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 هلل رب العاملین احلمد و

 و صل اهلل علی حممد و آل حممد األئمة و املهدیین و سلم تسلیماً کثیراً
 

 إنا هلل و إنا الیه راجعون
 ال باهلل العلي العظیمو ال حول و ال قوة إ

و  فرشتگانش بر دمشنان حممد و آل حممد از پیشینیان و متاخران  و لعنت خدا و لعنت فرستادگان
 .باد

نْ َیا وَ الَِّذيَن َضلَّ َسْعیُ هُ * ُقْل َهْل نُ َنبُِّئُكْم بِاْْلَْخَسرِيَن أَْعَماالا ﴿ ُهْم ََيَْسُبوَن أَن َُّهْم َُيِْسُنوَن ْم ِف اْْلََیاِة الدُّ
عاا  401-401: الکهف .﴾ُصن ْ

شان در زندگى دنیا   اند كه كوشش  كساىن[ آنان* ]بگو آيا مشا را از زيانكارترين مردم آگاه گردامن ) 
 (.دهند  پندارند كه كار خوب اجنام مى به هدر رفته و خود مى 

نشد، بلکه قبل از کفر، پرستنده ای  رويگردانسبحانه و تعالی سجده برای خداوند از  (لع)ابلیس 
علیه  آدم  سجده بر ولیکن ،فرشتگان نام گرفتطاووس  ،که خباطر کثرت عبادت و طاعتبود  

است، و شفاعت  پروردگار  و شناخت برای عبادتقبله ای  السالم را رد منود، به اعتبار اينکه او
  .ی بنی دستان خدا برای پرستندگانا کننده

اِجِديَن ﴿ اِجِديَن * ِإالَّ ِإْبِلیَس َأََب َأن َيُكوَن َمَع السَّ اَل َلَْ َأُكن قَ * قَاَل يَا ِإْبِلیُس َما َلَك َأالَّ َتُكوَن َمَع السَّ
ْن ََحٍَإ مَّْسُنوٍن  َْسُجَد لَِبَشٍر َخَلْقَتُه ِمن َصْلَصاٍل مِّ َها فَِإنََّك َرِجیٌم  قَاَل فَاْخرُجْ * ْلِّ ِإنَّ َعَلْیَك اللَّْعَنَة ِإََل وَ * ِمن ْ

ينِ   14-13: اْلجر ﴾يَ ْوِم الدِّ

فرمود اى ابلیس تو را چه شده * كنندگان باشد   جز ابلیس كه خوددارى كرد از اينكه با سجده) 
از   خشکكه براى بشرى كه او را از گلى گفت من آن نیستم  * كنندگان نیسىت   است كه با سجده
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و تا * اى  شده  بريون شو كه تو رانده[ مقام]فرمود از اين * اى سجده كنم   گلى سیاه و بدبو آفريده
                                                                        (.روز جزا بر تو لعنت باشد

داده خود به نقشی که خداوند به خلیفه ی و  خلیفه ی خدا را انکار کرد، و به او ( لع)ابلیس مهانا 
دستان خدا می باشد، و با اين فعل ابلیس  شفاعت کننده ی بنی  اوکفر ورزيد، به اعتبار اينکه   بود

                                                                                 .کافر به خدا شد
و ه پريو ابلیس لعنه اهلل شدند، ند کمردمی آشکار شد وفات رسول اهلل در تاريخ اسالم از زمان  و

قانونگذار و ُحکم  فقط از ) هللحکم اال  شعارشان ال ،کردند  جنگ  مننیؤ امل ا امريرجی که بواخ
با حکم خدا حکمرانی کند خلیفه ی خدا عار خواهان اينکه با اين شنان آ و ،بود (آن خداست

از ضايع کردن و افکندن و کفر به نقش خلیفه ی خدای  نبودند، بلکه هر آنچه ابلیس لعنه اهلل
                                      .در نظر داشت را می خواستندسبحانه و تعالی 

وهابیون خداوند آهنا را لعنت و ذلیل گرداند، پريوان بن الدن و امثال او از مسخ  ين،خوارج امروز  و
ر زمینش و کفر به اهلل در انکار نقش خلیفه ی خدا ب لعنه شیطانی ابلیس روشهای شیطانی، راه و 

