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و احلمد هلل رب العاملني ،و صلی اهلل علی حممد وآل حممد األئمة و املهديني و سلم تسليما
مقدمه:
قبل از شروع مناقشه در مورد آنچه در اين کتاب آمده بايد مطلبی ذکر شود که نويسنده
درصدد پاسخ به کتاب (خالصهای از دعوت سيد امحد احلسن  )بوده و مالحظه میشود
که نويسنده از تبيني مقصود حقيقی که هدف کتاب (خالصهای از دعوت سيد امحد احلسن
 ،)را در بر داشته ،بسيار به دور است و کتابی که اين نويسنده نوشته ،با اين کتاب از
زمني تا آمسان با هم فاصله دارند و برای اينکه خواننده معنای روشنی دريافت کند ،خالصهای
از انديشهی اساسی کتاب (خالصهای از دعوت سيد امحد احلسن ،)را بيان خواهم کرد.
اين کتاب تالش کرده ،براهني و داليلی را ارائه دهد که به تأييد انديشه بازتاب شده،
بپردازند .اول :اينکه صفت قائم يا مهدی که زمني را پر از عدل و قسط میکند به دو شخص
اطالق دارد و آن دو ،امام مهدی حممد بن احلسن  و فرزند ايشان( ،امحد) مذکور در
وصيت رسولاهلل  است.
دوم :درصدد ارشاد است که قائم فعلی (امحد) میباشد که با عصر فتنهها و آشوبها در
ارتباط است ،مهان کسی که صيحهی آمسانی به نام او ندا میدهد ،مهان کسی که در بني رکن
و مقام ايستاده و احتجاج میکند و به معنای تام کلمه ،او صاحباالمر است .لقب
صاحباالمر هرچند به امام مهدی حممد بن احلسن  اطالق میيافته ،اما فقط خمصوص
ايشان نيست ،بلکه تبيني اين مطلب ،مقصود و منظور کتابِ (خالصهای از دعوت سيد امحد
احلسن  ،)بوده و امام مهدی حممد بن احلسن  ،امام و صاحب اصلی حرکت میباشد
و امحد  قدمی پسوپيش بر منیدارد مگر به امر و فرمان حضرتش .
کتاب (خالصهای ،)...ادلهی روايی بسياری برای تأکيد بر حقيقت اين انديشه ،تقدمي کرده
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و هر کس خواهان رد آنهاست بايد با داليل روايی و قابل تأکيد برای مناقشه پيشقدم شود،
نه اينکه به روايات و امور سست چنگ زند ،مهانطور که صاحب کتاب در حني مناقشه
چنني کرده است.
در کتاب او نظری میکنيم:
در توضيح خنست میگويد( :از کجا چنني آوردی که امام فرزندی دارد که قبل از ظهورش
برای ايشان زمينهسازی میکند و قائمش ناميدی؟ گويا تو لفظ مهدی و قائم را از هم جدا
کرده و بر دو شخص قرار دادهای که يکی مهدی معصوم  و دومی صاحب امر قائم ،امحد
احلسن  است ،درحالیکه مهدی  ،قائم و صاحب امر بوده و يک شخص است نه دو
شخص و اين اشارهها در مقابل توست:
ابیسعيد خراسانی گويد( :به امام صادق  عرض کردم :مهدی و قائم يکی است؟
فرمود :آری .عرض کردم :چرا مهدی ناميده شد؟ فرمود :زيرا به امر خمفی راهنمايی و هدايت
میکند و قائم ناميده شده؛ زيرا آنچه مُرده را زنده و قائم میسازد ،او به امر بزرگی قيام
میکند).
ابن فضال ،از ريان بن صلت گويد( :از امام رضا  شنيدم که از ايشان در مورد قائم
سؤال شد ،حضرت فرمودند :نه جسمش ديده شود و نه نامش بُرده شود).
و هان تو نامت را میبری و شخصت ديده میشود .کدام احنراف و افترا بر معصوم 
است).
میگومي :اگر آنچه در کتاب (خالصه )...آمده را بهخوبی درک کرده بود ،هرگز چنني
ُمهمالتی منیگفت و ادلهی کتابش را با منابع کامل مورد مناقشه قرار میداد ،کتاب
(خالصه )...داليل روايی بسياری بر وجود فرزند و ذريه برای امام مهدی  تقدمي کرده و
در مهني ادله نيز ذکر کرده که قائم در مورد (امحد) فرزند امام مهدی  به کار میرود .لذا
بر صاحب کتاب ضروری و واجب است که بار ديگر به کتابی رجوع کند که اذعان داشته
مورد مناقشه قرار داده تا جواب سؤالش را بيابد!
اما در خصوص دو روايتی که با آنها استدالل کرده میگومي:
مهدی يا قائم در روايت خنست که میگويد قائم و مهدی يکی است ،اين دو صفت را
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حمصور به امام مهدی  نساخته بلکه اشاره کرده که اين دو صفت در يک شخص مجع
میشوند و اجتماعشان در شخص ديگر هم مانعی ندارد و دليل اينکه مهدی تنها به شخص
امام مهدی  حمصور بوده ،اشتباه است ،چهبسا روايات بسياری دارمي که لفظ مهدی در
آنها به شخص ديگری اطالق يافته از مجله :روايات مهديني و رواياتی که توصيف میکنند
()1
مههی ائمه  مهدی هستند.
و در مورد روايت دوم ،مهني کفايت میکند که بگومي :امام مهدی حممد بن احلسن  به
نامش ناميده شده و جسمش ديده شده است (به اخبار و لقاءهای متواتر مردم در تعبري سيد
صدر  بنگر) ،بنابراين کسی که جسمش ديده نشود و نامش بُرده نشود ،کيست؟!
مفضل گويد :امام صادق  فرمودند...( :على أنه قصصنا ودللنا عليه ونسبناه ومسيناه
وكنيناه وقلنا مسی جده رسول اهلل وكنيه لئال يقول الناس ما عرفنا له امساً وال كنية وال نسباً ،واهلل
ليتحقق اإليضاح به وبامسه وكنيته على ألسنتهم حىت ليسميه بعضهم لبعض ،كل ذلك للزوم
احلجة عليهم مث يظهره اهلل كما وعد به جده)( ،ما به او و امر او راهنمايی و داللت کردمي و
نسب و کنيهی او را آشکار کردمي و گفتيم که نامش هم نام جدش رسول اهلل  و کنيهاش،
کنيهی جدش میباشد تا مردم نگويند نسب ،کنيه و نام او را نشناختيم .به خدا سوگند امر او
آنقدر آشکار میشود که نام ،نسب و کنيهی او زبانزد خاص و عام میشود؛ هر قوم با زبان
خود او را میشناسد و نام او را برای يکديگر ذکر میکنند و مههی رويدادها به منزلهی امتام و
الزام حجت بر آنان میباشد ،سپس خداوند امرش را مهانگونه که به جدش وعده داده
()2
است،ظاهر میسازد).
میگومي :شايد تو در اين روايت تناقضی با روايتی که استدالل کردی ،ديدهای؟ اما هيچ
تناقضی نيست اگر درک کنی که مفهوم و مقصود دو روايت( ،امحد) باشد.
امحد ناميده شده ،اما با اين وجود و طبق حکمت و ارادهی اهلی ،مهواره پنهان و خمفی باقی
ماند (شايد از باب حفاظت باشد و شايد امتحان مردم با آن).
 .1بلکه صفت قائم بر شخص غري امام مهدی  يعنی بر اجدادش ائمه  و مهديني از ذريهی حضرتش نيز اطالق
يافته است .مراجعه شود :حبار األنوار :ج  11ص  ،422ج  42ص  ،181وسائل الشيعه اإلسالمية :ج  2ص

