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خداوند در قرآن می فرمایند(:هر زمان که فرستاده ای نزد شما آمد و مطابق هوای
نفس شما نبوداستکبار ورزیدید پس بعضی از آنان را تکذیب کردید وبعضی از آنان را به

قتل رساندید)( ).

روایات زیادی از پیامرب خدا

واهل بیت

در مورد آمدن ممهدین یا زمینه سازان

قیام امام مهدینقل شده که حکومت و سلطنت ونیز زمینه پریوزی ونصرت را برای ایشان
آمده ومهیا میکنند.
از امام علیدر حدیثی طوالنی می فرماید( :اگر قائم در خراسان قیام کند وبر
سرزمین کوفان وملتان ونیز بر جزیره بنی کاوان مسلط شدوازما قائمی قیام کند در جیالن
(گیالن) وبا او دیلمان باشند سپس قائمی قیام کند که امید ها به اوست که او امام گمنام
ومجهول که برای او شرف وفضلی است .او از نسل تو یا حسینخطاب به امام

حسین میباشد که فرزندی مانند او نیست؟)0
از امام صادقمنقول است که( :قائم قیام نمیکند تا آنکه دوازده مرد قیام کنند
وهمه بگویند که ایشان را دیده اند وآنها را تکذیب میکنند)0
وشیخ علی کورانی در کتاب خود (ممهدین = عالئم ظهور) که او از کتاب بشارت اسالم

نقل میکند (مردی قبل از مهدی که او از اهل بیتش میباشد از مشرق خارج میشود
وهشت ماه شمشیر بر کتفش حمل میکند (برای جنگ) ودشمنان خدا را به قتل میرساند
وبه قتل میرساند تا به بیت المقدس میرسد وهر کس با او رو به رو می شود کشته می
شود)0
از امام علی منقول است اگر پادشاهی بنی فالن (بنی امیه (صدام) به پایان رسد خداوند
مردی که ازاهل بیت است که با تقوا سری و باهدایت عمل
متکنی میکند برای آل حممد
میکند ودر حکم وریاستش رشوه ای نیست به خداوند سوگند که من با امسش واسم پدرش
) ( بقره.78:
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آشنا هستم سپس برای ما می آید آنکه دو خال دارد عادل وحافظ آنچه به او داده اند
(وارث) وجهان را از قسط وعدل پر میکند بشارت اسالم – ممهدون کورانی صفحه. 01
رسول خدا فرموده( :در نزد گنج شما سه شخصیت به قتل میرسند که همه آنها فرزندان
پادشاه اند سپس به سوی هیچ کدام آنها نروید بعد از آن پرچم ها ی سیاه از مشرق

خارج میشوند که با آنها جنگ میکند که تا به حال چنین جنگی نشده سپس جوانی را
ذکر کرد و فرمود اگر او را دیدید با او بیعت کنید که او خلیفه مهدی میباشد).
ابا بصری از امام باقردر حدیثی بلند نقل می کند... ( :قائم به اصحابش میفرماید:

ای قوم من ،مردم مکه مرا نمی خواهند ولی من رسولی نزد آنها خواهم فرستاد برای تمام

کردن حجت تا کسی مانند من بر آنها حجت نکرده باشد .پس مردی نزد خود می طلبد
از اصحاب خویش و به او می گوید :به سوی اهل مکه برو وبگو که ,ای اهل مکه من
رسول فالن برای شما هستم که او می گوید :ما اهل بیت
وخالفت وما فرزندان محمد

و از نسل پیامبران

گشتیم وحقمان از آن موقع که پیامبرمان

یاری ونصرت می طلبیم.) ()...

رحمت و معدن رسالت
وما مظلوم ومورد اذیت وآزار

قبض روح شد تا امروز پایمال شد واز شما

و کسی که طالب اطالع بیشرتی است به کتاهبای ذیل مراجعه کند :غیبت نعمانی-
بشارت اسالم  -حبار انوار -الزام ناصب ,وغریه...از کتاهبای احادیث.
و آنچه می خواهم به آن اشاره کنم قضیه ی رسول امام مهدیامحد احلسن که امام
مهدیاو را تقریبا قبل از چند سال برامیان فرستاده است .برای متام مردم بشارت دهنده به
نزدیک بودن قیام امام وترساننده یا (منذر) برای دمشنان امام ومدعی برای احتاد سری
امت بشریت بطرف عمل صاحل و نیکو جهت تعجیل در فرج وقیام امام وامحد احلسن
از ابتدا ارسال خود متوجه علماء به خصوص ونیز برای مردم عام شد واز آهنا خواست که
از او دلیل وبرهان طلب کنند تاآنچه ادعا می کند را برای آهنا ثابت بفرماید .ویا گوش به
) ( بشارت االسالم.
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کالمش فرا دهند تا رسالتی که از طرف امام آورده است بشناسند .و راستگو از دروغگو
مشخص شود ولی کسی به این درخواست جواب نداد.
َّ ِ
ین َك َف ُرواْ ِمن
می گومی باید ما مهه مواظب باشیم تا مصداق این آیه نباشیم﴿:فقال المال الذ َ
ِ ِ
َّ ِ
الرأْ ِي َوَما نَ َرى لَ ُك ْم
شراً ِّمثْ لَنَا َوَما نَ َر َ
قِ ْوِم ِه َما نَ َر َ
ي َّ
اك إِالَّ بَ َ
اك اتَّبَ َع َ
ك إِالَّ الذ َ
ین ُه ْم أ ََراذلُنَا بَاد َ
ِِ
ین﴾ ( ).
َعلَْی نَا ِمن فَ ْ
ض ٍل بَ ْل نَظُنُّ ُك ْم َكاذب َ
( پس بزرگان کفار از قوم نوح گفتنند :ما تو را جز بشری مانند خودمان منی بینیم وپریوان
تو را نیز جز افراد پست اجتماع وافرادیکه رای خام دارندبیش منی پندارمی واصوال ما هیچ برتری
در مشا منی یابیم بلکه گمان میکنیم مشا دروغگو هستید).
ومن دوست دارم بعضی از دلیلهایی که برای طالب حقیقت مفید است وبا آهنا میتوان
صحت دعوت امحد احلسنرا شناخت که او رسول امام مهدیاست از متام مومننی
دعوت میکنم که از آهنا استفاده کنند با آنکه من کوچک آهنا می باشم.تا مبادا شیطان (لع)
آهنا را از راه راست گمراه کندزیرا او راهزن متام راههای هدایت است واینک قضیه را از5
جانب می نگرمی:
أول :جانب احاديث وروايات:
احادیث زیادی می باشند که به شخصیت امحد احلسن اشاره مینماید:
 -از امام علیدر حدیثی بلند نقل شده که ( ...اول آنها 313یار

