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  و احلمد  رب العاملین

  و املهدیین و صلی ا علی حممد و آل حممد األئمة
  
تلْك الدار الْآخرةُ نجعلُها للَّذين لَا يرِيدونَ علُواً في الْأَرضِ ولَا فَساداً والْعاقبةُ ﴿

نيقتلْم١(.﴾ل(   

که خواهان برتری و فساد نيستند و  ميده میما سرای آخرت را برای کسانی قرار (
  ).فرجام خوش از آن پرهيزگاران است

  سالم علیکم و رمحة ا و برکاته ،برادران و خواهران انصار امام مهدی 
که  ايد گاه خداوند متعال ايستاده در پيش در حالی در اين جايگاه کريم، امروزمشا 

جايگاه  و جايگاه نظر خداوند متعالکه حمل و  ،کنيد می ءنقش امت با ايمان را ايفا
واصبِر لحكْمِ ربك فَإِنك بِأَعينِنا وسبح ﴿. نظر و افتخار پيامربان و فرستادگان هستيد

قُومت نيح كبر دمو در برابر دستور پروردگارت شكيباىي پيشه كن، كه تو (﴾، بِح
خيزى به نيايش پروردگارت تسبيح  و هنگامى كه بر مى. محايت ماىي خود در

  )٢().گوى
در مقابل فرشتگان و پيامربان و فرستادگان و اوليائش و ترين  امتی که خداوند

امتی  .ام فرستادگان آرزوی آن را کردندامتی که مت .كردخلقش به آن مباهات خواهد 
اُفتد،  خويش می] گذشته[روزهای شود و به ياد  از آن خشنود می که نوح پيامرب 
ای از کنارش رد  که عده هر بارساخت و  کشتی مبارک خود را میزمانی که آن 
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آن به  ابراهيم خليل اهللا و امتی که . دادند را مورد استهزاء قرار می يشانا ،شدند می
گمراهی و های  بيند که بر سر بت وقتی که ترب مبارکش را جمدداً می ،شود خشنود می

شود که محل تربِ  می نودشهای پاک و مبارک خ دست به اين .آيد فرود می کار يانتخ
. چه مردم در برابر آن گردن ادند، ترجيح دادند و برگزيدند را بر آن ابراهيم 

و  ،چون او را به ياد طور سيناء ،شود خشنود می آن موسی کليم اهللا  بهامتی که 
: اندازد فرا گرفت، میانداز شد و قلبش را  آن کلمات مبارکی که در گوشش طنين

فَلَما أَتاها نودي من شاطئ الْوادي الْأَيمنِ في الْبقْعة الْمباركَة من الشجرة أَن يا موسى ﴿
نيالَمالْع بر ا اللَّهي أَنرسيد از جانب راست وادى در آن ] آتش[پس چون به آن ( ﴾،إِن

رخت نداء آمد كه اى موسى منم من خداوند پروردگار جايگاه مبارک از آن د
  )٣().جهانيان

که موسی انتخاب کرد، برگزيد تا کلمات خداوند را  گونه مهانزيرا که اين امت 
  .ها ايمان آورد و در مقابل حکمت گردن د بشنود و به آن

منتظر آن ماند تا به اين زمين باز گردد  حضرت عيسی مسيح  مهوارهامتی که 
دموکراسی  هو در برابر روميان بندگان ماديات و بندگان گل و سنگ بايستد، نه ب

حمراب برای پيامربان و ملک از آن  هرگز،قيصر،  ه، نه ب)سکوالر(روميان بت پرست 
  .، بلکه حمراب و ملک از آن پيامربان و اوصياستنيست قيصر

مشا مانند سنگی هستيد که در وای بر مشا، : عمل فرياد زند که برابر علمای بیتا در 
 زار کشتدهيد آب به  خوريد و نه اجازه می می ، نه مشا آبه باشدی رودی افتاد نهاده
شويد و نه اجازه  نه خود وارد می ،ايد ر مشا، مشا در درب ملکوت ايستادهوای ب. دسبر

بر مشا وای . خوريد ها و يتيمان را می وای بر مشا که حقوق بيوه. د شونددهيد وار می
د يکن ه ظاهر مناز را طوالنی می، بايد بردهتان را از ياد  جه داريد و باطنکه به ظاهرتان تو
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ترين امور در شريعت، عدل و  د و مهميکن ها را بلند می شيها را بزرگ و ر و عمامه
  . ايد کردهرمحت و صدق را رها 

ی  نتيجه گونه که مهان ؛باشد می ی سرگردانی امت حممد  که نتيجه امتی
فتح  ]وشع بن نون ي[اسرائيل امتی بود که سرزمين مقدس را با  سرگردانی بنی

