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مقدمه :
قال تعالی﴿ :املر* تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ وَالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ ولَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ ال
يُؤْمِنُونَ﴾( ) ( الم*این است آیات کتاب خدا وقرآنی که به حق وراه راستی برتو از جانب
پروردگار نازل گردید اما بیشتر مردم به آن ایمان نمی آورند.
به حق ايمان نمی آورند چون بر ايشان تلخ ونا گوار است ودر راه حق قدم نمی گزارند
چون به خاطرکم بودن سالکان آن از حق وحشت می کنندواز کافران وپليدان بخاطر زيادی
پيروان آنان تعجب می کنند .گويا سخنان خداوند رانمی شنوند که می فرمايد﴿ :قُلْ ال
يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ ولَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُْْلِحُونَ﴾( ) (ای
پيغمبر بگو هرگز مردمان پاک ونا پاک يک سان نخواهند بود .هر چنددر جهان بسياری
پليدان شما را به شگفت آرد .پسای خردمندان از خداوند بترسيد(ودر صف پليدان درزمره
ی پاکيزگان قرار گيريد) باشد که رستگار شويد).
آری شنيدند وهوشيار هستند اما همان گونه که امام علی  می فرمايند :دنيا در
چشمانشان زيبا گشت وزرق وبرق دنيا آنان را ً
غره(مغرور) ساخت.وبرمرداری جمع شدند
که با خورذش رسوا شدند.
از اهل بيت
کورمي کند .

روايت شد است :هنگامی که چيزی چشمان شخص ی را می گيرد او را

اين صفحات اندک حاوی سخنانی تلخ اما پربرکت ،و قطره ای است از دریای بیکران
] .به راستی که نوشته ها اندک هستند ولی می توانند برای
[علم و بیان اهل بیت
کس ی که خدا وندقلب او را لبريز از ايمان ساخته عظيم باشند تا بتواند بوسيله آن ظلمتی
که بر خواسته از تعجب کورکورانه وهوی و هوس ی که ناش ی از تبعيت شيطان است را از
وجودش دفع کند .
 رعد. : -مائدة. 11:
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از روی عقل و منطق بخواهیم به این قضیه بنگریم باید برای يک قيام ،قيام کننده
هایی وبرای قيام کننده ها بايدممهد و تنظیم کننده ای باشد تا زمينه را برای قيام مرحله
ی ابتدايی آماده سازد تا آن قيام درآغاز شکست نخورد وبیهوده از دست نرود و اين چيزی
است که در گذشته و امروز همواره درباره ی آن خوانده وشنيده ایم وبدرستی شناخته ايم
.و این راهیست که هر تشکیالت و انقالبی برای رسیدن به پيروزی باید آنرا طی کند ،مثال
برای تشکيل موسسات تجاری وساختن خيابانها وحتی کوچ عشاير و نيز تشکيل گروهی از
افراد ویاحتی تشکیل خانواده ،تمام این کارها قبل از تشکيل نيازمند نقشه کش ی وشخص
تمهيد کننده ای هستند کس ی که زمام کار را بدست گيرد،بدون او هرگز تشکيالت حتی با
وجود داشتن امکانات فراوان وسپری دوره ای از سختی ها برپا واستوار نخواهد شد .ودر
رسيدن به مقصود وهدف خود ناکام می ماند .
پس چگونه ممکن است حکومت امام مهدی  بدونه مقدمات اوليه در زمين برپا
شود وپرچم او را در آغاز ظهور برافراشته شود در حاليکه امام صادق  می فرمايند :
َ
تمام اهل مغرب ومشرق پرچم( َعل َم امام)را لعنت می کنند .
تمام طرح هايی که کيفيت و چگونگی ظهور مقدس را بيان می کند  ،سبب غفلت
ورزيدن به مراحل اوليه ظهورمی شود وبدون هيچ مقدمه ای به سوی امام  تا آن جا
سوق داده می شود که او به وسيله ی قرآن به مردم محاججه می کند و پس از آن قيام
می نماید .
آيا اين منطقی است ؟!
امام بر طبق کدام قاعده وقانون قيام می کند؟!
چگونگی وکيفيت (عدد واندازه) قيام کنندگان چگونه بايد باشد؟!
قيام کنندگان از کدام گروه مردم می باشند (انتخاب می شوند) آیا از ميان علماء
وحوزهای علميه يا از عامه ی مردم ..از عراق..يا حجاز..يا ايران ؟!!
ُ
ووقت الزم برای تشکيل قاعده مطابق با عقايد راستين وخالی از ش َبهات شيطان وانس
وجن وبت ها(علمای بی عمل) چقدر است؟ از صفات اين قاعده تسليم کامل وآمادگی برای
جان نثاری برای امام غائب از ديدگان است  ،اما همراه با بصيرت وبيدار دلی ،واين امر
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تنها با ايمان به خداوند ورهايی از تمام تعلقات دنيوی ومادی حاصل می شود .و روی
آوردن به آنچه نزد پروردگار است چرا که آن بهتر و ماندگارتر است اميد است که خداوند
ما را به راه راست هدايت فرمايد.
همانا که امر امام  آشکار شد و خود ايشان به تشکيل قاعده برای ظهور پرداختند
واز سوی خويش ممهد ونماينده ای به نام سيد احمد الحسن فرستاد وامام مهدی
 از علماء وتمام مردم ياری ونصرت می طلبد آيا کس ی است که دعوت خدا را اجابت
کند ؟!

