیحه وسفیانی داشته باشند دروغ گو و افترا زننده اند ) وهیـچ قرینه

خارجی که داللت بركلی بودن آن بکند وجود ندارد  ،بلکه قرینه خارجی بر جزئیه بودن آن وجود
دارد و آن قرینه  ،روایت هایی است که داللت میکند براین که امام مهدی  شخصی که
مناینده اش است را در زمان قبل از قیام به سوی مردم می فرستد و از مجله آن احادیث  ،روایت
گذشته و روایت میانی و  ...است که زیاد می باشند .
برای این که مطلب  ،بیشرت روشن شود  ،خصوصاً برای آهنایی كه از علم منطق و أصول اطالع
ندارند،میگومی :هر قضیه ای ( مجله ای ) یا مسوره است ویا مهمله ؛ وقضیه مسوره یا كلی است یا
 -بحار الانوار ج  3ص
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جزئی  ،پس اگر بگویی ( :همه کسانی که ادعای مشاهده ( امام مهدی  ) می کنند ...دورغ
گو هستند )  .این قضیه كلی می شود برای اینکه مجله را با لفظ « مهه ( یا کل ) » شروع کردی و
اگر گفتی  ( :بعضى از آهنایی که ادعای مشاهده می کنند  ..دورغ گو هستند )  .این قضیه جزئی
است برای اینکه مجله را با لفظ « بعضى » شروع کردی  .ولی أگر قضیه را مهمل گذاشتی و کلی یا
جزئی بودنش را مشخص نکردی ،آن قضیه ( مجله ) به قوه جزئیه باقی می ماند و افاده کلیت منی کند
 ،مگر اینکه قرینه ای خارجی وجود داشته باشد که داللت بر کلی بودن آن بکند  ،پس اگر این قرینه
وجود نداشته باشد و برعکس  ،قرینه ای بر جزئی بودن آن موجود باشد این قضیه  ،قضیه جزئیه به
حساب می آید  ،و قضیه فوق ( روایت مسری ) حد اکثر یک قضیه مهمله است و قرینه ای بر
كلیت آن وجود ندارد  ،بلکه قرائنی که داللت برجزئیت آن بکند وجود دارد .
است  .پس روشن میشود که قضیه مورد نظر ( روایت مسری
وآن قرائن  :روایت های ائمه
) قضیه جزئیه است  ،و براین أساس  ،روایت مسری به هیچ وجه داللت برانقطاع سفارت منی کند  .و
سپاس خدای یگانه را .
وچگونه حمکم به متشابه برگردانده می شود ؟!!! ( در حالی که باید متشابه به حمکم برگردانده
شود)
و چگونه حمکمات به کناری گذاشته می شوند ؟!!!
خداوند متعال میفرماید ﴿ :فَأ ََّما الَّ ِذین فِي قُلُوبِ ِهم َزیْ ٌغ فَ یتَّبِعو َن ما تَ َ ِ ِ
اء ال ِْف ْت نَ ِة
َ ُ َ
ْ
َ
شابَهَ م ْنهُ ابْتغَ َ
ِ ِ () 7
ِ
اء تَأْ ِویله ﴾
َوابْتغَ َ
( و أما آنها که در قلبشان میل به انحراف است به دنبال متشابهات مي روند  ،براى اینکه
فتنه انگیزی کنند وتفسیرنادرستی از آن برگیرند)..
سؤال دیگری می پرسم  :آیا میانی بعد از صیحه است مهان طور که بعضی از کسانی که در باب
مسأله امام مهدی  كتاب می نویسند این گونه تصریح كرده اند ؟
پس خوب توجه کنید  :صیحه در ماه رمضان است و قیام میانی در رجب است  ،پس اگر قیام
میانی بعد از صیحه باشد یعنی در رجب سال بعد  ،پس خروج میانی بعد از قیام إمام میباشد
زیرا امام  در حمرم بعد از صیحه قیام می کند و ماه رجب بعد ازحمرم است و این روشن است .
 - 3آل عمران . :
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سبحان اهلل بعضی از آهنا میگویند  :برحسب روایت مسری ما مأمورمی که فرستاده امام مهدی
بیان فرموده
 را تکذیب کنیم هر چند که با تکیه برعلم بیاید  ،و فراموش کرده اند که ائمه
اند که سفریی که قبل از امام  میآید با « علم » شناخته می شود :

مفضل بن عمر می گوید شنیدم امام صادق  می فرماید  (:صاْحب این أمر دو غیبت

دارد ،در یکی از آن دو به سوی اهلش بازمی گردد و در دیگری میگویند  :هالک شد ،
درکدام بیابانی رفته است ؟ گفتم  :در آن وقت چه کار کنیم؟ ایشان فرمودند  :اگر کسی ادعای
این امر را کرد از وی درباره علوم عظیمه ای سؤال کنید که فقط کسانی که اهل این امر باشند می
( )

توانند پاسخ آن رابدهند)

و از أبی جارود روایت شده است که می گوید به أبی جعفر  گفتم  ( :اگر إمامی از أهل
بیت

از دنیا رفت  ،کسی که پس از وی میآید را چگونه بشناسیم ؟ ایشان فرمودند  :با

هدایت و سکوت فراوان و إقرار آل محمد
() 2

شود پاسخ آن را بداند (

براى او به فضل و این که هرچه از وی سؤال

در شبكه ماهواره ای « سحر » از شیخ علی کورانی درباره ی این روایت سؤال شد  ) :أبی بکر
ْحضرمی  ،میگوید  :من وأبان بر أبی عبد اهلل  وارد شدیم وآن  ،وقتی بود که پرچمهای
سیاه از خراسان ظاهر شده بود  .از امام  پرسیدیم  :نظر شما درباره این عالمت چیست ؟
ایشان فرمودند  :داخل خانه هاتان بنشینید  ،اگر دیدید ما بر شخصی جمع شدیم  ،آنگاه با
( )

اسلحه به سوی او بروید(

و آن شخص گفت  :ما میدانیم کسی که با مششری قیام میکند إمام  یا مناینده خاص
وی  می باشد ،و ائمه تا امام حسن عسکری  مهه شان وفات یافته اند  ،و ظاهراً اجتماع
آنان  بر صاحب حق جز از طریق رؤیا امکان پذیر منی باشد  ،پس آیا این رؤیاهایی که عده
را دیده اند و
زیادی از مردم در آن  ،رسول خدا (ص) وحضرت زهرا علیها السالم و أئمه

 - 3الغیبه نعمانی ص. 6
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به آهنا گفته اند  :سید أمحد احلسن حق است  ،آیا اجتماع آنان بر صاحب حق ،
معصومنی
حمسوب می شود و در نتیجه واجب می شود که سید أمحد احلسن را یاری کنیم ؟
شیخ علی کورانی پاسخ داد :منظور از « جتمعشان » که امام  فرمودند  ،جتمع اوالد
فاطمه علیها السالم است و آهنا سادات هامشي هستند.
سبحان اهلل  ،گوئی که شیخ علی کورانی منی داند که عده زیادی از سادات هامشي  ،امام  را
یاری منی کنند ،مهان طور که در روایات آمده است ؛ واین یک منونه از آن است :
( أبو خالد کابلی می گوید هنگامی که علی بن الحسین  از دنیا رفت  ،بر امام باقر

 وارد شدم و به ایشان عرض کردم فدایت شوم  ،خودت بهتر میدانی که چقدر به نزد
پدرت می رفتم و چقدر او را دوست می داشتم و چقدر از مردم کناره می گیرم ؟ ایشان
فرمودند :راست گفتی ای أبا خالد چه میخواهی؟
گفتم  :قربانت گردم  ،پدرت  ،صاْحب این أمر را چنان برایم توصیف کرده است که اگر در
راه او را ببینم دستش را میگیرم ایشان فرمودند :پس چه میخواهی ای أبا خالد ؟
گفتم  :میخواهم نامش را برایم بگویی تا این که او را به نامش بشناسم .ایشان فرمودند  :به
خدا ای أبا خالد سؤال مشکلی از من پرسیدی و از چیزی پرسیدی که تا به ْحال درباره ی آن با
کسی صحبت نکرده ام و اگر با کسی دیگر درباره ی آن صحبت کرده بودم به تو نیز میگفتم
؛ و از چیزی سؤال کردی که اگر فرزندان فاطمه آن را بشناسند به شدت طمع می کنند که او
() 3

را قطعه قطعه کنند )

