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  اهللا الرمحن الرحيمبسم 
  هللا رب العاملني احلمد و
  سلم تسليماً املهديني و ئمة وآل حممد األ صلی اهللا علی حممد و و
ی آن از شر دمشنامن از انس و  ای که به وسيله مجله، قوة إال باهللا العلي العظيم ال ال حول و و

متام منکران و کافران از جن و گريم و بر  ی آن نريو می و به وسيله. مامن جن مصون و حمفوظ می
  .گردم پريوز می، انس تا روز قيام دين

 
 



 ِبسِم اللَّه الرحمِن الرحيِم

قَيما لِّينذر بأْسا شديدا من *  الْحمد للَّه الَّذي أَنزلَ علَى عبده الْكتاب ولَم يجعل لَّه عوجا﴿
الَّدنسا حرأَج مأَنَّ لَه اتحاللُونَ الصمعي ينالَّذ نِنيمؤالْم رشبيو ها*  ندأَب يهف نيثاكم  * رنذيو

من أَفْواههِم إِن ما لَهم بِه من علْمٍ ولَا لآبائهِم كَبرت كَلمةً تخرج *  الَّذين قَالُوا اتخذَ اللَّه ولَدا
إِنا جعلْنا *  فَلَعلَّك باخع نفْسك علَى آثَارِهم إِن لَّم يؤمنوا بِهذَا الْحديث أَسفًا* يقُولُونَ إِلَّا كَذبا 

أَم *  لَجاعلُونَ ما علَيها صعيدا جرزاوإِنا *  ما علَى الْأَرضِ زِينةً لَّها لنبلُوهم أَيهم أَحسن عملًا
إِذْ أَوى الْفتيةُ إِلَى الْكَهف فَقَالُوا ربنا *  حِسبت أَنَّ أَصحاب الْكَهف والرقيمِ كَانوا من آياتنا عجبا

دشا ررِنأَم نا مئْ لَنيهةً ومحر نكن لَّدا منا *  اآتددع نِنيس في الْكَهف لَى آذَانِهِما عنبرفَض * ثُم
نحن نقُص علَيك نبأَهم بِالْحق إِنهم فتيةٌ آمنوا *  بعثْناهم لنعلَم أَي الْحزبينِ أَحصى لما لَبِثُوا أَمدا

ربطْنا علَى قُلُوبِهِم إِذْ قَاموا فَقَالُوا ربنا رب السماوات والْأَرضِ لَن ندعو و*  بِربهِم وزِدناهم هدى
 هؤلَاء قَومنا اتخذُوا من دونِه آلهةً لَّولَا يأْتونَ علَيهِم بِسلْطَان بينٍ*  من دونِه إِلَها لَقَد قُلْنا إِذًا شطَطًا

را بر بنده ] آمساىن[ستايش خداىي را كه اين كتاب (، ﴾فَمن أَظْلَم ممنِ افْترى علَى اللَّه كَذبا
] اگناهكاران ر[راست و درست تا ] كتاىب[*  خود فرو فرستاد و هيچ گونه كژى در آن ننهاد

كنند نويد خبشد  از جانب خود به عذاىب سخت بيم دهد و مؤمناىن را كه كارهاى شايسته مى
*  ماندگار خواهند بود] شت[در حاىل كه جاودانه در آن *  كه براى آنان پاداشى نيكوست

نه آنان و نه پدرانشان به *  اند خداوند فرزندى گرفته است هشدار دهد و تا كساىن را كه گفته
روغ جز د] آنان[آيد  دانشى ندارند بزرگ سخىن است كه از دهانشان برمى] ادعا[ اين
شان ]كار[شايد اگر به اين سخن اميان نياورند تو جان خود را از اندوه در پيگريى *  گويند منى

را كه بر زمني است زيورى براى آن قرار دادمي تا آنان را  چه آندر حقيقت ما *  تباه كىن
بياباىن  قطعاًرا كه بر آن است  چه آنو ما *  بيازماييم كه كدام يك از ايشان نيكوكارترند

از آيات ] دار خفتگان غار لوحه[=مگر پنداشىت اصحاب كهف و رقيم *  گياه خواهيم كرد ىب
كه جوانان به سوى غار پناه جستند و گفتند پروردگار ما از  گاه آن*  ما شگفت بوده است

پس در آن غار سالياىن *  رسان جانب خود به ما رمحىت خبش و كار ما را براى ما به سامان
آنان را بيدار كردمي تا بدانيم كدام يك از آن دو دسته  گاه آن * هايشان پرده زدمي بر گوش چند
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كنيم آنان  حكايت مى  ما خربشان را بر تو درست*  اند شان را تر حساب كرده مدت درنگ
و دهلايشان را  * شان افزودمي جواناىن بودند كه به پروردگارشان اميان آورده بودند و بر هدايت

برخاستند و گفتند پروردگار ما ] به قصد خمالفت با شرك[كه  گاه آناستوار گردانيدمي 
ها و زمني است جز او هرگز معبودى را خنواهيم خواند كه در اين صورت  پروردگار آمسان

ها  آن] حقانيت[اند چرا بر  اين قوم ما جز او معبوداىن اختيار كرده*  امي ناصواب گفته قطعاً
  )١().كارتر از آن كس كه بر خدا دروغ بندد ستم  آورند پس كيست برهاىن آشكار منى

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .۱-۱۵: الکهف .١
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  .کند حق و باطل را بيان می مسلک هایقرآن  -١
﴿قُولُواْ أَوت ا لَوا أُنزِلَ أَننلَيع ابتا الْكى لَكُندأَه مهنم اءكُم فَقَدةٌ جنين بم كُمبى ردهو 

 سوَء آياتنا عن يصدفُونَ الَّذين سنجزِي عنها وصدف اللّه بِآيات كَذَّب ممن أَظْلَم فَمن ورحمةٌ
 آنان از قطعاً شد مى نازل ما بر كتاب اگر نگوييد يا(، ﴾يصدفُونَ كَانواْ بِما الْعذَابِ
 است رمحىت و رهنمود و آمده مشا براى پروردگارتان جانب از حجىت کاين بودمي تر يافته هدايت

 به گرداند روى آا از و پندارد دروغ را خدا آيات كه كس آن از كارتر ستم  كيست پس
 سخت عذاىب به شان اعراض] مهني[ سبب به گردانند مى روى ما آيات از كه را كساىن زودى

  )٢().كرد خواهيم جمازات

  

﴿نحن لَما أَعونَ بِمعمتسي ونَ إِذْ بِهعمتسي كإِذْ إِلَيو مى هوجقُولُ إِذْ نونَ يمونَ إِن الظَّالبِعتت 
 چه به دانيم مى تر ما دارند مى فرا گوش تو سوى به كه هنگامى(، ﴾مسحورا رجلًا إِالَّ
 جز گويند ستمگران كه وقىت پردازند مى جنوا به كه گاه آن] نيز[ و دهند مى گوش] منظور[

  )٣().كنيد منى پريوى را شده  افسون مردى
  

﴿ينالَّذوا وبنتاج ا أَن الطَّاغُوتوهدبعوا يابأَنإِلَى و اللَّه مى لَهرشالْب رشفَب ادبع  *ينالَّذ 
 حق أَفَمن*  الْأَلْبابِ أُولُوا هم وأُولَئك اللَّه هداهم الَّذين أُولَئك أَحسنه فَيتبِعونَ الْقَولَ يستمعونَ

هلَيةُ عمذَابِ كَلالْع ذُ أَفَأَنتنقن تي مارِ فدور به طاغوت از را خود كه آنان] ىل[و(، ﴾الن 
 به ده بشارت پس باد مژده را آنان اند بازگشته خدا سوى به و بپرستند را او مبادا تا دارند مى
 كه اينانند كنند مى پريوى را آن ترين و دهند فرامى گوش سخن به*  كه من بندگان آن

 آمده واجب او بر عذاب فرمان كه كسى آيا پس*  خردمندان مهان اينانند و منوده راه خدايشان
  )٤().رهاىن مى است آتش در كه را كسى تو آيا] دارد رهاىي روى كجا[

  

 رجلٍ علَى الْقُرآنُ هذَا نزلَ لَولَا وقَالُوا*  كَافرونَ بِه وإِنا سحر هذَا قَالُوا الْحق جاءهم ولَما﴿

                                                
  .۱۵۷: األنعام .٢
  .۴۷: اإلسراء .٣
  .۱۷- ۱۹: الزمر .٤
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ننِ ميتييمٍ الْقَرظآنيم منكر ما و است افسوىن اين گفتند آمد سويشان به حقيقت چون و(، ﴾ع 
  )٥().است نيامده فرود شهر دو] آن[ از بزرگ مردى بر قرآن اين چرا گفتند و* 

  

 يقُولُونَ أَم*  مبِني سحر هذَا جاءهم لَما للْحق كَفَروا الَّذين قَالَ بينات آياتنا علَيهِم تتلَى وإِذَا﴿
اهرقُلْ افْت إِن هتيركُونَ فَلَا افْتلمي تل نم ئًا اللَّهيش وه لَما أَعونَ بِميضفت يهكَفَى ف ا بِههِيدنِي شيب 

كُمنيبو وهو فُورالْغ يمحچون كه آنان شود خوانده ايشان بر ما روشن آيات چون و(، ﴾الر 
 اين گويند مى يا*  است آشكار سحرى اين گفتند شدند آن منكر آمد سويشان به حقيقت

 نداريد من براى چيزى اختيار خدا برابر در باشم بربافته را آن اگر بگو است بربافته را] كتاب[
 و است بس مشا و من ميان او بودن گواه رويد مى فرو آن در] طعنه با[ چه آن به است تر آگاه او

  )٦().مهربان آمرزنده اوست
  

﴿ أَمملَّهلَع كلن قَبيرٍ مذن نم ماها أَتا ممقَو رنذتل كبن رم قالْح ولْ هب اهرقُولُونَ افْتي 
بلكه آن حق و از جانب ] نه چنني است[گويند آن را بربافته است  آيا مى(، ﴾يهتدونَ

اى براى آنان نيامده است هشدار دهى  دهنده را كه پيش از تو بيمپروردگار توست تا مردمى 
  )٧().اميد كه راه يابند

  

﴿ رياطذَا إِالَّ أَسذَا إِنْ هثْلَ ها ماء لَقُلْنشن ا لَونعمس ا قَالُواْ قَدناتآي هِملَيلَى عتإِذَا تونيلاألو  *
 قالْح وذَا هإِن كَانَ ه مإِذْ قَالُواْ اللَّهذَابٍ وا بِعناِء أَوِ ائْتمالس نةً مارجا حنلَيع رطفَأَم كندع نم

 قطعاًخواستيم  گويند به خوىب شنيدمي اگر مى و چون آيات ما بر آنان خوانده شود مى(، ﴾أَليمٍ
هنگامى را كه ] ياد كن[و *  هاى پيشينيان نيست گفتيم اين جز افسانه ما نيز مهانند اين را مى
هاىي بباران يا  مهان حق از جانب توست پس بر ما از آمسان سنگ] كتاب[گفتند خدايا اگر اين 

  )٨().بر سر ما بياور کعذاىب دردنا
  

                                                
 .٣١-٣١: الزخرف .٥

 .٧- ٨: االحقاف .٦

 .٣: السجدة .٧

 .٣١- ٣٢: األنفال .٨
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﴿ ذَا أَورِ هغَي آنبِقُر ا ائْتقَاءنونَ لجرالَ ي ينقَالَ الَّذ اتنيا بناتآي هِملَيلَى عتإِذَا تا وقُلْ م لْهدب

بر تيصإِنْ ع افي أَخإِن ى إِلَيوحا يإِالَّ م بِعفِْسي إِنْ أَتلْقَاء نن تم لَهدي أَنْ أُبكُونُ لمٍ يوي ذَابي ع
   .﴾عظيمٍ
گويند قرآن  و چون آيات روشن ما بر آنان خوانده شود آنانكه به ديدار ما اميد ندارند مى(

ديگرى جز اين بياور يا آن را عوض كن بگو مرا نرسد كه آن را از پيش خود عوض كنم جز 
كنم اگر پروردگارم را نافرماىن كنم از عذاب  شود پريوى منى را كه به من وحى مى چه آن

  )٩().ترسم روزى بزرگ مى
  

  .نوآوری های یزانم -٢
يابيم که مدعيان  می_ ادیممت های نقر در طول_فراوان است که امروزه ی تأسف  مايه

در حالی که قادر  و عترت ايشان  حامالن کتاب خداوند سبحان و کالم رسول اهللا 
مفاهيم اصيل اسالمی را بدعت و  .هر از سنگ و دانه از پوست نيستندبه تشخيص جوا

 !!اند ان قرار دادهزهای به وجود آمده را مي بدعت
به سوی اين موازين عجيب و غريب روی آورده و به آا متمسک شده و مردم را   برخی 

کنند و برای هر کدام از  تشويق می، ها  سليقهانگيز و متفاوت بر حسب  در متسک به رموز وهم
خمالف با شريعت ، هائی است که هرکس با آا خمالفت کند اميال و خواسته، اين مدعيان
ن يا فالن از مردمی که در به ها و ذوق فال تابع سليقه شريعتويا که گشود و  حمسوب می

  . باشد می، زندگی مادی دل بسته اند
لذا بشريت برای خود رهربانی قرار داد که طاعت آا را به دليل مرجع تقليد بودنشان 

از آن خداست و خداوند سبحان تنها به  ذاتاًکه حق اطاعت مطلق  در حالی! واجب دانست
  .ی خويش بر زمني قرار داده است اطاعت از کسانی امر کرده که آنان را خليفه

تقليد را عقيده و خط قرمزی معرفی کردند که امکان انتقاد و مناقشه در مورد آن  آا 
زيرا عقيده در ؛ بلکه عقلی و نقلی ی است، که از هر گونه دليل شرعی در حالی .وجود ندارد

ل قطعی يآيا در کتبشان يک دلو . گردد میثابت  قطعی الصدور و قطعی الدالله تنها بانزد آنان 
                                                

  .۱۵: يونس. ٩
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! بر وجوب تقليد ارائه دادند؟ يا يک دليل عقلی قطعی بر وجوب تقليد در دين تقدمي کردند؟
إن اهللا تعالی ، هلکإياک والتقليد فإنه من قلد يف دينه : (فرمايند می که امام صادق  در حالی

واهللا ما صاموا هلم وال صلوا هلم : (فقال، ﴾اتخذُواْ أَحبارهم ورهبانهم أَرباباً من دون اللّه﴿ :يقول
، )فقلدوهم يف ذلک فعبدوهم وهم اليشعرونولكن أحلوا هلم حراماً وحرموا عليهم حالالً 

ی تقليد و هرکس در دين خود تقليد کند هالک شده و خداوند  برحذر باشيد از فتنه(
: فرمودند. )دانشمندان و راهبان خويش را معبودهايی در برابر خدا قرار دادند) آا(: فرمايد می

و روزه نگرفتند بلکه حرام خدا را برايشان حالل و حالل  به خدا سوگند برايشان مناز خنواندند
و آنان را ندانسته مورد عبادت قرار  کردندی آنان پريو حرام کردند پس مردم از را او

  )١٠(.)دادند
   

گردد و هرگز آن را به  تهی منی م و حاکمی دارد که ظرف زمان از آنقي، مهانا شريعت
کسانی ؛ طور که بسياری دين و آخرت خود را فروختند  فروشد مهان ای اندک به دنيا منی

  . بلعم بن باعوراء و سامری و امثالشان چون هم
  

ی خويش در مسجد پدر  در خطبه طور که بانوی دو عامل حضرت فاطمه  مهان
ملعاطس قوم  فرغماً، و العجز بالکاهل، بالقوادم یاستبدلوا و اللّه الذّناب: (فرمود بزرگوارش 

صاحل را رها کرده و به پسوا  یپيشوا، هاوآگاه باشيد که اُمت(، )اسنون صنعحيسبون انهم حي
، آوردند یشوا را رها کرده و به پسوا رويپ، دنديسر را گذاشته و به دم چسب آورده است یرو

خود را  یکارنادان که تبهکارند و تبه ین به مردمينفر. دنديرفتند و از عامل نپرس یعام یپ
  )١١().پندارند یک مين

أَتستبدلُونَ الَّذي هو أَدنى بِالَّذي هو ﴿: اند به راستی که ترين را با پستی عوض کرده
ريتر خواهان چيز پست(، ﴾خ ١٢().تريد آيا به جاى چيز(   
ها پيش بيان کرده تا به امروز نيز در  سال ی تن رسول اهللا  ست که پاره اين حقيقتی 

                                                
 .٧٣ص: الشيخ املفيد -تصحيح االعتقاد .١٠
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 قتی مسنجم در مقابل صاحبان بصريتانداز است و آن را يک حقي طننيهای جهان  گوش

های مريض و الل  کنند اما بر قلب بينی که با چشم و گوش خويش آن را احساس می می
ومنهم من يستمعونَ إِلَيك أَفَأَنت تسمع الصم ولَو ﴿: پوشيده مانده، فهمند وگنگ که هيچ منی

دهند آيا تو كران را هر  اند كه به تو گوش فرا مى و برخى از آنان كساىن(، ﴾الَ يعقلُونَكَانواْ 
  )١٣().دچند در نيابند شنوا خواهى كر

  
  .سالح اهل غرض و سوء نيت، اغفال مردم -٣

والَّذين اجتنبوا الطَّاغُوت أَن يعبدوها وأَنابوا إِلَى اللَّه لَهم ﴿ :فرمايد منطق قرآنی به وضوح می
 ادبع رشى فَبرشالْب * مه كلَئأُوو اللَّه ماهده ينالَّذ كلَئأُو هنسونَ أَحبِعتلَ فَيونَ الْقَوعمتسي ينالَّذ

آنان كه خود را ] ىل[و(، ﴾أَفَمن حق علَيه كَلمةُ الْعذَابِ أَفَأَنت تنقذُ من في النارِ*  أُولُوا الْأَلْبابِ
اند آنان را مژده باد  دارند تا مبادا او را بپرستند و به سوى خدا بازگشته از طاغوت به دور مى

كنند  ترين آن را پريوى مىدهند و  به سخن گوش فرامى*  پس بشارت ده به آن بندگان من كه
پس آيا كسى كه فرمان عذاب بر او *  اينانند كه خدايشان راه منوده و اينانند مهان خردمندان

  )١٤().رهاىن آيا تو كسى را كه در آتش است مى] كجا روى رهاىي دارد[واجب آمده 
  
جستجو ؛ که است معنی بدان اين و کند تشويق می، قرآن به گوش سپردن و پريوی از حق 

و به ويژه در مورد  می شنودهائی که  ورزی در خصوص شنيده و حتقيق با جديت و انصاف
های ديگران  ساز که انسان بايد خود تصميم اصلی را بگريد و نبايد به گفته مسائل سرنوشت

چراکه  .در تصميم او دخالت کنند موروثیه های موزآسلوک مجعی يا  که اينيا نداعتماد ک
  .کند قرآن در بيشتر آيات از چنني امری به شدت ی می

  
گويند پروردگارا ما رؤسا و  و مى(، ﴾وقَالُوا ربنا إِنا أَطَعنا سادتنا وكُبراءنا فَأَضلُّونا السبِيلَا﴿

                                                
  .۴۲: يونس .١٣
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  )١٥().تران خويش را اطاعت كردمي و ما را از راه به در كردند بزرگ
  
﴿ مهإِنالِّنيض ماءها آبونَ*  أَلْفَوعرهي ملَى آثَارِهع مفَه  *نيلالْأَو أَكْثَر ملَهلَّ قَبض لَقَدو﴾ ،

پيش از آا بيشتر  قطعاًو *  شتابند پس ايشان به دنبال آا مى*  آا پدران خود را گمراه يافتند(
  )١٦().پيشينيان به گمراهى افتادند

  

بلكه گفتند ما پدران ] نه[(، ﴾قَالُوا إِنا وجدنا آباءنا علَى أُمة وإِنا علَى آثَارِهم مهتدونَبلْ ﴿
  )١٧().پى گريى از آنان راه يافتگانيم] هم با[خود را بر آييىن يافتيم و ما 

  

  :خوانيم را می خطاب جا دو و در اين
مهانا کند  به گوش دادن و حتقيق و پژوهش ترغيب میاست و موافق با قرآنکه ی باخط - ١

 یعلما، مردم یا(: فرمايد است که می  امحد احلسنسيد  خطاب، که اين نوع خطاب
دقت کنيد و بياموزيد و خود ، جستجو کنيد، نيدخبوا. مشا را فريب ندهند پريوانشانگمراه و 

چونکه فردا ؛ آخرت مشا تصميم بگريد یتوکل نکنيد تا برا یديگرحقيقت را بيابيد و بر كس 
  )١٨()....خنواهد بود یرا سود یپشيمان خواهيد شد و فردا پشيمان

  

مشا را سبک مشارد تا اينکه مشا را در  یمردم عاقل باشيد و قبول نکنيد که کس یپس ا(
و به ؛ بگذارند، خدا در زمني را تكذيب كرده بودند یو خلفافرستادگان مقام كساىن كه 

آشفته گويند و خداوند سخن خبيث آا که تا امروز هاى  خواب، خدا رؤيا و مکاشفه یوح
افتراه بلْ هو شاعر فَلْيأْتنا بِآية  ﴿بلْ قَالُواْ أَضغاثُ أَحالَمٍ بلِ: در قرآن ذکر منودرا شود  یتکرار م

است بلکه اين فرستاده ی خواب و خيالوليکن گفتند که اين سخنان ( اَألولُونَ﴾ كَما أُرسلَ
ما مانند پيغمربان گذشته آيت و  یاست که اين کلمات را فرا بافته و گرنه برا یشاعر بزرگ

                                                
  .۶۷: األحزاب .١٥
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  )١٩().)بياورد یا معجزه
مردم را چه شده که ملتفت نيستند يا حداقل به جای پيروی وتقليد کورکورانه به حبث ( 
خدا ما  یو گويند ا(، سادتنا وكُبراءنا فَأَضلُّونا السبيلَا﴾ أَطَعنا﴿وقَالُوا ربنا إِنا  .آورند روی

  )٢٠().)کشيدند یمي و ما را به راه گمراهخود را کرد) فاسد(اطاعت امر بزرگان و پيشوايان 
  
الْقُرآن والْغوا وقَالَ الَّذين كَفَروا لَا تسمعوا لهذَا ﴿: نگرشی که مورد نکوهش قران است - ٢

و كساىن كه كافر شدند گفتند به اين قرآن گوش مدهيد و سخن لغو در (، ﴾فيه لَعلَّكُم تغلبونَ
  )٢١().آن اندازيد شايد مشا پريوز شويد

  

  )٢٢().آورند بيشترشان اميان منى] حقيقت اين است كه[ بلكه(، ﴾بلْ أَكْثَرهم الَ يؤمنونَ﴿
  

  )٢٣().دانند ليكن بيشتر آنان منى(، ﴾ولَكن أَكْثَرهم الَ يعلَمونَ﴿
  

  )٢٤().كنند وىل بيشترشان ناداىن مى(، ﴾ولَكن أَكْثَرهم يجهلُونَ﴿
  

﴿رِيناكش مهأَكْثَر جِدالَ ت٢٥().بيشترشان را شكرگزار خنواهى يافت و(، ﴾و(  
  

و در بيشتر آنان عهدى (، ﴾َألكْثَرِهم من عهد وإِن وجدنا أَكْثَرهم لَفَاسقنيوما وجدنا ﴿
  )٢٦().نيافتيم و بيشترشان را جدا نافرمان يافتيم] استوار[

  

﴿ ئًا إِنَّ اللّهيش قالْح ننِي مغالَ ي ا إَنَّ الظَّنإِالَّ ظَن مهأَكْثَر بِعتا يملُونَوفْعا يبِم لَيمو (، ﴾ع
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نياز  از حقيقت ىب] آدمى را[گمان به هيچ وجه ] وىل[كنند  بيشترشان جز از گمان پريوى منى
  )٢٧().كنند داناست مى چه آنگرداند آرى خدا به  منى

  

يا (، ﴾كَالْأَنعامِ بلْ هم أَضلُّ سبِيلًاأَم تحسب أَنَّ أَكْثَرهم يسمعونَ أَو يعقلُونَ إِنْ هم إِلَّا ﴿
انديشند آنان جز مانند ستوران نيستند بلكه  شنوند يا مى گمان دارى كه بيشترشان مى

  )٢٨().ترند گمراه
  

 آيا انسان عاقل آن را .باره اکثريت ياد کرده استدراين مهان حقيقتی است که قرآن کرمي 
دهد و کوراکورانه پشت سرشان به راه افتد يا رهربی را به دست  مالک تشخيص حق قرار می