نشانه هاى ظهور :
به طور طبيعی ،مسلما ً برای ظهور امام مهدی  باید نشانه هايی وجود داشته
باشند ،نشانه های غير حتمی و نشانه هايی حتمی و واضح .
احاديث معتبر وبسياری نقل شد که کيفيت
وائمه اطهار
از رسول اکرم
وحالتی که امام  در آن ظهور می کند راوصف می کنند  .اما بعض ی از امور بخاطر
روايت
حفظ صاحب این امر پوشيده ومخفی مانده اند همانگونه که از اهل بيت
ً
شده که فرمودند :اگر چيزهايی را که می خواهيد به شما بدهيم قطعا باعث گرفتاری برای
صاحب اين امر می شود ...:به دنبال نشانه هايی می رويم که اکنون در زمان ما اتفاق
نقل شده که ما را برای
افتاده اند در حاليکه قبل از صدها سال از زبان اهل بيت
استقبال از صاحب اين امر با خبر می سازند.
 وارد شدن روم (آمريکا)به عراق يکی از نشانه هاست وبرمؤمنان پوشيده نيست که
می
واهل بيت ايشان
آمريکا بزرگترين مصداق برای دجال است پيامبر اکرم
فرمايند :دجال از طرف کوه سنام وارد می شود ومردم را جادو می کند وبا خود کوهی از
آتش وکوهی از طعام دارد.
وبر کس ی پوشيده نيست که آمريکا از طرف کوه سنام موجود در سفوان واقع در
کويت  ،وارد عراق شد وکوه آتش نماد قدرت ماشينی وجنگی آمريکا وکوه طعام نماد
اقتصاد آمريکا ودالر آنهاست  .وبه پيروان خود همان گونه که در احاديث اهل بيت
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روايت شده می گويد من خدای شما هستم (ادعای بزرگی می کند) وبه حاکميت
خداوند بر زمين اعتراض می کند وهمه را با یک چشم می بیند وآن چشم طمع است .
وبر ما پوشيده نيست که در سال گذشته هنگام ورود آمريکا ،سرخی در آسمان به طور
است .
واضح در روز آشکار شد وآن هم از نشانه های وارده شده از اهل بيت
از علی بن حسين  در حديثی طوالنی فرمود( :اگر بين شما و راه کعبه توسط
اقوامی که انسان نيستند(از انسانيت بوئی نبردند) حايلی ايجاد شد  .خداوند ورسولش
از آنان بيزار است وسرخی در آسمان به صورت روز پديدار شد ...سپس از کوفان خروج
می کند ...سپس اين آيه را خواند﴿ . :أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْالً أَوْ نَهَاراً فَجَعَلْنَاهَا حَصِيداً كَأَنْ لَمْ تَغْنَ
بِالْأَمْس﴾امر ما شب و روز بسوی آنان فرستاده شد پس آن را خشک گرداندیم گویا
دیروز آنان راسير نمی ساخت»گفتم ای موالی من يا بن رسول هللا امر چيست؟فرمود:ما
امر خدا وسربازان او هستيم)( ) .
زوال حکومت بنی اميه (حکومت طاغوتی صدام )بر همه نشانه ها ارجحيت دارد واز
نشانه های تحقق يافته است  .شايد حکومت روزها و ماه ها که امروز در عراق تحقق
درباره ی آن سخن می گويند همانگونه که
يافته آن حکومتی باشد که ائمه اطهار
شيخ طوس ی در باره ی غيبت از امام صادق  روايت می کند که فرمودند  (:هرکس که
مرگ عبد هللا را برايم تضمين کند اورا به ظهور قائم ضمانت می کنم سپس فرمود :
هنگامی که عبد هللا بميرد بعد از او مردم متحير نخواهند شد واین امر پايان نمی يابد مگر
به دست صاحبتان انشاء هللا وملک سالها می رود وملک ماه ها وروزها می شود(می آید) .
گفتم آيا طول می کشد فرمود  :هرگز)
همواره از تحقق آنها خبر می
نشانه های بسياری تحقق يافته که اهل بيت
دادندحادثه ها مانند خسوف وکسوف در ماه مبارک رمضان در سال گذشته  ،هرج ومرج
های بوجود آمده وهمچنين نشانه هايی که در کوفه رخ داده وغيره ...که قابل شمارش
نيستند وهمه ی آنها شواهد ودليلی برای زمان ظهور می باشند .
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فرمودند( :از نشانه های نزديکی ساعت ديدن هالل يک شب
 رسول خدا
وگفته شود که هالل دو شب است ومردم از کنا مسجد می گذرند بدون اين که دو
( )
رکعت نماز در آن بخوانند )
همان گونه که آشکار است سالهای اخير در دنيای اسالم در مورد روئيت هالل ماه
رمضان يا هالل عيد فطر اتفاق نظرندارند و قادر به تشخيص هالل يک شب از دو شب
نيستند همه ی آنها بر قيام قائم  داللت دارد وبسياری از نشانه ها در اين زمان
تحقق يافته وتنها نشانه های اندکی از آنها باقی مانده وممکن است در آينده ای نزديک يا
در طی چند روز ویا چند ماه قبل از ظهوربه وقوع بپيوندند .