اماماز بصره و آخر آنها از ابدال.) ()...

 -از امام صادقدر حدیثی بلند که نام اصحاب قائم ذکر فرموده نقل است که:

(...واز بصره عبد الرحمن بن اعطف بن سعد واحمد وملیح وحماد بن جابر.)5()...
) ( هود. 8:
) ( معجم احادیث امام مهدی :کورانی /بشاره اسالم . 7 :
) (5بشارت اسالم.
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 -از امام صادقاز پدرانش از امام علیفرمود( :رسول خدا

در شب که

وفاتش بود به امام علیفرمود( :ای ابا الحسن صحیفه و دواتی بیا ورید ورسول خدا
وصیتش را بر امام علی امالء کرد تا به این موضوع پایان یافت که ای علی بعد از من
دوازده امام وبعد از آنها دوازده مهدی می باشد و تو ای علی اولین دوازده امامان می
باشد  ...و حدیث به این جا رسید که فرمود :بعد از تو امامت را به فرزندم حسن واگذار
 ....تا به امام حسن عسکری  رسید وفرمود اگر ایشان به درجه شهادت رسیدند آن

را (امامت) به پسرش محمد المستحفظ از ال محمد

تسلیم نماید .سپس بعد از او

دوازده مهدی می باشد تا موقعی که وفاتش نزدیک شد آن را (امامت) به پسرش اول
مهدیین

تسلیم کند او سه نام دارد نام همانند نام من و نام همانند نام پدرم که آنها

عبداهلل واحمد هستند و نام سوم مهدی است واو اولین مومنین است)( ).

می گومی :در حدیث اول مهدی بعد از قائمیکی از و نامش امحد است که او اول
مومننی می باشد .ومهچننی روایت تاکید کره است بر اینکه اولنی آهنا از بصره است واو اولنی
شخص از انصار امام مهدیاست .ونیز در روایت دوم تاکید شده که یکی از انصار امام
مهدیاز بصره ونامش امحد است .وچه مانعی می باشد که امحداحلسن اولنی شخص از
انصار امام مهدیورسول امام مهدی می باشد بعد از اینکه فهمیدمی نامش امحد واز اهل
بصره است.
 -از امام صادق نقل است که( :بعداز قائم  دوازده مهدی از فرزندان امام

حسینمی باشد)(.)8

) ( حبار االنوار :ج 5ص / 8غیبة طوسي  08وترمجه شده / 00كحل البصر يف سریة
سید البشر :الشیخ القمي / 1خمتصر بصائر الدرجات :احللي  / 1الكشكول:البحراين
 /الشیخ احلر العاملي يف إثبات
ج ص 71باب يف ماورد يف القائم  /غایة املرام :ج ص
اهلداة:ج ص 5 1ح / 8الشیخ احلر العاملي کتاب االیقاظ من اهلجعة/ 1 :الشیخ
عبداهلل البحراين يف کتابه العوامل :ج ص ح. 8
) (8حبار انوار:ج  5ص / 7برهان :ج ص / 0غیبت طوسی. 75:
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 -5در حبار از حضرت صادقسوال شد( :ای فرزند رسول خدا

از پدر شما

شنیدم که می فرماید بعد از قائم دوازده امام می باشد .فرمود (براستی که فرمود دوازده
مهدی نه دوازده امام وآنها قومی هستند از شیعیان ما که مردم رابه مواالت ما وشناخت

حقمان راهنمایی می کنند)(.)7

و کسی که تدبر در این احادیث کند وقتی کوری را از چشمان خود بر کنار کند ونیز
تعصب راز قلب خویش دور کند می بیند که دعوت امحد احلسن مغایر و خمالف با آنچه از
آمده است نیست  ...واین احادیث تاکید می کند که اولنی مومننی واولنی
اهل بیت
انصار امام مهدینامش امحد واز بصره است که او از نسل و ذریه امام مهدیواز
شیعه او نیز می باشد .اگر بگویید :وجود نام امحد احلسن در روایات دلیلی بر صحت این
مدعا منیباشد که به مشا می گومی :مجع کثریی از یهود ومسیحیان و غری از آهنا به رسالت
امیان آورده اند برای اینکه ایشان درتورات واجنیل مذکور بود وبه جمرد اینکه
پیامربمان حممد
از اوسوال کردند وجواب شنیدند امیان آوردند و بعضی از آهنا وقتی که کالمش را شنیدند امیان
آوردند ولی عده ای وقتی او را دیدند مومن شده اند که آهنا صاحبان بصریت هستند ولی
کسانی که قساوت قلب دارند به او کفر ورزیدند حتی وقتی که برای آهنا معجزات وآیات بزرگ
ظاهر کرد .وخداوند میفرماید:
ِ
الص ُدوِر﴾ (.)1
وب الَّتِي فِي ُّ
﴿فَِإنَّ َها َال تَ ْع َمى ْاْلَبْ َ
ار َولَكن تَ ْع َمى الْ ُقلُ ُ
صُ
(مچشها کور منیشود بلکه قلب هایی که در سینه هستند کور میشوند).
امیان آوردند .زیرا
ونیز مجع زیادی از یهودیان ومسیحیان به امام علیوبقیه ائمه
آهنا را در کتاهبای خود پیدا کرده اند وداستان های زیادی در این مورد میباشد که برای رعایت
اختصار آهنا را ذکر نکردمی .واز کسانی که می خواهند اطالع پیدا کنند به کتاب های مذکور
مراجعه منایند حبار انوار والزام ناصب و واصول کافی و...
) (7حبار انوار :ج  5ص5
) (1حج . :

