
 

 

 ﴾وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُىرِ مِن بَعْدِ الذِّكْزِ أَنَّ الْأَرْضَ يَزِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُىنَ  ﴿

 ﴾و در حقيقت در زبىر پس از تىرات نىشتيم كه زمني را بندگان شايسته ما به ارث خىاهند برد﴿

 

 منتظران بدانید ! 

 بشارتى 
 براي  متام اهل زمني 

 د  ظهىر كردميانً مىعى

 ()عسيد امحد احلسن وصً و رسىل امام مهدي 
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 فهرست كتابچه

 ؿالمئ ػِور حتلق ایفذَ: اًف

 .ورود آمٍصاك )دخال بزرگ( بَ وضور ؾصاق 

   .مٌـلس صسن اهخزاابت در ؾصاق 

   گريد. دشان بزرگ ُنصدُا بص ؾصاق حىومت زم وييس و بصاى اُي سًت در دوزس خان بَـت اجنام زم 

 زى حامك مرص .بص اهسا 

 .اؾصاب فصماىصواین دود ذَؽ زم وييس 

 :بنی اوال پیل سادذَ می صود 

 . مَرِاىي كصمز بَ رىگ دون 

 . ٍدسوف وهسوف در ًم ما 

  آسامن منااین صسن نف دس ىت درa large cosmic hand 

 . اجضفضان اٌسَيس : فوران ثيورى نَ امس امحس ران وصت 

 ع( . یام رمسمياىن از رممرٍتن ؿالمهتاى ػِور ام( 

 ؟ مياىن کُست ب:

 وظُت رسول هللا در صب وفاجش.     

 .))ع وسب س َس امحس     

 دؿای رؤای.     

 راٍ ص يادت جحت.     
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 اًصحمي بسم هللا اًصمحن 

  

 و سمل جسَميً  ل محمس الامئة و املِسًنیآو امحلس هلل رب اًـاملنی و ظیل هللا ؿیل محمس و 

)ع( و زمِيَ ساز  از ؿالمات ػِور حتلق ایفذَ، کَ بَ ػِور ظاحب امص حرضت امام رمسیاٍن مجموؿَ ای است، 

)ع( بضارت می دُيس، کَ در اٍن دعوص معاًب بس َاری موحود است کَ در اٍن حبر بَ كسمىت از آهنا  اٌضان

 اصارٍ می صود:

 

 ورود آمريكا )دجال بزرگ( به كشور عراق :   -1

  

          
 

ٍُ ادلخال( )أول ما ٍصُدٍ ادلخال س يام،  )ص(:كال رسول هللا ، 051اًفنت: ابن حامد/  حبي مرشف ؿیل اًبرصة ُو أول ما ٍصُد

 .36ص 2سي /جرم امام مـجم أحادًر

ی کَ بص برصٍ مرشف است و دخال از آن  حرضت محمس )ص( فصمودهس: اًونی ماكن ورود دخال، س يام است، کُو

 وارد می صود. 

 مـَ حبي من انر وحبي من ظـام(. ،أيت ادلخال حبي س يام فُسحص اًياسً)آمسٍ  چٌنیدر رواًىت دٍگص 

ی از ظـام می  ی از آجش و کُو )دخال از کوٍ س يام وارد صسٍ و مصدم را مسحور خادوی دود می مناًس و اب دود کُو

 آورد(. 

ًس ... من ذسای بزرگ صام ُس مت : دخال می آًس و بَ دوس خساران دود می گو )ع( وارد صسٍ کَ نچينی از اُي بُتوه 

َايئ ... أان ربمك األؿیل ( ًأيت و ًيادي أيل: )( و ابز در رواًىت چٌنی آمسٍ)ادؿای ذساىي و بزرگی می کيس و بص ، أًو

کیس پوص َسٍ هُست کَ آمٍصاك، از مست کوٍ س يام واكؽ در مٌعلَ سفوان کضور کًوت وارد ؾصاق صس، و کوٍ آجش مناد 
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دخال بزرگ( ) آمٍصاك می ابصس و آمٍصاك معساق آمٍصاك، و کوٍ ظـام مناد اكذعاد آمٍصاكىي و دالركسرت آالت حٌگی  

 ( کَ در آدص زمان ػاُص می صود است. وهنچينی )مس َح دخال

 

سپس فصص خَ ای دٍگص دًسم نَ از آسامن انزل صس و  -8) -/ ?8در اجنَي چٌنی می دواهمي: اجنَي ًوحٌا احصاح 

اب ظساىي نَ صست ؾؼميی داصت فصاید وض َس سلوط  -9. ت و زمنی از َُبت او هوراىن گضتصسَعيت ؾؼميی دا

بلساد( و مسىین بصای ص َعان سفذان و پياُگاُی بصای لكََ پصهسگان جنس  -هصد سلوط هصد صِص اببي ؾؼمي )ؾصاق 

س ات صام صس ... وجتار زمنی از هـمت آن هبصٍ مٌس گضدٌس. سپس هسای دٍگصی رس َس نَ ای كوم من  از آن ذارج صًو

س و از رضابت آن آسودٍ ابص َس.  هزي اب گياُان آهنا آمِرخَ وضًو

 :منعقد شدن اىتخابات در عراق    -2

 

            
 

: آهنا کسامٌس؟ )ص( سؤال صس از حرضت ،دو صورای بزرگ و کوچک وای بص اممت از  (فصمودهس: رسول ذسا )ص(

بـس از وفامت بصای قعب ذالفت بصادرم و قعب حق  )مسًيَ( زرگ در صِص منپَامرب)ص( فصمودهس:اما صورای ب

)بلساد امصوزی( بصای ثلَري سًمت و ثبسًي  دذرتم مٌـلس می صود، و صورای کوچک در قَبت کربی در صِص زوراء

 .061مائخان ومخسون ؿالمة   ومٌاكب اًـرتة  احاكدم مٌـلس می صود(

بص می گصدد و امور و حکومت  بَ صورا  حکومت وسَعيت بَ زوراء) س:و هنچينی حرضت ؿیل)ع( می فصماًي

ماٍ  9و ُص کس بص دٍگصی كَبَ کصد آن را اجنام می دُس درآن ُيگام دصوج سفِاىن است کَ  می اجنامس )اهخزاابت(

ج می )مسَط( و آن را بَ سوی ؿشاب سوق می دُس ... ات زماىن کَ رمسی ُادی رمخسی ذار  بص زمنی سوار می صود

 .061فنتو المح م ()ع( حتوًي می گريد صود و پصمچ را از دست حرضت ؿُیس ابن مصمی

َِّبَؽ ِمََّهَتُْم...... ) صوهس ات  هعارى ُصگز از ثو راَض مني  هيود و (021:ٍ )بلص (َوًَن حَْصََض َؾيَم اٍََْيُوُد َواَل اًيََّعاَرى َحىتَّ ثَد

 آىىَ از آًًَضان پريوى وین.......(.
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از امئۀ اظِار هلي است کَ خماظبَ بَ اُي ؾصاق می کيس کَ، هيوداین و مس َحَان از صام راَض منی صوهس در رواًىت  و 

الا وكىت کَ اب س بابۀ دود اب آهنا بَـت کيَس و اىگضت اصارٍ را ابال بصد. و مصسوم است کَ رأی دادن اب اىگضت 

  اصارٍ دموکصا ی آمٍصاك را ثأًَس منودهس.صعت می ابصس، و در اهخزاابت ؾصاق اب اىگضت س بابَ ای

 

 :سران بزرگ ُكردها بر عراق حكومت مى كنند و براى اهل سنت در خوزستان بوعت اىجام مى گورد -3

                         

       
 

ص صود و برصٍ اگص انكوس بَ ظسا درآمس .... و پصمچ ؾامثىن در وادی س َاٍ ػاُ): )ع( می فصماًيس حرضت امريمؤمٌان

مضعصب گصدد وبـیض از آهنا بص دٍگصی كَبَ کييس و ُص كومی بص دش كوم دٍگصی محهل ور صوهس و س پاَُان دصاسان 

بصای اُي سًت وزس خان اب سـَس سوٌیس بَـت صود )حصکت کييس و صـَب ابن ظاحل در ظاًلان بريون آًس و در د

)ع( در کوٍ  اىي مٌـلس صود پس مٌخؼص ػِور ملکم حرضت مو یبَـىت اجنام گريد( و بصای دو بزرگ مصد کصد پصمچ ُ

 .011بضارة اسالم ص  -506ص 6کخاب بَان امئَ ج (ظور ابص َس

 )فَِسوف( ؾصب حمی ادلٍن)ابن اًـصیب( ؿالمئ ػِور را بَ هؼم  در آوردٍ است: ٍکی از صـصاء 

 ساق رض اًلسس ؾنحتي اب و ال حزال حِوش اًرتك سائصة                حىت

 وثػمكل اًىصد بلساداً وساحهتا                 إىل دًصػسان من صػػصف الؾػصاق

 اًعِػحة اًـػؼػمى فػال                 أحٍس ًػػػػػيجو وال من حمكــــَ بػاق و ثأيت

..آن هنچيان ارجش حصک در حصکخيس ات بص كسس چريٍ صوهس و کصدُا بلساد را ماًک صوهس و ات دصاسان پُش روهس . 

 .ُيگام است کَ ظَحَ ؾؼمي بصدواُس آمس، و َُچ کس جنات خنواُس ایفت و هَ حمكی ابیق دواُس ماهس

اىي ج -)بَ ًفغ دٍگص(@; و :<ص بضارة اسالم، -:98و هنچينی در رواًىت دٍگص، در اًزام انظب،ص  9روز ُر

ای دصاسان، بَ حصکت در می آًيس =><-<><ص و صـَب بن ظاحل متميی، از منت فار ی حصمجَ صسٍ .... ًضکُص



 6 --------------------- ﴾بشارتى  ﴿----------------اىصار امام مهدى )ع(

ظاًلان بَ آهنا می پَوهسد و در دوزس خان، اب س َس موسوی  بَـت می صود. پصمچی هزي بصای ُچامكساران کُصد، رمَا می  

 ارمین ُا و سلَوب.صود و ؾصب ُا بص دشزمنی ُای 

 

 پايان حكومت ملك  عبداهلل : - 4

  

 

( اگص َ انمش ماهيس انم حِوان است )فِسز خشیص حکومت می کيس کبص جحا): از هیب اکصم )ص( هلي است کَ فصمودهس

از دور بَ او ىگاٍ کین در چضمش احنصاف مضاُسٍ می کین و اگص ىزدٍک وی صوی از آن چزيی منی بُین. بـس از او 

حکومت بَ  بصادرش می رسس کَ انمش ؾبسهللا است  وای بص ص َـَان از او. و حرضت رسول)ص( اٍن الکم را سَ 

کخاب  (بضارت ػِور جحت را بَ او می دمه ر حکصار می کيس  و سپس فصمود ُص کس بضارت مصگش را بَ من بسُساب

 .022مئخان و مخسون ؿالمة ص 

کيس من ػِور كامئ را بصای او ضامهت می کمن سپس  ُصکس مصگ ؾبس هللا را بصای من ثضمنی): )ع( فصمود امام ظادق

بـس از او مصدم بصای حکومت بص کیس ثوافق منی کييس و اٍن ادذالف و درگريی بَ  فصمودهس : وكىت ؾبسهللا در گشصت

ماَُ و  ػِور ظاحب امص ادامَ می ایبس، و فصماىصواىي ُای چٌس ساهل پااین ایفذَ و حکومت چٌس دواست ذسا ات

   .201/ص52رج حبار اهوا (: ُصگزٍن مست بَ ظول می اجنامس ؟ فصمودچٌسٍن روزٍ فصا می رسس. پصس َسم آای ا

سَعيىت ای  در رواًت فوق آمسٍ کَ حکومت بـس فِس بَ بصادرش ؾبسهللا می رسس، در ظوریت کَ در هؼام ذمَکىت،

َکن اٍن معساق فصمودٍصاًُضاُی حکومت بـس حامك، بَ فصزهس می رسس، هَ  )ص(  ی رسول هللا محمس بَ بصادر،ًو

 بص اٍن خشعُت ُا ظسق کيس. است، ات اکماًل، بصای مصدم آدص زمان، اٍن معساق

و ذمَکت ماٍ و سال در ؾصاق جتصبَ صس. و اکيون ؾبسهللا در جحاز حمك می کيس و در اٍن رواًت رسول ذسا )ص( 

بعور واحض مضرعات فِس را دادٍ و امس او هيام حِوان می ابصس)فِس در ؾصیب ًـین ًوزپَيگ( و بصادرش ؾبسهللا 

ارت ػِور ملسس است وهنچينی بضارت کواتٍ بودن حکومت حاکامن ظاقوت خاوضنی وی گصدًس و مصگ ُص دو بض

از ساًِا بَ ماٍ و اایم بودٍ و ملارن صسٍ اب ذَؽ وؾزل دشان حامك ؾصب. و هنچينی اهلالب مَهتای ؾصب بص ؿَََ 

 هؼارمای حامك و اس خـامرگص بص کضورُاى  مسَامن دواُس بود و ما در حال حارض صاُس اٍن حاًت ُسدمي.
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       : بر اىدازى حاكم مصر -5

 

                                                                            
  

حمك  (ع)سلوط  هؼام حکومىت در مرص بـس از سلوط هؼام حکومىت در ثووس...... و ارثباط موضوع اب امام رمسی 

)ػاملنی( کَ آدٍصن مصحَۀ حمك ػاملنی در ؿامل  ُا مك گازگريهسٍػاملنی هَ چٌسان دور بَ پااین دواُس رس َس.... و ح

ا ُامىگوهَ کَ در رواایت آمسٍ است، آكاز صس.  اسالمی است، بَ پااین رس َس و حمك ماٍ ُا و روُز

دواُس بود، کَ مَک اًِیی ای ُامن حکومت ؿسل اًِیی و  )ع(و بـس از اهخِای حمك گازگريهسٍ ُا، حمك امام رمسی 

)صوری و اهخزاابت( است کَ در حکومت ؿسل اًِیی ذََفَ ی ذسا ثوحِس و ؿسل  و  ا، هَ حامکَت مصدمحامکَت ذس

 يس.ػ داد را مٌدرش می ک 

 ثووس سپس مرص سپس مين سپس ًَیب سپس ....... و اٍن بضارت ُای، هناًت آهناست...