زمان ظهور در نزد اهل بيت

:

در وصف کيفيتی که امام  در
و ائمه اطهار
روايات بسياری از رسول خدا
آن ظهورخواهند کرد آمده است و چيزی جز طغیان ،کفر و سرکش ی از امام  را از
طريق روشهايی مانند شک وترديد به ما معرفی نمی کنند وبا قاطعيت به او پاسخ خواهند
داد که ( :ای پسر فاطمه از همان راهی که آمدی باز گرد ما به تو احتياجی نداريم )همان
گونه که در روايات آمده است .وهمه ی اين ها داللت برعدم تحمل ودشواری اين امر می
باشد که نتيجه ی آن ريختن خون مخالفان وکافران وهرکس که در راه آل محمد
دچار شک وترديد می شود  .همان گونه که امام باقر  می فرمايند :اگر مردم بدانند
که قائم چه کار خواهد کرد وهنگام خروجش بيشترشان دوست دارند او را هنگام قتل
عام مردم (کافران،ستم گران) نبینند. ) (.
 واز امام باقر  روايت شده است که فرمودند :قائم قيام نمی کند مگر اينکه بر
مردم خوف شديدی غالب شود ومردم همواره به فتنه ،بالء وزلزله ها گرفتار می شوند
وطاغوت قبل از آن می باشد ،شمشير ُبرنده بين اعراب واختالف شديد بين مردم  ،شقه
شقه شدن دينشان ،تغير حالشان تا این که هر صبح وشام آرزوی مرگ کنند وبرتر از آن
ديدن مردمی شبيه به سگ که يکديگر را می خورند  .پس خروج او هنگام يأس ونااميدی
 محمد حسن مري هجاین ،نواب ادلهوریف عالمي الظهور ص  - 1املالمح والفنت ص. 11 -غيبت نعامین :ص (طبعه احملققه) ،کامل ادلين.
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از هر فرجی حاصل می شودپس خوشا به حال آن کس که او را درک کند وجزءانصار
وپيروان او باشد و وای بر کس که مخالف او باشد واز امر او سرپيچی کند واز دشمنان او
ّ
باشد ونيز فرمود :هنگامی که قائم  خروج کند با امرجديد ،کتاب جديد،سنت جديد
و قضاء جديدی قيام می کند که به اعراب سخت گير است ودر شأن او چيزی نيست
وکس ی باقی نمی ماند ودر راه خدا سرزنش سرزنشگر اورا مالمت نمی کند.
 امام علی  فرمودند (:دردستان قائم مرگ سرخ ومرگ سفيد وملخ هايی
بالداروملخ هايی بدون بال همانند خون رنگی سرخ دارند(.مرگ سرخ ،مرگ در با شمشير
( )
ومرگ سفيد در سايه ی طاعون خواهد بود).
 همگان می دانند که از نشانه های ظهور طلوع خورشيد از سمت مغرب است
وامام علی  نيز فرمودند(:بعد از طلوع خورشيد از سمت مغرب آن هنگام است که در
توبه بسته خواهد شد وديگر عملی پذيرفته نخواهد شد ﴿ال يَنَْْعُ نَْْساً إِميَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ
مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِميَانِهَا خَيْراً)( ) (آن روز هيچکس را ايمان سود نبخشد اگر از آن پيش
ايمان نياورده،يا در ايمان کسب خير وسعادت نکرده باشند).
اين حديث داللت بر عدم پذيرش توبه ونزول عذابی دردناک بعد از معجزه ی طلوع
خورشيد از سمت مغرب می باشد وآن عذاب تنها شامل کسانی می شود که به واليت اهل
ايمان نياورده و واليت آنان را تکذيب کرده وبه ظهور امام مهدی  ايمان
بيت
نداشته باشد ودر برابر ايشان تسليم نشود.
ّ
باجدیت وسرسختی می
با اين روايات بر ما آشکار می شود که ظهور امام  همراه
باشد وهيچ رحمت ولطفی درآن نسبت به مردم نخواهد بود پس چگونه بدون هشدار و
آمادگی قبلی امام  قيام کند وبا غضب ،بر مردم بتازد .هیهات که اين گونه نخواهد
ُ
َ َ
ّ
بود ،خداوندمی فرمايند َ ﴿ :و َما ك َّنا ُم َع ِّذ ِّب َين َح َّتی ن ْب َعث َر ُسوال( ) (﴾ ...ما هر گز قومی را
عذاب نمی دهیم مگر این که رسولی بر ایشان بفرستیم ) ...
 - 1بشارة الاسالم :ج ص
 - 7أنعام. 1 :
 - 1ارساء. :