 /کمال الدین :ج ص. 57
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دوم :جانب غيبى:
ونیز عالوه بروجود نام امحداحلسن در روایات اهل بیت نیز تایید میکند مانند خربهای غیبی
خداوند میفرماید:
وخواهبای صادقه ومکاشفات ائمه اطهار
ْكتَاب الَ ریب فِ ِیه ُه ًدى لِّلْمت َِّقین * الَّ ِذین ی ْؤِمنُو َن بِالْغَی ِ ِ
﴿الم * َذلِ َ ِ
یمو َن َّ
الصالةَ
ْ
َُ
ب َویُق ُ
ُ َ
ك ال ُ َ ْ َ
ِ
اه ْم یُ ِنف ُقو َن﴾ (.) 0
َوم َّما َرَزقْنَ ُ
(آن کتابی است که هیچ شکی در آن نیست وهدایتی برای متقنی میباشد کسانی که به
غیب امیان دارند ومناز بر پا میکنند واز آنچه به آهنا رزق داده امی انفاق میکنند).
وامحد احلسن چه بسیاراز اخبار غیب راپیشگویی کرد و به حتقیق رسید .ونیز مجع کثریی از
را مشاهده کردند که ایشان تاکید ورزیدند به اینکه
مومننی مکاشفات رابه ائمه اطهار
امحد احلسن برحق است واو رسولی از امام مهدیمیباشد .واما خواب های صادقانه
(روئیت) برای تعدادی از مومننی حاصل شد ومشاهده کردند که امام مهدیویا یکی
ویا حضرت فاطمه زهرا (علیها السالم) که در خواب به آهنا تاکید کردند
ازائمه اطهار
که امحد احلسن رسول از امام مهدی ونیز مردم باید اورا یاری کنند .اگر بگویند :خواب منی
تواند حجت ودلیل برای صحت دعوت باشد مولف میگوید :ممکن نیست که چننی قاعده ای
به وجود آورند زیرا این قاعده باطل است  .آهنم بعد از اینکه داستاهنای زیادی برای رسول
ویا یکی از ائمه اطهار اتفاق افتاده است ودر کتب شیعه منقول میباشد .از مجله
خدا
آهنا :از جابر بن عبد اهلل انصاری نقل است که جندل بن جناده بن جبری یهودی بر رسول خدا
وارد شد وگفت...(:پس من دیشب خوابی دیدم که حضرت موسی به من گفت ای جندل
بر دست محمد خاتم انبیاء

مسلمان شو وبه اوصیاء بعد از ایشان تمسک جو پس

گفتم مسلمان شدم! وستایش وثنای برای خداوند که به وسیله تو هدایت شدم .سپس
گفت :ای رسول خدا از اوصیاء بعداز تو به من خبر ده تا به آنها تمسک جویم .فرمود

) ( 0بقره. - :
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اوصیاء من دوازده تن میباشند جندل گفت همچنین آنها را در تورات پیدا کردیم و گفت:
ای رسول خدا نام آنهارا برایم بازگو نما؟وفرمود . ) ()...

ونیز داستان اسالم آوردن خالد بن سعید بن عاص اموی آن بود که خواب دید که پدرش
او را به سوی هبشت ،نزد رسول خدا آمد و
او را بسوی آتش میکشد و رسول خدا حممد
خواب خود را تعریف کرد واسالم آورد وچه نیک اسالم آوردنی و یکی از یارانی بودکه امام
علیرا بعد از وفات رسول خدا

یاری داد آن موقع که تنها و بی یار بود.

واما داستان نرگس مادر امام مهدیکه از داستانی مشهور میباشد( .در حالی که او
دختر پادشاه روم بود ودر خواب دید که رسول خدا محمد

او را از عیسی بن مریم

برای امام حسن عسکری خواستگاری کرد وبعد از آن فاطمه الزهرا (علیها السالم) و مریم
(علیها السالم) را دید که حضرت فاطمه به او دستور داد که اسالم آورد ونیز شهادتین را
بگویدو نرگس (علیها السالم) ایمان آورد .سپس امام حسن عسکری را هر شب در
خواب میدید ودر یکی از شب ها به او دستور داد که لباس کنیزیان را بپوشد وبا لشکر
پدرش مخفیانه برود که این لشکر برای جنگ با مسلمین میرفت .تااسیر مسلمانان شود
وکسی از طرف امام هادیاو را از آنها خریداری کند وبا امام حسن عسکری ازدواج

کند)( ).

