«کاری از موسسه علمی فرهنگی وارثین ملکوت»

خطبه مالقات و دیدار (28شوال  1424ه .ق)

« بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيم
اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسابُهُمْ وَ هُمْ في غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ ما یَأْتيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحْدَثٍ إِالَّ
اسْتَمَعُوهُ وَ هُمْ یَلْعَبُونَ الهِيَةً قُلُوبُهُمْ وَ أَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذینَ ظَلَمُوا هَلْ هذا إِالَّ بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَ
فَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَ أَنْتُمْ تُبْصِرُونَ قالَ رَبِّي یَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّماءِ وَ الْأَرْضِ وَ هُوَ السَّميعُ الْعَليمُ
بَلْ قالُوا أَضْغاثُ أَحْالمٍ بَلِ افْتَراهُ بَلْ هُوَ شاعِرٌ فَلْيَأْتِنا بِآیَةٍ كَما أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ ما آمَنَتْ قَبْلَهُمْ
مِنْ قَرْیَةٍ أَهْلَكْناها أَ فَهُمْ یُؤْمِنُونَ وَ ما أَرْسَلْنا قَبْلَكَ إِالَّ رِجاالً نُوحي إِلَيْهِمْ فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ
إِنْ كُنْتُمْ ال تَعْلَمُونَ وَ ما جَعَلْناهُمْ جَسَداً ال یَأْكُلُونَ الطَّعامَ وَ ما كانُوا خالِدینَ ثُمَّ صَدَقْناهُمُ
الْوَعْدَ فَأَنْجَيْناهُمْ وَ مَنْ نَشاءُ وَ أَهْلَكْنَا الْمُسْرِفينَ لَقَدْ أَنْزَلْنا إِلَيْكُمْ كِتاباً فيهِ ذِكْرُكُمْ أَ فَال
تَعْقِلُونَ وَ كَمْ قَصَمْنا مِنْ قَرْیَةٍ كانَتْ ظالِمَةً وَ أَنْشَأْنا بَعْدَها قَوْماً آخَرینَ فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنا إِذا
هُمْ مِنْها یَرْكُضُونَ ال تَرْكُضُوا وَ ارْجِعُوا إِلى ما أُتْرِفْتُمْ فيهِ وَ مَساكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْئَلُونَ قالُوا یا
وَیْلَنا إِنَّا كُنَّا ظالِمينَ فَما زالَتْ تِلْكَ دَعْواهُمْ حَتَّى جَعَلْناهُمْ حَصيداً خامِدینَ وَ ما خَلَقْنَا
السَّماءَ وَ الْأَرْضَ وَ ما بَيْنَهُما العِبينَ لَوْ أَرَدْنا أَنْ نَتَّخِذَ لَهْواً الَتَّخَذْناهُ مِنْ لَدُنَّا إِنْ كُنَّا فاعِلينَ
بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْباطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذا هُوَ زاهِقٌ وَ لَكُمُ الْوَیْلُ مِمَّا تَصِفُون» (انبيا)18 - 1
« براى مردم [وقت] حسابشان نزدیك شده است ،و آنان در بىخبرى رویگردانند .هيچ پند
تازهاى از پروردگارشان نيامد ،مگر اینكه بازىكنان آن را شنيدند .در حالى كه دلهایشان

مشغول است .و آنانكه ستم كردند پنهانى به نجوا برخاستند كه« :آیا این [مرد] جز بشرى
مانند شماست؟ آیا دیده و دانسته به سوى سحر مىروید؟» [پيامبر] گفت« :پروردگارم
[هر] گفتار[ى] را در آسمان و زمين مىداند ،و اوست شنواى دانا ».بلكه گفتند« :خوابهاى
شوریده است[ ،نه] بلكه آن را بربافته ،بلكه او شاعرى است .پس همانگونه كه براى
پيشينيان هم عرضه شد ،باید براى ما نشانهاى بياورد ».قبل از آنان [نيز مردم] هيچ شهرى
كه آن را نابود كردیم[ -به آیات ما] ایمان نياوردند .پس آیا اینان [به معجزه] ایمانمىآورند؟ و پيش از تو [نيز] جز مردانى را كه به آنان وحى مىكردیم ،گسيل نداشتيم .اگر
نمىدانيد از پژوهندگان كتابهاى آسمانى بپرسيد .و ایشان را جسدى كه غذا نخورند ،قرار
ندادیم و جاویدان [هم] نبودند .سپس وعده [خود] به آنان را راست گردانيدیم و آنها و هر
كه را خواستيم نجات دادیم و افراطكاران را به هالكت رسانيدیم .در حقيقت ،ما كتابى به
سوى شما نازل كردیم كه یادِ شما در آن است .آیا نمىاندیشيد؟ و چه بسيار شهرها را كه
[مردمش] ستمكار بودند درهم شكستيم ،و پس از آنها قومى دیگر پدید آوردیم .پس چون
عذاب ما را احساس كردند ،بناگاه از آن مىگریختند[ .هان] مگریزید ،و به سوى آنچه در
آن مُتنعّم بودید و [به سوى] سراهایتان بازگردید ،باشد كه شما مورد پرسش قرار گيرید.
گفتند« :اى واى بر ما ،كه ما واقعاً ستمگر بودیم ».سخنشان پيوسته همين بود ،تا آنان را
دروشده بىجان گردانيدیم .و آسمان و زمين و آنچه را كه ميان آن دو است به بازیچه
نيافریدیم .اگر مىخواستيم بازیچهاى بگيریم ،قطعاً آن را از پيش خود اختيار مىكردیم.