 .کرد
 ،ها گفتم، نسبت به مهه امت کرم آن سان وچه در مورد فضل و اح آن امتی که هر

گونه خنواهيد  اين .قطره در مقابل اقيانوس استمانند  ،از ابتدای خلقت آدم تا کنون
، باشيد د،ترين امتی که برای مردم پديدار ش تا زمانی کهبود  شد، و اين امت خنواهيد

 گونه خنواهيد بود بلکه آن باشيد، ،شدندکه برای مردم پديدار  یانيبلکه و ترين پيشوا
محمد رسولُ اللَّه والَّذين معه ﴿: تر برای اين آيه باشيد مصداق برتر و کامل که تا زمانی

ى الْكُفَّارِ رحماء بينهم تراهم ركَّعا سجدا يبتغونَ فَضلًا من اللَّه ورِضوانا أَشداء علَ
سيماهم في وجوههِم من أَثَرِ السجود ذَلك مثَلُهم في التوراة ومثَلُهم في الْإِجنيلِ كَزرعٍ 

فَآز طْأَهش جرأَخ دعو الْكُفَّار يظَ بِهِمغيل اعرالز جِبعي هوقلَى سى عوتلَظَ فَاسغتفَاس هر
حممد پيامرب خداست و ( ﴾،اللَّه الَّذين آمنوا وعملُوا الصالحات منهم مغفرةً وأَجرا عظيما

آنان را در ركوع و . نندديگر مهربا مگري و با ه كساىن كه با اويند بر كافران سخت
عالمت آنان بر اثر سجود در بيىن فضل و خشنودى خدا را خواستارند  سجود مى

ها در اجنيل چون  و مثَل آنهايشان است اين صفت ايشان است در تورات   چهره
هاى  مايه دهد تا سترب شود و بر ساقهاى است كه جوانه خود برآورد و آن را  كشته

آنان خدا كافران را به خشم ] انبوهى[يستد و دهقانان را به شگفت آورد تا از خود با
اند آمرزش و  ان آورده و كارهاى شايسته كردهخدا به كساىن از آنان كه امي. در اندازد

  )٤().است  پاداش بزرگى وعده داده
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ا ترتان ر تر مشا بزرگ ترتان رحم کند، و کوچک تر مشا به کوچک ن بزرگيا بر بنا
داران مشا نزد خدا  هيها طال که آن ديمقدم بدارتان را  با عمل رد، و علمایِاوار مش بزرگ
که مشا را دمشن برگرفت، و خواهان  گونه يطان را دمشن خود برگيريد مهانش .هستند

زبه ليكُونوا إِنَّ الشيطَانَ لَكُم عدو فَاتخذُوه عدوا إِنما يدعو ح﴿: گمراه ساخنت مشاست
او را دمشن گرييد ] نيز[مشا  شيطان دمشن مشاست   در حقيقت( ﴾،من أَصحابِ السعريِ

 )٥().ها از ياران آتش باشند خواند تا آن  فقط دار و دسته خود را مى] او[
شان از  که ديگر مردم با خروج زيرا، استمشا مشغول شيطان به ی طور حصره ب

  .ندا هکار شيطان نسبت به خودشان را خامته داد و واليت، صراط
به نيکی رفتار  کند، کسی که به بدی رفتار میبدی را با بدی پاسخ ندهيد، با 

گونه  پس مهان ؟را با احسان و نيکی پاسخ دهد تان بدیکنيد، آيا دوست نداريد خدا 
ی که در ا مؤمنزير احسان است؛ ،اما بدی شخصی از انصار به مشا. با مردم رفتار کنيد
 ، برخم کرده استرا  كمرتکه کند، بار گرانت را از دوشت  حق تو بدی می

  .دارد می
يا أَيها الَّذين ﴿: شود اريد برای مشا پيمانه برداشته مید گونه که پيمانه بر می مهان

اى ( ﴾،لَّه إِنَّ اللَّه خبِري بِما تعملُونَآمنوا اتقُوا اللَّه ولْتنظُر نفْس ما قَدمت لغد واتقُوا ال
و هر كسى بايد بنگرد كه براى  شته باشيدايد از خدا پروا دا كساىن كه اميان آورده

، خدا به  از خدا بترسيد در حقيقت] باز[از پيش چه فرستاده است و ] ى خود[فردا
  )٦().كنيد آگاه است چه مى آن

و بسيار خطا کار، اين را از فضل خداوند و  عمل و کم مقصرکار و  ی گناه من بنده
مانند جدم علی  اين روزها دامن که می -شکر آن را ندارم توانايیکه  - احسانش بر خود
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 اين و. گرفت، باشم سال بر منربها مورد لعنت قرار میکه هشتاد   طالب ابن ابی
هاىي كه بعضى بر روى  اريكىتدر  با اين کارها  که آن جز اين ؛سازد مرا اندوهگين منی

راه مستقيم  سویه بو از نور و هدايت  روند فرو می ،اند قرار گرفته ديگر بعضى
ا نادانی، يی يها از روی دانا سازد که آن می مرا اندوهگين .شوند خداوند دور می