ودر غيبة الطویس شبیه به مهنی مضمون.
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پس نتيجه می گيريم بايد آمادگی و هشداری قبل از ظهور وقيام باشد که وجود آن را از
در می يابيم و همواره درباره ی وجود نمايندگان و وزيرانی برای امام
سخنان ائمه
مهدی  ونيز وجود فتنه ها وانحرافاتی که قبل از قيام بر پا می شود سخن گفته اند .
ابو الحسن علی ابن موس ی الرضا می فر مايند :به خداوند سوگند دست شما به
آن نمی رسد (قيام امام  )مگر اين که شما غربال و شويد وتنها عده ای اندک از شما
( )
باقی خواهد ماند.
از اين سخن در می يابيم که ظهور بدون وجود غربال وتمحيص (جدا شدن کافر از
مومن) تحقق نمی يابد .که در اين غربال وتمحيص تنها عده ای کمی ثابت قدم می مانند.
وهمه ی اين ها نيازمند وجود زمینه ساز و وزيری است که زمينه را برای اين کار مهيا کند
تا توانايی برای همراهی با امام مهدی  آشکار شود وخداوند است که صاحب نعمت
وتوفيق است .

دليل بر وجود وزير براى امام مهدى
همانا در روايات بسياری که از اسناد معتبر بر گرفته شده است در باره ی وجود ممهد
ين ونمايندگانی قبل از ظهور و قيام امام مهدی  سخن گفته شده است ؛نمايندگی
مانند  :يمانی  ،خراسانی  ،نفس زکيه  ،اما روايات ديگر مختص به شخص ی است که
برديگر نمايندگان برتری دارد واز نسل امام  می باشد که اولين ايمان آورنده به امام
 است پس به روايت هايی می پردازيم که مختص اين وزير وممهد می باشند که در
اسناد معتبرو موثوق برگرفته شده اند :
 از امام صادق  سوال شده است که :يا ابن رسول هللا از پدر تان شنيدم که
بعد از قائم دوازده امام می باشد حضرت فرمود  :پدرم فرمودند :دوازده مهدی می باشند
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نه دوازده امام ؛همانا که ايشان [مهدیون]از شيعيان مخلص ما هستند ومردم را بر ،
محبت و مودت ومعرفت حق ما دعوت می کنند. ) (.
از اين حديث در می يابيم که کلمه ی مهدی برحسب روايات فقط به امام اطالق نمی
شود بلکه در اين حديث دوازده مهدی وجود دارند که مردم رابه محبت امام مهدی
دعوت می کنند وآنان از شيعيان ما(اهل بیت) هستند وبعد از
 وائمه اطهار
امام مهدی  بر زمين حکومت می کنند .
 در حديثی ديگر از امام صادق  می فر مايند :قائم از ما اهل بيت قيام می کند و
( )
بعد از او دوازده مهدی از فرزندان حسين می باشند.
هدف ومقصود در اين حديث همان هدف ومقصودی است که در حديث قبل آمده
بود که بعد از قائم  دوازده مهدی وجود دارد اما در اينجا می فرمايد که اين دوازده
واز شيعيان ايشان می
مهدی از فرزند حسين هستند يعنی از نسل آل محمد
باشند که خلق رابسوی آنان رهنمون می سازند
فرمود :اگر پرچم هايی سياه رنگ از
 از ثوبان (رض)روایت شده که رسول هللا
طرف خراسان بر افراشته می شوند پس بسوی آنان بشتابيدحتی اگر روی برفها بخزيد
( )
[سینه خيز بیایید]چراکه در میان آن ها خليفه خداوند ،مهدی خواهد بود .
واضح است که در اينجا مهدی صاحب پرچم های سياه رنگی است که از طرف
ما رابه تبعيت از ايشان امر می کند حتی
خراسان برافراشته شده اند رسول خدا
اگر بر روی برفها بخزیم چرا که آن پرچم خليفه خدا مهدی  است ،که تنها ياور
ودعوت کننده بسوی بقیة هللا اعظم امام مهدی  می باشد .
 ثوبان(رض) گفت :رسول هللا می فرمايند :در نزد شما سه کسیکشته خواهند شد
که نسل در نسل پادشاه هستند (اشاره به پادشاهی مورثی) که حکومت به دست هيچ يک
از آنان نمی افتد تا اين که پرچم هايی از سمت مشرق بر افراشته می شوند که تمام
 - 1حبار الانوار ج ص . 7
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کافران را می کشند در آن لشکر جوانی را ذکر می کند ومی فر مايند  :اگر اورا ديديد با او
بيعت کنيد چرا که او خليفه مهدی است .) (.
روزی امام علی  به حذيفه بن اليمان فرمود :ای حذيفه درباره يچيزی که مردم
نمی دانند با آنان سخن مگو چرا که کفر می ورزند وطغيان می کنند  .علم بسيار سخت
وسنگين است و کوه ها درحمل آن عاجزند تا زمانی که غايبی از فرزندم ازمقابل ديدگان
مردم غايب شود و مردم در مورد فقدان ،قتل  ،ومرگ او دچار شک وترديد می شوند
فتنه وباليی نازل می شود که درپی آن مردم در پايبندی به دين استوار نيستند وهمگی بر
اين امر اتفاق نظر دارند که حجت از بين رفته وامامت باطل است  .در آن سال مردمی از
شيعه علی  با مردم سخن خواهند گفت ومردم را به تمکن وتجسس[جستجو] در
باره ی خلفی دعوت می کنند که آن خلف را نمی بينند واثری از او ندارند واو را نمی شنا
سند). ) (.
از اين دو روايت در می يابيم که امام مهدی  دارای خلیفه و وزیری است [که
قبل از خروج مقدسشان او را برای زمینه سازی خواهند فرستاد] .
در روايت اول :رسول هللا
کنند .