بلكه حق را بر باطل فرو مىافكنيم ،پس آن را در هم مىشكند ،و بناگاه آن نابود مىگردد.
واى بر شما از آنچه وصف مىكنيد ».راست گفت خدای واالی بزرگ.
در ضریح امام هادی و عسكری (ع) اولين دیدارم با امام مهدی (ع) در این زندگي دنيا
بود .و در این دیدار ،امام مهدی (ع) را شناختم .این دیدار از زمانهای طوالني بوده است.
و پس از آن ،دیدارهایم با ایشان (ع) تكرار شد .ایشان بسياری از مسائل را برایم روشن
نمود .ولي مرا به تبليغ مسئلهای ،به گروه مشخص یا فرد مشخص دستور نداد .بلكه
راهنمایيهایي بود كه درباره من بود و مرا تربيت مينمود و مرا به سوی نيكيهای اخالق
الهي حركت ميداد .و در آن زمان ،برخي از علم و شناخت را به من تفضُّل ميكرد .و مرا
از انحرافات بزرگي كه در آن زمان ،در حوزه علميه نجف بود ،باخبر نمود؛ چه انحرافات
علمي یا عملي اجتماعي و اقتصادی و سياسي یا انحرافات افرادی كه جلوه نمایندگان این
حوزه علميه بودند .این مرحله ،برای بنده دشوار بود؛ به این خاطر كه از بينبردن آخرین
سنگر بود كه گمان ميكردم نماینده حق در جهان است .این مسئله برای من ،مانند گندیدن
نمك بود« .هر چه بگندد نمكش ميزنند .وای به روزی كه بگندد نمك!» در عين حال،
این مرحله دردناک و غمگينانه و سختي بود .امام (ع) فساد و ستم را برایم روشن نمود.
ولي مرا در وسط راه رها كرد .نميدانستم چه كنم .آیا از جایي كه آمدم ،بازگردم؟!

پرسشي كه هميشه ،آن را متوجه خودم ميكردم؟! هميشه پرسش این بود كه وقتي حق را
شناختم ،بين اهل دین و در حوزه علميه نجف غریب بودم .پس چگونه بين اهل دنيا،
غریبتر نباشم؟
در هرحال ،روزها و ماهها گذشت .و خداوند خواست كه با امام (ع) دیدار كنم و ایشان،
این بار مرا به حوزه علميه در نجف اشرف فرستاد تا آنچه به من خبر داده است را برای
گروهي از طلبههای حوزه علميه مطرح كنم.
مهم ميدانم كه هرچند خالصه و مختصر ،به این دیدار بپردازم؛ به این خاطر كه جلوه تغيير
تاریخي در زندگي من بود؛ به این خاطر كه اولين باری بود كه امام مهدی (ع) در آن ،مرا
به عمل به شكل آشكارا و محكم در حوزه علميه نجف اشرف متوجه كرد .هزاران سالم و
درود ،بر فردی كه در آن مشرَّف شود.
داستان این دیدار ،این است كه من در شبي از شبها ،خواب بودم و رویایي در خواب
دیدم كه امام مهدی (ع) نزدیك ضریح سيدمحمد (ع) برادر امام عسكری (ع) ایستاده است
و به من دستور حضور ،برای دیدار خودش را ميدهد .پس از این ،بيدار شدم و ساعت2 ،
شب بود4 .ركعت ،نماز شب خواندم .سپس دوباره خوابيدم و دومين رویا را دیدم كه
نزدیك این رویا بود كه امام مهدی (ع) نيز در آن ،مكان دیدار با خود (ع) را مشخص
نمود.