و شیخ علی کورانی پاسخش را این گونه ادامه داد  :منی توان بر ظن وگمان اعتماد کرد .
ظاهراً  ،دیدن معصوم  در خواب  ،در نزد شیخ علی کورانی  ،فقط افاده ظن وگمان می
کند !!!
پناه بر خدا  ،آهنا جستجو کردن حقیقت را هدف خود قرارمنی دهند ،بلکه میخواهند این
موضوع را به هر طریق و دلیلی که هست تکذیب کنند هر چند که خودشان هم آن را قبول نداشته

 -الغیبه نعمانی ص. 22
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باشند ،این در حالی است که مسأله امام مهدی  إرتباط حمکمی با رؤیا دارد مهان طور که
درروایت سابق روشن شده است .
و مهان طور که امام رضا  صراحتا در این مورد فرموده اند:

(بزنطی می گوید  :از امام رضا  درباره ی رؤیا سؤال کردم ،ایشان ساکت شدند و

سﭙس فرمودند  :ما أگر به شما هر آنچه را که میخواهید بدهیم براى شما شر می شود و گردن
() 8

صاْحب این أمر را میگیرند)

واضح است که إمام  ، رؤیا را با صاحب األمر در إرتباط می داند و با متام این دالئل ،
اینان می خواهند این دلیل ملکوتی بزرگ یعنی رؤیا را نادیده بگریند و آن را باطل بدانند  ،رؤیایی که
آن را تصدیق کرده اند .
قرآن و رسول خدا (ص) و إئمه
اما آیات قرآن :
ِ
ٍ ِ ٍ
اف وس ْبع س ْنبالَ ٍ
ض ٍر
﴿ َوقَ َ
ت ُخ ْ
ال ال َْملِ ُ
ك إِنِّي أ ََرى َس ْب َع بَ َق َرات س َمان یَأْ ُكلُ ُه َّن َس ْب ٌع ع َج ٌ َ َ َ ُ ُ
( )
ِ ِ
ُخر یابِ ٍ
لرْؤیَا تَ ْعبُ ُرو َن ﴾
اي إِ ْن ُكنتُ ْم لِ ُّ
سات یَاأَیُّ َها ال َْم ََلُ أَفْ تُوني في ُرْؤیَ َ
َوأ َ َ َ َ
پادشاه گفت ( :من در خواب هفت گاو چاق را دیدم که هفت گاو الغر آنها را میخورند ،
وهفت خوشه ی سبز و هفت خوشه ی خشکیده  ،ای جمعیت معبران  ،در بارۀ خواب من نظر
دهید  ،اگر می توانید خواب را تعبیر کنید) .
ِ
الصد ُ ِ ِ
ٍ ِ ٍ
اف وس ْب ِع س ْنبالَ ٍ
ت
ف أَیُّ َها ِّ
وس ُ
ِّیق أَفْتنَا في َس ْب ِع بَ َق َرات س َمان یَأْ ُكلُ ُه َّن َس ْب ٌع ع َج ٌ َ َ ُ ُ
﴿ یُ ُ
( )5
ُخر یابِس ٍ
ات لَ َعلِّي أ َْرِج ُع إِلَى الن ِ
َّاس لَ َعلَّ ُه ْم یَ ْعلَ ُمو َن ﴾
ُخ ْ
ض ٍر َوأ َ َ َ َ

( یوسف ای مرد بسیار راستگو  ،درباره ی این خواب اظهار نظر کن  :هفت گاو چ اق
که هفت گاو الغر آنها را میخورند ،و هفت خوشه ی تر ،و هفت خوشه ی خشکیده ،تا
من به سوی مردم بازگردم ،شاید ( از تعبیر این خواب ) آگاه شوند ).
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ال یَا
ك فَانظُْر َما َذا تَ َرى قَ َ
الس ْع َي قَ َ
﴿فَ لَ َّما بَلَ َغ َم َعهُ َّ
ال یَابُنَ َّي إِنِّي أ ََرى فِي ال َْمنَ ِام أَنِّي أَ ْذبَ ُح َ
( )5
أَب ِ
ت افْ َعل َما تُ ْؤَمر َستَ ِج ُدنِي إِ ْن َشاء اللَّهُ ِم ْن َّ ِ
ین ﴾
َ
الصاب ِر َ
َ
ْ
ُ
(و هنگامی که با او به مقام سعی و کوشش رسید ،گفت  :اى پسرم! من در خواب دیدم
که تو را ذبح میکنم پس فكركن ببین نظرتو چیست؟ گفت  :اى پدرم! هرچه دستور داری
اجرا کن ،به خواست خدا مرا از صابران خواهی یافت) .
ِ
ال أَْح ُد ُهما إِنِّي أَرانِي أَ ْع ِ
اآلخ ُر إِنِّي أ ََرانِي
ص ُر َخ ْم ًرا َوقَ َ
﴿ َو َد َخ َل َم َعهُ ِّ
ال َ
َ
الس ْج َن فَ تَ یَان قَ َ َ َ
()55
أَْح ِمل فَ و َق رأْ ِسي ُخب زا تَأْ ُكل الطَّی ر ِم ْنه نَبِّْئ نا بِتأْ ِویلِ ِه إِنَّا نَر َ ِ
ِِ
ین ﴾
ُ ُْ ُ َ َ
ًْ
ْ ُ ْ َ
اك م ْن ال ُْم ْحسن َ
َ
(ودو جوان  ،همراه او وارد زندان شدند ،یکی از آن دو گفت :من در خواب دیدم که
( انگوربرای ) شراب میفشارم و دیگری گفت  :من در خواب دیدم که نان بر سرم ْحمل
میکنم ،و پرندگان از آن میخورند ،ما را از تعبیر این دو خواب آگاه کن که تو را از نیکوکاران
میبینیم ).
اك إِالَّ فِ ْت نَةً لِلن ِ
ط بِالن ِ
َّاس َو َّ
الرْؤیَا الَّتِي أ ََریْ نَ َ
َْحا َ
الش َج َرةَ
َّاس َوَما َج َعلْنَا ُّ
ك إِ َّن َربَّ َ
﴿ َوإِ ْذ قُلْنَا لَ َ
كأَ
()57
الْملْعونَةَ فِي الْ ُقر ِ
آن َونُ َخ ِّوفُ ُه ْم فَ َما یَ ِزی ُد ُه ْم إِالَّ طُغْیَانًا َكبِ ًیرا ﴾
َ ُ
ْ
(و( به یاد آور ) زمانی را که به تو گفتیم  :پروردگارت اْحاه ی کامل به مردم دارد ( ،و
از ضعفشان کامالً آگاه است ) و ما آن رؤیایی را که به تو نشان دادیم ،فقط برای فتنه مردم
بود ،هم چنین درخت ملعونه [ درخت نفرین شده ] را که در قرآن ذکر کرده ایم  .ما آنها را
بیم می دهیم ولي آنها طغیانشان بیشتر مى شود )
 صافات . 0 : يوسف .38 : - 3إسراء . 80 :
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و خدای سبحان وبلند مرتبه  ،أنبیاء و صاحلنی را به دلیل این که رؤیا را تصدیق مى کردند
ستایش میکند
ِ ِ
ك نَ ْج ِزي ال ُْم ْح ِسنِین﴾
ْت ُّ
الرْؤیَا إِنَّا َك َذلِ َ
ص َّدق َ
﴿ َونَ َ
یم*قَد َ
ادیْ نَاهُ أَ ْن یَا إبْ َراه ُ

( )5

( او را ندا دادیم که  :ای ابراهیم ! آن رؤیا را تصدیق کردى ،ما اینگونه نیکوکاران را
جزا می دهیم ) .
ِ
ِِِ
﴿ومریم اب ن َ ِ
ت بِ َكلِم ِ
ات َربِّ َها
ص َّدقَ ْ
صنَ ْ
َ َ َْ َ َْ
ت ع ْم َرا َن الَّتِي أ ْ
َْح َ
ت فَ ْر َج َها فَ نَ َف ْخنَا فیه م ْن ُروْحنَا َو َ
َ
()52
وُكتبِ ِه وَكانَ ْ ِ
ِِ
ین﴾
ت م ْن الْ َقانت َ
َُ َ
( و همچنین  ،مریم دختر عمران که رْحم خود را پاک نگه داشت  ،و ما از روح خود در
آن دمیدیم و او کلمات پروردگارش را تصدیق کرد)
ِّیق  ( )5 (﴾...یوسف ای مرد بسیار راستگو ).
ف أَیُّ َها ِّ
وس ُ
الصد ُ
﴿یُ ُ
و کسانی که رؤیا را تکذیب و آنرا خواهبای پریشان نام هنادند را مذمت میکند  ﴿ :قَالُوا
()53
یل األ ْ ِ ِ ِ
َْحالٍَم َوَما نَ ْح ُن بِتَأْ ِو ِ
ین ﴾
ضغَ ُ
أَ ْ
اث أ ْ
َْحالَِم ب َعالم َ
( و گفتند :خوابهای پریشان و پراکنده ای است ،ما از تعبیر این خوابها آگاه نیستیم ).
خدای سبحان وبلند مرتبه برای مؤمنان شهادت داد و خود را در برابر کفار به عنوان شاهد
قرار داد و ازهبرتین راههایی که مردم به عنوان شهادت خدا میشناسند رؤیا است .