 .442غيبة النعماين :ص .482
 .4حبار األنوار :ج  42ص .2
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و فرمودهی حضرت ( :به خدا سوگند امر او آنقدر آشکار میشود که نام ،نسب و
کنيهی او زبان زد خاص و عام میشود) ،اشاره به زمان آينده دارد ،مهانطور که از فعل آن
چنني برداشت میشود.
و در توضيح دوم میگويد( :و اگر به فرض ،تسليم آنچه میگويی شومي مبنی بر اينکه تو
فرزند امام  و وصی ايشان هستی ،آيا اين امر به معنای کشف راز غيبت حضرتش و
شناساندن شخص ايشان و قواعد و انصار ايشان به دمشنان نيست؟ درحالیکه آنها به کُشنت
حضرت و پايان دادن به دعوتش در مهان آغاز ،حرص میورزند؛ لذا اگر دعوت ،برای قيام به
امرش ،ظاهر و َعلَنی شده ،ديگر چه نيازی به فرستادن فرزندش برای شناساندن شخص مقدس
خويش است؟ درصورتیکه امر اصلی ،ظاهر شدن حجت بالغ بوده است؛ بنابراين آيا ضرورتی
برای مطرح شدن نائب که مهان فرزندش بوده و بهجای حضرت و با هدف اظهار معجزات و
داليل حقانيت دعوت میآيد ،وجود دارد؟! درحالیکه حضرت از فرزندش حجت بالغتری
است؟
و در اين مقام بايد از تو سؤال کنم :آيا امام  به مهراه شخص و حقيقت خود ظاهر
شده يا در پشت پردهی غيبت میباشد و فرزندش را قبل از خود فرستاده است؟ اگر ظاهر
است مهانطور که ادعا میکنی ،اين امر با متون رواياتی که بر ظهورش داللت دارند و از
آشکار شدن دعوتش از جانب حجراالسود در مکه مکرمه سخن میگويند ،خمالف است؛
چراکه ظهور میکند درحالیکه سفيانی دمشن سرسختش بوده و در طلب او بر میآيد و تا
عراق در تعقيب اوست .پس آن امامی که خدا به او اذن خروج داده کجاست تا مؤمنان به
ياريش بشتابند؟ و اگر بگويی در غيبت شريف خويش پنهان و حمجوب بوده و فرزندش را
فرستاده است تا دعوتش را به مردم ابالغ کند ،پس فرزند مانند عامهی مردم نيست که از
نشان دادن امام و رسيدن به مکان و مسکنش عذر بياورد ،بلکه فرزندش از اهل خاصش بوده
و راحتترين راه برای داللت بر حضرت و کشف شخص مقدسش میباشد اين آشکار شدن،
خمالف غيبت ايشان است .حتی باعث از بين بردن هدف و غرض ايشان می باشد).
میگومي:
اول :صاحب کتاب (خالصه ،)...مدعی نشده که فرزند امام مهدی  و وصی ايشان
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است ،لذا خطاب قرار دادن ايشان با اين الفاظ معنايی ندارد( :و اگر به فرض تسليم آنچه
میگويی ،شومي مبنی بر اينکه تو فرزند امام  و وصی ايشان هستی).
دوم :بر تو واجب است که تبيني کنی آيا سيد امحد احلسن  ،به حقيقت فرستادهای از
جانب امام مهدی  است؟ و اين درهرحال انديشهی کتاب (خالصه )...بوده که اذعان
داری بدان پاسخ دادهای؛ لذا اگر بر تو آشکار شد ،برای تو بيان خواهد شد که وجود و
دعوتش جزئی از خطمشی امام مهدی  در خصوص عمليات ظهور است؛ و امام مهدی
به آنچه اجنام میدهد ،چريه و غالب است و صاحب فکری حمکم و استوار میباشد؛ اينگونه
نيست؟! سعی کن که بر مبحث مشخص خودت مترکز کنی و خلط نکنی ،بلکه بر اين مسئله
مترکز کن که آيا سيد امحد احلسن  واقعاً فرستادهای از سوی امام مهدی حممد بن احلسن
 است و بهطور جدی در مورد آن حتقيق کن.
و میگويد( :مورد دوم میگويد...( :اين مسئله باعث انکار بيشتر مردم نسبت به قائم آل
حممد و جنگ با ايشان می شود.).
توضيح سوم :آری ،قسمت اعظم و اغلب مردم در مقابل حضرت به مبارزه برمیخيزند؛
حال يا به سبب جهل و نادانی به دعوت و منهج مقدس يا به سبب شبهاتی که قبل از ايشان
ظاهر شده و با مهدويت پوشيده میشود ،مهچون دعوت تو؛ و در حقيقت ،اين مبارزه با امام
 و انکار دعوت حقيقیاش میباشد؛ به اين خاطر که اين مسئله ،نفی کردن حقانيت
روشی است که اهل بيت آن را ترسيم منودند و علمای شايسته بر اساس آن رفتار منودند و مشا
نيز در اين مورد ،باايشان خمالفت منودی).
بنده عرض می کنم :صاحب اين کتاب (سيد امحد احلسن  ،)صاحب دعوت نيست،
بلکه صاحب آن امام مهدی حممد بن احلسن  و فرزندش (امحد  )میباشد .سبحاناهلل!
چرا اينگونه به کالم صاحب کتاب تعدی و جتاوز میکنی؟ آيا اين يک خيانت علمی نيست؟!
درهرحال مهني کفايت میکند که به خواننده بگومي ،عبارت (مهانطور که دريافتم) به وجود و
داشنت دليل بر صحت کالم قبل از آن ،اشاره داشته و اين دليل ،متام ادلهی روايی است که
مؤلف کتاب (خالصه )...ذکر کرده و از خالل آنها خروج متشيعه از نظام تشيع را آشکار
ساخته است؛ و بر اساس تعبري شيخ نعمانی  ،صاحب کتاب الغيبه ،مانعی نيست که حبث
را برای شفافسازی خواننده ،رتبهبندی کنيم که( :شيعهی ما کمتر و اندک است).
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در مقدمه اين حبث ،با اين مسئله آغاز میکنم که به اين مضمون است ،که غالب و بيشتر
مردم و افرادی که مدعی تشيع هستند ،از واليت اهل بيت  بيرون رفتند و در برابر اين
مسئله با حقيقتی استدالل می کنم که شيعه بر اساس آن زندگی کردند؛ (با نقل) حديثی از
امام مهدی  در نامه ای که به شيخ مفيد فرستاده است .و در اينجا استدالل خود را با
احاديث ديگری که از اهل بيت  آمده است ،حمکم می منايم.
امام باقر  فرمودند( :إن حديثکم هذا لتشمئز منه قلوب الرجال ،فمن أقر به فزيدوه،
ومن أنکره فذروه ،إنه ال بد من أن تکون فتنة يسقط فيها کل بطانة ووليجةحىت يسقط فيها من
يشق الشعرة بشعرتني حىت ال يبقى إال حنن وشيعتنا)( ،امر ما(اهلبيت) بر دل مردان سخت و
گران میباشد پس سخن ما را بهآرامی با آنها بگوييد و هر کس طالب بود ،کالم ما را بيشتر
به او برسانيد و هر کس انکار کرد ،او را رها کنيد ،زيرا که بعد از اين فتنهای میباشد که در
آن حتی کسانی که يک مو (در دين) را به دو نصف تقسيم میکنند ،از دين ما خارج میشوند
()1
تا فقط ما و شيعيان (واقعی) باقی مبانند).
اين حديث بر وجود فتنه يا امتحانی قبل از قيام قائم  اشاره میکند که نتيجهاش سبب
سقوط بسياری از مردم خواهد شد ،حتی آنکس که مو را به دو نيم میشکافد (و اين تعبري
کنايه از صاحب دقت و معرفت در امور جاری)؛ و در هنايت کسی جز اهلبيت  و
شيعهی ايشان باقی منیماند.
سؤال :امروزه تعداد شيعيان اهلبيت  چقدر است؟ آيا ميلياردها شيعه بلکه فراتر از آن
نيستند که ادعای مواالت اهلبيت  را میکنند؟! اکنون اين حديث را خبوان:
امام صادق  فرمودند( :واهلل لتکسرن تکسر الزجاج ،وإن الزجاج ليعاد فيعود [کما
کان] ،واهلل لتکسرن تکسر الفخار ،فإن الفخار ليتکسر فال يعود کما کان[ ،و] واهلل لتغربلن
[و] واهلل لتميزن [و] واهلل لتمحصن حىت ال يبقى منکم إال االقل ،وصعر کفه)( ،به خدا قسم
مهانند شيشه شکسته میشويد و شيشه پس از شکسته شدن اصالح میشود و به حال خود
برمیگردد به خدا قسم مانند کوزه شکسته میشويد و کوزه پس از شکسته شدن اصالحپذير
نيست و به حال اول برمنیگردد ،به خدا قسم آنقدر غربال ،متحيص و متييز میشويد و خوب
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و بد مهگی مشا از هم جدا شود و مهگی امتحان شويد تا جز گروهی اندک از مشا مناند ،آنگاه
()1
دستش را به مست مجعيت کشاند و باال برد).
و حديث روايت شده از امام رضا ( :واهلل اليكون مامتدون اليه اعينكم حيت تُمحَصوا
وتُميزوا ،وحتی اليبقی منکم إال األندر فاألندر)( ،خبدا قسم آنچه كه چشم به راه آن داريد اجنام
()2
نپذيرد تا آنكه پاك شويد و متيز يابيد و تا آنكه مناند از مشا مگر كمتر و باز کمتر).
میگومي :بسيار واضح است که مقدار کم و اندک به ميليون و ميليارد و هزار هم اشاره
منیکند اگر خواهان دقت بيشتر هستيد به اين حديث روايت شده از امام صادق  توجه
کنيد که برخی اصحابش سؤال کردند( :جعلت فداك إين واهلل أحبك وأحب من حيبك ،يا
سيدي ما أكثر شيعتكم ،فقال له :أذكرهم ،فقال :كثري ،فقال :حتصيهم؟ فقال :هم أكثر من
ذلك ،فقال أبو عبد اهلل عليه السالم :أما لو کملت العد املوصوفة ثالمثائة وبضعة عشر کان الذي
تريدون ...فقلت فكيف أصنع هبذه الشيعة املختلفة الذين يقولون إهنم يتشيعون؟ فقال :فيهم
التمييز ،وفيهم التمحيص ،وفيهم التبديل ،يأيت عليهم سنون تفنيهم ،وسيف يقتلهم ،واختالف
يبددهم)( ،فدايت شوم ،به خدا قسم! من ،مشا و هرکس که دوستدار مشاست را دوست
دارم.ای سرورم! چقدر شيعهی مشا زياد است .امام  فرمود« :آنان چه مقدارند؟» عرض
کردم« :بسيار زياد» .امام  فرمود« :میتوانی آنان را بشماری؟» عرض کردم« :تعدادشان
بيشتر از اينهاست» .امام  فرمود :آگاه باش هرگاه آن عدهی وصف شده که سيصد و ده
نفر و اندی هستند ،مشارشان کامل شود ،آنچه مشا میخواهيد ،خواهد شد .عرض کردم :پس
با اينهايی که میگويند شيعهی مشا هستند چه کنم؟ فرمودند :در ميان آنان متييز و غربال و
متحيص و تبديل است .سالهای پررنج و حمنت بر آنها میگذرد و تباهشان میکند و مششريها
()3
و اختالف ،آنها را زايل میگرداند.)...
از اين حديث چنين برداشت میشود ،که اگر حلقهی سيصد و سيزده نفر از شيعه کامل
گردد ،خروج قائم  حتقق میيابد و اما باقی تعدادی که مدعی تشيع هستند بر اثر غربال و
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متحيص ،ساقط خواهند شد.
و در حديث ديگری ابوبصير از امام صادق  روايت میکند که فرمودند( :قائم خروج
()1
منیکند تا اينکه حلقه کامل گردد .عرض کردم :حلقه چه تعداد دارد؟ فرمودند :ده هزار).
بنابراين لشکر قائم مهان ( )11111+ 313هستند.
اگر بگويی :اينان برگزيدگان شيعه هستند و نه مههی شيعه.
میگومي :راوی در حديث (اگر تعداد موصوف کامل گردد...اخل) از امام  سؤال
میکند( :با اين شيعهی خمتلفی که میگويند متشيعه هستند چه کنم) ،بدين معناست که او از
فرمودهی امام  در مورد تعداد ،دريافته است که مههی شيعيان مهان مقداری هستند که امام
 ذکر کردند و به مهني دليل در مورد جايگاه عدهی بسياری که مدعی تشيع هستند ،سؤال
میکند و اگر به ادامهی حديث رجوع کنی ،اين مفهوم برايت آشکارتر میشود.
راوی کالم خود را با اخباری از امام  آغاز میکند مبنی بر اينکه شيعه بسيارند و
تعدادشان غري قابل مشارش بوده و امام  در پاسخ فرمودند( :تُحصيهم) در اينجا استفهام
انکاری شده است ،يعنی بعيد میداند که تعداد شيعه بسيار باشد و اين فرمودهی حضرت
تأکيد بر آن است (اما اگر عدد و عده کامل گردد...اخل) ،از کالم امام  چنني برداشت
میشود که اگر اين عدد ( )313در شيعه يافت شود ،فرجشان حتقق میيابد و امام  به او
خرب میدهد که تعداد بسياری از شيعيان در معرض آماج فتنهها و غربال و متحيص و تبديل
و ...قرار خواهند گرفت و در نتيجهی اين امور ،خالصی از ناخالصی جدا شده و از دايرهی
تشيع خارج خواهند شد.
امام  در اين بيان خويش ،راه و مسري سخت شيعه را به تصوير میکشد و اگر
مقصودشان اشاره به برگزيدگان شيعه میبود و اينکه از ديگران برتر هستند نه اينکه شيعه
هستند و ديگران رها شدهاند ،تنها به مدح اين برگزيدگان بدون بيان موقف هنايی ديگران
بسنده میکرد؛ زيرا در بيان هنايی ،نوعی مقابله بني دو گروه يافت میشود ،نه به جمرد درجات
و رتبهها؛ و اگر امر به جمرد تفاوت در درجات اميان بود و بقيه شيعهای باقی میماندند که
درجات اميانشان ضعيفتر از آنها بود ،در اين صورت حضرت به پند و اندرزشان اکتفا
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میکرد و آنان را به تکامل و اصالح نفس و عمل نيکو دعوت میکرد و خداوند دانا و
حکيمتر است.
امام صادق  فرمودند( :مع القائم ع من العرب شيء يسري فقيل له إن من يصف هذا
األمر منهم لكثري قال ال بد للناس من أن ميحصوا و مييزوا و يغربلوا و سيخرج من الغربال خلق
كثري)( ،ابوبصير از امام صادق  روايت کرده که آن حضرت فرمود( :به مهراه قائم  از
عرب ،عده ی اندکی خواهد بود .به آن حضرت عرض شد :مهانا تعداد زيادی از اعراب اين
امر (قيام قائم) را توصيف می کنند ،فرمود :مردم به ناچار مورد امتحان و پاکسازی و
جداسازی و غربال شدن قرار می گيرند و در آينده نزديک مردم بسياری از غربال فرو خواهند
)(1
ريخت).
امام باقر  فرمودند( :لتُمحصنّ يا شيعة آل حممد متحيص الكحل يف العني ،وإن صاحب
العني يدري مىت يقع الكحل يف عينه وال يعلم مىت خيرج منها ،وكذلك يصبح الرجل على شريعة
من أمرنا وميسي وقد خرج منها ،وميسي على شريعة من أمرنا ويصبح وقد خرج منها)( ،ای
شيعيان آل حممد! يقينا ناخالصهای مشا از مشا جدا خواهند شد .مهچون سرمه در چشم که
سرمهکش میداند چه زمان سرمه در چشم میرود ،اما منیداند چه زمان از چشمش خارج
میشود .ناخالصهای مشا هم صبح میکنند درحالیکه بر امری از واليت ما گام بر میدارند؛
و غروب میکنند ،درحالیکه از آن بريون رفتهاند؛ و(بالعکس) شامگاهان در مسريی از واليت
)(2
ما هستند و صبح میکنند درحالیکه از آن خارج شدهاند).
حديث اول شبيه غربال و متحيص است و نتيجهی غربالگری به خروج يا ثُبات انسان بر
اميانش ختم میگردد؛ و خارج شدگان از غربال ،مهان خارج شدگان از مدار واليت و اميان
هستند مهانطور که واضح است.
آيا اين چيزی نيست که حديث دوم بر آن تأکيد میکند؟ اکنون به توضيح شيخ نعمانی
 بر حديث گوش بسپار که میگويد( :آيا اين دليلی بر خروج از نظام امامت و ترک آنچه
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بدان اعتقاد داشته ،نيست).
شايسته است که اين مسئله ،روشن باشد .امر ايشان واليت است و بيرون رفنت از امر
ايشان ،بيرون رفنت از واليت است .گمان مشا نسبت به گروهی که برخی از آنان در صورت
برخی ديگر ،آب دهان می اندازند ،چيست و برخی از ايشان ،برخی ديگر را لعنت میکنند و
برادر ،برادرش را تکفير میکند...و...و...و بقيه مطالبی که اکنون میشنويد .آيا اين امت
مورد رمحت(خداوند) قرار میگيرد که مبدأ تشيع آل حممد  آنان را (زير يک پرچم) مجع
می کند؟
عمريه بنت نفيل گويد( :از امام حسني  شنيدم که فرمودند( :ال يكون األمر الذي
تنتظرونه حىت يربأ بعضكم من بعض و يتفل بعضكم يف وجوه بعض و يشهد بعضكم على بعض
بالكفر و يلعن بعضكم بعضا .فقلت له :ما يف ذلك الزمان من خري .فقال احلسني  :اخلري كله
يف ذلك الزمان يقوم قائمنا و يدفع ذلك كله)( ،آن امر(فرج آل حممد  )كه مشا انتظارش را
مىكشيد واقع خنواهد شد تا اينكه پارهاى از مشا از ديگرى بيزارى جويد و بعضى از مشا بر
روى ديگرى آب دهان اندازد و پارهاى از مشا بر كفر ديگرى شهادت دهد و پارهاى از مشا
عدهی ديگر را نفرين و لعن كند ،پس به آن حضرت عرض كردم :خريى در چنني زمانی
نيست ،پس امام حسني  فرمود :متامى خري در مهان زمان است ،قائم ما قيام مىكند و مهه
()2
اينها را از بني مىبرد).
امام صادق  فرمودند( :ال يكون ذلک األمر حتی يتفل بعضكم يف وجوه بعض و حتی يلعن
بعضکم بعضاً و حتی يُسمي بعضکم بعضاً کذابني)( ،آن امر(فرج آل حممد  )واقع خنواهد
شد تا اينكه بعضی از مشا بر روى بعضی ديگر آب دهان اندازد و تا اينكه برخی از مشا ديگرى
()3
را لعن كند و تا اينكه گروهى از مشا گروه ديگر را دروغگو بنامد).
و مالک بن ضمره گويد( :امرياملؤمنني  فرمودند( :يا مالك بن ضمرة ،كيف أنت إذا
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اختلفت الشيعة هكذا؟ وشبك أصابعه وأدخل بعضها فی بعض .فقلت :يا أمري املؤمنني ما عند
ذلك من خري .قال :اخلري كله عند ذلك ،يا مالك عند ذلك يقوم قائمنا فيقدم سبعني رجالً
يكذبون على اهلل و علی رسوله فيقتلهم .مث جيمعهم اهلل على أمر واحد)( ،ای مالک بن ضمره
چگونهای وقتی شيعه اينچنين با هم اختالف پيدا میکنند؟ حضرت انگشتان دو دست خويش