بيدار شدم و ساعت  4شب بود .نماز شب را كامل كردم و نماز صبح را خواندم .سپس
پس از دو روز از این رویاها ،به سوی سامرا مسافرت كردم و امام عسكری و هادی (ع)
را زیارت كردم .سپس به بلد بازگشتم و امام محمد (ع) را زیارت كردم .سپس به بغداد و
امام كاظم و جواد (ع) را زیارت كردم .سپس به كربال و امام حسين (ع) و شهدا (ع) را
زیارت كردم .و شبانه در ضریح امام حسين (ع) با امام مهدی (ع) دیدار كردم .سپس در
روز بعد و هنگام صبح ،در مقام امام مهدی (ع) با ایشان دیدار كردم كه در پایان «شارع
السِدره» بود .به تنهایي در مقام نشستيم كه خالي بود و فقط خادم بود كه در محل نماز
خانمها بود و تقریباً از مكاني كه در آن بود ،دور بود .درهر حال ،این روز  30شعبان سال
1420ه .ق بود .پس از این دیدار ،به منزل بازگشتم و ماه رمضان را با فضل خداوند بر
من ،روزه گرفتم و بار خود را در پایان ماه رمضان ،به سوی نجف بستم .و آغاز به
مطرحكردن حقي كه شناختم ،نمودم و بحث بين من و بين برخي از طلبههای حوزه علميه
باال گرفت و نتيجهاش قطع رابطه بين من و بين برخي از آنان و اختالف كامل ،با برخي از
آنان شد .و برخي از آنان با من موافقت كردند ،البته بدون اینكه مرا یاری دهند.
روزها و ماهها گذشت .بلكه تقریباً 3سال گذشت .نه یاور و نه یاریكنندهای از طلبههای
حوزه علميه داشتم .بلكه افرادی بودند كه سخن مرا پذیرفتند و با سخنم درباره فساد مالي
در حوزه موافقت نمودند .از اینجا بود كه حركت اصالحي ،عليه این فساد مالي آغاز شده
بود .ولي باعث اصالح حقيقي نشد .ولي باعث تغيير سياست مالي برخي از مراجع شد.
ولي در حدی نبود كه بيان شود .و خوشگذراني و رفاه ،نزد بسياری از این علما و افراد

مرتبط با آنان باقي ماند .و در مقابل آن ،جامعه نيازمندی بود كه از سختي گرسنگي و
بيماری بدني و روحي درد ميكِشيدند و هيچ یك از آنان ،برای تغيير این وضعيت دردآور
تالش نميكردند.
پس از ماههای اندكي ،فرآیند اعالم و آشكاركردن ارتباط من با امام مهدی (ع) آغاز شد و
اینكه از سوی ایشان (ع) فرستاده هستم .این فرآیند ،فقط با اعالم من نبود .بلكه گروهي از
طلبههای حوزه علميه ،مسئلهای را كه این مطلب را برایشان تاكيد كند ،در ملكوت
آسمانها شنيدند و دیدند .برخي از آنان ،مستقيماً با من ارتباط داشتند و برخي از آنان،
اصالً با من ارتباطي نداشتند .گروهي از این طلبهها اصرار كردند كه با من بيعت كنند؛ با
اینكه سختي این امر را به آنان خبر دادم و اینكه در پایان كار ،مرا رها ميكنند؛ همانطور
كه اهل كوفه ،مسلم بن عقيل (ع) را رها كردند .ولي آنان بيعت را اینگونه تكميل كردند كه
جان و مال و فرزند را فدای من كنند .آنان نسبت به این مسئله تصریح كردند؛ نه اینكه من
از آنان ،در برابر این مسئله چيزی بخواهم.
این مطلب ،در ماه جمادی االول سال 1423ه.ق بود .پس از این ،بسياری از طلبههای
حوزه علميه بيعت كردند .سپس مقداری ترس برایشان ایجاد شد و نيروهای امنيتي صدام
ملعون ،شروع به حركت به سوی من كردند .درنتيجه این گروه متفرّق شدند و بيعت را
شكستند و هر كدام یا هر جماعتي ،برای خودشان دنبال دليلي برای شكستن بيعت بودند و

