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 الرحيم الرحمن اهلل بسم

 فرمایحکم، سپيده شکافنده، بادها تسخيرکننده، کشتی کنندهروان، سلطنت مالک که را خدای سپاس

ستایش خداى را که از ترس او آسمان و ساکنانش غرش کنند و . جهانيان است و پروردگار، جزا روز

 بر! خدایابه جنبش در آیند.  ندشناور که در قعر آنزمين و آباد کنندگانش بر خود بلرزند، و دریاها و آنان

 آن سوار که هر شود ایمن؛  بيکران هاىاقيانوس در روان کشتیآن ، فرست درود محمّد خاندان و محمّد

، و است که بر آنها سبقت گيرد پيمان شکن کسی، واگذارد راکشتی  آن که هر شود غرق و گردد کشى

.است حقبه ملحق آنان مالزم اما، شودکه از آنها عقب ماند هالک  کسی

 اظهار مأمورى آن به را آنچه پس) 1.(اْلمُسْتَهْزِئِینَ كَفَیْنَاكَ إِنََّا *ٱْلمُْشرِكِینَ  عَنِ وَأَعْرِْض تُؤْمَرُ بِمَا فَٱْصدَعْ)

 العظيم العلی اهلل صدق(. کرد خواهيم دفع تو از را استهزاکنندگان شرّ * ما .بگردان روى مشرکان از و کن

 (:حج اعمال بقیه انجام درخواست): اول خطاب

 به و قزوین و دیلم هایکوه ميان در سيما خوش حسنی سيد به و(، السالم عليه) حسنی محمود سيد به

 اظهار به باد شما بر( ع) مهدی امام به متصل سرور نوزده به و( ع) مهدی امام به مقرب و گرامی سرور شش

 در ،شاهدان حضور در و علنی طور به او با بيعت و( ع) مهدی امام وصی از امتثال و آن اعالن و اطاعت

باز  علمش مصدر به کس هر و، ایدکرده سرپيچی( ع) الحسن بن محمد مهدی امام امر از صورت این غير

 برابر در و) 2.(مُبِینٍ بِسُْلطَانٍ آتِیكُمْ إِنَِّي اللََّهِ عَلَى تَعْلُوا لَا وَأَنْ). وبركاته اهلل ورحمة علیكم والسالم. گرددمی

 (.امآورده روشنی دليل شما برای من که نورزید تکبر خداوند

 (:ایخامنه علی سید به): دوم خطاب

 بِهِ يَعِظُكُم نِعِمّا اللََّهَ إِنّ بِالعَدلِ تَحكُموا أَن النّاسِ بَینَ حَكَمتُم وَإِذا أَهلِها إِلىٰ األَماناتِ تُؤَدَُّوا أَن يَأمُرُكُم اللََّهَ إِنّ)
 که هنگامی و! بدهيد صاحبانش به را امانتها که دهدمی فرمان شما به خداوند) 3.(بَصیرًا سَمیعًا كانَ اللََّهَ إِنّ

 شنوا، خداوند! دهدمی شما به خوبی اندرزهای، خداوند! کنيد داوری عدالت به ،کنيدمی داوری مردم ميان

در ایران به وصی امام مهدی )ع(، در غير این صورت فرمان امام  ومتبر توست تسليم حک .(بيناست و

آنان که دین را در آخرالزمان در  –ملت شریف ایران در بالد ری به ای. و ی کردهچسرپيرا مهدی )ع( 

 عَلَى تَعْلُوا لَا وَأَنْ) سرزمين ایران تمکين دهيد.حکومت بر بر شماست که من را در  –کنند زمين ترویج می

 (.امآورده روشنی دليل شما برای من که نورزید تکبر خداوند برابر در و) 4.(مُبِینٍ بِسُْلطَانٍ آتِیكُمْ إِنَِّي اللََّهِ
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 (:عراق مردم به: )سوم خطاب

که اهالی عراق او را کشتند این عراق مگر ها، آری هيچ پيامبر و یا وصی مبعوث نشد در سرزمين فتنه

و یا آنکه فراری دادند، ای اهل عراق بر شماست که وصی امام مهدی )ع( را در حکومت بر عراق تمکين 

 محمد مهدی اماماید. پدرم دهيد، در غير این صورت از امام مهدی محمد بن الحسن )ع( سرپيچی کرده

، چيزی بجز شمشير و مرگ زیر سایه شمشير، عطا نکنم. و انمرا امر کرده که به نافرمان (ع) الحسن بن

 خداوند برابر در و) 5.(مُبِینٍ بِسُْلطَانٍ آتِیكُمْ إِنَِّي اللََّهِ عَلَى تَعْلُوا لَا وَأَنْ) ستایش مخصوص خداوند یکتاست.

 (.امآورده روشنی دليل شما برای من که نورزید تکبر

 :چهارم خطاب

 مِنْ يَشاءُ مَنْ عَلى أَمْرِهِ مِنْ بِالرَُّوحِ اْلمَالئِكَةَ يُنَزَِّلُ* يُْشرِكُونَ  عَمََّا وَتَعَالَىٰ سُبْحَانَهُ تَسْتَعْجِلُوهُ فَلَا اللََّهِ أَمْرُ أَتَىٰ)
 است وبرتر منزّه او! نکنيد عجله آن پس در؛ رسيد خدا فرا فرمان) 6.(فَاتََّقُون أَنَا إِلََّا إِلهَ ال أَنََّهُ أَْنذِرُوا أَنْ عِبادِهِ

 بخواهد که بندگانش از کس هر بر، خود فرمان به، روح با را * فرشتگان .دهندمی قرار او شریک آنچه از