  !کند؟ تسليم می ديگرکسی 
  

ها را به  آن، نآکه قر گونه مهانگمراه يا  یفقها: (فرمايد می ميانی  امحد احلسنسيد 
را که با آن به مقابله با پيامربان و اوصياء  یعبارات یحت، کند یاشراف و بزرگان وصف م

آيا (، طَاغُونَ﴾ ﴿أَتواصوا بِه بلْ هم قَوم :که خداوند متعال فرمود تا اين، دهند یتغيري من، پرداختند
  )٢٩(.)سرکش و نافرمانند، بلکه اين گروه از مردم، به يکديگر سفارش کرده اند

و يا ، کنند یقبل از خود توجه و التفات من یها مردم را چه شده است که به اقوام و ملت 
در اين آيه خداوند . گريند تا خود را از آنان دور کرده و از دام آا جنات يابند یعربت من

در  گمراه یبودن راه و روش فقها یيک و آن، خواهد مردم را به اين حقيقت ملتفت سازد یم
. مکنيد یاز آا کورکورانه تقليد و پريو .پيامربان و اوصياء است یها با دعوت رويیرو در 

 عمل یب گمراه یعلما ا ورق زده و ببينيد که چگونهپيشني ر یها اقوام و ملت صفحات تاريخ
مبارزه ، به خيال اجنام فعل نيک، و باعث شدند که با پيامربان و اوصياء کردهمنحرف  ها را آن

  )٣٠().کنند
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ايد که چه کسی برای ابراهيم آتش بر افروخت؟ و چه  آيا از قرآن پرسيده: (فرمايد و می

يونس ، موسی، شعيب، صاحل، هود، شد؟ و چه کسی با نوح کسی خواستار قتل عيسی 
  و اکنون  با خود انصاف به خرج ندهيدو متام انبياء و اوصياء به مبارزه برخاست؟ اگر

﴿وقَالُوا : گونه خواهيد داد جواب اين سؤال را در آتش و اين قطعاً، پاسخ اين سؤال را ندهيد
ا ما اطاعت امر بزرگان و يند خدايگو و( )٣١(، سادتنا وكُبراءنا فَأَضلُّونا السبيلَ﴾ ربنا إِنا أَطَعنا

  ).)دنديراه گمراهی کش و ما را به ميخود را کرد) فاسد(ن ياشوايپ
  

که به عقل خود احترام بگذارد و ، شود یپيدا منعاقلى : (دفرمودنی حمرم  و نيز در خطبه
غري  یگروه، کنند یمقابله م یجديد دين یها با رسالت که در جامعه یاعتقاد داشته باشدکسان

 بزرگان اشراف وآا را به ، که خداوند در قران کرمي یمهان کسان !ستندنياز رجال دين 
، قدرت تشخيص شناخته یيا دارا، آنان را متخصص، گمراه شدهی  و جامعه، کند میوصف 

 یکه پيامرب يا وص یا در جامعه، جديد یشناخت حقانيت يا ابطال رسالت دين و در ايت در
ها را بدون تدبري  مردم حکم آن و متأسفانه. نندك یطور کامل به آا اعتماد مه ب، با آن مى آيد

و فقهاى  بزرگانبدون توجه به اينکه اين اشراف و  حتی و. كنند یق قبول مو حتقيانديشه و 
بزرگ  یها و انقالب یاصالح یها ها و دعوت بزرگترين زيان ديده از رسالت، اهگمر

 ی از ناحيهو خود را ، پس چگونه مردم به آا اعتماد کرده، فرستادگان و اوصياء هستند
، گذارند مى یها را قاض آن، یا هقضي بطالنحقانيت يا  در بارهبينند و  مان مىدين در اَ یعلما

از ناحيه ی آنان و چگونه مردم خود را . اين قضيه هستند دو طرفاز  یکه آنان يک یدر حال
خدا تکرار  یانبياء و اوصيا یها دعوت بارا  منشکه مهيشه مهان  یدر حال، بينندمیدر امان 

  .کنند یم
قَومه إِنا  ﴿قَالَ الْمُأل الَّذين كَفَرواْ من )٣٢(.لَنراك في ضالَلٍ مبنيٍ﴾ ﴿قَالَ الْمُأل من قَومه إِنا

نم كظُنا لَنوِإِن ةفَاهي سف اكلَنر ﴾بِنين )٣٣(.الْكَاذواْ مكَفَر ينُأل الَّذا  ﴿فقَالَ الْمم هموإِالَّ ق اكرن
فَضلٍ بلْ  الَّذين هم أَراذلُنا بادي الرأْيِ وما نرى لَكُم علَينا من بشراً مثْلَنا وما نراك اتبعك إِالَّ
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﴾بِنيكَاذ ظُنكُم٣٤(.ن(
مثْلُكُم يرِيد أَن يتفضلَ  قَومه ما هذَا إِلَّا بشر ﴿فقَالَ الْملَأُ الَّذين كَفَروا من 

كُملَيا عائني آبذَا فا بِهنعما سكَةً ملَائلَ ملَأَنز اء اللَّهش لَوو ﴾نيل٣٥(.الْأَو(  أَن مهنلَأُ مالْم انطَلَقو﴿
  )٣٦(.واصبِروا علَى آلهتكُم إِنَّ هذَا لَشيٌء يراد﴾ امشوا

از  یگروه(). بينيم یم یکه ما تو را سخت در گمراه، قومش گفتند یاز علما یگروه(
کنيم که تو  یيابيم و گمان م یخرد م یما تو را سفيه و ب، گفتندقومش كه كافر شدند  یعلما

 یکه ما تو را مانند خود بشر، بزرگان قوم در پاسخ گفتند( ).یيان باشگو دروغسخت از 
بر مشا  یگونه مزيت و ما هيچ، قدر بيش نيستند یپست و ب یدانيم و پريوان تو اشخاص یبيشتر من

بزرگان قوم که کافر شدند در پاسخ ( ).پندارمي یم گو دروغبلکه مشا را . بينيم ینسبت به خود من
، يابد یخواهد بر مشا برتر یکه مست مانند مشا یکه بشر آنکه اين شخص جز ، چنني گفتند

مهانا از فرشتگان ، را بر بشر بفرستد یا خواست فرستاده یو اگر خدا م ندارد یديگرفضيلت 
و ( ).امي گويد را از پدران پيشني خود هيچ نشنيده یکه اين شخص م یما اين سخنان. فرستاد یم

اين ، که بر پرستش خدايان خود ثابت قدم باشيد، دادند یاز بزرگان قوم چنني رأ یگروه
  .)مهه است کاريست که مراد

، تفکر و تدبری نکنند گونه خواهد هيچ منطق فرعون که از مردم می از درستی که ماه ب
فرعون (، ﴾قَالَ فرعونُ ما أُرِيكُم إِلَّا ما أَرى وما أَهديكُم إِلَّا سبِيلَ الرشاد﴿: بريم رنج می

  )٣٧().راه راست راهرب نيستم منامي و مشا را جز به بينم به مشا منى مى چه آنجز  گفت

   

رهربی و زمام امورشان در  که اينتا مردم در اوج غفلت و نادانی خود باقی مبانند  شايد تا
طلبان و اهل مصاحل و مقامات شامخ  منفعت تا شايد، باقی مباند مسلکشدست فرعون و پريوان 

مهان تقديس در ذات خود و خط قرمزها مهواره در صدر و باالتر از نقد علمی نشينند و اين 
  .باطل است

  

                                                
 .٢٧: هود .٣٤

 .۲۴: املؤمنون .٣٥
 .۶ :ص .٣٦

 .٢٩: غافر .٣٧
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اتخذُواْ أَحبارهم ورهبانهم أَرباباً من دون ﴿: قول اهللای ف عبد اهللا ی عن أب، بصريی عن أب

واهللا ما صاموا هلم وال صلوا هلم ولكن أحلوا هلم حراماً وحرموا عليهم حالالً : (فقال، ﴾اللّه
  )٣٨().فاتبعوهم

دانشمندان و راهبان خويش را (: آيه اينمورد  در مام صادق ا گويد میريبصی اب
و روزه  به خدا سوگند برايشان مناز خنواندند: فرمودند. )معبودهايی در برابر خدا قرار دادند

ی وريآنان پ را حرام کردند پس مردم از شان حالل و حالل اويخدا را برا نگرفتند بلکه حرام
  .)کردند

  

هر کس در معصيتی (، )من أطاع رجالً يف معصية فقد عبده: (فرمودند و امام صادق 
  )٣٩().مطيع کسی شود در حقيقت او را عبادت کرده است

زيرا امرِ مهم و ؛ بر مردم واجب است که به حبث و حتقيقات علمی رجوع کنند بنابراين
حر بن  گيریوموضع ... زند سازی است که شتی يا جهنمی شدن انسان را رقم می سرنوشت

تا جائی که موضع خود را در واپسني ی بايد باشد رياحی در کربال برای ما درسی بس بزرگ
خود ( :کرد و فرمود تعيين، ه صدای منطق حسينی را شنيدآن هنگام ک، حلظات حيات خويش

امامش  و به سوی )گزينم بينم و چيزی جز شت را برای خود برمنی را بني شت و دوزخ می
تا قبل از حضرتش  در حقچراکه ؛ که از شدت شرم سر به زير انداخته بود در حالی شتافت

  .بودستم روا کرده ، آن
دور از انصاف دوری به و  برارزش اسلوب هایپس چرا ما خجالت زده نباشيم و از

  !نگزينيم؟
 آنکهبا وجود ! کنيم؟ کنيم و چرا بدون علم و آگاهی آن را رد می چرا بدون دليل انکار می

بلْ كَذَّبواْ بِما لَم يحيطُواْ بِعلْمه ولَما يأْتهِم تأْوِيلُه ﴿: زنند هاميان فرياد می آيات اهلی در گوش
نيمةُ الظَّالباقكَانَ ع فكَي فَانظُر هِملن قَبم ينالَّذ كَذَّب كبلكه چيزى را دروغ مشردند (، ﴾كَذَل

كه پيش از ] هم[حاطه نداشتند و هنوز تاويل آن برايشان نيامده است كساىن كه به علم آن ا
تكذيب كردند پس بنگر كه فرجام ستمگران چگونه ] پيامربانشان را[گونه  آنان بودند مهني

                                                
 .٣٩٨ص ٢ج: یالکاف. ٣٨

 .٣٩٨ص ٢ج: یالکاف. ٣٩
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  )٤٠().بوده است

که ظلمی عظيم در حق معرفتی است که خداوند وخلفايش مردم را به آن تشويق  به درستی
  .کردند می

جلوی مجع  که اينبا  گذشته چرا اجازه دهيم ديگران برای ما تعيين تکليف کنند؟ از آن
  .کند میبه شسکت خود اعتراف ، خواهد آمد عبارت آنمهان گونه که 

خوردگان راه را برای مردم باز کنيد تا خود حتقيق کنند و برايشان تعيني  پس ای شکست
  . ايد تان اعتراف کرده که به شکست يد بعد از ايننتکليف نک

فرمايد گوش فرا دهيد تا چوپان را از گرگان  می  امحد احلسنسيد  چه آنای مردم به 
ستجو ج، نيدخبوا. مشا را فريب ندهند پريوانشانگمراه و  یعلما، مردم یا(: تشخيص دهيد

 یتوکل نکنيد تا برا یديگردقت کنيد و بياموزيد و خود حقيقت را بيابيد و بر كس ، کنيد
 یسودبرايتان  یکه فردا پشيمان خواهيد شد و فردا پشيمان چون؛ آخرت مشا تصميم بگريد

خدا ما  یو گويند ا(، سادتنا وكُبراءنا فَأَضلُّونا السبيلَا﴾ ﴿وقَالُوا ربنا إِنا أَطَعنا .داشتخنواهد 
اين . )کشيدند یمي و ما را به راه گمراهکردخود ) فاسد(اطاعت امر بزرگان و پيشوايان 

. مشاهاست نسبت بهسوز و مهربان  و به خدا قسم که اين نصحيت دل، نصحيت من به مشاست
و ببينيد که خط و راه ، نديشيدبي. وپان را از گرگها تشخيص دهيدر کنيد و چپس در آن تدب

 یمبارزه کردند بر چه خط و راهکه با او  چه بوده و دمشنان امام حسني  امام حسني 
 یبر خط و راه اهل اما امام حسني ، آا بر خط و راه حاکميت مردم بودند. رفتند میپيش 

و . رغم اينکه رهروان آن راه بسيار اندک اند یعل؛ قرار داشت، که حاکميت خدا بوده
خط و راه و روش که بر  یبينيم تا حد یاز مردم گمراه شده را م یبسيار، متأسفانه امروزه

 ی شوند که شيعه یم یسپس مدع، کنند یروند و آن را تأييد م یپيش م  قاتالن امام حسني
مراسم عزاداری صوری را  روند و یم  هستند و به زيارت امام حسني  امام حسني

و آن احياي ؛ خنواهند داشت یهيچ ارزش وحمتوا خالی شوندديگر که اگر از هدفکنند میاجرا 
پس چگونه ممکن . احاکميت خد؛ يعنیخباطر آن قيام منوده  است که امام حسني  یامر

حاکميت  کهاند  را بر پا دارند و پرچم دمشنانش را برافراشتهی حسين یها است که آا مراسم

                                                
 .٣٩: يونس. ٤٠
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به دروغ   خواهد بود و امام حسنيی آن حتريف هدف انقالب حسينی  نتيجه ومردم است 

حاکميت مردم يا خط شورا و انتخابات که نتيجه اين ی  دهنده یو يارتأييد کننده ، ءو افترا
  .کنند میقلمداد ، خط باطل امثال يزيد است

مردم را تسخري کردند  یو هوشيار یبيدار، گمراه یاين امر بسيار دردناک است که فقها 
حامل پرچم حاکميت مردم شده و سپس به زيارت امام ، که مقلدين نادان و گمراهجای تا 

که خباطر ابطال و نقض حاکميت مردم و برپا کردن حاکميت  یامام. روند یم حسني 
مقتول را به زمني  که پرچم رفتار کندتواند متناقض  یآيا تا اين حد انسان م. خدا قيام کرد
و پرچم قاتل را باال بربد و سپس بر سر قرب مقتول رفته بر  لگدمال کندرا زير پا  بياندازد و آن

 یرا ارزياب یاگر خواستيم چنني انسان در اين صورتلعنت فرستد؟  او قاتل برترحم کند و او
کنيم؟ آيا خواهيم گفت که او با قاتل و بر ضد مقتول  یحسابش م یچه کسان ی کنيم در زمره

با مقتول است و ضد  يا بگوييم، کند یمقتول اهانت مبه ، قاتل زيرا که با محل پرچمِ، است
  کند؟ یزيرا که بر مقتول ترحم کرده و قاتل را لعنت م، قاتل
حاکميت  ...است یحاکميت مردم و يزيد يک... ر کنيدعاقالن تدب یا، خردمندان یا

پس هر کس که . است یيک  و مهچنني حاکميت خدا و حسني، است یمردم و يزيد يک
 قطعاًو به آن عمل کند او حتماً و  داشته باشدپرچم حاکميت مردم را محل کند و به آن اميان 

را هر روز زيارت   اگر امام حسني یاست حت یيزيد مغز استخوانو او تا ، با يزيد است
  .بگذراند  امام حسني یها بر مصيبت با گريه وزاریعمرش را ی اگر مهه یکند و حت

را از قيام و هدف مبارکش که برپا کردن  غري ممکن است امام حسني ، به هر حال
واجب  یفتوا، گمراه یکه امروزه فقها یوقت. زمني است جدا کنيم یحاکميت خدا بر رو

که  یو هنگام، حکومت ها صادر کردند یبرا یبودن شورا و انتخابات را به عنوان راه شرع
مغز شورا و انتخابات را دادند بطور حتم آا تا  یها و کانديدا بودن حکومت یشرع یفتوا

ه لذا توصيف آا ب، جرم است یها به عنوان يزيد و اگر توصيف آن. هستند یيزيد استخوان
و در حق قيام مبارکش و هدف  در حق امام حسني  مترين جر نيز بزرگ یعنوان حسين

اين چون . خواهدبودنقض حاکميت مردم و اثبات حاکميت خدا بر زمني  که مهانايشان 
و قتل امام ، درک انسان است یترين معيارها است که خمالف ساده یظلم و ستم یبند طبقه
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در آن شکست خورد را مورد هدف قرار ) لعنت خدا بر او باد( را که يزيد  حسني
 یکه در آن شهيد شد توانست موارد زياد ئیدر اولني رويارو  بلکه امام حسني. دهد یم

، یتوانست اُمت اسالم حقيق و خون امام حسني . حاکميت خدا به مثر برساند یرا برا
ورزد  یو به حاکميت مردم کفر م، که به حاکميت خدا اميان دارد یاُمت حممد، یاُمت حسين

زيرا که در طول بيش از ، ناميدندو در طول تاريخ آا را به رافضه . را پايدار و ماندگار سازد
ها را  و رنج اهاز درد یبسيار، و اين اُمت مبارک. هزار سال حاکميت مردم را رد کرده اند

وليکن متأسفانه امروزه ابليس ، و ستمگران حتمل کردند غيانگراندر راه حاکميت خدا از ط
پيشني که به  یها را بر خالف نسل یامروز یها نسل، گمراه یفقها ی توانست بواسطه

  . کردند به احنراف بکشاند یحاکميت خدا اقرار م
مهدعن بم لَفنَ ﴿فَخلْقَوي فوفَس اتوهوا الشعباتلَاةَ ووا الصاعأَض لْفاً﴾ خسپس (، غَي

 یشدند که مناز را از بني برده و شهوت نفس را پريو یقوم، جانشني آن مردم خدا پرست
  )٤١().را خواهند يافت یکيفر گمراه یها به زود کردند و اين

به ، یحممد یاين اُمت حسين یها توانست به صف - خدا رسوايش کند -امروزه ابليس
اند شکاف اجياد کرده  را به دست گرفته یکه رهرب یگمراه یسربازان خود از فقهای  واسطه

حمقق  کردند یکه بيش از هزار سال به حاکميت خدا اقرار م یامت یو اهداف خود را با گمراه
که  یمصيبت. کرده و حاکميت خدا را نقض کنند و باعث شد به حاکميت مردم اقرار، سازد

او را  ی قضيه افراشتگان پرچم قاتالن امام حسني بر، امروزه گرفتار آن هستيم اين است که
را  یگشتند و پر  سخنگويان قضيه او  اند و امروزه قاتالن امام حسني بدست گرفته

کشته  امام حسني . کرد مبارزه با امام حسني ، برافراشتند که بيش از هزار سال پيش
. را آشکار منود شگذاران و بنيان آن و باطل بودنکرد  یکه با آن پرچم مبارزه م یشد در حال

یاست که امام عل یبلکه آن مهان پر  یکه امام عل یبا آن جنگيد پر  از  را
و آن پرچم مهان . و نزديک به بيست و پنج سال او را خانه نشني کرد دور ساخت خالفت

است که حضرت حممد  یپر پيامربان و اوصياء قبل از او با آن روبرو شده و  ی و مهه
يا سقيفه يا  یو خودخواه یپرچم خودبين. پرچم حاکميت مردم است که مهان، نديدجنگ

                                                
 .۵۹: مرمي .٤١
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که خدا و  چه آناست که دائماً در مقابلِ  یمهان پر. که مردم خبواهند چه آنانتخابات يا 

که  یپرچم حاکميت خدا يا بيعت از آن خدا و يا پری يعن، خبواهد یپرچم او سبحانه و تعال
 یايستادگ، پيامربان و اوصياء آن را محل کرده و تا روز قيامت برافراشته خواهد ماند

دمشنان که تکرار  توسط یتغيري مسري قيام حسين، که امروزه ما گرفتار آن هستيم یمصيبت.کرد
طاهر و پاک  یحسين یها تا خون، ساخته یرا حتم یحدود اهلضمن در کربالء  یجنگ حسين

؛ ستا حاکميت خدا که مهانگردد  یدوباره هدف قيام حسين یاحيا یبرا سببیرخيته شود و 
شکست خبورد  - خدا رسوايشان سازد-گمراه  یملعون و سربازان او از فقها ابليسی  قشهتا ن

؛ و اين حقيقت بصورت آشکار ظاهر شده... و آن اتفاقات ماه حمرم حرام تقدير خدا بود
و  یگمراه ینگهداشنت حقيقت از طرف فقها یگمراه کننده و خمف یها رغم متام محله یعل

  . مردم آن را ببينندی  تا مهه شود میآشکارتر روز به روز اين حقيقت ، پريوان آا
 یها را توسط انسان یگمراهی را که ابليس و سربازان او از فقها یسپاس خداوند

با وجود مشقت  حممد و آل حممد ی  عهکه به دين خود و دين گذشتگانشان از شي یپاکدامن
که يک زغال  یدمشنان و هجوم بر آا مانند کس یو زياد، يار و ياور یو اندک یحملِ پيام اهل

  )٤٢(.)گُداخته بدست گرفته چنگ زده و کوشش آا را نقش بر آب کردند

  
  .خوردگان سالح شکست، هتمت و افرتا -۴

 که بربرای جنات نفس خود  زدن و افترا بسنتو مت  استهزاء برشر  به درستی که مدعيان
   .اندخو گرفته ، پا برجاست اغفال مردم

را به سبب دعوت به ذات اقدس اهلی و بيان حق و ای آن ومتام پيامربان و خلفای اهلی 
و  مشکالتو قرآن کرمي آن  .نت خون پاکشان اجناميدبه رخي هر چند، پرداختند، شهادت به آن

کند و  را به شکل واضحی بيان کرده که شبهه از هر انسان منصفی را دفع می دشواری ها
لَقَد أَرسلْنا نوحا إِلَى قَومه فَقَالَ يا قَومِ اعبدواْ اللَّه ما لَكُم من إِلَه غَيره إِني ﴿: يدفرما خداوند می

قَالَ يا قَومِ لَيس *  الْمُأل من قَومه إِنا لَنراك في ضالَلٍ مبِنيٍ قَالَ*  أَخاف علَيكُم عذَاب يومٍ عظيمٍ

                                                
  .١۴۳۲در حمرم سال   امحد احلسنی سيد  خطبه .٤٢



   ٢٣....................................................................................................شود نه با شبهات می هچنني شناخت حق اين
 

نيالَمالْع بن رولٌ مسي رنلَكالَلَةٌ وا *  بِي ضم اللّه نم لَمأَعو لَكُم حأَنصي وبر االَترِس كُملِّغأُب
أَن جاءكُم ذكْر من ربكُم علَى رجلٍ منكُم لينذركُم ولتتقُواْ ولَعلَّكُم  أَوعجِبتم*  الَ تعلَمونَ

 قَوما فَكَذَّبوه فَأَجنَيناه والَّذين معه في الْفُلْك وأَغْرقْنا الَّذين كَذَّبواْ بِآياتنا إِنهم كَانواْ*  ترحمونَ
نيمقُونَ *  عتأَفَالَ ت هرغَي إِلَه نا لَكُم مم واْ اللّهدبمِ اعا قَوا قَالَ يوده ماهأَخ ادإِلَى عُأل * وقَالَ الْم

بِنيالْكَاذ نم كظُنا لَنوِإِن ةفَاهي سف اكرا لَنإِن همن قَوواْ مكَفَر ينا قَ*  الَّذةٌ قَالَ يفَاهبِي س سمِ لَيو
نيالَمالْع بن رولٌ مسي رنلَكمهانا نوح را به سوى قومش فرستادمي پس گفت اى قوم من (، ﴾و

*  خدا را بپرستيد كه براى مشا معبودى جز او نيست من از عذاب روزى سترگ بر مشا بيمناكم
گفت اى قوم من هيچ گونه *  بينيم مى سران قومش گفتند واقعا ما تو را در گمراهى آشكارى

پيامهاى پروردگارم *  اى از جانب پروردگار جهانيامن گمراهى در من نيست بلكه من فرستاده
آيا تعجب *  دانيد منى] مشا[دامن كه  دهم و چيزهاىي از خدا مى رسامن و اندرزتان مى را به مشا مى

پروردگارتان براى مشا آمده تا مشا را بيم دهد و كرديد كه بر مردى از خودتان پندى از جانب 
پس او را تكذيب كردند و ما او *  تا مشا پرهيزگارى كنيد و باشد كه مورد رمحت قرار گرييد

و كساىن را كه با وى در كشىت بودند جنات دادمي و كساىن را كه آيات ما را دروغ پنداشتند 
] فرستادمي[و به سوى عاد برادرشان هود را *  بودند] دل[غرق كردمي زيرا آنان گروهى كور

گفت اى قوم من خدا را بپرستيد كه براى مشا معبودى جز او نيست پس آيا پرهيزگارى 
سفاهت ] نوعى[سران قومش كه كافر بودند گفتند در حقيقت ما تو را در *  كنيد منى
من سفاهىت نيست وىل گفت اى قوم من در *  پندارمي يان مىگو دروغينيم و جدا تو را از ب مى

   )٤٣().اى از جانب پروردگار جهانيامن من فرستاده
  

اند  که متصدی رهربی مردم گشته است هائی و بزرگان قوم و شخصيت ها زاده آقااين حال 
اطالع ، اند هايشان که با خلفای اهلی به مبارزه برخاسته و به دهان نسبت به آا اطالعو مردم 

است مردم امروز از آن   ای عظيم بود که شايسته خلفای اهلی مدرسه با نربدشانميدان و  اند يافته
هت مگر به ج، را حکايت نکرده ها آن های هها و قص قرآن کرمي داستان وعربت بگريند 

ا لَقَد كَانَ في قَصصهِم عبرةٌ لِّأُولي اَأللْبابِ ما كَانَ حديثً﴿ :گريی از سرنوشت گذشتگان عربت

                                                
  .۵۹-۶۷: األعراف. ٤٣
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به راسىت (، ﴾يفْترى ولَكن تصديق الَّذي بين يديه وتفْصيلَ كُلَّ شيٍء وهدى ورحمةً لِّقَومٍ يؤمنونَ

سخىن نيست كه به دروغ ساخته شده باشد  در سرگذشت آنان براى خردمندان عربتى است
گر هر چيز است و براى  بوده و روشناست كه پيش از آن ] هاىي از كتاب[ چه آنبلكه تصديق 

  )٤٤().آورند رهنمود و رمحىت است مردمى كه اميان مى
   

 رود هر می شود ومهراه با زمان پيش میقلب انسان را زنده  درقرآن کرمي  بدين شکل و
کتاب  چون همرا کتابی  که جاهالن قران هم بعد از اين آن، چند زمان پيشرفت کرده باشد

با  طريق آشنايی ازو خواننده اين امر را  قرار دادندهای ادبی و محاسی يا تارخيی  قصه و داستان
نقش قرآن را ، تفاسري گونه اينو  .يابد می، اند تفاسري قرآن نام اده شيعه و اهل سنت چه آن

اند  دهقرار دا، بر زمين می بينند چه آنطبق تفسيرشان کتابی زمينی براساس و آن را  ازبين برده
لَو أَنزلْنا هذَا الْقُرآنَ علَى جبلٍ لَّرأَيته خاشعا متصدعا ﴿ :فرمايد می که خداوند در قران در حالی

 ين قرآن را بر كوهى فرواگر ا(، ﴾من خشية اللَّه وتلْك الْأَمثَالُ نضرِبها للناسِ لَعلَّهم يتفَكَّرونَ
ها را  ديدى و اين مثل پاشيده مى از هم ] و[را از بيم خدا فروتن ] كوه[آن  فرستادمي يقيناً مى

  )٤٥().زنيم باشد كه آنان بينديشند براى مردم مى
آن رموز ملکوتی  فرو فرستاد و در است که خداوند سبحان از جانب خودقرآن کتابی 

عترت رسول اهللا  که مهاناکه خداوند برای آن قرار داده  انقرين  به جز فته است که کسی
 ی کردند و ها را بفهمد هستند منی تواند رموز آن از تفسري به رأی قرآن به شدت.  
  