تهمتي بيان ميكردند كه مرا با آن متهم كنند .ولي در پایان ،بر دو مسئله اتفاق نظر پيدا
كردند:
اول :متهم كردن من ،به اینكه جادوگر بزرگي هستم.
دوم :متهم كردن من ،به اینكه من بر سرزمين جنها چيره هستم و از آنان برای غلبه بر
ایشان استفاده ميكنم.
دوباره و بعد از متفرق شدن این گروه ،به خانه خودم بازگشتم و فقط تعداد اندكي از
طلبههای حوزه علميه و برخي از مومنين ،با من ماندند .در این سال 1424ه.ق و در ماه
جمادی االولي ،گروهي از این مومنين نزد من آمدند و با من تجدید بيعت كردند و مرا از
خانهام بيرون آوردند و دعوت ،دوباره آغاز شد .و در آخرین روز از ماه رمضانِ این سال
1424ه.ق امام مهدی (ع) به من دستور داد كه شروع به موردخطابقرار دادن همه مردم
زمين كنم و هر كدام براساس خود و براساس دستوراتي كه از امام مهدی (ع) صادر
ميشود .در روز سوم شوال ،امام مهدی (ع) به من دستور داد كه انقالب عليه ستمكاران را
اعالم كنم و دنبال گامها باشم و با شتاب ،عمل كنم .مردم را به یاری حق و اهلش و عمل
برای برپایي حق و باالبردن كلمه «ال اله اال اهلل» دعوت نمودم .چرا كه كلمه «اهلل» باالتر
است .كلمه «اهلل» باالتر است .كلمه «اهلل» باالتر است .و كلمه كافران ،پایينتر است « .و
إن تنصروا اهلل ینصركم و یثبت أقدامكم» «اگر خداوند را یاری دهيد ،شما را یاری ميكند

و گامهایتان را استوار ميدارد ».آیا یاوری برای دین خداوند است؟ آیا یاوری برای قرآن
است؟ آیا یاوری رای وليّ خدا است؟ آیا یاوری برای خداوند سبحان و متعال است؟
«وعد اهلل الذین آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في األرض كما أستخلف الذین
من قبلهم وليمكنن لهم دینهم الذی أرتضى لهم و ليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا یعبدونني ال
یشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون» (نور« )55خداوند ،به افرادی از
شما كه ایمان آوردند و كار شایسته انجام دادند ،این وعده را دارد كه آنان را در زمين
خليفه و جانشين كند؛ همانطور كه افراد پيشين آنان را جانشين خود نمود و برای آنان
دیني را تمكين داد كه برای آنان خشنود بود و بعد از ترسشان ،به آنان امنيت داد .مرا
بپرستيد و هيچ چيزی را شریك من قرار ندهيد .هر فردی بعد از این كفر بورزد ،آنان همان
فاسقان هستند».
من انتظار یاری از علمای دین ندارم و چگونه از آنان انتظار یاری داشته باشم ،درحالي كه
امام صادق (ع) در بيش از یك حدیث ،تأكيد نموده است كه بسياری از آنان ،با زبان و
نيزه با امام مهدی (ع) ميجنگند تا اینكه كار به او برسد ،هفتاد فرد از بزرگان و سه هزار
از افراد كوچك آنان را از بين ميبرد .چگونه از آنان ،انتظار یاری داشته باشم؛ درحالي كه
صادق (ع) فرمود« :این امر را فردی یاری ميدهد كه هيچ بهرهای برای او نيست .اگر امر
ما بياید ،فردی از آن بيرون ميآید كه امروزه ،بتها را ميپرستند ».بتها یا تمثالها،

همانطور كه امام صادق (ع) فرمود ،همان علمای بيعمل هستند .در زمان امام صادق (ع)
فقط ابوحنيفه و افرادی مشابه آنان ،بتها بودند.
ایشان (ع) فرمود« :وقتي قائم قيام كند ،از این امر فردی بيرون ميآورد كه پنداشته ميشد
كه از اهل آن است و افرادی كه شبيه خورشيد و ماهپرستان هستند ،وارد آن ميشوند».
(غيبت نعماني ص)172
افرادی كه قائم را یاری نميدهند ،همان علمای بيعمل هستند؛ با اینكه مردم از آنان،
انتظار یاری قائم (ع) را دارند .چگونه از این علما انتظار یاری داشته باشم ،درحالي كه
امامان در احادیثشان تصریح ميكنند كه این علما ،باعث جدایي امت و پراكندگي هستند.
اميرالمومنين (ع)« :ای مالك بن ضمره! وقتي شيعه اینگونه اختالف كنند ،حال تو چگونه
است؟ و ایشان انگشتانش را درون یكدیگر قرار داد و برخي از آن را درون برخي دیگر
قرار داد .عرض كردم :ای اميرالمومنين! هيچ خيری در آن زمان نيست؟ ایشان (ع) فرمود:
همه خير ،در آن زمان است .قائم ما قيام ميكند و هفتاد مرد را ميآورد كه بر خداوند و
رسولش دروغ ميبندند .آنان را ميكُشد .سپس خداوند ،مردم را بر یك امر جمع ميكند».
(غيبت نعماني) صادق (ع)« :این مسئله چگونه است؛ درحالي كه روزگار به گردش نيامده
است تا اینكه گفته شود :مرده است یا هالک شده است ،در چه وادی رفته است .عرض
كردم :منظور از گردش روزگار چيست؟ فرمود :اختالف شيعه ،بينشان( ».بحار
ج52ص)288