 - 3صافات . 03 – 03 :
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ِ
ِ
آمنَّا َوا ْش َه ْد بِأَنَّنَا ُم ْسلِ ُمو َن ﴾
﴿ َوإِ ْذ أ َْو َْح ْی ُ
ت إِلَى ال َ
ین أَ ْن آمنُوا بِي َوبَِر ُسولي قَالُوا َ
ْح َوا ِریِّ َ

()58

( و به یادآور) زمانی را که به ْحواریون وْحی فرستادم که  :به من و فرستاده ی من ،ایمان
بیاورید ْ( ،حواریون) گفتند  :ایمان آوردیم ،و تو شاهد باش که ما مسلمانیم) .
﴿ قُل أ ُّ ٍ
اد ًة قُ ْل اللَّهُ َش ِهی ٌد بَ ْینِي َوبَ ْی نَ ُك ْم ﴾
َي َش ْيء أَ ْكبَ ُر َش َه َ
ْ

( )5

( بگو  :چه چیز شهادت و گواهی اش بزرگتراست؟ ( و خودت پاسخ بده ) و بگو :
شهادت خداوند ،میان من و شما )
ِ ِ
ِ َّ ِ
﴿ وی ُق ُ َّ ِ
ِ
ْم
ین َك َف ُروا لَ ْس َ
ََ
ول الذ َ
ت ُم ْر َسالً قُ ْل َك َفى بالله َش ِهی ًدا بَ ْیني َوبَ ْی نَ ُك ْم َوَم ْن ع ْن َدهُ عل ُ
( )7
ال ِ
ْكتَ ِ
اب ﴾
( آنها که کافر شدند میگویند :تو رسول ( الهی ) نیستی  ،بگو  :کافی است که
خداوند ،میان من و شما شاهد باشد)
یضو َن فِ ِیه
﴿ أ َْم یَ ُقولُو َن افْ تَ َراهُ قُ ْل إِ ْن افْ تَ َریْ تُهُ فَالَ تَ ْملِ ُكو َن لِي ِم ْن اللَّ ِه َش ْیئًا ُه َو أَ ْعلَ ُم بِ َما تُِف ُ
( )7
َك َفى بِ ِه َش ِهی ًدا ب ینِي وب ی ن ُكم وهو الْغَ ُفور َّ ِ
یم ﴾
ُ
َْ َ َْ َ ْ َ ُ َ
الرْح ُ

 - 6مائده :
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( بلکه میگویند  :این آیات را بر خدا افترا بسته است  ،بگو  :اگر من آنرا افترا به خدا
نسبت داده باشم شما نمی توانید در برابر خداوند از من دفاع کنید .او کارهایی را که شما در
آن وارد میشوید بهتر میداند ،همین بس که خداوند شاهد میان من و شما باشد ،و او آمرزنده
مهربان است) .

﴿ قُل َك َفى بِاللَّ ِه َش ِهی ًدا ب ینِي وب ی نَ ُكم إِنَّهُ َكا َن بِ ِعب ِ
ادهِ َخبِیرا ب ِ
ص ًیرا ﴾
َ
ً َ
َْ َ َْ ْ
ْ

()75

( بگو  :همین کافی است که خداوند ،میان من و شما شاهد باشد ،چرا که او نسبت به
بندگانش آگاه و بیناست) .
وخدای سبحان  ،رؤیا را هبرتین داستاهنا نامیده است
ص ِ
ك َه َذا الْ ُق ْرآ َن
خداوند متعال می فرماید﴿ :نَ ْح ُن نَ ُق ُّ
ص بِ َما أ َْو َْح ْی نَا إِلَْی َ
ص َعلَْی َ
كأْ
س َن الْ َق َ
َْح َ
وإِ ْن ُك َ ِ
ِِ
فِ ألَبِ ِیه یاأَب ِ
ِِ ِ
ش َر َك ْوَكبًا
ین* إِ ْذ قَ َ
َْح َد َع َ
وس ُ
ت إِنِّي َرأَیْ ُ
ت أَ
ََ
ال یُ ُ
نت م ْن قَ ْبله لَم َن الْغَافل َ
َ
()77
ِ
ِِ
َو َّ
ین﴾
س َوالْ َق َم َر َرأَیْ تُ ُه ْم لي َساجد َ
الش ْم َ
( ما بهترین داستان ها را در این قرآنی که به تو وْحی کردیم ْحکایت می کنیم  ،و
مسلماً پیش از این  ،ازآن خبر غافل بودی ( به خاطر بیاور ) هنگامی را که یوسف به پدرش
گفت  :پدرم ! من در خواب ( رؤیا ) دیدم که یازده ستاره و خورشید و ماه به من سجده
میکنند).
ودر این آیات تدبرکن تا بدانی چه کسانی رؤیا را تکذیب کردند.
خداوند متعال می فرماید :

 - 3إسراء .28 :
 - 33يوسف . 3 - 3 :
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﴿ اقْت رب لِلن ِ ِ
ٍ
ِ
ضو َن*ما یأْتِی ِهم ِمن ِذ ْك ٍر ِمن ربِّ ِهم م ْح َد ٍ
ث إِالَّ
ََ َ
سابُ ُه ْم َو ُه ْم في غَ ْفلَة ُم ْع ِر ُ َ َ ْ ْ
ْ َ ُْ
َّاس ْح َ
ِ
َّ ِ
ش ٌر ِمثْ لُ ُك ْم
ین ظَلَ ُموا َه ْل َه َذا إِالَّ بَ َ
َس ُّروا الن ْ
ْ
استَ َمعُوهُ َو ُه ْم یَل َْعبُو َن*الَهیَةً قُلُوبُ ُه ْم َوأ َ
َّج َوى الذ َ
ال ربِّي ی علَم الْ َقو َل فِي َّ ِ
ِ
ِ
ض و ُهو َّ ِ
یم*بَ ْل
أَفَ تَأْتُو َن ِّ
السم ُ
الس ْح َر َوأَنْ تُ ْم تُ ْبص ُرو َن*قَ َ َ َ ْ ُ ْ
الس َماء َواأل َْر ِ َ َ
یع ال َْعل ُ
( )7
اث أَْحالٍَم بل افْ ت راه بل هو َش ِ
اع ٌر فَ لْیَأْتِنَا بِآیٍَة َك َما أ ُْر ِس َل األ ََّولُو َن ﴾
قَالُوا أَ ْ
ضغَ ُ ْ َ ْ َ َ ُ َ ْ ُ َ
( وقت ْحسابرسی مردم نزدیک شده ،در ْحالی که ایشان درغفلتند و رویگردانند! هیچ
یاد آوری تازه ای از طرف پروردگارشان برای آنها نمی آید مگرآنکه با بازی ( وشوخی ) به آن
گوش می دهند .این در ْحالی است که دلهایشان در لهو و بی خبری فرو رفته است .و
ظالمان پنهانی نجوا کردند و (گفتند) :آیا جز این است که بشری همانند شماست؟ آیا به
سراغ سحر میروید ،با اینکه (چشم دارید )

و میبینید ؟! پیامبر گفت  :پروردگارم همه ی

سخنان را ،چه در آسمان باشد و چه در زمین ،میداند و او شنوا و داناست  .آنها گفتند :
آنچه محمد (ص) آورده وْحی نیست ،بلکه خوابهایی آشفته است ،اصالً آن را به دروغ به
خدا بسته  ،نه  ،بلکه او یک شاعر است ( ،اگر راست میگوید) باید معجزه ای برای ما
بیاورد ،همان گونه که فرستادگان پیشین (با معجزات) فرستاده شدند.
پس خدای سبحان در قرآن کرمی رؤیاهای زیادی را برای ما حکایت میکند و مهه آهنا
صادقه هستند که بعضی از آهنا را أنبیاء دیده اند وبعضی را فراعنه و بعضی را دیگران ....،
ابراهیم  رؤیا را تصدیق میکند ،و فرعون رؤیا را تصدیق میکند و مادر موسی رؤیا را
تصدیق میکند و ملکه سبأ رؤیا را تصدیق میکند زیرا که او به وسیله رؤیا فهمید که نامه سلیمان
 نامه ی پر ارزشی است و ...