را در هم فرو برد ،عرض کردم :يا امرياملؤمنني در آن خريی نيست .فرمودند :متامخري در آن
است؛ زيرا قائم ماقيام میکند و هفتاد تن از کسانی که بر خدا و رسولش افترا میبندند را به
()1
قتل میرساند سپس مردم را بر يک امر واحد مجع میکند).
و امري املؤمنني  فرمودند( :کونوا کالنحل يف الطري ...فوالذي نفسي بيده ما ترون ما
حتبون حتی يتفل بعضكم يف وجوه بعض و حتی يُسمي بعضکم بعضاً کذابني وحتی اليبقی
منکم -أو قال من شيعيت -إال کالکحل يف العني وامللح يف الطعام( ،)...در ميان پرندگان مهانند
زنبور باشيد ...قسم به کسی که جامن در دست اوست آنچه دوست داريد حمقق منیشود تا
اينکه برخی در صورت برخی تف بيندازند و برخی ،ديگری را دروغگو مینامند و چيزی از
()2
مشا باقی منیماند -يا فرمودند از شيعهام -مگر به اندازهی سرمه در چشم و منک در طعام).
میگومي :شايد اين حديث آخر که از امري املؤمنني  روايت شده ما را از هرگونه
توضيح و تشريح مقصود احاديث قبلی کفايت کند و بهوضوح آشکار میکند که اختالف
شيعه به حدّ لعن و نفرين و تکفري يکديگر میرسد و جزئی از عمليات غربال و متحيص
میباشد ،مهانطور که اندکی قبل در مورد خروج بيشتر شيعيان از واليت اهلبيت  دانستی
و فرمودهی حضرتش ( :تا اينکه از مشا کسی باقی مناند جز شيعهام ،)...مربوط به آنچه
حاصل شده -يعنی سخن در باب اختالف بوده -بلکه نتيجهی اختالف است و حديث بدين
معناست که ای شيعه مهواره در اختالف باقی خواهيد ماند تا آن زمان که چيزی از مشا باقی
مناند جز به مقدار سرمه در چشم و منک در غذا؛ يعنی بيشتر مشا از واليت اهلبيت  خارج
خواهيد شد و عدهی اندکی باقی میماند.
دوست دارم در اينجا کلماتی را ذکر کنم که اميدوارم مايهی سودمندی واقع شوند :چه
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کسی اين اختالف را در ميان شيعه گسترش میدهد؟ آيا من و تو از انسانهای عادی که
مالک چيزی جز جامنان نيستيم؟! اکيداً خري .من و تو تأثريی در مجعيت عظيم شيعه ندارمي؛
بنابراين اين کار از دست کسی بر میآيد که بر آنها تسلّط دارد ،لذا چه کسی غري از فقهای
آخرالزمان که مردم به اسم تقليد کورکورانه از آنها پريوی میکنند ،میتواند چنني اشاعهای
داشته باشند .شايد گفته شود :چه بسا اين مسئله به خاطر بغض افراد غرضورز می باشد.
بنده به مشا می گويم :حقيقت و واقع حال شيعه به روشنی گواهی می دهد که مردم ،دنباله
روی مراجع خودشان هستند.و تأثيرگذاری انسان مغرض بر اين حدّ وسيع که روايات بر آن
داللت میکنند ،ناممکن است ،سپس اين گفتهی تو ،خواهی يا خنواهی مايهی سرزنش و توبيخ
فقهای آخرالزمان است و اگر آنچه میگويی درست است پس آن مراجعی که شعار میدهند:
ما نگهبان اُمت هستيم ،کجايند و وظيفهشان در هدايت مردم چيست و کجاست؟ يا با آن
کلمات فقط قصد فريب مردم را دارند؟!
در حقيقت اين احاديث شريف بسيار حساس و خطري هستند تا جايی که بر هر انسان شيعه
واجب میسازد که مهواره بپرسد و تکرار و مرور کند و به هاويهای بنگرد که فقهای
آخرالزمان مردم را بهسوی آن سوق میدهند( ،يا بر قلبها قفل زده شده است)؟!
اين حبث را با دو روايت پايان میدهم که انديشهی حمور ما را بيش از گذشته جال
میخبشد.
امام باقر  فرمودند( :إن قائمنا إذا قام دعا الناس إلی أمر جديد کما دعا إليه رسول اهلل
 وإن اإلسالم بدأ غريباً وسيعود غريباً کما بدأ فطوبی للغرباء)( ،هنگامیکه قائم ما قيام کند
مردم را به امر جديدی دعوت میکند مهانطور که رسول اهلل  به آن دعوت کرد و اسالم
()1
غريبانه آغاز شد و به غربت خود باز خواهد گشت ،پس خوشا به حال غريبان).
و امام صادق  فرمودند( :اإلسالم بدأ غريباً وسيعود غريباً کما بدأ ،فطوبی للغرباء .فقلت:
اشرح يل ذلک هذا أصلحک اهلل .فقال :مما يستأنف الداعي منا دعاء جديداً کما دعا رسول اهلل
( ،)اسالم غريبانه آغاز شد و به غربت خنست خود باز خواهد گشت ،پس خوشا به حال
 .1غيبة النعماين :ص .222
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غريبان .عرض کردم خداوند خريتان دهد برامي شرح دهيد .فرمودند :دعوتكنندهی ما دعوت
()1
نويىن را از سر مىگريد ،مهان گونه كه رسول خدا  دعوت منود).
میگومي :بازگشت اسالم به غربت گذشته ،بهوضوح به خروج بيشتر اهلش يا حداقل
پريوان و تابعينش اشاره دارد ،که ديگر مقدار اندکی باقی میماند ،اندک و اندکتر مهانطور
که روايت شريفه چنني تعبري میکند؛ و ایکاش میدانستم اين نگهبانان اُمت کجا رفتهاند؟ يا
شايد خودشان سبب خروج گروهگروه مردم از دين خدا شدهاند؟ در آن هنگامه ،انسان شب
را بر شريعت امر اهلبيت  سپری میکند و صبح میکند درحالیکه از آن خارج شده ،يا
برعکس .پس اين حتول و دگرگونی ناگهانی به سبب نتيجهی مهني بزرگان و سادات که مردم
زمام امرشان را به دست آنها دادهاند ،شبيه خارج شدن سرمه از چشم است که صاحبش از
زمان خروج آن اطالعی ندارد.
اکنون سؤال مطرح است :چه چيزی باعث خروج اُمت از دينش شده تا اينگونه غريب
گردد؟
و درهرحال سخنانی که نوشته ،به اسبابی ،از مجله کالم علمی نزديکی دارد! بلکه اکيداً
اينگونه است.
و میگويد( :مورد سوم ،گويد( :علمی دارد که اگر زمانش فرا رسد ،آن را از خود منتشر
میکند)...
توضيح چهارم :منظور مشا کدام علم است؟ آيا کشف معجزه هاست؟ ظهور امام  با
معجزه ،با هدف شرعی امام  که می خواهد مردم را هدايت کند ،خمالفت دارد؛ تا فردی
که میخواهد مبيرد ،با دليل مبيرد و فردی که می خواهد زنده مباند ،با دليل زنده مباند .البته اگر
هدايت را در معجزه منحصر ندانيم .و در صورت دسترسی به راههای ديگر ،ضرورتی برای
اين مسئله نيست .آشکار کردن معجزه با معيار انتخاب در تکليف و اجنام دادن خمالفت دارد،
زيرا بنده در مقابل يک شرايط اعمالشده قرار میگريد که منجر به اميان آوردنش از روی
اجبار میشود و مهه به سبب معجزه هدايت میشوند و در هنايت ،مالک امتحان و آزمايش
 .1غيبة النعماين :ص .222-222
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اهلی برای انتخاب گروه مؤمن و صاحل برای نصرت و ياری امام  منتفی میگردد و اگر
بگويی انصاری که خداوند از ميان مردم برگزيده تنها سيصد و سيزده نفرند ،در اين صورت
مؤمنان حمتج میشوند و میگويند گناه ما چيست که از آنها نيستيم؟ آنها نه پيامربند و نه
اوصياء؛ آيا خداوند تنها آنها را جمبور ساخته و بقيه را جمبور نکرده؟! اجبار در تکليف ،باطل
است و گروه نُخبهی مؤمن بايد بر دو امر شکل گرفته باشد ،آنها بهوسيلهی عقلهايشان
هدايت شدند و خداوند به سبب استعدادشان در شناخت حق و ياری آن هدايتشان کرد و در
امتحان پريوز شدند و سزاوار درجهی قرب و ياری امام  شدند و ديگر نيازی به آوردن
معجزه نيست مهانطور که سيد صدر  در موسوعه خود ذکر کرده (از کالم سيد صدر
 استفاده میکنيم مهانطور که تو در کالم خود از سخنانش گواهی میدهی) که روش
اعجاز در دعوت امام  را رد میکند و روش طبيعی برای بيان حقانيت دعوتش ،درستتر
و صحيحتر است.
گويد( :اسلوب دعوت اهلی ،بر معجزاتی که امر در آنها حمصور میشود ،استوار نبوده و
اگر میبود پيامرب اسالم  در پيروزیاش بر قريش از طريق معجزات سزاوارتر بود و
میتوانست بر عامل سيطره يابد و به مهني سبب از وجود معجزات در روش ياری مهدی 
منیگوييم ،مگر به مقدار ضرورتی که بديلی ندارد).کتاب تاريخ مابعد الظهور.
و سادهترين روش موجود برای تبليغ ،روش طرح دليل علمی است و آن يک روش طبيعی و
آسان در امتام حجت میباشد که امام باقر  آن را ترسيم کرده است ،مهانطور که سنّت
اهلبيت  در اثبات حقانيتشان اينچنني بوده و فرمود( :قائم  ظهور میکند
درحالیکه داناترين مردم به حرام و حالل است)؛ و معلوم است که شناخت حالل و حرام،
راهی برای استنباط حکم شرعی از ادلهی تفصيلی و سريهی مقدس رسول و اهلبيت 
میباشد که ايشان  هرگز حکم شرعی ارائه ندادند ،مگر مهراه با دليل قرآنی در تنزيل يا
تأويل و بهاينترتيب ،زمينهساز امام ،بايد داناترين مردم به حالل و حرام باشد و در هنايت انسان
مؤمن حقيقی در آغوش مواليش حجة بن احلسن  باز خواهد گشت ،بدون نياز به اطاعت
و پريوی از کسی که ادعای فرزندی حضرتش را میکند و پرده از حقيقت شخص امام میدَرَد
و دمشنانش را به مکانش داللت میکند و چنني شخصی دمشن امام  بوده نه سفري و
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فرستاده و فرزندش.
روايات بر بُطالن دعوتت داللت میکند و هرگز موافق دعوت گمراه تو نيستند).
میگومي :قبل از هر چيز ،آقای ناصر املهدی بايد بداند که (برای او علمی است که اگر
زمانش فرا رسد ،از خود منتشر میکند) ،حديثی از احاديث اهلبيت  میباشد و منیدامن آيا
سؤاالتش در قالب استفهام انکاری ،خطاب به معصوم است؟ درهرحال ،هيچيک از ما نگفته
که مقصود از علم ،معجزه است .هرچند که_طبق روايات اهلبيت  _معجزاتی به دست
قائم صورت خواهد گرفت ،اما سخنانی نرم گفته که حقيقتاً بعيد بود از زبان يکی از مقلدان
صرخی که مهواره بر طبل معجزهی اصولی میکوفتند ،شنيده شود!!!
در حقيقت ،سخنانش در مورد معجزه و خمالفتش با مسئلهی اميان به غيب و امتحانی که
مردم بايد در معرض آن قرار گريند ،سخنی درست و منطقی است اما برخی از سخنانی که
ذکر کرده نياز به توضيح بيشتر دارد ،مثالً ما کالم سيد صدر  را به گواهی میگريمي ،اما
زمانی که آن را موافق کالم و روايات اهلبيت  بيابيم ،که يافتيم و نيز شناخت حالل و
حرام که قائم  با خود میآورد ،از طريق استنباط حاصل منیشود ،مهانطور که ناصر
املهدی چنني اذعان میدارد بلکه آن علمی است که خداوند به حضرتش آموخته است.
و اما مابقی کالم ناصر املهدی ارزشی نداشته جز به مقدار تعبريش که بيانگر اخالق و
اسلوب معروف اتباع صرخی است!
میگويد( :مورد چهارم :گويد( :مههی صفاتی که روايات برای قائم  ذکر کرده و او
را از امام مهدی  جدا کرده ،مهه بر سيد امحد احلسن  منطبق گرديد ،سيد نامش امحد
است و از بصره میباشد ،صاحب چشمانی درشت ،پيشانی هپن ،شانههايی عريض دارد بر
سرش شوره و بر چهره اثری دارد ،رنگ رخسارش ،گندمگونه و صاحب جسمی اسرائيلی و
قوی البُنيه است و مادرش ،کنيزک سيهچُرده میباشد).
توضيح پنجم :اين بُهتان و ياوهگويی بر روايات شريفهی صادر از اهلبيت  است .متام
روايات ذکر میکنند که قائم ،صفت يا کنيهای برای امام  است و آنطور نيست که تو
ادعا میکنی که بر شخص ديگر و فرزندش انطباق دارند؛ و روايت قبلی بر ما گذشت که
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مهدی و قائم ،يک شخص است و او امام دوازدهم  میباشد.
و آنچه بر اين معنا داللت میکند ،در مقابل توست:
 -1حممد بن حيىي ،از حممد بن احلسني ،از ابن حمبوب ،از ابی اجلارود ،از امام باقر ،از
جابر بن عبد اهلل انصاری میگويد(:بر فاطمه  واردشدمولوحی در دستانش ديدم که
در آن نام اوصياء از فرزندانش بودند؛ پس آنها را برمشردم تعدادشان دوازده نفر بود ،که نام
سه تن از آنان حممد و نام سه تن از آنان علی بود).
 -2پدرم  گويد :سعد بن عبداهلل از حممد ابن احلسني بن ابیخطاب از حسن بن
حمبوب از ابی اجلارود ،از امام باقر  ،از جابر بن عبد اهلل انصاری میگويد( :بر فاطمه
 واردشدمولوحی در دستانش ديدم که در آن لوح ،نام اوصياء از فرزندانش بودند پس
آنها را برمشردم تعدادشان دوازده نفر بود که نام سه تن از آنان حممد و نام سه تن از آنان علی
بود).
 -3با اسناد بسيار از حسن بن حمبوب از ابی اجلارود ،از امام باقر  ،از جابر بن عبد اهلل
انصاری میگويد(:بر فاطمه  واردشدمولوحی در دستهايش ديدم که در آن لوح نام
اوصياء از فرزندانش بودند ،پس آنها را برمشردم تعدادشان دوازده نفر است که نام سه تن از
آنان حممد و نام سه تن از آنان علی است).
 -4حسني بن امحد بن ادريس  گويد :پدرم از امحد بن حممد بن عيسی و ابراهيم بن
هاشم مجيعاً ،از حسن بن حمبوب از ابی اجلارود ،از امام باقر  ،از جابر بن عبد اهلل انصاری
میگويد(:بر فاطمه  واردشدمولوحی در دستانش ديدم که در آن لوح نام اوصياء از
فرزندانش بودند ،پس آنها را برمشردم تعدادشان دوازده نفر بود که نام سه تن از آنان حممد و
نام سه تن از آنان علی بود).
 -5ابوقاسم جعفر بن حممد از حممد بن يعقوب از حممد بن حييی از حممد بن حسني از ابن
حمبوب از ابی اجلارود ،از امام باقر  ،از جابر بن عبد اهلل انصاری میگويد( :بر فاطمه
 واردشدمولوحی در دستانش ديدم که در آن لوح نام اوصياء از فرزندانش بودند ،پس
آنها را برمشردم تعدادشان دوازده نفر بود که نام سه تن از آنان حممد و نام سه تن از آنان علی
بود).
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و روايات بعدی ،ذکر میکند که ائمه دوازده نفرند و اوصيای رسول  هستند و در
لوح صحيفه ذکر شدند؛ و روايت شده که آنان از نسل علی  وصی رسول اهلل  و
خنستني اوصياء بوده و آخرين اوصياء قائم  است و نام سه تن از آخرين اوصياء ،حممد
است و آنان( :حممد باقر ؛ حممد جواد  و حممد املهدی  و قائمشان است) و
روايات هرگز نام وصیای به اسم امحد احلسن را ذکر نکردند؛ آن وصيت بدعتی را از کجا
آوردی و آيا تو وصی سيزدهم هستی؟! مقامت در آن روايات ساقط شده است.
 -6صدوق در کتاب اخلصال و کمال الدين به سندی در غاية الصحة از پدرش روايت
میکند :سعد بن عبد اهلل از يعقوب بن يزيد از محاد بن عيسی از عبد اهلل بن مسکان از ابان بن
تغلب از سليم بن قيس هاللی از سلمان فارسی  نقل میکنند که گويد( :بر پيامرب 
وارد شدم و حسني  بر ران حضرت نشسته بود و پيامرب چشمان و دهانش را میبوسيد و
میفرمود :تو سرور فرزند سرور ،امام فرزند امام و پدر ائمه هستی ،تو حجت فرزند حجت و
پدر نُه حجت از نسلت هستی که آخرينشان ،قائمشان است).
 -7و کلينی  در کتاب کافی با سند صحيح از علی بن ابراهيم از پدرش از ابن ابیعمري
از سعيد بن غزوان از ابیبصري ،از امام باقر  نقل میکند که حضرت  فرمودند( :بعد
از حسني بن علی ،نُه امام هستند که نُهمني آنان قائمشان است ،)...مالحظه کن ،نُهمني امام،
مهان قائم و امام معصوم حممد بن احلسن عسکری  است نه امحد احلسن که مدعی است
فرستادهی امام مهدی  است و اين دو روايت و غريشان تأکيد میکنند که امام مهدی و
قائم  ،يک شخص هستند ،نه دو شخص که تو ادعا میکنی).
میگومي :خطا و اشتباهی که صاحب کتاب در آغاز کتابش مرتکب شده تا به اينجا هم
امتداد يافته است؛ مؤلف بار ديگر فراموش کرده مصادر و منابع ادلهی خود را در حبث ذکر
کند.
در باب رواياتی که شاهد گرفته ،میگومي :امري املؤمنني  از روايت اول و دوم مستثنا
میباشد؛ زيرا جزء فرزندان فاطمه  نيست ،بلکه مهسرشان است و تعداد به مهراه امام علی
 مُيَسَر منیگردد چراکه به مهراه حضرتش چهار امام به نام علی دارمي که عبارتاند از:
علی امري املؤمنني .
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علی بن احلسني السجاد .
علی بن موسیالرضا .
و علی اهلادی .
و واضح است که مضمون روايت سومی مضطرب میباشد؛ اوصياء از فرزند فاطمه 
را بر میمشاری و درعينحال امري املؤمنني  را نيز در ميانشان جای میدهی! و حال روايات
بعدی نيز چنني میباشد .آری در روايت چهارم نيز هرگز عبارت (از فرزندش) ذکر نشده و
اهل تصنيف در آن هنگام که مقصودش را نفهميدند ،بدان دستدرازی کرده و حتريفش
کردند.
اما وصيت در بسياری از منابع و مصادر رمسی و معروف و معترب شيعه از مجله ،غيبة شيخ
طوسی روايت شده و هرگز بدعت ما نبوده که تو چنني اذعان میکنی؛ و واضح است که
مقلدان صرخی از سوار شدن بر کشتی عمر و بدگويی به ساحت رسول اهلل  ،هيچ ابايی
ندارند و از حضرتش روايت شده( :هر کس مبريد و وصيتی نکند ،به مرگ جاهليت مُرده
()1
است).
و تو ای نادان! اگر رواياتی که ذکر کردی را با دقت خبوانی ،میفهمی که قائم مذکور در
آنها امحد مزبور در وصيت رسول اهلل  است و او تکميلکنندهی دوازده تن از فرزند
فاطمه  میباشد؛ و اما شاهد گرفنت روايت ششم و هفتم ،به جهل و نادانی مرکب تو
اشاره دارد؛ ما مهانطور که خودت در آغاز اين حبث گفتی ،میگوييم که مهدی حممد بن
احلسن  نيز بر اساس تفصيلی که بيان شد ،قائم است؛ لذا اين دو روايت با طرحی که ارائه
کردمي ،در تناقض نيستند .ما مُنکر وجود امام مهدی حممد بن احلسن  نيستيم ،مهانطور که
فقهای آخرالزمان خائن با اسلوب علمی خود چنني القاء میکنند ،هرچند زبانشان در ظاهر از
وجودش میگويد؛ و نيز عدم فهم صحيح تو از آنچه در کتاب (خالصه )...آمده ،تو را در
چنني تنگنايی قرار داده است.
و در توضيح ششم میگويد( :از صفات و نشانههايی که ذکر کردی ،میگوييم آری آن
 .1مناقب آل ابیطالب :ج  1ص .412
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صفات و نشانههای حقيقی هستند که برای امام مهدی  ذکر شدند؛ اما دليل اساسی برای
شناخت ايشان يا بهعبارتديگر ،آنها دليلی بر انفصال شخصيت مدعی به اسم قائم امحد
احلسن  به عنوان صاحب آن نشانههای مزبور و بني شخصيت حقيقی که روايات بدان
اشاره داشتهاند و آن نشانهها را برايش ذکر کردند ،نيست بلکه آن شخصيت خاص امام مهدی
قائم صاحب امر  است که يک شخصيت بيشتر نيست؛ و الزم است نظر خواننده و تو را
به اين امر متوجه سازم که در حال حاضر ،واقعاً برای سازمان های جهانی اطالعاتی و
کشوری که يهود آن را رهربی می کند ،بسيار آسان است؛ به اين صورت که مردی را با اين
صفات و نشانهها آماده سازند تا باعث گمراهی و شبههافکنی عليه قضيهی حق امام 
شوند .پس تا زمانی که ابزار آرايش و زيبايی وجود دارد و تا زمانی که امکان ريا و دروغ و
فريب وجود دارد و تا زمانی که هر فردی می تواند تأويل کردن را ادعا کند ،برای هر
شخصی امکان دارد که برخی از ظواهر روايات را بر خودش تطبيق دهد؛ حتی از روی دروغ
و فريب .حتی اگر امکان ثابت شود ،به وجود آمدنش ثابت منی شود و اينکه فقط در مورد
اين فرد مدعی ثابت شود و نه غير او که امکان در موردش نيز وجود دارد.
پس ای امحد احلسن هيچ دليلی در انطباق ظاهر روايات بر خود نداری و از طرف ديگر
منجر به بازداشنت مؤمنني شيعه از دعوت حق و پريوی از آن دعوتهای منحرف گمراهکننده
که از عمال غرب و صهيونيسم جهانی نشئت گرفته ،میشود تا امام حقيقی ،غريب و تنها و
بیيار و ياور مباند و در نتيجه شرط ظهور مقدس زايل میگردد و آن آمادگی گروه مؤمن
میباشد ،يا از بين بردن موضوع امام عادل از خالل ظهور دروغگويان،که حقيقت امام و
دعوت مبارک و مبادی ايشان را -با احنراف حرکت ايشان و رفتارشان -از مسير اهل بيت
 دور نگه داشته است؛ و اين احتمال را قطعی و موضوع را روشن می سازد ،وقتی در
ظهور بسياری از دروغگويان منحرف دقت مناييم؛ مهان افرادی که ادعای مهدويت و نيابت از
سوی امام میمنايند.
بنابراين حتقق يکی از دو احتمال يا هر دوی آنها ،منجر به ضربه زدن به امام مهدی 
میشود و بر اين اساس اگر ادعايت در صورت يکی از احتمالها يا هر دو حتقق يابد ،اين
منیتواند به معنای اشارهای باشد که آن نشانههای مذکور دليلی برای توست بلکه با تأييد
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دعوت حق بر ضد تو هستند؛ و اما دليل حقيقی ،علم و برهان و دانايی به حرام و حالل است
و اگر تو با دليل علمی آن را ثابت کنی ،دعوت تو را تصديق میکنيم و اال از مدعيان دروغني
مهدويت هستی که روايات به آن اشاره کردهاند).
میگومي :از کجا درآوردی که صفات و نشانههايی که از انطباقش بر سيد امحد احلسن
 میگوييم ،از صفات و نشانههای پيوسته هستند؟! آيا امر به نسبت برای تو يک دشنام به
حساب منیآيد؟ تو به اشتباه گذشتهی خود باز میگردی و در مهان چاه میافتی! اگر به آنچه
در کتاب (خالصه )...در باب متايز امام مهدی حممد بن احلسن  و مهدی اول امحد احلسن
 ،آمده ،توجه و التفات میکردی ،بهجای ياوهگويی حداقل در آنها تدبر و تأمل
میکردی!
و اما مسئلهی تزيني مهانطور که بر آن نام هنادهای ،بهراستیکه آن نقطهی کور و سياهی
است که صرخی به بدعت گذارده و مشا بعد از او طوطیوار تکرار کرديد.
لذا نشانهها و صفاتی که اهلبيت  ذکر کردند ،با بيانات ديگری که شخصيت قائم را
مشخص کرده ،شفاف شدهاند .از مجلهی آنها :نشانههايی که علم و احتجاجش با وصيت را
توصيف میکند و ديگر نشانهها و ادلهای که اگر در يک شخص مجع شوند بیترديد او قائم
است ،اما اکتفا بر يک نشانه از صفات شخصی و توجيه طعنهها و اشکاالت بر آن ،امری
بسيار خطري بوده و راهی را در پيش روی اهل باطل میگشايد تا با تريهايشان هرکدام از
نشانهها را مورد هدف قرار دهند و به زايل شدن متام نشانهها بياجنامد؛ و اين مهان نتيجهای
است که میخواهد ،يا بهعبارتديگر اين مهان نتيجهای است که ياوهگويیهای انديشهی
بزرگ صرخی بدان رسيده است.
اما مههمههای بسياری که از صرخی نقل میکنند ،ایکاش قبل از نقلش در آن تدبر
میکردی! دعوتهای باطلی که تاريخ تشيع شناخته دليلی برای مبارزه با هر دعوت ديگر
نيست .معلوم است که پرچمهای باطل بسيار حول پرچم حق به اهتزاز در میآيند و اين سنت
خداوند متعال است تا خداوند ،فرد ناپاک را -که شبهات را به عنوان عذری برای سقوط
خود میگيرد -از فرد پاک -که پاکیاش او را به سوی پرچم حق هدايت میکند -جدا کند.
بلکه اين حقيقت «حقيقت پرچمهای متشابه» مسئلهای است که معنای بسياری از روايات
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میباشد.
درهرحال مبالغه در فزونی مدعيان نيابت و يمانيه تالشی برای حتريک مردم و دور
ساختنشان از هر دعوتی است که در آن حقی هنفته باشد .در حقيقت ادعای نبوّت امری نادر
و با داليل قطعی باطل است ،چراکه بعد از رسول اهلل  هيچ نبوّتی وجود ندارد؛ و اما
ادعای مهدويت از سوی اهل سنّت نيز به سبب اقامهی ادلهی قطعی باطل است؛ زيرا طبق ادله،
امام مهدی  از ذريهی علی  و فاطمه  و فرزند مستقيم حسن عسکری 
است و امکان ندارد از مذهب غري اهلبيت  باشد و مدعيان مهدويت از سوی شيعه نيز
بهندرت يافت میشوند ،که ادعايشان از اساس باطل است درصورتیکه شخص صاحب پدر و
مادر معروفی بوده و اکنون به دنيا آمده است؛ زيرا ادلهی قطعی ذکر کرده که امام مهدی
 فرزند امام حسن عسکری  و مادرش نرجس خاتون  است و هزار سال پيش به
دنيا آمده است؛ بنابراين مدعی چنني امری اصالً در خور شنيدن نيست و نبايد به او توجه
کرد .سپس ادعاهای مهدويت در موضوع حيلهی شيطانی برای تشويش امر باال گرفت ،لذا
سيد امحد احلسن  ، هرگز ادعا نکرده که امام مهدی  است و هرگز مدعی نبوّت
نشده است.
و اما قضيهی ميانی ...از زمان امام حسن عسکری  تا مهني عصر ما هرگز نشنيدهامي
کسی ادعای آن شخصيت را بکند جز حيدر مشتت که کالً ادعايش باطل بود؛ زيرا از پريوان
سيد امحد  بود ولی از ايشان مرتد شد؛ و حتی مدعی سفارت نزديک بود در عصر غيبت
کربی اعدام شود ،و مههی ادعاها در زمان سفريان چهارگانه بوده اند؛ و نيز حممدعلی باب يا
ال به آنها توجه و التفات نشده است.
برخی ادعاهايی که اص ً
و میگويد( :اما امام چگونه ازدواج کرده ،و آيا خانوادهی مهسرش میدانستند که او امام
است و مهسرش میدانست که او امام است؟ و اگر خانواده و قبيلهاش را منیشناختند چگونه با
او ارتباط پيدا کرده و به او زن دادند ،درحالیکه او را منیشناسند؛ و اگر مدتی بعد از ازدواج
او را شناختند و صاحب ذريه شد ،چگونه مردم او را نشناختند و امرش را بر مردم آشکار
نساخت يا بهعبارتديگر چگونه مردم ،به سبب جمهول و ناشناس بودنش ،در پی ازدواجش
حتقيق نکرده و امرش را کشف نکردند .پس اگر بگويی او ازدواج کرده و مهسر و اهلش
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حقيقتش را نشناختند و اين امر برای خمفی و حفاظت از حيات شريفش بوده ،خب اکنون
چطور شده که شخص خود را از خالل فرستادن فرزندش به مردم معرفی میکند مهانطور که
ادعا میکنی درحالیکه او اصالً ظاهر نشده و از پردهی غيبت بريون نيامده است و بعد از
اينکه فرزندش ظهور کرده از وجود فرزندان و اوالد و ديگر ذريهاش خرب میدهد .اکنون آنها
کجايند و چرا امحد مدعی شده نه غريشان و اگر در ادعايش راستگوست آن ذريه و عشريه و
قبيلهی بزرگش که هرگز بر مردم آشکار نکرده ،کجاست؟ آيا تاکنون يکی از آنها خود را
به مردم معرفی کرده يا فقط امحد احلسن خود را معرفی کرده و اگر معرفی کرده و خودش را
دليلی بر وجود امام و خانواده و ذريهاش قرار داده ،آيا اين دليل قانعکنندهای برای مردم به
حساب میآيد؟ پس اگر خرب فقط از جانب اوست ،در اين صورت دليل مدعی با علم و يقني
برای شخص مقابل حتقق منیيابد تا ادعايش را تصديق کند .بگو برهانتان را بياوريد اگر
راستگو هستيد ...بلکه ما میدانيم که تو امحد معروف در قبيله و نسب و سلوک و
گذشتگان خود هستی و از مدعيان دروغني مهدويت میباشی که اهلبيت  به آن اشاره
کردهاند).
میگومي :اما سؤالهايت چگونه ازدواج کرده و ...و ...اخل خودت به دنبال پاسخشان باش
ما پاسخی برای آنها ندارمي و شناختش نيز چندان امهيتی برای ما ندارد و نيز معتقدمي که امام
 از ما و مدعيان اهل انديشهی عظيم ،بسيار حکيمتر و داناتر است (که چگونه ازدواج
کرده و با چه کسی وصلت کرده...اخل) ،در حقيقت معتقدم که اين سؤالهايت هنايت
سفاهت است ،طبق قرارمان تو دليلی بر وجود ذريه برای امام مهدی  میخواستی و هبتر
بود بهجای حاشيه رفنت به اصل سؤال توجه میکردی و در اين حالت به تو میگوييم :به
کتاب (پاسخ قطعی به مُنکران ذريهی مهدی  ،)رجوع کنی؛ و در خصوص قبيله ،سعی
کن از شيخ کورانی بپرسی که روزی با مردم بسياری در صعيد مصر مالقات کرد که نسبشان
به امام مهدی  باز میگردد.
و اخرياً میگومي که مؤلف کتاب (خالصهای از دعوت سيد امحد احلسن  ،)يکی از
انصار است و نه شخص سيد امحد احلسن  اما تو اصرار داری که مؤلفش را سيد بدانی و
چه حکمتی در اين اصرار است اهلل اعلم؛ اما مؤلف کتاب تو احتمال میرود صرخی باشد؟!
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و میگويد( :مورد ششم :در دعای روز سوم از ماه شعبان ،روز والدت امام حسني 
چنني دعايی ذکر شده( :خدايا از تو مىخواهم به حق مولود در اين روز ،كه به شهادتش وعده
داده شد ،پيش از برخاسنت صدايش و قبل از والدتش ،آمسان و هركه در آن است ،زمني و هر
كه بر آن است بر او گريست درحاىلكه هنوز قدم در جهان نگذاشته بود ،كشته اشک ،سرور
خاندان ،مدد يافته به يارى در روز رجعت ،عوض شهادت او اين است كه امامان از نسل اويند
و شفا در خاک قرب اوست ،و پريوزى و رستگاری مهراه اوست ،و جانشينان يا اوصياء از
خاندان اويند ،پس از قائمشان و غيبتاو).
توضيح نُهم :تو مقطعی از اين دعاء را برگرفتی و آن( :مدديافته به يارى در روز رجعت)،
و در اين مقطع داللتی بر رجعت است که بعد از ظهور امام  يا در حني ظهورش حتقق
میيابد تا باعث استحکام قواعد دولت مقدس حضرت گردد).
میگومي :موضع شاهد ما آنچيزی نيست که ذکر کردی و هيچ تأثريی بر موضع شاهد
ندارد و برای تبيان میگومي :مقصود از (مدديافته به يارى ،روز بازگشت) ،امام حسني  و
دعا در حق اوست اما موضع شاهد ما اين مقطع است( :و جانشينان يا اوصياء از خاندان اويند
پس از قائمشان و غيبتاو) ،اوصيای مذکور در اينجا بعد از قائم و غيبتش میآيند ،يعنی در
دولت عدل اهلی البته بهاستثنای امحد که برای اثبات وجودش در عصر غيبت دليل ارائه کرده
است (به وصيت بنگر).
میگويد( :آنچه مطرح کردی مبنی بر اينکه فرستادهای از جانب امام  و دارای
تکليفی از شخص امام  در قبل از ظهورش هستی ،احتمالی بيش نيست و احتمال در مقابل
احتمال قرار میگريد و با ورود دو احتمال ،امجال تعيني میشود .در تعيني امجال استدالل باطل
میشود و اينچنني دعوت تو فقط يک ادعاست و هيچ دليلی بر صحتش نداری).
میگومي :مسئله ،مسئلهی ادعاهايی نيست که حقيقت خارجی ندارند؛ پس اگر تو به وجود
آنچه آن را احتمال مینامی ،اعتقاد داری بر توست که آن را به گوش ما برسانی تا ببينيم در
مقابل مناقشه حمکم است؟!
میگويد( :هيچکس از مبدأ حاکميت اهلل نگفته مهانطور که ذکر کردی بلکه بر تو تأکيد
میکنيم که کسی جز سيد حسنی هرگز چنني امری را اعالن نکرده است .سيد حسنی در
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بيانات و جنبش انصارش اعالم کرده که حکم برای خداست و دستوری جز قرآن و رهربی
جز مهدی  ندارمي و مهه از اين جريان اطالع يافتند و رسانهها و شبکههای ماهوارهای
اعالم کردند و اين امر هرگز برای تو ذکر نشده است).
میگومي :پاک و منزه است خالق عقل ،چگونه صرخی مشا از مبدأ حاکميت خدا سخن
گفته درحالیکه او و حزبش از مجله گروه شرکتکننده در انتخابات است و اين بيان
رسواکنندهای است که از او صادر شده است؛ خبوانيد شايد مايهی هدايتان باشد و پردهی
تقليد کورکورانه را از مقابل چشمانتان بدرد:
منت بيانيه:
توجه
(بسمهتعالی
در مکانهای خمتلفی اشاره کرديم که چه بسا حکومت يک فرد «ديکتاتوری» از چند
مسئله بد ،قابل حتملتر است .حتی برای جامعه ،بدی است که قابل حتمل است .حالت بدِ
خونينی که عراق و مردمِ شکستخوردهاش در حال جتربه آن هستند ،تأسفبار و گريهآور
است که مناسبِ اين شرايط منیباشد .و اين مرحله مهان حکومت فردی «ديکتاتوری» است.
آرزومنديم و اميدواريم و حتی از خداوند متعال خواستاريم و از او درخواست میکنيم که فردِ
حاکم ،جزوِ هموطنان پاک و عادل و با انصاف باشد .اين سخن را به اين خاطر میگوييم که
مؤسسهها و تشکيالتی که به نام دموکراسی تشکيل و تأسيس شدهاند و بر مردم حکومت
میکنند ،باعث جلوگيری کار حکومت شدهاند .حتی اين مؤسسهها و تشکيالت و
سخنگويان آن ،جلوگيریکننده و از بينبرنده مهه گامها و کارهای خوب و صالح مردم
میباشند .هبتر و نيکوتر -و حتی الزم -اين است که کار امثال اين مؤسسهها متوقف شود تا
زمانی که شرايط خوب و مناسب و صحيح و نيکويی فراهم شود .بنابراين اعتراض و ممانعتی
نسبت به حکومت جنات وطنی يا حکومت انتقالی يا انقالب نظامی منیباشد؛ تا زمانی که
باعث مصلحت عراق و مردم آن باشد و از خونريزی و گرفنتِ ارواح بیگناه باز ايستند و آن
را کم منايند .مطلبی که الزم است ،اين است که -بدون در نظر گرفنت نام -اين اَخّاذی
خونريزی و گرفنت جانها متوقف شود.
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امري املؤمنني  فرمودند( :جوامع بشری ناگزيرند از اينکه امري و فرمانروايی داشته
باشند ،خواه آن فرمانروا شخصی صاحل و نيكوكار باشد خواه ناصاحل و بدكار ،چراکه او با
امنيتی كه در حوزه حكومتی خود برقرار میسازد افراد متدين به وظايف اميانی و انسانی خود
عمل و اشخاص كافر كه هدفشان در زندگی كامكاری است از لذايذ هبرهمند میگردند.
خداوند با وجود حكومت حافظ امنيت ،افراد را به اجل مقدرشان میرساند ،بهوسيلهی او
ماليات مجعآوری میشود ،به فرماندهی او پيكار با دمشن عملی میگردد ،با مراقبت او امنيت
طرق و شوارع تأمني خواهد شد و با قدرت حكومت حقوق ضعيف از قوی گرفته میشود و
خالصه در پرتو امنيت نيكوكاران به آسايش میرسند و از تعدی و جتاوز بدكاران راحت
میشوند) هنج البالغة :ج  1خطبه .41
گفتيم و بار ديگر تکرار میکنيم آنچه مهم بلکه واجب است جلوگريی از قتل و کشتار و
خونريزی است و دفع و منفع متام اسباب و عوامل و مقدماتی که سبب اين مفسدهی بزرگ و
قبيح شده است؛ و فرقی ندارد که عاملش حاکم سنّی باشد يا شيعی يا عربی يا کردی يا حاکم
غري معروف و غيرمشترک در حوزهی سياسی (درحالیکه صاحب فضل و نسب باشد) ،يا در
حوزهی سياسی مشترک بوده و شروط وطنی و اخالقی و شرعی در موردش توفري يافته باشد،
مثالً مالکی يا زوبعی يا طالبانی يا غريشان يا يکی از مفرداتشان يا به مهراه ديگری و يا رئيس
جملس يا هر عنوان مهم ديگر برای حتقق هدف وطنی و اخالقی و شرعی و تارخيی.
و خداوند متعال موفق و مسدد و معني و ياور است.
سيد حسنی
/6شوال 1427/ه