این مسئلهای است كه امروزه برخي از علمای شيعه ،نسبت به آن فتوا ميدهند كه پایاني
برای غيبت كبری نيست و ابداً هيچ فردی ،او را نميبيند .درحقيقت آنان ،ظهور ایشان
سپس قيام ایشان را نميخواهند؛ به این خاطر كه ظهور ایشان ،به معنای پایان مرجعيات
آنان است كه شيعه را تكّهتكّه كرده است .آنان را جدا و پراكنده كرده است .در روایتي از
ایشان (ع) است« :وقتي قائم (ع) قيام كند ،به سوی كوفه حركت ميكند .حدود هزار تَن از
آن بيرون ميآیند كه بَتریه ناميده ميشود .سالح ،بر آنان است .عرض ميكنند :از جایي كه
آمدی ،بازگرد .ما به فرزندان فاطمه (ع) نيازمند نيستيم .ایشان ،شمشير را در بين آنان قرار
ميدهد تا اینكه به سوی آخرین آنان ميآید .سپس وارد كوفه ميشود .هر منافق شكّاكي
را در آن ميكُشد و كاخهایش را مُنهدم ميكند و جنگجویانش را ميكُشد تا اینكه
خداوند عزّوعال خشنود شود( ».ارشاد مفيد)
از باقر (ع)« :وارد كوفه ميشود و در آن ،سه پرچم است كه اختالف دارند .برای ایشان،
پاک و خالص ميشود تا اینكه نزد منبر ميآید و خطبه ميخواند( »...ارشاد مفيد ص)354
از باقر (ع) كه فرمود« :ای گروه شيعه ،شيعه آل محمد! مانند پاکشدن سرمه در چشم،
پاک ميشود؛ به این خاطر كه صاحب سرمه ميداند كه چه زماني در چشم ميرود ،ولي
نميداند كه چه زماني ميرود .یكي از شما درحالي صبح ميكند كه ميبيند كه بر شریعت
امر ماست و درحالي شب ميشود كه از آن بيرون ميرود .و درحالي شب ميشود كه بر

شریعت امر ماست و درحالي صبح ميكند كه از آن ،بيرون رفته است( ».بحاراالنوار
ج52ص ،101غيبت نعماني ص)110
چگونه از آنان ،انتظار یاری داشته باشم ،درحالي كه رسول اهلل (ص) فرمود« :زماني بر
امتم ميآید كه از قرآن ،فقط نگاشتن آن ميماند و از اسالم ،فقط نامش ميماند .درحالي
به اسالم ناميده ميشوند كه دورترین مردم ،از آن هستند .مساجد آنان آباد است؛ درحالي
ك ه از هدایت خراب و تهي است .فقهای آن زمان ،بدتر فقهای زیر آسمان هستند .فتنه از
آنان بيرون ميآید و به آنان باز ميگردد( ».بحاراالنوار ج52ص)190
رسول اهلل (ص) از خداوند سبحان و متعال ،در معراج ميفرماید...« :عرض كردم :خدایا!
این مسئله ،چه زماني است؟ خداوند عزوجل به من وحي كرد .این مسئله زماني است كه
علم ،برداشته شود و ناآگاهي آشكار شود و قاریان بسيار شوند و عمل اندک شود و فریب
بسيار شود و فقهای هدایتگر اندک شوند و فقهای گمراهي خائن بسيار شوند .و شاعران
بسيار شوند و امت تو ،قبرهایشان را مساجد ميگيرند .و مُصحفها زینت داده ميشود و
مساجد ،دارای نقشونگار ميشود و ستم بسيار شود( »...بحاراالنوار ج 52ص- 271
)278
و الحمدهلل رب العالمين .در هر حال ،ای مردم عراق! پدرم ،مرا به سوی مردم زمين
فرستاده است و از شما و اُمّالقُری ،نجف آغاز كرده است .من با جبرئيل و ميكائيل و
اسرافيل و ملكوت آسمانها ،موردتأیيد هستم .بسياری از افرادی كه مرا با پذیرش حق