فما : قالوا: إلی أن قال_أتقوا اهللا وال تفتوا الناس مبا التعلمون: (فرمودند امري املؤمنني 
تقوای اهلی (، )يسأل عن ذلک علماء آل حممد : نصنع مبا قد خربنا به يف املصحف؟ فقال

: گفتند_ تا آجنا که فرمودند -فتوا ندهيد، از آن آگاهی نداريد چه آنپيشه کنيد و مردم را به 
 از علمای آل حممد ، ی آن در باره: ده چه کنيم؟ فرمودندکه در قرآن آم چه آنپس با 

   )٤٦().سؤال کنيد

                                                
 .١١١:يوسف .٤٤

 .٢١: احلشر. ٤٥

  .١٨۶ص ٢٧ج): آل البيت(الشيعة وسائل . ٤٦
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ويحك يا قَتادةُ إِنما يعرِف الْقُرآنَ : (در گفتگوی خويش با قتاده فرمودند و امام باقر 
بِه بوطخ نخطاب توانند قرآن را بفهمند که مورد  یم یکه تنها کسان! بر تو قتاده وای(، )م

  )٤٧().آن هستند یگوو قرآن و طرف صحبت و گفت
  

پس ای مردم در مورد خود جانب انصاف را برگرييد و تدبر کنيد و اين امری است که 
خود منصف باشيد و  با: (فرمايد مشا را بدان دعوت کرده و می  امحد احلسنسيد 
رحم ی  و صله، کنيدو سخنان مرا با انصاف تدبر ، هايتان را به حکمت معطوف سازيد قلب
خداوندا هر که با من : گويد یمتصل است و م یزيرا که به عرش اهل، را قطع نکنيد  حممد

  .او قطع رابطه کن و هر که با من قطع رابطه کرد با، او وصلت کن وصلت کند با
به کدام يک از ثقلنيِ هدايت متسک جستيد؟ به قرآن يا به عترت؟ آيا از خود پرسيده 

  ايد؟؟؟
و آن را سبک ترين امور در ميزان خود قرار ، مشا آن را پشت سر خود اديد، اما قرآن 
که هوا آن را پراکنده  یآا را مانند غبار یو روايات ربان یحکمت ميان، و اما عترت. داديد

هر چند که ، مشا بود پذيرفتيد ینفسان یموافق هوا چه آنو هر ، کند آا را پراکنده کرديد یم
، هر چند که به حد تواتر رسيد، مشا بود ینفسان یخمالف هوا چه آنراويان آن اندک باشند و 

  . را رد کرديد
به   و وصيت رسول خدا. که مرا توصيف کرده اند حجت نيستند یروايات، گوئيد می

حجت  یآمسان یها و معرفت قرآن و راه. ستو به من و مهديني حجت ني  اَئمه
و در ، ان مشا چقدر سبک هستنددر ميز  و قرآن و عترت  رسول اکرم.نيستند

سينه نزنيد ، شرکت نکنيد در کشنت امام حسني .. .باشند یت مامهي یمشا چقدر ب یها عقل
 امام حسني  یو برا، نسازيد یجار دروغينريا و  یها خود را ندريد و اشک یها و لباس
  .نگوئيد، دهيد یرا که اجنام من چه آنرا جمدداً بکشيد و  نکنيد تا امام حسني  یعزادار

، كَرب مقتا عند اللَّه أَن تقولُوا ما لَا تفْعلُونَ﴾* ﴿يا أَيها الّذين َآمنوا لم تقولُونَ ما لَا تفعلونَ 
نزد خدا ناپسند است * دهيد   گوييد كه اجنام منى مى ايد چرا چيزى  اى كساىن كه اميان آورده(

                                                
  .۲۳۸ص ۲۴ج: حبار االنوار، ١۵۸ص ٢٧ج: وسائل الشيعة، ٣١٢ص ٨ج: الکافی .٤٧
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 )٤٨().كه چيزى را بگوييد و اجنام ندهيد

مشا بايد آن  یها روح مشا قبل از جسم، دکني یعزادارا امام حسني یخواهيد برا یاگر م
بينيد که دنيا پشت  یآيا من. شود یجار يشانا یهايتان برا و خون مشا قبل از اشک، را دريابد

 ترين خلق خدا و شرورترين و فاسدترين و ظامل رسيدن است؟کرده و آخرت در حال فرا 
  . تسلط پيدا کرده اند یدستان پليد و کافرشان بر دريا و خشک هم و) ها ئیآمريکا(

والْبحرِ بِما كَسبت أَيدي الناسِ ليذيقَهم بعض الذي عملُوا لَعلَّهم  ﴿ظَهر الفَساد يف الرب
فساد در خشكى و دريا منودار ، هاى مردم فراهم آورده دست چه آنبه سبب ( )٤٩(، نَ﴾يرجِعو

  ).باشد كه بازگردند، اند به آنان بچشاند  را كه كرده چه آنشده است تا سزاى بعضى از 
بنابراين قرار است ، با اسالم مبارزه شده است یو از هر جهت، لگدمال شدحرمت اسالم 
کاش با  یگوئيد ا یم اگر با صدق و اخالص نيت به امام حسني  !بيفتد؟ديگر چه اتفاقی 

به  آگاه باشيد که اکنون حسني اين زمان ، رسيدمي یم یبزرگی مشا بودمي و به سر بلند
تان  بيند و مراقب اعمال یو مشا را م، بني مشا ظاهر شده است  یفرزندش امام مهد ی وسيله

، داريد یما سرباز م یو از يار، کنيد یآيا به ما پشت م(: است و در بني مشا نداء سر مي دهد
چون فرصت ، پس هر عاقلي به خود بيايد.. ).گرى است خدا ما را بس است و نيكو محايت

دهيد و  یرا يار اگر طالب حق هستيد در اين زمان امام حسني . ها مانند ابر گذرا هستند
و اگر مؤمن هستيد ( )٥٠(، ﴿والَ تهِنوا والَ تحزنوا وأَنتم اَألعلَونَ إِن كُنتم مؤمنني .﴾راسيد

  ).سسىت نكنيد و غمگني نشويدكه مشا برتريد
تواند روح و جسم را  یکه م یوليکن از کس، برد مترسيد میکه جسد را از بني  یاز کس 

  .بترسيد، برساند با هم در جهنم به هالکت
و اگر ظلم ، کنيد یدر اين زمان پيمان شکن و اگر نيت مشا اين است که با امام حسني 

دارم از عذاب خداوند سبحان و  یدهم و مشا را بر حذر م یبه خود را برگزينيد به مشا هشدار م
  )٥١().خنواهد ماند یمشا باق یبرا یا چ عذر و انهو هي، در دنيا و آخرت یتعال

                                                
 .۲-۳:الصف. ٤٨
 .۴۱:الروم .٤٩
 .۱۳۹: آل عمران. ٥٠
  .١۴۲۶/ربيع الثانی/ ٨: ی علميه در تاريخ ی نصحيتی به طلّاب حوزه خطبه. ٥١
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  !ای مردم جواب مشا چيست؟
وال تعجِلُوا حتى  يها الناس اسمعوا قَولياَ: (در روز عاشوراء فرمودند امام حسني 

کُم فَانْ قَبِلْتم عذْرِى وصدقْتم يعلَ يکُم من مقْدمياَعظَکُم بِما هو حق لَکُم علَى وحتى اَعتذر الَ
وانْ لَم تقْبلُوا ، لٌيکُن لَکُم علَى سبيتموىن النصف من اَنفُِسکُم کُنتم بِذلک اَسعد ولَم يواَعطَ قَويل

نال  يم ثُم کاَءکُمرشو کُمروا اَمعمفَاج فُِسکُماَن نم فصطُوا النعت لَمو ذْريالْعع کُمراَم يلَکُن کُم
! مردم(، )نيتولّى الصالحينزلَ الْکتاب وهو  ياللّه الَّذ ييغَمةً ثُم اقْضوا الَى وال تنظرون انَّ ولَ

حت و يفه خود را که نصيد تا من وظيزى شتاب نکنير د و در جنگ و خونيحرف مرا بشنو
ل مرا يح بدهم اگر دلين منطقه توضيبه ازه سفر خود را ياجنام بدهم و انگ موعظه مشاست

د يلى براى جنگ با من نداريافته و دليد راه سعادت را دريد و با من از راه انصاف درآمديرفتيپذ
م و يد و هر تصميد مهه مشا دست به هم بدهيامديد و از راه انصاف نيرفتيل مرا نپذيو اگر دل

حال امر بر مشا  د وىل به هريد و مهلتم ندهيد درباره من به اجرا بگذاريشه باطل که دارياند
اور يار و ي است که قرآن را فرو فرستاد و اوست ىيبان من خدايار و پشتي، ده منانديپوش

  ).کانين
  

را شنيد به سوی ابن سعد آمد و  و هنگامی که حر آن مرد آزاده کالم امام حسني 
تان را بيان  که اوضاع چه شده در حالیمشا را (، )ومالکم فيما عرضه عليکم من اخلصال: (گفت

  ).کند می
  

واضح و شفاف  مسلکی، ای مردم اميد است اين سريت عطرآگني خلفای اهلی و شيعيانشان
بايستی عاملی بر شناخت مشا نسبت به هر کسی چنان که سريت خمالفانشان  همبرای مشا باشد 

اقدام به گمراهی مردم ، دبنام دين برای حفظ دنيا فانی خو و باشد که ادعای تدين دارد
  .کند می

هرگز حاضر به اقرار و  مهقطارانشواقفی و محزه بطائنی  علی بن ابی، دنيائی که به خاطرش
نشدند و به ساخنت شرعيتی از شبهات اقدام کردند و با سالح  مام رضا امامت اپذيرفنت 

ايشان عليه تا مردم را از اميان به  با امام برخاستند افکنی به مبارزه عناد و جدال و شبهه
که علی بن  بوده اين دنيا و مصاحل آن، منع کنند) شبا وجود حجت آشکار( السالم
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که وقتی خرب شهادتش در حمراب مناز به گوش هايش گشت تا جائی  قربانی حيله طالب  ابی

ی است که گويان به درستی که آن سالح ياوه! ؟خواند مگر علی مناز می: گفتند، داهل شام رسي
  .هيچ دليل علمی در اختيار ندارند

و با وجود ست ابينيم که تاريخ بار ديگر و با هم حمتوا بر ما تکرار شده  چنني می و اين 
که متام بدن ما را فراگريد و  زنيم تا اين خود را به غفلت می، آن بيماری مان نسبت به شناخت

  !!زجر کشيدنگردد مگر به مهراه  خارج منی
الَّذين يستمعونَ الْقَولَ فَيتبِعونَ أَحسنه أُولَئك ﴿: فرمايد مگر خداوند منی! گونه است؟ چرا اين

أُوو اللَّه ماهده ينابِالَّذلُوا الْأَلْبأُو مه كي *  لَئن فذُ منقت ذَابِ أَفَأَنتةُ الْعمكَل هلَيع قح نأَفَم
كنند اينانند كه خدايشان راه منوده  دهند و ترين آن را پريوى مى به سخن گوش فرامى(، ﴾النارِ

كجا روى رهاىي [پس آيا كسى كه فرمان عذاب بر او واجب آمده *  و اينانند مهان خردمندان
   )٥٢().رهاىن آيا تو كسى را كه در آتش است مى] دارد

  . کند پريوی از حق سفارش می اين منطق قرآنی است که به گوش فرا دادن و
به دور از علم و تفقه که به  کسانيکه اساس پس چرا قرآن را ترک کرده و به سخنان بی

  !گوش کنيم؟، حق به ستيز برخاسته خودباخاطر مصاحل دنيوی 
  

من  ؟وأبينهم خسراناً، أال آتينكم بأخف الناس ميزاناً يوم القيامه: (فرمودند امام صادق 
كه در روز قيامت ميزان عملش  یمشا خرب بدهم از آن كس یآيا برا(، )باع آخرته بدنيا غريه

در روز قيامت خسارت  دنيا و كه در یبدهم از آن كس مشا خرب یاست؟ آيا برا کبسيار سب
 یاست كه دنيا ديگر یكار آن كس خسارت زده و زيان: حضرت فرمود ؟كار است زده و زيان

  )٥٣().فروشد یاين كه آباد بكند آخرتش را م یرا برا
  :طلبی افراد با منطق قرآنی تفاوت بسياری دارد مصلحتکه منطق  در حالی

يا قَومِ لَكُم الْملْك الْيوم ظَاهرِين في الْأَرضِ ﴿: بررسیمنع مردم از هرگونه حتقيق و  -الف
أَهديكُم إِلَّا سبِيلَ فَمن ينصرنا من بأْسِ اللَّه إِنْ جاءنا قَالَ فرعونُ ما أُرِيكُم إِلَّا ما أَرى وما 

ادشچه ] ىل[در اين سرزمني مسلطيد و] و[اى قوم من امروز فرمانرواىي از آن مشاست (، ﴾الر
                                                

  .۱۸- ۱۹: الزمر. ٥٢
  .۵۱ص: یأمالی الشيخ الطوس .٥٣
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بينم به  مى چه آنجز  خواهد كرد فرعون گفت كسى ما را از بالى خدا اگر به ما برسد محايت
  )٥٤().منامي و مشا را جز به راه راست راهرب نيستم مشا منى
إِنَّ الَّذين يكْتمونَ ما أَنزلْنا من الْبينات والْهدى من بعد ﴿: کتمان حقايق از انظار مردم -ب

هاى روشن و  كساىن كه نشانه(، ﴾ما بيناه للناسِ في الْكتابِ أُولَئك يلعنهم اللّه ويلْعنهم اللَّاعنونَ
امي فته  امي بعد از آنكه آن را براى مردم در كتاب توضيح داده فرو فرستادهرهنمودى را كه 

  )٥٥().كنند كنندگان لعنتشان مى كند و لعنت دارند آنان را خدا لعنت مى مى

والَ تلْبِسواْ الْحق بِالْباطلِ وتكْتمواْ ﴿: پوشاندن باطل در لباس حق و حق در لباس باطل -ج
 قونَالْحلَمعت مأَنتدانيد كتمان  و حق را به باطل درنياميزيد و حقيقت را با آنكه خود مى(، ﴾و
  )٥٦().نكنيد
، ﴾وقَالُواْ لَوال أُنزِلَ علَيه ملَك ولَو أَنزلْنا ملَكًا لَّقُضي األمر ثُم الَ ينظَرونَ﴿: مت و افترا - د

كار متام  قطعاًآوردمي  اى فرود مى نازل نشده است و اگر فرشتهاى بر او  و گفتند چرا فرشته(
  )٥٧().يافتند شده بود سپس مهلت منى

﴿رإِن يا وقْرو ي آذَانِهِمفو وهفْقَهةً أَن ينأَك لَى قُلُوبِهِما علْنعجو كإِلَي عمتسن يم مهنماْ كُلَّ وو
و (، ﴾بِها حتى إِذَا جآؤوك يجادلُونك يقُولُ الَّذين كَفَرواْ إِنْ هذَآ إِالَّ أَساطري اَألولنيآية الَّ يؤمنواْ 

امي تا آن را نفهمند و  ها افكنده ما بر دهلايشان پرده] ىل[دهند و برخى از آنان به تو گوش فرا مى
آورند تا آجنا  اى را ببينند به آن اميان منى همعجزو اگر هر ] امي قرار داده[در گوشهايشان سنگيىن 

] كتاب[گويند اين  كنند كساىن كه كفر ورزيدند مى آيند و با تو جدال مى كه وقىت نزد تو مى
  )٥٨().هاى پيشينيان نيست چيزى جز افسانه

  

﴿يملع راحذَا لَسنَ إِنَّ هوعرمِ فن قَوُأل مشك اين  فرعون گفتند ىبسران قوم (، ﴾قَالَ الْم
  )٥٩().ساحرى داناست] مرد[
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  .گويان هستيد بگو دليل و برهان خود را بياوريد اگر از راست -۵
 أَمانِيهم تلْك نصارى أَو هودا كَانَ من إِالَّ الْجنةَ يدخلَ لَن وقَالُواْ﴿: فرمايد خداوند سبحان می

 يهودى آنكه مگر درنيايد شت به كسى هرگز گفتند و(، ﴾صادقني كُنتم إِن برهانكُم هاتواْ قُلْ
 را خود دليل گوييد مى راست اگر بگو است ايشان] واهى[ آرزوهاى اين باشد ترسا يا

  )٦٠().بياوريد
  

قطعيت اثبات  با علم و يقني و و امور عقيدتیدعوت کرديم  ا به امر عقائدیمهانا مشا ر
، که می شنويم لذا فرق بني دليل علمی و اشکال علمی.به اشکاالت و شبهاتنه  شوند می

  .بسيار واضح است
ی اهلی بر زمني از انبياء و  مهانا خلفای گذشته: گومي که مفهوم جا بيفتد می و برای اين

گويان و اهل نيت سوء و  کردند و زبان ياوه مرسلني مهواره حق خود را با يقني و علم اثبات می
مهه انبياء در و دست بردار نبوده است  به آنانها و افتراهای گوناگون  زنی کران از متمن

 چون همواقع شدندوسيرت هيچ کدام از پيامربان از ااماتی  مت و افتراهای دروغنيمعرض 
اين متها ادامه چنان  نبوده است و آنخالی ، بودنگمراه يا و بودن جمنون ياو  بودن ساحر
  .طور که در برخی آيات تقدمي شد قرآن کرمي بدان گواهی داده است مهان که حتیيافت 

های تند و گزنده و  اسالمی با آن زبان-نيز به سبب تبليغ رسالت اهلی و رسول اهللا 
 امري املؤمنني ، رو به رو شد و بعد از ايشان وصی بر حق حضرتش، گر متعفن و قساوت

به امامت و خالفت ايشان گواهی دادند اما در پايان  هزار نفر هجدهآمد و در غدير خم بيش از 
  ! چهار نفر بر امامتش باقی مانده و بقيه مرتد گشتند هاکار تن

آمد و تاريخ بر ايشان نيز تکرار شد  فرزندش امام حسن جمتبی ، بعد از امام علی 
ای اهلی به خاطر کاهش آمد و متام خلف و آن مصيبت جان امام حسني ، و بعد از ايشان

حممد بن حسن عسکری ، که امام دوازدهم رسالت آمسانی چنني امری را متحمل شدند تا اين
 غايب گشتند، به سبب رويگردانی مردم از ايشان .  