گزينند، و خداوند  دهند و بر می آتش را بر هدايت و شت ترجيح میگمراهی و 
آيد وقتی  که قلبم به درد می ندرستادگانش گواه و شاهدگان، پيامربان و فمتعال، فرشت

 بينم؛ از خداوند متعال برای هر کس ستی میها در پ فرو رفنت آن ی درخودم را سببكه 
را به راه راست  اوکه نسبت به حقيقت نادان است خواستار مغفرت هستم و  از آنان

  . بشناساندرا  ها حقم و حجتم هدايت کند و به آن
 ی مسکين نيست، بلکه انتخاب و گزينش خداوند بنده من، اين انتخاب و گزينش

مردم قرار دهد که هرگز وارد  متام ى تنگ در راه سبحان و متعال است که مرا گردنه
و ( ﴾،وما أَدراك ما الْعقَبةُ*  فَلَا اقْتحم الْعقَبةَ﴿: شت نشوند مگر با عبور از آن

و تو چه داىن كه آن گردنه سخت *  باال رود] نگرى  عاقبت[واست از گردنه خن
 )٧().چيست

  

و به  شکند میاز روی رمحت برای آنان هستم، دمل  کار ستممن که نسبت به خود 
نسبت به خلق است  گر مهربان و خبشايشمهان  اوکه ، پس خداوند متعال آيد درد می

را هدايت  اهل زمينکنم که  ش درخواست میمحتر به از او طلب! چگونه خواهد بود؟
 و .ها صاحب حق را معرفی کند و در عبور از گردنه به آنان کمک کند به آن و کند

ای از  وعده( ﴾،كَلمةٌ سبقَت من ربك﴿ليکن هيهات؛ زيرا که وعده سر اجنام شد، 
  )٨(.)جانب پروردگار مقرر گشته بود
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وإِن من قَرية إِالَّ نحن ﴿ :ستات او اجنام شدنی و مشياراده کرد و خداوند 
وما *  مهلكُوها قَبلَ يومِ الْقيامة أَو معذِّبوها عذَابا شديدا كَانَ ذَلك في الْكتابِ مسطُورا

آتلُونَ وا اَألوبِه إِالَّ أَن كَذَّب اتلَ بِاآليسرا أَن ننعنا مما وواْ بِهةً فَظَلَمرصباقَةَ مالن ودا ثَمني
در صورت [كه ما آن را  و هيچ شهرى نيست مگر اين( ﴾،نرسلُ بِاآليات إِالَّ تخوِيفًا

كنيم  رسانيم يا آن را سخت عذاب مى پيش از روز رستاخيز به هالكت مى] نافرماىن
ما را از فرستادن ] چيزى[و *  فته استبه قلم ر] اهلى[در كتاب ] عقوبت[اين 

شتر   مثود مادهها را به دروغ گرفتند و به  كه پيشينيان آن معجزات باز نداشت جز اين
ا جز براى ها ر به آن ستم كردند و ما نشانه] ىل[گر بود و روشن] اى  پديده[دادمي كه 

 )٩().فرستيم منى] مردم[دادن   بيم
﴿ةاميمِ الْقولَ يقبل از روز قيامت، ظهور امام مهدی  ،﴾قَب  و بين است

 ی آيت و نشانهگونه خداوند متعال خواست که  و اين ؛باشد می شا فرستاده دستانش،
 ،﴾ما کُنا معذِّبني حتى نبعثَ رسوالًو﴿ :خود عذاب باشد امام مهدی  ی فرستاده

 ،بفرستيم] امتام حجت به سوی مردم وبرای هدايت [ای را  فرستادهکه  و ما بدون اين(
  )١٠(.)نبوديم] آنان [ عذاب کننده 

زيرا  :)به قلم رفته است] اهلى[در كتاب ( ،﴾كَانَ ذَلك في الْكتابِ مسطُورا﴿و 
فرستاده  هيان تکذيب کردند، پس نشانه و آيپيشنکه گونه  کنند مهان آنان تکذيب می

حکْمةٌ ﴿ :پذيرند نه از اوليائش می انديشند و ی مینه به امر و اماشود جز عذاب،  منی
ذُرنِ النغةٌ فَما تغلکن انذارها سودی به حال  ،کالم حکيمانه متام و رسايی است( ،﴾بال

  )١١(.)ها ندارد آن
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وإِن من ﴿ .باشد میدل مهانا خداوند متعال به ما خرب داد و خربش حق و راست و ع
و هيچ يک از ( ﴾،لَيؤمنن بِه قَبلَ موته ويوم الْقيامة يكُونُ علَيهِم شهِيدا أَهلِ الْكتابِ إِالَّ