وداستان وهب مسیحی و جریان شهید شدنش با امام حسنی نیز مشهور است که آن هم
به سبب دیدن حضرت عیسی در خواب که به او امر کردامام حسنیرا یاری کند و خود
وخانواده اش مبوجب دیدن خواب فدا کرد.و مهچننی شیخ صدوق در خواب امام مهدی را
میبیند که به او دستور میدهد کتابی در مورد غیبت تالیف مناید .که ایشان این امر را قبول کرد
وکتابی به نام کمال الدین نگارش کرد .در حالی که شیخ صدوق از بزرگان علمای شیعه
میباشدو به دیدن خواب اماماعتنا کرد وطبق امر ایشان عمل کرد .واما اگر دیدن خواب
) ( الزام الناصب :ج ص. 87
) ( الزام الناصب :ج ص  / 75و اکمال دین صدوق.
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حجت است پس عمل شیخ صدوق صحیح است! واگر در خواب حجت نیست وانگهی
عمل شیخ صدوق به اینکه به دیدن خواب عمل کرد اشتباه ودور از عقل است که معاذ اهلل از
آن شیخ صاحب مقام رفیع و دارای شان عظیم میباشد .شیخ صدوق در مقدمه کتاب کمال
الدین میفرماید:
(در یکی از شب ها به فکر عیال وپسران وبرادران ومال که در پشت سرم گذاشتم
وآمده بودم که خواب بر من غالب شدودر خواب دیدم که انگاردر مکه ودور خانه خدا
طواف میکردم ودر آن حین من در دور هفتم بودم که به حجر اسود رسیدم وآن را لمس
کرده و میبو سیدم ومی گفتم :امنتم را ادا کردم وبه میثاق خود پایبندم وبرای من شهادت
ده که وفا نمای .که در آن هنگام موالی صاحب الزمان را مشاهده کردم ونزد ایشان
میرفتم با قلبی مشغول ودلی متحیر که امام از آنچه در خودم دارم بانگاه به صورتم آگاه

شد .و به او سالم کرده وجواب سالم شنیدم سپس به من فرمود :چرا درمورد غیبت کتابی
نمی نویسی؟ تا به آنچه مشغول هستی رفع گردد؟ گفتم:ای فرزند رسول خدا در شأن
غیبت اشیائی نوشتم !..فرمود :نه بر آن طریق به تو دستور میدهم .بلکه االن کتابی در
مورد غیبت می نویسی که درآن از غیبت انبیاء ذکر کنی! سپس ایشان رفتند من نیز بیدار
شدم که به سوی دعا خواندن وگریه کردن وشکایت شتافتم تا وقت طلوع آفتاب تا اینکه
به تالیف این کتاب اقدام کردم .تابع دستور وامر ولی خداوحجتش وبا کمک خداوند
وتوکل بر او و باعرض پوزش از تقصیر وهیچ توفیقی جز خدا نیست وبر او توکل کرده وبه

سوی او رفته. ) ()..

و داستان های زیادی وجود دارند که از آن ها چشم پوشی کردمی.
واما انبیاء ومرسلنی اکثر آن ها نبوتشان از طریق خواب دیدن در عامل رویا میباشد .برای
تاکید به کتاب اصول کافی و ...مراجعه کنید.واینکه بگویند خواب حجت نیست موجب
خدشه کردن مجع کثریی از شخصیت ها و اولیاء که به سبب خواب دیدن خود ومال وفرزندان
را جهت خواب دیدن فدا کردند وآیا اینها بدون حجت امیان آوردند و آهنا اشتباه کردند؟
) ( کمال الدین.
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وبقیه
معاذاهلل بلکه گفته آهنا به اینکه خواب حجت نیست حتی شخصیت رسول خدا
ائمه را خدشه دار میکند .زیرا آهنا از کسانی که به سبب خواب امیا آوردند ساکت شده و به
آهنا نفرمودند که خواب حجت نیست! و چنانچه معلوم است کالم واقرار معصوم حجت
میباشد .پس مشارا چه می شود و چگونه حکم می کنید؟ و در جواب کسانی که میگویند
شیطان میتواند در عامل رویا وخواب به شکل شخصیت های بزرگ مهچون معصومنی
پیدا کنید زیرا این
گردد مولف به اینها میگوید :هبرت است مذهبی غریاز مذهب حممد
کالم متکربانه وخمالفتی سخت با کالم اهل بیت
است( :که پدرم از جدم از پدرش اینکه رسول خدا

میباشد .ازحضرت امام رضانقل
فرمود :هر کس مرا در خواب

ببیند مرا دیده است زیرا شیطان نه به صورت من ونه احدی از اوصیائم ونه به صورت

احدی از شیعیانم متصور نمیشود واینکه خواب صادق جزئی از  00جزنبوت

میباشد)( ).

واز رسول خدا نقل شده( :هر کس مرا در خواب دید من را دیده است زیراشیطان به

صورت من متمثل نمیشود چه درخواب یا بیداری و نه بصورت احدی از اوصیا من نیز
نمی تواند متمثل شود تا روز قیامت)(.) 5

امام صادقفرمود( :اگربنده ای برمعصیت خداوند باشد و خدا برای آن بنده خیری

خواست خوابی به اونشان میدهد تاازآن گناه ومعصیت دوری کندو اینکه خواب صادقه

جزئی از  00جزنبوت میباشد)( ).

)
ص
)5
)

( دار سالم :ج ص  / 8من الحیضره الفقیه :ج ص -575حبار االنوار :ج1
. 7
( دارالسالم ج ص . 7
 /حبار االنوار :ج ص. 5
( اختصاص :مفید
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از رسول خدا روایت شده است( :بعداز من نبوتی نیست فقط مبشرات گفتند:ای رسول