منت خواندنی:
بسم اهلل الرمحن الرحيم
محد و سپاس خداوند بر بالها و بزرگی نعمتهايش و سالم و درود اهلی بر حممد و آل
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حممد  ،ائمه و مهديني باد.
شاعر گويد :أوردها سعد وسعد مشتمل ما هکذا تورد يا سعد اإلبل
سعد در حالی که خود را در ميان جامه و چادر پيچيده بود ،شتران را برای آب خوردن آورد.
بدا ای سعد! اينگونه شتران را برای آب خوردن منی آورند.
سبحاناهلل چنني کالمی بعيد است؛ چنني سخنی از مرد مدعی تديّن بلکه مدعی اعلميت
بلکه مدعی واليت امر بر شيعهی آل حممد  بوده است! آيا حممود صرخی منیداند که
عقيدهی اسالم در تعيني حاکم با تنصيب اهلی يا حاکميت خدا آغاز میشود و آيا منیداند که
حمور اسالم به دور حاکميت خدا و حاکم تعيينشده توسط خدا نه مردم ،میچرخد؟! عجيب
است که صرخی ،بيزاری خود را از اصلی که آل حممد  خونهایِ پاکشان را به خاطرش
دادند ،اعالم کرده است؛ خونهای سيد الشهدا  و به خاطر آن هبای باارزش و گرانقيمتی
خبشيدند( .بيزاریاش) با سخنش متناقض است و آن اين است که دموکراسی که اِشغالگر
کافر آورده و بالهايی را بر سر مردم عراق آورده است و مردم از آن ،بدترين مسائل را ديدند.
بنابراين با نظر متين و خوبش اينگونه قائل شده است که به راه ديکتاتوری در حکومت روی
آورده است .اين مرد ،دعوت به آتش کِشاندن افراد خملص میکند تا انقالب نظامی ايجاد کنند
که مردم را از بدی دموکراسی رهايی خبشد!!
به صرخی میگومي :آری دموکراسی امريکايی و هر دموکراسی ديگر چيزی جز خرابی و
ويرانی و تلخیهای خمتلف برای مردم به مهراه ندارد و منونهی آن حکم ديکتاتوری است (و آن
را در حديث مزبور بهوضوح شناختيد) و تنها دليلش اين است که زندگی و حيات سياسی،
اجتماعی و اقتصادی ،اخالقی اصالح منیشود مگر اينکه رهربی مردم به دست ولیاهلل که
خداوند او را منصوب کرده ،تسليم شود و اين گفتهی اسالم و مذهب اهلبيت  است،
حال جای تو در اين ميان کجاست؟؟ و منیدامن چگونه نفست گمان کرده که حاکم ديکتاتور
يا دموکراسی میتواند مههی موقعيتهای پريوزمندانه را مهيا کند و اُمت را بهسوی اصالح
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رهنمون سازد؟ کارت بهجايی رسيده که به دين حممد  شک میکنی؟ آيا چنني میگويی
که موقعيت امروزی يا در برخی اوقات ،چنني اجياب میکند که مبدأ حاکميت اهلل را تعطيل
کند؟ آيا گمان میکنی که اسالم ،موقعيت زمانی و هر موقعيت ديگر را درک منیکند؟! و
معنای شاهدت در کالم امري املؤمنني  چيست( :و انه البد للناس من امري بر او فاجر يعمل
يف امرته املؤمن و يستمتع فيها الكافر يبلغ اهلل فيها االجل و جيمع به الفي ء و يقاتل به العدو و
يامن به السبل و يوخذ به للضعيف من القوي حيت يستريح بر و يستراح من فاجر)( ،جوامع
بشری ناگزيرند از اينکه امري و فرمانروايی داشته باشند خواه آن فرمانروا شخصی صاحل و
نيكوكار باشد خواه ناصاحل و بدكار چه او با امنيتی كه در حوزه حكومتی خود برقرار
میسازد افراد متدين به وظايف اميانی و انسانی خود عمل و اشخاص كافر كه هدفشان در
زندگی كامكاری است از لذايذ هبرهمند میگردند خداوند با وجود حكومت حافظ امنيت،
افراد را به اجل مقدرشان میرساند ،بهوسيلهی او ماليات مجعآوری میشود ،به فرماندهی او
پيكار با دمشن عملی میگردد ،با مراقبت او امنيت طرق و شوارع تأمني خواهد شد و با قدرت
حكومت حقوق ضعيف از قوی گرفته میشود و خالصه در پرتو امنيت نيكوكاران به آسايش
میرسند و از تعدی و جتاوز بدكاران راحت میشوند) .آيا گمان میکنی که اين فرموده با
مقولهی حکم ديکتاتوری که به سويش رفتهای موافقت دارد؟ اگر اينطور است پس آن علم و
اعلميتی که از آن دَم میزنی کجاست؟!
اما امري املؤمنني  در اينجا در صدد تعيني حقيقت تکوينی و نه شرعی بوده که مردم نياز
به يک رهرب و فرمانده دارند؛ و بهعبارتديگر اين مقوله شامل تشريعی منیشود که باعث تسلّط
ديکتاتور يا فاجر شود ،بلکه فقط درصدد تأکيد بر حقيقت تکوينی است که با ضرورت وجود
حاکم مُيَسَر میگردد؛ و اما اينکه چه کسی اين حاکم را تعيني کند و وظايفش چيست اين
امر ديگری است .اما پاک گرداندن نفوس و ارواح هرگز موافق حکم مالکی و زوبعی و
طالبانی که چاپلوسشان هستی ،نبوده بلکه تنها موافق حجت خدا بر زمني میباشد.
میگويد( :توضيح سيزدهم( :آنچه ذکر کردی مبنی بر اينکه تو صاحب امر و وصيت
هستی ،اين ادعايت را قبالً باطل کردمي به اين دليل که صاحب امر ،امام مهدی معصوم 
است و در روايات متواتر ثابت شده که ايشان قائم و صاحب امر و مهدی و حجت 
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است؛ پس اگر ادعا کردی که امام مهدی  هستی ،اين گفته با گفتهات که میگويی
فرزند و وصی و فرستادهاش هستی ،متناقض است و اگر بگويی که فرزند امام مهدی 
هستی نيز اين ادعايت بدون دليل است).
از نُو میگومي :صاحب کتاب هرگز ادعا نکرده که صاحب امر و وصيت است بلکه ذکر
کرده :سيد امحد احلسن  ،صاحب امر و وصيت است و آن را با ادله ثابت کرده؛ آيا در
مورد ادله مناقشهای هم کردهای تا شر سفاهتت را از سرمان کم کنی؟! آيا به تناقض خود
توجه کردهای؟! فردی که قائل است که سيد امحد احلسن  ،فرزند امام مهدی  و
فرستاده ايشان است ،چگونه اين اِتّهام متوجه او میشود که قائل به نبودن امام  میباشد؟
و آيا گفتهی ما مبنی بر اينکه ايشان فرزند و فرستادهاش بود ،تفسريی جز اين دارد که سيد
امحد احلسن  فرعی از اصل امام مهدی حممد بن احلسن  است؟!
میگويد( :بعد از اينکه دانستيم امام  خروج میکند ،درحالیکه داناترين مردم به
حالل و حرام است و علم به حالل و حرام ،از حتصيل حکم از ادلهی ثابت در شريعت نشئت
گرفته ،که بر علماء در عصر غيبت و نيز در ميان اهلبيت  در دادن حکم جاری بوده
است؛ و هنگامیکه مسلمانان در امری دچار حريت میشدند به علی  يا يکی از اهلبيتش
 رجوع میکردند و هنگامیکه امام  به آنها حکم میداد ،میگفتند دليل بر اين حکم
چيست و حضرت از قرآن يا سنّت رسول اهلل  به آنها دليل میداد؛ لذا قرآن و سنّت،
مرجع اهلبيت  است و همچنني برای علمای بعد از ايشان در عصر غيبت چنني است؛ هر
کس در استنباط داناتر از مردم باشد ،مقدم شدن تام او نسبت به امام  و امور عادالنه حتقق
يافته و او داناترين مردم به حالل و حرام میشود؛ و تو ادعا میکنی که داناترين به تفسري قرآن
هستی و ناسخ و منسوخ و حمکم و متشابه آن را میدانی؛ آنچه از تو میخواهيم اين است که
اول ثابت کنی داناترين مردم به حالل و حرام هستی و سپس میگوييم تو امام يا نايب امام
هستی و میتوانيم يک قياس منطقی برايت شکل دهيم که :هر کس داناترين مردم به حالل و
حرام باشد ،او امام يا نايب امام است).
توضيح من :داليل حالل و حرام ،قابل پذيرش منیباشد؛ به اين خاطر که مشا اصول عقليه را
جزو آن میدانيد.
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مشا نسبت به حالل و حرام ،از من داناتر نيستی(صغری)
توضيح من :اين مسئله اختالفی است .قائل شدن به آن ،مصادره به مطلوب است.
بنابراين مشا امام و مناينده امام نيستی.
قطعاً نتيجه ،در مورد نيابت اشتباه است؛ به اين خاطر که مقدمات ،اشتباه است.
و ما تو را حتدی میکنيم که آن صغری را حتقق خبشی ،که سيد حسنی آورده و آن اثبات
علمش به حرام و حالل از خالل حبث اصولی عالی در تفکر حمکم اوست؛ و هر کس داناتر از
مهه به حمکم و متشابه و ناسخ و منسوخ قرآن باشد و صاحب عظايم و معجزات باشد ،قادر به
پاسخ به فکر حمکم است .بگو منتظر باش و من نيز با مشا منتظر میمامن و با قياس منطقی ثابت
میکنيم که سيد حسنی نايب عام و حقيقی امام و مطابق با مقدمات کربی و صغری و به حرام
و حالل داناست).
میگومي :معنا و مفهوم معرفت ايشان  به حالل و حرام تقدمي شد ،اما گفتهی او مبنی
بر اينکه ائمه در حکم شرعی استنباط میکنند مهانطور که فقهايش چنني میکنند ،مصيبت
بزرگی است .اهلبيت  اصول را منیشناسند و اصالً هيچ اهتمامی به تفکر حمکم صاحبتان
ندارند؛ بلکه سخن عجيبت اين است که میگويی هنگامیکه مردم از ايشان دليل خبواهند ،از
سنّت به آنان دليل میدهند ،آيا متوجه کالم خودت هستی؟! حديثشان از سنّت درحالیکه
مورد سؤال در خصوص دليل بوده ،آيا دليل از مهني سنّتی میآيد که مورد سؤال قرار گرفته
است؟!
و اما در باب قياس ارسطويی تو ،بیشک اشک ارسطو را در آوردی و قلبش را خون
کردی و آن از مجله ياوهگويیهای عقلی مشاست که خدا هيچ دليلی بر آن نازل نکرده و ای
مقلد! دين خدا با عقول ناقص آدميزاد حاصل منیشود چه رسد به عقول نارس.
ای ارسطوی اين زمان ،آيا به ما خرب منیدهی که چگونه حقانيت مقدمهی کربی حتقق يافته
است؟!
سپس بهسوی صرخی خودت برو و قياسی که ذکر کردی را به او نشان بده ببني در
موردش چه میگويد و سپس مهديگر را میبينيم! اما کلماتت در مورد رؤيا چقدر به
خطخطیهای کودکانه شباهت دارد!
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کتاب (خالصهای از دعوت سيد امحد احلسن  )را خبوان ،سپس بعد از مشورت با
صاحب فکر حمکم ،نکاتی را برای مناقشه مرتب کن ،گمان منیکنم که از تو راضی باشد و
اين روايت در مقابل توست :حسن بن علی الوشاء گويد(:مردیازمروبهمهراهمارجال
واقفیبود.پسبه او گفتم:تقوایاهلیداشتهباش .من هم مانند تو بودم اما خداوند قلبم را
نورانی کرد ،تو روزهای چهارشنبه و پنجشنبه و مجعه را روزه بدار و غسل کن و دو رکعت
مناز خبوان و از خداوند خبواه که تو را در رؤيا بدين امر ارشاد و راهنمايی کند.پسبهخانه
بازگشتم و کتابی از ابی احلسن  يافتم که در آن مرد را به اين امر دعوت کنم ،پس
بهسویاورفتم و با خرب کردم و گفتم:خداوند را سپاس گو و صد بار استخاره بگري؛ وبدو
گفتم:من کتاب ابیاحلسن  را يافتم و خواستم آنچه که در آن است را به تو بگومي و از
خداوند میخواهم که قلبت را نورانی گرداند.پسآنچهازروزهداری ودعا بهتوگفتمرا
شهادتمیدهم که او امام