هلي صسٍ  @98ص 9>ار ج، حبار اهو =::رواًىت از اُي بُت ؾعمت و ظِارت کَ در کخاب ارصاد ص َخ مفِس ص

 فصمودهس: دصوج و ؿسم اظاؾت كالمان از سادات و ارشاف و کضنت پريواوضان.

و ُامىگوهَ کَ مضاُسٍ می کيَس مصدم کضور ثووس و مرص ًوَیب و مين و.. بص سادات و ارشاف آهنا بصذاس خَ و 

 ی حواب آهنا را دادهس.دواس خار  بصکياری حاکامن را می کييس کَ در هدِجَ حاکامن اب سالح و دوىٍصز

 ، كَبَ حسن و رأسَراتظاحب مرص ؿالمة اًـالمات وآًخَ جعب ًِا اما: )ت امري مؤمٌان ؿیل)ع( می فصماًسحرض 

، أو أئخوٍ ظريوا إًََ يف كباب اًسحاب ، فلبي أن ًلصؾِاج فاؿمل أن املِسي س َعصق أبوابمك، إن دص محمس و ًلري امس ادلس

 زحفا وحبوا ؿیل اًثَج(.

و رأس  حسن او جعَبرٍتن ؿالمت ُاست، كَب او وضاهَ و است ؿالمهتا ؿالمت مرص ظاحب)ود: )ع( فصم ؿیل امام

 درب ُای ذاهَ ُای  رمسی کَ بساهَس دصوج کيس  اگص س.دُ یم ثلَري را خسش انم مبارک( و حس ین )محمس محمس او

اًخان نَ آن از كبي هوبَس. پس دواُس را صام ا بص حىت اگص ضاناٌ  بسوی بىوبس را دُر  سٌَُ ای ويَس پصواز روی ابُص

 .661 ص زمان آدص ؾن ع ؿیل كال کخاب ماذا (( بَ سوٌش بض خابَسخػ)ً بصف روی بص ذزي
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است و امس خسش کَ )س َس( بود را بَ مبارک ثلَري داد و  محمس حس ین مبارکو آچنَ مضرط است امس حامك مرص  

 رأس ای اول انم او محمس است. ( و)حس ین آن حسن است ًـین وسط امس اوكَب 

 

 اعراب فرماىرويان خود را خلع می كنند: -6   

 

                              
 

                   
 

کَ در حال حارض در مصدمی است  اؾصاب دشان  دود را ؾزل می کييس و اٍن ثـبريی جمازی از اهلالب ُای 

ٍن حاًت بس َار اندر است کَ ات بَ حال در اترخی رخ هسادٍ بود و ٍکی از کضورُای ؾصیب بوكوع پَوس خَ است و ا

. از َ اٍن ؿالمئ در آهنا ذکص صسٍ استرممرٍتن، ؿالمات ػِور ذکص صسٍ، می ابصس... و اٍن منوهَ ی بـیض رواایت ک

( و وىه ادلٍن )اذلاكم بإمس ) ... إذا ادذَف ودل اًـباس ال صس و حرضت در پاخس فصمودهس:)ع( سؤ  امام ظادق

، وػِص ( و رفؽ لك ذي ظَعَة ظَعَخَورات)اًث سَعاهنم و ظمؽ فَيم من مل ٍىن ًعمؽ، وذَـت اًـصب أؾيهتا

 .285، ح221روضة اکيف لكَين صاألمص...(  اًسفِاين واًميين، ... دصج ظاحب ُشا

مت می کيس( و حکومدضان اگص در بنی فصزهسان بین ؾباس ادذالف افذس( )ًـین حامکی کَ بَ امس دٍن حکو  (…

)اهلالهبا( و ُص  مزًتزل صس و کیس کَ كباًل ظمؽ در آهنا هساصت درآهنا ظمؽ ورزد و اؾصاب حاکامن دوٌش را ذَؽ کييس

کس در دود كسری هّت ببٌُس ادؿای حکومت و ًَاكت بصای آن را ابصاز دارد و سفِاىن و مياىن ػِور کييس ... ات اًيکَ 

     . يسػ ظاحب اٍن امصدصوج ک 
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اٍَيود من اًلصب إلوضاء دٍوهتم بفَسعنی، كال اًياس ای أاب اذلسن أٍن حىون  )وس َأيت حرضت أمري مؤمٌان)ع( فصمودهس: 

أظَلت اًـصب أؾيهّتا و  آهشاك؟ كال حىون مفىّىة اًلوى مفىّىة اًـصى كري مذاكثفة وكري مرتادفة .... حىت إذا اًـصب

 اًـصب ػافصة وموحسة ...(. ًفذح ؿیل ًسمه فَسعنی وختصجرحـت إٍَيا ؾوازم أحالرما ؾيسئش 

هيود از قصب بصای ثأسُس دًودضان وارد فَسعنی می صوهس، مصدم گفذيس: ای ااباذلسن در آن ُيگام اؾصاب  

کجاُسدٌس؟ فصمودهس: از مه خسا و پصاکيسٍ و بسون احتاد و هسوىي و هاكری ُسدٌس ... ات زماىن کَ اؾصاب 

اثبت است کَ آزادی فَسعنی بسست كامئ )ع( و (. 005ص 0ؿالمةج  )مائخان ومخسون(  .ضان را ذَؽ کييس ..فصماىصواایو 

 ظورت می گريد. 

ًرضبون هبا صـوهبم، فِبخیل بـضِم ابملوت األمحص و  ) جيمـون اًـسىص من صـوهبم می فصماًس: )ع(و حرضت امام ؿیل 

 .رس و ًؼِص رش وسي ال أسلامه هللا املعص.. إخل(بًزت أسود ال ي  بـضِم ابدلوع األكرب، و زَر

بَ مصگ دشخ وبـیض بَ گصس يگی از بنی مصدم دود ارجضی گصدآوری می کييس ات مصدم دود را دشکوب مناًيس و بـیض 

، و ٍک زَر بَ روقن س َاُی انص يادذَ ای مبخال می صوهس و رشورحٍصن وسي ػاُص می صود و ذساوهس ابران صسًس

 ؽ می کيس و... اخل.را از آهنا مٌ

 

 بون اوال پلی ساخته می شود: - 7

          
                 

مائخان ومخسون ؿالمة حىت ػِور  (ًبین حرس بنی أوال و ارلط، فإذا انمتي وظَت ادلماء إىل اًصهبة): كال )ع(ؾن أمري املؤمٌنی 

 .058بايئ اذلس ين محمس ؿیل اًعباظ األمام املِسي )ع( ٌَس َس 

( و ارلط )مٌعلَ كعَف ؾصبس خان( پیل سادذَ می صود کَ در پااین سادت بنی اوال )حبٍصن): ؿیل )ع( فصمودام ام

 آن دون ات ساق پا، دواُس رس َس(. واٍن پي بنی اٍن دو کضور در حال امتام است.
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 ملخهايی قرمز به رىگ خون: -8

ٍ، فصمودهس: ) ... در بنی دس خان كامئ... مَخ بَ خا و هلي صس 988ص 9>رواًىت کَ از امام ؿیل)ع( در حبار اهوار خدل

 ...(.است. و مصگ كصمز و سفِس و. ان جبا كصمز بَ رىگ دون

ص بصداری صسهس.  و اٍن مَرِا در بُضرت کضورُا ػاُص صسهس، کَ اٍن ؾکسِاىي از آهنا می ابص يس کَ در مصاکش ثعٍو

 ک آهنا را مضاُسٍ کيَس.بصای دًسن ؾکسِای بُضرت، می ثواهَس از ظًصق اٍن ًَي

http://www.waraqat.net/2009/03/grad_moor1.jpg 

      
 

 خسوف وكسوف در يك ماه: -9

                           
س: صًِسم امام رضا  امص )بَوح( دواُس بود، من هفِمَسم بَوح   پُش از اٍن»فصمود:  زم )ع(امحس بن محمّس بن ایب هرص گًو

وضنی گوًس: امصوز روزى بَوح است، بَ او گفمت بَوح چُست؟ گفت:  بَ جح رفمت صًِسم ؾصیب ابدًَ چُست؟ بـساً نَ

س:  -15«. خست گصم بودم آن حرضت از دو وضاهَ اید هصد نَ كبي از كِام )ع( ىزد امام ابكص »بسر بن ذََي اسسّى گًو

ص زمنی فصود آوردٍ ُصگز آن دو اثّفاق هَفذادٍ، و است و از آن ُيگام نَ ذساوهس آدم ظَوات اَّللَّ ؿَََ را ب )ع(كامئ 

آن اًيىَ دورص َس در ىميَ ماٍ رمضان دواُس گصفت و ماٍ در آدص آن دواُس گصفت، پس مصدى بَ آن حرضت 

بَ او فصمود:  )ع(گفت: ای ابن رسول اَّللَّ هَ بَىَ دورص َس در آدص رمضان و ماٍ در ىميَ آن دواُس گصفت، امام ابكص 



 11 --------------------- ﴾بشارتى  ﴿----------------اىصار امام مهدى )ع(

قَبت هـامىن،  «ُاىئ است نَ از زمان فصود آمسن آدم ُصگز اثّفاق هَفذادٍ است گومی، آن دو وضاهَ دامن چَ زم من دود زم 

 .680ص: 

 پَوست.بوكوع  2112 سال از ؿالمهتاى ػِور بود، نَدٍگص دسوف و هسوف در ًم ماٍ ٍىك 

 

 a large cosmic hand ىمايان شدن كف دستى در آسمان -11

http://www.nasa.gov/mission_pages/chandra/multimedia/photo09-025.html                    

                            
  

ست، و سفِاىن وكوع هساء از امور حمتى ا)رواًت هصدٍ نَ آن حرضت فصمود:  )ع(ؾبس اَّللَّ بن س يان از امام ظادق 

از امور حمتى است و مياىن از امور حمتى است و وض خَ صسن هفس زهََّ از امور حمتى، و نف دس ىت نَ از افق 

 .652قَبت ص َخ هـامىن ص  (آًس از امور حمتى است آسامن بريون زم

 . 266ص52حبار ج (و در آسامن نفى ػاُص زم صود نَ از حمتَات است)از امام ظادق )ع( : 

 .066قَبت ص َخ هـامىن ص  (..اٍن ،در آسامن دس ىت ػاُص دواُس صس و اصارٍ زم دُس اٍن): م رضا )ع( فصمودهساز اما

اىي ص  مِالدی بريوت آمسٍ است: ؿالمت 0929منت ؾصیب چاپ سال  622و در رواًىت دٍگص در کخاب روز ُر

ی ىگصهس. و در مذین دٍگص، کفی در ػِور آن روز، کفی در آسامن ػاُص می صود کَ راُامن است کَ مصدم بَ آن م

 اٍن. آسامن ػاُص می صود  کَ اصارٍ می دُس: اٍن،

ص، بَ صلك دست در آمسٍ، انسا آىصا،)هَوحصوىن( ثودٍ اى از انمِس. ثودٍ س خارٍ ُاى پَوس خَ  س خارگان نَ در ثعاٍو

هنی ؾىس ذارىج دٍگص، هصد،و در ًَيىِاى ساٍهتاى  صسٍ نَ دٌساكورى انسا اٍن دست را ًم دست ظبَـى بَان

صسٍ از معسر وضان مِسُس نَ اٍن  ؾىسِاى گصفذَ ... دست بزرگ انمِسهس : دست ذسا و ایرا بَ انرماى دٍگص، مثي

آمسٍ است  نَ در رواًت امام رضا )ع( ىگوهَدست بَ ظصف مرشق اصارٍ هصدٍ است نَ ػِور رمسى از مرشق ُام

 ػِور او( از اًيجا زم ابصس. )مبسأ و ًـین رمسى اٍن است، اٍن است، نَ،

از هلاط خمخَف زمنی از  پثَسىو 81را هصاٍ اب   28/12/2004 و ذربى نَ از انسا هلي صسٍ آهنا ات الان اٍن ػاُصٍ

 دادهس.   وضان. 0123رمضان  05ات  0125/ ذى اًلـسٍ 03اترخی بَ ظورت جهصى  نَ اٍن 08/01/2115اترخی 

http://www.nasa.gov/mission_pages/chandra/multimedia/photo09-025.html
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   رى كه اسم احمد را ىوشت:: فوران تنوآتشفشان ايسلند -11

 .ان ما در رس َس و ثيور فوران هصد()ات آىگاٍ نَ زمان فصم (ء أَْمُصاَن َوفَاَر اًخَّيُّورُ ِإَذا َخا َحىتَّ )ذساوهس مذـال می فصماًس: 