تا جائی که خداوند ! ستيزی با خلفای اهلی چيست؟ معنای اين مهه عهد شکنی و دمشن

                                                
 .١١١: البقرة. ٦٠
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بر  دريغاً(، ﴾الْعباد ما يأْتيهِم من رسولٍ إِالَّ كَانوا بِه يستهزِئُونيا حسرةً علَى ﴿: فرمايد متعال می
  )٦١().كردند كه او را ريشخند مى اى بر آنان نيامد مگر آن اين بندگان هيچ فرستاده

   

  !دهند توهم و اام پاسخش میدهد اما با اشکاالت و  دليل قطعی ارائه می  امحد احلسن
وصيت و علم و بيعت برای (؛ يعنی .ارائه منوددليل خلفای اهلی را   احلسن امحدسيد 

آيا عاقلی هست که . جواب دادند با اشکال و گمان و توهمتنها و خمالفانش داليل را  )خدا
 انپيرواز بردارد و با حدس وگمان و توهم و اام احتجاج کند؟ و آيا  يقني دست از علم

قابل قبول است که به دنبال تبليغات گمراه کننده بروند تا شايد  عذر اينعلمای گمراهی 
  ؟براعمال خود در دين خدا پرده بپوشانند

  

دور هم که او را  سريت عطرآگينی تقدمي کرده که حتی انسان  امحد احلسنسيد 
او حتی در مورد خمالفان خويش ، شناسد قبل از شخص نزديک به آن شهادت می دهد می

کَرم و ، شجاعتی را تقدمي کرده که دوست ودمشن برايش شهادت می دهند، زدور انصاف می
  !اند؟ چيزی تقدمي اين اُمت کرده اما خمالفانش چه، خبشش و ايثار و فداکاری را تقدمي کرده

  

به نياز کرده را  او را از مردم بی، ی آن علمی که خداوند به وسيله  امحد احلسنسيد 
، عقيده، تفسري، امور متشاات را بيان کرده و در موضوعات خمتلف علمی .صحنه آورد

که هنوز مشا را به حتدی فرا  کتاب تأليف کرده، خمتلفسريه و ديگر موضوعات ، اخالق
  !خواند اما هيچ پاسخی نشنيده است می

هللا اند و ان شاء ا با دليل قطعی آمده اما آنان با توهم و شبهات آمده  امحد احلسن
  .آمدتفصيل آن خواهيم 

اساس  که در پاسخ علمی شکست خوردند و عاجز گشتند به برخی اامات بی بعد از اين
  :اند از مجله روی آورده

  .است ومهیاو شخصی  - ١
  .مريد او زنده بوده سپس می - ٢

                                                
 .٣٠:يس. ٦١
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  .ی اسرائيل است نشانده او دست - ٣
  .فهمد او نادان است و هيچ منی - ۴
  .باشد تواند فرزند امام مهدی  ی شصت به دنيا آمده پس چگونه می هاو در ده - ۵
  .ای ندارد عقيم بوده و ذريه امام مهدی  - ۶
  چرا پنهان و خمفی است؟ - ۷
  . کنيم نه با غريش فقط با او مناظره می - ۸
  آورد؟ چرا معجزه منی - ٩

  !کندريش سفيدم را به سياه ، اگر به راستی وصی مهدی است -١٠
  .ميانی از مين است -١١
  چگونه امام سيزدهم شده است؟ -١٢
  کند؟ می اشتباهچرا در قرائت قرآن  -١٣
  چگونه از اهل بصره است؟ -١۴
  گوييد؟ مشا چه می، مبريد اگر قبل از امام مهدی  -۱۵
  .با علم اعداد وصی بودن خود را ثابت کند -۱۶

  

که  در حالی! کند میپيدا و احتماالت ادامه  ها و شکها  و گمان ها حدس بدين صورتو 
  !دانند و انتشارات به درستی منی در سايت رمسی منايان شدنشحتی اسم سيد را با وجود 

  

گويان  اشکاالت و شبهاتی که اين ياوه، ها به متام اين مت! ای خردمندان ای اهل انصاف
اما ! با بيش از يک وجه نيز شکل گرفته سازی آا و شفافپاسخ داده شد ، سازند پراکنده می

خواهند سدهای تومهی  خواهند مشا موضوع را بفهميد و حقيقت را بشناسيد بلکه می آنان منی
دروغ ، طور که مشاهده کرديد در مقابل مشا اجياد کنند تا مشا را از اميان به حق بازدارند و مهان

 باباطل و باطل را  باکنند و حق را  ل متهم میرا به باط کنند و مردم افکنی می گويند و شبهه می
ها و اشکاالتی که پايانی  چنني مشا را با مت اين. کنند دورپوشانند تا مردم را از آن  حق می

  .کنند گمراه می، ندارد
  

 يأَهلِ الشامِ فَقَالَ إِنه رجلٌ من يفَورد علَ عبد اللَّه  يکُنت عند أَبِ(: عقُوب قَالَيونس بنِ ي
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ع کَلَام اللَّه دبو عفَقَالَ أَب ابِکحأَص ةاظَرنمل جِئْت قَد و ضائفَر و قْهف کَلَامٍ و باحلٌ صجر ک
 نم ص و ولِ اللَّهسکَلَامِ ر نفَقَالَ م کدنع نم ص أَو ولِ اللَّهسکَلَامِ ر نمدنيع  دبو عفَقَالَ أَب

بِرک قَالَ لَا خيْعنِ اللَّه عز و جلَّ  يک رسولِ اللَّه قَالَ لَا قَالَ فَسمعت الْوحياللَّه ع فَأَنت إِذاً شرِ
 ولِ اللَّهسةُ رطَاع جِبا تکَم کتطَاع جِبقَالَ فَت و عأَب فَتقَالَ لَا فَالْت اللَّه دب َفَقَالَ  يإِل

ونس لَو کُنت تحِسن الْکَلَام يا يتکَلَّم ثُم قَالَ يعقُوب هذَا قَد خصم نفْسه قَبلَ أَنْ يونس بن يا ي
ى عنِ الْکَلَامِ و تقُولُ سمعتک تنه يا لَها من حسرة فَقُلْت جعلْت فداک إِنيونس فَيکَلَّمته قَالَ 

ابِ الْکَلَامِ يوحأَصذَا يلٌ لذَا لَا يقُولُونَ هه و قَادذَا ينه و قَادذَا لَا ينه و اقسين لُهقعذَا نه و اقسن
 اللَّه دبو عفَقَالَ أَب لُهقعذَا لَا نه و فَو ا قُلْتما يإِنوا إِلَى مبذَه ا أَقُولُ وکُوا مرإِنْ ت ملٌ لَه

نشسته بودم که مردى از  من خدمت امام صادق (: ديعقوب گويونس بن ي، )...دونَيرِي
من مردى هستم که در کالم و فقه و فرائض استادم : اهل شام بر آن حضرت وارد شد و گفت

ا يسخن تو از رسول خدا است : فرمود امام صادق ، و آمدم با شاگردان مشا مناظره کنم
پس تو : فرمود امام صادق ، ش خودمياز گفتار رسول خدا و از پ: ش خودت؟ گفتياز پ
از خداى عز و جل به گوش خود : گفت، نه: ک رسول خدائى؟ گفتين صورت شريدر ا

 - ىواجب است؟ شام طاعتت چون طاعت رسول خدا  -امام. نه: وحى شنفىت؟ گفت
ن مرد به زبان خودش خود را حمکوم يا، عقوبيونس بن ياى : امام رو به من کرد و فرمود. نه

دانسىت  اگر تو خوب علم کالم مى، ونسياى : سپس فرمود، ش از آنکه وارد حبثى شوديکرد پ
من ، قربانت: معرض کردخورم و  ار افسوس مىيچه بس: ونس گفتي. کردى با او گفتگو مى
واى بر صاحبان علم کالم : گفىت فرمودى و مى دم که از علم کالم ى مىينخود از مشا ش

ن را تعقل يا، ستين روا نين روا است و ايا، ستيرفتىن نين پذيرفتىن است و اين پذيا: نديگو مى
واى بر آا اگر گفتار : مهانا من گفتم: فرمود امام صادق . ميکن ن را تعقل منىيم و ايکن مى

  !!مشا را به خدا آيا اين انصاف است؟ )٦٢()....خواهند بروند چه آنمرا واگذارند و دنبال 
  
  انبياء چه چيزی تقديم کردند و حسني در کربالء چه چيزی تقديم کرد؟ -۶

ه گفتند و به چو قوم در جوابش ... از قومش چه خواست ای مردم بنگريد که نوح 
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  ...چه متهمش کردند

و به او چه گفته شد و چگونه اامات را متوجه او ... بنگريد که چه فرمود به موسی 
  ...ساختند

و در پاسخش چه گفتند و چگونه او را به سحر و ... بنگريد که چه فرمود به حممد 
و اوست زبان ناطق ها  گوئی جنون و سفاهت متهم کردند و پاک و منزه است از اين ياوه

  .خداوند به صدق و حقيقت
و بنگريد در پاسخش چه گفتند و چه ... بنگريد که چه فرمود به علی بن ابيطالب 

  ...اامی بدو زدند
و در پاسخش چه گفتند و چه متی به ... بنگريد که در کربالء چه فرمود به حسني 

  ...او زدند
  

تا ، را تقدمي کرد یدر کربالء چه چيز  امام حسني(: فرمود  امحد احلسنسيد 
، ايد ن سؤال را کردهمردم آيا هيچ از خود اي یخداست؟ ای  او خليفه، زمنيی ثابت کند بر رو

  کنيد؟ یکورکورانه پريو، کرتفبدون تدبري و ، گمراهی قبل از اينکه از علما
به پدر و  را در کربال تقدمي کرد؟ وصيت رسول خدا  یچه چيز  امام حسني

 علم و معرفت خود را عرضه کرد و پرچم البيعة هللا، را تقدمي کرد  خود و پسرانش برادر و
که تنها ايشان حامل آن پرچم در برابر پرچم حاکميت مردم بود را تقدمي ) حاکميت خدا(

 قبل که با جدش و پدرش و برادرش ، مهان خط خمالف و دمشن، پرچم حاکميت مردم. منود
  .رو برو شده بود، او از

و ) صادقه یها خواب( را تقدمي کرد؟ رؤياها یدر کربال چه چيز  امام حسني
 یکه حضرت عيسی هنگام یوهب نصران یرؤيا، مکاشفات اهل بيت و اصحابش را تقدمي منود

 امام حسني  یو يار یرا در خواب ديد که او را به پريو تقدمي منود، تشويق مي کرد .
شنيد که او را به شت  ئیندا و گشت یآن هنگام که از کوفه خارج م، یرياح حری  مکاشفه

  . دهد را تقدمي منودند یبشارت م
امي که پيامربان  مشا آمده یمشا آمدمي؟ آيا با بدعت برا ميانبه  یبا چه چيز، مردم یو امروز ا
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و اَئمه از  و حسني و حسن  یو عل  و اوصياء و رسول خدا حضرت حممد
بگو من اولني پيغمرب ( ،كُنت بِدعاً من الرسلِ﴾ ﴿قُلْ مابا آا نيامده اند؟   فرزندان حسني

  )٦٣(.)رسالت بلند کرده باشمی  ستم که آوازهني
يا اينکه با هر چه که فرستادگان آمده اند ما نيز آمده امي؟ مهانا براي هر کس که طالب  

  .امي داليلي واضح مهانند نور خورشيد آمده و با  حق باشد ما با داليل اَئمه
و آل حممد   به جا مانده از حضرت حممد ی که ذخريه  آيا وصيت رسول خدا

 و قائم آل حممد یميان، صاحب حق یبرا  ینيست؟ و آيا علم و معرفت کاف یکاف 
نيست؟ آيا  یاز بني اهل زمني در برپا داشنت پرچم حاکميت خدا کاف ینيست؟ و آيا اين يگانگ

نيست؟ و آن هم بعد از ، باشد یآيه اي از آيات خدا که مهانند خورشيد روشن م، یاين يگانگ
و ، به حاکميت مردم اعتراف کردند و از حاکميت خدا دور گشتند، گمراه یکه علما اين
 یا صه هر شبههمناند تا پرچم بيعت با خدا را باال بربد مگر صاحب حق و اين شاخ یباقی کس

شود و مهيشه حق با حاکميت  یمن یزيرا که زمني از حق خال، سازد یرا از طالب حق دور م
  .خداست

بر تشخيص  یدر کربال اعم از رؤيا و مکاشفه که دليل  که بر امام حسني چه آنآيا ما 
خمتلف به پيامربان و  یمردم از کشورها ینکردمي؟ آيا تواتر رؤياها ارائه صاحب حق بوده را

 و قائم آل حممد یميان، صاحب حق یکه آا را به يار  و آل حممد  اوصياء و به حممد
 نيست؟  یکاف جزاءمؤمنان به خدا و روز  ینيست؟ آيا تواتر رؤياها یکنند کاف یامر م  
تا  ودست ممسوخان شيطانی سپرديداست که مشا مهه چيز را به  یآيا منطق !مردم یا

 یها ب خوا، رسيدند که رؤياها و مکاشفات را مسخره کرده و به رؤياهاي صادقه یا درجه
خردانه بدانند و مشا از آا بدون اينکه ملتفت شويد که رؤياها و  یآشفته گويند و ملکوت را ب

  !!!کنيد یم یپريو، بندگانش است یاو برا یمکاشفات کالم خداوند و وح
 ايد که چگونه حضرت يعقوب نکرده تفکر  ايد و در داستان يوسفآيا قرآن را خنوانده 

 فرزندش را دليل  یرؤيا، کتاب خداست کهو در قرآن ، که او پيامرب خدا یدر حال
و يوسف را بر حذر ؛ بود را معترب دانست  خدا که يوسف ي تشخيص و مصداق خليفه

                                                
 .۹: األحقاف .٦٣
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با اين رؤيا او را شناخته و در ايت زيرا که ، داشت که اين رؤيا را به برادران خود نگويد

علَى إِخوتك فَيكيدواْ  ﴿قَالَ يا بني الَ تقْصص رؤياك :ممکن است اتفاق هابيل بر او تکرار شود
انِإلنسطَانَ ليداً إِنَّ الشكَي لَك ﴾بِنيم ودخواب خود را بر ، فرزند عزيز یگفت ايعقوب ( ،ع

شيطان  یشيطان بر تو مکر و حسد خواهند ورزيد زيرا دمشن یبرادران حکايت مکن که به غوا
  )٦٤().با آدميان بسيار آشکار است
خدا در زمني  ی به حجيت رؤيا در تشخيص مصداق خليفه یآيا اين اقرارِ واضحِ قرآن

 ینکرده و برا یفرعون اقتصاد دولت مصر را پايه گذار ینيست؟ آيا يوسف بر اساس رؤيا
 خود را در ی فراوان فراهم نکرد؟ آيا خداوند خود را شاهد قرار نداد که خليفه یمردم غذا

  بوده آشکار کند؟  یاهل یزمينش با رؤيا و مکاشفه که آا راه وح
ميان من و  رسول بگو یا( ،وبينكُم إِنه كَانَ بِعباده خبرياً بصرياً﴾ ﴿قُلْ كَفَى بِاللّه شهِيداً بيين

  )٦٥(.)که او به احوال بندگانش آگاه و بصري است، است یمشا شهادت خداوند کاف
او ( ،شهِيداً﴾ ودينِ الْحق ليظْهِره علَى الدينِ كُلِّه وكفَى بِاللَّه ﴿هو الَّذي أَرسلَ رسولَه بِالْهدى

حق به عامل فرستاد تا او را بر مهه اديان دنيا غالب  خدائيست که رسول خود را با قرآن و دين
  )٦٦(.)خدا کافيست یگرداند و بر حقيقت اين سخن گواه

کافر و يا بندگانش چه و چگونه خدا با ! دهد یخود شهادت م، گرنه چگونه خداوندو 
 حضرت عيسى یحواريني که به يار یآيا برادهد؟  یآا شهادت م یو براگفته من سخن مؤ

 شتافتند شهادت نداد؟  
نيارِيوإِلَى الْح تيحإِذْ أَوا ﴿وبِأَنن دهاشا وناْ آمي قَالُوولسبِرواْ يب ونون﴾ أَنْ آمملسو ياد ( ،م

ما با مقام ( که به حواريني وحي کردمي که به من و رسول من اميان آريد گفتند یکن هنگام
  )٦٧(.)خدايا گواه باش که ما تسليم امر توامياميان آوردمي ) علم يقني

 ى صاحب حق و خليفه یآيا در اينجا خداوند و فرشتگان و اوليائش در رؤيا و مكاشفه برا
  خدا در زمني شهادت ندادند؟
                                                

 .۵ :يوسف .٦٤
 .۹۶: اإلسراء .٦٥
 .۲۸: الفتح .٦٦
 .۱۱۱:املائدة .٦٧
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دهشي نِ اللّهكَفَى ﴿لكونَ ودهشكَةُ يآلئالْمو هلْمبِع لَهأَنز كلَ إِلَيا أَنزهِيداً﴾ بِمش ليکن ( ،بِاللّه
 یخود فرستاده و فرشتگان نيز گواه یدهد که به علم ازل یتو فرستاد گواه یبرا چه آنخدا به 

  )٦٨(.)است یخود تو را کاف یدهند و گواه
 تواْ لَسكَفَر ينقُولُ الَّذيو﴿  نم و نكُمبيين وهيداً بيش الً قُلْ كَفَى بِاللّهسرمهندع  لْمع

بگو تنها گواه بني من و مشا  یو کافران بر تو اعتراض کنند که تو رسول خدا نيست( ،الْكتابِ﴾
  )٦٩(.)است خواهد بود )قران(کسی که دارای علم کل کتابخدا و 

مشا را سبک مشارد تا اينکه مشا را در  یمردم عاقل باشيد و قبول نکنيد که کس یپس ا
و به ؛ بگذارند، خدا در زمني را تكذيب كرده بودند یو خلفافرستادگان كساىن كه صف 

آشفته گويند و خداوند سخن خبيث آا را که تا امروز هاى  خواب، خدا رؤيا و مکاشفه یوح
  .در قرآن ذکر منودرا شود  یتکرار م

 وليکن( ،اَألولُونَ﴾ فَلْيأْتنا بِآية كَما أُرسلَافتراه بلْ هو شاعر  ﴿بلْ قَالُواْ أَضغاثُ أَحالَمٍ بلِ
است که اين  یاست بلکه اين فرستاده شاعر بزرگ یگفتند که اين سخنان خواب و خيال

  )٧٠(.)بياورد یا ما مانند پيغمربان گذشته آيت و معجزه یکلمات را فرا بافته و گرنه برا
دقت کنيد ، جستجو کنيد، نيدخبوا. مشا را فريب ندهند پريوانشانگمراه و  یعلما، مردم یا

آخرت مشا تصميم  یتوکل نکنيد تا برا یديگرو بياموزيد و خود حقيقت را بيابيد و بر كس 
﴿وقَالُوا ربنا إِنا  .خنواهد بود یرا سود یچونکه فردا پشيمان خواهيد شد و فردا پشيمان؛ بگريد
خدا ما اطاعت امر بزرگان و  یو گويند ا( )٧١(،وكُبراءنا فَأَضلُّونا السبيلَا﴾سادتنا  أَطَعنا

  )٧٢()..)کشيدند یمي و ما را به راه گمراهخود را کرد) فاسد(پيشوايان 
  

وصيت اهلی و علم اهلی و حاکميت اهللا را تقدمي کرد و آن ، ميانی  امحد احلسنسيد 
کند و بنگريد که خمالفان در پاسخش چه  ی اهلی در هر زمان را ثابت می ست که خليفه قانونی

                                                
 .۱۶۶: النساء .٦٨
  .۴۳: الرعد .٦٩
 .۵: األنبياء .٧٠
 .۶۷: األحزاب .٧١
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و اشکاالتی که هرگز پايانی ، احتماالت، شبهات، ها را تقدمي کردند انواع مت... تقدمي کرد

آيا امروز اين اشکاالت به ! تاريخ اسالم بوده را تقدمي کردندنداشته و مهواره دست به گريبان 
  !؟باز ايستاده استزنی  گويان از اام يا زبان ياوه! ؟پايان رسيده

  

  .کند دليل قطعی واضح و شفافی را تقديم می امحد احلسن  -٧
  :بيان و روشن کنيم را اموربايد در ابتداء دو 

  :دليل -الف
، رساند به اثبات می معترب است شرعیکه  با حدسرا و آن امری است که امر ديگر 

کنند و ديگری با  رواياتی که بر اعتبار حدس و گمان ناشی از اخبار ثقات داللت می چون هم
  .طور که در باب اعتقادات آمده است قطع و يقني مهان

  
  : اشکال -ب

می خواهم به اين گريد و  از عدم دريافت مفهوم دليل به سبب امور متعدد نشأت می
مهيشه : (کنمی صاحل را نقل  م با بندهدر کتاب مهگا  امحد احلسنسيد  مناسبت عبارتی از

به : که مثالً يعنی اين.مترکز کنيد، بر دليل مطرح شده ی کهبر مثال در نقض اشکال در مناظره
تعدی منوده و  که عمر به منزل حضرت زهرا  های مشا به اين گوئی اين دليل از کتاب آا می

چگونه چنني شده و شجاعت علی بن ابيطالب : به مشا خواهند گفت. اش را سوزاند درب خانه
 لويش بشکند کجا رفته و چگونه اجازه دد که زهرا چنني ضربه ؟؟ ای خبورد و  

  آا چه کردند؟، مشا به اين نکته مترکز کنيد
  

دليل ثابت شد و در ابتدا  بنابراين. پاسخ ندادند، کند ا دليلی که آن را رد میدليل را ب: اول
! که با دليل خمالف آن را رد کردند زيرا آا به آن اشکال وارد کردند نه اين؛ به امر اقرار منودند

جائی که آا دليلی بر رد  کردند و از آن حتماً مطرح می، بر آن را داشتنديعنی آا اگر دليل رد 
آا ثابت گرديده و بدان اقرار منودند و آا در  پس دليل بر، حقيقت امر مطرح نکردند

  مطرح کردن اشکاالت بر آن هستندی رفع شبهات از دليل با  مرحله
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چون که معنی طرح ؛ ر سردرگمی کرديدبدين نقطه توجه کنيد مشا در اين جا آا را دچا
وطرح  و طرح کردن اشکال به معنی فقدان دليل است.مهانا اقرار به دليل است اشکال آا

  )٧٣(). ....اشکال در مرحله روشن شدن دليل ورفع شبهات از آن معنی می دهد
  

دوری ، بيان کرده کنم که صاحب عقل و بصريت از اين حقيقتی که سيد  و گمان منی
  :به درستی که اشکال! گزيند
  .بلکه نوعی اقرار به صحت دليل است، کند دليل را نقض منی - ١
کردن آن و  ای واضح مطرح کردن اشکال بدين معناست که صاحب اشکال در مرحله - ٢

  می باشدتوضيح دليل و رفع شبهه از آن 
  .اساس شبهات بیها و  دليل ديگری نقض شود نه با احتماالت و نظريهبا دليل بايد  - ٣
  
  :آميز اقناعی  روحيه -ج

شود و  دليل قانع می باانسان  بنايراين گاهی .آيد دليل مید از ارائه و  روحیو آن امر 
به معنای بطالن دليل آگاه باشيد که رد آن . گردد بدان قانع منیو کند میدليل را رد  گاهی
دليل هيچ خللی  بنابراين در .پذيرند آن را منی بيمارست اما نفوس پابرجابلکه دليل ، نيست

بر وجود خداوند سبحان چقدر نشانه وجود دارد ولی  .وجود ندارد بلکه خلل در نفوس است
در دعای عرفه  که امام حسني  در حالی .با اين وجود می بينيم تعدادی به خدا ايمان ندارند

س يك من الظُّهورِ ما لَريِكُونُ لغيأَ. كيوجوده مفْتقر الَ يف ك بِما هويستدلُّ علَيف يكَ( :فرمايند می
تح يتي يلَك؟ ملَك ظْهِرالْم وكُونَ ه تح تبيل يغا حتاجل تلَيلٍ يدلُّ عيتيدم؟ وي كتح تديع 

ه كُونَ الْآثارلَ الَّيت يتلُ اوصيتم؟ عيكع تنيلَ ال تع قيراكچگونه استدالل شود بر (، )باًيها ر
و آيا اساساً براى ما . اش نيازمند به تو است یدر هست، وجود تو به چيزى كه خود آن موجود

ور تو گردد؟ تو کى پنهان وسيله ظه؛ ظهورى هست كه در تو نباشد تا آن)  توريغ(سواى تو 
ما ، اى تا آثار تو ى كند و چه وقت دور ماندهئاى تا حمتاج به دليلى باشيم كه به تو راهنما شده

  ).کور باد چشمی که تو را ناظر و حاضر بر خود نبيند را به تو واصل گرداند
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رويند اما در زمني  لذا قناعت تابع نفس انسان است و گياه و نباتات در زمني مهوار می

خلل در بذر است بلکه رويد و اين بدان معنا نيست که اشکال و  خشک و نامهوار علفی منی
کار  باشد که برای زراعت آماده نشده است و بر کشاورز و کشت خلل در خود زمني می

  .زمني اقدام کند و سپس در آن بذر پاشی کندزدودن شوره ازواجب است که در ابتداء به 
فَمن يكْفُر ﴿: می گرددجاست که کفر به طاغوت بر اميان به خداوند مقدم  و در اين

پس هر (، ﴾الطَّاغُوت ويؤمن بِاللّه فَقَد استمسك بِالْعروة الْوثْقَى الَ انفصام لَها واللّه سميع عليمبِ
كس به طاغوت كفر ورزد و به خدا اميان آورد به يقني به دستاويزى استوار كه آن را گسسنت 

  )٧٤().نيست چنگ زده است و خداوند شنواى داناست

   

زيرا قناعت امری مربوط به ؛ پذيری ندارد دليل هيچ ارتباطی با قناعتمتاميت  ،بر اين اساس
 بينيم که مجع بسياری می باشد با وجود انطباق متام ادله و بر نبوت رسول  نفس انسان می

طالب  نبوت ايشان را انکار کردند و با وجود فزونی ادله بر امامت امام علی بن ابی از مردم
  بسياری از مردم به امامت ايشان و خالفتش بعد از رسول اهللا اقرار نکردند.  
و فرزندان بزرگوارش  و امامت امام علی  و اين امر به نبوت رسول اهللا  

داللت  ی قطعی بر نبوت ايشان و امامت فرزندانش  زيرا ادله؛ کند یوارد من یا خدشه
  .کند می

به ، قانع شدن اشکال و امکان ندارد که، طعی تقدمي کندقکه هر کس دليل از اين جاست 
که دليل ديگری برای نقض آن مطرح  ماند تا اين بلکه دليل استوار باقی میخدشه وارد کند  آن

  .ماند چه مردم بپذيرند و چه نپذيرند باقی می حجت، شود و در غري اين صورت دليل
  

  :چه چيزی ارائه فرمودند  احلسنامحد سيد  خوا هيم ببينيم ين میا بعد از
  :کند میاشاره صفات و مسکنش ، وصيتی را تقدمي کرد که بر نام - ١

 در سايت و اين امکان برای مهگان وجود دارد که به انتشارات انصار امام مهدی 
  ri/http://almahdyoon.co :اينترنت مراجعه کنند دررمسی انصار امام مهدی 

و نيز صفحات انصار امام   امحد احلسنی شخصی سيد  توانند به صفحه چنني می و هم
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توانند برخی تأليفات را از دفاتر رمسی  بوک مراجعه کنند و عالوه بر آن می در فيس مهدی 
  .دمناين واستانصار درخ

  

  :تقدمي علم و حکمت - ۲
در سايت رمسی دعوت مبارک دسترسی   احلسنامحد توانند به کتب سيد  مهگان می

يافته و آا را مطالعه کنند و إن شاء اهللا در آن کتب موضوعات خمتلف و علوم جديدی را 
بر ايشان بالغ ز ا. دارد کسی چنني علمی را عرضه منی خواهند يافت که جز از آل حممد 