و دوری از شان توحید ادعاي .شدند( لع)پريوان ابلیس ، و با اين حال وارد مجع را در پیش گرفتند او
مانند ادعای ابلیس در قبول سجود تنها برای  کامالا آن  و ، از روی کذب و زور است شرک به خدا

پس ابلیس  .بنده ای بود که از ِگل آفريده شده است که  زيرا ،است آدم ای بر  خدا و رد سجود
د، پس از او پريوی کردند و از  با ندايش آهنا را سبک و خوار کر  بیماری خود را به آهنا سرايت منود و 

                           .گمراه شدگان شدند
ند در يورش ب  حممد دختبه خانه ی فاطمه  کهکه در مشار کسانی  زيرا  هستند  اندوهگنیامروز و 

اندوهگنی و نیز  .، حاضر نبودنددهنروان جنگیدن و صفنی و مجلدر جنگ  املؤمننی  و با امري
پس ، باران کنند و جنازه اش را تري ندبده تا به او زهر ،نبودند که در زمان امام حسن   هستند

 حسنی امام قاتالن  راند که در مشاآنان اندوهگنی  .ندويران ساخت را در حجاز  ضريح او
آنان  و .بر آمدندقتل و کشتار زائران او  ضريح او و ويرانی دردر کربال نبودند پس سعی و تالش 

که خود به شخصه با دستان گنهکار و خبیثشان ائمه معصومنی خلفای  می خورند اندوه و حسرت
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خدا را به قتل نرساندند، در نتیجه خواستار علنی کردن شراکت و رضايت و تأيید طغیانگرانی که ائمه 
تا برای مهه علنی   ،ويران ساخنت ضريح های ايشان  شدند آن هم با را به قتل رساندند 

مانند يزيد فرزند میسون  می باشند، کنند که آهنا راضی به عمل پیشینیان خود که از آهنا پیشی گرفتند
                                                                           .ابی سفیان خداوند مهه آهنا را لعنت کند فرزندمعاويه فرزند هند منسوب به  فرزند منسوب به

پرسیدم اى پسر رسول خدا نظرتان درباره ى حديثى که از امام  امام رضا از ): گويداز هروى  
به  را  ظهور کند، نسل قاتالن امام حسنی نقل شده که هر زمان حضرت قائم صادق 

 و گفتم گفته ى خداوند عز. درست است: حضرت فرمود کشد چیست؟ شان مى   خاطر کار پدران
، (گريد  که هیچ کس بار گناه ديگرى را به دوش منى)، ﴾َو اَل َتزُِر َوازَِرٌة ِوْزَر ُأْخَرى﴿: جّل است

گفتارش صادق است، وَل نسل قاتالن امام   ى خداوند در مهه: معنايش چیست؟ حضرت فرمود
و راضى اند و بدان افتخار مى کنند و هر کس که به کارى  از کار پدرانشان خرسند حسنی 

در مشرق عاَل کشته شود و  ردىو اگر م. ست که آن را اجنام داده است راضى باشد چونان کسى
. شود قاتل حمسوب مى  نزد خدا شريکِ  ،راضى مغرب به قتل آن راضى باشد، اين شخصِ مردى در 

به دلیل رضايت اينان به کار پدرانشان آنان را مى  ى کند تنها ظهور م هم وقىت حضرت قائم 
دستان : فرمود کنند چیست؟   می شوند اول کاری که می ظاهر وقتی قائم : عرض كردم. کشد

 141ص 35حبار اْلنوار عالمه جملسی ج .(فرزندان شیبه را قطع مى كند زيرا آنان دزد خانه ى خدا هستند
 

و حسن   ضريح امامنی علی هادی خود را آشکار کردند و دوباره دمشنیاز يکسال،  امروز بعد و
 ساختند، پس به عمل پیشینیان خود که امامنی  مبب گذاری و ويراندر سامرا را  سگری ع

که فرزندان رسول   د کفايت نکردند، بلکه امروز می خواهند متامی آثار امامنی دنرا به قتل رسان
اهلل . را نابود سازند و ايفاگران رسالت اهلی ايشان  و امتداد طبیعی حضرت حممد  اهلل 

                                                                        :تعالی فرمود
ِفیَها ُحْسناا ِإنَّ اللََّه َغُفوٌر ُقل الَّ َأْسأَُلُكْم َعَلْیِه َأْجراا ِإالَّ اْلَمَودََّة ِف اْلُقْرََب َوَمن يَ ْقََتِْف َحَسَنةا نَّزِْد َلُه  ...﴿