 س(. )چون فصمان ما در رس َس و ثيور بَ فوران آم (أَْمُصاَن َوفَاَر اًخَّيُّورُ  فَِإَذا َخاء)وحق ثـاىل فصمود: 

ُالک می از ُص دٍ هفص، هَ هفص )ع( را ماهيس حرضت هوح )ع( ثـبري کصدٍ اهس و در زماوش  در رواایت حرضت كامئ

صوهس و در كصآن حوص َسن و دش ٍرز صسن ثيور از ؿالمت ىزدٍکی ؿشاب است وآجضفضان ثيور بزرگی است 

ًٌَِا) َُ ِ اًُْفكْلَ ِبَأْؾ َِ أَِن اْظيَؽ َْ َ يَا ِإً ِْ يَا فَِإَذا َخاء أَْمُصاَن َوفَاَر اًخَّيُّوُر...  فََأْوَح ِِ ْلَصُكونَ  وال ختاظبينَوَوْح ُم مُّ ٍَن َػََُموا ِإهنَّ ِ  (يِف اَّلَّ

  .22مؤمٌون :

)پس بَ او وىح هصدمی نَ ٍزص هؼص ما و بَ وىح ما وض ىت را بساز و چون فصمان ما در رس َس و ثيور بَ فوران آمس 

 اهس اب من خسن مگوى ٍزصا آهنا قصق دواُيس صس(. ػمل هصدٍپس .... در ابرٍ هساىن نَ 

ا آَسُفوانَ ) نیَ  فَََمَّ ـِ گصفذمي و هَ )و چون ما را بَ دضم درآوردهس از آانن اهخلام  [55]زدصف :  (اهخَلَْميَا ِمْْنُْم فََأقَْصْكٌَامُهْ أمَْجَ

 . آانن را قصق هصدمی(

 اكران را ؿشاب منی دُمي ات اًيکَ فصس خادٍ ای را در بنی آانن بفصسدمي(.)ما گياُ (وما ويا مـشبنی حىت هبـر رسوال)

)ع( بصای  ایت و ىزدٍىك ؿشاب پسًسٍ آمسن دود ای دذان است، نَ از ثوكِـایت نَ بصای ص َـَان از امام رمسیآو از  

. و اب وحود اًيىَ : بصای بصادر سسًس و وىل رص َس ص َخ مفِس ....جهصى آمسٍ چٌنی است نَ 101ر سال ص َخ مفِس د

وىل ادبار صام بَ ىزد ما می رسس و بَ متام  بَ دواست ذسا ما در ماكن دود و دور از ذاهَ ُای ػاملنی ُسدمي .....

ادباری نَ صام را بَ ٌزي وضاهسٍ  و از ؾِس دود دور صسٍ اًس معَؽ ُسدمي  .... اما ما ملکف بَ مصاؿات صام ُسدمي 

اگص در ساىل، اول ماٍ حامدى و امی و اگص اًيگوهَ هبود دمشيان صام را از بنی بصدٍ اهس...  و ُصگز صام را فصاموش ىىصدٍ

الاول اثفایق افذاد، از آن سال و اثفاكایت نَ در آن دواُس افذاد ؿربت بگرًيس و از دوایب نَ در آن ُسدِس بَسار 

س و از آسامن ؿالمىت آصاكر می صود و ماهيس آن در زمنی دواُس بود  ياک دواُس بود..... صًو و در رشق اثفایق اهسُو

 .68ص0هتشًب حاكم ج (ٍزصا امص ما در ٍک آن اثفاق دواُس افذاد و در آن وكت ثوبَ كابي كبول خنواُس بود ....

)در ساىل، در اول ماٍ حامدى الاول( اثفایق دواُس افذاد ملعود سال  ، امام )ع( می فصماًس:آای پيس گريهسٍ ای ُست

در اول حامدى اول متام اروپا را دود فصا گصفت 0160ي از فوت وكت ؿربت گريمی ٍزصا نَ در ُامن سال )ػِور! وكب

ودر ثفسري اٍن آًَ در ( 11ُود  وآسامن را پوصاهس و ذساوهس می فصماًس: ات اًيىَ امص ما فصا رسس و ثيور فوران ويس ....

ان ر انن هُست و اب دست دوٌش بَ آفذاب اصارٍ هصد و فصمود :  بَ ذسا كسم ثيو ؿیل )ع( می فصماًس، امام کخاب بُص

)ع( ىزدٍىی ؿشاب بصای اکفٍصن بود بصاى امام زمان )ع(  و ُامن گوهَ نَ فوران ثيور بصای حرضت هوح« ظَوع  »

: از آسامن ؿالمىت آصاكر و ماهيس آن در ن بَ حق اوست و امام )ع( فصمودهسىزدٍىی ؿشاب بصای مٌکصان و خاحسا

جضکِي صسٍ و آن آصاكر و روصن ، ؿالمت در زمنی است و در آسامن اب دود آجضفضان انم امحس بود دواُس زمنی

 :است
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َماء ثَْأيِت  ًَْومَ  فَاْرثَِلْب ) :و ذساوهس مذـال در سورٍ دذان می فصماًس ِبنیٍ  ِبُسَذانٍ  اًسَّ َّيَا ًلض ىى*  مُّ ًِمٌي *َرب َشا ؿََشاٌب أَ َُ   اًيَّاَس 

َّْوا ؾَ  ِبنٌی * ُُثَّ ثََوً ْنَصى َوكَْس َخاءمُهْ َرُسوٌل مُّ َشاَب ِإانَّ ُمْؤِمٌُوَن * أىَنَّ ًَُُِم اَّلِّ ـَ ْجُيونٌ اْنِضْف َؾيَّا اًْ ٌ مَّ ملَّ ـَ َُ َوكَاًُوا ُم *  ِإانَّ اَکِصُفو  ْي

ََِاًل ِإىَّمُكْ  َشاِب كَ ـَ  .03 - 01ذان د (ِإانَّ ُمٌخَِلُمونَ  اًىربى * ًوم هبعش اًبعضة ؿائسوناًْ

ای رسول مٌخؼص روزی ابش کَ در آسامن دودی آصاكر، پسًس آًس. آن دود آسامىن کَ ؿشایب دردانک است مصدم را )

ردگارا ! اٍن ؿشاب را از ما بصظصف ساز کَ اًبخَ ما اميان می آورمی. چگوهَ و احاظَ کيس و اکفصان فصاید بصآرهس کَ پصو

اب دالًیل  روصن بَ سوٌضان آمس )وىل از کجا مذشکص می صوهس و اميان می آورهس در ظوریت کَ فصس خادٍ ای آصاكر 

ؿشاب را بصای مست اهسیک بص  ، از او روی گصداهسهس و گفذيس او ثـَمي ایفذَ ای دًواهَ است * ما*پس( اميان هَاوردهس

 می دارمی صام ابز بَ کفص دود بص می گصدًس * ای رسول ! مٌخؼص آن روز بزرگی ابش کَ ما آهنا را بَ ؿشاب خست

 .(ما از آهنا اهخلام دواُمي گصفتبگريمی کَ اًبخَ 

 :دٍ صسن فصس خادٍ ای اثفاق می افذساٍن دذان ) دود ( ؿشاب است و آن ؿشاب بـس از فصس خا

 :ٍزصا نَ ذساوهس می فصماًيس

ِبنیَ  ُنيَّا َوَما) شِّ ـَ ـَرَ  َحىتَّ  ُم  .05 -إدشاء  (َرُسواًل  هَْب

 ما گياُاكران را ؿشاب منی دُمي، ات اًيکَ فصس خادٍ ای را در بنی آانن بفصسدمي(.)

دٍ  در مِان آانن و هزي اٍن دود ای ؿشاب، جمازات حکشًب فصس خادٍ ای است کَ بصای آهنا فصس خادٍ صسٍ و آن فصس خا

َُ ُُثَّ ) :آایت بوضوح اٍن را بَان می کييس است ُامن ظورٍکَ َّْوا َؾْي ٌ َمْجُيونٌ   ثََوً ـَملَّ سپس از او ) .01 -ذان د (َو كاًُوا ُم

 (.کَ او ثـَمي ایفذَ ای دًواهَ استاؾصاض کصدهس، و گفذيس 

اذلسن ویص و فصس خادٍ ی امام رمسی )ع( کَ رسول، کیس هُست حز مياىن اُي بُت )ع( امحس و اٍن فصس خادٍ و 

               .کوراهَ از آانن او را حکشًب کصدنمورد حکشًب ؿَامی یب معي كصار گصفت و مصدم اب پريوی کور

  

http://www.almahdyoon.info/vb/t3014.html
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   يماىی از مهمرتين عالمتهاى ظهور امام مهدى )ع(: -12

ؿالمات حمخومات اًميين واًسفِاين واًعَحة  )ع( مخس )كبي كِام اًلامئ :( هلي صسٍ کَ می فصماًيسظادق)عاز امام 

  .52ج  211ص  اهوار حبار (اًزهَة وارلسف ابًبَساء وكذي اًيفس

)فصو رفنت  َ و دسف در بَساء،  كذي هفس زکَ، سفِاىن، ظَحَ )ع( پيج ؿالمت حمتی است، مياىنِام كامئكبي از ك )

 .زمنی(

، فإذا ى من راًة اًميين، يه راًة ُسى، ألهَ ًسؾو إىل ظاحبمكُساًة را ًوُس يف اًصاایت)و امام ابكص )ع( می فصماًس: 

، وال يي ملسمل راًخَ راًة ُسى ، وإذا دصج اًميين فاهنغ إًََ فإنم بَؽ اًسالح ؿیل اًياس ولك مسملاًميين حص  دصج

محمس بن ابصاُمي هـامين ص  - تقَب (ألهَ ًسؾو إىل اذلق وإىل ظًصق مس خلمي ،، مفن فـي ذكل فِو من أُي اًيار أن ًَخوي ؿَََ

231. 

)در مِان پصچػمِا پصچػمى ُساًت ایفذَ حص از پصمچ مياىن هُست وآن پصمچ ُساًت است چون نَ صام را بَ سوی  

ظاحبخان  دؾوت می کيس، و اگص مياىن دصوج کصد بص مصدم و ُص مسَامىن فصوذنت اسَحَ  حصام زم صود. و اگص مياىن 

 بسوی او ٍزصا کَ پصمچش پصمچ ُساًت است، و خاٍز هُست مسَامانن از آن دشپَىى وييس، و دصوج کصد، بپا ذزي

 حق و ُساًت بَ راٍ راست زم ويس(.اگص هیس اٍن اکر را اجنام دُس از اُي هجمن است، ٍزصا کَ او دؾوت بَ 

 

 ؟ كوست يماىى

اىن نُست؟ و آای حسودى بصاى اٍن ع(، سؤال کصدمی: مي) ذلسن ویص و فصس خادٍ ى امام رمسىس َس امحس ا از 

بعورٍىَ مصدم را بَ  ابصس و آای اٌضان مـعوم زم ابصس خشعُت وحود دارد نَ اب آن ص يادذَ صود؟آای او از مين زم

آمسٍ است: پصمچ وى پصمچ  ُامهعور نَ در رواًىت از امام ابكص)ع(، ابظي ىکضاهس و آهنا را از حق ذارج وسازد

َامىن خائز هُست از آن دشپَىى ويس. و اگص هیس اًياكر را اجنام داد از اُي هجمن است. ُساًت است و بص َُچ مس

 .راٍ راست  زم ويس؟بَ بَ حق و ُساًت  دؾوت چون وى

 

 :اًيگوهَ پاخس فصمودهس )ع(س َس امحس اذلسن 

  

 بسم هللا اًصمحن اًصحمي

هتامَوامحلس هلل، در آكاز ابًس بساهمي نَ مىَ از  
(0) 

)ص( و ذاهسان  پس حرضت محمس، امَ از مين است، و هتاست

اٌضان هگى مياىن ُسدٌس، حرضت محمس )ص( مياىن است و امام ؿیل )ع( مياىن است و امام رمسى )ع( مياىن است و 

                                                           
0
 هتامَ: مٌعلَ بس َار وس َـی از مين می ابصس کَ ات مکَ ادامَ دارد. - 
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دوازدٍ رمسى بـس از او هزي مياىن ُسدٌس. پس رمسى اول، مياىن است، و اٍن را ؿَامی اب معي گشص خَ رمحت ذسا بص  

 زم داوس خٌػس:آهنا ابد 

ََِواِت فََسْوَف ًََْلَْوَن قََّاً  خفَف من بـسمه ذَف) وا اًضَّ ـُ ََّب الَة َواث  (أََضاُؾوا اًعَّ
(2).

 

، بزودى هصدهس، و از صِوات پريوى منودهس )اما پس از آهنا فصزهسان انصاٌس خَ اى خاوضنی صسهس  نَ مناز را ثباٍ

 جمازات گمصاىه دود را دواُيس دًس(.