اجنام بده ...پس در سحرگاه روز شنبه به سويم آمد و گفت :
مفترض الطاعه است .گفتم :چگونه يقني حاصل کردی؟ گفت :ديشب ابواحلسن  در
خواببه سويم آمد و فرمود:ایابراهيمبه خدا سوگند که به حق بازگشتی و اذعان داشت
()1
که کسی از آن آگاه نيست جز خداوند متعال).
و میگويد( :توضيح هفدهم :طلب تو در آوردن معجزه و حتدی با آن بر سيد سيستانی،
علی خامنهای ،سيد حممد سعيد حکيم ،سيد حممدحسين فضلاهلل و شيخ فياض ،به آنها گفتهای
هرکدام از معجزات پيامربان را خبواهند ،برای آنها میآورم .ما چنني چيزی از تو طلب
منیکنيم تا باعث رنج و مشقتت نشود اما در عَوَض چيز ساده و آسانی را در حد توانت طلب
میکنيم و آن اين است که سيد حسنی ،علما را با معجزهی فقه و اصول به حتدی فرا خوانده و
آن مقدمهی صحيح برای امام يا نايب او میباشد ،مهانطور که قبالً ثابت کردمي؛ پس بر تو
واجب است که اگر میتوانی اين مقدمه را باطل کرده و ثابت کنی که سيد حسنی به حالل و
حرام دانا نيست .در اين صورت نظرات تو برای ما کامل و مؤيد است و عاقالنه نيست که دو
دعوت جمزا بر مکلف در يک آن واحد باشند؛ زيرا حق مهواره يکی است و در طول زمان،
 .1اخلرائج واجلرائح :ج  1ص  222احلديث  ،42حبار األنوار :ج  21ص  42احلديث  ،2العوامل :ج  44ص
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تصديق يکی از آن دو به بُطالن ديگری ختم میشود پس بر تو واجب است که ادعای سيد
حسنی و عدم حجيت معجزهاش را بر مکلف باطل کنی تا حجيت تام فقط برای دعوت تو
باقی مباند).
میگومي :مقلدان صرخی اين مقاله را خبوانند:
توقفی با حممود صرخی:
حممود صرخی از خنستني فقهايی بود که از سيد امحد احلسن  طلب معجزه کرد و امر
اين مرد چه عجيب است ،معجزهای را طلب کرده که در طول تاريخ سابقه نداشته است؛ او
از امام مهدی  يا فرستادهی ايشان معجزهای طلب میکند که موضوعش علم اصول است
و قبل از وقوف بر مسئلهی معجزهی اصولی مزعوم ،دوست دارم ابتدا مناقشهای با شيخ جنفی
و شيخ کورانی که اذعان دارند دليل فرستادهی امام مهدی  حمصور به معجزه میباشد و ال
غري داشته باشم.
میگومي :هيچ دليلی بر اينکه معجزه يک دليل شرعی بوده ،وجود ندارد و معجزه در
هبترين حاالتش مصداقی از مصاديق دليل شرعی است و نيز هيچ دليلی وجود ندارد که امام
مهدی  يا فرستادهی قبل از ايشان حقانيت خود را از خالل معجزهی مادی ثابت کند؛
بلکه روايات به امور ديگری غري از معجزهی مادی اشاره میکنند .در خطبهی مشهور در بني
رکن و مقام ،امام مهدی  با کتاب خدا احتجاج میکند( :ای مردم هر کس در کتاب
()1
خدا با من احتجاج کند ،من سزاوارترين مردم به کتاب خدا هستم).
در حقيقت ،جنفی و کورانی و غريشان اصراری بر معجزهی مادی ندارند؛ به اين خاطر که
ايشان خواستارِ حق هستند و اعتقاد دارند که راه به سوی حق ،در معجزه منحصر است .و
احتماالً از خالل مترکز بر آن میخواهند از ادلهی شرعی که وصی و فرستادهی امام مهدی
 ،سيد امحد احلسن  مطرح کرده ،رویگردان شوند و اگر بهراستی طالب حقيقت
بودند بزرگان مراجع شيعه در جهان را به پذيرش درخواست سيد امحد احلسن  در
میآوردند تا آنها را بهوسيلهی يکی از معجزات انبياء ،متقاعد سازد.
و در هر حال دوست دارم اکنون حديث خمتصری در باب معجزهی معتمد ،بر اساس آنچه
 .1املعمم املوووي ::ص .444
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در کتاب (جهاد درب هبشت) به تأليف سيد امحد احلسن  ،آمده است را بيان کنم؛ کتابی
که میبينم -مهانطور که شأن کتب ديگر سيد چنني است -بهعنوان يک دليل برای صِدق
دعوتش ،کفايت میکند.
طلب معجزه توسط مردم در حقيقت از تصورشان مبنی بر اينکه معجزه متام شک و
ترديدشان را زايل میگرداند ،و آنان را بهطور مستقيم به حق هدايت میکند ،نشئت میگريد؛
و بهعبارتديگر آنها معجزه را طلب میکنند؛ زيرا میخواهند علمی قاطع و با جزم و يقني بر
عقول و قلوبشان مسلط شود ،بدون اينکه ذره ای و نوک سوزنی شک و ترديد در آن باقی
گذارد؛ اما تأمل و تدبر در قرآن کرمي حقيقتی مغاير با اين تصورات را بر ما آشکار میسازد،
که معجزهای که مردم فرض میکنند آنها را بهطور مستقيم بهسوی حق میراند ،برخاسته از
اوهام و تصوراتشان میباشد؛ و معجزاتی که به دست پيامربان حاصل گشته -بيشترشان به
درخواست اقوامشان بوده -هرگز به آن نتيجهای که مردم میخواستند ،که مهان اميان بیشک
و يقني بوده ،نرسيد ،بلکه باعث تکذيب و انکار و اهتام شد و گفتندَ﴿ :لقَالُواْ إِنَّمَا سُكِّرَتْ

حنُ َق ْومٌ مَّسْحُورُونَ﴾( ،قطعاً مىگفتند در حقيقت ما چشمبندى شدهامي بلكه ما
أَبْصَارُنَا َبلْ نَ ْ
مردمى هستيم كه افسون شدهامي))1(.و اين امر به سبب نقص معجزات نبوده بلکه به سبب
طبيعت معجزه میباشد.