پذیرفتند ،پرده از آنان برداشته شده است و دیده آنان ،امروزه تيز است .برخي از آنان
هستند كه مسائلي ميبينند كه مردم نميبينند و مسائلي ميشنوند كه مردم نميشنوند و چه
نشانهای بزرگتر از این آیه اَنفُسي« .وَ لَوْ فَتَحْنا عَلَيْهِمْ باباً مِنَ السَّماءِ فَظَلُّوا فيهِ یَعْرُجُونَ
لَقالُوا إِنَّما سُكِّرَتْ أَبْصارُنا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُون» (حجر « )15 ،14و اگر درى از آسمان
بر آنان مىگشودیم كه همواره از آن باال مىرفتند ،قطعاً مىگفتند« :در حقيقت ،ما
چشمبندى شدهایم ،بلكه ما مردمى هستيم كه افسون شدهایم».
اما رویاها ،در هر مدتي از زمان ،گروههایي از استانهایي نزد من ميآمدند كه برخي از
آنان ،از نجف دور بود .بسياری از آنان در خوابشان ،مسائلي ميدیدند كه این دعوت
حق را تأیيد ميكرد .اگر یك رویا یا دو رویا بود ،برای دشمنان آل محمد راهي برای رد
آن بود .ولي این افراد ،برای رد صدها بلكه هزاران رویای در آینده راهي ندارند .بيشتر
آنها ،اینگونه موردتأیيد است كه یكي از معصومين ،در آن هستند .و ایشان فرمودند:
«فردی كه ما را ببيند ،ما را دیده است .چرا كه شيطان ،به صورت ما نميآید ».این سخن
برای ستمكاران مانده است كه رویا ،دليل نيست؛ درحالي كه رویا ،جزئي از نبوت است و
با اینكه رسول و امامان ،نسبت به آن و گوشدادن و تأویل آن ،بسيار اِهتمام و توجه
ورزیدند .و با این حال كه بيشتر نبوتهای برخي از پيامبران (ع) رویا و تأویل رویا بوده
است؛ مانند نبوت دانيال (ع) .و با این حال كه نرجس ،مادر امام مهدی (ع) به عراق آمد
تا با امام حسن عسكری (ع) ازدواج كند؛ به این خاطر كه رویاهای صادقه دید و خودش
را در معرض خطر جنگ و اسارت قرار داد .درحالي كه ایشان ،نوه قيصر روم بود .و با

این حال كه وهب نصراني ،حسين (ع) را یاری داد؛ به این خاطر كه عيسي (ع) را در
خواب دید .و با این حال كه نجيب بنياميه ،خالد بن سعيد بن عاص اموی ،به خاطر
رویایي كه از پيامبر (ص) دید ،ایمان و اسالم آورد.
این ناآگاهان ،رویا را بالجمله و به طور كلي و بدون هيچ دقت و اندیشهای رد ميكنند.
حقيقتاً به شما ميگویم :مسئلهای كه امروزه برای مردم ایجاد شده است ،وحي بزرگي با
رویاست .ولي بيشتر مردم ،نسبت به نعمت پروردگارشان كفر ميورزند و بيشتر مردم ،شكر
نميكنند .این عنایت خدا بر ما و بر مردم است ،ولى بيشتر مردم سپاسگزارى نمىكنند.
به بسياری ،مسائل غيبي را خبر دادم كه برخي از آنها ،اتفاقات مهم و در آینده بود .و
همانطور كه به آنان خبر داده بودم ،اتفاق افتاد .از جمله :ارتداد افرادی كه در آغاز
دعوت ،با من بيعت نمودند؛ یعني پيش از تقریباً یك سال و نيم .و ارتداد افرادی كه در این
سال ،با من بيعت نمودند .و از جمله :پایان حكومت «اوالد فاجران» صدام و سربازان
ناپاكش .و مسائل بسياری كه در این بيان ،نميگنجد .درباره آن ،از فردی بپرسيد كه با من
ارتباط داشت و مرا ميشناخت .از آنان ،درباره معجزاتي بپرسيد كه با چشم و بصيرت
خود دیدند .با سوگند به خداوند ،از شما درخواست ميكنم :ملكوت آسمانها ،به دست
كيست؟! آیا خداوند یا شيطان (خداوند ،لعنتش كند)؟ اگر بگویيد كه این مسائل ،سحر و از
جن است ،این سخن شما مانند فردی است كه ميگوید :ملكوت آسمانها و زمين ،به
دست شيطان (خداوند ،لعنتش كند) است .خداوند ،فردی را لعنت كند كه این سخن