(. بر تمام مسلمانان اعالن بيعت با بترسيد من از پس، نيست خدایى من جز: که دهند بيم تا، کندمى نازل

واجب است، همچنين بر مقامات رسمی همچون: حاکمان، احزاب، فرماندهان سياسی وصی امام مهدی )ع( 

و نظامی و شيوخ عشایر، اعالن بيعت با وصی امام مهدی )ع( آن هم بشکل رسمی، مکتوب همراه با انتشار 

اند، اموشی زدهکه خود را از این فرمان به فر کسانیآن بين مردم، واجب است. در غير این صورت تمام 

اند، و بزودی حسابی سخت در دنيا و آخرت پس از دستور امام مهدی محمد بن الحسن )ع( سرپچی کرده

 برای من که نورزید تکبر خداوند برابر در و) 7.(مُبِینٍ بِسُْلطَانٍ آتِیكُمْ إِنَِّي اللََّهِ عَلَى تَعْلُوا لَا وَأَنْ) .خواهند داد

 (.امآورده روشنی دليل شما

 :پنجم خطاب

 تقليد ترک مسلمانی هر بر؛ زمين مغرب و مشرق در مسلمانان تمام به( ع) مهدی امام فرستاده و وصی از

از فرمان امام  ایتقليد کننده و تقليد شونده هر در غير این صورت. است واجب، احتياط به عمل و فقه در

 گونه همان، واجب است( ع) مهدی امام وصی بهرجوع همه در عقائد  و مهدی )ع( سرپيچی کرده است.

، واجب مطهرش خاندان سنت و( ص) محمد خدا رسول سنت و قرآن متشابهات دربر آنها رجوع به او  که

در این درخواست  و اید،کرده سریيچی( ع) الحسن بن محمد مهدی امام فرمان از صورت این غير در است.
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 و) 8.(مُبِینٍ بِسُْلطَانٍ آتِیكُمْ إِنَِّي اللََّهِ عَلَى تَعْلُوا لَا وَأَنْ) .وجود ندارد جاهل و عالم از اعماستثنائی برای مسلمانان 

 (.امآورده روشنی دليل شما برای من که نورزید تکبر خداوند برابر در

 (:شودمی او جانشین که کسی يا و بوش آمريکا جمهور رئیس به: )ششم خطاب

 اْلأَرْضِ فِي لَهُمْ وَنُمَكَِّنَ* الوارِثینَ  وَنَجعَلَهُمُ ةًأَئِمّ وَنَجعَلَهُم األَرضِ فِي استُضعِفوا الََّذينَ عَلَى نَمُنّ أَن وَنُريدُ)
 آنان و نهيم منّت زمين مستضعفان بر خواهيممی ما) 9.(يَحْذَرُونَ كَانُوا مَا مِْنهُمْ وَجُنُودَهُمَا وَهَامَانَ فِرْعَوْنَ وَنُرِيَ

 هامان و فرعون به و  بخشيم تمکين و قدرت آنها به زمين در و*  !دهيم قرار زمين روی وارثان و پيشوایان را

 و، هستم من دیدی رؤیایت در که کسی آن .(دهيم نشان ترسيدندمى آن از که را چيزى لشکریانشان و

 از را نظاميت نيروهای سرعت به که است واجب تو بر، دید خواهی من از بيشتری رؤیاهای بزودی

 والفَردُ االَحد الواحدُ یخدا بقدرت واِلّا سازی خارج وشرطی قيد گونههيچ بدون اسالمی هایسرزمين

 که آهنينی وحشِ حيوانِ همان - آمریکا بر را آتش هایتازیانه که بود خواهم کسی آن من، والصَّمد

 دانيال که گونههمان، آورد خواهد فرود - کندمی لِه را زمين روی ممالکِ تمام هایشچکمه با و خوردمی

 خواهی بزودی و، است نزدیک که را آنچه خبر دانست خواهی بزودی و. است داده خبر تورات در( ع)

 شد خواهد کُوبيده بزودی و، شد خواهد دفع آسمانها ملکوت در من راست طرف از آمریکا که دانست

 ثُمََّ * سَیَعْلَمُونَ كَلََّا * مُْختَلِفُونَ فِیهِ هُمْ الََّذِي * اْلعَظِیمِ النََّبَإِ عَنِ*  يَتَساءَلُونَ عَمّ) .دهد اذن خداوند که آنگاه

 اختالف هم با آن باره در که*  بزرگ خبر آن از* پرسند مى یکدیگر از چيز چه درباره) 10.(سَیَعْلَمُون كَلََّا

در مورد ] بزودى ،نيست چنين هم باز*  !فهمندمی بزودی، (کنندمی فکر آنها که) نيست چنين*  دارند

 .(دانست خواهند[ آن

 السالم علیهم محمد آل بقیة

 الحسن أحمد الشديد الركن

 م(السال علیه) المهدي اإلمام ورسول وصي

 أجمعین الناس إلى

 بإسرافیل المنصور بمیكائیل المسدد بجبرائیل المؤيد

 علیم سمیع واهلل بعض من بعضها ذرية

 ق.  هـ1424/  شوال/  1
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 پخش و کرده تکثير بار دوازده را آن، خواند الزم است کهرا می ورقهکه این  مسلمان هر بر: مالحظه

 .کند ترجمه را آن، باشد داشته را ترجمه توانایی اگر و. نماید

***  
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 و تنظيم: تهيه

 صادق شکاری 

 ق.ه 1441 شوال

http://sadeghshekari.com 

 به تارنمای زیر مراجعه نمایيد: احمدالحسنجهت آشنایی با دعوت سيد 

https://www.almahdyoon.co 
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