 0)ملسمَ حبار خدل َیس)رمحة هللا ؿَََ( در حبار الاهوار الکم اُي بُت )ع( را )حمكت مياهََ( انمِسٍ است.ؿالمَ جم

 .(انمِسٍ بود« وـبَ ى مياهََ»)ع( هزي ذاهَ وـبَ را بيام  (. بَىَ از پَامرب ذسا )ص( وارد صسٍ کَ ؾبساملعَب0ظفحَ

 .25ح  -50،ص 22، ج  اهوار حبار

 :  ُت مياىن ابًس گفتحؽ بَ حسود خشع اما را

)... در پصچػمِا پصچػمى ُساًت ایفذَ حص از پصمچ مياىن هُست در رواًىت از امام ابكص )ع( اٍن گوهَ وارد صسٍ است: 

وآن پصمچ ُساًت است چون نَ صام را بَ سوی ظاحبخان دؾوت می کيس، و اگص مياىن دصوج کصد فصوذنت اسَحَ 

بپا ذزي بسوی او ٍزصا کَ پصمچش پصمچ ُساًت است، و خاٍز هُست مسَامانن  حصام زم صود. واگص مياىن دصوج کصد؛

از آن دشپَىى وييس، و اگص هیس اًياكر را اجنام دُس از اُي هجمن است، ٍزصا کَ او دؾوت بَ حق و ُساًت بَ راٍ 

 راست زم ويس(.

 :وق چٌس ىکذَ بس َار رمم وحود دارددر حسًر ف

 «.                                                                                                               ، و اگص هیس اٍن اکر را اجنام دُس از اُي هجمن زم ابصساز او دشپَىى ويسست َُچ مسَامىن خاٍز هُ : »  0 

ى ابصس، بعورى نَ پس هدِجَ می گريمی  نَ مياىن ظاحب والًت اًِیى است و َُچ هس ظاحب اٍن والًت من

حىت اگص مناز خبواهس و روزٍ بگريد( مگص اًيىَ از ذَفاى ذساوهس در زمنی ابصس )اؾصاض از او، اوسان را وارد هجمن ويس 

 )ع( ؾبارثيس از پَامربان )ع( و مصسَنی )ع( و امامان )ع( ورمسًنی )ع(. کَ آهنا

 . (او دؾوت بَ حق و ُساًت بَ راٍ راست زم ويس ):  2

بَ حق و راٍ راست )رصاط مس خلمي( بَ مـین اٍن است نَ اٍن خشط اصدباٍ منى ويس ات مصدم را وارد ابظي  دؾوت

ويس ای اٍن نَ آهنا را از حق ذارج سازد و اٍن بسٍن مـياست کَ او مـعوم و مٌعوص اًـعمة
(6)

است بيابصاٍن، اٍن  

صداصت ُص مـین دٍگصی از اٍن مجهل ) دؾوت بَ ، مثصٍ بزرگی در مضرط کصدن خشعُت مياىن دارد و بكِس در حسًر

از گفنت الکم ًلو و بسون هبصٍ  مربا ُسدٌس. پس  )ع(حق و ُساًت بَ راٍ راست زم ويس( را مٌخفی می کيس وأمئَ 

                                                           
2
 .59سورة مصمی/ -
6
 ًـین انمش در مِان مـعومنی ذکص صسٍ است. - 
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است اًـعمػة زم گريمی نَ مياىن حػجىت از حػجهتای ذسا در زمنی است و مـعوم ومٌعوص هدِجَ

(1)
در رواایت  ،

اى كعـى موحود است نَ جحهتای اًِیی پس از پَامرب اکصم )ص(: امئَ دوازدٍ گاهَ)ع( ورمسًنی دوازدٍ ومنت ُ مذواثػص

)ع( زم ابص يس. وكري از آهنا َُچ جحت مـعوم دٍگصی بص زمنی منى ابصس. وآهنا متام هـمت ونامل دٍن و دمت  گاهَ

 ِة هللا و دوازدٍ رمسى)ع( بػل  سىاهس وامػام رماز دار دهَا رفذَ  رساالت آسامىن ُسدٌس کَ ایزدٍ امام از آهنا )ع(

)ع( دؾوت زم ويس، پس مياىن  )ع(]خاوضٌُان و حاکامن بـس از او[ ابیق ماهسٍ اهس. مياىن مصدم را بَ سوی امام رمسى

 ابصس. ابًس خنس خنی رمسًنی

 

ِػمٌ  ذًرة) َِ َُ َسػػػػػػػِِػٌؽ َؾــ َّػ ػػػٍغ َواًػَ ـْ َ ُضػَِـَـا ِمػْن ب ـْ َ  (ب

.(وذساوهس ص يواى داانستهساىن بـیض از وسي بـیض دٍگصهس )فصز
(5)

 

و اٍن اثبت است نَ رمسی اول در زمان ػِور امام رمسى )ع( موحود می ابصس و او خنس خنی هیس است نَ بَ امام  

ِام رمسى )ع( اميان می آورد]اميان بَ آكاز ػِور و كِام ملسس و حتلق وؿسٍ ی اًِیی حکومت ؿسل[ و مصدم را بصای ك 

پسرش آمادٍ می سازد و اٍن مجهل )او اًونی کیس است کَ بَ حرضت رمسی )ع( اميان می آورد( در وظُت پَامرب 

رمسی مشکور در وظُت رسول ذسا )ص( ذکص صسٍ است. و از اًيجا خشط مياىن در خشعُت رمسى اول )از دوازدٍ 

ي سکوهدش را بَ ثفعَي بَان کصدٍ اهس ، انم و ظفات و حم)ع(( مٌحرص می صود. واحادًر مـعومنی ذسا )ص(

استانمش امحس و ويََ اش ؾبسهللا ای ُامن ادشائَي 
(3)

مصدم او را ادشائَیل می انمٌس و انگٍزصهس نَ او را ادشائَیل . و 

صا و من ؾبسهللا ُس مت. اندم ادشائَي است و ُص آچنَ کَ او را امص هصدٍ ممرب ذسا )ص( فصمودٍ: )اندم امحس بيامٌس. و پَا

ان، ج  -11، ص 0ثفسري ؾَاىش، ج  ٍ مصا هزي اصارٍ هصدٍ است(هزي امص هصدٍ است و ُص آچنَ او را اصارٍ هصد حبار، ج  -95، ص 0بُص

 .028، ص 2

رمسى اول خنس خنی فصد، از س َعس و سزيدٍ هفص از ایران امام رمسی )ع( است و او از برصٍ زم ابصس و در گوهَ ى 

َُلك اٌضان ُامهيس مو ی بن معصان )ع( است  و در مکصش دمت  ماهيس خای ز،م، و در دشش ؿالمىتراسدش اثص 

هبوت و در وظُت پَامرب ذسا )ص( مشکور زم ابصس و او ؿامل حٍصن ذَق )پس از امئَ )ع( بَ كصآن و ثورات و اجنَي 

ا ذکص می کيس ( کَ در آن  ؿالمات ػِور ر ن است، در حسًیث از پَامرب ذسا )صاست  و در آكاز ػِورش حوا

                                                           
1
ي صسٍ :) ... ؾعمت در ػاُص ذَلت هُست کَ اب آن ص يادذَ صود و مـعوم خنواُس بود امام ؿیل ابن اذلسنی)ع( هل -

پس بَ او گفذيس ای فصزهس رسول ذسا مـین مـعوم چُست؟ فصمودهس:اوست مـخعم بَ حبي ای    –مگص بَ او وظُت صسٍ 

ُساًت می کيس و _ َ سوی كصان ٌرسامن ذساوهس و ٌرسامن ذساوهس ُامن كصان است کَ ات روز كِامت خسا منُضوهس وامام ب

ٌََِِِّت يِهَ أَْكَوُم{(  )مـاىن  :می کيس و آن گفذار ذساوهس ثـاىل كصان بَ سوی امام ُساًت ػَشااًُْلْصآَن هِيِْسي  َُ }إنَّ 

 .(062الادبارص
5
 (61)آل معصان: -
3
 .ادشائَي ٍکی از انرمای حرضت ًـلوب )ع( است کَ مبـین ؾبسهللا است - 
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ون اٌضان ذََفَ رمسى سپس حواىن را اید هصد و فصمود: اگص وى را مضاُسٍ هصدًس اب او بَـت ويَس چ آمسٍ است : ).. 

 . 61بضارة اسالم ، ص )ع( است( 

 

 )ص( در شب وفاتش وصوت رسول اهلل

رب ذسا )ص( در صب وفات بَ هلي صسٍ است کَ فصمود: ) پَام ]از پسراوش از امري مؤمٌان )ع([)ع(  امام ظادقاز 

 اٍن نَ بَ اٍن خا ؿیل )ع( فصمود نَ ای ااب اذلسن حصَفَ و دوایت حارض هن. و پَامرب ذسا )ص( وظَدش را فصمود ات

. و ثو ای ؿیل خنس خنی دوازدٍ س از آهنا دوازدٍ رمسى  می ابص يس: ای ؿیل پس از من دوازدٍ امام، و پرس َس و فصمود

زمان وفات ثو فصا رس َس  امص )ذالفت( را بَ فصزهسم  حسن  واگشار کن و اگص زمان وفاجش امام  زم ابىش. و اگص 

رس َس آن را بَ فصزهسم  حسنی صَِس ملذول  واگشار مناًس  و حسًر بَ درازا وض َس ... واسامء امئَ )ع( را ٍکی بـس از 

)ذالفت( را بَ فصزهسش حسن  امصدٍگصی انم بصد ات اًيىَ فصمود: ... پس اگص ُيگام وفات ؿیل اًيلی رس َس 

ي دُس و اگص زمان وفات حسن اًـسىص ])ع(یاًـسىص[ )ع( رس َس آن را بَ فصزهسش )م ح م د(، ىگِساص خَ  یحتًو

صسٍ از آل محمس )ص( جسَمي مناًس و آهنا دوازدٍ امام زم ابص يس و سپس بـس از آهنا دوازدٍ رمسى زم ابصس،  پس اگص 

( را بَ فصزهسش اول رمسًنی جسَمي مناًس نَ سَ انم دارد، انزم ماهيس رس َس امص )ذالفت جحت ابن اذلسن(زمان مصگ  )

)(دواُس بودگان انم من و انم پسرم و او ؾبس هللا و امحس و انم سّومش رمسى است. و او اًونی اميان آورهسٍ 
2

 حبار .(

 . 210، ص 2ملصام، ج کخاب كاًة ا – 611کخاب قَبت ص َخ ظو ی)فار ی( ص  – 012، ص 56اهوار، ج 

  

، ص 56حبار، ج  (ابص يس )ع( می )ع( دوازدٍ رمسى از فصزهسان حسنی از وسي ما بـس از كامئ) فصمود: امام ظادق)ع(

ان ج 018  .685، قَبَ ص َخ ظو ی ص601ص  ،6، بُص

،  56حبار اهوار ، ج  (از وسي ما بـس از كامئ )ع( ایزدٍ رمسى از فصزهسان حسنی )ع( زم ابص يس)امام ظادق)ع( فصمود:   

 . 015ص 

ٍزصا نَ پس  ])ع(محمس ابن اذلسن اًـسکصی [زم ابصس هَ امام رمسى « رمسى اّول»در رواًت دوم « كامئ»مٌؼور از  

 از امام رمسی)ع( دوازدٍ رمسى زم ابصس هَ ایزدٍ رمسی.

ن ؾسکصی )ع( است. اٌضان از وانم مياىن امحس و از وسي دوازدهنی امام ًـین حرضت امام رمسی محمس بن اذلس

برصٍ بودٍ و اًونی خشیص است کَ بَ امام رمسی)ع( اميان می آورد و بصای امام ثبََف کصدٍ و زمِيَ مٌاسب كبي از 

 ػِور را فصامه می سازد ُامن ظور کَ رواایت اُي بُت )ع( آهنا را روصن سادذَ اهس.

                                                           
2
پَامرب )ص( انم رمسی  را بصای بَـت گصفنت از مصدم اید می کيس ومی فصماًس : رمسی کَ بنی رکن حشًفَ مياىن : هلي از  - 

 وملام اب او بَـت می صود سَ انم دارد : امحس ، ؾبس هللا و رمسی .
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) .... والىن در مورد اهعار كامئ )ع( اٍن چٌنی می فصماًيس: در رواًىت از حرضت امرياملؤمٌنی ؿیل )ع( در ذربی ظ  

ُامان اول  آهنا از برصٍ، و آدص آهنا از ابسال  ].... 018بضارة اسالم ص  اًبرصة وآدصمه من الابسال ..( الا و إن اوهلم من

 .[صام دواُس بود

ر ابخسای ػِورش حوان و هنچينی و مياىن )انمش امحس است و از برصٍ است و در گوهَ راسدش ؿالمىت است و د

در دشش خای ز،م است وآگاُرٍتن و اؿمل حٍصن فصد وسبت بَ كصآن و ثورات و اجنَي بـس از امئَ اظِار)ع( است 

وملعوع اًًسب می ابصس و مَلب بَ رمسی، و اٌضان جحىت از خاهب ذساوهس کَ اظاؾت از وی واحب بودٍ و بص 

بصگصداهس و ُص کس اٍن اکر را اجنام دُس از اُي دوزخ دواُس بود و او مصدم  َُچ مسَامىن روا هُست کَ از وی روی

ُص آچنَ گفذَ صس … )ع( فصا می دواهس و را بَ حق و راٍ راست دؾوت می کيس و مصدم را بَ ایری حرضت رمسی

ثواهَس بَ  . و صام میآمسٍ است )ع( اوظاف رمسی اول كامئ بَ امص امام رمسی )ع( کَ دررواایت محمس وآل محمس

وكريٍ از  ، 56ج 52کخاهبای مـخرب حسًر از مجهل نخاب قَبت هـامين وقَبت ظو ی و إنامل ادلٍن وحبارالاهوار ج 

 نخب حسًر رحوع مناًَس.