 51: الشوری .﴾َشُكورٌ 
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و  ،پاداشى از مشا خواستار نیستم مگر دوسىت در باره خويشاوندان[ رسالت]بگو به ازاى آن ... ) 
خدا آمرزنده و  براى او در ثواب آن خواهیم افزود قطعاا [ و طاعىت اندوزد]هر كس نیكى به جاى آورد 

                                                                             (.قدرشناس است
سبحانه و و خداوند  بلکه با رسول اهلل  دمشنی خود را نه تنها با آل حممد  ،اينچننیو آهنا 

 مهگان برآن را که خداوند در قرآن   آشکار ساختند، پس به جای حمبت به آل حممد  تعالی
                          .پرداختند ايشان کینه توزی نسبت به  به دمشنی واست،  واجب ساخته

سال پیش، هنگامی که اين خوارج، وهابیون لعنهم اهلل به ويران  ی از آنچه که يکبیشَت  سخنِ  
برای  است که خداوندجهاد دربی ): جز اينکه، ندارم دست زدند ساخنت ضريح مقدس امامنی 

                                                        (.خويش گشوده است ده یاولیای برگزي
َة اْلُكْفِر ِإن َُّهْم الَ أَْْيَاَن هَلُْم َلَعلَُّهْم يَنتَ ُهونَ ... ﴿  45: التوبه .﴾فَ َقاتُِلواْ أَِئمَّ

باز [ شكىن پیمان از]پس با پیشوايان كفر جبنگید چرا كه آنان را هیچ پیماىن نیست باشد كه  ...) 
 (.ايستند

الَِّذيَن * أُِذَن لِلَِّذيَن يُ َقاتَ ُلوَن بِأَن َُّهْم ظُِلُموا َوِإنَّ اللََّه َعَلى َنْصرِِهْم َلَقِديٌر ﴿: متعال می فرمايدخداوند  و
َمْت َصَواِمُع  ُأْخرُِجوا ِمن ِديَارِِهْم ِبَغرْيِ َحقٍّ ِإالَّ َأن يَ ُقوُلوا َرب َُّنا اللَُّه َوَلْواَل َدْفعُ  ُدِّ اللَِّه النَّاَس بَ ْعَضُهم بِبَ ْعٍض هلَّ

-10: اْلج .﴾َقِويٌّ َعزِيزٌ َوبَِیٌع َوَصَلَواٌت َوَمَساِجُد يُْذَكُر ِفیَها اْسُم اللَِّه َكِثرياا َولََینُصَرنَّ اللَُّه َمن يَنُصرُُه ِإنَّ اللََّه لَ 
13 

داده شده است چرا كه مورد ظلم قرار  [ جهاد]حتمیل شده رخصت  به كساىن كه جنگ بر آنان) 
هايشان   مهان كساىن كه بناحق از خانه* و البته خدا بر پريوزى آنان سخت تواناست  ،اند  گرفته

گفتند پروردگار ما خداست و اگر خدا بعضى   جز اينكه مى[ آهنا گناهى نداشتند]بريون رانده شدند 
ها و مساجدى كه نام خدا در   ها و كلیساها و كنیسه  كرد صومعه  گر دفع منىاز مردم را با بعض دي

كند   او را يارى مى[ دين]خدا به كسى كه  و قطعاا  ،شد  شود سخت ويران مى  آهنا بسیار برده مى
                    (.ناپذير است  دهد چرا كه خدا سخت نريومند شكست  يارى مى

 .دمشا را ياری کن ياری کنید تا خدا راپس 
 7: حممد .﴾يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإن تَنُصُروا اللََّه يَنُصرُْكْم َويُ ثَبِّْت أَْقَداَمُكمْ ﴿
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 (.دارد  كند و گامهايتان را استوار مى  ايد اگر خدا را يارى كنید ياريتان مى  اى كساىن كه اْيان آورده) 
 .مهان کسی ست که خدا را ياری کرده است ،کس خلیفه ی خدا را ياری کند  و بدانید هر