آورد؛ و  ايمان می]  حضرت مسيح[که پيش از مرگش به او  اهل کتاب نيست مگر اين
  )١٢(.)ها گواه خواهد بود روز قيامت، بر آن

به صليب قديم  حق جديد ی نندهعوت کتی که گروهی از اهل کتاب به دبايس و 
به يقين او را  و( ،﴾وما قَتلُوه يقينا﴿ .دايمان بياورنبه قتل رسيده  و کشيده شده

  )١٣().نکشتند
هدهند بيم و رده زندهآن م: ذُرِ الْأُولَىمالن دهندگان   ای از بيم دهنده  بيم( ،﴾ن

  )١٤().پيشين است
بر ( ،﴾يكُونُ علَيهِم شهِيدا﴿ :وکسی که .شد اکن شبههها  بر آن شامر که کسآن 

الَر تلْك آيات الْكتابِ وقُرآن: ﴿ ام امام مهدی يدر روز ق .)ها گواه خواهد بود آن
يلْهِهِم اَألملُ ذَرهم يأْكُلُواْ ويتمتعواْ و *ربما يود الَّذين كَفَرواْ لَو كَانواْ مسلمني*  مبِنيٍ

الر، اين آيات کتاب، و ( ،﴾وما أَهلَكْنا من قَرية إِالَّ ولَها كتاب معلُوم  *فَسوف يعلَمونَ
چه بسا آرزو ) ببينندهنگامی که آثار شوم اعمال خود را (کافران  .قرآن مبين است

ند، و ره گيرند، و آرزوها آنان ها خبور بگذار آن !کنند که ای کاش مسلمان بودند می
ما اهل هيچ شهر و دياری را هالک  زودی خواهند فهميده را غافل سازد؛ ولی ب

  )١٥(.)!داشتند) و زمان تغيير ناپذيری(ن که اجل معي نکرديم مگر اين
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﴿طُورٍ* الطُّورِ وسابٍ متكشده  نگاشتهسوگند به طور که کتابی ( ،﴾و
عذاب پروردگارت واقع ( ،﴾ما لَه من دافعٍ*  لَواقععذَاب ربك  إِنَّ﴿ )١٦(.)باشد می

  )١٧(.)ای نيست دارنده را هيچ باز  آن شدنی است و
و  ،ی معلوم است شدهان کتاب گماشته و کتاب مه ،استقرآن مهان قرآن پس  
الطُّورِ  وواعدناكُم جانِب﴿: ی آن را داده و فرمود که خداوند وعده طور مهان

نم١٨( .)با مشا وعده گذارديم ،در طرف راست کوه طور( ،﴾...الْأَي(
  

وناديناه من جانِبِ ﴿ :داده شد ءاز آن ندا  موسی باشد که می طور آن مهان و
اهنبقَرنِ وما الطُّورِ الْأَيجِي١٩( .)موسی را از آن نداء داديم و نزديک خود ساختيم( ،﴾ن(  

احلمد هللا الذي خلق النور من النور، .. .بسم اهللا الرمحن الرحيم(:  فاطمه حرزو 
س اسپ.. .بسم اهللا الرمحن الرحيم( ،)...يف کتاب مسطور، ،وأنزل النور علی الطور

، در کتابی طور نازل کرد] کوه[ ی که نور را از نور آفريد و نور را برخداوند
  )٢٠(.)...نگاشته شده،

آن لوی  باشد و با می به آن  ه شفای پنج تن آل کساءو کسای يمانی ک
و  گيرد آرام می در حال فوران حسين  خون و شود ترميم می  ی زهرا شکسته

 گردد و جاری می  و با حکمش، حکم اهل بيتپيروزی اهل بيت  اوبا پيروزی 
اب پروردگارت واقع عذ( ،﴾ما لَه من دافعٍ * عذاب ربک لَواقع﴿ :بين دستان وی

  )٢١().و چيزی از آن مانع خنواهد بود*  شود می

                                                        

  .۱-۲: الطور -١٦
  .۷-۸: الطور -١٧
  .۸۰: طه -١٨
  .۵۲: مريم -١٩
  .دعای نور- مفاتيح اجلنان -٢٠
  .۷-۸: الطور -٢١
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کذَّبت ﴿ :فرموده خداوند متعال در تفسير امام صادق ( .ندمهان مثودمثود  و
، مثود: فرمود .)سبب طغيان خود به تکذيب پرداختندمثود به ] قوم[( ،﴾ثَمود بِطَغواها

وأَما ثَمود فَهديناهم فَاستحبوا ﴿: فرمايد یو خداوند م .باشند شيعيان می ای از طايفه
اما مثوديان  و( ،﴾هون بِما كَانوا يكِْسبونَالْعمى علَى الْهدى فَأَخذَتهم صاعقَةُ الْعذَابِ الْ