 - 33أنبياء .3 - :
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وخدای سبحان وبلند مرتبه آن را هبرتین داستاهنا نامیده است  ،پس این چه افکاری است که
مشا دارید؟ و چگونه مردمی هستنید و چگونه به جائی رسیدید که به وسیله تکذیب کردن رؤیا  ،با
مادی گراهایی که به خدا امیان ندارند مهراه و مهسو شده اید ؟!
این در حالی است که رسول خدا (ص) میفرماید ( :کسی که مرا درخواب ببیند پس به تحقیق
()72

که خود مرا دیده است و من دیده میشوم درهر شکلی )

و آنچه که انسان را به خنده می آورد این است که میگویند  :کسی که رسول اهلل (ص) را در
خواب میبیند باید در عامل حقیقت و جسمانی هم ایشان را دیده باشد تا اینکه رؤیایش صادقه
باشد .پناه بر خدا ،در حدیث باال رسول اهلل (ص) بیان میکند  :کسی که او را ببیند به حتقیق که
خود او را دیده است اگرچه آن شکلی که دیده است با عامل جسمانی اختالف داشته باشد.و ضمنا
إمام صادق  به مردم دعاهایی را تعلیم می داده که رسول اهلل (ص) را در خواب ببینند ،پس آیا
در زمان امام صادق  کسی بوده است که به صورت جسمانی و واقعی رسول خدا(ص) را دیده
باشد ؟!
مهراه من شوید تا برای مشا یک واقعه تلخ و بزرگ را بازگو کنم  ،این حادثه تلخ و بزرگ این
است که  :سید حممود حسنی صرخی میگوید  :فرستاده امام مهدی  باید با علم أصول فقه
بیاید  .با این که این (علم اصول )  ،بر ظن و گمان استوار است و گوئی این کالم خداوند متعال را
خنوانده است :
ِ ِ
ِ
یم بِ َما یَ ْف َعلُون﴾
﴿ َوَما یَتَّبِ ُع أَ ْكثَ ُرُه ْم إِالَّ ظَنًّا إِ َّن الظَّ َّن الَ یُغْني م ْن ال َ
ْح ِّق َش ْیئًا إِ َّن اللَّهَ َعل ٌ

 - 33بحار انوار ج 36ص . 33
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( وبیشتر آنها  ،فقط از گمان ( و پندارهای بی اساس ) تبعیت می کنند درْحالی که گمان،
هرگز ( إنسان را ) ازْحق بی نیازنمی سازد ( وبه ْحق نمی رساند ) به یقین ،خداوند از آنچه انجام
میدهند آگاه است )
و مهچننی فرموده است :
ِ
وها أَنْ تُم وآبا ُؤُكم ما أَنز َل اللَّهُ بِ َها ِمن س ْلطَ ٍ
ان إِ ْن یَتَّبِعُو َن إِالَّ
﴿ إِ ْن ه َي إِالَّ أ ْ
َس َماءٌ َس َّم ْیتُ ُم َ ْ َ َ ْ َ َ
ْ ُ
()73
َّ
اء ُه ْم ِم ْن َربِّ ِه ُم ال ُْه َدى ﴾
س َولََق ْد َج َ
الظ َّن َوَما تَ ْه َوى األَنْ ُف ُ
( این ها فقط نامهایی است که شما و پدارانتان بر آنها گذاشته اید (نامهایی بی محتوا و
اسمهایی بی مسمی) و هرگز خداوند دلیل و ْحجتی بر آن نازل نکرده ،آنان فقط از گمانهای
بی اساس و هوای نفس تبعیت میکنند در ْحالی که هدایت از سوی پروردگارشان برای آنها آمده

است) .

ِ ِ
ِِ ِ
ْح ِّق َش ْیئًا ﴾
﴿ َوَما لَ ُه ْم بِه م ْن عل ٍْم إِ ْن یَتَّبِعُو َن إِالَّ الظَّ َّن َوإِ َّن الظَّ َّن الَ یُغْني م َن ال َ

()78

(وهمچنین فرمود  :آنها هرگز به این سخنان علم ندارند و فقط ازگمانهای بی پایه پیروی
میکنند با اینکه « گمان » هرگز انسان را ازْحق بی نیاز نمی سازد).
و با این که یکی از کتاهبای منتشرشده مؤسسه او (ارجع یا ابن فاطمه هذه عقائد ای فرزند فاطمه
برگرد این مسأله  ،عقایدی است ) و مقدمه این کتاب را خود سید حممود حسنی نوشته است و
نویسنده آن کتاب میگوید :
و این گونه اند آنان که زمینه را برای دجال و سفیانی ( أئمه ضاللت ) آماده میکنند و سعی و
جماهدت برای جنگ با معصوم  دارند بوسیله جنگیدن با أدله و براهنی او  ،به اینگونه که
 - 3نجم . 3 :
 - 36نجم . 6:
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ذهنها و دهلا و ارواح را برای عدم پذیرش دالیل جدش حممد مصطفی (ص) مهیا می سازند ؛ و بر
هیچ کس پنهان مناند که مردم به شدت ازمرجعیت تبعیت می کنند و چه بسا مراجع و اطرافیان
گمراه و گمراه کننده شان عادت کرده اند که هر ادعایی که  ،دروغ و نرینگ وبیهودگی شان را برمال
سازد را قبول نکنند .و مهچننی مردم را نیز به مهنی عادت داده اند به این توجیهات که آن دعوت ،
اصولی یا فقهی نیست و این که آن دعوت  ،دعوتی عقایدی است و ارتباطی به فقه و اصول ندارد
 ،و اینکه مشخص کردن صاحب حق  ،فقط از جانب أهل خّبه صورت میگرید  ،و اینکه
صاحب حق ( امحد احلسن ) دچار توهم شده است و هیچ کس از او درباره دالئلش سؤال نکند زیرا
که او را بیشرت در تومهش فرو می برد و این که مشا ( مردم ) صحت دلیل را متوجه منی شوید و این
که اگراو صاحب حق است  ،پس وی به زودی پریوز خواهد شد زیرا چیزی که برای خدا باشد رشد
می کند ؛ پس بر مشا است که وی را تنها بگذارید ومنتظر باشید  ،اگر دعوتش خدایی باشد رشد می
کند و منایان می شود واگر رشد کند میگوید  :او را رها کن که آن یک مرجعیت یا حزب فاسد
است و اگر بگوئی چگونه او را رها کنم در حالیکه او إمام  است به تو میگوید  :أصل عدم
إمامت یا نیابت إمام است در اینجا ای مکلف بی چاره  ،در حریت میمانی و البد اکنون می
پرسی راه حل چیست ؟
ّأول  :در این زمان و در این وضعیت بر مشا واجب است که دروغ و نرینگش را با روشی علمی
و اخالقی آشکار کنید به این گونه که تناقضات و دروغهایی که در آن افتاده و مشا را نیز در آن
انداخته است را بیان کنید و نرینگش را جلو مردم آشکار کنید  ،و این أمر بر مشا واجب است زیرا که
در هر حلظه احتمال ظهور مقدس می رود و افرادی مثل او  ،از مصادیق دجال و سفیانی و یا از
پریوان آن دو به مشار می آیند که برای جنگ مستقیم بر علیه معصوم  با هم متحد می شوند .
دوم  :در زمان ظهور مقدس  ،أمر و حکم در دست معصوم  میباشد و روایات إشاره دارد
بر اینکه امثال او به قتل خواهند رسید  ،و روشن است که قتل اجنام منی شود مگر بعد از خلع لباس
دینی ( لباس روحانیت ) مهان لباسی که ایشان  ،خود را درآن پنهان کرده اند و مردم را فریب می
دهند  .آنچه را که ذکر کردم برای این است که مسئله  ،بسیار خطرناک و عظیم است زیرا دوباره با
معصوم  تکرار میشود و این فتنه از خود جنف و ازمهنی مجاعت نرینگ بازعلماء می باشد در
آن زمانی که حبث و مناظره ( به خدا و پیامّبان و به پیامّب(ص) و قرآن ) مطرح میشود  .و بر مشا
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روشن است که مهانند این دعوت برای مناظره حتما رد خواهد شد زیرا این یک مسأله عقایدی است
و ایشان هیچ کاری به آن ندارند  ،شاید کالمشان به این معنا باز گردد که ( ای فرزند فاطمه برگرد این
مسأله عقایدی است ) و دعوت تو ،عقایدی است و ما احتیاجی به عقاید ندارمی  ،برای اینکه دین
و فقه و أصول به شکل صحیح و سامل در جای خود قرار دارند .
از امام باقر  روایت شده است  ( :قائم  به سوی نجف میآید ولشکر سفیانی و
پیروانش در ْحالیکه مردم همراه آنها هستند از کوفه خارج می شوند ...امام  آنها را دعوت
میکند و ْحقش را مطالبه می کند و به آنها خبر میدهد که مظلوم واقع شده است ومیفرماید :
اگر کسی درباره ی خدا صحبت کند پس من از همه مردم اولی تر به خداهستم  ،و اگر کسی