.. داراى كصمزى ظورت، چضمِاى گود، ابصواىن بصحس خَ  و صاهَ ) ص )ع( در مضرعات رمسى اول فصمود:امام ابك

ای اثص زمخی وحود دارد و در ظورجش اثص و ؿالمىت  است رمحت ذسا بص مو ی ُای ؾًصغ است و در دشش گو

)(ابد
8

  .205هـامىن ، ص  تقَب.(

... اول آهنا از ) و از امري مؤمٌان )ع( در ذربى ظوالىن کَ در آن احصاب كامئ )ع( را ذکص می کيس آمسٍ است نَ :

  .018 ضارة اسالم ، صب  (برصٍ  و آدص آهنا از ابسال زم ابصس...

... و از برصٍ ..... امحس  ) و از امام ظادق )ع( در رواًىت ظوالىن کَ انم ایران كامئ )ع( را ذکص می کيس آمسٍ است: 

كامئ دو انم) . و از امام ابكص )ع( هلي است نَ فصمود: (080)بضارة الاسالم ، ص  (...
(9)

دارد انزم خمفى و انزم آصاكر، انم  

 .52، ب 356، ص 2نامل ادلٍن، ج  (محمس استخمفى امحس و انم آصاكر 

و امحس انم رمسى اول است و محمس انم امام زمان )ع( زم ابصس. ُامن ظورنَ در وظُت پَامرب ذسا )ص( بَ آن اصارٍ 

هلصٍ هُست بَکَ دوازدٍ گيجى در ظاًلان است کَ از ظال و نَ بصاى ذساى ثـاىل )صسٍ و امام ابكص )ع( می فصماًس: 

رب آهنا حواىن از بین ُامش سوار بص كاظصى « أمحس .. أمحس»هفص در دصاسان اهس کَ صـارصان  ُزار ِس پ س است. ُر

وپُضاىن بيسی كصمز رىگ بص پُضاىن بس خَ است، گوىي بَ او زم ىگصم کَ از رود فصات مه زم گشرد اگص  رىگ است

  اهوار مضَئَمٌخرب  (ذزي بص روی خيِا حصکت کيَس دؾوت او را صًِسًس بَ سوى او بض خابَس حىت اگص جمبور ابص َس سٌَُ

 .616ص 

                                                           
8
 ًـین صبَِ مو ی بن معصان ؿَََ اًسالم است . - 
9
مـین الکم امام )ع( اٍن است کَ كامئ دو خشعُت دارد ًـین دو  هفص از انم در زابن ؾصیب کياًَ از خشعُت می ابصس و  - 

  اُي بُت بيام كامئ انمِسٍ صسٍ اهس.
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آمسٍ است: امري  22امحس انم رمسى اول است، و در نخاب املالمح و اًفنت، ثأًَف س َس بن ظاووس حس ین ص  

قضب هَ از اٍن و هَ از آن است  بَکَ آهنا ظساىئ زم ص يوهس کَ َُچ اوسان و حین آىصا ىگفذَ: نَ اب فالىن بَـت 

هَ از اٍن است هَ از آن بَکَ او ذََفَ اى مياىن است. و در هنی نخاب رشًف  ]س و او را بَ انمش می دواه [ويَس 

نخاب مـجم احادًر امام  او ذََفَ اى مياىن است. و ص َخ ؿیل هوراىن دربَکَ آمسٍ: هَ از اٍن و هَ از آن  81ص

ش، و ذالفت هُست حز در آهنا و حامتً نَ: رمسى هُست حز از كٌصآوردٍ است   299، ص 0، ج رمسى )ع(

  اظي و وس یب در مين دارد.

اويون کَ مـَوم صس رمسى اول از وسي امام رمسى )ع( است. پس ابًس دارای اظي و وسب ان مـَوم ابصس بصاى 

اًيىَ وسي امام رمسى )ع( بصاى ما آصاكر هُسدٌس
(01)

، و اٍن مضرعات معابق بص مياىن مٌعور
(00)

ى و معابق بص رمس 

 (.ُضَ ٍکی وذََفَ امام )ع( ٍکی است)جحت ه  ًم خشط می ابص يس. اول است. چون کَ ُص دو،

مي نَ مياىن   ػِور ملسس می ابصس و اًونی هفص از س َعس وسزيدٍ هفص ایران امام )ع(  زمِيَ سازو بعور لكی زم گًو

و اگص کیس اًياكر را اجنام دُس از است و پصمچ او پصمچ ُساًت و بص َُچ مسَامىن خاٍز هُست از او دشپَىی کيس 

اُي هجمن است، ًـین مياىن واحب اًعاؿَ و بص هَ مسَامانن واحب است از اٌضان پريوی کييس و اٌضان جحىت از 

 جحت اًِیی و مـعوم است و در زمان كبي از كِام، پصمچ دار امام رمسی )ع( است کَ پصمچ  و بَـت را بَ امام رمسی

رمسى اول هزي در زمان ػِور ملسس موحود است و اًونی اميان آورهسٍ )اول املؤمٌنی( بَ امام )ع( جسَمي می کيس، و 

ثوخَ  اب، پس مياىن و رمسی اول ابًس ٍىك بص دٍگصى جحت ابصس و كاز ػِور و كبي از كِامش زم ابصسرمسى )ع( در آ

اگص [اٌضان است پس وى هزي جحت است  بَ اًيىَ امامان و رمسًنی جحج ذسا بص متازم ذَق زم ابص يس و رمسى اول از

، چون از ان منی ثوان دو جحت بص زمنی ابصس، و در ٍک زمگص مياىن هزي جحت استو از ظصف دٍ ]ًم خشط هباص يس

، َّلا اٍن دو خشعُت بص حمسوب صسٍ و وارد هجمن می صود پَچ کييسٍُص جحىت ثبـَت کيَس از ظصف جحت دوم دش

، پس حامتً رمسى اول ُامن مياىن است و مياىن ُامن س است کَ ًلب مياىن را هزي داردٍک هفص دالًت می کيس و او امح

رمسى اول است کَ انمش امحس و از برصٍ و در گوهَ راسدش اثصى است و در آكاز ػِورش حوان و در دشش 

 مـَوم و ًلب ؿالمىت خمعوص دارد و داانحٍصن مصدم بَ كصآن و ثوارت واجنَي )بـس از امئَ )ع( است( و وسَش ان

رمسى را دارا زم ابصس و او ُساًت کييسٍ ای از ظصف ذسا نَ ابًس اظاؾت صود و َُچ مسَامىن حق هسارهس از 

ص هس نَ اًياكر را اجنام دُس از اُي هجمن است ٍزصا او دؾوت بَ حق و ُساًت بَ راٍ  دس خور وى دشپَىى ويس ُو

می کيس ... . و بصای حتلِق بُضرت درمورد مضرعات رمسى  راست زم ويس ومصدم را بَ سوی امام زمان)ع( دؾوت

                                                           
01
امرياملؤمٌنی : ...پس در آن زمان ذساوهس مذـال ، بيسٍ ای یب گشصت و س يگسل ) وسبت بَ کفار ( و دارای وسي ان  - 

حصابش ..س َاٍ خامَ ُاًيس و پصمچِای س َاٍ بَ دست دارهس( )اًلَبَ مـَوم را مبـوث دواُس کصد کَ پريوزی از آن اوست و ا

 .هـامىن(
00
انمِسٍ اهس وذََفَ حرضت رمسی ُامن مياىن موؾود « مٌعور» در رواایت اُي بُت )ع( ذََفَ حرضت رمسی )ع( را  - 

 است.
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اول از رواایت اُي بُت )ع(  بَ کخب مـخرب حسًر ماهيس نخاب قَبت هـامىن و قَبت ظو ی و نامل ادلٍن ص َخ  

 و كريٍ از نخب حسًر مصاحـَ مناًَس. 56ج و  52ظسوق و حبار الاهوار ج 

 مياىن زم ابص يس بَ اؾخبار اًيىَ آهنا را بَ هَ] دٍ هفص  احصاب امام )ع( س َعس و سزي  [و اٍن زم ماهس نَ پريوان مياىن 

ربصان مياىن اول وسبت زم دُيس، و از مجهل آهنا مياىن ظيـاء ُر
(02)

  .مياىن ؾصاق استو  

 

 

 بسم هللا اًصمحن اًصحمي

 آهنا است.سالم و درود ذساوهس بص حرضت محمس و ذاهسان پاوش، امامان و رمسًنی کَ امصمان جسَمي 

 : وسب س َس امحس اذلسن )ع(

)ع( فصزهس  )ع( فصزهس حسن اًـسىصى رمسى امامامحس فصزهس اسامؾَي فصزهس ظاحل فصزهس حسنی فصزهس سَامن فصزهس 

)ع( فصزهس  )ع(  فصزهس حـفص اًعادق )ع( فصزهس مو ی اکػم )ع( فصزهس ؿیل اًصضا )ع( فصزهس محمس ادلواد ؿیل اًِادى

)ع( می ابصس. نَ درود و  )ع( فصزهس ؿیل امري مؤمٌنی )ع( فصزهس حسنی اًضَِس فصزهسؿیل اًسجاد محمس اًباكص)ع(

 سالم ذسا بص آهنا ابد.

، مياىن موؾود ىزد ص َـَان، معوم مصدم است بصای( « )ع محمس بن اذلسن ؾسکصی» اٌضان ویص وفصس خادٍ امام رمسی 

؛ ومـزى ضان درآدص اًزمان بضارت دادٍ استسا بَ ثودل اٌ و ظبق ؾلِسٍ ی اُي سًت ُامن رمسی است کَ رسول ذ

نَ  جنات دُيسٍ ایضان را در اجنَي دادٍ بود، و بصای پَامربان ذسا و فصس خادگاوش نَ حرضت ؿُیس)ع( وؿسٍ ى اٌ 

 ی ػِورصان را بَ هيوداین دادٍ بودهس.  پَامرب ذسا اًََا، وؿسٍ

. و ت ؾؼمي اًِیى دود  را آكاز منودهسًت ؿسل اًِیی، دؾو ُػ.ش( در ؾصاق پاًخرت دو  0628) مِالدى0999سال 

دالًي و احذجاخات دؾوت اٌضان بصای مصدم ُامهيس ادهل و احذجاج پَامربان و فصس خادگان پُضنی ذساوهس بص اكومضان 

 .ن در متام هجان اهدضار ایفذَ استاست، و در حال حارض دؾوت اٌضا

وارصان پَامرب اهصم ص(، نَ در آن بَ امس و صأن و مزًنت اٌضان وظُت خس بزرگ)از مجهل دالًي اٌضان صامي:  

( و هنی ظورؿَمی ن، مس َحَان و هيوداین موحود استاصارٍ صسٍ و هنچينی دٍ ُا دًَي مـخرب دٍگص کَ ىزد مسَامان

ذسا و  و دًَي دٍگص اٌضان پصمچ بَـت ،ان اداین و لك ظوائف بصذاس خَ اهسنَ اب آن بَ مبارزٍ و مٌاػصٍ اب بزرگ

دؾوت بَ حامکَت ذساوهس است. و صِادت ذساوهس س بحان و مزنٍ در مَىوت ثوسط ظسُا رؤایی ظادكَ کَ 

 پَامربان و اوظَاء در دواب ظادكَ بَ حلاهُت دؾوجش صِادت می دُيس.

اهس. و و ُامان اب دط مباروضان مجموؿَ ای از نخب صامي بس َاری ازمسائي ذساص يا ی را در مِان مصدم مٌدرش منودٍ 

و ی بَ مجمؽ ، سفص حرضت مروص يگصی از دؾوات فصس خادگاننخاب ثوحِس، مدضاهبات، از مجهل آهنا می ثوان بَ: 

                                                           
02
 . پاًخرت مين:  ءظيـا - 
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گًزسٍ ای از ثفسري سورۀ فاحتَ  ، هجاد درب هبضت، حامکَت ذسا هَ حامکَت مصدم،فذيۀ گوساهل، اًبحٍصن، هبوت ذامتَ 

 و چٌسٍن نخاب دٍگص اصارٍ هصد.

، ُامن ُسف دؾوت حرضت هوح و ابصاُمي و مو ی و ؿُیس و محمس )درود ذساوهس بص آن ُا اما ُسف دؾوت اٌضان

ابد( است ات ُامان ثوحِس و ٍگاىگی در متام هجان اهدضار ایبس. ُسف اٌضان ُسف پَامربان و فصس خادگان و بَان ثورات 

پص صسن زمنی از ؿسل و داد ُامىگوهَ و اجنَي و كصآن و ُص آچنَ کَ  در آن دچار ادذالف صسٍ اهس را بَان منود، و 

نَ از حور و س مت پص صسٍ است؛ ات  گصس يگان را سري کيس و ثيگسس خان در هَازمٌسی ابیق مناهيس، ات ًدمين را پس از 

مغ و اهسوٍ ظوالهُضان صاد گصداهس و زانن یب دشپصست )بَوٍ( از آچنَ نَ هَاز مادی دارهس، اب احرتام درایفت وييس. 

 آچنَ از ؿسل و رمحت و راس ىت در رشًـت است حتلق خبضس.... و ات 

 ُامان بس َاری از مؤمٌان در مٌاظق زایدی از هجان بَ اٍن دؾوت مبارك و فصدٌسٍ پَوس خَ اهس. 