هدايت ترجيح دادند؛ پس به کيفر آن  نان را رهربی کرديم ولی کور دلی را برآ پس از
مششير  پس آن )٢٢( .)نان را در برگرفتآآور  شوند صاعقه عذابی خفت می کبچه مرت

فَقَالَ لَهم رسولُ ﴿ :ی خداوند و فرموده. قيام کند  قائم که آن هنگام ،است
است خدا پيامرب يشانا :)پس فرستاده خدا به آنان گفت( ،﴾اللَّه .﴿ اقَةَ اللَّهن

: فرمود .)]حرمت يد[خوردنش را   آب] نوبت[و  شتر خدا  زار ماده( ،﴾وسقْياها
 اب برريس :﴾وسقْياها﴿ .فهماند آنان را از علم اهلی می باشد که شان می امامشتر ماده (

  )٢٣(.)است آنان از علم و معرفت اهلی خوردار شدن
﴿ا يماسِ ولنا لهرِبضثَالُ نالْأَم لْكتونَومالا إِلَّا الْعلُهقثَل(، ﴾عها را برای مردم  اين م

  )٢٤().کنند آن را درک منی جز اهل علمزنيم که  می
 دخواهش دارم که بين خو ، ، انصار امام مهدیخواهران نيز از مشا برادران و

رفتار  که از ايمان به خداوند سبحان نشأت گرفته باشد، صادقانهبا رمحت و رأفت 
فروشی، دروغ و حرص  فخر و نشان دادن عالقه به خودو  جدالاز رياء،  .کنيد

گونه که از جناسات دوری  از اخالق بد دوری کنيد، مهان ورزيدن دوری کنيد،
د ييارايخود را ب ...و با صداقت و وفا و رمحت و کرم و شجاعت و عفت و .کنيد می

 نسبت به کوچک رفتار. سازيد ی خوش معطر می گونه که خود را با عطر و رايحه مهان

                                                        

  .۱۷: فصلت -٢٢
  .، الربهان۷۲ص  ۲۴حبار األنوار ج  -٢٣
  .۴۳: العنکبوت -٢٤
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خويش رفتار  پدرگونه باشد که خداوند بر فرزند واجب کرده است که با  آن گزرب
رمحت و  با گونه رفتار کند که با فرزند خويش تر آن ترتان با کوچک و بزرگ ؛کند

   .کند رفتار می ،اطفه فراوانع

  )سر افکندگی ی برای آل حممد زینت باشید نه مایه(
گونه که دوست داريد با مشا  آنان مهان و با ،را با حق آشنا کنيد مردم با رمحت

 پای در طيبه ازشان است را با کلمات  که در باطن شيطانیرفتار کنند، رفتار کنيد، 
 وگو حبث و گفتها  آن با با حجت کامل و بالغ چه نيکوتر است و آنبا و  ،آوريد

گر شيطان و  ياریبا اين کار  نيد کهو با شدت و تندی با آنان رفتار نکد منايي
ادع إِلى سبِيلِ ربك بِالْحكْمة ﴿ :فرمايد خداوند می .ها خواهيد شد شان عليه آن جهالت

وهو هبِيلن سلَّ عن ضبِم لَمأَع وه كبإِنَّ ر نسأَح يي هم بِالَّتلْهادجو ةنسالْح ظَةعوالْمو 
أَعيندتهبِالْم آنان  با حکمت و اندرز نيکو به راه پروردگارت دعوت کن و با( ،﴾ لَم

تو به حال  مناظره کن در حقيقت پروردگار ای که نيکوتر است استدالل و به شيوه
  )٢٥().ز به حال هدايت شدگان داناتر استني منحرف شده و کسی که از راه

گردانی  رویمن  زا از مناظره با کتاب خدا نالزما فقهای آخر ها بپرسيد چرا آن از
مناظره، صاحب  ؟دانند حامل علم آن میبدون من، خود را در حالی که  کنند، می

گونه که  مهان هيهات؛اما  .کند می اثباتشود را  ن که هرگز از آن جدا منیاصلی قرآ
تر  يزی پنهانآن چ بعد از من بر مشا زمانی خواهد آمد که در(: فرمود ن منيؤامل امير

در  و .خنواهد بوداز تان به خدا و رسولش  چيزی آشکارتر از باطل و بيشتر از حق و
گونه بايد تالوت  اگر تالوت شود مهان، تر از قرآنچيز نزد اهل آن زمان متاعی نا

ها چيزی  در سرزمين .يافتآن اگر حتريف شود خنواهی  تر از و پر مشتری ،شود

                                                        

  .۱۲۵: النحل -٢٥
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تر از معروف خنواهی ديد، حامالن کتاب، کتاب را  مأنوسيزی ناتر از منکر و چ مأنوس
 آن زمان قرآن و پس در ؛پشت سر خود انداخته و حافظان کتاب آن را فراموش کردند

