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كَم أَهلَكْنا من قَبلهِم من قَرن * بلِ الَّذين كَفَروا في عزة وشقَاقٍ *  ص والْقُرآن ذي الذِّكْرِ﴿
* وعجِبوا أَن جاءهم منذر منهم وقَالَ الْكَافرونَ هذَا ساحر كَذَّاب * فَنادوا ولَات حني مناصٍ 

 ابجٌء عيذَا لَشا إِنَّ هداحا وةَ إِلَههلَ الْآلعأَج * كُمتهلَى آلوا عبِراصوا وشام أَن مهنلَأُ مالْم انطَلَقو
 ادرٌء ييذَا لَشإِنَّ ه * لَاقتذَا إِلَّا اخإِنْ ه ةرالْآخ لَّةي الْمذَا فا بِهنعما سن أَ أُ* مم الذِّكْر هلَينزِلَ ع

أَم عندهم خزائن رحمة ربك الْعزِيزِ * بينِنا بلْ هم في شك من ذكْرِي بلْ لَما يذُوقُوا عذَابِ 
جند ما هنالك * أَسبابِ أَم لَهم ملْك السماوات والْأَرضِ وما بينهما فَلْيرتقُوا في الْ* الْوهابِ 

وثَمود وقَوم لُوط * كَذَّبت قَبلَهم قَوم نوحٍ وعاد وفرعونُ ذُو الْأَوتاد * مهزوم من الْأَحزابِ 
 ابزالْأَح كلَئأُو كَةاَألي ابحأَصو *ع قلَ فَحسالر لَاء إِلَّا * قَابِ إِن كُلٌّ إِلَّا كَذَّبؤه نظُرا يمو

اصبِر علَى ما * وقَالُوا ربنا عجل لَّنا قطَّنا قَبلَ يومِ الْحسابِ * صيحةً واحدةً ما لَها من فَواقٍ 
 ابأَو هإِن دذَا الْأَي وداوا دندبع اذْكُرقُولُونَ وي *رخا ساقِ إِنرالْإِشو يشبِالْع نحبسي هعالَ ما الْجِبن *

 ابأَو ةً كُلٌّ لَّهورشحم رالطَّيطَابِ* ولَ الْخفَصةَ وكْمالْح اهنيآتو لْكَها منددش١( .﴾و(
 

چه * اند   ستيزهآرى آنان كه كفر ورزيدند در سركشى و *  سوگند به قرآن پر اندرز ص(
ديگر جمال ] ىل[به فرياد خواندند و] ما را[كردمي كه  کها كه پيش از ايشان هال بسيار نسل
يشان آمده در شگفتند و كافران اى از خودشان برا كه هشدار دهنده و از اين* گريز نبود 

 را خداى واحدى قرار داده اين واقعاً] متعدد[آيا خدايان * گويند اين ساحرى شياد است  مى
برويد و بر خدايان خود ايستادگى ] و گفتند[و بزرگانشان روان شدند * چيز عجيىب است 

] عيسوى هم[در آيني اخري  را] مطلب[اين ] از طرىف* [ست ]ما[مناييد كه اين امر قطعاً هدف 
 ]نه[آيا از ميان ما قرآن بر او نازل شده است، * باىف نيست   جز دروغ] ادعاء[امي، اين   نشنيده

هاى   آيا گنجينه* اند   نچشيده] مرا[بلكه هنوز عذاب ] هن[بلكه آنان در باره قرآن من دو دلند، 
ها و زمني و  آيا فرمانرواىي آمسان* رمحت پروردگار ارمجند بسيار خبشنده تو نزد ايشان است 

اب در آن اسب] با چنگ زدن[پس ] اگر چنني است[چه ميان آن دو است از آن ايشان است،  آن
                                                        

 .۱-۲۰: ص -١
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پيش از ايشان قوم * اند  جا در هم شكستىن هاى دمشن در آن دسته  هکاين سپا* به باال روند 
قوم لوط و و مثود و * خرگاه ها تكذيب كردند ] عمارت و[نوح و عاد و فرعون صاحب 

هيچ كدام نبودند كه پيامربان را تكذيب نكنند، پس * هاى خمالف بودند   اصحاب ايكه آا دسته
سر خاراندىن در ] جمال[برند كه هيچ  فرياد را انتظار منى  يکو اينان جز * سزاوار آمد عقوبت 