*** *** *** 

ِْػي و  *صماًل والک )   (اسفص ذاا حاًعب * وبصدا ذا اٌََّ

 ابز گصدد * و كسم بَ ظبح ُيگازم نَ چِصٍ بگضاًس.)كسم بَ ماٍ کَ اٍن چٌنی هُست( * و كسم بَ صب، ات چون 

  (ًػَِــْبََضػػػػصِ  * هــَِشًػػصاً اًىرب ىحــسال اإهن)

 اهنا.اهشارى است بصاى هَ اهػســ ، ٍکی از حوادث بزرگ است * ُضسار وآن 

م نا مكٌم  صــاءَ  نمل) ػػػصَ  او ًَخَلـَـسَّ  (ًَـَـذــََأدَّ

 ُيس پُش افذيس ای ؾلــب مباهيس، بسػػػوى ُساًت و هَىك پــُش روهس ای ىصوهس.ػوابصاى هساىن از صام نَ زم د 

  (ًَدَساَءًُونَ  َحٌّاٍت  نی* يفاٍمْي الا احصاب * يةَ رُ  بتَنس  مبا هفس لك) 

 ؤال زم وييس. ب مينی* در ابقِاى هبضدٌس و سػػُص هس در گصو اؾامل دٌوش است* مگص احصا 

 (اًُْمَعَِّنیَ  كاًوا مل ىک من* صما سَکمك یف سل* اجملصمنی ؾن)

يس  م.ما از مناز گزاران هبودًَــ از جمصمان* چَ چزي صام را بَ دوزخ وارد سادت * زم گًو

 (اًْزائِِضػِػنَ  مؽ ويا خنوض *و اًِْمْســِىػِػنَ  هعـم هم ومل)

 ا بودمی.ػي هًضنی و هعسػػػػػػَ اب اُي ابظػيسان را اظـام منى هصدمی * و پَوسذو مــسذَــم 

ُب  ُنٌّػا وَ )   (اًَِْــَِلػنیُ  أاَتانَ  * َحىتَّ  ػنًاًػس ِبَِػػْومِ  ُىىــَشِّ

 اىن نَ  از دهَا رفذمي.هوارٍ روز حزا را اىىــار زم هصدمی * ات زمــــو 

اِفـػِِػػنَ  مفا ثيفـِم صفاؿة)  (مفا هلم ؾن اًخشهصة مـصضنی * اًضَّ

 گصداهيس؟ ال آهنا سودى منى خبضس* چصا آهنا از ثشهص روىاز اٍن رو صفاؾِت، صفاؾت وييسگان بَ ح

ُمْ )   (ػػورةسكــ  من صتف * فػصةيػسذػ م  حــمػص أهَنَّ

ػػػ  س.ر گوصاىن  گػػػٍصزان َُــسَــذػٌَــس * نَ از صَــريى فػصار هصدٍ اهَــى چِاگػًو

  (مْنم ان ًؤیت حصفا مًرشة بي ًٍصس لك امصئ)
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 اُػػػػػػػس نَ  حصَفَ ای  آسامىن بصدودش انزل صود. بَىَ ُص نسام از آهنا زم دو   

  (اهَ ثشهصة الک *  الادصة ًَػرــافػػُونَ  ال بــَيْ  َنػالَّ )

 شهص و ایدآورى است.ا َُچ و اظاًل از آدصت منى حصس يس* چٌنی هُست، بَکَ آن ًم ثػنَ آهن

   (لفصةوما ًشهصون الا أن ٌضاءهللا ُو اُي اًخلوى واُي امل* مفن صاء ذهصٍ )

َچ هس پيس منى گريد مگص اًيىػَ ذػسا خبواُػس و او اُػي ثلػوا و اُػي ملفػصت ) ُص هس خبواُس از آن پيس زم گريد* ُو

 .35سورٍ مسثص (است

است )و كسم بَ ظبح( ظبح ظَوع « دًوت ػاملان»است و )كسم بَ صب( صب « ویص امام»)كسم بَ ماٍ( ماٍ 

ان  اب وظُش زم ابصس. ماهيس آكاز ظَوع دورص َس اب صـاع آن است )ع( است وآكاز ػِور اٌض امام رمسىدًوت 

بصاى اًيىَ دود امام دورص َس و وظُش صـاع دورص َس است. )و اٍن ٍکی از حوادث بزرگ است( ًـین كِامت 

ظلصی
(06)

 . و وكاًؽ  بزرگ اًِیى سَ ات است، كِامت ظلصی، و رحـت، و كِامت کربی.

« ویص و رمسى اول )مياىن( » ساهنا( ُضسار دُيسٍ و اهشار دُيسٍ ، ُامن )ُضسار و اهشارى است بصاى هَ او  

است و او فصس خادٍ امام رمسى )ع( است. او بضارت دُيسٍ و بمي دُيسٍ از ؿشاب دردانك است نَ ُص نَ زم 

دواُس دود را بصساهس و ُص نَ منى دواُس از راکب امام رمسى )ع( ؾلب دواُس ماهس
(01)

و اؾامل )ُص اوساىن در گص  .

و اًيان از «. جبز احصاب مينی»دوٌش است(. و اٍن مـَوم است و ُص اوساىن بصاى اؾامًش حساب پس زم دُس 

حساب مس خثین زم ابص يس و آهنا ملّصابن ُسدٌس و آهنا از احصاب مياىن وس َعس وسزيدٍ هفص از ایران امام رمسى )ع( 

ِبنَی * فػػػََصْوٌح َوَرْيَاٌن ) :می فصماًسزم صوهس، ذساوهس مذـال ُسدٌس، بسون حساب وارد هبضت  ا ِإْن اَکَن ِمَن اًْمــُلَصَّ فََأمَّ

ميٍ  ـِ َ )آهنا در ابقِاى  .سورٍ واكـَ)پس اگص او از ملصابن ابصس* در روح و ريان و هبضت پص هـمت است(  (َوَحٌَُّت ه

يس ما از منازگزاران هبضدٌس و از اکفصان سؤال زم وييس: ... چَ چزيى صام را بَ دوزخ وارد س ادت اکفصان زم گًو

(هبودمی
(05)

ًـین از پريوان وىل ذسا و ذََفَ اٌضان ویص امام رمسى )ع( ) رمسى اول = مياىن موؾود( هبودمی پس خاٍز  

ی من اکیف و هبرٍتن هُست کیس از مياىن دشپَىى ويس و اگص هیس اًياكر را اجنام دُس از اُي هجمن است، پس ذسا بصا

 .ٍ استحکَِ گا

                                                           
06
 .كِام امام رمسی - 
01
فصمود كذي امام می ويَس د ابر فسا دومنی ز ر دمی نَ دبين ادشاًَي حمك هص  ق )ع( وبصد.امام ظا8251اًاكيف  - 

خـَون کب )ع( و اگص وؿسٍ امص اول ما آمس کَ ُامن هرصت دون نیا كذي امام حسري ؿیل)ع(ومسموم کصدن امام حسن)ع(  ًو

ام كامئ  ُسدٌس کَ ُص ِبي ازك  (فصمود كومی ك مييِا بصای آهنا می فصسدِ  است )بيسگان اب كسرت فصاوان وكوی در دشزم نیحس

 سن او را می کض يس )وآن وؿسٍ حمتی است (دصوج كامئ می ابصس قَبت هـامىن.ًدمشین از آل رسول را د

05
امام ظادق )ع(.. .؟ فصمود . ما مناز وجح و زاکت و روزٍ و ماٍ حصام و صِص حصام در کخاب ذسا ُسدمي و ما کـبَ  - 

( ُصکجا  را روی آوری وخَ )ظورت( ذساوهس وكبهل و وخَ ذساوهس ُسدمي  کَ ذس ِ َُ اَّللَّ ُّوا فَََثَّ َوْخ اوهس فصمودٍ: ) فََأًْيََما ثَُوً

 .616ص21است......... .حبا الاهوار ج
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َ بن ُيس )ًـيت ذسا بص او ابد(  و كوزم نَ ثفاوت بنی  صرت ىص و مادٍ را جضرَط   امري مؤمٌان ؿیل )ع( گصفذار مـاًو

)ع( گصفذار گضت وىل من گصفذار ُفذاد  منى دادهس، صسهس و امصوزٍ من گصفذار گض مت ُامهعور نَ پسرم ؿیل بن ابَعاًب

َ )ًـيت ذسا بص او ابد(  صسم و ات بـنی آهنا كوزم ُسدٌس کَ فصق بنی  صرت ىص و مادٍ را  جضرَط منى دُيس، و مـاًو

 هللا املس خـان ؿیل ما ًعفون.

)ع( هَ دعوظَات مصا بَان کصدهس، مصا بَ دكت وظف  بَ ذسا كسم نَ پَامرب ذسا )ص( و پسرامن أمئَ ى مـعومنی

در من ابیق منى ماهس و اٍن بَان من روصن حص از هصدهس و انم و حمي سکوهمت را بَان فصمودهس. پس َُچ  ص هبَ اى 

 دورص َس در روص ياىي روز است و من خنس خنی رمسًنب و مياىن موؾود ُس مت.

( است کَ اب ثوسي بَ امئَ اظِار )ع( از ذساوهس مس ئَت می مناىي کَ در ٍکی از ادهل ُای دؾوت مياىن )رؤایي ظادكَ

را بصای صام مضرط کيس، کَ ُزاران رؤایی ظادكَ صِادت محمس و ؿامل مَکوت حق بودن ای ابظي بودن اٍن دؾوت 

آل محمس )ع( بص حلاهُت مياىن آل محمس )ع( ثوسط مؤمٌنی دًسٍ صسٍ، و رؤایی ظاذلَ حزىئ از احزاء هبوت است. 

رؤایی ظاذلَ بضاریت از ذساوهس وآن حزىئ از احزاء هبوت است :فصمود رسول اهصم 
(03)

. 

ُص هس مصا در دواب ظادكَ ببٌُس بَ حلِلت مصا دًسٍ ٍزصا ص َعان منی ثواهس بَ ظورت  :اًيسو در خای دٍگص می فصم

 ما درآًس. 

)ع( در مورد مس ئهل دواهبای ظادكَ سوال هصد؟ امام ساهت ماهسٍ و بـس از  وكىت بزيهعى از ایران  ذاص امام رضا

 صود  ودش ظاحب امص )ع( را دواُيس بصد مسیت فصمود: اگص ُص آچنَ می دواَُس بَ صام بگومی بصاًخان رش می
(02)

. 

دًسن رؤایی ظادكَ و دًسن اُي بُت )ع( وصِادت دادن آهنا بص اٍن کَ امحس اذلسن  ویص و فصس خادٍ است از 

 ظصف اُي بُت)ع( ظسُا ابر مالحؼَ صسٍ است.. 

رؤایی ظادكَ کيَس ات از ایران  مياىن می فصماًيس: اب دواهسن اٍن  دؿاُا وآایت از ذساوهس و اُي بُت )ع( ظَبس َس 

، مصا اخابت فصما اب فضي و کصمت و ثو ُس مت و ًدمي و مسکنیسبِي ذساوهسا من مضعص و فصزهس امام )ع( صوًس. 

حومی کَ بص دمشياهت و دمشيامن هرصت  ، پصوردگارا از ثو ایری میای اخابت کييسٍ دؾوت مضعٍصن  ٍن.ؾعاًت از آكاز 

َُب اًُْمضَعصَّ ِإذَ ) ای هُست حز ثو. ال حول و ال كوة الا ابهلل.ایمب کَ َُچ هريو دُيسٍ  ْن جُيِ وء أَمَّ ٍُ َوٍَْىِضُف اًسُّ ا َدؿَا

ِ وجي َُمُكْ ُذَََفاَء اأَلْرِض أَِءهَلٌ َمَؽ اَّللَّ ََِاًل َما ثََشنَُّصونَ ـَ  .( كَ

دُس، آای  ام را ذَفای زمِین كصار میسازد، و ص کيس و گصفذاری را بصظصف می ای کیس کَ دؿای مضعص را اخابت می )

س(. مـبودی اب ذساست؟ مکرت مذشکص می  صًو
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 دعای رؤيا برای ديدن رؤيای صادقه

 بسم هللا اًصمحن اًصحمي

اٌَِم أهت دًَي املخحرٍين ومفزع املىصوبنی وقَاث املس خلَثنی مايل إهل كريك فأدؾوٍ وال رشًم كل فأرحوٍ ظِي ؿیل ) 

يل من أمصي فصخاً واُسين ال كصب من ُشا رصساً كصؾت اببم وأخنت رحيل بساحة كسسم  محمس وال محمس واحـي

، بنی يل أمص امحس اذلسن بأوحض بَان وافعح اَّلًَي وأهت اًصب اًـٍزز ادلََي وحٌابم ظاًباً صِادثم وأان اًـبس ارلسُس

من أوىح ٌَحواًرنی وصِس هلم بأن ؿُیس ًسان فان اکن ًوَم ظسكذَ وابًـخَ وهرصثَ وان اکن ؿسوك نشبخَ وحاربخَ ای 

َُِمونَ ))ع( رسوهل  َّيَا ُمْس ِّنَی أَْن آِمٌُوا ِِب َوِبَصُسويِل كَاًُوا آَمٌَّا َواْصَِْس ِبَأه ُِْت ِإىَل اًَْحَواِرً يل وبنی يل ُشا ، اصِس (َوِإْذ أَْوَح

  .صِادة إن صِادثم انرب دسم وؾؼمي وما أكَت األرض مين ورويح فلس صِس صـصي وبرشي ومحلي و الامص