احمقانهی ناآگاهانه را ميگوید و نسبت به آن ،اصرار ميورزد و از آن ،به سوی خداوند
توبه نميكند.
امروز ،من همانطور كه جدم حسين (ع) از شما درخواست یاری كرد ،از شما درخواست
یاری ميكنم .آیا یاوری است كه ما را یاری دهد .اگر ما را خوار كنيد و ما را فریب دهيد،
در قدیم نيز پدرانتان ،این كار را كردند .ولي پدرم ،شكيبایي كرد .من نيز شكيبایي ميكنم
تا اینكه (خداوند) رحمان در امر من اجازه دهد .همانطور كه وقتي مرا ترک كردید و در
سال گذشته شكيبایي نمودم .وقتي مرا مانند مسلم بن عقيل ،تنها گذاشتيد كه هيچ یاور و
یاری برای من نبود؛ مگر تعداد اندكي از آنان .ارتداد بيشتر آنان ،فقط به خاطر ترس از
صدام طاغوت (خداوند ،لعنتش كند) بود و به خاطر لَهلَهزدن به دنيا .ولي خداوند ،مرا از
صدام طاغوت نجات داد؛ با توجه به همه تالشهایي كه نيروهای كافرش ،برای دستگيری
من انجام دادند.
فردی كه این دعوت را تكذیب ميكند ،من بين دستان شما هستم و این ،دهها فرد از
مومنين در دعوت هستند كه پرده ،از آنان برداشته شده است و در ملكوت آسمانها نگاه
ميكنند .صدها و بلكه بيشتر ،رویاهای صادقه به امام مهدی (ع) یا یكي از امامان (ع) یا
زهرا (ع) یا رسول كریم (ص) دیدند كه در آن ،آنان را به دنبالهروی از این دعوت راستين
راهنمایي نموده بودند .من آمادگي مباهله دارم .بلكه همه گروههای مسلمانان -شيعه و
سني -و علمای نصارا و یهود را به مبارزه ميطلبم؛ درباره این مسئله كه به نسبت

مسلمانان ،از سوی مهدی (ع) هستم و به نسبت نصارا ،از سوی عيسي (ع) هستم و به
نسبت یهود ،از سوی ایليا (ع) هستم .و آمادگي دارم كه با اصحاب هر كتابي ،با كتابشان
مناظره كنم .من بنده مسكين ناآگاه ،نسبت به قرآن و انجيل و تورات و به مكانهای
تحریف در آن ،به خاطر علمي كه خداوند به من داده است ،از آنان آگاهتر هستم .بلكه
آنان توانایي این مسئله را ندارند كه علمي را كه خداوند به من داده است ،رد كنند .بلكه
من یقين دارم كه فردی كه جوینده حق باشد ،ایمان ميآورد و اما فردی كه سر باز بزند و
به خاطر طلب دنيا مُتعفِّن كفر بورزد ،من در همان مجلس ،با او مباهله ميكنم تا فردی كه
زنده ميماند ،از روی دليل زنده بماند و فردی كه ميميرد ،از روی دليل بميرد .فردی كه
مرا با پذیرش حق بپذیرد ،در دنيا و آخرت رستگار و خوشبخت ميشود .و فردی كه مرا
رد كند ،حق را رد كرده است و در دنيا و آخرت زیان دیده است .اندكي بعد ميفهميد كه
چه گناهي انجام دادید و چه احترامي از خدا را از بين بردید .ولي زمان پشيماني نيست.
من از ميان شما و به زودی ميروم .ای فرزندان قاتالن حسين بن علي (ع) ! در قدیم ،فقها
و مجتهدهای شما ،ایشان را كُشت؛ شمر بن ذیالجوشن و شبث بن ربعي (خداوند ،لعنتشان
كند) و پدرانتان ،به آنان كمك كردند .امروز اگر بخواهم ،شمر بن ذیالجوشن و شبث بن
ربعي را در ميان شما نام ميبرم .ولي من و این احمقان را چه كار؟ افرادی كه اصالً سخني
را متوجه نميشوند .ای ستمكاران! به دورشدن من از نزد شما و هجرت من از كشور
خودتان خوشحال نشوید .امر ،طوالني نميشود تا اینكه نزد پدرم ،محمد بن حسن مهدی
(ع) باز گردم؛ همو كه فقط شمشير و مرگِ زیر سایه شمشير را به شما ميدهد .ای افرادی