درباره آدم  صحبت کند من از همه مردم به آدم اولی ترم  ،و ....و اگر کسی درباره محمد
(ص) صحبت کند پس من از همه مردم به محمد (ص) اولی تر میباشم ،و اگر درباره ی کتاب
خدا صحبت کنید من از همه مردم به کتاب خدا اولی ترم ...
پس به او می گویند  :ای پسر فاطمه برگرد از همانجایی که آمدی  ،ما اْحتیاجی به شما
نداریم ؛ شما را دیده ایم و آزموده ایم ،پس در نجف  ،با شمشیر همه آنها را به قتل می
رساند )  .و سپاس خدایی را که پروردگار دو عامل است و صلوات بر حممد و آل پاک و طاهرش .
انتهی کتاب ( ارجع یا ابن فاطمه هذه عقائد ) سید حممود حسنی ( از سلسله وافیه ) .
پس سید حممود حسنی مقرر کرده است که إمام  یا نائب امام دعوتش رد می شود برای
اینکه دعوتش  ،قرآنی و عقایدی است و پیشوایان گمراهی به وی  میگویند  :آنچه آورده ای
عقاید و قرآن است و ما می خواهیم اصول فقه بیاوری ( مقدمه این کتاب را سید حممود حسنی نوشته
است و این به این معنی است که نظریات مطرح شده در این کتاب را قبول دارد ) .
هنگامی که این دعوت میانیه ی حق آمد سید حممود حسنی در خطری افتاد که از آن بر حذر
داشته شده بود ( خدایا منزهی از هر آالیش  ،هیچ خدایی جز تو نیست  ،هر که را که خبواهی گمراه
و هر که را که خبواهی به راه راست هدایت میکنی ) .
وبا اینکه مرکز دانش های ختصصی امام مهدی  زیر نظر سید علی سیستانی است با
خودش عهد کرده که با این دعوت میانی حق مقابله کند و با منتشر کردن کتاهبایی که سعی
نویسندگان آن  ،فقط دور کردن مردم ازاین دعوت میانیه حقه و منحرف کردن ایشان از حق است در
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جلو آن بایستد؛ پس یک بار میگویند « :توقیع مسّری » قطعی الصدور است مهان طور که شیخ
حممد السند گفته است  ،با این که قطعی الصدور در نزد آهنا خّب متواتر است و توقیع مسری در هبرتین
حاالتش خّب آحاد است ،وباری دیگر میگویند  « :میانی پس از صیحه قیام می کند» .پناه برخدا
 ،بطالن این فهم نادرست که واضح است زیرا اگر اینطور باشد  ،خروج میانی پس از قیام امام
مهدی  می شود و این قطعاً باطل است و بار دیگر می گویند ...وبار دیگر . ...
می گومی  :و با آن مهه  ،خداوند متعال  ،حق را در جاهایی از کتاهبایشان نوشته است  ،چه
خبواهند و چه خنواهند.
( )7
ِ
ب َعلَى أ َْم ِرهِ َولَ ِك َّن أَ ْكثَ َر الن ِ
َّاس الَ یَ ْعلَ ُمو َن ﴾
﴿ َواللَّهُ غَال ٌ
(خدواند بر کار خود پیروز است ،ولی بیشتر مردم نمی دانند).
و آهنا اصرار ورزیدند بر نوشنت باطل در جاهای دیگر و این مثاهلایی از آهناست :
در کتاب « فقه عالئم الظهور » شیخ حممد السند ازانتشارات این مؤسسه  ،که زیر نظر سید
علی سیستانی میباشد آمده است  :که میانی دعوت به تنصیب إهلی میکند و چیز دیگری را قبول
منی کند  .و دیگران در چاه دموکراسی و انتخابات میافتند  .او اینچننی می گوید( :و به عبارتی
دیگرْ :حسنی وخراسانی  ،إمامت (رهبری) را به تصدی أمور و إصالح علنی می دانند  ،ولی
یمانی  ،امامت را با نص الهی می داند و اعتقاد به دوازده امام که آخرشان مهدی  است ،
( )

دارد)

اکنون به دقت به این کالم بنگر و بعد از آن که از میان روایات أهل بیت

روشن شد که

این زمان  ،زمان ظهور است  ،فضای امروز را کامال بررسی کن  ،پس به حتقیق که أمتها بر سر متام
مسلمانان و علی اخلصوص بر سرعراق رخیتند و نریوهای اشغالگر از مهه جا به بغداد وارد شدند و
 - 32يوسف . :
 - 30فقه عالئم ظهور شیخ محمد سند ص 8یمانی و حسنی .
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عراق توسط فتنه ها و نریوهای اشغالگری که از مهه جا داخل در آن شدند هر روز خراب تر از روز
قبل می شود .مهان طور که أئمه

از قبل خّب داده بودند  ،در زمان صدام (لع) روزهایی می

آمد که هیچ پولی وارد عراق منی شد و کمبود حمصوالت و کمبود برکت بیداد می کرد و ساهلا و
ماهها و روزها بسیار سخت می گذرد.
می گومی  :االن در میدان چه میبینی ؟ مهه به انواع خمتلف دعوت به تنصیب مردم و حاکمیت
مردم میکنند  :در ایران (خراسان) سید علی خامنه ای برای اصالح علنی تالش می کند به اعتبار
اینکه ولی فقیه است یعنی ( امامت را به تصدی امور به طور علنی می داند ) و در عراق سید حممود
حسنی و مهچننی سید علی سیستانی مردم را به انتخابات دعوت میکنند و ...و  ...ومهه برای
حاکمیت مردم تبلیغ میکنند  .و فقط این دعوت میانیه ی مبارکه برای تنصیب اهلی تبلیغ میکند و
نه غری ،و تأکید می کنم  :و نه غری و مهه را به این می خوامن که یک منونه غری از این دعوت مبارک
میانی را مثال بزنند که برای تنصیب اهلی که مطابق با وصیت رسول خدا (ص) باشد تبلیغ کند و این
 ،خود  ،حجت کاملی بر نویسنده ( کتاب فقه عالئم الظهور) است البته اگر یقنی به کتاب و نظرش
داشته باشد .
سپس نویسنده بر روایت میانی و بر این گفته امام  ( و اگر میانی آمد به سویش بشتاب
زیرا پرمچش پرچم هدایت است ،و برهیچ مسلمانی جایز نیست که از وی روی بگرداند ( ان یلتوی
علیه ) و هرکس که این کار را اجنام دهد اهل جهنم است ،برای اینکه وی دعوت میکند به حق و
هدایت به راه راست می کند )
اینگونه حاشیه می زند  (:به عبارتی دقیق تر روایت داللت دارد بر حرام بودن فعالیت برضد میانی
برای اینکه به حرکت او آسیب می زند  ،پس فرق است میان تعبری روی گرداندن از او و مقابله با
او  )...ص