 اند که مهراه با هم در يک مسيرند و شوند، دو رفيق اهلش مطرود و کنار گذاشته می
م اهلش در ميان مرد ن، قرآن وآن زما پس در .دهد ها را پناه منی گاهی آن هيچ پناه

گمراهی و ضاللت در يک جا زيرا که  ؛مهراه آنان وشان  هستند ولی نه در بين مجعيت
ها، امامان کتاب  هم توافق يافتند گويی که آن مردم بر فرقه فرقه شدن با !شوند مجع منی

د آنان از قرآن چيزی جز امسش پس در نز .هستند نه کتاب رهرب و پيشوای آنان
و از قبل چه بالهايی بر سر . جز خط و حرکاتش را دانند آن چيزی منی از ماند و منی

برای  نان را دروغ بسنت به خدا ناميدند وگويی آ اند و راست احل خدا نياوردهبندگان ص
  .)کار خير پاداش کار شر قرار دادند

گونه که  ، مهاندانند من را فضيلت می آنان فرار کردن از مناظره باا يآ! سبحان اهللا 
و منقبت را فضيلت   طالب بن ابی علی جدم گريخنت از مششير شان گذشتگان

  !؟دانستند می
ان را مورد آن  نيناملؤم ريگونه که پدرم ام اندهم مه من آنان را خماطب قرار می 

کنند که  یگمان م حسد یکه به دروغ و از رو یکجايند کسان(: خطاب قرار داد
ها را پايني، به ما عنايت  خداوند ما را باال برده و آن. در دانشند نه ما داران يشهآنان ر

تنها به وسيله  .ها را خارج ا را وارد کرده، و آنها را حمروم ساخته است، م کرده و آن
اند اما  امامان از قريش .گردد یطرف م بر یو نادان یشود، و کور یما هدايت حاصل م

جامه امامت جز بر تن آنان شايسته  .هاشم یريه از بنيش بلکه خصوص يک تنه مهه قر
دنياى زودگذر را برگزيدند، و  ...را ندارد یغري از آنان چنني شايستگ ینيست و کس

آخرت جاويدان را رها كردند، چشمه زالل را گذاشتند و از آب تريه و ناگوار 
هاى  چشم خواه از چراغ هدايت؟ و كجايند هاى روشىن كجايند، عقل ...نوشيدند
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كش شده و در  هاى به خدا پيش هاى پرهيزگارى؟ كجايند دل  شده بر نشانه  دوخته
ست دنيا هجوم آوردند، و پرستان بر متاع پ اطاعت خدا پيمان بسته؟ افسوس كه دنيا

نشانه شت و جهنم  .ديگر را پس زدند کام يورش آورده يبراى به دست آوردن حر
ر زشت خود به طرف آتش گردان و با كردا یاز شت روافراشته، اما  براى آنان بر
پروردگارشان آنان را فرا خواند اما پشت كرده، فرار منودند، و شيطان  .روى آوردند

  )٢٦(.)اند به سوى او شتابان حركت كرده آنان را دعوت كرد، پذيرفته
دعوت ايشان را به مناظره علمی علم است، من کند اَ می ءد حسنی که ادعاوسيد حمم

و . کنم تا صاحب حق را بشناسد؛ اگر وی به دنبال شناخنت صاحب حق باشد می
اعلم به فقه ناگزير بايد به قرآن نه در قرآن، زيرا و تر هستم  من در فقه اعلم که نگويد
  .زيرا قرآن اصل فقه و معدن آن است علم باشد،هم اَ

 گذارم و گونه شرطی منی من هيچ ،حجتی برای کسی باقی مناند انه وکه  برای اين
نباشد،  مه و ائ  هر شرطی فقط خمالف قرآن و رسولبرای وی جائز است 

  .بگذارد
 ماه دارد جريانی مهانند گردش خورشيد و آيا هنوز قرآن: ال کنيدؤها س از آن

گونه است صاحب اين آيه در اين  خرب دادند يا خير؟ اگر اين  گونه که امامان مهان
وإِذْ قَالَ عيسى ابن مريم يا بنِي إِسرائيلَ إِني رسولُ اللَّه إِلَيكُم مصدقًا ﴿زمان کيست؟ 

يم بِالْباءها جفَلَم دمأَح همي اسدعن بي مأْتولٍ يسا بِررشبمو اةروالت نم يدي نيا بلِّماتن 
رحذَا سقَالُوا ه بِنيهنگامی که عيسی بن مريم( ،﴾م  ای فرزندان  :فرمود

مشا هستم تورات را که پيش از من بوده، ای از جانب خدا برای  من فرستادهاسرائيل  بنی

                                                        

  .ج البالغه -٢٦
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گر  نام او امحد است، بشارت آيد و من می از ای که بعد به فرستاده تصديق کرده و
  )٢٧().اين سحری آشکار است: دهستم پس وقتی برای آنان داليلی آشکار آورد گفتن