خدا مبشرات چیست؟ فرمود :خواب صالح وصادقه)(.) 8

امام باقرفرمود مردی از رسول خدا در مورد این سوال کرد ﴿لَهم الْب ْشرى فِي الْحیاةِ
َ
ُُ ُ َ
ُّ
الدنْ یَا﴾.
(برای آهنا بشارتی است در حیات زندگی است .فرمود آن خواب صادقه وخوب است که
مومن آن را میبیند ودر دنیا به آن بشارت داده میشود)(.) 7
ویا احدی از ائمه معصومنی
وغری از این دهها احادیث تأکید میکند که خواب پیامرب
ویا احدی از مومننی شیعه شیطان به آهنا متمثل منیشود ...به دار السالم مریزا نوری مراجعه
کنید برای اطالع بیشرت!...
﴿ومن َكا َن فِي ه ِذهِ أَ ْعمى فَ هو فِي ِ
َض ُّل َسبِیالً﴾ (( .) 1هر کس در این
اآلخ َرةِ أَ ْع َمى َوأ َ
َ
ََ
َ َُ
دنیا کور است ،در آخرت نیز کور و راهش گمراهی است).
اضافه بر این اغلب کسانی که به این قضیه امیان آوردند با قرآن کرمی استخاره گرفته اند
واستخاره خوب در آمد واین قضیه را تاکید کرد و شاید کور دالن وکسانی که امیان کمی دارند
بر استخاره گرفنت اعرتاض کنند و بگویند که آن حجت بر صدق این مدعی دعوت نیست!!
مولف به اینها میگوید:
 قضیه امحد احلسن قضیه غیب است وممکن نیست که بر آن به غری از دلیل غیباستدالل کرد و استخاره از امور غیبی است و خارج از اختیار انسان می باشد .مهانطور که
شهید سید حممد صادق صدر بر آن دلیل آورد که در کتابش "ماورا الفقه" آجنا که میگوید:

(ممکن نیست انسان مومن برادر مومن خود را گمراه کند هنگامی که به امر معینی ازاو
نصیحت خواهد .پس چگونه خداوند متعال ورحمن ورحیم امکان دارد کسی را که
) ( 8حبار انوار :ج 57ص . 1
) ( 7حبار االنوار :ج 57ص . 7
) ( 1اسرا.8 :
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نصیحت کند گمراه بنماید ...مولف به شما نصیحت میکند در مورد استخاره به این بحث
در کتاب مزبور مراجعه کنید زیرا بحثی است روشن کننده وسیلی است درصورتی کسانی که
به غیب ایمان ندارد).
 -از اهل بیت

در بیشرت ادعیه ها مردم را به سوی خداوند در مواقف حریت

راهنمایی کردند .که در دعای جوشن کبری آمده است :فصل

( :ای دلیل ورهبر من در

وقت حیرت ای داد رس من در روز نیازمندی ای پناه من وقت اضطرار وپریشانی ای یاور
و دادرس من هنگام ترس وهراس .فصل :11ای راهنمای متحیران ای دادرس دادخواهان
ای فریاد رس فریاد کنان...وخداوند دادرس انسانهاست).
ای مومننی مواظب خطر این عده باشید که راه بر مردم میبندندو راه هدایت که خداوند
برای مردم نصب کرده است مسدود می کنند مردم را به آن در شک و تردید می اندازد و از
واضحرتین این راهها استخاره به قرآن کرمی وخواب صادقانه وغری اینها که به عدد خالئق میباشد
 روایات زیادی از اهل بیت موجود میباشد که مردم را هنگام حریت نداشنت هدایت ،وناامیدی در کارهای خود به سوی استخاره قرآن تشویق وترقیب میکنند.
در وصیت امام علیبه فرزندش امام حسنآمده که( ...ودر مسائل با پروردگارت

خالص باش زیرا عطا و محرومیت به دست اوست و استخاره زیاد بگیر.) 0()...
از رسول خدا

منقول است که( :اگر خواستی با کتاب خدا استخاره بگیری پس

سوره اخالص را  3مرتبه بخوان و 3صلوات بر محمد وال محمد بفرست .سپس بگو
خداوندا من به کتاب تو فال میگیرم و بر تو توکل مینمایم واز کتاب تو به من نشان ده
آنچه پنهان است از برکت غیبت سپس قرآن را باز کن بدون اینکه برگه بزنی وخط اول از
سمت راست رابخوانی واگر در آن بشارت وخیر وبرکت باشد خیر است واگر انذار

وعذاب وغیر  ....باشد بد است)( ).

) ( 0هنج البالغه ص . 1
) ( مفاتیح اجلنان -باقیات الصاحلات.
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ونیز غری از این احادیث زیادی روایت شده است که مردم را متذکر و ترقیب می کند به
خدا رجوع کنند و از او طلب خری منایند.
روایت شده از صفوان ابن مجال! (شرتبان) با استخا ره امامت علی ابن موسی الرضارا
قبول کرده است در حالی که او از هبرتین صحابه امام موسی کاظمو از نزدیکان ایشان

می باشد .شیخ طوسی در کتاب غیبت روایت می کند (علی ابن معاذ گفت :به صفوان ابن
یحیی گفتم به چه چیز امام رضا را شناختی؟ گفت :دو رکعت نماز خواندم ودعا کردم
واستخاره گرفتم ).
اینها دالیل وحجتی بر استخاره گرفنت است وکسانی که میگویند استخاره حجت نیست
دلیل قاطعی ندارند وچگونه دلیل را بدون دلیل می توان قبول کرد؟ مشا را چه میشود و چگونه
حکم میکنید؟ و هر کس استخاره را فقط در موردهای دیگر اختصاص دارد وانگهی گزاف می
باشد ! که اخبار و روایات خالف مهچننی نظریه ای است که میگویند و نظر دهنده ملتفت
واگاه نبوده است.
سوم  -جانب علمى:
رسول امام مهدیسید امحداحلسناز مهان اول دعوت ادعا کرد که متام علماء در
قران کرمی و عقاید بیایند و با او مباحثه و مناظره مناینند تا معلوم شود این علمی که او آورده
که میتوان با
است آیا از حتصیل وآموزش بشر عادی بوده یا از علوم خمصوص اهل بیت
آن آیات حمکمات ومتشاهبات وناسخ ومنسوخ را فهمید.
از امام صادقدر حبثش با ابو حنیفه در حدیثی بلند نقل است که( :ای ابو حنیفه
کتاب خدا را به حق می شناسی واز آیات ناسخ ومنسوخ آن آگاهی داری؟ گفت :بله,
فرمود :ای ابا حنیفه ادعای علمی کردی که خداوند آن را در غیر از اهل کتاب نفرستاده
است وای بر تو که آن علم نمی باشد مگر در نسل خاص پیامبرمان