نویسنده میخواهد بگوید  :که اگر هم برای مردم روشن شد که میانی آمده است ،
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آنچه که حرام است ایستادن در مقابل اوست نه روی گرداندن از او و یاری نکردنش  .پناه بر خدا ،
پناه بر خدا  ،پناه بر خدا .
با اینکه در آخر روایت علت حرمت روی گرداندن از او را بیان کرده است  « :برای اینکه او
دعوت به حق میکند » پس اگر ترک وی و عدم پریوی از وی جائز باشد ،میگومی  :اگر وی حق
است و به حق دعوت میکند و حق یکی است و متعدد نیست پس بعد از حق چه چیزی جز
گمراهی است ؟ کجا سرگردان می شوید و به کجا میروید؟ معنای خنستی که از کلمه ( التواء) به
ذهن متبادر میشود پشت کردن و اعراض کردن است پس کلمه « التواء » خودش متضمن معنای
« عن » می باشد  ،پس مراد از روایت این است ( برای هیچ مسلمانی جائز نیست که از او
سرپیچی کند یا بر ضد او بایستد ) .
ومجله (یدعوا الی الحق :دعوت به حق می کند ) یعنی او در کل دعوت به حق می کند و
اگر او در أمری دعوت به حق می کرد و در أمری دیگر ،دعوت به حق منی کرد معصوم  درباره
وی این گونه منی فرمود  « :جائز نیست هیچ مسلمانی برخالف وی عمل کند و کسی که اینکار را
اجنام دهد از دوزخیان است ،برای اینکه وی دعوت به حق میکند وهدایت به راه راست می کند ) و
مردم را به پریوی از وی امر منی کردند  .و قاعده عقیدتی که در حوزه های علمیه آن را قبول دارند
این است  :که امر به تبعیت از غری معصوم صحیح نیست زیرا در این صورت امر به تبعیت از کسی
می شود که خطا و معصیت می کند زیرا که غری معصوم إشتباه می کند و در نتیجه  :امر به پریوی از
غری معصوم امر به معصیت می شود که قطعاً باطل است.
پس در این صورت مقصود این است که او ( میانی ) مردم را وارد باطل منی کند و آهنا را از حق
خارج منی سازد و این به معنی عصمت است  ،و از اینجا میفهمیم که میانی نائب خاص و سفریی
از جانب امام مهدی  است ضمن اینکه او مهدی أول مذکور در وصیت رسول خدا (ص)
است و مهدی ّاول حجتی از حجتهای اهلی است ومعصوم و منصوص العصمه است  ،مهانگونه
که مطلب قابل استفاده از این قسمت روایت  « :جائز نیست که هیچ مسلمانی از وی سرپیچی کند
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و اگر کسی ایذکار را اجنام دهد از دوزخیان است» این است که میانی صاحب والیت اهلی است پس
یا إنسان از وی پریوی می کند و از دمشنانش بیزاری می جوید ویا اهل جهنم می شود .
ودر جایی دیگر نویسنده کتاب  ،بر این کالم امام باقر ( : گوئی که قومی از ناْحیه

مشرق خارج می شوند و ْحق خود را طلب می کنند ولی به انها داده نمی شود .....وآنها پرچم
را به هیچ کس نمی دهند مگر به صاْحبشان  ،کشته هایشان شهیدند ،ولی اگر من آن زمان را

درک کنم جانم را برای صاْحب األمر نگاه میدارم)( ) .

(چنین می نویسد ...:این ْحدیث داللت میکند براین که نشستن و ْحفظ جان تا زمان
() 5

خروج امام مهدی  از مکه بر پیوستن به پرچم یمانی ارجحیت دارد )...

و پس از اینکه از استدالهلای سابق  ،بی ارزش بودن این نظریه و پوچی تفکر کسی که امثال این
نظریه را مطرح می کند  ،روشن شد  ،سؤالی میپرسم و آن اینکه  :آیا مردم باید از تو( نویسنده کتاب
مردم را به شتافنت به سوی میانی و یاری کردن او أمر
؛ أئمه
) إطاعت کنند یا از أئمه
فرمودند  ،و تو مردم را أمر به عدم یاری میانی وعدم پریوی از او می کنی ،و می گویی که این فرموده

امام باقر...( : جانم را برای صاْحب األمر نگاه میدارم ) داللت بر آن می کندکه نباید میانی

را یاری کرد با اینکه این روایت متشابه است و به هیچ وجه داللت بر راهنمائی مردم به دست
کشیدن ازیاری میانی ندارد بلکه چیزی که حدیث  ،بر آن داللت میکند  ،حمافظت از جان است تا
زماینکه حرکت امام  آغاز شود و حرکت امام  با میانی آغاز می شود  ،پس کجا سرگردان
میشوید و به کجا می روید ؟ و چرا اینگونه اصرار بر گمراه کردن مردم و باز داشنت ایشان از یاری
میانی می کنی ( ای نویسنده کتاب ) با اینکه او وزیر امام مهدی  است  ،و مهان طور که روشن
که در دولت
شد او وصی امام مهدی  نیز است  ،و او مهان مهدی ّأول و پدر مهدیون
عدل اهلی حکومت میکنند است  ،ال اله اال اهلل و ال حول وال قوة اال باهلل العلی العظیم  ،مگر !
میانی وزیر امام مهدی  و پرچم دار وی نیست ؟ وهر وزیری پرچم رهّبش را بلند می کند  ،پس
پرچم میانی مهان پرچم امام مهدی  است پرچم یکی است و پرچم دار ،میانی است  ،مهان
طور که علی ابن ابی طالب  پرچم دار پیامّب (ص) بود .
 - 3غیبه نعمانی ص . 6
 - 3فقه عالئم ظهور ص. 2
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وروایت هایی که امر به شتافنت به سوی میانی و بیعت کردن با او و یاری دادنش میکنند و
ختلف کننده از میانی را از اهل جهنم معرفی می کنند زیادند و در عنی حال حمکم  ،و ظاهراً شیخ
حممد السند هیچ تالشی ندارد مگر باز داشنت مردم از یاری میانی و منحرف کردن آهنا از پریوی او ،
با اینکه امام  درباره میانی فرموده است ( :جائز نیست هیچ مسلمانی از او سرپیچی کند،
واگر کسی چنین کرد از جهنمیان است ) عمل این نویسنده مرا به یاد ابو موسی أشعری میاندازد
هنگامی که مردم را با چنگ زدن به متشاهبات و مغالطاتی که اجنام داد از پریوی علی بن ابی طالب
 بازداشت و منصرف ساخت  ،وآن نبود مگر به خاطر ترسی که در نفس وی وجود داشت و
آن نیست مگر خود بینی که ابلیس (لع) را به خواری کشاند و امروز نیز پریوان ابلیس (لع) را به
خواری می کشاند  ،پس به حتقیق که شهادت دادن به اینکه « مهدی و مهدیون از فرزندانش
حجت های اهلی هستند » « اشهد ان املهدی و املهدینی من ولده حجج اهلل » بر ایشان سنگنی
از فرزندانش حجت های اهلی
است مهانگونه که شهادت دادن به اینکه علی  و أئمه
هستند« اشهد ان علیا و االئمة من ولده حجج اهلل » بر پیشینیان ایشان سنگنی بود .
و اینان پس از اینکه حجت بر حقانیت این دعوت بر ایشان اقامه شد و گردنشان را گرفت
شروع کردند به یافنت راهی برای ترک یاری میانی  ،حتی اگر با دلیل ثابت شود که این شخصی که
آمده میانی است  .و من مردم را از اینگونه موضع گریی بر حذر میدارم ؛ زیرا هر کس که این راه را
پیش گرید  ،مانند ابلیس (لع) می باشد هنگامی که عبادت خدا را قبول کرد ولی سجده برای آدم
 را قبول نکرد  ،واینان  ،به ادعای خودشان  ،امام  را قبول دارند ولی وصی و فرستاده او
یعنی مهدی اول یا مهان میانی موعود را قبول منی کنند .
واینان مانند کسانی هستند که پیامّب (ص) را قبول دارند ولی والیت علی  را قبول ندارند.
وبه عبارتی دیگر می گویند  :ما تو را میشناسیم که فرزند امام مهدی  و وصی او و مهدی ّأول
و میانی موعود هستی  ،ولی یاریت منی کنیم ( ای فرزند فاطمه برگرد )...یا به عبارت دیگر (
قلبهامیان با تو است ولی مششریهامیان برضد تو ) .
واین روایت که شیخ حممد السند آنرا نقل کرده است را نقل می کنم برای اینکه حجتی باشد بر
او  ،شاید توسط آن موعظه شود  ،ص 57کتاب فقه عالئم ظهور .
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از امام باقر ... ( : و سﭙس او وسیصد و اندی نفر از همراهانش که با وی  ،میان
رکن و مقام بیعت می کنند از مکه خارج میشوند  ،عهد نامه پیامبر (ص) و پرچم  ،و اسلحه
پیامبر همراه او است  ،و وزیرش درکنار اوست  ،منادی از آسمان  ،در مکه صیحه می زند به
نام او و أمرش  ،تا این که همه اهل زمین میشنوند نامش نام پیامبری است اگر فهمش برشما
مشکل شد پس عهدنامه پیغمبر (ص) و پرچمش واسلحه اش و نفس زکیه از فرزندان ْحسین