ما را به بيعت با جوانی که خليفه مهدی است امر می

ودر روايت دوم  :آشکار است امام علی  توصيف می کنند از آنچه که شيعه بر
امر باطلی است و مردم رابه تمکن وتجسس وجستجو درباره ی خلفی که نه اورا ديدند
ونه اثری از او دارند ونه اورا می شناسند .
 شيخ نعمانی دانش آموخته ی ثقة الاسالم کلينی در کتاب الغيبة خود وهم چنين
شيخ طوس ی در کتاب غيبه با استناد به دو سند معتبر از مفضل بن عمر می گويد  :شنيدم
که ابا عبد هللا  می فرمايند :برای صاحب اين امر دو غيبت است که يکی از آنها
طوالنی می باشد به طوری که مردم می گويند مرده وبعض ی می گويند کشته شده
وبعض ی می گويند رفته است و هيچ کس در راه [همراه]او باقی نمی ماند جز يک نفر وهيچ
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کس از موضع و مکان او با خبر نخواهد بودمگر فرزندش وکس ی که امر او را به دست می
گيرد. ) (.
اين سخن ابی عبد هللا صادق واضح است ( از موضع و مکان او با خبر نخواهد جز
فرزند او ) و نيز در حديث می فرمايند به جز يک نفر و او همان پيشوا وخليفه ای است
که امور ودستورات امام  را می گيرد و او تنها از فرزندان حضرت می باشد که در
موضع ايشان قرار می گيرد وبه زودی زمام امور امام  را بدست می گيرد و پس در
اينجا دوازده مهدی هستند که اولين مهديين از فرزند امام می باشد ودر آينده زمام امور
پدر خويش رابدست خواهد گرفت.
ودر حديثی ديگر از امام صادق  روايت شده که در مزار مشهدی به ابی بصير می
فرمايند( :گويا نزول قائم  با فرزند وعيال خويش را در مسجد سهله می بينيم)( ) .
واين ثابت می کند که امام  ازدواج کرده ودارای همسر وفرزند می باشد
واطمينان ما رابه اين که اول مهديين خود فرزند امام مهدی  می باشد کامل می
کند .
 بشير بن حذلم می گوید به علی بن الحسين امام سجاد گفتم :خروجش
را[قائم را] برايم توصيف کن ونشانه ها وعالمتهای ظهور اورا نشانم بده فرمود :قبل از
خروج او مردی از جزيره خروج می کند که به او عوف سلمی می گويند ومکان او در تکريت
می باشد ودر مسجد دمشق به قتل می رسد بعد از او شعيب بن صالح از سمرقند خروج
می کند وبعد از او سفيانی ملعون است که از زمينی خشک خرج می کند و او از فرزند
عتبه بن ابی سفيان هنگامی که سفيانی خروج می کند مهدی مخفی می شود وبعد از آن
دوباره خروج می کند.) (.
از اين روايت در می يابيم که امام مهدی  قبل از خروج سفيانی موجود است واين
که خروج سفيانی را از نشانه های حتمی خروج
روايت با تمام روايات اهل بيت
 جنم الثاقب :ج ص /1غيبت  :ص / 1حبار الانوار :ج ص /غيبت نعامین :ص 7 - 1جنم الثاقب :ج ص /7حبار الانوار :ج 11ص/ 1قصص الانبیا:ج 11ص .
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امام مهدی می داند [در ظاهر]منافات دارد در حالي که اين سخن مربوط به قبل از
ظهور وخروج او است  ...اين حديث ثابت می کند که مهدی  قبل از خروج سفيانی
موجود است ودر خروج سفيانی پنهان می شود و او همان مهدی اول از مهديين دوازده
گانه است که بعد از امام مهدی محمد بن حسن  حکومت خواهند کرد واو از نسل
وفرزندان حضرت می باشد که قبل از ظهور حضرت و قبل از ظهور سفيانی مردم
رابسوی پدر خويش می خواند [.یعنی مهدی مقصود در روایت از آن جهت که از مهدیين
است بدین نام معرفی شده است اما در دوره قبل از خروج جایگاه زمینه ساز و ممهد را
برای حرکت جهانی امام عصر  خواهد داشت ]
 امام علی  می فرمايند که رسول هللا فرمود :ده نشانه قبل از قيام ساعت
[قیامت] هستند که از آنها خروج سفيانی ودجال ودود فراوان و خروج دابه الارض
وخروج قائم  وطلوع خورشيد از سمت مغرب ونزول حضرت عيس ی وفرو رفتگی
و نشست زمين در جزيره العرب وآتش ی که از قعر جهنم خارج می شود ومردم را بسوی
محشر سوق می دهد .
نشانه های موجود در روايت ها برای خواننده ی گرامی آشناست اما کلمه دابه قبل از
خروج قائم به معنی مهدی(اولين مهديين)است کس ی که قبل از حجت  ظهور می کند
ً
واين کامال با سخن قرآن کريم شباهت دارد .که می فرماید:
﴿وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآياتِنَا ال يُوقِنُونَ﴾