  .ی علوم خمتلف منتشر شده است در زمينه، جلد کتاب چهل
  

  :حاکميت اهللا را ارائه منود - ۳
گذار بايد معصوم باشد تا شريعت اهلی را به طور متام و کمال و  که خليفه و قانون بدان معنا

  .به دست مردم برساند، های شخصی نفس و سليقه یهو به دور از هرگونه
گردد مگر در حجج  مجع منیدر کسی  به نص قرآن و روايات اهل بيت  و اين سه امر 

که داللتش  اين استگردد  که در کسی جز خلفای اهلی مجع منی و معنای اينخداوند سبحان 
لذا متام انبيای  .کند های بسيار تغيري منی يک داللت قطعی بوده که با گذشت زمان، اش بر مدعی

است و هر  نداشتهف طور که خود وصيت در مورد هيچ کدامشان اختال اهلی با آن آمدند مهان
حجت اهلی بايد حامل وصيتی از جانب خداوند باشد چه به طور مستقيم و چه از طريق 

  .قبلیحجت 
ی  اموری که حجت و خليفه؛ بازدارنده از گمراهی  )اهل بيت(قرين آن  بينيم که قرآن وو 

  :را بيان می دارند گردد اهلی با آا منفرد می
  

وإِذْ قَالَ ربك للْمالَئكَة إِني جاعلٌ في اَألرضِ خليفَةً قَالُواْ أَتجعلُ فيها ﴿: فرمايد و خداوند می
لَمعا الَ تم لَمي أَعقَالَ إِن لَك سقَدنو كدمبِح حبسن نحناء ومالد كفسيا ويهف فِْسدن يونَ م *

اَألس مآد لَّمعونيقادص مالء إِن كُنتؤاء همفَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَس كَةالَئلَى الْمع مهضرع ا ثُماء كُلَّهم  *
 يمكالْح يملالْع أَنت كا إِننتلَّما عا إِالَّ ملَن لْمالَ ع كانحبهِ* قَالُواْ سآئمم بِأَسأَنبِئْه ما آدا قَالَ يفَلَم م

هِمآئمبِأَس مأَهأَنب  ما كُنتمونَ ودبا تم لَمأَعضِ واَألرو اتاومالس بغَي لَمي أَعإِن أَقُل لَّكُم قَالَ أَلَم
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، ﴾تكْبر وكَانَ من الْكَافرِينوإِذْ قُلْنا للْمالَئكَة اسجدواْ آلدم فَسجدواْ إِالَّ إِبليس أَبى واس* تكْتمونَ 

] فرشتگان[و چون پروردگار تو به فرشتگان گفت من در زمني جانشيىن خواهم گماشت (
گمارى كه در آن فساد انگيزد و خوا بريزد و حال آنكه ما با  گفتند آيا در آن كسى را مى

دامن كه مشا  د من چيزى مىپردازمي فرمو كنيم و به تقديست مى تنزيه مى] تو را[ستايش تو 
ها را بر فرشتگان عرضه منود  سپس آن  نامها را به آدم آموخت] معاىن[مهه ] خدا[و *  دانيد منى

گفتند منزهى تو ما را جز *  گوييد از اسامى اينها به من خرب دهيد و فرمود اگر راست مى
فرمود اى آدم ايشان را از  * اى هيچ دانشى نيست توىي داناى حكيم به ما آموخته] خود[ چه آن

ايشان را از امساءشان خرب داد فرمود آيا به مشا نگفتم كه من ] آدم[اسامى آنان خرب ده و چون 
*  دامن داشتيد مى را پنهان مى چه آنكنيد و  را آشكار مى چه آندامن و  ها و زمني را مى فته آمسان

جز ابليس كه سر باز زد و كرب ه بو چون فرشتگان را فرمودمي براى آدم سجده كنيد پس 
   )٧٥().به سجده درافتادند] مهه[ورزيد و از كافران شد 

  : کنند میرا ثابت خليفة اهللا در هر زمان کهد نکن قعطی را بيان می اموریکرميه آيات 
  
  :اجلعلی  آيه - ۱
پس جعل و قرار دادن تنها خمتص ) خليفة... إنی جاعل: (فرمايد خداوند عزوجل می 

اگر گماردن و قرار دادن به دست اوست لذا از ملزمات است که بر  و.خداوند سبحان است
د که خليفه از کن وصيت و نص خداوند بر خليفه ثابت می بنابراين .ی خويش نص کند خليفه

خمتص  کند میاو را منايان  نص کسی کهکه گماردن و آن جايی جانب اوست وطبيعتاً از
جا که وصيت  رود و از آن ی خدا به کار می نص برای تشخيص خليفهبنابراين  خداوند است

الزم است که خداوند اين وصيت را از مدعيان ، می شودامر خليفة اهللا  باعث روشن شدن
که وصيت به دست مدعيان دروغني دارد و إال اين امکان وجود دارد دروغني حمفوظ و مصون ب

ممکن نيست و  راوصيت اهلی گردد و اکيداً اين امر بنامبيفتند و باعث گمراهی و ضاللت مردم 
لذا ؛ نيست  سازگار حکمت خداوند متعال بامنی توان به خدا نسبت داد چون قبيح است و 
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از دست مدعيان دروغين حفظ  ی خويش خليفه برایدس را خداوند متعال اين وصيت مقبايد 
  کند

کند که در طول تاريخ هيچ  دهد و ثابت می و اين حقيقتی است که تاريخ بدان گواهی می
يک از مدعيان دروغني قادر نبودند وصيتی برای اثبات ادعای خود ارائه دهند و بدان دست 

  .درازی کنند
که بر استمرار و  باشد اسم فاعل می) جاعل(فعل  چونمستمر است  گماردنطور که  مهان 

گردد بلکه حاجت و  فعل گماردن استمرار داشته و هرگز قطع منی بنابرين .کند جتدد داللت می
  .باشد می خداوندنيازی که در ارسال رسوالن وجود دارد مهان عامل استمرار و بقای خليفة

  
  :علم - ۲
﴿اء كُلَّهماَألس مآد لَّمعن کسی است که به اخداوند سبح). ها را به آدم آموخت نام(، ﴾او
اال  و .باشد میاستوار علم اهلی خالفت خليفة اهللا بر  بنابراين.آموزد ی خويش علم می خليفه

چون برگزيدن به اين معناست که خداوند ؛ از بين می رفت  هدف از استخالف و جانشينی
به مهين خاطر می بينيم که  کرده استخليفه ای را در زمين گماشته و برای بندگانش تبين 

  .يابی طور که در کالم خليفة اهللا مهدی چنني می مهان .کند بر علم خلفای اهلی تأکيد می قران
  
   سجود - ۳

ی خداوند سبحان مورد اطاعت  خليفة اهللا بايد به عنوان خليفهبنابراين . پذيری يعنی اطاعت 
 جانشينیفايده ای از به خلفای خويش خبشيده و إال  را طاعتحق ) خداوند(قرار گريد و 

ممکن نيست که خداوند سبحان شخصی را به خالفت برگزيند  در حالی که .حاصل منی شد
که مفهوم مفصل آن را در کالم خليفة اهللا طور  مهان. اما اطاعتش را بر بندگان واجب نسازد

انبياء و رسوالن  چون همرا در هر خليفه از خلفای اهلی  راين سه ام .خواهيد ديد مهدی 
در مدعی خالفت امری ضروری است که خود به تنهائی عامل ، بينيم و وجود اين سه عامل می

  .نيست_خليفه خدا_چون مالزم با غير از باشد  متايز و تشخيص صاحب حق می
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  روايات  -ب
  شود که در هيچ یصاحب اين امر با سه خصوصيت شناخته م(: فرمود  امام صادق - ۱

. باشد و وصيش است یکه قبل از او است م یمردم به کساولی ترين او . کس جز او نيست
اش   ست که خداوند در باره و او کسی دارد صيتو. است او سالح رسول اهللا  نزد

مهانا  .)را به اهلش بازگردانيد ها امانت(، ﴾إِنَّ اللّه يأْمركُم أَن تؤدواْ اَألمانات إِلَى أَهلها﴿ :فرمود
تابوت نزدش بود نبوت  یهر كس نیيع. اسرائيل یل سالح در ما مانند تابوت است در بنثَم

  )٧٦().او بود و به مهني صورت هر كدام از ما كه نزدش سالح باشد صاحب امر است یبرا
  
مشا اجياد اشکال يا شبهه کند وصيت و  یبرا یهر چيز... (: فرمود امام باقر  - ٢

بر ... گذارد یمن یهيچ گونه شبهه و اشکال برايتان باق یجا پرچم و سالح پيامرب خدا 
 یپر  یآل حممد و عل یکه مهانا برا .حممد دور شده اند از آلکه  یاز کسان شيدحذر با

کس   خودت ثابت باش و از هيچ یپس در جا. ستها ديگران پرچم یاست و برا) يک پرچم(
و  که با او وصيت رسول خدا  یببين را از فرزندان حسني  یابداً تبعيت نکن تا مرد

  )٧٧().پرچم او و سالح او باشد
زی ين امر با چه چايصاحب (: معرض کرد به امام صادق : ويده گريحرث بن املغ - ٣

  )٧٨().تيو وقار و علم و وص سکينهبا : فرمود ؟شود یشناخته م
به اين امر اشاره  کند مینقل  "الکافی" که کلينی در گونه مهانديگر روايات  اين روايات و

  :شود که امام و صاحب امر با سه ويژگی شناخته میدارند
  .به او و سفارش به حق اووصيت  - ١
  .حامل علم و حکمت - ٢
  .حکم کند، که خداوند نازل کرده چه آن با - ٣

  :مطابقت تام و کامل با قرآن کرمي دارند، و اين سه مورد
  .وصيت کرد ی خويش آدم  خداوند بر خليفه - ١
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  .فراتر از علم مالئکه است، و علم خليفه - ٢
  .يعنی به اطاعت از او امر کرد، مالئکه را به سجود برای او امر کرد - ٣
  

  سازم که پاسخ سرنوشت توجه خواننده را به دو سؤال معطوف می، تقدمي شد چه آنبعد از 
  :سازی به دنبال خواهند داشت و آن

پوشی  چشم، آورده شخصيتش شناختبر  امحد احلسنسيد  رواياتی کهاگر از متام  
مهانا قرآن : بسنده کنيم که فرمود، احتجاج کرده قران وسيلهه بکنيم و تنها به سه چيزی که 
ی اهلی ثابت  اموری که وجودشان در هر خليفه، کند و قرآن کرمي ميان ما قضاوت و داوری می

رد آيا ثابت خواهد ک. را به وضوح بيان کرده است) علم و حاکميت اهللا، يعنی وصيت(است 
که با  در حالی، ؟ و آيا ما به سبب عدم پريوی و تبعيتشکه حجتی از حجج اهلی هست يا خري

بر ما  م بود و اميان به اوحمجوج خواهي قطعاًخواهيم بود؟؟  حمجوج، احتجاج کردهآن بر ما 
کند و اين قانون يک قانون قطعی  زيرا با قانونی آمده که خلفای اهلی را ثابت می؛ واجب است

ی خويش  طور که خداوند بر خليفه ها تغيري خنواهد کرد مهان ها و دوره بوده که با گذشت قرن
لذا شيث . به خلفای بعد از او نيز از طريق خلفايش وصيت کرده است، وصيت کرد آدم 

هستند و  با وصيت آمدندمهه  موسی و عيسی و حممد ، و يوسفيعقوب ، و ابراهيم
هر کدام به ، طور که متام خلفای اهلی مهان .بر آا نص وجود دارد چنني آل حممد  هم

کسانی که ، رسيد که به آل حممد  اش حامل دين خداوند سبحان بودند تا اين حسب درجه
در علم اهلی شهره متام حجج اهلی گشتند و به درستی که حامالن علم اهلی و مترمجان وحی او 

کنند و به اذن و  می تطبيققوانني خداوند را بر زمني ، طور که متام خلفای اهلی و مهان. هستند
  .کنند حکامش را برای مردم بيان میو حکومت کرده و اای  اراده

پس چون خالفت خلفای پيشني از خالل ؛ با اين سه امر آمده است   امحد احلسنسيد 
به عنوان   امحد احلسنشک حقانيت سيد  ثابت شد بنابراين بی، اين سه امر به طور قطعی

خالفت خلفای پيشني نيز ثابت ، شود و اگر ثابت نشد ای از خلفای اهلی نيز ثابت می خليفه
امحد شود که سيد  می روشنو با قطع و يقني  شدبدينوسيله اثبات  اما خالفتشان ...نشده است

  .باشد خلفای اهلی میاز ای  حجتی از حجج اهلی و خليفه  احلسن
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  .قطعيت قانون اهلی -٨
با   امحد احلسنوصيت که سيد  به ،ی علم شنيدمي خورده مهواره از مدعيان شکست

که در کتاب غيبه طوسی روايت شده به شرح  زنند و منت اين وصيت طعنه می، احتجاج منوده
عن علی بن ، عن أبی عبد اهللا احلسني بن علی بن سفيان البزوفري، أخربنا مجاعة: (زير است

عن جعفر بن أمحد ، عن أمحد بن حممد بن اخلليل، عن علی بن احلسني، سنان املوصلی العدل
عن ، عن أبيه الباقر، جعفر بن حممد عن أبی عبد اهللا، عن أبيه، عن عمه احلسن بن علي، املصري

: قال، عن أبيه أمري املؤمنني ، عن أبيه احلسني الزكی الشهيد، أبيه ذی الثفنات سيد العابدين
أحضر صحيفة ، يا أبا احلسن: (لعلی  -فی الليلة التی كانت فيها وفاته  -قال رسول اهللا 

إنه سيكون بعدی اثنا ، يا علي: وضع فقالفأمال رسول اهللا وصيته حىت انتهى إىل هذا امل. ودواة
ابنه فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إىل ):  إىل قوله(... عشر إماماً ومن بعدهم إثنا عشر مهدياً 

، املهدي: واالسم الثالث، اسم كامسی واسم أبی وهو عبد اهللا وأمحد: له ثالثة أساميأول املقربني 
  ).هو أول املؤمنني
از حسني ، داده اند به ما خربی مجاعت( :گويد) یالطوس غيبة(در کتاب خود ی شيخ طوس

امحد بن  از، بن حسنيی از عل، العدلی بن سنان موصلی عل از، یبن سفيان البزوفری بن عل
از امام جعفر ، پدرش از، یعمويش حسن بن عل از، یبن امحد مصر جعفر از، حممد بن خليل

ی منان علؤاملاز امري ، از امام حسني ، از امام سجاد ، از امام باقر ، صادق 
 در شب وفات رسول خدا(: فرمودند نقل می فرمايند که حضرت  من فرمودند به :

 امام و وصيت کردن إمال شروع به رسول خدا  بياور وی صحيفه ا و قلم ابو احلسنی ا
 و فرمودند رسيد وصيتاز  موضوع اين تا به نوشتی م با با دست خود را آن ی عل

 :ا دوازده مهد دوازده امام و بعد از بعد از منی علی اکه ی هست امامان تو اولني و، یآ
فاروق ، صديق بزرگ، منانؤامل امري و، یمرتضی عل، خداوند در آمسان تو را با اين نام ها

ی دعااجز تو ی و اين اسم ها خمصوص تو است و کس. قرار داده استی مأمون و مهد، أعظم
و نيز بر ی آن ها هستی هم زنده و مرده  من بر اهل بيتمی تو وصی علی ا. آن را خنواهد کرد

از  کرد مرا در آخرت خواهد ديد و هر يک از آن های که هر يک از آن ها از تو پريو: زنامن
و تو خليفه و . قيامت خنواهد ديد و من او را نيز خنواهم ديدی نکرد مرا در عرصه ی تو پريو
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 اگر و حسن آن را به فرزندم سيد و اگر وفاتت ر .یهست اُمتم جانشني بعد از من بر
 سيد به فرزندش را اگر وفاتش رسيد آن و مقتول شهيد حسني فرزندم را به آنرسيد وفاتش 
آن را به  باقر و اگر وفاتش رسيد حممد فرزندش به را آن رسيد وفاتش اگر وی عل عابدان

رسيد  وفاتش و اگر کاظمی موس فرزندش به را جعفر صادق و اگر وفاتش رسيد آن فرزندش
و اگر وفاتش رسيد ی فرزندش حممد تق به را آن اگر وفاتش رسيد رضا وی عل آن را به فرزندش

اگر وفاتش  و ]یو اگر وفاتش رسيد آن را به فرزندش حسن عسکری نقی آن را به فرزندش عل
ی و آا دوازده امام م. تسليم کند  حممد مستحفظ از آل حممدرسيد آن را به فرزندش 

اولني  فرزندش به را آن )سيدو اگر وفاتش ر( باشدی می مهد باشند و بعد از آن ها دوازده
ی مهانند اسم من و پدرم و او امحد و عبداهللا و اسم سوم او مهدی که سه اسم دارد امس مقربني

   )٧٩(.)مومنان استو او اولني  باشد تسليم کندی م
  

به  مفصل طوربه ) کتاب بازدارنده از گمراهی، وصيت(در کتاب   امحد احلسنسيد 
 .يده استرا به اثبات رسانآن  داللت قطعیو قطعی صدورو حبث ومو شکافی آن پرداخته

در ) دفاع از وصيت و پريوزی وصيت(که شيخ ناظم عقيلی در کتاب خود حتت عنوان  کمااين
ی آن ساخته و ثابت کرده که با روايات  توضيح و شرحی را ضميمه، خصوص توثيق راويانش

  . کنند هائی که قطعی الصدورند با آا برابری می موافق بوده و قرينه اهل بيت 
آمده است و اين منت  ات عديدی در تشخيص هويت مهديني رواي، در مفاد وصيت 

  .باشد می برگرفته از يکی از انتشارات انصار امام مهدی 
  
  ):ای از هويت مهديني  بيان گزيده( 

 .کنيم واگذار می ها از خالل ذکر روايات آن آل حممد  بهراشناسايی هويت مهديين 
  :از مجله، کنند خمتلف ياد میمهديني را با عناوين ، چون اهل بيت 

  ی امام مهدی  و از ذريه از اهل بيت  - ١
   .)من ولد احلسني إن منا بعد القائم أحد عشر مهدياً ةمحزيا أبا (: أنه قال اهللا عن أيب عبد

                                                
  .۱۵۰ص: غيبة الطوسی. ٧٩
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از فرزندان حسني  یمهانا از ما بعد از قائم يازده مهد ای ابا محزه(: فرمود امام صادق 

 ٨٠(.)باشند یم(  
  

 ،)اثىن عشر مهديا من ولد احلسني  إن منا بعد القائم ( :قال عن اإلمام الصادق 
  دوازده مهدى از فرزندان حسني  مهانا از ما بعد از قائم(: فرمود  امام صادق

  )٨١().باشند یم
  

) از ما(گانه از ايشان هستند  کنند که مهديني دوازده تصريح می بينيم که امام صادق  می
  .هستند ی امام مهدی  از ذريهو  ی امام حسني  از ذريهبه طور مشخص بلکه 
  

، اللهم كن لوليك القائم بأمرك( :فرمودند، های مشهور در يکی از ادعيه امام صادق 
، حممد بن احلسن املهدي عليه وعلى آبائه أفضل الصالة والسالم يف هذه الساعة ويف كل ساعة

، حىت تسكنه أرضك طوعا ومتتعه فيها طوال وعرضا، وناصرا ودليال ومؤيداوليا وحافظا وقائدا 
خود قائم به امرت حممد بن احلسن  یخداوندا براي ولّ(، )وجتعله وذريته من األئمة الوارثني

و حافظ و  یول، هر ساعت در كه درود خداوند براو و بر پدرانش باد در اين ساعت و یمهد
و به رغبت مردم و  یو او را در زمينت به سلطنت بنشان، دهنده و راهنما و مؤيد یرهرب و يار

او را از ائمه وارثني قرار  ی عرض قرار داده او را و ذريه او را در آن به طول و یره ده
  )٨٢().یده

  

طور که در دعای امام  مهان؛ باشند می اش  و ذريه امام مهدی ، ی وارثان پس ائمه
جا که  آمده تا آن در چگونگی درود و سالم فرستادن بر حممد و آل حممد  مهدی 
، ورعيته، وشيعته، )نسلش عطاکن و خداوندا به او( وذريته، نفسهی اللهم أعطه ف: (فرمودند
ی وبلغه أفضل أمله ف، وتسر به نفسه، وعدوه ومجيع أهل الدنيا ما تقربه عينه، وعامته، وخاصته

وصل على وليك ووالة (: آخر دعا آمده درو .). ...إنك على كل شيء قدير. الدنيا واآلخرة

                                                
  .۱۴۵ص ۵۳ج: حبار االنوار، ۱۵۸و ص ۳۸ص: خمتصر بصائر الدرجات، ۴۷۸ص: غيبة الطوسی .٨٠
  .۱۴۸ص ۵۳ج: حبار االنوار، ۱۸۲و ص ۴۹ص: خمتر بصائر الدرجات .٨١
  .۳۸ص ۲ج: مکيال املکارم، ۳۴۹ص  ۹۴ج: حبار االنوار .٨٢
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وبلغهم ، آجاهلمی أعمارهم وزد فی ومد ف، )فرزندانش ائمه از و( واألئمة من ولده، عهدك
  )٨٣(.)...أقصى آماهلم ديناً ودنيا وآخرة

  

يف  اللهم أعطه: (آمده استدر حق امام مهدی و در عصر غيبتش  در دعای امام رضا 
نفسه وأهله وولَده وذريته وأمته ومجيع رعيته ماتقر عينه وتسر به نفسه وجتمع له ملک اململکات 

اللهم صلّ علی والة عهده واألئمة من بعده وبلغهم آماهلم وزد يف آجاهلم : إلی أن يقول... کلها
ی  مايه چه آنخداوند به نفس او و اهلش و فرزندش و امتش و متام رعيتش (، )...وأعز نصرهم
تا ... ها را برای او قرار ده ی متام سرزمني ی سرورش و گرد آوردنده ست و مايه چشم روشنی
امام (و امامان بعد از او )  یامام مهد(خداوندا بر واليان عهد او : فرمايد جائی که می

  )٨٤().یدرود فرست و آرزوهايشان را بر آور و بر عمرهايشان بيافزا)  یمهد
  

: إحدامها تطول حىت يقول بعضهم، إن لصاحب هذا األمر غيبتني(: يقول أبا عبد اهللا 
حىت ال يبقى على أمره من أصحابه إال نفر ، ذهب: ويقول بعضهم، قتل: ويقول بعضهم، مات

  ).أمرهی يلی يسري ال يطلع على موضعه أحد من ولده وال غريه إال املوىل الذ
آن ها آن قدر  ازی يک، صاحب اين امر دو غيبت استی برا( :فرمودند امام صادق 

: گويند یم برخی کشته شده و: گويند یم خیمرده و بر: گويند یمی کشد که برخ یطول م
موضع ايشان از  فرزندانشهيچ کس از  ماند و یمنی از اصحابش باق سیرفته تا آن جا که ک

  )٨٥(.)که عهده دار امر اوستی ئموال ندارد جزی اطالع
  

إحدامها تطول حىت ، إن لصاحب هذا األمر غيبتني( :نعمانی روايت را با اين لفظ وارد کرده
حىت ال يبقى على أمره من ، ذهب: ويقول بعضهم، قتل: ويقول بعضهم، مات: يقول بعضهم

  ).أمرهی يلی وال غريه إال املوىل الذ ويلأصحابه إال نفر يسري ال يطلع على موضعه أحد من 
آن ها آن قدر  ازی يک، صاحب اين امر دو غيبت استی برا( :فرمودند امام صادق 

: گويند یم برخی کشته شده و: گويندی م خیمرده و بر: گويند یمی کشد که برخ یطول م
                                                

  .۳۰۱ص: االسبوعمجال ، ١٨۶ص: غيبة الطوسی .٨٣
  .۶۱۸ص: مفاتيح اجلنان، ۴۰۹ص: مصباح اتهد، ٣٠٩ص : مجال االسبوع. ٨٤
  .١۶۲ص: غيبة الطوسی. ٨٥
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ندارد ی هيچ کس از موضع ايشان اطالع ماند وی منی از اصحابش باق سیرفته تا آن جا که ک

  )٨٦(.)اوستکه عهده دار امر ی ئموال و  ولّی جز
  
  .امني داران خزينه، نضالاف - ٢

على آله من آل طه ويس  اللهم صل عليه و(: إىل ان قال:...قال  عن اإلمام الرضا
واخصص وليك ووصي نبيك وأخا رسولك و وزيره وويل عهده إمام املتقني وخامت الوصيني 

وابنته البتول وعلى سيدي شباب أهل اجلنة من األولني واآلخرين وعلى  خلامت النبيني حممد 
األئمة الراشدين املهديني السالفني املاضيني وعلى النقباء األتقياء الربرة األئمة الفاضلني الباقني 