* به شتاب به ما بده ] از عذاب[و گفتند پروردگارا پيش از روز حساب ره ما را * آن نيست 
گويند صرب كن و داوود بنده ما را كه داراى امكانات بود به ياد آور آرى او بسيار   بر آنچه مى

شامگاهان و بامدادان خداوند ] كه[ما كوه ها را با او مسخر ساختيم، * كننده بود   بازگشت
] به نواى دلنوازش[مهگى ] آوردمي[گرد ] بر او[و پرندگان را از هر سو * كردند   را نيايش مى

و پادشاهيش را استوار كردمي و او را حكمت و كالم * كننده بودند   به سوى او بازگشت
    ).دهنده عطاء كردمي  لهفيص

           
 محد و سپاس خدا بر نعمتهایش، و بزرگی بالیش

 اش بيناست، بامداد روشن و هويداست، و امر قائم آل حممد  مهانا برای کسی که دو ديده
ای در آن وجود  شته، برای حق طلب هيچ امر پوشيدهی آمسان آشکار گ مهانند خورشيد در سينه

 .ندارد
گونه که  شناسيد مهان به سوی مشا آمده است که او را میای علمای شيعه، امروز کسی 

، آيا نيستبر مشا پوشيده  شناسيد و امر او با روايات صحيح آل حممد  پسران خود را می
هرگز تابع و پيرو حممد ) شان کند خداوند لعنت(شويد که علمای يهود و نصاری  نکر آن میم

 ايشان  نشدند، زيرا که ذکر شده بود که از فاران هايشان با اسم و صفت  در کتاب
هايتان بازگرديد و خود را  پس به کتاب! کنيد؟ و با اين امر آنان را حماجه منی شود، خارج می

 . مورد حساب قرار دهيد
بشارت مرا به مشا داد، و مرا با نام و صفت در وصيت خويش  مهانا جدم رسول اهللا 

 چه که رسول اهللا  شان، و آن و وصيت با اسناد صحيح که علمای شيعه در کتبذکر کرد، 
      !؟ترين چيز نيست اند، آيا اين مهم فارش و وصيت فرمودند را ذکر کردهدر بستر وفات به آن س
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 اند، و ن از فرزندامن وصيت و سفارش کردهگانه و به من و مهديي مهانا به پدرامن ائمه دوازده
، در مهان شىب كه از رسول خدا  مؤمنان  از ابی عبداهللا از پدرانش از امري :فرمودند

حضرت  .اى ابا احلسن كاغذ و دواتى بياور: (ندفرمود واقع شد به على  رحلت ايشان 
يا : جا رسيد و فرمود نوشت تا بدين صيت خود را امالء فرمود و على مىو رسول اكرم 

تو يا على اولني دوازده پس . دوازده مهدى از ايشانباشند و بعد  مىبعد از من دوازده امام ! على
و چون وفات حسن عسگری برسد آن : که فرمود و حديث به درازا کشيد تا اين. باشى امام مى

است تسليم كند،  كه مستحفظ شريعت و از مجله آل حممد) م ح م د(را به فرزندش  )خالفت(
 پس وقىت كه قائم . خواهند بوددوازده مهدى  يشانبعد از اسپس . ندا و ايشان دوازده امام
است بسپارد، که براى او  فرزندش كه اولني مهديينرا به  )خالفت(گاه امر  را اجل دريافت، آن

، اندامحدو  اهللاعبدها  سه نام است، يک نامش مانند نام من، و نام ديگرش نام پدر من است و آن
 ).است او اولني مؤمناناست و  مهدىو نام سوم او 

)٢( 
  

 دوازده مهدی از فرزندان حسين  مهانا بعد از قائم : (فرمودند از ابی عبداهللا 
  )٣( ).باشند می

 

ای فرزند رسول اهللا من از پدرتان : (عرض کردم به امام صادق : ..... در حبار األنوار
دوازده : پدرم فرمودند: حضرت فرمودند! باشند می امامبعد از قائم دوازده : شنيدم که فرمودند

مهدی و نفرمودند دوازده امام، وليکن آنان قومی از شيعيان ما هستند که مردم را به شناخت 
 ).حق و حمبت ما دعوت می کنند

)٤(  

 

از بصره و آخر آنان از اَبدال مهانا اول آنان : (در خربی طوالنی فرمودند امير املؤمنين 
 ).باشد می

)٥(
 

                                                        