كه به كشتن پدرانتان خشنود شدید و از شمر (خداوند ،لعنتش كند) زمانتان و شبث بن
ربعيِ سرزمينتان دنبالهروی ميكنيد .در آن زمان ،پشيماني برایتان سودی ندارد .ای
قاتالن پيامبران و فرزندان پيامبران! فقط زیان دنيا و آخرت را ميیابيد؛ به خاطر جزای
كاری كه دستان و زبانتان به دست آورده است؛ همان دروغپردازی و بهتان و دروغ و افترا
و اتهامات باطل .پدرم به خاطر كاری كه با من كردید و اینكه احترام مرا از بين بردید،
خشمگين نزد شما ميآید .در آن زمان ميدانيد كه هيچ آگاهي سودی ندارد كه نسبت به
چه فردی ،جرأت ورزیدید و چه احترامي از خداوند و محمد (ص) و علي (ع) و
فرزندانشان (ع) از بين بردید.
ای احزاب تنها و رهاكنندگان كتاب و گروههای گناه و تحریفكنندگان سخنان و كُشندگان
پيامبران و فرزندان پيامبران! خداوند اجازه دستیابي به كشتن مرا به شما نميدهد؛
همانطور كه گذشتگان شما ،به جدم حسين (ع) دست یافتند .این پایان است و امروز،
روز بزرگ خداوند است و این انذاری از انذارهای آغازین است و این یكي از پدیدههای
بزرگ است كه برای بشریت ،انذاردهنده است.
به سوی پدرم ،محمد بن حسن مهدی (ع) باز ميگردم تا تكذیب من ،توسط شما را به او
خبر بدهم و اینكه با بُهتان و سخن دروغ ،احترام مرا از بين بردید .اخيراً تالش نمودید كه
مرا به زندان بيفكنيد و بكشيد؛ نه به خاطر مسئلهای .به این خاطر كه ميدانيد كه حقي كه
من آن را آوردم ،اصالً برای باطل شما چيزی باقي نميگذارد و اال شما با افرادی دست

ميدهيد كه وجود خداوند را انكار ميكنند؛ مانند كمونيستها .و سخن یا كار آنان را انكار
نميكنيد« .وَ اتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قالَ لِقَوْمِهِ یا قَوْمِ إِنْ كانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقامي وَ تَذْكيری
بِآیاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَ شُرَكاءَكُمْ ثُمَّ ال یَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ
اقْضُوا إِلَيَّ وَ ال تُنْظِرُونِ فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَما سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِیَ إِالَّ عَلَى اللَّهِ وَ أُمِرْتُ أَنْ
أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمينَ فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْناهُ وَ مَنْ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَ جَعَلْناهُمْ خَالئِفَ وَ أَغْرَقْنَا الَّذینَ
كَذَّبُوا بِآیاتِنا فَانْظُرْ كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الْمُنْذَرین» (یونس« )73 - 71و خبر نوح را بر آنان
بخوان ،آنگاه كه به قوم خود گفت« :اى قوم من ،اگر ماندن من [در ميان شما] و اندرز
دادن من به آیات خدا ،بر شما گران آمده است[ ،بدانيد كه من] بر خدا توكّل كردهام .پس
[در] كارتان با شریكان خود همداستان شوید ،تا كارتان بر شما مُلتبس ننماید سپس در
باره من تصميم بگيرید و مهلتم ندهيد« ».و اگر روى گردانيدید ،من مُزدى از شما
نمىطلبم .پاداش من جز بر عهده خدا نيست ،و مأمورم كه از گردننهندگان باشم ».پس او
را تكذیب كردند .آنگاه وى را با كسانى كه در كشتى همراه او بودند نجات دادیم ،و آنان را
جانشين [تبهكاران] ساختيم ،و كسانى را كه آیات ما را تكذیب كردند غرق كردیم .پس
بنگر كه فرجام بيمدادهشدگان چگونه بود ».راست گفت خدای واالی بزرگ.

راه ارتباط با دعوت یمانی موعود سید احمد الحسن
(ع) به زبان فارسی:
لینک سایت رسمی انصار امام مهدی (ع) به زبان فارسی
http://almahdyoon.co
لینک سایت رسمی هفته نامهی زمان ظهور
http://www.zamanezohoor.com
آدرس روم مسنجر انصار امام مهدی (ع) در پالتاک
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صفحه رسمی مکتب شریف نجف اشرف به زبان فارسی
https://www.facebook.com/ALnajafALashraf313