   .)وعلى بقيتك يف أرضك القائم باحلق يف اليوم املوعود وعلى الفاضلني املهديني األمناء اخلزنة
خداوندا بر حممد و آل او از آل طه ... ( :در وتر اين دعا را خبوانيد: فرمود رضا امام 

نبيت و برادر رسولت و  یرا اختصاص بده به وليت و وص) درود(و آن ، و يس درود فرست
و دختر او ، خامت النبيني حممد  یامام املتقني و خامت الوصيني برا، عهد او یوزير او و ول

 یو بر امامان راشدين و مهديني قبل، سرور جوانان اهل شت از اولني و آخرينو بر دو ، بتول
ه ات در زمينت قائم ب و بر بقيه، مانده  ینيكوكار امامان فاضل باق یو اتقيا ءو بر نقبا، و گذشته

  )٨٧(.)و بر مهديني فاضل خزانه داران امينت، حق در روز موعود
  
  :قائمان بعد از پدر بزرگوارشان  - ٣

فيها  ...الكوفة هي الزكية الطاهرة: (در ذکر کوفه فرمودند امام باقر و امام صادق 
وفيها يكون قائمه ، ومنها يظهر عدل اهللا، مسجد سهيل الذي مل يبعث اهللا نبيا إال وقد صلى فيه

را  یاست كه خداوند پيامرب لهن مسجد سهدر آ... كوفه پاك و طاهر است(، )والقوام من بعده
و در آن ، شود یو از آجنا عدل خدا پديدار م، مبعوث نكرد مگر اينكه در آن مسجد مناز خواند

  )٨٨().بعد از او) یها قائم(است قائمش و قوام 
  

                                                
  .١٧۶ص: غيبة النعمانی .٨٦
  .۴۰۳ص: فقه الرضا  .٨٧
  .۵۲۴ص ٣ج: وسائل الشيعة االسالمية .٨٨
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  :واليان عهد امام مهدی  - ۴
در دعاء برای صاحب امر به اين صورت  امام رضا : يونس بن عبد الرمحن گويد

اللهم و : (کنيم می خبش مورد نظر اشارهکردند و آن دعاء طوالنی است و تنها به  سفارش می
و بلغهم آماهلم وزد يف آجاهلم ) أي والة عهد االمام املهدي (صل على والة عهده 

اللهم  .أعوانا وعلى دينك أنصاراواجعلنا هلم ، ومتم هلم ما أسندت إليهم من أمر دينك، وانصرهم
و ، وخريتك من خلقك، ووالة أمرك وخالصتك من عبادك، وخزان علمك، فإم معادن كلماتك

صلواتك ورمحتك وبركاتك عليهم ، وصفوتك وأوالد أصفيائك، وسالئل أوليائك، أوليائك
و واليان )  یامام مهد(و واليان عهد او )  یامام مهد(خداوندا بر وليت (، )أمجعني

كه آا معادن كلماتت و خزانه داران علمت و اركان ...عهدت و امامان از فرزندان او
  )٨٩()....دينت و واليان امر تو هستند یها  توحيدت و ستون

  :ائمه - ۵
وأومى  - لتصلن هذه ذه : إىل احلرية فقال خرج أمري املؤمنني : (قال، عن حبة العرين 

وليبنني باحلرية مسجد له مخسمائة ، حىت يباع الذراع فيما بينهما بدنانري -بيده إىل الكوفة واحلرية 
وليصلني ، ألن مسجد الكوفة ليضيق عنهم؛ )عجل اهللا تعاىل فرجه(باب يصلی فيه خليفة القائم 

  ، )فيه إثنا عشر إماماً عدالً
اين به اين : سوی حريه خارج شدند و فرمودنده ب منني ؤامل امري(: حبة العرنی گويد 

راع ذتا اين که  –حريه اشاره کردند  حضرت با دست خويش به کوفه و –متصل خواهد شد 
شود که پانصد در  بني آن ها با دينارهای زيادی فروخته شود و در حريه مسجدی بنا می

زيرا مسجد کوفه گنجايش آنان را ، مناز می گذارد  ی قائم خليفهورودی دارد که در آن 
  )٩٠(.)گذارند ندارد و دوازده امام عادل در آن مناز می

  :اوصياء - ۶
لَ الْموعود بِشهادته قَب، اَللّهمّ اني اَساَلُك بِحقِّ الْمولُود يف هذَا الْيومِ(: ادع فيه ذا الدعاء

هتوِالدو هاللهاْست. ..هلسن نةَ مّماَنَّ االْئ هلقَت نضِ مّوعالْم ،هتبرفاَء يف تّالشو ،هتبيف اَو هعم زوالْفَو ،
                                                

  .۳۰۹ص: مجال االسبوع، ۱۲۹ص: خمتصر بصائر الدرجات، ۴۰۹ص: مصباح اتهد .٨٩
 ۳ج: معجم أحاديث االمام املهدی ، ۳۷۴ص ۵۲ج: نوار، حبار األ٢۵۳ص ٣ج: التهذيب االحکام .٩٠
  .۱۱۲ص
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تاررِكُوا االْودى يتح هتبغَيو هِممقائ دعب هترتع نياِء موا الثّ، واالْوصثْأَريوار ،اربوا الْجضريو ،

اَللّهمّ فَبِحقّهِم الَيك اَتوسّلُ ، صلَّى اُهللا علَيهِم مع اْختالف اللَّيلِ والنّهارِ، ويكُونوا خير اَنصار
فِْسهىل نسيئ ارف متعرف مقْتؤالَ مأَلُ ساَسو ،ِسهاَمو هموطَ يف يّا فَرّملِّ  محىل مةَ امصالْع أَلُكسي

ِسهمر( ،یامام حسن عسكر  فرمود :) در روز سوم شعبان تولد امام حسني است .
مهانا .. .كه در اين روز به دنيا آمده یخواهم به حق كس یخدايا از تو م: پس اين دعا را خبوانيد

يز از عترت و فرزندان او غيبتش نو اوصياء بعد از قائم و .. .كه امامان از نسل او هستند
  )٩١()....هستند
مسعت من ، يا بن رسول اهللا: قلت للصادق جعفر بن حممد : (قال، عن أبی بصري - ٧

اثنی عشر مهدياً ومل يقل إثنا عشر : إمنا قال: فقال، ماماًاعشريكون بعد القائم اثنی : أبيك أنه قال
  ).إىل مواالتنا ومعرفة حقناولكنهم قوم من شيعتنا يدعون الناس ، إماماً

يا ابن رسول اهللا از پدرتان شنيدم که ( :عرض کردم صادق امام به : ابوبصري گويد
دوازده  :پدرم فرمودند: حضرت فرمودند. باشد یم امامدوازده   قائماز  بعد: فرمودند

حق  معرفت و تاز شيعيان ما هستند که مردم را به مود میاما آنان قو !نه دوازده امام، یمهد
  )٩٢().کنند یما دعوت م

صاحب عقل و  کس که هر واشاره دارند  گانه  و متام اين الفاظ به مهديني دوازده
  .کند یها شک من باشد در آن درايت
 بودنشان ی امام مهدی  بر از اهل بيت بودن ايشان و از ذريهاز خالل اين تعابري  

و  وی هستندواليان عهد بعد از حضرت هستند و اوصيای ، که مهديني کنند و اين داللت می
بعد از پدر بزرگوارشان  داران علوم اهلی دين خدا و خزانهن بری خلق بعد از ايشان و امينا ائمه

   .هستند
از  تنها واضح است طورکه در مکتب اهل بيت  مهانو خالفت  که وصايت از آجنايی

مهانند ساير مردم نيستند بلکه   مهديينطبيعی است که ، گردد یطريق نص اهلی ثابت م
که خالفت  چه آنپس طبيعتاً هر . ايشان اوصيای برگزيده خداوند و خلفای او بر زمني هستند

                                                
  .۸۲۶ص: مصباح اتهد، ۵۴۳ص: املصباح للکفعمی. ٩١
  .۱۱۵ص ۵۳ج: حبار االنوار، ۲۱۲ص: خمتصر بصائر الدرجات، ۳۵۸ص: کمال الدين ومتام النعمة .٩٢
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   .ی بر مردم هستند چراکه ائمه؛ باشند اهلی با آن استوار است را دارا می
 واين داليل ستاو حجت ارواياتی را که ذکر کرديم بر ، و هر کس غري آن را بگويد

  . بسيار واضح بوده و غري قابل رد و انکار است
ها و جهالتش خنواهد  گوئی با ياوه، حال هر کس خبواهد حجت مهديني را نفی کندر 
  . توان نور خورشيد را با غربال پنهان کرد طور که منی مهان توانست
 بنابراين مهديين.است شفاف شده ی بزرگوار روشن و شان برای خواننده که هويت اين کما

گرداند و حق  باشند که خداوند آنان را وارث زمني می حجج اهلی بعد از پدر بزرگوارشان می
ی واجب الطاعه  ائمه باشد می نيز برای مهديني ، و حقوقی که برای خلفای پيشني اهلی بوده

طور که ساير خلفای اهلی در  مهانفرق دارند  گانه  ی دوازده آری در مقام با ائمه. هستند
تلْك الرسلُ فَضلْنا بعضهم علَى بعضٍ منهم من كَلَّم اللّه ورفَع ﴿. مقام با هم متفاوت هستند

ش لَوسِ ووحِ الْقُدبِر اهندأَيو اتنيالْب ميرم نى ابيسا عنيآتو اتجرد مهضعب ينلَ الَّذتا اقْتم اء اللّه
و شاء اللّه من بعدهم من بعد ما جاءتهم الْبينات ولَكنِ اختلَفُواْ فَمنهم من آمن ومنهم من كَفَر ولَ

رِيدا يلُ مفْعي اللّه نلَكلُواْ وتا اقْترا بر برخى ديگر برترى خبشيدمي برخى از آن پيامربان ( )٩٣(،﴾م
از آنان كسى بود كه خدا با او سخن گفت و درجات بعضى از آنان را باال برد و به عيسى 

خواست  پسر مرمي داليل آشكار دادمي و او را به وسيله روح القدس تاييد كردمي و اگر خدا مى
ان آمد به كشتار يكديگر كه برايش داليل روشن] مهه[كساىن كه پس از آنان بودند بعد از آن 

پرداختند وىل با هم اختالف كردند پس بعضى از آنان كساىن بودند كه اميان آوردند و  منى
خواست با يكديگر جنگ  بعضى از آنان كساىن بودند كه كفر ورزيدند و اگر خدا مى

   )٩٤().دهد خواهد اجنام مى را مى چه آنكردند وىل خداوند  منى
  

  .منصف باشيم در حق آل حممد  -٩
با دقت و توجه کامل و به دور از تعصب و جلاجت ذهن خود را به اين ، و بعد از آن

 و اقدام به در اين مسئله با خود صريح باشيمسازمي و حتماً ساز معطوف  ی سرنوشت مسئله
                                                

  .۲۵۳: البقرة. ٩٣
  .۵۹ص: املهديون االثنا عشر خلفاء دولة العدل اهلی .٩٤
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ملعون رانده  او را يککه متام اعمال ابليس را به باد فنا داده و  کنيمشکسنت منيت و غرور 

ی  که تکرب و غرور را نيز ترک کنيم و شعارمان فرموده شده از رمحت اهلی تبديل کرد و اين
إين خملف فيکم الثقلني کتاب اهللا وعتريت أهل بييت ما أن : (باشد که فرمودند رسول اهللا 

ا  دو چيز گرانمن (، )ا علي احلوضوإما لن يفترقا حتی يرد، متسکتم ما لن تضلوا بعدي أبداً
اهل بيتم هستند که هرگاه ، گذارم يکی کتاب خدا و ديگری عترمت را در ميان مشا به امانت می

ديگر جدا  اه خنواهيد شد و آن دو هرگز از يکبه آا متسک جوييد بعد از من هرگز گمر
  )٩٥().شوند تا آن روز که بر حوض کوثر بر من وارد شوند منی

  
القول مين يف مجيع : ن سره ان يستکمل االميان کله فليقلا: (فرمودند صادق آل حممد 

هر کس از (، )االشياء قول آل حممد فيما اسروا و ما اعلنوا و فيما بلغين عنهم و فيما هلم يبلغين
و  أیر، و گفتار من در مهه چيز أیر: بايد بگويد، گردد یکامل شدن اميان خود مسرور م

به دست من رسيده  چه آناند و در  پوشانيده يا اعالن منوده چه آناست در  گفتار آل حممد 
  )٩٦().يا نرسيده

  

بنگرمي و آن را به کالم خداوند سبحان و ، ارائه فرمود  امحد احلسن سيد چه آنو به 
از آن به دور  مهه مردمهرچند حق بوده ، باشد اگر موافق قران، ممطابقت دهي رسول اهللا 

از قدر و منزلتش در نزد هيچ گاه ها متهم کرده  را به انواع مت او د ونو منحرف شده باش
   .کنيم از آن اجتناب می -که امری حمال است-شود و اگر حق نباشد  خداوند کاسته منی

چيزی ارائه چه   امحد احلسنو تدبر کن که سيد  تأملی عزيز و گرامی  خواننده 
  :است فرموده

احتجاج کرده و بيان آن ، با قانون شناخت حجت اهلی در هر زمان  امحد احلسنسيد 
، آورده  امحد احلسنی که سيد يلنيز تقدمي شد لذا هر کس خبواهد جلو بيايد و با دال

  .مطرح نکند به عنوان عذری برای کج فهمی هايشمناقشه کند و شبهات را 
  

                                                
  .۴۱۲ص ۳ج: الوسائل. ٩٥
 .٣٩١ص ١ج: یالکاف .٩٦
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س با اين حجت برهان خلفای اهلی را تقدمي کرده لذا هر کدليل و ،  امحد احلسنسيد 
  .در حقيقت به خلفای اهلی اميان نداشته است، که دليلی نياورده

به ن رد و انکار آن را ندارد و در کس توا با علمی آمده که هيچ  امحد احلسنسيد 
که به سبب هراس خواند فرا ی علمی  مهگان را به مناظرهروی پاسخگويان مهواره باز است و 

   .از رسوائی پاسخش ندادند
کسانی که به دنبال حاکميت با حاکميت اهللا بر زمني بر خالف   امحد احلسنسيد 

  .مردم رفتند منفرد گشته است
  امحد احلسنبه حقانيت سيد  رقنخداوند از طريق رؤيای صادقه و کشف و شهود و 

خمالفان شخصش را مورد مذمت و نکوهش ، دهد و رسول اهللا در روايات بسيار گواهی می
  .قرار داده است

در روايات توصيف شده و اين توصيفات را در انتشارات انصار امام   امحد احلسنسيد 
  .يابيد در سايت رمسی دعوت مبارک می مهدی 

  

  .ای با سيد والی زاملی ف و حماکمهتوق -١٠

دوست دارم توقفی ، اطالع پيدا کرد، که تقدمي شد چه آن بهی گرامی  که خواننده بعد از اين
که مدعيان علم را و عباراتی متون برخی ، ی بزرگوار منصفانه داشته باشم و بنده و خواننده
  . مورد حماکمه قرار دهيم، دور کنند  امحد احلسنذکر کردند تا مردم را از دعوت سيد 

ی  و واقعاً از خواننده ايراد نيستسزاوار  ها و اقوال اين شخص در حقيقت متام گفتههرچند 
م اما ده میهای بسيار بر او عرضه داشته و مورد مناقشه قرار  طلبم که نقل قول گرامی پوزش می

  .محاقت عالجی نداردحقيقتا که  او را ببينند محاقتم بکه مردم جهل و هخوا می
وأبرأت األكمه واألبرص ، داويت املرضى فشفيتهم بإذن اهللا: (فرمودند عيسی بن مرمي 

يا «: فقيل !وعاجلت األمحق فلم أقدر على إصالحه، وعاجلت املوتى فأحييتهم بإذن اهللا، بإذن اهللا
و ، الّذي يرى الفضل كلّه له ال عليه، املعجب برأيه ونفسه«: قال، »؟وما األمحق! روح اهللا
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بيماران (، )ذي ال حيلة يف مداواتهفذاك األمحق الّ، يوجب احلق كلّه لنفسه وال يوجب عليها حقاً

و مردگان را با ؛ مداوا كردم و نابينا و پيس را به اذن خداوند بود خبشيدم، خداوند به اذنرا 
: شد عرض. »را اصالح كنم امحقوىل نتوانستم ؛ به مداواى نادان پرداختم؛ اذن اهلى زنده كردم

آنكه . خوشبني باشد، به خود و رأى خويش آنكه«: فرمود. »امحق كيست؟! اى روح خدا«
دهد و  و حق را به خود مى] د منى پذيردو كاسىت برخو. [فضيلت ها را از آن خود مى داند

  )٩٧().اى براى درمانش نيست است كه چارهاين ناداىن . تكليف و حقّى بر خويش باور ندارد

  .أعيت من يداويهاإال احلماقة / لکل داء دواء يستطب به: گويد و شاعر می

گرش از درمانش به ستوه  جز محاقت که درمان/ کند هر دردی دوا دارد که درمانش می
  .آمده است

  .کند سيد والی زاملی به شکست اقرار می: اول تأمل

کالمی از غزالی را نقل کرده و توضيحی در مورد آن ، ها نشريهسيد والی زاملی در يکی از 
  :ی گرامی است در مقابل خواننده و منت منتشر شدهدهد  می

خورده  شکست مبتال به وکيلی پريوز است اما  يک قضيه) ذاتاً(، اسالم: غزالی گويد(
طور  ی ابالغ و عرضه داشنت دين اسالم مهان مقصودم اين است که مسلمانان در زمينه؛ )است

های ماديگری  متدنبا آن آمد و باعث شکست ، در قالب پند و اندرز نيکو که رسول اهللا 
ديدات عاجز مانده است که دمشنان اسالم  و امروز مسلمانان در مقابلشکست خوردند ، شد

موفق شدند که عروسکهای حمرکی را تسخيرکنند تا افکاری را منتشر سازند تا مسلمان را از 
   مصايبی را که بنام اسالم رخ می دهد به دور نگاه دارند

  خورده کيست؟ ن وکيل شکستحق ماست که بپرسيم که اي

                                                
  .۱۸۹ص: العقل واجلهل يف القرآن والسنة .٩٧
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، هستند که امتداد رسول اهللا  اهل بيت ، خورده مقصود او از وکيالن شکست
  .اعتقاد دارد، بلکه او به امامتشان بر حسب وجوب؛ نيست

دهد  خورده به کسی اشاره دارد که خود را در مقام دين قرار می و مصداق وکيل شکست 
داند بلکه دين را پوششی برای خود در جهت  که از دين چيزی منی کند در حالی و منصوب می

  .به کار برده است فريب مردم

گشته ها عاجز و درمانده  که مسلمان در برابر حتدی و اين اعتراف کرديد به شکستبعد 
 و ناب حممدی معطوف ی حق و اسالم راستني پس چرا توجه مسلمانان را به عقيده، است

  !سازيد؟ منی

و  نَّ الدّينِإَ: (جواب آن چنني آمد، ای نگاشت نامه مفضل گويد که برای امام صادق 
نِه فَمن عرفَه أَصلَ الدّينِ هو رجلٌ و ذَلك الرّجلُ هو الْيقني و هو الْإِميانُ و هو إِمام أُمّته و أَهلِ زما

و هيند و هِلَ اللَّهج هِلَهج نم و هيند و اللَّه كَرأَن هكَرأَن نم و اللَّه فررِ  عيبِغ هعائرش و هوددح
نفر يقني و اميان است او  نفر است و آن يك کريشه دين و پايه آن فرد است ي(، )ذَلك الْإِمامِ

پيشواى مردم و اهل زمان است هر كه او را بشناسد خدا و دينش را شناخته و هر كه منكر او 
دا و دين اوست دين و آئني و حدود ه خشود منكر خدا و دينش گرديده و جاهل بامام جاهل ب

  )٩٨().شود مگر بوسيله آن امام پروردگار شناخته منى

خوردگان  خورده هستيد چگونه مردم را به تبعيت از اين شکست زمانی که شکست و تا
: گوئی خود می های نشريهو در يکی از  خواستار هستیشرعيت را از آنان مو کنيد  وادار می

  !؟)می گيريمرا از مراجعمان  امور تصدی درت حترک يعمشروما (

  وکيالن موفقی هستند يا شکست، از آناه می گيریعيت را وشرمآيا آن مراجعی که 
قالب ی دين اسالم در  در عرضه آن شخصی که، ند؟ و اگر وکيالن موفقی هستندا خورده

و کسی که مسلمان به سببش از پاسخ به افکار غربی عاجز و  صحيح شکست خورده کيست؟
  !؟بنام اسالم رخ می دهد غافل مباند جرائم ورسوايی هايیاز  که اينتا  درمانده شده
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شود و يکی از  به اسالم نسبت داده می جرائم ورسوايی هاآری به درستی که آن 

ن بينوا هستيد که هم و غمی خوردگا مشا شکست، هائی که اسالم بدان مبتالء شده رسوائی
اسالم و مسلمانان را بر صفای فطرتشان ونداريد  ی هوسران خود نداريد جز اشباع روحيه

ايد تا آنان را وادار به تبعيت از خود  ترک نکرديد بلکه مهواره به گمراهی و غفلتشان کمر بسته
خورده پشت  ليالنه و شکستخوار و ذ، طور که يک برده کنيد و دنبال مشا به راه افتند مهان

  .رود سر سرور خود راه می

را به ياد آوردم آن هنگام که مروان به حکم از ايشان خواست که  ی حسني  فرموده
وعلی اإلسالم السالم إذ قد ، إنا هللا وإنا إليه راجعون: (با يزيد بيعت کند پس حضرت فرمود

بايد فاحته اسالم را خواند و با اسالم ، سالم باد، بر اسالم یيعن(، )بليت األمة براعٍ مثل يزيد
  ).يزيد باشد  چون هم یمسلمانان کس یکه وال گاه آن، کرد یخدا حافظ

... داشتند عمل دست از اُمت اسالمی بلکه دست از سر متام مردم برمی و اگر علمای بی
که عيسی بن  ستا گونه مهانعمل  کردند اما حال علمای بی تاکنون بر يک کلمه اجتماع می

ال هي تشرب وال هي ، مثل علماء السوء مثل صخرة وقعت علی فم ر: (مرمي توصيفشان فرمود
نه خود ، ی لب رود است مثَل علمای سوء مهانند مثَل صخره(، )تترک املاء خيلص الی الزرع

  )٩٩().گذارد آب به مزرعه برسد خورد و نه می آب می

يا أبا : (طور که امامان عسکری به هاشم جعفری چنني فرموده مهانايد  راه مؤمنان را بريده
السنة فيهم ، و قلوم مظلمة منكدرة، هاشم سيأيت زمان على الناس وجوههم ضاحكة مستبشرة

و ، أمراؤهم جاهلون جائرون، و الفاسق بينهم موقّر، املؤمن بينهم حمقّر، و البدعة فيهم سنة، بدعة
و أصاغرهم يتقدمون على ، أغنياؤهم يسرقون زاد الفقراء، الظّلمة سائرونعلماؤهم يف أبواب 

و ال ، ال مييزون بني املخلص و املرتاب، و كلّ جميل عندهم فقري، كلّ جاهل عندهم خبري، الكرباء
ألنهم مييلون إىل الفلسفة ، علماؤهم شرار خلق اللّه على وجه األرض، يعرفون الضأن من الذّئاب

يبالغون يف حب خمالفينا و يضلّون شيعتنا ، و أمي اللّه إنهم من أهل العدول و التحرف، وفو التص
أال إنهم قطّاع ، و ان خذلوا عبدوا اللّه على الرياء، فان نالوا منصبا مل يشبعوا من الرشاء، و موالينا
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: مثّ قال .ليصن دينه و اميانهفمن أدركهم فليحذرهم و ، و الدعاة إىل حنلة امللحدين، طريق املؤمنني
و هو من أسرارنا فاكتمه إلّا  يا أبا هاشم هذا ما حدثين به أيب عن آبائه عن جعفر بن حممد 

شان يها دل یشان خندان وليها رسد که چهره یفرا م یمردم زمان یهاشم برا ابا یا(، )عن أهله
ل ياست و سنت ها به بدعت تبدل به سنت شده يبدعت در آن زمان تبد. ه استريک و تيتار

امران آا در . وقار و منزلت ی شده است و فاسق داراريمومن در آن هنگام حتق. اند گشته
فقرا ی  ثرومتندان آن ها از توشه. سر گردان یآن ها در گمراه یهستند و علما یگمراه

رسد  یدر آن زمان دانا به نظر م یهر جاهل .ندريگ یم یشيها پ ها بر بزرگ دزدند و کوچک یم
آن ها گوسفند را از گرگ . ستيان خملص و گمراه نيم یچ تفاوتيه. ريفق یا و هر واگذار شده