ٍء أَْنرَبُ َصَِاَدًة ُكِي ) ُ َصٌَِِس بَُيِْن وبٌُمكُكْي أَيُّ ََشْ لول)فلال  صاُسا ، ای من ؾصض هفسَ ٌَاكفٍصن بصساةل محمس (اَّللَّ  ًو

 ِ ٍَن َنَفُصوا ًَْسَت ُمْصَساًل ُكْي َنَفى اِبَّللَّ ِ ِ  ام ًلًوون)، (َصَِِساً بَُيِْن َوبٌَُْمَُكْ اَّلَّ َُِىوَن يِل ِمَن اَّللَّ َُ فاَل ثَْم ًُْخ ٍُ ُكْي ِإِن افْرَتَ ا افْرَتَ

َِ َصَِِساً بَُيِْن َوبٌَُْمَُكْ  َِ َنَفى ِب َو أَْؿمَلُ ِبَما ثُِفُِضوَن ِفِ ُُ ِحميُ  َصُْئاً  َو اًْلَُفوُر اًصَّ ُُ َُ اَکَن )، (َو َّ ِ َصَِِساً بَُيِْن َوبٌَُْمَُكْ ِإه ُكْي َنَفى اِبَّللَّ

ـِ  ٍِ ِب سوا بضِادثم(دبريا بعرياَباِد س بضِادثم، اصِ، فُز ، واصِس أن اًصؤای حق من ؾيسك وظالئؽ س يل ای رب فإين ال اُز

وحِم ولكامثم اًِت ثفضَت هبا ؿیل اًـاملنی ای من مسح ابصاُمي وحـي اًيبوة يف ذًرخَ ألهَ ظسق اًصؤای فلَت س بحاهم 

مُي * ) ُِ ٍُ أَْن اَی ِإْبَصا ِينیَ َواَنَدًْيَا زِي اًُْمْحس ِ ْؤای ِإانَّ نََشكِلَ جَنْ ْكَت اًصُّ َِِّت ) ، ومسحت مصمی فلَت (كَْس َظسَّ َصاَن اً َوَمْصمَیَ ابًََْت مِعْ

َِ ِمْن ُروِحٌَا وَ  َاأَْحَعًَْت فَْصهَجَا فٌَََفْريَا ِفِ َماِت َرهبِّ كَْت ِبلَکِ َْمَ )فلال  ای من ذاظب محمس  ،(َظسَّ ُن هَُلطُّ ؿَََ أَْحَسَن  حَنْ

ََْم  َ يَا ِإً ِْ ِإينِّ َرأًَُْت أََحَس َؾرَشَ  سف أَلبََ ای أبتو ذ كال ًا* ملن اًلافَنی  ُشا اًلصان وان ويت من كبهلاًْلََعِط ِبَما أَْوَح

ٍْهُتُْم يِل َساِخِسٍنَ  ْمَس َواًْلََمَص َرأَ ن ظسق هبا من فسمَت اًصؤای أحسن اًلعط يف نخابم اًىصمی ومسحت م ،(َنْوَنباً َواًضَّ

َائم وأهبِائم و رسكل وذذمت من نشب هبا و سامُا أضلاث أحالم فلَت و كوكل اذلق   مهو اس حساهبماكرتب ٌَي)أًو

ْم ُمْحَسٍث ِإالَّ  يِف قَْفََلٍ مـصضون ِ وا اًيَّجْ  اس متـوٍ ومه ًَـبون* َما ًَْأِحَِيْم ِمْن ِذْنٍص ِمْن َرهبِّ ًََة ُكَُوهُبُْم َوأدََشُّ ُِ ٍَن * ال ِ َوى اَّلَّ

َشا ِإالَّ برََشٌ  َُ ْي  َُ َماِء وَ  همت ثبرصونااًسحص و  افذاثون ِمثَْمُُكْ َػََُموا  مَلُ اًْلَْوَل يِف اًسَّ ـْ َ ِمَُؽ اً* كَاَل َرِبِّ ً َو اًسَّ ُُ  ميَـاأْلَْرِض َو

ََْأِثيَا ِبآًٍَة ََكَ  لاثضًوا أا*بي ك َو َصاِؾٌص فََْ ُُ ٍُ بَْي  ا ًُونَ أَْحالٍم بَِي افْرَتَ  حالما ضلاثا)مأل فصؾون وزابهُذَ ، وكال ( ُأْرِسَي اأْلَوَّ

ًِِمنیَ  يًو ابخ وماحنن ا ـَ ِا مفسحذَ وكَت (اأْلَْحالِم ِب ًُق ) س بحاهم، و ظسق ًوسف ابًصؤای و أًو سِّ َا اًعِّ اٌَِم  ،(ًُوُسُف أهَيُّ

َا ِت ثفضَت هبا ؿیل اًـاملنی واحسن اًلعط وأهبِائم ورسكل اظسق ابًصؤای ظالئؽ وحِم ولكامثم اً ئماحـَين نأًو

(  ُث ثلول: أقثين ایرب حبق فاظمة ...ارمحين ایرب حبق فاظمة ..... اُسين ابم وال أهلغ ؾِسك وال اذَف وؿسكيف نخ

 ایرب حبق فاظمة.
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ْويِل اأَلًَْباِب )ذساوهس مذـال می فصماًيس  ُ ةٌ ألِّ  .(.. ًَلَْس اَکَن يِف كََعِعِِْم ِؿرْبَ

 .)در داس خاهنای گشص خگان ؿربیت بصای ظاحبسالن ؿاكي است ...( 

بصای رس َسن بَ حلِلت و مـصفت ذساوهس ابٌس ىت راُِاىي ابصس کَ اوسان را بَ اٍن ملعس بصساهس، چصا کَ ذساوهس 

صاكر بَ دٍگصان وضان مس خلميً اب اوساهنا حصبت منی کيس بَکَ ذساوهس پَامربان را ارسال کصد ات راٍ را بعور واحض و آ

و ىکذَ رمم  ص يادت پَامربان است و درایفنت اٍن ىکذَ کَ چصا مصدم آهنا را  در هَ زمان حکشًب می کصدهس و . دُيس

. )وما بصای آهنا پَامرباىن فصس خادمی س  حواب اٍن سؤال در اٍن آًَ استچصا حکشًب کييسٍ گان هُضَ اکرًثت ُسدٌ

ص گاٍ کَ پَامربان ما آهن ا را بَ راٍ راست ُساًت کصدهس چون اب ُوای هفساىن آهنا دوش منی آمس ؿسٍ ای از آهنا ُو

 (.و ؿسٍ ای دٍگص پَامربان را کضدٌسپَامربان را حکشًب کصدهس 

و ىکذَ ای را کَ می دواُمي بص آن اتکَس کيمي اٍن است کَ متامی امت ُا مٌخؼص خشعُت و مٌجی موؾود دود بودهس و 

م امس ُا و ظفات می ص يادذيس و در زمان دود ػمل و س متی گًصبان گري آهنا بودٍ بَ سوی ذسا ثرّضع و آهنا را اب متا

ات دُس، ًوَکن ُيگازم کَ زاری و اًامتس می منودهس کَ بصای آهنا پَامربی بفصس خس ات آهنا را از اٍن ذًت ودواری جن

، رشوع بَ حکشًب او می کييس و اًضان است زم فصس خسَ بص ذالف امِ، پَامرب موؾود را اب ثـاًمي اًِیی دود کذساوهس

اهتام خادوگصی و حٌون و دروغ را بَ او وسبت می دُيس، و از او روی می گصداهيس، و بصیخ پا را فصاحص هنادٍ و 

ام پَامربان را می کضدٌس ای آهنا را از صِصصان بريون می راهسهس و اٍن روًساد و حادزَ بزرگ هزي دوابرٍ اب ابزگضت ام

ُامن گوهَ کَ در  ( اظمَ ابزگصد کَ بَ ثو هَازى هُسترمسی )ع( حکصار می صود و ما بَ او می گوئمي )ای فصزهس ف

 )ع( آمسٍ است.    رواایت امئَ

رسس و ًضىص سفِاىن و احصابش  از کوفَ  آًس ات اًيکَ بَ جنف ارشف می كامئ آل محمس )ع( میمام ظادق )ع( فصمود: )ا

ع( آانن را دؾوت بَ ) صًبَ است؛ پس كامئ ، در روز چِاراًَکَ مصدم هزي هصاُش ُسدٌس وآنح صوهس در ذارج می

س : کَ  مورد ػمل و س مت واكؽ صسٍ است و میگًوس وش زد می کيس و بَ آانن  میکيس و حلش را بَ آانن گ مشاکصٍ می  گًو

من ابیق ماهسٍ از هوح و ذذريٍ ابصاُمي الحص ُس مت. ُص کس اب من در  مورد ذسا احذجاج  کيس، من از هَ کس  بَ ذساوهس او

صاء و كعـَ از ظور مو ی و بضاریت از ؿُیس و هور محمس مععفی )ع( و  )ص( و پسرم ؿیل مصثیض و مادرم فاظمَ ُز

من رمحىت بصای مؤمٌنی و ؿشایب بصای دون حسن و حسنی )ع( در رگِامی حصاین دارد من بلَِ  از آل محمس )ع( می ابمش 

يس ن ُس مت ... وآهنا بَ او میفصااک دمی و صام را ، اٍن  را بَ صام گفذَ بو : از ُامجنا کَ آمسٍ ای بصگصد، ما هَازی بَ ثو هسارمیگًو

  . 682ص 52حبار أهوار ج (هزي آزمودٍ امی ...
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ِام می کيس، امص ك  ) زماىن کَ كامئ آل محمس )ع( فصماًس: از ایب ذسجيَ، از ایب ؾبس هللا )ع( رواًت صسٍ است کَ می 

  . 681ص 2ارصاد  ص َخ مفِس ج، ُامهعور کَ رسول ذسا )ص( در آكاز اسالم امص خسًسی آورد ( آورد خسًسی می

، و اٍن رواًت را خبواهس حامتً ابًس دود را بصای ِاس خلبال امص خسًسی كري از آچنَ در ىزد ُص اوساىن کَ ظاًب حق است 

                                                            ایت، امص كامئ آل محمس )ع( را بَ امص قًصب وظف کصدٍ اهس  و ایراوش را بَ قًصبان:                                                بَکَ بـیض روا هَ است آمادٍ سازد،

سـادت و جخس خگی  ٍ بود، پسُامن ظور کَ آكاز صس ،اسالم قًصب آكاز صس و دوابرٍ بعورت قًصب بص می گصدد)

دواُس کَ امام رمسی )ع( ُامن گوَه کَ دودصان می  (  وىل مذأسفاهَ امصوز ُص مجموؿَ و گصوُی میبصای قًصبان ابد

(. وذساوهس فصمود: ُصگاٍ فصس خادٍ اى بصاى صام دواُيس، و بص حسب  هلضَ ای کَ بصای كِامش  کض َسٍ اهس بَاًس

امام   سبَکَ آهنا زم دواُي .ای او را وض خَ ای حىشًب زم ويَسدٍ اىن صام آًس حىرب هص فصس خادمی چون خماًف ُواى هفس

لك حزب مبا دلهيم ) :س بَاًس و اًيگوهَ است کَ)ع( از راٍ هیس کَ  دود اهخزاب کصدٍ، و ثبـَت او را واحب داوس خَ اه

 . 56ؤمٌون / م (فصحون

ُ گصوُیُص حزب و )     سدٌس(. ، بَ آچنَ ىزد دود دارهس دوحشال 

َشا اًُْلْصآُن وَ )دواُيس گفت:  َ کَ بَ رسول اکصم گفذيسپس اگص امام )ع(، از راُی دٍگص بَاًس، بَ او،آچن َُ َل  كَاًُوا ًَْواَل ُىزِّ

  .60زدصف / (ميلًصخنی ؾؼاً نؿیََل َرُخٍي م

   .؟مکَ و ظائف( انزل وضسٍ است(صِص) )چصا اٍن كصآن بص مصد بزرگ و ثصومتيسی از اٍن دو

، دٍگص امام سًس ابصس، امام )ع( در ىزد اٌضانو اگص امام اب هلضَ و ظصىح بَاًس کَ در فکص و اهسٌضَ آهنا هَامسٍ و خ

 ؛ و گوىي اٍن امص حمتی است کَ امام )ع( اب حکشًب و مسرصٍ صسن مواخَ گصدد. تهُس

ًة ؿَ )و گوىي اٍن خسن ذسای مذـال در سورٍ ٌس را وضًِسٍ اهس:  َِ اَیَحرْسَ َباِد َما ًَْأِحَِيْم ِمْن َرُسوٍل ِإالَّ اَکهُوا ِب ـِ یَل اًْ

هَتْزِئُون افسوس بص اٍن بيسگان کَ َُچ پَامربی بصای ُساًت آانن هَامس مگص اًيکَ او را بَ مسرصٍ ) .61ٌس /  (ٌَس ْ

 گصفذيس(.  می

پس خسن ما را بَ آرامی بَ آهنا  می ابصس وگصان)اُي بُت( بص دل مصدان خست  الکم ما)  امئَ )ع( می فصماًيس: 

َسب ا ويَس ٍزصا نَ بـس از اٍن گًو ، و ُص هس ظاًب بود الکم ما را بُضرت بَ او بصساهَس  و ُص هس اىاكر هصد او را ُر

فذيَ ای می ابصس نَ در آن حىت هساىن نَ )در ؿَوم دًین( ٍک مو را بَ دو هعف ثلس مي می وييس از دٍن ما ذارج 

  .201هـامين  تقَب (ما وص َـَان واكـی ابیق مباهيسمی صوهس ات فلط 

وهنچينی می فصماًيس )اگص كامئ ما دصوج ويس هساىن نَ گامن بصدٍ می صس از مٌخؼصان كامئ  ُسدٌس از اٍن امص )والًت( 

س بص افسو ) .022صقَبت هـامىن  (ذارج می صوهس و هساىن نَ  صبَِ آفذاب و ماٍ پصس خان ُسدٌس وارد اٍن امص می صوهس

 گصفذيس...(. اٍن بيسگان کَ َُچ پَامربی بصای ُساًت آانن هَامس مگص اًيکَ او را بَ مسرصٍ می
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 (.اٌضان را خماظب كصار منی دُس بص  آانن اثص منی گشارد و اظالً ) 

يس  َ پسران دود را ذري، ما از آچن، )ما بص آاثر آهنا اكذسا می ويمي( )ما پسران دود را بص آًُین ایفذمي و ای اًيکَ می گًو

ساًت هَافذ   (.يس ابز از آهنا پريوی دواُيس هصددر آن ایفذمي، پريوی می ويمي؛ آای اگص پسران آهنا چزيی منی فِمَسهس ُو

ُن است، دروقگو و اندان در ملابي خسيان اهبِاء و اوظَاء می گفذيس: اٍن مسؾی دًواهَ ای جميون است، خادوگص ای اک

آای كاهوىن بصای ص يادت آن در كصآن و رواایت اُي بُت )ع(  پَامرب واكـی را ص يادت ثوان ، چگوهَ می است و...