َناِت َوأَنزَْلَنا َمَعُهُم اْلِكَتاَب َواْلِمیزَاَن لِیَ ُقوَم النَّاُس بِاْلِقْسِط وَ ﴿ أَنزَْلَنا اْلَِْديَد ِفیِه بَْأٌس َلَقْد أَْرَسْلَنا ُرُسَلَنا بِاْلبَ ی ِّ
 53: اْلديد .﴾َولِیَ ْعَلَم اللَُّه َمن يَنُصرُُه َوُرُسَلُه بِاْلَغْیِب ِإنَّ اللََّه َقِويٌّ َعزِيزٌ  َشِديٌد َو َمَناِفُع لِلنَّاسِ 

پیامربان خود را با داليل آشكار روانه كردمي و با آهنا كتاب و ترازو را فرود آوردمي تا [ ما]به راسىت ) 
ى سخت و سودهاىي است پديد آوردمي، مردم به انصاف برخیزند و آهن را كه در آن براى مردم خطر 

كند، آرى خدا نريومند شكست   تا خدا معلوم بدارد چه كسى در هنان او و پیامربانش را يارى مى
               (.ناپذير است

جز تسلیم در  و هیچ راهی برای فرج و گشايش غیانگران نیست،اين ط هیچ راهی برای پريوزی بر و
                                                                                                    .وجود نداردحق و حجت او  شناخت جهتخلیفه ی خدا و عمل به قانون اهلی  ياریبرابر حق و 

َن ﴿  بُوْا َفَأَخْذنَاُهم مبَا  َوَلْو َأنَّ أَْهَل اْلُقَرى آَمُنوْا َوات ََّقوْا َلَفَتْحَنا َعَلْیِهم بَ رََكاٍت مِّ َماِء َواَْلْرِض َوَلِكن َكذَّ السَّ
 39: اْلعراف .﴾َكانُواْ َيْكِسُبونَ 

 بركاتى از آمسان و زمنی برايشان مى و اگر مردم شهرها اْيان آورده و به تقوا گرايیده بودند قطعاا ) 
                 (.گرفتیم  آنان را[ گريبان]دستاوردشان [ كیفر]گشودمي وَل تكذيب كردند پس به  

که مردم را به   یو علمای بی عملآن  ،شود عراق نامیده می اما آنچه که بعنوان حکومت در
 لشگرآهنا مال و سالح و . مسؤلیت کامل ويرانی ضريح پاک را حتمل می کنند خواندند انتخابات فرا

کاری اجنام ندادند تا حداقل دارند اما با اين حال در طی اين يک سالی که از مبب گذاری گذشت  
                                     .َحايت الزم از ضريح جبای بازسازی جمدد به عمل آورند

، ده نامیده می شوند حکومت عراقی که به چه اعضاي چه علمای بی عمل وپس کدام يک از آهنا، 
 ل خود استخدام نکرده اند؟مناز  ها و صدها مسلح برای

قطعاا از آن َحايت کافی می کردند،  ،در نزد آهنا ارزش و اعتبار واقعی داشت اگر ضريح امامنی 
  .يا اينکه به مردم اجازه می دادند از آن َحايت کنند
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مهه می گومي،  اهل بیت  اندمشن آخر به علمای بی عمل و حکومت در عراق و وهابی ها و در
 .ديگر اشتباه کرديد یی مشا بار 

اَعُة بَ ْغَتةا َوُهْم اَل َيْشُعُروَن ﴿ ْن َعَذاِب الّلِه َأْو تَْأتِیَ ُهُم السَّ ُقْل َهِذِه َسِبیِلي * أََفَأِمُنوْا َأن تَْأتِیَ ُهْم َغاِشَیٌة مِّ
 407-401: يوسف .﴾نیَ أَْدُعو ِإََل الّلِه َعَلى َبِصريٍَة أَنَْا َوَمِن ات َّبَ َعِِن َوُسْبَحاَن الّلِه َوَما أَنَْا ِمَن اْلُمْشرِكِ 

خربند بناگاه آنان را   رسد يا قیامت در حاَل كه َب آيا اْينند از اينكه عذاب فراگري خدا به آنان در) 
  ام كرد با بیناىي به سوى خدا دعوت مى  بگو اين است راه من كه من و هر كس پريوى*  فرا رسد

       (.خدا و من از مشركان نیستم  كنیم و منزه است
 

                                            
 احلسن امحد

 وصی و فرستاده ی امام مهدی 

 ق.هـ 8271/ول مجادي األ/72

 ش.هـ 8811/ فروردین ماه ی آخرهفته 