 برایتان مشكل نمی شود و اگر فهمش بر شما سخت گشت  ،فهم صیحه آسمانی که به
نامش و أمرش زده می شود بر شما سخت نمی باشد و بر ْحذر باشید از جدا شده ها از آل
محمد علیهم السالم زیرا که برای آل محمد وعلی پرچمی است و برای دیگران پرچم هایی است
پس سرجای خود بنشینید و تکان نخورید و ازهیچ کس پیروی نکنید تا اینکه مردی از فرزندان
ْحسین  که عهدنامه پیامبر (ص) و پرچم و اسلحه اش همراه اوست بیاید ،وعهدنامه پیامبر
(ص) در نزد علی بن الحسین  بود وسﭙس در نزد محمد بن علی  ، و خداوند هرچه
که بخواهد انجام می دهد  .همیشه همراه ایشان ( أئمه ع ) باش ،و بر ْحذر باش از آنهایی
که برایت ذکر کردم  ،پس اگر مردی ازآل محمد  خروج کرد که همراهش سیصد و اندی
نفر بودند و پرچم پیامبر (ص) را در دست داشت و به سوی مدینه ْحرکت کرد تا اینکه به
منطقه بیداء برسد میفرماید :این همان مکانی است که آن قومی که قرار است در زمین فرو روند،
در آن فرو می روند و این آیه اشاره به آن دارد  « :آیا کسانی که مکر کردند و کارهای پست
انجام دادند خود را در أمان یافتند از اینکه خداوند آنها را در زمین فرو برد یا اینکه عذاب بر

ایشان فرود آید از آنجائی که اْحساس نمی کنند ،یا آنها را در ْحال مشغولیت به دنیا فرا بگیرد
() 7

و ایشان خدا را عاجز نمی کنند)...

امام باقر  پس از اینکه در آغاز روایت  ،امام مهدی  و وزیرش را ذکر فرمود  ،در
پایان روایت حرکت مقدمه سازی اش را بیان می فرماید و مردم را به مردی از فرزندان حسنی 
توجه می دهد و آن مرد  ،مهان طور که در « بیان میانی » و در بیانات و کتاهبای منتشرشده توسط
« انصار املهدی » و مهچننی درمهنی روایت فوق روشن شد  ،مهدی أول است که وی وصف
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میشود به اینکه « عهد نامه پیامبر همراهش است » ومنظور از عهد  ،وصیت است و مهدی أول
در وصیت رسول خدا (ص) ذکر شده و نامش امحد و وی مهانگونه که پیامّب خدا (ص) وصفش
کرد أولنی امیان آورنده به امام مهدی  در آغاز ظهورش است و پرمچش  ،پرچم رسول اهلل (ص)
یعنی « البیعة هلل » است یعنی دعوت به تنصیب اهلی و عدم پذیرش چیزهای دیگر  ،و اسلحه اش
اسلحه رسول خدا یعنی « قرآن و علم » است  .و این دعوت میانیه ی مبارکه متام چیزهایی که امام
باقر  ذکر فرموده بود را در خود مجع کرده است  .پس کجا سرگردان میشوید و به کجا میروید
؟ سپس امام باقر  روشن می سازد شخصی که میآید مهراهش سیصد و اندی نفر میباشند وبه
مدینه میرود  .در صورتی که در مورد امام مهدی  ، مهان طور که در روایت ذکر شده است ،
سیصد و سیزده نفر ،در مکه دورش مجع میشوند اما این کسی که در این روایت مذکور است به
اینکه  « :تا اینکه ببینی مردی از فرزندان ْحسین  را که عهدنامه پیامبر (ص) و پرچم و
اسلحه ایشان را به همراه دارد » مهان کسی است که اصحاب امام مهدی  را مجع میکند
واز مردم برای امام  بیعت می گرید و او وزیر و وصی امام  و مهدی أول و میانی موعود
این مرد را از عالمات امام مهدی  قرار داده اند و نشانه اش را  ،عهدنامه
است  ،و أئمه
و پرچم و اسلحه پیامّب (ص) قرار داده اند ( مهان طور که این نشانه ها را برای امام مهدی 
نیز حجتهای
نیز ذکر کرده اند ) برای اینکه او حجتی از حجتهای اهلی است و مهدیون
اهلی هستند مهان طور که در نصوص متواتر ذکر شده است و امام باقر  مردم را به پریوی از وی
( مردی از فرزندان حسنی  أمر فرموده است مهانگونه که مردم را به پریوی از میانی أمر فرموده
و مهانگونه که مردم را به پریوی از کسی که از رود فرات میگذرد ( امحد ) أمر فرموده و پیامّب (ص)
نیزدر وصیتش مردم را به پریوی از مهدی أول ( امحد ) أمر فرمود و اینها مهه یکی هستند  ،او مهان
میانی و وصی وفرستاده امام مهدی  به سوی مردم است .
ودر کتاب « میانی پرچم هدایت » تأ لیف سید حممد علی احللو ( که از انتشارات مهان مؤسسه
زیرنظر سید علی سیستانی است ) این معنی را در سر تا سر کتاب  ،به روشنی می توانی دریابی که :
میانی حق حمض است و وی مردم را به والیت اهلی و حاکمیت خدا میخواند بدون هیچ حساب باز
کردنی بر معادالت سیاسی موجود در میدان  ،که فکر دموکراسی و انتخابات و حاکمیت مردم بر آن
استوار است  ،یعنی میانی پرچم « البیعة هلل » را به طور حقیقی بلند می کند و او دعوت کننده به
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آن ( بیعت برای خدا ) است بوسیله دعوتش به حاکمیت خدا و کنار زدن انتخابات و دموکراسی و
حکومت مردم .

او در کتاب خود اینچننی میگوید  ...( :منظور از والیت و اظهار برائت از مشرکین  ،فقط

گفتن آن با زبان یا شعاردادن نیست بلکه این والیت و برائت از مشرکین باید آثری بر ْحرکت
انسان داشته باشد و چه بسا ادعای والیت یا برائت وجود داشته باشد بدون اینکه هیچ أثری بر
آن مترتب شود  ،بلکه باید والیت و برائتی باشد که نقاط تمییز(متفاوت) و مشخصه ای داشته
باشد تا دیگران بدانند این همان والیت خدا و رسولش واهل بیتش

است که بدون هیچ

تأثیر پذیری از معادالت سیاسی در تعامل با ْحوادث روزمره  ،عمل می کند  ،بلکه باید همه
تحرکات و افعال  ،بر محور والیت و برائت باشد و اگر غیر از این باشد شاید بتوان از آنها به
ْحرکت های والئی مرتجله نام برد یعنی ْحرکاتی که بیشتر از آنکه جنبه والئی و مذهبی داشته
( )

باشند جنبه سیاسی محض دارند )...

و مهچننی میگوید  ...( :یمانی در توجیهات اصالْحی و تغییرات فکری و دعوت کسانی که

سر سﭙردگی خود را بعد از کسب دستاوردهایی در همین باب از نو و با شدت اعالم کرده اند،
نقش اساسی ایفا میکند و اینها همان توابین متطهرین هستند ( بر ْحسب روایت ) وتوبه و
تطهیرشان اشاره به آزاد شدنشان از تمام آنچه که خالف ْحق بود و او را باور داشتند و
همچنین اشاره به توبه کردن از توافقشان بر عدم یاری دادن یمانی دارد و لذا آنها به ْحقیقت
یاری نکردن ْحق ( در هنگامی که برخالف آن بودند ) پی می برند و مصیبتها و بالهایی که
برایشان پیش می آید  ،تکانی در نهادشان پدید میآورد و توبه میکنند و اعالن پیروی می
کنند از هر ْحرکتی که با ْحق و برای نصرت ْحق باشد  ،واین خصوصیات را جز در ْحرکت
() 2

یمانی که برای مقابله با سفیانی و سرکشیهایش است نمی یابند)..