پس اميانی که خداوند میخواهد ،اميان به غيب است و میفرمايد﴿ :امل * ذَلِكَ الْكِتَابُ الَ

رَْيبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمَُّتقِنيَ*الَّذِينَ ُي ْؤمِنُونَ بِاْلغَ ْيبِ وَُيقِيمُونَ الصَّالةَ َومِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُن ِفقُونَ﴾( ،الف
الم ميم * اين است كتاىب كه در [حقانيت] آن هيچ ترديدى نيست [و] مايه هدايت
تقواپيشگاناست * آنان كه به غيب اميان مىآورند و مناز را بر پا مىدارند و از آنچه به ايشان
روزى دادهامي انفاق مىكنند)﴿ )2(،إِنَّمَا تُنذِرُ َمنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِ َ:الرَّحْمَن بِاْلغَ ْيبِ فَبَشِّرْهُ

بِ َم ْغفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِميٍ﴾( ،بيم دادن تو تنها كسى را [سودمند]استكهكتابحقراپريوىكند
()3

واز[خداى]رمحاندرهنانبترسد[چننيكسىرا]بهآمرزشوپاداشىپرارزشمژدهده).
 .1احلمر.14 :
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ِي يَزِي ٌز﴾( ،تا خدا معلوم بدارد چه
اللهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُ َلهُ بِاْلغَ ْيبِ إِنَّ اللَّهَ َقو ٌّ
﴿وَلَِيعْلَمَ َّ
()1

كسى در هنان ،او و پيامربانش را يارى مىكند آرى خدا نريومند شکستناپذير است).
بنابراين معجزهای که پيامربان میآورند ،آنطور که مردم انتظار دارند منیآيد،که مسلط و
مهيمن باشد و هيچ جمالی برای نفوذ شک و ترديد يا تکذيب باقی نگذارد ،بلکه در حقيقت
اين ميدان برای کشف باطن و ضمري مردم است تا حقيقت برخی ديگر را کشف کند و اينکه
اميان از روی اجبار و زور نباشد ،بلکه برگرفته از انتخاب هوشيارانه باشد.
اميان از راه غيب و انتخاب ،ميدان و جمالی برای معجزه میگستراند و معجزه به مهراه خود
راهی از شک و شبهه ارائه میدهد و آنان که در دلشان شک و ترديد است ،مرتد میشوند و
به مهني سبب بيشتر معجزات ،مشابه با علومی که مردم میشناختند اتفاق میافتاد و امر آنگونه
نيست که برخیها متوهم شدند ،بلکه تنها علوم زمان خاص را به حتدی فرا میخواند.
در حقيقت ،تأمل و تدبر کوتاه ،حقيقت مطلب را در مقابل ما مهچون مثرهی تازه قرار
میدهد؛ مثالً حضرت موسی  با معجزهای نزديک به سحر و جادوگری که در زمانش بني
مصريان منتشر شده بود آمد؛ و گمان منیکنم صاحب انصاف بگويد که هيچ احدی از
مصريان منیتوانست بگويد که اين معجزه ،سحر است درحالیکه با چشم خود میديد نوعی
سحر مثل سحر خودش میباشد ،اما در قدرت و مهارتی فراتر از آن و چگونه است که فرعون
و همکيشانش به آن شک کرده و گفتند که آن از بزرگ مشاست.)...
در حقيقت ،اين مهان راز معجزه است و اين مهان راهی است که مهواره گشوده باقی
میماند ،بدين معنا که معجزه مورد نظر را مورد امتحان قرار میدهد تا ببيند آيا به تفاوتش بني
علم منتشر شده در بينشان (مثالً سحر و جادوگری) پی میبرند و آيا فرقی در نوعشان هست؛
و در هنايت فرق و تفاوت موجود در آن ،دالِ بر وجود خداوند قادر بر مههچيز است و اين
مهان چيزی است که معجزه از مردم میخواهد ،يا اينکه فرق و تفاوت فقط در درجه است و
در اين صورت داللتش بر خداوند قادر نزد کسانی که دچار شک و ترديد میشوند ،منتفی
میگردد .به عبارت ديگر ميدان را برای تفکر و تدبر مردم رها میکند که :آيا معجزهای که
 .1احلديد.44 :
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موسی  با خود آورده ،حق است و بر ارتباطش با آمسان داللت میکند يا اين هم نوعی
سحر است و با سحر و جادو فرقی نداشته جز اينکه قدرتش بيشتر بوده و در هنايت موسی
 پيامرب نيست بلکه ساحر است .آری سحر است بلکه ساحری بزرگ است.
و اگر میخواستيم احنراف قوم موسی  بهواسطهی فتنهی سامری و آنچه از سرگردانی
چهلسالهی قومش را تفسري کنيم ،اصل اين احنراف را در چيزی جز شک به موسی  و
عدم اميان حقيقی به او منیيافتيم البته با مالحظه به اينکه اين احنراف بعد از مشاهدهی بسياری
از معجزات که برخی جداً نادر بوده مثل شکافنت سنگ و جوشش آب از آن ،و شکافنت دريا
و ديگر معجزات بسياری که موسی  با خود آورد ،اتفاق افتاده است.
بنابراين ،امتحان اميان مردم بهواسطهی غيب ضروری است ،بلکه کسانی که به غيب اميان

نياورند ،آوردن معجزه هيچ سودی برايشان ندارد﴿ :الَّذِينَ ُي ْؤمِنُونَ بِاْلغَ ْيبِ وَُيقِيمُونَ الصَّالةَ

َومِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُن ِفقُونَ﴾( ،آنان كه به غيب اميان مىآورند و مناز را بر پا مىدارند و از آنچه به
()1

ايشان روزى دادهامي انفاق مىكنند)،
و قرآن معجزهی جاودان رسول اهلل  است که هيچ معجزهای با آن برابری منیکند و
با اين وجود بار ديگر تأکيد میکند که انسانی را هدايت منیکند مگر اينکه به غيب اميان
داشته باشد؛ و شايد اشتباه نگفته باشم که هر کس معجزهی مادی طلب میکند در حقيقت
اميان به غيب ندارد و شايد چنني شخصی نفس عصيانگر و سرکشش از اميان به غيب ابا دارد
و به مهني سبب خواهان اميان زوری و قهری از خالل طلب معجزه میباشد ،درست مانند
کسی که هيچ تسلطی بر نفس و مشاعرش نداشته و در مقابل خواستههای نفسانیاش زانو زده
و هرچه نفسش امر میکند اطاعت میکند و در هنايت با ظن و گمان اينکه اين روش سالمتی
و راحتی است ،خود را به هالکت میرساند.
با بازگشت به معجزهی اصولی که حممود صرخی به بدعت گذارده ،میگومي :علم اصول
را فرد قراردهنده آن ،با اين ادعا بنا هناده است که ما از زمان قانونگذاری و تشريع دور شديم
و از منابع ما ،خبشی از بين رفته است؛ و آنچه از آن به دست ما رسيده ،هرگز از دست اهل
حتريف و بدايع ،در امان منانده از سويی ديگر ،نيازها و مسائل و مکانهای خالی به وجود
 .1البقرة.1-2 :
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آمده که اين يقين را به وجود آورده است که حرکت استنباط بايد به حرکت در بيايد .و در
رسيدن به استنباط حکم شرعی موفق شد و اينجا بود که برخیها به وضع قواعد اصولی
بهعنوان يک راه بینظري اقدام کردند و علیرغم امکان مناقشه کردن در اين مقدمه ،از مناقشهی
آن به اعتبار اينکه خارج از اصل موضوع بوده خودداری میکنم.
اما اين مقدمه حاوی امر مهمی است و آن :علم اصول ،معلولِ غياب امام  يا قطع
ارتباط با ايشان است ،با توجه به اينکه امام  مهان قرآن ناطق و سنّت صحيح و شريعت
کامل میباشد و بر حسب مبانی و قواعد فلسفی که حممود صرخی و بيشترشان معتقدند،
معلول مهواره بر مدار وجود علت و عدمش میچرخد و بدان وابسته است؛ و در نتيجه ،با
حضور امام  يا کسی که با حضرتش در ارتباط باشد اين نياز و حاجت به علم اصول،
باطل میگردد؛ زيرا امام  به عنوان صاحب شريعت ،حضور يافته و با حضور علت ،علم
اصول قطع گرديده و خود علم نيز بهطوری کلی حمو و نابود میگردد.
در حقيقت معجزهی اصولی مزعوم ،چيزی جز وهم و خيالپردازی جاهالنه نيست .برخی
مردم که نفس و روح خود را در دنيای معينی حمصور میکنند ،تومهشان بهجايی میرسد که
تصور میکنند ديگر دنيايی جز اين دنيا که در آن سري میکنند وجود ندارد يا دنيايشان ،دنيای
کامل است .کالمی از يک انديشمند فرانسوی به نام فولتري به ياد آوردم که میگويد :روزی
جريجريکی درون سوراخ ملخی رفت و وقتی بزرگی و فراخی اين سوراخ را ديد تعجب کرد
و با خود گفت :اين سوراخ بزرگ و فراخ ،حتماً بايد ساختهی دست اهله باشد! اين
جريجريک بيچاره دنيايش را حمدود به سوراخ تنگ خود میبيند و به گمانش ديگر کسی
منیتواند بزرگتر از آن را بسازد و او از درک تصور سوراخی بزرگتر از سوراخ و حمل
زندگی خود ناتوان و عاجز است.
دوست دارم در اين جمال ،به حممود صرخی خرب دهم که علم اصول چيزی جز سوراخ
کوچک در مقايسه با بيستوهفت حرف از علمی که قائم منتشر میکند ،نبوده بلکه در
حقيقت تصور و تومهی بيش نيست.
آری معجزهی اصولی ،يک توهم است که حتی حممود صرخی تصوری روشن از کيفيت و
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چگونگی آن ندارد و هرگز به ما خرب نداده که معجزهی اصولی بايد به چه حنوی باشد! مث ً
ال
ما معجزهی شکافنت ماه را چنني تصور میکنيم که يک قرص ماه به دو نيم تقسيم میشود و
مثالً معجزهی احيای مُردگان را در زنده شدن انسان مُرده در مقابل خود جتسم میکنيم ،اما
معجزهی اصولی را چگونه تصور کنيم منیدامن؟! زنده شدن مُرده برای ما يک معجزه است،
زيرا ما در زنده کردنش ناتوانيم و علم اصول ،يک علم واسطهای (يعنی با تداخل عناصر
مشترک در عمل استنباط حکم شرعی صورت میگريد) و اين علم بر حسبشان ضرورت
داشته؛ زيرا ما حکم شرعی مستقيم يا بیواسطه را منیتوانيم بشناسيم و بر اين اساس ،آيا
شناخت مستقيم و بیواسطهی حکم شرعی از علم اصول يک معجزه است يا خري؟؟
و چگونه از آن عاجز باشيم؟ و فرضاً يک حد معجزهگری برای علم اصول هست ،چگونه
مطمئن شوند علمی که امام  يا فرستادهی امام با خود بياورد در حدّ مهني اعجاز است؟؟
آيا دليلی برای اطمينان به شناخت قبلیشان مبنی بر اينکه هرکس با آن بيايد ،امام  يا
فرستادهی امام است ،وجود دارد؟! اين باطل است ،زيرا اصل طلبشان به معجزهی اصولی،
تعريفی برای امام  يا فرستادهی ايشان است ،يا اينکه شايد پيش از اين تصوری برای
حدود اعجاز فرض کرده باشند و بر اين اساس اگر امام  يا فرستادهی امام  به آنها
بگويد آنچه بهعنوان (معجزهی اصولی) میناميد ،تعبري اشتباهی از علم اعجازی است ،علمی
که متام بشريت از آن مطلع شوند و اين علم قطعاً علم اصول نيست ،هرگز تصديقش منیکنند.
در حقيقت بر حممود صرخی و اتباعش شايستهتر بود که متوجه شوند علم اصول را
ضرورت جهل ما بهحکم شرعی ،به وجود آورده است ،مهانطور که میدانند؛ و علّت
وجودش ،جهل ماست و به وجود دائمی و نيز به اعتبار جهل ما اشاره میکند .آری ،به نظر
مشا ،هدف آن کامل منودن کمبود ما و جايگزينی به جای نادانی ماست .ولی ما اين علم را
اختراع ننموديم .ما میدانيم که اين راه صحيحی است که باطل ،در آن راه ندارد .و دليل اين
مسئله ،اين است که ما تصوری از شکل برتر آن نداريم .و به مهني سبب میبينی که هر اصولی
يک منظومهی کامل میبيند و به مقتضای آن عملش را وسعت میخبشد حتی اگر در آخر
متناقض شود يا بر آن چيزی بيفزايد که از ابتدا در آن نبوده است.
عدم وجود تصوری از صورت مثالی برای منهج علم اصول ،ما را به عدم صحت طريقهی
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آن سوق میدهد؛ پس چگونه ممکن است به وجود حدود معجزهگر برای اين منهج يقني يابيم،
درحالیکه بهطور قطعی از صحتش اطمينان ندارمي بلکه احتمال میدهيم که بهطور تأکيد روش
باطلی است.
و اين امر در حقيقت بر حممود صرخی دشوار آيد ،مردی که به اعلميت و علم اصول
شهرت يافته ،اما مشکل اينجاست که اتباعش بسيار بر علم اصول تأکيد میورزند درحالیکه
هيچ چيزی از آن منیفهمند و اگر از يکی بپرسی که علوم اصول چيست؟ به تو میگويد :علم
متشکل از عناصر مشترک ،و اگر از او بپرسی :و بعد؟ پاسخت را در سايهی سکوت میدهد،
نه بعد از آن حرفی زده و نه قبل از آن ،و امرشان دو کلمه بيش نبود که حفظ کرده است
والسالم.
و میگويد( :توضيح هجدهم :اما مسئلهی مباهله که برای اثبات حقانيت دعوتت مطرح
کردی ،آشکار است که مباهله برای اثبات حق در مقابل انکار معاندين و مُنکران است و بعد
از اينکه در موارد قبلی ،بُطالن دعوتت و عدم حقانيت آن را بهطور کلی ثابت کردمي،
مسئلهی مباهله نيز به دليل عدم حتقق موضوعش ،منتفی میگردد .لذا بر تو واجب است که
حقانيت دعوت خود را از خالل بُطالن نظرات و طرحهای مقارن با آن مهچون ايدهی سيد
حسنی که با دليل ثابت شده را اثبات کنی و بعد از آن میتوانی با مُنکران دعوتت مباهله
کنی).
میگومي :چگونه بُطالن دعوت مبارک را ثابت کرديد؟ در مورد نصاری جنران چه
میگويی آن هنگام که با رسول اهلل  با مهان سفسطهگری که روبهرو شدمي ،مواجه شدند
و گفتند هيچ دليلی برای حقانيت خود نداری ،پس با تو مباهله منیکنيم .در پاسخشان چه
میگويی؟؟ و نظرت چيست! آيا شلغمانی که مدعی دروغني سفارت بود ،دليل در دست
داشت و يا حجتش فقط در مهني بوده که با حسني بن روح يکی از سفرای امام  نسبت
داشته است؟! شکی نيست که حجتش لغو بوده و با اين وجود موافقت کرد که با حسني به
روح مباهله کند.
ابوعلی بن مهام گويد( :حممد بن علی شلغمانی عزاقری نزد شيخ حسني بن روح -يکی از
سفريان امام مهدی  -رفت و از شيخ خواست که با او مباهله کند و گفت :من صاحب
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آن شخص (مهدی) هستم و مأمور به آشکار ساخنت مواضع علم شدم و ظاهر و باطن آن را
آشکار کردم ،پس با من مباهله کن .شيخ -خداوند از او خشنود باشد -در پاسخ به او گفت:
هر کس پيش رود ،قطعاً مورد خصم قرار میگريد ،پس عزاقری پيش رفت و در دَم به هالکت
()1
رسيد).
میگويد( :مورد هشتم :از ائمه  روايت شده :هر کس مدعی اين امر شود خداوند عمر
او را کوتاه میکند ،جز صاحبش) ،توضيح هفدهم :آری بعد از اينکه خداوند عمر امام جند
السماء را بعد از مدتی گمراهی و جتاوز بر مقام مقدس صاحب امر  قطع کرد ،تو نفر
بعدی خواهی شد و از هستی نابود خواهی شد و قوم ،خاکسترت را در دريا يا هوا پخش
میکند و عربتی برای ديگران خواهی شد ،مگر اينکه بهسوی پروردگارت رجوع کرده و توبه
کنی).
میگومي :چه نزديک است زمانی که تو و گوسالهات که بهجای خدا به پرستش گرفتهای
خواهيد دانست که خدا عمر چه کسی را از ريشه میکَنَد.
میگويد( :توضيح هجدهم :اما ادعايت در مورد آشکار کردن قرب زهرا  ،يک ادعای