علم حرفی به تو به ارث نرسانده. ) ()...
) ( علل شرایع :ج ص.71

و خداونداز آن
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وتا االن دعوت میانیه سید امحد احلسن برای مناظره وحبث باز می باشد ولی کسی اجابت
منی کند وبعضی از آهنا به این گفته قانع شدند که( :برای آهنا توجه قائل نباشد )که به اینها
سران یهودیان و مسیحیان بلکه زندیقیان و کافران را
می گومی پس به چه علت ائمه
بزرگ می کردند وبا آهنا می نشستند و مناظره می کردند وادعای باطلشان را باطل ودین اسالم
حنیف را به حق ثابت می کردند؟ وبه چه دلیل امام صادقبا ابو حنیفه و امثالش مناظره
می کند ومذهبشان را باطل می کرد با اینکه امامبه یقنی می دانست که آهنا باطل و
منحرف بو دند؟ ومشا امروز هیچ دلیل وحجتی نه در کتاب ونه در سنت دارید که دعوت امحد
احلسنراباطل کند .وبااین هم بعضی از مشاها با ظلم ودمشنی این مرد را تکذیب کردید.
خداوند میفرماید﴿ :بَ ْل َك َّذبُواْ بِ َما لَ ْم یُ ِحیطُواْ بِعِل ِْم ِه َولَ َّما یَأْتِ ِه ْم تَأْ ِویلُهُ﴾ چون علم آن را
ال أَ َك َّذبْ تُم بِآیَاتِي
نداشنت او را تکذیب کردند .و نیز خداوند می فرمایدَ ﴿ :حتَّى إِ َذا َجا ُؤوا قَ َ
َولَ ْم تُ ِحیطُوا بِ َها ِعلْماً أ ََّما َذا ُكنتُ ْم تَ ْع َملُو َن﴾ ( ).
(هنگامی که آهنا حاضر شدند گفت به نشانه هامی دروغ بستید با آنکه بر آهنا تسلط
نداشتید به چه کارهایی مشغول بودید؟ اگر بگویند قرآن چند وجه میباشد و منیتواند دلیل بر
صحت این دعوت و مدعیش باشد .مولف می گوید :آنچه از احتجاج ودلیل آوردن به قرآن
کرمی هنی شده است مناسبات خاص خود دارد و نه اینکه مطلقا وابدا منی توان با آن دلیل
آورد).
و ما مدعی امامت و یا اتصال به امام مهدیمی توان اینچننی ادعا را از معرفت
وصداقت او از امتحانش به سواالتی از قرآن کرمی در مورد حمکمات ومتشاهبات وناسخ
ومنسوخ سوال کرد و این چیزی است که ائمه

به آن اشاره کرده اند( :از توقیعی خارج

شده از ناحیه امام مهدیدر دروغ بودن هر کس ادعای سفارت نماید دروغگو است
این توقیع بلند می باشد ولی به اندازه حاجت و قرض از آن برداشت نمودیم)( ).

) ( منل.7 :
) ( الزام الناصب :ج ص. 78
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روایات زیاد است عکس این روایت است که ثابت كرده است كه امام با کسانی که خودرا
خبواهد مالقات می کند مانند ساخت مسجد مجکران وعلی ابن مهزیار نامه های ایشان به
شیخ مفید (رح) و...
از مفضل بن عمر منقول است که گفت( :از امام جعفر صادقشنیدم که می فرماید:
برای صاحب این امر دو غیبت میباشد یکی به نزد اهلش بر می گردد و در دیگری می
گویند هالک شد ویا در بیابانی راهش را گرفت ورفت گفتم در آن وقت چه انجام دهیم
اگر این اتفاق بیافتد؟ فرمود اگر کسی ادعای امامت کرد از آن در مورد عظیمترین چیزها
سوال شود وان اینکه از قرآن از او سوال کنید.) 5()...

و کدام عظیمرت از قرآن کتاب خداو بزرگرت از آن است کتابی که از نظر معانی سنگنی و
بزرگ و عقلهای مردمان از او متحری ماند .و حتی اعرتاف کردند که منی توانند به علومش
احاطه کنند واز تفکیک رمز هایش عاجز و ناتوانند زیرا آن علمی است پنهان و خمفی در نزد
اهل بیت طهارت است.
از امام صادقدر روایتی بلند حال یکی از یاران امام مهدیدر زمان ظهور را

اینچننی شرح می دهد ...( :و اما آن کسی که با کتاب خدا بر آن ناصبی از سرخس
احتجاج می کند مردی عارف است که خداوند معانی قرآن را به او الهام می نمایدو کسی
از مخالفین نمی ماند جز این که با ما حجت می کند وامر ما را در کتاب خدا ثابت

میکند.) ()...

و این روایت آشکار داللت می کند که یکی از انصار امام مهدیبا کتاب خدا
احتجاج می کند واین روایت صاحبان هرشبه ای که می گویند منی توان با قرآن کرمی احتجاج
کرد را دفع می مناید.