( )

( وهنگامی که وعده ی عذاب کافران به وقوع پیوندد جنبده ای از زمين بر می انگيزیم
که با آنان تکلیم کند ّاما بیشتر آنان به آیات (جنبده) ما یقين پیدا نمی کنند).
کلمه دابه به معنی آن چيزی است که در زمين گردش می کند و آن را دارای قدرت تکلم
وصف می کنند که با مردم سخن می گويد واين سخن خداوند بسيار آشکار است برای
کس ی که بخواهد آن را درک کند .

 - 1منل.1 :
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همان گونه که از امام صادق  روايت شده همواره افرادی امام  می بینند يا
اورا مالقات کرده با وجود این عده ای فراوان مورد تکذيب قرار می گيرند[مضمون
روایت] سپس فرمود :قائم قيام نمی کند مگر اين که دوازده تن بگويند ما امام 
راديده ايم سپس مورد تکذيب قرار گيرند.) (.
از امام علی  روايت شده که فرمود  :مردی از اهل بيتش قبل از او از سمت مشرق
خروج می کند وبا خود شمشير دارد وبه مدت هشت ماه حکومت می کند .
خروج مردی قبل از امام  که از اهل بيت ايشان می باشد امریست بسيار
آشکار،واضح ،و روشنی است همانگ ونه که در روايات آمده اوهمان اول مهديين و فرزند
حضرت می باشد وبه مدت هشت ماه با شمشير حکومت می کند .
از امير املومنين علی  روايت شده که فرمود :هنگامي که فرمان روایی بنی فالن
را می فرستد که با تقوا حرکت می کند وبا
پایان یابد خداوند مردی از ما اهل بیت
هدایت کار می کند ودر حکومت خود رشوه نمی گيرد به خداوند سوگند که نام او وپدرش
را به خوبی می شناسم...بعد از او مردی عادل وحافظ دین می آید که دو خال دارد وزمين
را پر عدل وداد می کند .) (.
حضرت ابی جعفر امام باقر  در حديثی طوالنی می فرمايند:
(به اندازه ی نياز از سخن می گويد ...سپس سخناني می فر ماید،از شنیدن این سخنان
قوم قریش می گویند:این طغیانگر را از اینجا بيرون کنید به خداوند سوگند اگر او
محمدی بود ،اگر علوی بود،اگرفاطمی بود این کار را نمی کرد سپس حضرت به امر
خداوند آنان را به قتل می رساند وآنان تحقير می کند سپس پیش می رود تا در شقره
فرود می آید وآنان را آگاه می سازد واو را قاتل می خوانند سپس به سوی آنان باز می
گردد وآنان را قتل عام می کند به گونه ای که تا به حال هیچکس مانند اوندیده سپس
بسوی مردم باز می گردد ومردم را به کتاب خدا وسنت رسول خویش و والیت امام علی
 وبرائت از دشمنان ایشان دعوت می کند واین امر به ثعلبه می رسد ومردی از صلب
 غيبت نعامین :ص / 1بشارت الاسالم :ص. 17 - 1بشارةالاسالم :واملمهدون كوراين ص . 1
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پدرش بلند می شود که او از نظر جسمی قویترین مردم است و از نظر قلبی شجاع ترین
آنهاست – به صاحب امر مجال سخن نمی دهد –ومی گوید :شما چه کار می کنید به
خداوند قسم که مردم را همانند گوسفندان کشتار می کنید آیا با عهدی از رسول هللا
امر حضرت مهدی است می گوید :به
آمدی یا از کس ی دیگر؟ سپس کس ی که صاحب ِّ
خدا سوگند اگر ساکت نشوی گردنت را مزنم.
پس قائم  به [صحابی خود ]می گوید :ای فالن خاموش باش که همراه من
است ای فالن[منظور فردی که کارهای امام را
عهدی از جانب جدم رسول هللا
انجام می دهد  ،پیشکار امام ] آن عهد را برایم بیاورسپس برای او آورده می شود  .به
اعتراف می کند ومی گوید جانم فدایت برایمان تجدید بیعت