بیدليل است و تو تنها به قربی اشاره میکنی که مدعی هستی قرب ايشان است درحالیکه افترا
و دروغ میبندی؛ زيرا اگر تسليم اين گفتهات شومي که میتوانی قرب زهرا  را برای ما
آشکار سازی ،چه کسی باور میکند که اين قرب زهرا  است؛ شايد تو داری به ما دروغ
میگويی).
میگومي :ای ابله نادان ،اين جواب است؟! چرا از خدا سؤال منیکنی تا به تو و آن
گوسالهات بصريت بدهد تا به صحت آنچه سيد امحد احلسن  اشاره کردهاند پی بربيد؟ يا
بر قلبها مُهر زده شده؟؟؟
میگويد( :توضيح نوزدهم :اما آنچه ذکر کردی که دعوت امحد احلسن  به تصحيح
عقايد پرداخته است ،درحالیکه ديگران سرگرم علم فقه هستند ،اين امر حقيقت ندارد؛ تو
کجا بودی آن زمان که صدر اول  در متام علوم فرو رفته و نظريات جديدی در عقيده و
اقتصاد ،سياست ،اصول ،فلسفه و تاريخ مطرح کرد ،و کجا بودی آن زمان که صدر دوم 
 .1غيبة الطوس ::ص .212
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در زمينهی تاريخ و تفسري و عقايد و فقه و اصول کتاب مینگاشت و زمان نوشنت موسوعهی
مهدويت کجا بودی که به حل قضيهی مهدويت با موضوعيت و علميت پرداخته است؛ و
حقايق هنفتهای را برای قضيهی مهدويت و ظهور مقدس بيان کرد و مسائل و قضايايی را به
صورت ،نظريههايی ارائه داده است .و برخی ديگر را باطل کرده است و به کامل بودن برخی
با دليل علمی و مناقشه و برهان و حجت ،اشاره کرده و تو گويا منیبينی که سيد حسنی بر
درب متام علوم در تفسري و فقه و اصول و تاريخ کوبيده و تو را به حبثهای خود در يک
مسابقهی علمی در ميدان علماء به حتدی فرا میخواند).
میگومي :صدر اول و دوم  کدام عقايد را تصحيح کردهاند ،ما را به آنها راهنمايی
کن! تو حتی معنای عقايد را هم منیدانی به اين سبب که آن را در زمرهی علوم فقه و اصول و
تاريخ قرار دادهای!!! آيا تو به موسوعهی سيد صدر  اعتقاد داری؟ ما به وجود نقصهای
زياد علمی در آن معتقدمي.
و آخر میگومي :از خالل کتاب مدعی ناصر املهدی مستفاد میشود که اتباع صرخی دمشنی
سرسختی با حديث اهلبيت  دارند و اگر وقت خود را اندکی صرف مطالعهی آن
میکردند ،بیشک قانعشان میکرد ،بلکه آبروی آنها را از رسوايی به دست جهل و
نادانیشان حفظ میکرد و نيز آشکار است که با خلق صاحل و شريف ،دمشنی دارند.
و در پاسخ به آنچه از سؤاالتش مانده ،خواندن اين بيان کفايت میکند:
سيد امحد احلسن ميانی موعود :
از سيد امحد احلسن  وصى و رسول امام مهدى  ،سؤال کردمي :
مياىن كيست؟ و آيا حدودى براى اين شخصيت وجود دارد كه با آن شناخته شود؟ مثالً
آيا او از مين میباشد و آيا او معصوم میباشد ،بهطوریکه مردم را به باطل نکشاند و آنها را
از حق خارج نسازد؟ و مهانطور كه در روايىت از امام باقر  آمده است(:پرچم وى پرچم
هدايت است و بر هيچ مسلمانی جايز نيست از آن سرپيچى كند؛ واگركسىاين کار را اجنام
داد از اهل جهنم است.چونوىدعوتبهحقوهدايتبهراهراستمىكند)؟
سيد امحد احلسن  اينگونه پاسخ فرمودند :
بسم اهلل الرمحن الرحيم 
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واحلمد هلل ،در آغاز بايد دانسته شود كه مكه از هتامه است ،و هتامه از مين.پسحضرت
حممد و خاندان ايشان مهگى مياىن هستند )1(،حممد  مياىن است و على  مياىن است
و امام مهدى  مياىن است و دوازده مهدى بعد از او مياىن هستند ،پس مهدى اول مياىن
است ،و اين را علمای عامل گذشته كه رمحت خدا بر آنها باد میدانستند :فَخَلَفَ ِمنْ

س ْوفَ يَ ْل َقوْنَ غَّياً( ،اما پس از ايشان
بَعْ ِدهِمْ خَلْفٌ َأوَايُوا الصَّالةَ وَاتََّبعُوا الشَّ َهوَاتِ فَ َ
فرزندان ناشايستهای روى كار آمدند كه مناز را تباه كردند و از شهوات پريوى منودند و
()2
بهزودی (جمازات)گمراهىخودراخواهندديد).
و عالمه جملسی  درحباراالنوار سخناهلبيت  را (حكمتميانيه)( )3ناميدهاست،
بلكه از پيامرب خدا )4( وارد شده که عبداملطلب  نيز خانه كعبه را به نام «كعبهی
()5
ميانيّه»ناميدهبود.
فقد ورد فی الرواية عن الباقر ( :وليس فی الرايات راية أهدى من راية اليماين ،هی راية
هدى؛ ألنه يدعو إىل صاحبكم ،فإذا خرج اليمانی حرم بيع السالح على الناس وكل مسلم ،وإذا
خرج اليمانی فاهنض إليه ،فإن رايته راية هدى ،وال حيل ملسلم أن يلتوی عليه ،فمن فعل ذلك فهو
من أهل النار؛ ألنه يدعو إىل احلق وإىل طريق مستقيم)؛ اما راجع به حدود شخصيت مياىن ،در
روايتی از امام باقر  اينگونه وارد شده است( :و در پرچمها پرمچى هدايت يافته تر از
پرچم مياىن نيست و آن پرچم هدايت است چونکه مشا را بهسوی صاحبتان دعوت میکند و
اگر مياىن خروج کرد فروخنت اسلحه حرام میشود .و اگر مياىن خروج کرد؛ بهسوی او به پا
خيز زيرا که پرمچش پرچم هدايت است ،و جايز نيست مسلمان از او سرپيچی كنند ،و اگر
كسى اين كار را اجنام دهد از اهل جهنم میباشد ،زيرا که او دعوت به حق و هدايت به راه
 .1رسول اهلل  فرمودند ...( :هبترين مردان ،اهل مين و اميان ،ميان و من ميانی هستم ،)...حبار األنوار :ج  42ص

 ،424األصول الستة يشر :ص .81
 .4مرمي.41:

 .2مقدمهی حباراألنوار :ج  1ص .1

 .2رسول اهلل  فرمودند( :اميان ميانی و حکمت ،ميانيه است) .الکايف :ج  8ص  21ح .42

 .4حبار األنوار :ج  24 ،41 ،44و نيز خداوند کعبه را در مناجات با ييسی  در توصيف رسول اهلل  ميانيه

ناميده است ...( :ای ييسی! دين او حنفی و قبلهاش ميانی است و او از حزب من و من به مهراه او هستم.)...
الکايف :ج  8ص .121
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راست میکند).


چند نکته بسيار مهم از حديث فوق :
( -1جايزنيستهيچمسلمانی از او سرپيچى كند ،و اگر كسى اين كار را اجنام دهد از
اهل جهنم مىباشد) .
و اين به اين معناست كه مياىن صاحب واليت اهلى است و هيچکس صاحب اين واليت
منیباشد بهطوریکه اعراض از او ،انسان را وارد جهنم كند (حىت اگر مناز خبواند و روزه
بگريد) )2(،مگراينکه ازخلفاىخداونددر زمني باشد که عبارتاند از پيامربان و مرسلني و
امامان و مهديني .
( -2او دعوت به حقو هدايت به راه راستمیکند)؛ و دعوت به حق و راه راست
(صراطمستقيم) به اينمعناستكهاينشخصاشتباهمنیکند تامردمراواردباطلكند ،يا
اينكهآنها راازحقخارجسازد؛ و به اين معناست که او معصوم و منصوصالعصمه است؛
بنابراين ،اين قيد در حديث ،مثره بزرگی در مشخص کردن شخصيت ميانی دارد و برداشت هر
وتبهحقوهدايتبهراهراستمىكند)آنرالغووبیفايده

معىن ديگری از اين مجله (دع
.1الغيبه النعمانی :ص .422
 .4و اين از حديث امام باقر  در روايت ميانی برداشت میشود؛ بدين معناست که حضرت  بيان کردند که

آتش ،ياقبت رویگردانی از ميانی میباشد حتی اگر اهل يبادت و مناز و روزه و ...باشد؛ و نيز رواياتی در اين باب
ذکر شده که هيچ احدی وارد دوزخ منیشود مگر با انکار امامی منصوب از سوی خداوند متعال .امام باقر 

فرمودند( :خداوند متعال فرموده است :هر رييتی از اسالم که پريو امام ظامل و ستمکاری شود که از سوی خدا

نيست ،هرچند که هبترين رييت در ايمال نيک و با تقوا باشد اما آن را يذابی سخت خواهم داد و نيز هر رييتی از
اسالم که تابع امام يادل از سوی خداوند باشد هرچند به نفس خود ظلم و ستم کرده است ،اما از آن در میگذرم و

مورد رمحت و غفران قرار میدهم) .الکايف :ج  1ص .222

امام صادق  فرمود( :خداوند از يذاب اُمتی که پريو و تابع امامی شده که از سوی او منصوب نشده هرچند آن
اُمت در ايمال خود هبترين بوده ،شرم ندارد و نيز از يذاب و از يقاب امتی که به امام منصوب از سوی او اقتدا
کرده هرچند که بدترين ايمال را دارند ،شرم دارد) .الکايف :ج  1ص .222

......................................................................................................... 16انتشارات انصار امام مهدی 

میکند؛ زيرا ديگر روشنکننده خصوصيات شخصيت مياىن منیباشد و ائمه  از گفنت کالم
لغو مربا هستند .پس نتيجه میگيريم كه مياىن حجتی از حجتهای خدا در زمني است و
معصوم و منصوصالعصمه است؛ و در روايات متواتر و متون قطعى موجود است كه
حجتهای اهلی پس از پيامرب اکرم  ائمه دوازدهگانه  و مهديون دوازدهگانه 
مىباشند.و غير ازايشانهيچ حجتمعصومديگری بر زمني منىباشد و آنها متام نعمت و
كمال دين و ختم رساالت آمسانی هستند که يازده امام از ايشان از دار دنيا رفتهاند و امام
مهدى  و دوازده مهدى  باقی ماندهاند؛ و مياىن مردم را بهسوی امام مهدى 

َاللهُ سَمِيعٌ
دعوت مىكند ،پس مياىن بايد خنستني مهديين باشد...ذرَِّّيةً َبعْضُهَا ِمنْ َبعْضٍ و َّ

يَلِيمٌ( ،آهنا فرزندانی بودند که (از نظر پاکي و تقوا و فضيلت) بعضي از بعضی ديگر گرفته
()1

شده بودند؛ و خداوند ،شنوا و داناست).

و اين ثابت است كه اولني از مهديين در زمان ظهور امام مهدى  موجود میباشد و او
خنستني كسى است كه به امام مهدى  اميان میآورد و مردم را برای قيام پدرش آماده
میسازد؛ و اين مجله (او اولني کسی است که به حضرت مهدی  اميان میآورد) در
وصيتپيامربخدا ذکرشدهاستوازاينجاشخصمياىنمنحصرمىشود در مهدى اول
(ازمهديوندوازدهگانه).و احاديثمعصومني  ،نام و صفات و حمل سکونتش را بهتفصيل
بيان کردهاند .نامش امحد و کنيهاش عبداهلل يا مهان اسرائيل است و مردم او را اسرائيلى مینامند
و ناگزيرند كه او را اسرائيلی بنامند.
و رسول اهلل  فرمودند( :أمسی أمحد وأنا عبد اهلل أمسی إسرائيل فما أمره فقد أمرنی وما
عناه فقد عناين)(،ناممامحداستومنعبداهللهستم.نامماسرائيلاستوهرآنچهکهاورا
()2
امركردهمرانيزامركردهاستوهرآنچهاورااشارهكردهمرانيزاشارهكردهاست).
و مهدى اول خنستني سيصد و سيزده نفر است و او از بصره میباشد و در گونه راستش اثر
و در سرش شوره است و بدنش مانند بدن موسى بن عمران  و در پشتش ختم نبوت و در
وصيت پيامرب خدا  مذکور میباشد؛ و او عاملترين خلق ]پس از ائمه  ]به قرآن و
 .1آل يمران.22:

 .4تفسري العياش ::ج  1ص  ،22الربهان :ج  1ص  ،14حبار األنوار :ج  2ص .128
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تورات و اجنيل ،و در آغاز ظهورش جوان است .در حديثی از پيامرب خدا که در آن عالمات
ظهور را ذکر میکند آمده است...(:سپسجواىنراذكركردوفرمود:اگروىرامشاهده
()1
كرديدبااوبيعتكنيد،چوناوخليفهمهدى است).
از امام جعفر صادق  ،از امام باقر  ،از امام سجاد  ،از امام حسني  ،نقل
میفرمايند که امري مؤمنان علی  فرمودند( :رسول خدا  در شب وفاتشان فرمودند :اى
ابا احلسن كاغذ و دواتى بياور و حضرت رسول اكرم  وصيت خود را امالء فرمود و على
 مینوشت تا بدين جا رسيد كه فرمود:ياعلى!بعدازمندوازدهاماممىباشند و بعد از
آنها دوازده مهدى.پستوياعلىاولين دوازده امام مىباشى.و حديثبهدرازاكشيدتا
اينكه فرمود ... :و چون هنگام وفات علیالنقی  رسيد واليت را به فرزندش حسن
]العسكری  ]بسپارد و چون هنگام وفات حسن ]العسكری  ]رسيد واليت را به
فرزندش(محمد) ،مستحفظ از آل حممد  تسليم میکند و ايشان دوازده امام مىباشند؛ و
بعدازآندوازدهمهدىمیباشند.پسهنگامیکه وفات(حجتبناحلسن )رسيدآن
(واليت)رابهفرزندشكهخنستينمهدييناستمیسپارد ،و براى او سه نام است؛ يک نامش
مانند نام من ،و نام ديگرش نام پدر من است و آنها عبداهلل و امحد هستند ،و نام سومين
()2
مهدى است و او اولين مؤمنان است).
وعن الصادق  أنه قال( :إن منا بعد القائم اثنا عشر مهدياً من ولد احلسني  .)امام
صادق  فرمود( :از نسل ما بعد از قائم دوازده مهدىازفرزندانحسني  میباشند).
()3

وعن الصادق  قال( :إن منا بعد القائم أحد عشر مهدياً من ولد احلسني  .)امام
()4
صادق  فرمود(:ازنسلمابعدازقائم يازده مهدى از فرزندان حسني  مىباشد).
 .1بشارة اإلسالم :ص  ،21وفی إمتاع األمساع للمقريزي :ج  14ص  ،412قال( :وفی رواية :فإذا رأيتموهم
فبايعوهم ولو حبوا يلى الثلج ،فإنه خليفةاملهدي)( ،اگر او را ديديد با او بيعت کنيد ،ولو با خزيدن بر برفها ،زيرا او

خليفهی مهدی  است).