) ( 5غیبت نعمانی / 87 :الزام الناصب :ج ص 8
) ( بشارت اسالم . 87:

 /حبار االنوار :ج .5
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چهارم :جانب نوعی:

و این جانب به نوع و در ضمن دعوت بر اساس واهداف ایشان می باشد .اگر دعای با
موافق بود ،مانعی برای قبول وتبعیت
واهل بیتش
کتاب خدا و سنت پیامربش
نکردن از آن نیست؟! واما اگر مدعی دعوت اموری به امام مهدی نسبت دهد که موجب
بدعت در دین باشد ممکن نیست آن را قبول کرد .که به این معنی و موضوع شهید سید صدر
در کتاب غیبت صغری ص  5اشاره کرده است( :مدعی مشاهده وقتی دروغگو ومنحرف
است که در خصوص نقل امور باطله از امام مهدی می باشد واما اگر غیر از این باشد

توقیع شریف از امام داللت بر بطالن از ناقل امور صحیح به حسب قواعد اسالمی
واحتمال صحت بودن آنها ویا اینکه اموری دروغ وباطل نقل نمی کند مطلقا)...
و هر کس نزدیک اصحاب این دعوت شود وبا آهنا مهنشنی شود برای او روشن می شود که
آهنا چه قدر به امام مهدیاخالص دارند و حمافظ و نگهدار این دین هستند .و اینکه
امحد احلسن رسول امام مهدیمردم را به اطاعت خدا دعوت می کند با تبعیت از اهل
و مهت گذاشنت به قرآن کرمی وفقرا ومساکنی ویتیمان و نیز مردم را به وحدت امت
بیت
دعوت می کند .و مردم را به پر کردن صفها وهتیه کردن تعداد وعده ها برای یاری امام مهدی
وتوجه مهگان به امام و زمینه سازی برای ایشان ....در حالی که بقیه ...مردم را به سوی خود
می خوانند ونزدیکان و انصار خویش را به خود نزدیک مینماید و بقیه را سرزنش می کنند وهر
جمموعه کسانی که از آهنا طرف داری میکنند مورد تشویق قرار می دهند واجتماع شیعه به
احزاب وگروه ها تبدیل شد که با مهدیگر به دمشنی و جنگ بپا خواستند .وچه راست و صادق
است.
امام صادقوقتی می فرماید( :چگونه هستید هنگامی که بدون امام هدایت و بدون
علم ماندید وقتی که بعضی از شما با بعضی دیگر بیزاری کند که درآن وقت متمیز

میشوید .وشمارش می شوید و غربله می شوید.) 8()...

) ( 8منظور امام از امتحانات آن زمان .حباراالنوار :ج 5ص

.
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وای کسانی که با رسول امام مهدیجنگ ومبارزه می کنید به چه دلیل وعلت با ایشان
خمالفت می کنید آیا سنتی را تغیری داد؟ ویا شریعتی تبدیل کرد؟ وهیچ قدرت وسعی نیست مگر
خداوند متعال و بزرگ و آگاه خواهد شد کسانی که مورد ظلم وستم شدند که چه کسی پریوز
خواهد شد وعاقبت نیز از آن متقیان می باشد.
بنجم :جانب معجزه و اعجاز:
سنت خدا در اغلب و بیشرت از انبیا ومرسلنی هنگامی که مردم را به توحید خداوند دعوت
می کنند و آهنا را از خدایان دروغنی دور کرده و آهنا را نیز به جنگ با نفس خود دعوت کرده
و اولنی کسانی که امیان می آوردند صاحبان بصریت که با چشم خدا نگاه می کنند مانند
حضرت علی ابن ابی طالبوخدجیه و عمار و مقداد و مالک اشرت و بقیه از اولیاء آهنا از
معجزه طلب منی کردند تا امیان آوردند و او را تصدیق کرده اند .خداوند می
رسول خدا
ِ
الص ُدوِر﴾ (.) 7
وب الَّتِي فِي ُّ
فرماید﴿ :فَِإنَّ َها َال تَ ْع َمى ْاْلَبْ َ
ار َولَكن تَ ْع َمى الْ ُقلُ ُ
صُ
(چشمها کور منی شود از نورخداوند بلکه دهلا کور می شود که در سینه ها موجود می
باشد).
﴿ َوَمن لَّ ْم یَ ْج َع ِل اللَّهُ لَهُ نُوراً فَ َما لَهُ ِمن نُّوٍر﴾ (.) 1
(خداوند برای کسانی که نور بصریت قرار منی دهد نیز برای آن شخص نور هدایت و
بصرت منی باشد).
ونیز فطرت خداوند با دوستی ثروت و مقام وجاه و ...مانند چهار پایان می باشند راه
هدایت را گم کرد .و جز با چشم های خود منی بیند و به این حجت امیان به غیب و به
دعوت اهلی فقط از راه معجزه مادی می دانند .وبه این علت رسول امام مهدیامحد
احلسن از مشهورترین علما درخواست کرده است که از او معجزه مادی طلب کند تا با آن
درستی و صدق دعوتش را برایشان ظاهر مناید و برای مردم روشن خاهد شد و این دعوت
) ( 7حج. :
) ( 1نور. 0:
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راست یا دروغ می باشد زیرا مردم منی توانند معجزه مادی و اهلی را از سحر و جادو تشخیص
دهند و بیش از ماهها از این در خواست وطلب می گذرد و کسی جواب منی دهد خداوند
می فرماید( :وکسانی که علم نداشتند گفتند اگر خدا با ما سخن نگوید یا نشانه ای برامیان
بیاید و مانند این گفتار کسانی که قبل از آهنا بودند گفتند که قلب هایشان با هم شباهت
دارند و آیات و نشانه ها را برای قومی بیان کردمی تا یقنی پیدا کنند)(.) 0
و من از این جا فریاد میزمن تا وجداهنا را بیدار شود و کوری چشم ها را بر طرف مناید و
طالبان حق وحقیقت و حمبنی امام مهدیرا هدایت کنم که مشا وعده داده شده هستید که
زمینه سازان قبل از قیام امام مهدی می باشید اگر با متام دالیل وعالمات حضرت (امحد
احلسن) را تکذیب ودروغگوی متهم کردید .پس به چه کسی صداقت پیدا می کنید که قبل از
اماممی آید؟ و چه چیزی از او طلب می کنید تا صداقت مدعایش را ثابت کند خداوند
می فرماید﴿ :یا حسرًة َعلَى ال ِْعب ِ
اد َما یَأْتِی ِهم ِّمن َّر ُس ٍ
ول إِالَّ َكانُوا بِ ِه یَ ْستَ ْه ِزئُون ﴾ ( ).
َ
َ َ َْ
( حسرت براین بندگان هر رسولی که نزدشان می آید او را به متسخر می گریند)
و آنچه باید متذکر باشم به بعضی از روایات اهل بیت