ل يرا آن ها متايز؛  هستندنيزم ین خملوقات خدا بر رويها از بدتر آن یعلما. دهند یص منيتشخ
عدول و احنراف هستند در حمبت به فلسفه و تصوف دارند سوگند به خدا که مهانا آنان از اهل 

ابند يدست  اگر به منصيب کننديان و دوستداران ما را گمراه ميعيو ش، کنند ي ما مبالغه منيخمالف
د يآگاه باش. کنند ياء عبادت مير ينرسنٰد خدا را برا و اگر به منصيب! شوند یاز رشوه اشباع من

پس هر . کنندگان به روش کافران هستند و دعوت نيکه آنان مهان دزدان بر سر راه مومن
: سپس فرمود! ش را حفظ کنديان خومين و اياز آنان برحذر باشد و د به آا رسيدکه  یکس

نقل کردٰه پس آن را  امام صادق ازاست که پدرم از پدرانش  یزين مهان چيا! اباهاشم یا
  )١٠٠().جز از اهل آن کتمان منا

بلکه علم مبداء  جدا از هم نيست مفاهيم تنها! هستی مدعی آن کسی که ای، علم بنابراين
لذا مردم را با سنگ مورد هدف ، معرفت است و هر کسی توان معرفت آن را ندارد مسلکو 

  . ات از جنس شيشه است که خانه قرار مده در حالی

خلفای دال بر بطالن اين دعوت مبارک بيا و برای مردم دليل علمی موافق با کتاب خدا و 
يکی از آن چون که مشا  واگر نتوانستی بدان که کار شاقی پيش روت است.ورابي

که شکستت را برايت ثابت  که در موردشان سخن گفتی و برای اين گانی هستیخورد شکست
ی  حقيقت را دريابد تو را به مناظره، منصف  کنم و سطح علمی تو را آشکار کنم تا خواننده
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ی صوتی در  يا مناظره، ی ديگری که تو انتخاب کنی هی شخصيم يا صفح نوشتاری در صفحه

 يا در روم خصوصی اتاق گفتمان خودمانراديوی منجی عاملی و يا در چت روم پالتاک در 
  !تا قضاوت را به شنونده واگذار کنيمکنم  دعوت می

، ﴾صادقني كُنتم إِن برهانكُم هاتواْ قُلْ﴿: آشکار گردد خورده از ميان ما دوتا تا شکست
  .)بياوريد را خود دليل گوييد مى راست اگر بگو(

با اين حمتوا  صورت نوشتاریه بتوانی  امتناع کنی می، بر تو عرضه داشتم چه آنو اگر از هر 
  : بنويسی و منتشر کنی

که دليل قطعی الصدور و قطعی الداللت  دليل بر وجوب تقليد چيست؟ به شرط اين - ١
  .باشد
  و دليل قطعی بر اين جواز چيست؟آيا اجتهاد و استنباط جايز است يا خري  - ٢
خود را به نيابت منصوب ، آيا پرداخت مخس به کسانی که در زمان غيبت کربی - ٣
  جايز است؟ اگر جايز بوده دليل قطعی بر صحت آن چيست؟) فقهاء و علماء(اند  کرده
  

  ...گوئی به اين سؤاالت هستم و منتظر پاسخ
ايت  چنان تا بی د يا همنياب پايان می گويی ذکر شدند پاسخی که بعد از دامن که اين نکات یمن

  ادامه خواهند يافت؟
  

  .کند دليل متهم می کند و بی گوئی می ديوانه ياوه: دوم تأمل
  

آن سرگردانی بزرگی که ، باشيدآگاه : (گويد والی زاملی در يکی از منشورات خود می
است و  غيبت دوازدمهني امام ، اند در غيبت کربی بدان دچار گشته پريوان اهل بيت

ب او جاهالن و اصح جوانب ناشناختهاز  مدافعانیروايات ما را از مدعيانی که برای خود 
و يکی از آنان به اسم امحد بن  دارند برحذر می، هستندتعداد اا فراوان اند و  اميان مستعار يافته

 ا اين مدعی خمفی شده به او فرصتی روايات ب و معتقدم مناقشه احلسن ميانی بصری است
شود  گفته می مهان که بلکه طبق امهيت زيادی ندارددهد و مسأله  می بيشتری وقتو  پيشرفت
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چنني بوده و مناقشه پريامون نسب مدعی است که خود را ثبت العرش مث النقش تا به امروز 
گوييم که امحد امساعيل گاطع  ما می. داند و رواياتی در مورد نسبش وارد شده فرزند مهدی می

نام  ١٩٨٩-١٩٩٩که در سال  باشد و حال آن می ادعا کرده که از صلب امام مهدی 
از نسل ، لذا او در اين برهه از زمان... بوده و مادرش معروف بوده) امحد امساعيل گاطع(امحد 

چه وقت  امام مهدی : شود که جا سؤالی مطرح می در اين... و صلب امساعيل گاطع است
با مهسر امساعيل گاطع ازدواج کرده و از کجا او را خواستگاری کرده؟ آيا مادر امحد امساعيل 

اگر اندکی  اعيل بوده است؟ی امس رآمد بر ذمهد گاطع هنگامی که به مهسری امام مهدی 
بينيم که امحد امساعيل گاطع از متولدين دهه شصت است و به اين معناست  به عقب برگردمي می

پس چرا مادرش به او خرب نداده که بر ! که امام مهدی در دهه شصت با مادرش ازدواج کرده
ه از صلب امساعيل ی است و نی مرد ديگر باشد و از ذريه ی مرد ديگری غري از پدرش می ذمه

  گاطع؟
واقعی و منطقی بوده و در اذهان عموم مردم شکل گرفته اما ، اين سؤاالت و استفهامات

ی از سؤاالت اساسی ديگر قطعاً، پوشی کنيم اگر ما از اين سؤاالت چشمکنند  بداا توجه منی
  :گذرمي منی شوند يابند تا کم می حتليل گسترش می جتزيه و و تأملکه به تبع 

 در اين صورت در حفظ شريعت و هدايت مردم است، دانند که نقش امام متام مردم می - ١
آيا عاقالنه است که امام مرتکب فعلی شود که خالف شريعت بوده؟ و آيا ممکن است با زنی 

  ی مرد ديگری است؟ ازدواج کند که بر ذمه
آن وصيت و مناقشه ی ادعای  ييم بعد از آن به مرحلهگو کالم به پايان رسيد و می

در ادعای خود موفق بوده تا جائی که آن را به کرامات و ) امحد امساعيل(آن مرد  .پردازمي می
ی و  تفسري و علوم لدنی کشانده است اين شخصيت اگر تومهی نبوده و در پشت خود مؤسسه

 و، استساخنت شيعه و به مسري خالف کشيدنش  زمانی خمفی نداشته که هدفش سرگرمسا
بسيار ماهر بوده و ، ی خود ها برای اثبات اعتقاد فريبنده به فنون سحر و اعتماد بر خواب حتماً
مرجعيت کار خود را در انتشار ، رضه کنيمخواهيم متام اين امور باطل را ع منیجا که  آناز 

ن اجنام داده و در اي، های مدعی امحد بن احلسن ئیگو دروغفتوای مراجع چهارگانه پريامون 
  ). به احکام تقدمي خواهيم کرد آن را به خوانندگان گرامی و پايبندنشريه 
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  !ی دوم را ذکر کند؟ که نکته اين بدون رفتهبه حبث ديگری ، و بعد از اين

که با کالم خودش  دامن چه بگومي و چگونه اين نگارنده را توصيف کنم در حالی واقعاً منی
علم  درد و بی می، زنی بدون ترس از خدای متعال به مت پرده از شدت جهل و نادانی و حب

  .بودنش ديگر جای خود دارد
  .فکل اناء بالذی فيه ينضح     حسبکم هذا التفاوت بيننا و     

  چرا که از ظرف مهان تراود که در اوست    اين را در نظر بگير که ميان ما تفاوت
  : اندازيم نظری می، در کالمش آمده چه آنو به 
ی روايات با اين مدعی خمفی شده به او فرصتی  و معتقدم مناقشه: (گويد می -الف

شود  گفته می مهان گونه کهبلکه  امهيت زيادی ندارددهد و مسأله  می زياد و وقتپيشرفت از
که خود را فرزند مهدی  باشد مناقشه پريامون نسب مدعیالزم است ثبت العرش مث النقش 

   ).داند می
  : گومي می
ست ا ی امام مهدی  وصی و فرستاده، گوييم که ادعا کرده ما از مردی سخن می - ١

چگونه ثابت ، کنيم می پوشی چشم است که فرزند امام مهدی  از اين در اين صورت
کند يا خري؟ و فراتر از  حق يا باطل است؟ آيا احتجاجش با وصيت ما را ملزم می او که شود می

هيچ روايتی در مورد او رد نشود و با قرآن به تنهائی بر ما حمتج شد آيا از اگر ؛ اين فرض
  .حمجوجني هستيم يا خري؟ اکيداً از حمجوجني خواهيم بود

  

 به هر طريقی نسبپس اگر . شود کند که مناقشه با نسب آغاز می زاملی فرض می - ٢
آيا حجت خواهد بود و پريوی از او واجب  می باشد فرزند امام اثبات منايد که خود را

  گردد؟ می
کنند هيچ دخل و تصرفی در  هائی که نسب را اثبات می راهزيرا ؛ ممکن نيست اين امراکيداً  

که  گوئی؟ در حالی تو از کدام عرش و نقش سخن می. حجيت و واجب الطاعه بودن ندارند
  ! دهی عرش را از نقش تشخيص منی

امهيت داشته و واجب بوده اين است که بدانی او حجت است يا خري؟ و حجيتش با  چه آن
ای از آن  هرچند ذره، ی علمی است ای مدعيان علم شود؟ اين راه و رسم مناقشه چه ثابت می
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  .را در دست نداريد
  

و  پيشرفت ی روايات با اين مدعی خمفی شده به او فرصت و معتقدم مناقشه: (گويد می - ٣
  ).از امهيت نيستدهد و مسأله فقط در اين سطح  میبيشتری ت وق

  

نه مشا را به خدا  اعتقاد دارد يا خري؟ وگر دامن که زاملی به امام مهدی  من واقعاً منی
و : (گويدمی  مهم نيست که بر حسب اعتقادش، مربوط است که به امام مهدی  دعوتی

  !؟)اين مسأله امهيت زيادی ندارد
زيرا او و امثالش عدل حضرتش را ؛ دارد و به نسبت برای او امهيتی نداشتهآری حق 

بندد و در هر  دوست ندارند وگرنه والی زاملی در صورت گم شدن درمهش کمر مهت می
که آن را پيدا کند و اگر  شود مگر اين گردد و خيالش آسود منی ای به دنبالش می سوراخ و سنبه

چراکه چيزی که برايش عزيز بوده را گم گريد  اوان او را در بر میپيدايش نکند غم و اندوه فر
دارمي و  ای داشته باشيم که واقعاً او را دوست می مشا را به خدا اگر عزيز گمشده. کرده است

پس چرا نبايد به سوی ! نبايد شتابان در پی آن خرب برخيزمي؟، از او خربی به گومشان برسد
 چه آنهستم و در مورد  ی امام مهدی  کسی بشتابيم که به ما گفته من وصی و فرستاده

آيا اين راه و منش منتظران واقعی ! از روی انصاف حتقيق کنيم تا حقيقت را دريابيم؟، گفته
  ! طلوع امامشان نيست؟

از حبث در مورد آا اجتناب  معنای روايات را منی فهمد که اينبه گمان زياد وی خباطر 
. هستند و بسيار عميق بوده و حقايق پنهانی دارند کالم معصومني ، زيرا روايات؛  کند می

  !؟کجا وفهم ودرک روايات اهل بيت کجا نادانش حزاملی واشبا در اين صورت
  
گوييم که امحد امساعيل گاطع  ما می. مطالعه شده استدر مورد نسبش : (گويد می -ب

نام  ١٩٨٩-١٩٩٩که در سال  باشد و حال آن می ادعا کرده که از صلب امام مهدی 
از نسل ، لذا او در اين برهه از زمان... بوده و مادرش معروف بوده) امحد امساعيل گاطع(امحد 

چه وقت  ام مهدی ام: شود که جا سؤالی مطرح می در اين... و صلب امساعيل گاطع است
با مهسر امساعيل گاطع ازدواج کرده و از کجا او را خواستگاری کرده؟ آيا مادر امحد امساعيل 
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ی امساعيل بوده است؟؟ اگر اندکی  درآمد بر ذمه گاطع هنگامی که به مهسری امام مهدی 

اين معناست بينيم که امحد امساعيل گاطع از متولدين دهه شصت است و به  به عقب برگردمي می
پس چرا مادرش به او خرب نداده که بر ! که امام مهدی در دهه شصت با مادرش ازدواج کرده

ی مرد ديگری است و نه از صلب امساعيل  باشد و از ذريه ی مرد ديگری غري از پدرش می ذمه
   ).گاطع؟؟
ای قوم ه بوی خبث طينت و حسادتی که سينه، خواند ها را می کسی که اين مجله: گومي می

توان نام چنني  رسد و اال آيا می به مشامش می، سوزانده  امحد احلسنرا نسبت به سيد 
  !ی علمی گذاشت؟ ؤاالتی را مناقشهس

  

باشد و  می ادعا کرده که از صلب امام مهدی  امحد احلسن، والی زاملی گويد - ١
امحد در کجا چنني ادعائی کرده؟ کتب سيد  امحد احلسنباشد . مقصودت فرزند مستقيم است

هستند در آا خوب جستجوکن و آن مقطعی که گفته من فرزند مستقيم در اختيار مشا  احلسن
  .هستم را به ما نشان بده امام مهدی 

های متمادی قربانی مشا  اين مهه دروغ و افترا بر مردم بيچاره کسانی که در طول سال
ظن  گذارند و نسبت به مشا حسن اند و دنيايتان را با اموال فقريانی که به مشا احترام می بوده

خواهيد  کی می. ايد ساخته، ای هستيد های مضر و درنده دانند چه گرگ که منی در حالیداشته 
  !مردانه داشته باشيد؟ و حيای جوانشرم 
  

ادعا کرده که از صلب  امحد احلسن را گفت و اذاعان کرد که که دروغش بعد از اين - ٢
ی  گوئی به تصورات و ساخته و پرداخته با ياوه) يعنی فرزند مستقيمش است( امام مهدی 

در يک آن واحد با دو   امحد احلسنزند و متوهم شده که مادر سيد  ذهنش دامن می
چنني شخصی و امثالش افتاده ست اگر به دست  واقعاً مصيبت بزرگی. شخص ازدواج کرده

  !باشد
  

که در سايت  در حالیداند  را منی  امحد احلسناو اسم حقيقی پدربزرگ و جد سيد  - ٣
امحد امساعيل صاحل حسني سلمان حممد بن (رمسی و در آغا کتب ايشان مذکور است و آن 

بندد که امحد  آيد و با بی شرمی متام بر مردم افترا می باشد و والی می می) حسن عسکری 
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گويد نام جدش گاطع است و حال  است و می احلسن ادعا کرده از صلب امام مهدی 
های  نامه و متام مشخصات رمسی موجود در عراق چنني امسی در ميان نام ه در شجرهک آن

  !!های والی است يکی ديگر از دروغ اين پدرانش مشاهده نشده است و
  

دامن آيا بر امام واجب بود که  منی! کی ازدواج کرده؟ پرسد امام مهدی  سپس می - ۴
آنان را از کارهای اند تا  آنان صاحب امر امامخرب دهد و آيا  قبل از ازدواج به زاملی و امثالش

  !خود خرب دهد؟
  

در ادعای خود موفق بوده تا جائی که آن را ) امحد امساعيل(آن مرد : (گويد سپس می -ج
به کرامات و تفسري و علوم لدنی کشانده است اين شخصيت اگر تومهی نبوده و در پشت 

نداشته که هدفش سرگرمی ساخنت شيعه و به مسري خالف  ی و سازمانی خمفی خود مؤسسه
، ی خود ها برای اثبات اعتقاد فريبنده به فنون سحر و اعتماد بر خواب وحتما، استکشيدنش 

مرجعيت کار ، خواهيم متام اين امور باطل را عرضه کنيم جا که منی بسيار ماهر بوده و از آن
اجنام ، های مدعی امحد بن احلسن ئیگو دروغخود را در انتشار فتوای مراجع چهارگانه پريامون 

  ).)داده و در اين نشريه آن را به خوانندگان گرامی و ملتزم به احکام تقدمي خواهيم کرد
  :گومي می
جائی که آن را در ادعای خود موفق بوده تا ) امحد امساعيل(آن مرد : (گويد زاملی می - ١

  امحد احلسن؛ گومي که  و به سادگی می). به کرامات و تفسري و علوم لدنی کشانده است
  در کجا از علم لدنی گفته است؟

  

دعوت کنيد تا ببينيد آيا به علم   امحد احلسنمتام منصفان را به جستجو در کتب سيد 
 دروغی بيش نيست بلکهيافت  دخنواهيچيزی در اين مورد و هرگز ؟اشاره فرموده استلدنی 

  .های قبليش افزوده شد که بر دروغ
نوشته است   امحد احلسنکه سيد  چه آنو ای زاملی اگر از اهل علم هستی چرا به  

نوشته اند پاسخ يا ردی نداری پون هيچ از کالم سيد  انصارش چه آن چرا بهتوجه منی پردازی 
ما : (گويند فهمند و می کالم حسني را منیاصحاب عمر بن سعد منی فهمی درست مانند

  .توانی به کتب انصار پاسخ علمی بده اگر می). گوئی ای فرزند فاطمه فهميم چه می منی



  انتشارات انصار امام مهدی  ............................................................................۶۶

 
: گويد شود و ااماتی رديف کرده و می منتقل می، نفسش متايل داشته چه آنزاملی به  - ٢

ی خمفی نداشته که هدفش ی و سازمان اين شخصيت اگر تومهی نبوده و در پشت خود مؤسسه(
به فنون سحر و اعتماد بر  وحتما، استسرگرمی ساخنت شيعه و به مسري خالف کشيدنش 

  .بسيار ماهر بوده، ی خود ها برای اثبات اعتقاد فريبنده خواب
ی قدرمتندی از او  دروغ حمض است چه شخصيت تومهی که مؤسسه، نگاشته چه آنمتام  

که شخصيت تومهی نيست  رساندن به تشيع است و چه اينکند که هدفش آسيب  محايت می
  !ادو مهارت داردبلکه در فنون سحر و ج

فَقُتلَ كَيف *  إِنه فَكَّر وقَدر﴿: فرمايد کند که می ی خداوند را ياد آوری می و اين فرموده
رقَد  *رقَد فلَ كَيقُت ثُم  *ظَرن ثُم  * سبع ثُمرسبو  *ركْبتاسو ربأَد ثُم  * رحذَا إِلَّا سفَقَالَ إِنْ ه
ثَرؤرِ *  يشلُ الْبذَا إِلَّا قَوإِنْ ه *قَرس يهلأُصس  *ذَرلَا تي وقبرِ*  لَا تشةٌ لِّلْباحةَ *  لَوعسا تهلَيع
رشآرى[*  سنجيد] او[كشته بادا چگونه *  سنجيدانديشيد و ] آن دمشن حق[آرى (، ﴾ع [

سپس رو ترش منود و چهره در هم *  نظر انداخت گاه آن * سنجيد] او[كشته بادا چگونه 
] به برخى[جز سحرى كه ] قرآن[و گفت اين *  پشت گردانيد و تكرب ورزيد گاه آن*  كشيد

و تو *  را به س ق ر در آورمزودا كه او *  اين غري از سخن بشر نيست*  اند نيست آموخته
پوستها را سياه *  كند گذارد و نه رها مى نه باقى مى*  چه داىن كه آن س ق ر چيست

  )١٠١().است] نگهبان[نوزده ] دوزخ[بر آن ] و[*  گرداند مى
  

کنند و اين هم يک دروغ ديگر  ها اعتماد می در اثبات اعتقادشان به خوابگويد  میسپس 
تواند به کتب ما مراجعه کند و دريابد که ما از حجيت رؤيا در تشخيص  میاست و خواننده 

هر کدام ، بود ها ميسر  گوييم و اگر اثبات اعتقادمان در خواب ی اهلی سخن می مصداق خليفه
بر و اين سخن . داشتيم  امحد احلسنو چه نيازی به سيد ! شد از ما امام نفس خود می

  .کند میسفاهت صاحب خود داللت 
  

مرجعيت کار ، خط بطالن بکشيماين امور  یمتامبرواهيم خن و اگر: (گويد سپس می - د 
اجنام ، های مدعی امحد بن احلسن ئیگو دروغخود را در انتشار فتوای مراجع چهارگانه پريامون 

                                                
 .١٨- ٣٠: املدثر .١٠١
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  ).داده و در اين نشريه آن را به خوانندگان گرامی و ملتزم به احکام تقدمي خواهيم کرد
  : گومي می
  ؟گوئی می اطلبامور از کدام  - ١

  شود از امور باطل است؟ ی امامت که با نص وصيت اثبات می آيا گفته
 جمری قانون بايد معصوم باشد از مجله امور باطل است گذار و قانون که اينآيا گفته 

  ؟)حاکميت خدا(
مردم بگو و برايشان توضيح مشا بفرما و حق را به ، ی امور باطل است اين امور از مجله اگر

چگونه امام ؟ شناخت ام ظهورش را خواهندمدعی ميانی در هنگ، ده که چگونه تو و امثال تو
  را در هنگام ظهورش خواهيد شناخت؟ مهدی 

اما هرگز برای منتظران بيان ؛ که تو در مورد انتظار نوشتی و بسيار سفسطه کردی با اين
شناخت امام  راهکنی؟ بيا و آن  نکردی که چگونه منتظَر را بشناسند؟ چرا برايشان بيان منی

  شناسی؟ او را میچگونه ، را شرح بده مهدی منتظر 
  

در حالی که ! کشند؟ کشی؟ و مراجعت خجالت منی ای خجالت منی نوشته چه آناز  آيا - ٢
دهند و  بينيم که در عقايد هم به مشا فتوا می اما می اتفاق نظر دارندبر حرمت تقليد در عقايد 

خندند يا  آيا آنان بر مشا می، گرفته سخرهمديگری را به ، کدام يکپذيريد؟  مشا هم از آنان می
  ! مشا بر آنان؟

 ی و از مجلهزيرا از مباحث امامت ؛ يک دعوت کامالً عقائدی است دعوت مبارک مياين
که تقليد  دهند در حالی به اصول دين فتوا می پس چگونه است که مراجع. نزد مشاستعقائد 

يشان احتجاج با فتواها ی عقيدتی و تو چگونه در مسأله! دادند؟ در اصول دين را حرام می
  !کنی؟ می

  !؟تا بدين جا رسيده استطلبی در جهت اغفال  بازی با دين و فرصت، مشا را به خدا
  : گويد يکی از شاعران می

  .ولو سودت وجهک باملداد/     /فدع عنک الکتابة لست منها
  چه خود را با جوهر مبالی  گر  که کار تو نيست نوشنت را کنار بگذار
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  .خود را شکست می دهدانسان سفيه : سوم تأمل
  :کند رسوا میرواياتی که مدعيان را (: گويد های خود می سيد والی زاملی در يکی از نشريه

زل أمرهم يهم أعلم منه أو أفقه منه مل يمن أم قوماً وف( :در حماسن الربقی از رسول اهللا 
ا افقه ي آن قوم اعلم نيکه ب یشود در حال یکه زمام دار قوم یکس(، )امةيوم القي سفال ايل يف

 ۱ج: حماسن(). خواهد رفت یگيفروما یامت به سوين قوم تا قيدائماً امر ا, افت شودياز او 
های  تدعواشاعه می کنيم باعث شد که استتار کنند در پس  اين واقعيتی است که ما) ۹۳ص

اين به ، را به خود جذب کردند شجاعت پيدا کنند دمشنان تشيعدينی و انصاف اهل ثقه که 
تم و حضور دارم و با خوانيم که بگوئی من هس تو را به حتدی می:گوييم فرد مشکوک می
   .گفتگوئی داشته باشی طلّاب حوزه علميه

در تفسري نعمانی از امري املؤمنني ) ۴۴، ۴۵، ۴۶: چاپ بريوت صفحات، ۹۰ج(و در حبار 
 کون يب ان جيصفات ذاته فانه  يف واما اللوايت: (در بيان صفات امام مسلمني آمده است

ان  ه والثاينيلعللک تقتض تبع ذلکيازهد الناس واعلم الناس واشجع الناس واکرم الناس وما 
ه الناس يتاج الحيع ما يه ومجيکون اعلم الناس حبالل اهللا وحرامه وضروب احکامه وامره وي
 ،نيداناتر ،نيامام آن است که زاهدتر یشخص یها یژگيو(، )عنهم ستغينيه و يحتاج الناس اليف