پس . وت استمي ولی قرآن حی ال ،نازل شد حممد حضرت  در حقاين آيه 
قبل از بازگشتش برای اهل زمين در زمان ظهور فرستادنش را  که عيسی  امحد

 بيت الو اهل  ن امحد که رسول اهللا يست؟ و ايبشارت داد ک امام مهدی 
  ذکر کردند کيست؟ 

پيامرب : فرمودنقل شده که  از پدرانش از امير املؤمنين  ادق از امام ص .۱
ای ابا احلسن صحيفه و دواتی حاضر : (فرمود خدا در شب وفات خويش به علی 

ای علی پس از من : جا رسيد و فرمود که به اين پيامرب خدا وصيتش را فرمود تا اين .کن
ای علی خنستين دوازده امام  تو .یدوازده مهد ايشانوازده امام خواهند بود و پس از د

پس هنگامی که وفات حسن : فرمود که تا اينحديث به درازا کشيد  و. باشی می
تسليم  رسيد، واليت را به فرزندش م ح م د مستحفظ از آل حممد  عسگری 

مهدی خواهند آمد پس  دوازده ايشان و پس از باشند می دوازده امام شاناي .منايد
به فرزندش خنستين را  آنرسيد  حممد بن حسن عسگری  هنگامی که وفات

امحد  عبداهللا و آن نام پدرم و نامی مهانند نام من و داردتسليم کند که سه نام  مهديين
  )٢٨().باشد ندگان میاو اولين ايمان آورباشد و  می مهدی و

ار قائم دو نام دارد، نامی آشک(: فرمودنقل شده که  از امام صادق  چنين هم .۲
 )٢٩().است نام پنهان امحد و نامی پنهان، نام آشکار حممد و

                                                        

  .۶: الصف -٢٧
  .۱۵۰الغيبة للطوسي ص  - ۱۴۷ص ۵۳حبار األنوار ج -٢٨
  .۶۵۳الشيخ الصدوق ص -کمال الدين و متام النعمة -٢٩
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بين رکن و مقام با او بيعت ( :فرمود  مهدیدر ذکر   اکرم پيامرب و .۳
  )٣٠().امحد و عبداهللا و مهدی: شود، سه نام دارد می

براى خداى تعاىل گنجى در طالقان است که از طال و (: فرمود و امام باقر  .۴
. است» امحد...امحد«اند که شعارشان  بلکه دوازده هزار نفر در خراسان ،نقره نيست

پيشاىن بندی قرمز  و يد رنگ استپسهاشم سوار بر قاطرى  ها جواىن از بىن رهرب آن
اگر  ،گذرد نگرم که از رود فرات هم مى بسته است، گويی به او مى سررنگ بر 

ها  بور باشيد سينه خيز بر روی يخدعوت او را شنيديد به سوى او بشتابيد حىت اگر جم
  )٣١(.)حرکت کنيد

از مست ديلم خروج  ش سيماحسنی جوان خو سپس(: فرمود امام صادق  .۵
آن فراری و منادی  ]يعنی انصار امحد[ دهد ای آل امحد با صدايی رسا ندا می کند و می
 کنند و چه های طالقان او را اجابت می سپس گنج ؛ضريح را اجابت کنيد دور
  )٣٢()....هستند های آهنين نقره نيستند بلکه مردانی با قلب از طال و ،هايی گنج
  )٣٣(.)امحدعبد الرمحن و  بصرهو از : (فرمود امام صادق  و .۶
د کن النی که اصحاب قائم را ذکر میدر خربی طو نيز امير املؤمنين  و .۷
  )٣٤()....باشد ان از ابدال میو آخرين آن آگاه باشيد که اولين آنان از بصره... (: فرمود
ال ؤها س از آن .کنند گردانی می رویچرا از مباهله با من که ال کنيد ؤسها  آناز 

که در  ن در کشورهای خمتلفامنؤاز م يای صادقه که تعداد زيادیؤيد که هزاران رکن
 امحد احلسنها خرب دادند که  اند و به آن را ديده  ئمهو ا رسول اکرم  ها آن

  ؟ کنند میچگونه تفسير است و غير او باطل را حق 
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ياد کرديم و پرسيديم  عبداهللا  خروج قائم را نزد ابی(: ويدعبداهللا بن عجالن گ
سرش  در زير شود و شخص از مشا بيدار می هر: فرمودحضرت ؟ آن را بدانيمچگونه 
عت بشنويد و اطا ،اطاعتی نيکو: استآن نوشته شده  يابد که در ای می صحيفه

   )٣٥(.)کنيد
 ها آن از .بيند قبل از بيدار شدن میصبح است که شخص  رؤيا مهانصحيفه اين و 

 و خواند، فرا میبه آن  احلسن امحد که آيا حق در حاکميت خدا که ال کنيدؤس
انتخاباتی  حاکميت مردم و يا دراست،  کند، کتاب کريمش به آن امر میخداوند در 