در وصف فتنه هایی که قبل

از خروج صاحب الزمان می باشد است .از امری املومننی نقل شده است (سوگند به آنکه
جانم در دست اوست آنچه دوست داریدنمی بینید مگر زمانی که به صورتهای همدیگر
آب دهان انداخته و همدیگر را دروغگو خوانده تا کسی از شما باقی نماند ( ویا فرمود

از شیعه من) مگر به اندازه سرمه در چشم و یا نمک در غذا)( ).

امام علی فرمود( :و براستی برای غائب دو غیبت است یکی از غیبتها از غیبت دومی
بلندتر است اما غیبت اولی شش روز ویا  6ماه ویا  6سال است ودومین غیبت به طول
می کشد تا بیشتر کسانی که به او ایمان دارند باز گردند .و کسی از ایشان ثابت نمی ماند
) ( 0بقره . 7:
) ( یس . 0:
) ( الزام الناصب:

.
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مگر کسی که یقین قوی و معرفتی صحیح داشته باشد .ودر خود شکی از قضاوت ما پیدا
نکندو به امر ما اهل بیت

تسلیم باشند)( ).

امام صادقمی فرماید( :به مصیبتی مبتال می شوید وبدون علمی که با آن ببینید و
بدون امام هادی (هدایت کننده) می مانید و از این مصیبت کسی نجات پیدا نمی کند
مگرکسی که دعای غریق را بخواند :وفرمود :بگو یا اهلل یارحمن یا رحیم یا مقلب القلوب

ثبت قلبی علی دینک)( ).

ابن عباس می گوید( :رسول خدا

فرمود به راستی علی ابن ابی طالبامام امت

من است وخلیفه آنها بعد از من است و از نسل او قائم منتظر است که زمین را پر از
عدل وقسط می کند همانطور که پراز ظلم وجور شد بشارت دهنده وترساننده وکسانی که

در غیبت بر امامتش ثابت قدم هستنداز کبریت قرمز کمترهستند)(.) 5

امام موسیفرمود( :اگر پنجمین فرزند (امام) از هفتمین فرزند (امام) مفقود شد پس
خداوند در ادیان شماست کسی شما را از آنها دور نکندهمانا صاحب این امر باید غیبتی
داشته باشد که درآن کسی که می گفت از یاران او هستند خارج می گردند .آگاه باشید

که این امتحان الهی است)( ).

امام صادق فرمود( :همانا از حدیث شما دلهای مردان مشمئز می شودپس هر کس آن
را قبول کرد به او بیفزایید وهر کس آن را انکار کرد ترکش کنید زیرا باید فتنه ای باشد
درآن سقوط کنند کسانی که مدعی انتظار هستند وسقوط کند کسی که موی را به دو شقه

تقسیم کند (علماء) تااینکه فقط ما وشیعیانمان بمانیم )(.) 8
)
)
)5
)
)8

(
(
(
(
(
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خداوند می فرماید:
ِ
َّ ِ
ت قُلُوبُ ُه ْم َوَكثِ ٌیر
اب ِمن قَ ْب ُل فَطَ َ
س ْ
ین أُوتُوا الْكتَ َ
﴿ َوَال یَ ُكونُوا َكالذ َ
ال َعلَْی ِه ُم ْاْل ََم ُد فَ َق َ
منهم فاسقون﴾ (. ) 7
(مانند کسانی نباشید که برای آهنا کتاب فرستادمی سپس بعد از آنکه مدت انتظار برایشان
طوالنی شدودهلایشان سفت شد که اکثر آهنا فاسق واز امر خلیفه سرپیچی کردند)
از امام صادق نقل است( :این آیه از قرآن برای زمان غیبت و روزهایش نازل شده ونه

زمانی دیگر و االمد یعنی مدت غیبت است)(.) 1

در حدیث معراج آمده است پیامرب فرمود( :گفتم:خداوندا ظهور وقیام قائمچه
زمانی می باشد؟ پس خداوند به من وحی کرد (آن وقتی می باشد که علم ناپدید شود
ونادانی ظاهر گردد و قاریان زیاد شوند وعمل صالح کم وقتل زیاد شود وعلمای هدایت

کننده کم شوند وعلمای خائن وگمراه کننده زیاد. ) 0()..
بسم اهلل الرحمن الرحیم

َّ ِ
ین ِمن
﴿الم * احسب الناس أَن یُ ْت َرُكوا أَن یَ ُقولُوا َ
آمنَّا َو ُه ْم َال یُ ْفتَ نُو َن * َولََق ْد فَ تَ نَّا الذ َ
ِ
َّ ِ
ِِ
ین﴾.
ین َ
ص َدقُوا َولَیَ ْعلَ َم َّن الْ َكاذب َ
قَ ْبل ِه ْم فَ لَیَ ْعلَ َم َّن اللَّهُ الذ َ
(امل * آیا مردم می پندارند اگر بگویند امیان آوردمی مورد امتحان قرار منی گریند .ما کسانی
که قبل از آهنا بودند مورد امتحان قرار گذاشتیم تا خداوندراستگویان ودروغگویان را بشناسد).

) ( 7حدید. :
) ( 1الزام الناصب :ج ص . 1
) ( 0الزام الناصب :ج ص . 1
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