صحت عهد رسول هللا
کنید .سپس حضرت با آنان بیعت می کند .) (.
***
امام صادق از پدران خويش درباره ی پيامبر می فرمايد:پيامبر در شب وفات خويش
به امام علی  فرمود :ای ابا الحسن برگ ودواتی را بياور ،امام علی  به نوشتن
شروع نمود.
وصیت از زبان رسول هللا
فرمود  :ای علی همانا بعد از من دوازده امام وبعد ازآنها دوازده مهدی
رسول هللا
می باشند که تو ای علی اولين دوازده امام می باش ی ....وصیت را به فرزندش امام حسن
عسکری تسليم کند وبعداز وفات امام حسن عسکری وصیت را به فرزندش (م ح م د)
داده شود پس اين ها دوازده امام می باشند وبعد از دوازده
مستحفظ از آل محمد
امام دوازده مهدی می باشند پس هنگامی که وفات او رسید والیت را به فرزندش اول
مهديين (مقربين) تسليم کند که او دارای سه نام  :نامی همانند نام من ونام پدرم .عبد هللا
واحمد ونام سوم آن مهدی است واو اولين ايمان آورنده است .) (.
بر ما آشکار شد که (مهدی اول از دوازده مهديين) نامش عبد هللا و احمد ومهدی است
بر می گردد همان گونه که در احاديث قبل ثابت شد اما کلمه
ونسبش به ائمه
 جملیس در حبار الانوار ج ص . -غيبت طویس :ص 1وص/ 1حبار الانوار :ج ص 1وص. 11
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(اولين ايمان آورنده) به چه معناست آياايمان آورنده به خداوند است که اين منطقی
نيست چرا که همه ی انبياء و رسوالن وصالحين به خداوند ايمان داشتند ودر اين امر از
او (احمد) پيش ی گرفته اند؟! در حقيقت به اين معنا می باشد که او از سيصد وسيزده
نفر در ايمان به امام مهدی  وياری ايشان پيش ی گرفته است .پس مهدی اول ،اولين
ايمان آورنده به امام مهدی  واولين انصار(یار) ايشان می باشد که قبل از حضرت
بعنوان ممهد و وزير برای ايشان ظهور می کند در نتيجه می فهميم که مهدی اول نامش
احمد است و او اولين ايمان آورنده به قيام امام مهدی وهمچنين از نسل ايشان مي
باشد .
امام باقر می فرمايند :برای قائم دونام است نامی آشکار ونامی مخفی است که نام
( )
آشکار محمد ونامی که مخفی است احمد می باشد .
اگرمنظور نام محمد واحمد است پس منظور حضرت چيست که می فرمايد نامی
موجود است ونام
مخفی است؟!در صورتی که دونام در احاديث وروايات اهل بيت
مخفی باقی نمانده است .
پس مراد ومقصود در اينجا از دو نام دو ظهور است ظهور به نام احمد که بعنوان
ممهد و وزير امام ظهور می کند ودر روايات و تاريخ همواره اين شخصيت پنهان مانده وجز
اندکی به حقيقت آن پی نبردند با اینکه نامش در روایات ذکر شده و حتی با وجود اين که
صاحب آن آمده ومدعی حقيقت است آنرا تکذیب و انکار می کنند چون در طول زمان
اين امر بر مردم پوشيده مانده ودر مورد آن آگاهی ندارند .در صورتی که روايات متعددی
در باره ی فرزند امام مهدی  ،احمد ،نامی که مخفی شده آمده است
از اهل بيت
اما نام محمد نامی بسيار آشکاریست و زبانزد خاص وعام گشته وخداوند داناست.
امام علی  می فرمایند :آگاه باشید که اولين آنان(انصارامام مهدی)از بصره وآخرین
آنان از ابدال (شام)می باشد .وهم چنين امام صادق در حديثی طوالنی نام اصحاب

 -کامل ادلين :ج ص ب. 7

ضرورت وجود زمينه ساز 09…………………………………………………………….…………….

قائم  را نام می برد ومی فرمايند...:واز بصره عبدالرحمن بن الاعطف بن سعد واحمد
وملیح وحماد بن جابر. ) (.