وحود دارد ات حق و ظاحب حق را اب آن ص يادت، در كصآن داس خان آدم )ع( را کَ اًونی ذََفَ ذسا بود اید می 

کييس و اٍن سًىت صس کَ  کيس. در آن آمسٍ کَ فصص خگان و ابَُس کَ از ملصبنی ذساوهس بودهس بص امص ذسا اؿرتاض می

، حرضت آدم اؿرتاض کصد)ًؽ(  )ع( را اهخزاب کصد و ابَُس بص امص متام ذَفای ذسا اؿرتاض صود، ذساوهس حرضت آدم

)ع( حرضت ًوسف  )ع( ُابَي را اهخزاب کصد و كابَي اؿرتاض کصد و اًونی ذََفَ ذسا را کضت و هزي حرضت ًـلوب

)ع( و فصزهساوش را بَ ؾيوان ذََفَ بـس دود  کصدهس و هزي رسول اکصم )ص( امام ؿیل را اهخزاب کصد، بصادران او اؿرتاض

اهخزاب کصد کَ ؿسٍ ی کثريی بصآهنا اؿرتاض کصدهس، در ُص زمان ابَُس بصای دود مـرتضَین بَ ؾيوان دشابز دود ماهيس 

ا اهخزاب کصد ذساوهس بود کیس کَ ذََفَ ر ًٍزس و... اهخزاب می کيس، اما اٍن اهخزاب ذََفَ بَ امص ذساوهس است و اًونی 

َِ أَفَذَخَِّزشُ وإذ كَي): فصمودو  ِّ ََُِس اَکَن ِمَن اًِْجنِّ فََفَسَق َؾْن أَْمِص َرب ُسوا ِِلَدَم فََسَجُسوا ِإالَّ ِإبْ ٌََِْماَلئَِىِة اْْسُ ََاء ِمن ا  ًِ َُ أَْو َّخَ ً َُ َوُذرِّ َ وه

ًِِمنَی بََسالً ِبئَْس ٌَِؼَّ  ُدويِن َومُهْ ًمَُكْ ؿَُسو   اید هن ُيگازم را نَ بَ فصص خگان گفذمي آدم را ْسسٍ ويَس پس هَ، ) .51وِف:  (ا

آای اب اٍن حال او و وسَش را بَ خاى  حز ابَُس ْسسٍ هصدهس نَ از گصوٍ حن بود و از فصمان پصوردگارش دشپَنچَس.

 اوضٌُاىن بصاى س متگصاهيس(گرًيس و حال آىىَ آهنا دمشن صامًيس و چَ بس خ من، دوس خان دود زم
(08) 

. 

و اٍن سًىت صس بصای  ص يادت ذََفَ ذسا در ُص زمان اًيکَ اب وظُت می آًس و اهخزاب بسست ذساوهس است و آن 

 ؾِسی از ذسا و رسًوش می ابصس.  

 آای دًسًس کیس از ما بَ ُص کَ دودش دواست وظُت کيس؟ هَ بَ ذسا در))ع( فصمود:  ایب ؾبسهللا امام ظادق

اب ظاحبش بَ پااین  )ص( بص مصدى ات مصدی دٍگص وظُت کيس، ات اًيکَ امص ظوریت کَ ؾِسی از ذساوهس و رسوًش

  .0/621اکیف (دواُس رس َس

  .می آًس وظُتاب سىِيَ و وكار و اب ؿمل و  :صس نَ ظاحب امص را چگوهَ بض ياس مي؟ فصموداز امام ظادق )ع( سؤال 

آمسٍ است کَ ویص وذََفَ اب وظُت می آًس و بـس از اًيکَ بص آهنا اؿرتاض  در كصآن و سًت و رواایت اُي بُت

می صود ذساوهس سالىح را بَ آهنا می دُس و آن ؿَمضان است و در كصآن بـس از اؿرتاض بص امص اًونی ذََفَ، 

                                                           

اوهس است کَ روصن می کيس ُصکَ آن در اًيجا ابًس مَخفت صومی کَ اٍن آًَ کصميَ مذین رصحی و روصن بص حامکَت ذس -08

را كبول کصد وآهنا فصص خگان بودهس و کيس کَ آن را رد کصد و كبول هساصت ابَُس است و بـس از اٍن، ُصکَ اٍن حامکَت 

معَق ذساوهس را كبول هساص خَ ابصس آدص اٍن آًَ بص او معابلت می کيس ًـین ابَُس وفصزهساوش را دهبال کصدٍ و ذسا را 

ص َعان و فصزهساوش را دوست دود گصفذَ اًس در ظورثَکَ آهنا صام را دمشييس و ػاملان کَ بَ خای ذسا، دهس )فصاموش کص 

 س(.ص َعان را بصگًزسهس بس مبادىل کصده
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ر آىگاٍ کَ ذساهس بَاد آذساوهس فصص خگان را اب ؿمل آدم مهبوت می سازد و آن ؿمل هزي سالح اهبِاء و اوظَاء صس! )  

فصص خگان را فصمود من در زمنی ذََفَ ای دوامه گامصت. گفذيس پصوردگارا آای کیس را دواُی گامصت کَ در زمنی فساد 

کيس و دوهنا ٍرزهس و حال آىکَ ما دود ثو را جسبِح و ثلسٌس می کيمي؟ ذساوهس فصمود من چزيی را می دامن کَ صام 

را بَ آدم داد آىگاٍ حلاًق آن اسامء را در هؼص آن فصص خگان پسًس آورد و فصمود اگص منی داهَس *و ذساوهس هَ اسامء 

صام  در دؾوی دود ظادكِس اسامء اًيان را بَان کيَس * فصص خگان ؾصضَ داصدٌس ای ذسای پاک و مزنٍ ما منی داهمي 

    .(حىػميػػىحز آچنَ ثو دود بَ ما ثـَمي فصمودی ثو داان و 

( ِ يََّة اَّللَّ ِ س ُ يَِّة اَّللَّ ًِس ُ َس   و اٍن سًت از آدم ات ذامت ادامَ دارد و ثلَري منی کيس. ( ثبسًالَوًَن جَتِ

اىَل مَعَّا ٌرُْشُِنونَ ) ـَ َ ِ َوث ْبَحاَن اَّللَّ ُة س ُ خَاُر َما اَکَن ًَُُِم اًِْزرَيَ َُُق َما ٌََضاُء َوخَيْ َُّم خَيْ  .38 كعط: (َوَرب

س، و ظاحب ادذَار است و ادذَار می ويس ُص آىىَ را خبواُس و پاك و مزنٍ ذساوهس ذَق می ويس ُصآچنَ را خبواُ

 است از مرشننی.

)ع( اب اٍن كاهون آمسٍ و اٌضان كامئ بَ امص و ذََفَ  و امصوز مياىن آل بُت )ع( دست راست و ذََفَ امام رمسی 

گريد وىل افسوس و ظس افسوس  امام رمسی )ع( است. آمسٍ ات ماهيس مسمل ابن ؾلِي بصای حسنی زمان )ع( بَـت

از ُامن راُی کَ کَ سًت اؿرتاض حکصار صس و ات خاىي رس َس کَ ؿَامی یب معي فذوای كذي اٌضان را دادهس و گفذيس 

 .. آمسٍ ای ابز گصد

و چَ وسبىت اب امام !! وىل چگوهَ می ثوان اٌضان را ص يادت  در وظُت  رسول اکصم )ص( ذکص صسٍ انم س َس امحس  

 ؟ع( دارد) زمان

 .ؾبسهللا: ًـین بيسٍ ذسا -9. انم اظیل او می ابصس  -امحس -8ر مـین  سَ انم  اٍن بزرگوا

. ُامن ظور کَ در کخب مـخرب ص َـَ ماهيس قَبت ت زمان )امام زمان( ُساًت می کيسرمسی: کیس کَ ما را بَ جح -:  

 س مياىن )ویص امام زمان( ذکص صسٍ است .... ظو ی آمسٍ، احادًیث از امامان بزرگوار)اُي بُت( در مورد س َس امح

و از دٍگص ادهل اٌضان اس خزارٍ بَ كصآن و ثوسي بَ اُي بُت و صِادت آهنا در دواب ظادكَ است کَ اؾخلاد بَ  

اگص بيسٍ ای بص مـعُت ذساوهس ابصس و ذسا بصای آن بيسٍ ذريی دواست ))ع( فصمود:  قَب است: امام ظادق

حزء هبوت می  7<دُس ات از آن گياٍ و مـعُت دوری کيس و اًيکَ دواب ظادكَ حزىئ از  دوایب بَ او وضان می

 .165ص  01حبار اهوار ج -210ادذعاص مفِس ص  (ابصس

ای رسول ذسا مبرشات  بـس از من هبویت هُست فلط مبرشات گفذيس: )ص( رواًت صسٍ است: از رسول ذسا

و كصآن هبرٍتن داس خان را داس خان حرضت ًوسف )ع(  .(096ص  58ر ج)حبار اهوا دواب ظاذلَ وظادكَ. چُست؟ فصمود:

  .اید می کيس و هزي دواب ىصحس مادر امام رمسی )ع( اميان بَ قَب است

و در مسائي اب پصوردگارت ذاًط ابش  : در وظُت امام )ع( بَ فصزهسش امام حسن )ع( آمسٍ کَ...و اما اس خزارٍ

  .696هنج بالكَ ص  اس خزارٍ زاید بگري... ٍزصا ؾعاء و حمصومِت بَ دست اوست و
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)صرتابن( اب اس خزارٍ امامت ؿیل ابن مو ی اًصضا )ع( را كبول کصدٍ است در  و هزي  رواًت صسٍ از ظفوان حامل! 

ص َخ ظو ی در کخاب قَبت رواًت  حاىل کَ او از هبرٍتن حصابَ امام مو ی اکػم )ع( و از ىزدٍاكن اٌضان می ابصس.

دو رکـت مناز دواهسم و  :؟ گفتمت بَ چَ چزي امام رضا را ص يادىتبَ ظفوان ابن يیی گف :مـاذ گفتبن می کيس )ؿیل ا

 . صدم و در مورد وی اس خزارٍ گصفمتدؿا ک

حال ای بصادران و ای دواُصان بساچنَ اُي بُت دواس خَ اهس گوش دَُس و دًِای دود را ذاًط مناًَس ات ان صا هللا 

و آچنَ موحب رضاًت ذسا و رسول ذسا و اُي بُت ابصس ُساًت صومی و در راٍ حق اثبت هَ ی ما بَ راٍ راست 

)ع( كسم ابص مي. و ابصس کَ اب بَـت اب مياىن موؾود ویص امام زمان در زمصٍ ایران و دوس خان حرضت وىل ؾرص 

 ارواحٌا فساٍ كصار گريمی.

ِسارم کَ، بَـت و والًمت و ؾِسم را اب موالمی جحت ، ثو و فصص خگان و پَامربان و فصس خادگاهت را گواٍ م پصوردگارا

، و )ع(را جتسًس منامی... و اٍن بَـىت است اب آهنا و اُي بُت معِص محمس  )ع()جع( و فصزهسش امام امحس اذلسن  مٌخؼص

ر  ما را داماهػىت است بص گصدمن، و ات زماىن کَ زهسٍ ام، از اٍن بَـت روى ىگصدامن.. و از ذساوهس مذـال دواس خارم ات

مناًس. مجؽ اثبت كسمان در راٍ حق كبول



 

پرچن هاًند  پرچوی)پرچن( هيچ  )ع( اينگىًه از او ياد هيكند در ايي رايت ها اهام باقر از

هدايت است چىى مشا را به صاحبتاى هدايت هيكند و اگر  پرچودارًيست زيرا او  یمياً

 یخروج كرد بسى یاست و اگرمياً او خروج كرد فروخنت اسلحه بر هسلوني و هردم حرام

ا ز او باز هاًد و هر كس اينكار را كرد از اهل جهنن  یاو بشتابيد وجايس ًيست هسلواً

 .است زيرا او مشا را به صراط هستقين هدايت هيكند
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