و اینجا میخواهم إشاره ای داشته باشم به اینکه نویسنده یک نکته را اشتباه فهمیده است و آن
هنگامی است که گمان کرده که میانی از کشور مین میآید و زیدیه ای که در روایات ذکر شده اند
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زیدیه مین هستند .و من در این کتاب خمتصر منی خواهم إشتباهات کسانی که در مورد امام مهدی
 کتاب نوشته اند را بگومی  ،و برادران انصار ( در حوزه امام مهدی  ) این امر را عهده دار
هستند و إن شاءاهلل متصدی بیان این حقیقت به طور مفصل خواهند بود  .و من متام کسانی را که
درباره ی امام مهدی  کتاب مینویسند را نصیحت میکنم که کتاهبای أنصار را خبوانند که از
مجله آهنا کتاب « الرد القاصم » و « الرد احلاسم » و « نور املبنی » و « بالغ املبنی» و« میانی
موعود حجت خدا » و « طلوع کننده مشرق »
و دابة االرض » و ...است برای اینکه چیزی از قضیه امام مهدی  را بفهمند و چه بسا
اگر کسی از هوی و هوس و خود بینی به دور باشد حقیقت را درک کند .و برادران أنصار متصدی
در آوردن اشتباهات مشا در کتاهبایتان می باشند پس انصاف داشته باشید و حق را بیان کنید .
و بدانید که در طول تاریخ این دین حق ( دین اسالم حممدی ) یعنی از زمان غیبت کّبی تا به
که إختصاص به امام
إمروز  ،هیچ گاه قضیه إمام مهدی  و روایات پیامّب (ص) و أئمه
مهدی  دارد این گونه و به این وضوح بیان نشده است و امروز به فضل و کرم خداوند متعال و
به فضل این دعوت میانیه حق این روایات استحکام خبشیده شده و مراد از آهنا روشن گردیده است .
و این خود  ،نشانه ای از نشانه های این دعوت حق است .
مالک جهنی می گوید به أبی جعفر عرض کردم  ( :ما صاْحب این أمر را به اوصافی

توصیف میکنیم که شبیه هیچ یک از مردم نمی باشد.ایشان  فرمودند  :نه ؛ به خدا سوگند
که آن هرگز نمی باشد تا اینکه خودش بر شما بدان اْحتجاج کند و شما را به آن دعوت
( )

کند)
را که در مورد امام مهدی  و
یعنی مشا هرچه کوشش کنید که روایات آل حممد
تفاصیل قضیه اش و چگونگی قیام و حوادث ساهلای ظهور و آغاز زمان ظهورش است را کامال
بفهمید خنواهید توانست  ،مهان طوری که امام  فرمود  «:نه به خدا سوگند که آن هرگز نمی

باشد » و بر آن سوگند یاد فرمود  .و اوصافی که مورد نظر جهنی بود اوصاف خود شخص و
اوصاف قضیه ومتعلقاتش است علی اخلصوص در دوره قبل از قیام  ،در زمان دعوت مساملت آمیز
که امام  در آن دوره  ،مردم را به بیعت دعوت می کند و کالم امام باقر آن را روشن
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میسازد در آجنایی که میگوید  « :تا اینکه خودش بر شما بدان اْحتجاج کند و شما را به آن
دعوت کند » یعنی خود اوست که مشا را با سخنان وبیاناتش به حقیقت این أمر آگاه میکند ؛
پس إمام  مقرر فرموده است که این أمر بر مردم مشتبه باشد و کسی که آن را روشن می سازد
 ،خود صاحب االمر باشد تا به این وسیله  ،صاحب حق برای مهه مشخص گردد .

و پیامّب خدا (ص) در حدیثی می فرماید ( :علمی دارد که اگر وقت قیامش فرا رسد  ،آن

علم را منتشر می سازد  ،و خدای عزوجل او را به سخن وا میدارد  ،پس آن علم  ،او را ندا
() 3

میدهد  :خروج کن ای ولی خدا  ،بکش دشمنان خدا را  ،و دو پرچم ودو نشانه دارد)...

واین علم امروز به فضل خداوند و به فضل این دعوت میانیه ی مبارکه حقه  ،در میان مردم در
حال انتشار است و مردم پس از جهل طوالنی آگاه شدند که حجتهای اهلی بعد از پیامّب (ص)
بیست و چهارنفر می باشند نه دوازده نفر آنگونه که گمان می کردند و این حجتهای اهلی مهان

طورکه در وصیت رسول خدا (ص) در شب وفاتش به امام علی  ذکر شده است  ...( :دوازده
امام  و دوازده مهدی  می باشند ) و مردم فهمیدند که مهدی أول مهان میانی است و
مردم را از جهتی به اطاعت و پریوی از میانی امر می کردند و از
اآلن روشن شد که چرا أئمه

جهتی دیگر مهدی أول  را با هنایت دقت و به طوری که کسی که طالب حق باشد دچار
سردرگمی نشود وصف کردند  ،پس به جمرد اینکه متوجه این شدمی که میانی رهّب سیصد و سیزده نفر
است و مهدی اول نیزاینچننی است و او اولنی سیصد و سیزده نفر و پیش -گرینده به امیان است
و او از بصره و نامش امحد است و ...و ...میفهمیم که میانی و مهدی اول و اولنی سیصد و
سیزده نفر مهه یک شخص هستند و او شعار أهل طالقان است مهانگونه که در روایت آمده است
که شعارشان  « :امحد  ،امحد » است.
ونصیحتم به طالب حوزه علمیه و مهه کسانیکه در موضوع امام مهدی  کتاب مینویسند
این است که منصف باشند حد اقل با خودشان  ،و قلب هایشان را به سوی حکمت میانیه معطوف
گردانند  ،و ظن وگماهنایشان را در کتاهبا ننویسند و سپس اینگونه مقرر کنند که هر آنچه که خودشان
نوشته اند حق آشکار و صراط مستقیم است  ،که در این صورت  ،مردم را گمراه می کنند بعد
ازآنیکه خود گمراه شدند و پیشوایان گمراهی ( أئمة الضالل ) به حساب می آیند .
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پس به درستی که حسابرسی مردم به دست آقامی و موالمی و پدرم امام مهدی  نزدیک است
وخیلی نزدیک تر از آنچه که تصورش را می کنید و در آن هنگام  ،آنان که بر باطل هستند پشیمان
خواهند شد و پس از آن نیز آری ،حاکم خداست و وعدگاه  ،قیامت است .
و هرکس که حتی یک حرف می نویسد این فرموده خداوند متعال را جلو چشمانش قرار دهد :
() 8
﴿ما ی ل ِْف ُ ِ
ِ ِ
یب َعتِی ٌد ﴾
َ َ
ظ م ْن قَ ْوٍل إِالَّ لَ َدیْه َرق ٌ

( إنسان هیچ سخنی را بر زبان نمی آورد مگر اینکه فرشته ای مراقب و آماده برای انجام

مأموریت ( و ظبط آن ) است  .ومن ( و به خدا پناه میبرم از منیت ) سید علی سیستانی و این
نویسندگان را نصیحت میکنم که با چشم انصاف به این دعوت میانیه مبارکه بنگرند و در جستجو
کردن حق و اهلش با خودشان منصف باشند وگرنه  ،پس مهه بدانند که کسی که امروز درمقابل
این حرکت میانیه مبارکه بایستد نسلهای بعدی  ،او را لعنت می کنند مهان طور که امروز  ،کسانی
که درمقابل پیامّب خدا حضرت حممد بن عبد اهلل (ص) ایستادند لعنت می شوند .
ودر آخر کتاهبای این مرکز ( برروی جلد آن ) که زیر نظر سید علی سیستانی است نوشته
شده است « امحد احلسن » بدون اینکه آهنا متوجه باشند .پس به کتاهبای خود مراجعه کنند و
ببینند آنچه را که گفتم  .و این نشانه دیگری است که برای صاحب حق ظاهر شده است با
اینکه آهنا منی خواستند ؛
پس ندیدم چیزی را مگر اینکه خدا را قبل از آن و مهراه آن و پس از آن یافتم مهان طور که
معصوم  این سخن را فرموده است ؛ و آینده از آن پرهیزکاران است .
( )
ِ
ب َعلَى أ َْم ِرهِ َولَ ِك َّن أَ ْكثَ َر الن ِ
َّاس الَ یَ ْعلَ ُمو َن ﴾
﴿ َواللَّهُ غَال ٌ
( خداوند بر کار خود پیروز است  ،ولی بیشتر مردم نمی دانند ) .
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