آن ته مانده سفره  که آورند زبان از کام بر میدنبال آن  به کنند و که دعوت به آن می
  آمريکای کافر است؟ 

 در حجاست، پس از آنان بپرسيد که آيا  است که فرا رسيده ايام حج عالوه اينه ب

لبیک اللهم لبیک، لبیک ال شریک لک لبیک، (: خواهند پرداخت و خواهند گفت لبيکبه 
کس از آنان که اين تلبيه را  آيا هر .) شریک لکإن احلمد و النعمة لک و امللک لک ال

لک و د که منده شان فرياد سر منی آيا با انتخابات !کند؟ گويد از خود شرم منی می
 و چيزی از آن لک از آن غير توستزنند که م آيا فرياد منی !روايی از آن ماست؟ فرمان

ملک : (به او سبحان بگويند اند تا خداوند باقی گذاشتهلکی برای پس چه م !تو نيست؟
زيرا  !؟نفاق نيست عينآيا اين  .)روايی برای توست و شريکی برای تو نيست و فرمان
 آن نوشته شده که بر امام مهدی  شان و خمالف پرچم یها ها خمالف گفته عمل آن

  .)بيعت برای خدا(بيعة هللا ال: است
فرستادگان و  ءانبيا داليلی بر اين دعوت که مهگها دليل  ده بپرسيد کهها  آن از
 لُ ﴿ : کنند تفسير میرا چگونه  استفْعا يرِي ما أَدملِ وسالر نا معبِد ا كُنتقُلْ م
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بِنيم يرذا إِلَّا نا أَنمو ى إِلَيوحا يإِلَّا م بِعإِنْ أَت لَا بِكُمبگو من از پيامربان نو( ،﴾ بِي و 
که به من  ای خواهد شد جز آن دامن با مشا چه معامله آمدی نبودم و منی رآوری و نو د

  )٣٦().ای آشکار بيش نيستم کنم و من جز هشدار دهنده پيروی منی شود، وحی می
 کرده یف به امرل، خداوند مرا مک انصار امام مهدی و خواهران ای برادران

آن  و ش مرا ياری دهدقوت حول و مگر او با ؛محل آن را ندارميارای که  است
فَاستقم كَما أُمرت ومن تاب معك والَ تطْغواْ إِنه ﴿ :است مشااستقامت  استقامت من و

ريصلُونَ بمعا تکه با تو توبه  هر ای، ايستادگی کن و گونه که دستور يافته مهان( ،﴾بِم
   )٣٧( .)دهند بيناست چه اجنام می نکرده نيز چنين کند و طغيان نکنيد که او به هر آ

 دو اصالح بين خو راستی و درستی و عفت و تالشو  ورع و پرهيزگاریپس با 
  .مرا ياری کنيد

، طلب آمرزش خودم و مشااز خداوند برای  ايم دهبرای هر گناهی که مرتکب ش
ايد ا ببخشطلب آمرزش کنيد تا مشا ر .کند میمشا را ياد  او نيزرا ياد کنيد  خدا. کنم می

لب نصرت کنيد تا مشا را نصرت ط اوو از  را ياری دهد،مشا  و از او ياری جبوييد تا
تان باشد، مناز و  قرآن شعار و پوشش استغاثه کنيد تا مشا را استغاثه کند و اوو به ، دهد

مرا از دعای خويش در  و .باشد خدا سویه وسيله ولی خدا معراج مشا به تان ب دعای
  .اطراف روز حمروم نکنيد وهای شب  نيمه

و  انصار امام مهدی و  و فرستادگان پيامربان انصارو  اهللا ی انصاردرود خدا ا
خداوند اجور مشا . مشا باد بر و فرشتگان خدا و صلوات .و برکاتش بر مشا باد ترمح

   .بزرگ دارد  امام صادق شهادترا به مناسبت 
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ت کند کسی که امر آل حممد امر آل حممد را احیاء کنید، خداوند رمح(
  .)را احیاء کند

  

 ينكلد) َفانَتصر مْغُلوب َأنِّي(ربي  *** ينكلد )َفانَتصر مْغُلوب يأَنِّ(ربي 
  .ينكلد) َفانَتصر مْغُلوب َأنِّي(ربي  ***

 *** پیروز گردان تبرای دین، پس مغلوب شدممن  پروردگارا
 پروردگارا *** ینت پیروز گردان، پس برای دمغلوب شدممن  پروردگارا

 .، پس برای دینت پیروز گردانمغلوب شدممن 

  
  

  شود می یاب فکه به خدمت مشا شر تانگذار خدمت
  ارِ مقصر در حق خدا و امام مهدیک گنه

   امحد احلسن
  ق.هـ ۱۴۲۶/شوال/۲۵

  ش.هـ۱۳۸۴/ ماه آذر/ ۰۶