 .4حبار األنوار :ج  42ص  ،122الغيبة للطوس ::ص  ،141غاية املرام :ج  4ص .421
 .2حبار األنوار :ج  42ص  ،128الربهان :ج  2ص  ،211الغيبة للطوس ::ص .284
 .2حبار األنوار :ج  42ص .124
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مىباشد،نهاماممهدى]حممد ابن احلسن
و منظور از «قائم»درروايتدوم «مهدىاوّل» 
براىاينكهپسازاماممهدی  دوازده مهدى مىباشد نه يازده مهدی.

العسکری ،]
وقال الباقر  فی وصف املهدی األول ...( :ذاك املشرب محرة ،الغائر العينني املشرف
احلاجبني العريض ما بني املنكبني برأسه حزاز و بوجهه أثر رحم اهلل موسى) .و امام باقر  در

مشخصات مهدى اول فرمود( :داراى صورتی قرمز ،چشمهای گود ،ابروهاى برجسته و
شانههای عريض است و در سرش شوره و در صورتش اثرى است ،رمحت خدا بر موسى 
()1
باد).
وعن أمري املؤمنني  فی خرب طويل ...( :فقال  :أال وإن أوهلم من البصرة وآخرهم
من األبدال .)...و از امري مؤمنان  در خربى طوالىن که در آن اصحاب قائم  را ذکر
()2
میکند آمده است كه...( :اولنيآنهاازبصره و آخرين آنها از ابدال میباشد).
وعن الصادق  فی خرب طويل مسى به اصحاب القائم  ...( :ومن البصرة...
أمحد .)...و از امام صادق  در روايىت طوالىن که نام ياران قائم  را ذکر میکند آمده
()3
است...( :وازبصره...امحد)...
عن الباقر  قال ...( :له -أي للقائم -امسان ،اسم خيفى واسم يعلن ،فأما الذی خيفى
فأمحد ،وأما الذی يعلن فمحمد) .و از امام باقر  نقل است كه فرمود( :قائمدونام دارد
()4
نامى خمفى و نامى آشكار ،نام خمفى امحد و نام آشكار حممد).
و امحد نام مهدى اول است و حممد نام امام زمان  مىباشد ،مهانطور كه در وصيت
پيامرب خدا  به آن اشاره شد.
وعن الباقر ( :إن هلل تعاىل كنزاً بالطالقان ليس بذهب وال فضة ،اثنا عشر ألفاً خبراسان
شعارهم " :أمحد أمحد " ،يقودهم شاب من بنی هاشم على بغلة شهباء ،عليه عصابة محراء ،كأنی
أنظر إليه عابر الفرات ،فإذا مسعتم بذلك فسارعوا إليه ولو حبواً على الثلج) ،و امام باقر 
میفرمايد(:براىخداىتعاىلگنجىدرطالقاناستنهطالستونهنقرهبلکهدوازدههزار
 .1غيبة النعماين :ص  -414يعنی شبيه موسی بن يمران  است.
 .4بشارة اإلسالم :ص .128
 .2بشارة اإلسالم :ص .181

 .2كمال الدين ومتام النعمة :ج  4ص  242ب .42
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نفردرخراساناندکهشعارشان«امحد ...امحد»است.و رهربآنها جواىنازبىنهاشمسوار
بر قاطرى سپيد رنگ است و پيشانیبندی قرمز رنگ بر پيشانی بسته است ،گويی به او
مینگرم که از رود فرات هم میگذرد؛ اگر دعوت او را شنيديد بهسوی او بشتابيد حىت اگر
جمبور باشيد سينهخيز بر روی يخها حرکت کنيد))1( .امحد نام مهدى اول است.
و در كتاب مالحم و فنت ،تأليف سيد بن طاووس حسىن آمدهاست(:قال أمري الغضب ليس
من ذی وال ذهو لكنهم يسمعون صوتاً ما قاله إنس وال جان بايعوا فالناً بامسه ليس من ذی وال
ذهو ولكنه خليفة مياين)( .امريغضبنهازاينونهازآناست ،بلکه آنها صدايى مىشنوند
که نه انسانی آن را گفته و نه جن:كهبيعتكنيدفالنرا ]و او را به نامش میخواند [نه از
()2
اين است نه از آن ،بلکه او خليفهی مياىن است).
در املالحم والفنت سيد بن طاووس احلسنی( :فيجتمعون وينظرون ملن يبايعونه فبيناهم كذلك
إذا مسعوا صوتاً ما قال إنس وال جان بايعوا فالناً بامسه ليس من ذی وال ذه ولكنه خليفة مياين)،
(گرد هم میآيند و به آنکسی که با او بيعت میشود مینگرند و صدايى مىشنوند که نه
انسانی آن را گفته و نه جن:كهبيعتكنيدفالنرا ]و او را به نامش میخواند[نه از اين
()3
است نه از آن بلکه او خليفهى مياىن است).
و شيخ على كوراىن در كتاب معجم احاديث امام مهدى  آورده است كه(:مهدى
()4
نيستمگرازقريش ،و خالفت جزء در آنها نيست ،و اصل و نسىب در مين دارد).
حاالکهمعلومشدمهدىاولازنسلاماممهدى است.پسبايددارای نسل نامعلوم
باشد ،براى اينكه نسل امام مهدى  براى ما آشكار نيست ،و اين مشخصات ،هم مطابق
بر مياىن منصور و هم مطابق بر مهدى اول است.چونکههر دو ،يک شخص میباشند .
و زياده بر آن اگر خواسىت میگومي :كه مياىن آمادهکننده مقدمات ظهور مقدس میباشد و
از سيصد و سيزده نفر است و پرچم را به دست امام مهدى  تسليم میکند ،و مهدى اول
 .1منتخب األنوار املضيئة :ص .222

 .4املالحم والفنت للسيد ابن طاووس احلسين :ص .42
 .2املالحم والفنت :ص .81

.2معمم احاديث امام مهدى  :ج  1ص .411

......................................................................................................... 01انتشارات انصار امام مهدی 

نيز در زمان ظهور مقدس موجود میباشد و اولني اميان آورنده به امام مهدى  در آغاز
ظهور و قبل از قيامش میباشد؛ پس بايد يكى حجت بر ديگرى باشد و با توجه به اينكه امامان
و مهديني حجج خدا بر متامى خلق میباشند و مهدى اول از ايشان است پس وى حجت بر
مياىن است ]اگر يک شخص نباشند[ و در نتيجه مهدى اول رهرب هنضت آمادهسازی ظهور
میباشد؛ پس نقش مياىن فقط کمکرسانی به او میشود و اين درست نيست براى اينكه مياىن
مذکور در روايات معصومني  ،آماده كننده اصلى و رهرب حركت ظهور مقدس است ،پس
حتماً مهدى اول مهان مياىن است و مياىن مهان مهدى اول است که نامش امحد و از بصره و در
گونه راستش اثرى است و در آغاز ظهورش جوان و در سرش شوره و عاملترين مردم به قرآن
و تورات و اجنيل (بعدازائمه است) و نسلش نامعلوم و لقب مهدى را دارا میباشد و او از
طرف خدا امام است ،كه بايد اطاعت شود و هيچ مسلمانی حق ندارند از دستور وى سرپيچى
كند و هر كس كه اين کار را اجنام دهد از اهل جهنم است ،زيرا او دعوت به حق و هدايت به
راه راست میکند .
و مردم را بهسوی امام زمان  دعوت میکند...وبرای حتقيق در هر آنچه که وارد
شده از مشخصات مهدى اول در روايات اهلبيت  ،مراجعه كنيد به كتاب الغيبه نعماىن و
الغيبه طوسى و كمال الدين صدوق و حبار()1وغريآنازکتابهایحديث.
و در اينجا بايد بدانيم كه پريوان مياىن ]سيصد و سيزده نفر اصحاب امام  ]مهه مياىن
میباشند ،به اعتبار اينكه آنها را به رهربشان ،يمانی نسبت میدهند ،و از مجله آنها مياىن
صنعاء و مياىن عراق است.
كَلَّا وَاْلقَمَرِ* وَاللَّيلِ إِذْ أَدْبَرَ * وَالصُّبْحِ إِذَا أَ ْسفَرَ * إِنَّهَا َلإِحْدَى الْكُبَرِ * نَذِيرًا لِلْبَشَرِ*

َدمَ َأوْ يَتأَخَّرَ* كُلُّ َنفْسٍ بِمَا كَسََبتْ َرهِيَن ٌة * إِلَّا َأصْحَابَ الْيمِنيِ * فِ:
لِ َمنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَتق َّ
جَنَّاتٍ يتَسَاءَلُونَ * َينِ الْمُمْ ِرمِنيَ * مَا سَلَكَكُمْ فَِ :سقَرَ * قَالُوا لَمْ نَكُ ِمنَ الْمُصَلِّنيَ * وَلَمْ نَكُ
نُ ْطعِمُ الْمِسْكِنيَ * وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِنيَ * وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِي ْومِ الدِّينِ * حَتَّى أَتَانَا الْيقِنيُ *
فَمَا تَ ْن َفعُهُمْ َشفَا َيةُ الشَّا ِفعِنيَ * فَمَا لَهُمْ َينِ التَّ ْذكِرَةِ ُمعْ ِروِنيَ * َكأَنَّهُمْ حُمُ ٌر مُسْتَ ْنفِرَةٌ * فَرَّتْ

سوَرَةٍ * َبلْ يرِيدُ كُلُّ امْرِئٍ مِنْهُمْ أَنْ يؤْتَى صُحُفًا مُنَشَّرَةً * كَلَّا َبلْ لَا خيَافُونَ الْآخِرَةَ * كَلَّا
ِمنْ قَ ْ
 .1حباراالنوار ج  44و ج .42
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الت ْقوَى وََأ ْهلُ الْ َم ْغفِرَةِ،
اللهُ ُهوَ َأ ْهلُ َّ
إَِّنهُ تَذْكِرَةٌ * فَ َمنْ شَاءَ ذَكَرَهُ * َومَا يذْكُرُونَ إِلَّا أَنْ يشَاءَ َّ
كهمىپندارند]سوگندبهماه  *و سوگند به شامگاه چون پشت كند * و

(نه چنني است [
ازپديدههاىبزرگاست * بشر را

سوگند به بامداد چون آشكار شود * كه آيات [قرآن]
هشداردهنده است * هر كه از مشا را كه خبواهد پيشى جويد يا بازايستد * هرکسی در گرو
دستاورد خويش است * بهجز ياران دست راست * در ميان باغها از يكديگر مىپرسند *
درباره جمرمان * چه چيز مشا را در آتش [سقر] درآورد * گويند از منازگزاران نبودمي * و
بينوايان را غذا منىدادمي * و پيوسته با اهل باطل مهنشني و مهصدا بودمي *و روز جزا را دروغ
مىمشردمي * تا مرگ ما در رسيد * از اين رو شفاعتشفاعتكنندگان به حال آنها سودى
منىخبشد * چرا آنها از تذكر روى گردانند * گوىي گورخراىن رميدهاند * كه از مقابل شريى
فرار كردهاند * بلكه هرکدام از آنها انتظار دارد نامه جداگانهاى از سوى خدا براى او فرستاده
شود * چنني نيست كه آنان مىگويند بلكه آنها از آخرت منىترسند * چنني نيست كه آنها
مىگويند آن قرآن يك تذكر و يادآورى است * هر كس خبواهد از آن پند مىگريد * و
()1
هيچکس پند منىگريد مگر اينكه خدا خبواهد او اهل تقوا و اهل آمرزش است).
(قسمبهماه) :ماه«وصىامام»است .
(و قسمبهشب) :شب«دولتظاملان»است .
(وقسمبهصبح) :صبح طلوعاماممهدى است و آغاز ظهورش به وصیاش مانند
آغاز طلوع خورشيد به شعاع آن است ،براى اينكه خودش خورشيد و وصیاش شعاع
خورشيداست.
(آنيکی از حوادث بزرگ است)يعنی قيامت صغری؛ و وقايعبزرگاهلىسهتاست،
قيامت صغری ،رجعت و قيامت کربی )2(.
(هشداروانذارىاستبراىمههانسانها)هشداردهنده وانذار دهنده ،مهان «وصىو
 .1املدثر.24-42 :
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مهدىاول(مياىن)»است؛ و او فرستاده امام مهدى  است.اوبشارتدهنده وبيمدهنده
از عذاب دردناک است تا فردی که میخواهد پيشی بگيرد ،پيشی بگيرد و فردی که
()1
میخواهدازکارواناماممهدی  عقب مباند ،عقب مباند.

(هرکسی در گرو دستاورد خويش است)؛ و اينمعلوماستوهرانساىنبراىاعمالش
حساب پس میدهد «االاصحابميني»؛ و اينان از حساب مستثنا میباشند و آنها مقرّبان و از
اصحاب مياىن و سيصد و سيزده نفر از ياران امام مهدى  هستند؛ بدون حساب وارد
ح وَرَحيَانٌ وَجََّنتُ
هبشت میشوند ،خداوند متعال میفرمودَ ﴿ :فأَمَّا إِنْ كَانَ ِمنَ الْ ُمقَرَّبِنيَ * فَ َر ْو ٌ
()2

نَعِيمٍ﴾( ،پساگراوازمقربانباشد*درروحورحيانوهبشتپرنعمتاست).
(آنها درباغهای هبشتاندودرباره کفارسؤالمیکنند...چهچيزىمشارابهدوزخ
واردساخت،کفارمیگويند ماازمنازگزاراننبودمي)يعىناز پريوان وىل خدا و خليفه او وصى
امام مهدى ( مهدىاول=مياىنموعود)نبودميپس جايز نيست کسی از ميانی سرپيچى
كند و اگر كسى اين کار را كرد پس وى از اهل جهنم است ،پس خدا برای من کافی و
هبترين تکيهگاه است.
امري املؤمنان على  گرفتار معاويه بن هند (لعنتخدابراوباد) و قومى كه تفاوت بني
شتر نر و ماده را تشخيص منیدادند ،شد و امروز گرفتار گشتم ،مهانطور كه پدرم
علىبنابیطالب  گرفتار گشت؛ وىل من گرفتار هفتاد معاويه (لعنتخدابراوباد) شدم و
تابعني آنها قومى هستند که فرق شتر نر و ماده را تشخيص منىدهند و خداوند از آنچه
توصيف میکنند پاک و منزه است.
به خدا قسم كه پيامرب خدا  و پدرامن ائمهی معصومني  مهه خصوصيات مرا بيان
کردند ،مرا بهدقت وصف كردند و نام و حمل سکونتم را بيان فرمودند؛ پس هيچ مشكل و
شبههای در من باقى منیماند و اين بيان من روشنتر از خورشيد در روشنايی روز است و من
.1ين اإلمام الصادق  :فی تفسري بعض اآليات القرآنية قال ...( :وقوله :وَمَا هِی إِلَّا ذِكْرَى لِلَْبشَرِِ ...لمَن شَاء
َخرَ ،قال :اليوم قبل خروج القائم من شاء قبل احلق وتقدم إليه ومن شاء تأخر ينه ،)...امام صادق
مِنكُمْ أَن يَتَقَدَّمَ َأوْ يََتأ َّ

 در تفسري اين آيه فرمودند( :به قبل از خروج قائم اشاره داشته که هر کس خواست قبل از حق به آن ملحق شود
و هر کس خنواست از آن به تأخري افتد) .حبار األنوار :ج  42ص .242 – 244
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خنستني مهديني و مياىن موعود هستم).

 .1املتشاهبات :ج  2سؤال .122