خداوند و  یحرام و دستورها د داناتر به حالل ويز باين مردمان باشد و نيتر مين و کريتر شجاع
و او از مردم  هستندازمند يمردم به او ن .ازمندند باشدياو و آن چه مردم بدان ن یاوامر و نواه

با استناد ) ۵۶۴ص، ۱۸ج(و از ايشان در حمکم و متشابه روايت کرده و در الوسائل ). ازين یب
من خرج يدعوا الناس وفيهم : (شنيدم که فرمودند از امام صادق : از فضيل بن يسار گويد

که کسی  هر کس خروج کند و مردم را فراخواند در حالی(، )من هو أعلم منه فهو ضال مبتدع
که  آور گمراه آيا اين بدعت). تآور اس آن کس گمراه بدعت، داناتر از او در ميان قوم باشد

اشتباهی حنوی که  خبواندای ده سطری برای ما  تواند خطبه گويد من مهدی هستم می می
  ).مباند علوم ديگر، نداشته باشد

  

ی گرامی است و من نيز مالحظات خود  های والی زاملی در بني دستان خواننده اين نگاشت
  :کنم را ذکر می
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هم أعلم منه أو أفقه يمن أم قوماً وف(: چنني فرموده او تصريح کرده که رسول اهللا  - ١
 آن نيکه ب یشود در حال یکه زمام دار قوم یکس(، )امةيوم القي سفال ايل زل أمرهم يفيمنه مل 

   ).خواهد رفت یگيفروما یامت به سوين قوم تا قيدائماً امر ا, افت شوديا افقه از او يقوم اعلم 
  :است امای رسول اهللا  و شکی نيست که اين فرموده

  

صادر شده تا به  تو ثابت شده که اين روايت از رسول اهللا  برايتچگونه  -الف
ی خود در  لذا شيوه، را پی ريزی کنیی تمعرف آن يک امر اثر بری آن احتجاج کرده و وسيله

حجت باشد پس چرا رواياتی که ، اگر اين روايت. اثبات صدور روايات را برای ما بيان کن
بر وجود کنند و رواياتی که  و رواياتی که بر مهدی اول داللت می، کنند بر مهديني داللت می

چگونه روايات ! آيند؟ گر روايات حجت به حساب منیو دي، کنند امام سيزدهم داللت می
ی يا بر اساس سليقه آيا ميزانی برای تشخيصشان دار.دهی تشخيص می را غير صحيحصحيح 
  !کنی؟ عمل می

  

دهی تا بفهميم امام و رهرب مردم  چگونه جاهل و عامل و فقيه را از هم تشخيص می -ب
شناساندی  تر را به ما تر از مهه است يا خري؟ آيا ميزان خود در شناخت داناتر و افقه اتر و افقهدان

  تا مردم تشخيص دهند؟
 اعلميتکه هر يک از  اند در حالی ها امامت مردم را کرده آيا فقهائی که در طول اين سال 
؟؟ حال مردم در هستند يا خيرشامل حديثی که ذکر کردی ، گويد ديگری می هبنسبت خود 

  ! ؟شدندسر آراء شاخ به شاخ براين ميان چگونه است وقتی که آنان با هم اختالف دارند و 
اين شخصيت اگر تومهی نبوده و : است و گفتی تواقعي عين تو اقرار کردی که اين امری

ی و سازمانی خمفی نداشته که هدفش سرگرمی ساخنت شيعه و به مسري  در پشت خود مؤسسه
  !و يا خارج از آن هستی؟ ين واقعت هستین اضمو آيا تو نيز در  ).استکشيدنش  خالف

زيرا تو به تقليد از کسانی دعوت ؛ متناقض عمل کردی، اگر بگوئی که از آن خارجی
بلکه کالم آنان را جدا  .گوئی هستند که از آن سخن می اين واقعيتکنی که مسبب وقوع  می

ه تو را در فرومايگان دهی آيا دليل ديگری تر از اين هست ک ی حق از باطل قرار می کننده
  !قرار دهد؟
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خوانيم که  گوييم و تو را به حتدی می و به اين فرد مشکوک می: (والی زاملی گويد - ۲

  ). ومناقشه کنیحماوره  حوزه علميهبگوئی من هستم و حضور دارم و با طلّاب 
ای از اين اامات  و پاک و منزه(است و  امحد احلسنسيد ، و مقصودش از فرد مشکوک

! کند که بگويد من هستم و حضور دارم را به حتدی دعوت میامحد و سيد ) ای فرزند پاکان
ی فيسبوک  دارای سايت رمسی و شبکه راديوئی و صفحه  امحد احلسنکه سيد  در حالی

قلب آمسان واضح کرده و مکاتباتی هم دارد که حضورش را مانند خورشيد درشخصی بوده 
  ! به راستی که امر زاملی عجيب است. است

اگر سيد ! خوانيم فرا می، حوزه علميهبا طلّاب  مناقشهنيز تو را به  :گويد که می طور نمهي
و مناظره با ايشان  برای حماوره انحداقل علمايت، گوئی بوده گونه که می اين  امحد احلسن

ومهچنان دعوت به قوت خود  .کند بدان دعوت میهاست آنان را  که سال در حالی می آمدند
  چه چيزی باعث تأخريتان در پذيرفتنش شده است؟، باقيست

ست  سازی کند او مهندس راه که اثبات می استمدرک دانشگاهی دارای   امحد احلسن
از آا اطالع  که هرگز و حاوی علومی هستندهائی که با دست خويش نگاشته  و کتاب
گواه اين حقيقت هستند بلکه خداوند متعال به حقانيت او شهادت ، ايد هرگز نشنيده نداريد و

  دهد؟؟ چه کسی برای مشا شهادت می ؟دهد و مشا چطور می
﴿ونَقُلْ هصرخإَالَّ ت مإِنْ أَنتو ونَ إِالَّ الظَّنبِعتا إِن تلَن وهرِجخلْمٍ فَتع نكُم مندبگو آيا (، ﴾لْ ع

كنيد و جز  نزد مشا دانشى هست كه آن را براى ما آشكار كنيد مشا جز از گمان پريوى منى
  )١٠٢().گوييد دروغ منى

من دون اللَّه أَرونِي ماذَا خلَقُوا من الْأَرضِ أَم لَهم شرك في السماوات  قُلْ أَرأَيتم ما تدعونَ﴿
نيقادص ملْمٍ إِن كُنتع نم ةأَثَار ذَا أَولِ هن قَبابٍ متونِي بِكئْترا  چه آنبگو به من خرب دهيد (، ﴾ا

آنان ] مگر[آفريده يا ] را[خوانيد به من نشان دهيد كه چه چيزى از زمني  به جاى خدا فرا مى
يا ] قرآن[گوييد كتاىب پيش از اين  آمساا مشاركىت است اگر راست مى] كار[را در 
  )١٠٣().اى از دانش نزد من آوريد بازمانده

                                                
  .١۴۸: األنعام. ١٠٢
  .۴: حقافاأل. ١٠٣
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و روايت ديگری بر آن  سپس بعد از نقل روايتی که صفات امام از آل حممد  - ۳
ای  تواند خطبه گويد من مهدی هستم می که می آور گمراه آيا اين بدعت: (گويد و می، افزوده

  ).مباند علوم ديگر، اشتباهی حنوی نداشته باشدکه  خبواندده سطری برای ما 
  

  !دهد گر صرب کنی روزگار عجايب فراوانی نشانت می
 امحد احلسنکردی که سيد  ءادعا، به مردم پاسخ بده کنی می ءمهان گونه که ادعا ای زاملی

 :  
  .است آور گمراه بدعت -الف
  .گويد من مهدی هستم می -ب
  .ی ده سطری بنويسد تواند خطبه منی -ت
  .در علوم ديگر سر رشته ندارد -ث

  

است؟ و در کجا گفته من مهدی حممد بن  آور گمراه کنی که بدعت ت میچگونه اثبا
ی ده سطری بنويسد و از کجا چنني دانستی؟ و  تواند خطبه هستم؟؟ و چگونه منی حسن 

کتاب تأليف کرده ، که در مورد علوم خمتلف چگونه در علوم ديگر سر رشته ندارد و حال آن
  است؟
  ؟ترسی منیخداوند  و از یده خامته منیشرمانه  بی های گوئی اين مهه ياوهبه آيا 
  

  ی مردم؟ خداوند و خلفايش يا تزکيهی  تزکيه: چهارم تأمل
 خواندهآور که امحد بن احلسن  سؤالی در پريامون اين شخص بدعت: (والی زاملی گويد

علمای  خود از ی تزکيه درتواند  آيا می: اول. کنيم شود را متوجه خوانندگان گرامی می می
نه ، می باشد مردم جامعه متدين ادمورد اعتمآيا : و دوم دست يابد؟، شيعه در سراسر عامل

و امور منفی و خطر اين دعوت کسانی که از دالرها استفاده کرده وبه دنبال مصاحل دنيا باشند
بر   و مديريت اين مؤسسه ؟ی که صاحبش به دور از ديدگان استآيا تصديق دعوت. را ندانند؟

سازد و از او  می برمالهايش را  دروغ، وايتدارد؟ و اين ر امکان ی اشخاص جمهول است عهده
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با ) ۲۸ص، ۱۱ج: (خوانيم که مدعی علم اولني و آخرين باشد واين روايت را می بعيد نيست

که با مردم جبنگد و  یسک(: فرمودند رسول اهللا : استناد صحيح از امام صادق از پدرش
 نيان مسلميکه در م یدر حال) داشته باشد یه رهربيداع(خود دعوت کند  یآن ها را به سو

و در ). جهت خود را به زمحت انداخته است یگمراه است و ب, اعلم و داناتر از او هست
هرکس مردم را به سوی : (روايت شده که فرمود از امام صادق  ۳۷۵حتف العقول ص 

گمراه و آور  شک او بدعت بی، که ميانشان يکی داناتر از اوست خود دعوت کند در حالی
و در حد کفر بوده پس نبايد  بسيار واضح است، در مقام امامتگمراهی اين مدعی و ). است

ی اهل بيت برحذر  يعهطور که فرزندامنان از ش مهان. انگاری کرد سهل، در مورد امثال اينان
زيرا ؛ آنان را نفريبند و با تان به دجال بودن  که آنان را از خود مأيوس کنند و اوراقباشند 

خرب باقبل از قيام قائم ، ها و مدعيان دروغني فزونی دجال از عصمت و طهارت ما رااهل بيت 
ادعای نبوت کردند و  و سجاح متيميه نيز در زمان رسول اهللا  گو دروغمسيلمه  .ساختند

و امت اسالمی در سرگردانی و ، نيستنيز اولني و آخرين آنان در ليست مدعيان  گو دروغاين 
  ).کند میزدگی زندگی  خسارت

  
  :گومي می
چگونه ميسر ، توز از طرف اين مهه دمشنان کينه  يابی و حتصيل تزکيه  که دستدامن منی - ۱

تزکيه ی علمای شيعه مالک حق بودن آاست؟ و اگر علمای شيعه بر  گردد؟ و آيا تزکيه می
  اين بدان معناست که او حجت است؟، اجتماع کنند شخصی

  امحد احلسنسيد  بايدتا که دامن پاکی بدانيم که آيا اين علماتر اين است  و شايسته
  ؟تزکيه کرده استو چه کسی آنان را  را تزکيه کنند

  
 یإل یکون ذلک؟ فأوحي یفمت؛ یإهل: قلت: (فرمايد که ترين خلق خدا چه می بنگر
الفتک و قل  إذا رفع العلم و ظهر اجلهل و کثر القراء و قلّ العمل و کثر: کون ذلکي: عزوجل

فرا ) قيام قائم(کی زمان آن ! خداوندا: گفتم(، )الفقهاء اهلادون و کثر فقهاء الضاللة اخلونة
کند  یشرفت ميعلم پ :است که یع زمانين وقايا: فرمود که یپس خداوند به من وح رسد؟ می
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اد يز ینفسان یها خواسته. شوند یاد و عمل کنندگان کم ميندگان زيگو. شود یو جهل ظاهر م
انت به پا يکه شر و خ ئیکم خواهند شد و فقها، اند مردم هت کننديکه هدا ئیشود و فقها یم
  )١٠٤().نند بر تعدادشان افزوده خواهد شدک یم

  

بايد تزکيه و پاکی آنان را برای ما ثابت کنی ، شان مالک باشد که تزکيه بنابراين قبل از اين
ی فقهاء حجت بودن  زيرا تزکيه؛ ايت سفاهت استو اين منطق ! توانی هرچند هرگز منی

  .بسيار واضح استکند و اين امر  نفی يا اثبات منی حجت را
  

  ؟آيا مورد اعتماد مردم جامعه متدين می باشد: والی زاملی گويد - ۲
ی  عد و قوانني جامعهتابع قوا حممد و علی ، عيسی، موسی، آيا نوح: گومي به او می 

  !ه چه ربطی به اثبات و نفی دارند؟ شگفتاقوانني جامع؟ متدين بودند
 وی فرستاده و که اينييد باشد يا نباشد اين امور چه دخلی در نفی يا اثبات چه مور تأ 

  دارند؟، می باشد)ع(وصی امام مهدی 
  

 به علی اين امور، ها و مدعيان دروغني به معنای نبود دعوت حق نيست دجال تعدد - ۳
لذا آن ميزانی که ، ميزانی برای تشخيص دجال از غريش قرار دادهبايد است که خداوند حکيم 

در زمان رسول اهللا  یچيست؟ آيا شخص، ص داديی آن دجال را از غريش تشخ بتوان به وسيله
به رسالت رسول اهللا ، به سبب مدعيان دروغني نبوت حق دارد اميان نياورد؟  
 خود را به دجال کنی و غري و عدم م رخيتگی آا را مطالبه می نیتومعادالت را م ميز 

متهم می  که پريوانش به دنبال مصاحل خود از دالر گرفته و ديگر معامالت و اين بودن وتان
و اموالشان را صرف دعوت حق  که پريوانش دنيای خود را از دست دادند کنی در حالی

آنان دنيای خود را برای آخرتشان . چنني کرد که خدجيه بنت خويلد  گونه مهانکردند 
  . فروختند نه مثل تو و امثالت که آخرت را برای دنيا فروختند

چگونه به شخصی که : (گويد کند تا عذری برای خود بياورد و می سپس خود را رسوا می 
  )اميان بياورمي؟، پنهان است از ديدگان

                                                
  .۵۲ج: حبار االنوار. ١٠٤
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انظار  که ساليان دراز در غيبت بوده و به دور از امام مهدی امامت ، و با اين سخنش

و خمالفني گشوده تا با مهني کالم به وهابيان  را منهدم کرده وبا اين کار راه را برای، است
قادشان زدن به شيعه و حتريف اعت برای ضربه او کسی مؤسساتبنابراين چه گوئی بپردازند  ياوه

  ! ؟اجري کرده است
يک قانونی دارد که تو ، اميان؛ که ديدن با چشم ربطی به اميان و عدم اميان ندارد اينکما 

  .گوئی پرداختی نسبت به آن جهل داری و به مهني سبب به ياوه
  

 نصوالی زاملی به راستی که خود را به سبب عدم تشخيص بني مدعی مقام و مدعی  - ۴
  ! کرده استرسوا ، و قانون اهلی در شناخت حجج) وصيت(تشخيصی

مدعی مقام نبوت شدند اما هرگز با وصيتی که ثابت کند از انبياء ، مسيلمه و غريه او
لذا ادعای . دادندو انصارش دو امر را از هم تفکيک   امحد احلسننيامدند و سيد ، هستند

کند امری حمال  خليفة اهللا را ثابت میحجيت  خداوندی کهمقام ممکن است اما ادعای قانون 
مراجعه کن و از  توانی به انتشارات انصار امام مهدی  می. )جز برای صاحبش(است 
  .دارمشردن عقول آنان دست بر مردم و سبک فريب
  

در اين مورد  من همکند  اُمت اسالمی در سرگردانی و خسران زندگی می: (گويد می - ۵
  ).رسيدن اُمت به اين حال گشته است؟ باعثاما چه کسی  .کامالً با تو موافقم

  

من  یبقيالناس زمان ال  یعل یأتيس: (تو و امثالت هستند ی رسول اهللا  طبق فرموده
 يمساجدهم عامرة و ه سمون به و هم ابعد الناس منهيالقرآن اال رمسه و من االسالم اال امسه 

هم يخرجت الفتنة و الفقهاء ذلک زمان شر فقهاء حتت ظل السماء منهم  يخراب من اهلد
مد که از قرآن جز رسم آن و از اسالم جز اسم آن که به آن آخواهد  یبر مردم زمان(، )تعود
مساجدشان آباد است ، شان از مهه کس نسبت به آن دورترنديا و. شوند خنواهد ماند یده مينام
شان فتنه خارج ياز ا. ر آمسان هستندين فقها زيست فقها آن زمان بد تريت خالياز هدا یول
  )١٠٥().گردد یگردد و به خودشان برم یم

                                                
  .۴۷۹ص ٨ج: یالکاف .١٠٥
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ها از سوی مشا خارج شده و بر سرتان بر  پس مشا در رأس فتنه و اختالف قرار داريد و فتنه
به تفرقه کشانديد وامر تا جايی رسيد که منی توانند گردد و اين مشائيد که اُمت اسالمی را  می

فاسدتان آنان و در طول ساليان دراز با فتواها و آرای متناقض و  حق را از باطل تشخيص دهند
  .را گمراه کرديد

ثابت  را برای مردمآيا دروغش ، را به کذب و دروغ متهم ساختی  امحد احلسنسيد 
مواردی جزای آن را زنی را برای مشا مباح کرده يا آن را در  مت، آيا دين خدا! کردی؟

؟؟ در حقيقت مشا هيچ دينی نداريد تا به قوانني آن ملزم ه استقرار داد شالق زدن وتنبيه
  .گرديد
  
  

  .دانند ت میسرش مردمی پاک خود را که آنان را از شهر خود بريون کنيد چرا: پنجم تأمل
  :توجه کرد که، باطل مروِجانبايد به رأی فقهاء در مورد چنني (: والی زاملی گويد

آشنا کردن ی حجت بر آنان و گوشزد کردن و و اقامه نصيحت آنان و برحذر داشنت: اوالً
اگر بر سلوک و رفنت .واجب است، و خطر آفرين بودنشان طالن اين دعوت مخربب آنان با

در راه منحرف اصرار ورزيدند و گوششان را بستند و به دعوت گمراهشان و خروج از منهج 
مردم را از شرشان بر حذر داشت و  بايد با آنان قطع رابطه کرد و، ادامه دادند اهل بيت 

  :ی را در قبال آا وضع کرد يک سری قوانني و ضوابط
  .ممنوعيتشان از ورود به مراکز و جوامع اسالمی خواستار: اول
  .ی شيعه خروجشان از مذهب طايفه بيان: دوم
  .جمالست و ديدار آنان جايز نيست: سوم

ی  يک محاسه همی واجب است که بهای اسال بر علماء و خطيبان در اجنمن: چهارم
مقابله های خروج از آا و  ها و راه بيداری و هوشياری قيام کنند و مردم را با فتنه - فرهنگی

ها ظاهر شود بر عامل است که  هنگامی که فتنه: (آا آشنا سازند طبق اين حديث که فرمود با
  ).باد لعنت خدا بر او، علم خود را آشکار سازد و اگر چنني نکرد

  :گومي می
کنارت دفتر ما موجود است که دربش مهيشه گشوده و پذيرای متام بازديدکنندگان در  - ۱
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؟ مگر آن حديث ؤوالن و مديران آن را نصيحت کردیجا مراجعه کردی و مس است آيا به آن

نفرين ها علمش را آشکار سازد و چون نسازد مورد  را نقل نکردی که عالم بايد در هنگام فتنه
شان دهد و  خداوند توفيق(توانی به دفتر مراجعه کنی و با برادران  و لعنت خداست و تو می

ش را ببينيم که زبان گفتنمناقشه کنی و آنان را نصيحت کنی تا  )خطايشان را مسدد کند
  !آيد؟ داری يا زبانت بند می

  

چه کردند   محد احلسنامگر انصار سيد  .کنيدمنی با متام اهل اديان رابطه قطع مشا  - ۲
آيا به نظرت قطع رابطه با آنان سودی در بر دارد؟ و آيا منع ! که با آنان قطع رابطه کنيد؟

به بطالن ، و ديگر اسلوب غري اخالقی، انصار از ورود به مراکز اسالمی مشا و عدم ديدارشان
و  ی قريش با حممد  چرا قطع رابطهاگر چنني باشد  ؟منجر می شوددعوت مبارک 

  ! نفع و سودی برايشان نداشت؟، پريوانش
  

از طائفه   امحد احلسنخروج پريوان و اتباع سيد  ای زاملی مهه را حتريک به اعالم - ۳
و تبعيت از هوی و مهان رها شدن از بدعت تقليد ، ت از خروجصوداگر مق؛ شيعه می کنی

باشد خواستی که ما را مذمت  آن شرف بزرگی برای ما می هوس است به راستی که خروج از
  .کنی اما برعکس ستايشمان کردی

زيرا اسالم ؛ یاشتباهبراستی که سخت در ، خروج از مذهب تشيع بوده، و اگر مقصودت 
و انصارش جز  امحد احلسنو  بيان گر آن هستند و مذهب تشيع تنها به حممد و آل حممد 

گويند پس چگونه از تشيع خارج ی سخن من به کتاب خدا و کالم حممد و آل حممد 
    !اند؟ شده

با کالم خدا و که از اسالم و مذهب خارج شده  کسی کهه تر بود اول گفته شود بلک
کسی خارجی تا ببينيم چه  کنند میقران واهل بيت ميان ما داوری کند و  خلفايش خمالفت می

  !است
را  هر کس طائفه تشيعگوئی گويا که رهرب و رئيس بزرگی هستی که از  پروا سخن می بی

ای بيش نيستی که به دنبال دنيای  که خود بازيچه کنی در حالی اخراج می توستخمالف  که
رسيدگی به شهوات و شکمت است و هيچ ارزشی  غم و اندوهتو  دوی خود هراسان می
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  .خود نگذاردیبرای 
  . مغرور نشو، گوئی کردی سطر ياوهچند  که در اينو از 

  .اين نصحيت را خبوان اميد است به سودت آيد و تو را از غرور و تکرب بازدارد 
  

بر من با متام وجودت توکل (: در تورات نوشته شده است: (فرمود  امحد احلسنسيد 
خود . سازم را روشن میو من راه تو ، قی مرا بشناسيبه هر طر، و بر فهمت اعتماد نکن، کن

  .)به من احترام بگذار و با سخنامن خود را ادب کن. م حساب نکنيرا حک
  

  
  پايان

متنا ، برای متام مؤمنني کسانی که به آخرت خويش توجه دارند و از روز حساب در هراسند
دارم که خود به حبث و حتقيق و جستجو بپردازند و به سوی خداوند رجوع کنند تا حق از 

که دستانشان را برای دعاء و  که اوست راهنمای سرگشتگانی است، را نشانشان دهد، باطل
  .ن کرده اندبه آمسا، در طلب حق و ياری آن، ابتهال به سوی درگاه اهلی

  .ی مناظره هستيم ی اهلی مهواره آماده و هرکس خواهان مناظره است با حول و قوه
بيان کردمي پاسخ دهد و در اشکاالت و  چه آنبه  ادله را رد کند، خواهد کس میهر و 

  .استسفاهت و عدم ادراکش بيانگر  زيرا فرو رفنت در آا تنها؛ شبهات فرو نرود
 بلکه يک پاسخفقط نه  ما نيز، پاسخ دارند، اش طور که اشکاالت وارده بر عقيده مهان 
امي را مطالعه  نگاشته چه آنبه خوبی هر ، و بر اوست که قبل از رد و پاسخگوئی .ها دارمي پاسخ

  . کند تا بعداً رسوا نشود
زيرا حبث يک حبث ؛ بر اهل انصاف واجب است که به انصاف علمی آراسته گردند

زنی و هجو گوئی   از هرگونه هرج و مرج و عدم تفکر و تعقل و متو عقائدی بوده 
  .بپرهيزند

اساس که برخی مريضان  بی بر اهل انصاف واجب است که به دنبال امتامات و شايعات
نروند و بيايند و حقيقت را از خودمان جويا شوند چراکه ما اصحاب دعوت ، کنند اشاعه می

ی ماست پس تنها به مراجعه به خمالفان اکتفا نکنند بلکه حداقل  هستيم و تبيان امر بر عهده
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  . های دو طرف دعوت را بشنوند گفته

و حق را زنده کند و باطل را مبرياند ، و کرم خويش با لطف و از خداوند مسئلت دارمي که
  دعای آخر ما احلمدهللا رب العاملني 

  .املهديني و سلم تسليما ئمة وآل حممد األ صلی اهللا علی حممد و و
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