 .۱۴۵ص  ۵۳حبار األنوار ج  - ۳۰۰و منت عربی و فارسی ص  ۱۵۰غيبت شيخ طوسی عربی ص  -٢
 .۳۱۰ص  ۳الربهان ج  – ۱۴۸ص  ۵۳حبار األنوار ج  – ۳۸۵غيبت شيخ طوسی ص  -٣
 .۲۲۸ – ۲۲۷ص ۹۹ج عالمه جملسیحبار األنوار  -٤
 .۱۴۸بشارة اإلسالم ص  -٥
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و از ... : (فرمودند های اصحاب قائم  در خربی طوالنی در ذکر نام امام صادق 
)٦()....امحد... بصره

 

برای قائم دو نام است؛ نامی آشکار و نامی پنهان، نام آشکار حممد : (فرمودند امام باقر 
 ).و نام پنهان امحد می باشد

)٧(
 

ی ابروان پيوسته، چشمانش در دار... : (فرمايند در ذکر صفات مهدی اول می امام باقر 
 ).اش فرو رفته و در صورتش اثری است چهره

)٨(
 

  
مشا را از نام، حمل سکونت و صفتم با خرب ساختند؛ آيا بر مشا پوشيده و پنهامن؟  اهل بيت

  : وليکن
رحمةً من عنده فَعميت علَيكُم قَالَ يا قَومِ أَرأَيتم إِن كُنت علَى بينة من ربي وآتانِي ﴿

)٩( .﴾أَنلْزِمكُموها وأَنتم لَها كَارِهونَ
 

گفت اى قوم من، به من بگوييد اگر از طرف پروردگارم حجىت روشن داشته باشم و مرا ( 
ه بدان مشا را در حاىل ك] بايد[از نزد خود رمحىت خبشيده باشد كه بر مشا پوشيده است آيا ما 

                       ).اكراه داريد به آن وادار كنيم
او به : گفتند مهانا گذشتگان مشا، پدرامن را از حق خويش راندند و در حق امير املؤمنين 

حکومت و ملک چشم دوخته است؛ زيرا از حق خويش دفاع کرد و او را به مسخره گرفتند و 
    دوام چه نسبتی است؟ رانی بی علی را به حکومت: به آنان فرمود خون به جگرش کردند، و

ست؟ اما من مأمورم و صرب دوام چه نسبتی ا رانی بی مرا به حکومت: گويم و من نيز به مشا می
   .که خداوند رمحان اذن به امرم دهد صرب کردند تا اين طور که ايشان  کنم مهان پيشه می

و من کوتاهی نکردند و به فضل و  پدران نيکوکارم در ذکر پدرم امام حممد بن احلسن 
  .منت اهلی بر من، مرا در دعای خويش فراموش نکردند

                                                        

 .۱۸۱بشارة اإلسالم ص  -٦
 .۵۷ب ۶۵۳ص  ۲کمال الدين ج -٧
 .۴۱۷ص ۱إلزام الناصب ج -٨
 .۲۸: هود -٩
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ی  خدايا، مايه ....ی خودت يا دفع کن بال را از ولی و خليفهخدا( :فرمايند می امام رضا 
و ذريه و متام پيروانش فراهم  فرزندشچشم روشنی و خوشحالی امام زمان را در او و خانواده و 

)١٠( ).فرما
 

  

طالب، سبط پيامرب اسير و گروگان شده  شناسيد من پسر حسن ابن علی ابن ابی اگر مرا منی
يارامن ترين هستم؛ وای بر کسی که در برابرم بايستد و لعنت بر کسی که با من دمشنی منايد، 

و گيرند،  ها را در بر می کند، و فرشتگان آن ها بر خود افتخار می راه رفنت آن ياورانند؛ زمين از
شوند، به خدای بزرگ مرتبه سوگند و  د بود که روز قيامت وارد شت میای خواهن اولين دسته

درستی آنان  به – ملا –ق و آن سوگند بزرگ عسص و محکهيعقسم به يس و طه و حمکمات و 
به حق و راستی هستند؛ امر کنندگان به معروف و ی  ی رستگار و امت حممد مهان فرقه

ی زمينش بر خالف ديگران اقرار باشند، زيرا که به حاکميت خدا بر رو کنندگان از منکر می
جدا  زار گونه که دانه از کشت اند مهان د زيرا غربال گشتهنان اثری ندارها در آ فتنه. کنند می
گان کارزار کنند. روشنايی روز هستند شود، آنان راهبان در تاريکی شب و شيرهای در می