اثبات ذريه ووالت عهد(جانشني) امام مهدى در ادعيه معترب
در بسياری از دعا ها امام مهدی  همراه با اهل بيت يا ولیان عهد ايشان ياحتی
فرزند ذکر شده اند وهمه ی آن به صحت وصدق اين قضيه شهادت می دهند که امام
دارای همسر ،خانواده و پسران و واليت عهد بعد از خود می باشند بزودی تعدادی از اين
ادعيه معتبر را ذکر می کنيم تا دليلی محکم برای صاحب دالن باشد .
سيد رض ی الدين علی بن طاووس در کتاب جما السبوع در زيارت معصومين
مقداری از آن را نقل می کنيم(...صل هللا عليک وعلی آل بیتک الطیبين الطاهرین)(درود
خداوند برتو وخاندان پاکت) ودر جايی ديگر ازآن...):صلوات هللا علیک وعلی آل بیتک هذا
یوم الجمعه...()...صلوات خداوند بر تو وبر اهل بیت دراین روز جمعه)...ودر آخرين زيارت
امام می فرمايند...(:صلوات هللا علیک وعلی اهل بیتک الطاهرین...()...درود وصلوات
برتو وبر اهل بیتت ،وخاندان پاکت.) ()...
سيد ابن طاووس (رحمة هللا) زيارت های زيادی در باره ی امام  نقل کرده است
وهمچنين شيخ عباس قمی (رحمة هللا) در کتاب مفاتيح الجنان در اعمال روز جمعه می
َ
واهله و ُول ِّد ِّه) توجه به واو والم_کسره ی
نفسه
فرمايد:از جمله اين دعا ها( :الهم اعطه فی
ِّ
ِّ
عیته) خداوند عطا کن به
یته
وأمته وجمع ر ِّ
ِّ
یاء وها که تنها به یک شخص داللت دارد(وذر ِّ
( )
او واهل او و فرزنداو ونسالو و امت او و تمام رعيت او . .
در اين دعا بسيار واضح ،آشکار وجلی آمده و ديگر جای هيچ شک و شبه ای نيست
امر و )...واين ها
وحضرت در اين دعا همراه فرزند خويش ذکر شده در (ابن-ولد ووالت ِّ
که در گذشته
همان القابی هستند که تنها به مهدی اول طبق روايات ائمه اطهار
ذکر شده اختصاص دارند.
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صل على والة عهده والائمة من بعده وبلغهم آمالهم …
و در فرازی ديگر از دعا :اللهم ِّ
وأركان توحيدك ودعائم دينك ووالة أمرك وخالصتك من عبادك وصفوتك من خلقك
وأولياءك وسالئل أولياءك وصفوة أوالد نبيك والسالم عليه وعلیهم ورحمة هللا وبركاته.
برای اين دعا شرح مفصلی در کتاب تاريخ ما بعد الظهور جز سوم به تاليف سيد
برای کس ی که
محمد محمد صادق الصدر (خداوند روحش را گرامی دارد)صفحه
طالب حق است.
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خامته:
بسم هللا الرحمن الرحيم
﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِنيَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُوالً﴾

( )

(ما هرگز کس ی را عذاب نمی دهيم مگر اينکه رسولی را بفرستيم واو را تکذيب کنند).
قضيه مهدی که قبل از قيام مقدس بعنوان ممهد و وزير برای امام مهدی  ظهور
به واقعيت پيوسته وحقيقت
می کند امروز با تمام داليل عقلی ونقلی از اهل بيت
محض است وسيد احمد الحسن رسول وفرستاده ی امام مهدی  عظيمت ترين
مصداق است که بعنوان فرزند امام  از نسل ايشان واولين کس ی که مردم را بسوی
ً
آمده کامال مطابقت دارد  .و
امام می خواند ونام او با روايت ها يی که از ائمه اطهار
او با داليل عقلی بسوی مردم آمده واز تمام علمای اديان مختلف را به مناظره ،مباهله ،
قسم برائت ومعجزه دعوت کرد اما پاسخی جز رد اين دعوت از سوی علماء شنيده نشد
سيد احمد الحسن  با علومی مانند تاويل وتفسير قرآن کريم برگرفته از علوم اهل
آمده است وآماده ی هر گونه مناظره ومناقشه با تمام علماء
بيت عصمت وطهارت
می باشد .
اگر فرض بر اين باشد که مقصود از مهدی سيد احمد الحسن  نباشد !! و مهدی
ظهور کند کس ی که تمام روايات بر او منطبق شود وفرزند امام و مهدی اول باشد .
ً
چگونه بر ايمان ممکن شود تا اورا از امام  تشخيص دهيم در صورتی که اصال امام
 را نديده ايم .پس شايسته است او را از طريق شناسنامه ای که با خودآورده
بشناسيم!...آيا اين کار سفسطه گرايی وبیهوده است؟!! ...قضيه ی مهدی فرزنده امام
 قضيه ای شبيه به خود امام  می باشد .پس بايد دليل عقلی وعلمی باشد تا
فرزند را از پدر متمايز سازد واز مبدأيی که وص ی وفرستاده ی امام مهدی سيد احمد
الحسن با آن آمده منا فات نداشته باشد  .سيد احمد الحسن  با داليل عقلی
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وعلمی از قرآن وعترت آمده است وآماده ی هر گونه مواجهه و مناظره با هرکس که طالب
حقيقت است ،می باشد  .و خداوند صاحب نعمت و پيروزيست.

الحمد هلل رب العاملين وصلی وصلى هللا على محمد واله الطاهرين.

بشار الفيصلى
/9مجادى االول9241/
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