گری در آنان اثر ندارد، خوردن نان جو و  دالور در راه خدا که در راهش مالمت هيچ مالمت
دهند، مرگ  متی و مصونيت دين خويش ترجيح میهای حقير را به مهراه سال خوابيدن در مکان

شان و چه خوش  بينند، پس خوشا به حال تر از عسل می را شيرين اليت به اهل بيتدر راه و
  . سراجنامی دارند

 
  ... اما بعد

کنيد، مهانا  طالب بر اساس ادعای تشيعی که می املؤمنين علی بن ابی مشا ای شيعيان امير
 راهکه من  ی من بر مشا اقامه شد، و اين واسطهه حجت رسا و کامل از سوی خداوند و ب

های پر نعمت هستم، پس هر کس با من مهراه شود جنات يافت، و هر  سوی شته مستقيم ب
 گردد؛ و اين آخرين هشدار از خدا و از امام مهدی  هالک میکس با من خمالفت کند 

                                                        

 .۶۱۸مفاتيح اجلنان ص -١٠
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باشد، و بعد از آن چيزی جز آيت عذاب و خفت و خواری در دنيا خنواهد بود، و کسی که  می
  . گاهی است آيد و چه بد منزل لحق نشود در آخرت به جهنمی در میم به اين دعوت

 
أَمن يجِيب الْمضطَر إِذَا دعاه ويكْشف السوَء ويجعلُكُم خلَفَاء الْأَرضِ أَإِلَه ﴿: یخداوندا فرمود

)١١(.﴾مع اللَّه قَليلًا ما تذَكَّرونَ
 

و گرفتارى را  کند یم درمانده را چون وى را خبواند اجابتآن كس كه ] كيست[يا ( 
ا معبودى با خداست چه كم پند دهد آي ا را جانشينان اين زمني قرار مىگرداند و مش برطرف مى

                          ).پذيريد مى
و من آن درمانده و در راه مانده و يتيم و مستمند هستم، پس با فضل و رمحت و خبشش 

  .ی دعای درماندگان ای اجابت کننده! يش مرا اجابت کنابتدائی خو
! کنم پس ياری و پيروزم گردان روزی بر دمشنانت و دمشنان خود میخداوندا طلب ياری و پي

  .که قدرتی بدون کمک و ياری تو نيست ای خداوند منزه
  

دارم که، هر کس به اين دعوت ملحق نشود  اعالم می با نام امام حممد بن احلسن املهدی 
اعالن ) ش.هـ ۱۳۸۳/ آذر ماه(ق .ـه ۱۴۲۵رجب  ۱۳بعد از  و با وصی امام مهدی 

               :بيعت نکند، او
  

چه ] جهنم[خارج گشته و با آن حال،  طالب  ين علی بن ابیناملؤم از واليت امير - ۱
اش باطل است، پس مناز، روزه، حج  اعمال عبادی ، و متامخواهد بودورودگاه بدی برای واردان 

  .و زکات بدون واليت قابل قبول نيست
  

دهند،  نسبت می) سادات(خود را به ايشان از متام کسانی که  رسول اهللا حممد بن عبداهللا - ۲
  .جويند شوند، برائت می اما به اين دعوت ملحق منی

                                                        

 .۶۲: النمل -١١
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﴿ هِملَيلُ عالْقَو قَعإِذَا وا لَا وناتوا بِآيكَان اسأَنَّ الن مهكَلِّمضِ تالْأَر نةً مابد ما لَهنجرأَخ
)١٢(.﴾يوقنونَ

  

ى را از زمني براى آنان بريون ا بر ايشان واجب گردد، جنبنده] ابعذ[و چون قول ( 
      ).ما يقني نداشتند هاى  به نشانه] كه بايد چنان[كه مردم آورمي كه با ايشان سخن گويد،  یم

  
  

* * *  
 
 

  
  بقیة آل حممد 

  امحد احلسن  شدید سیدرکن 
  ی مردم برای مهه ی امام مهدی  وصی و فرستاده

  مؤید به جربائیل، مسدد به میکائیل و منصور به اسرافیل
  )ی آنان نسلی از نسل دیگر است و خداوند شنوای داناست ذریه(

 ق.ـه ۱۴۲۵/شوال/ ۱۳

  ش.ـه ۱۳۸۳/ ماه آذر/ ۰۶

                                                        

 .۸۲: النمل -١٢


