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 خطبه مالقات و دیدار

 ه. ق(  1424شوال 28) 

حیم  ْحمِن الرَّ ِه الرَّ
َّ
 ِبْسِم الل

َو ُهْم في اِس ِحساُبُهْم  ِللنَّ َتَرَب 
ْ
ُمْحَدٍث    اق ِهْم  َربِّ ِمْن  ِذْكٍر  ِمْن  تيِهْم 

ْ
َيأ ُمْعِرُضوَن ما  َغْفَلٍة 

َبَشٌر  ِإالَّ   ِإالَّ  َظَلُموا َهْل هذا  ذيَن  الَّ ْجَوى  النَّ وا  َسرُّ
َ
أ َو  ُلوُبُهْم 

ُ
ق َيْلَعُبوَن الِهَيًة  ُهْم  َو  اْسَتَمُعوُه 

ُهوَ  َو  ْرِض 
َ
اْْل َو  ماِء  السَّ ِفي  اْلَقْوَل  َيْعَلُم  ي  َربِّ قاَل  ُتْبِصُروَن  ْنُتْم 

َ
أ َو  ْحَر  السِّ ُتوَن 

ْ
َفَتأ  

َ
أ   ِمْثُلُكْم 

ا  ميُع  ْرِسَل  السَّ
ُ
أ َكما  ِبآَيٍة  ِتنا 

ْ
َفْلَيأ شاِعٌر  ُهَو  َبْل  اْفَتراُه  َبِل  ْحالٍم 

َ
أ ْضغاُث 

َ
أ قاُلوا  َبْل  ْلَعليُم 

ْبَلَك ِإالَّ ِرجاالً 
َ
ْرَسْلنا ق

َ
 َفُهْم ُيْؤِمُنوَن َو ما أ

َ
ْهَلْكناها أ

َ
ْرَيٍة أ

َ
ْبَلُهْم ِمْن ق

َ
ُلوَن ما آَمَنْت ق وَّ

َ
 ُنوحي  اْْل

عاَم َو ما  ِإَلْيِهْم َفْسئَ  ُكُلوَن الطَّ
ْ
َيأ َتْعَلُموَن َو ما َجَعْلناُهْم َجَسدًا ال  ْكِر ِإْن ُكْنُتْم ال  ْهَل الذِّ

َ
أ ُلوا 

ْنَزْلنا  
َ
أ َلَقْد  اْلُمْسِرفيَن  ْهَلْكَنا 

َ
أ َو  َنشاُء  َمْن  َو  ْنَجْيناُهْم 

َ
َفأ اْلَوْعَد  ناُهُم 

ْ
َصَدق ُثمَّ  خاِلديَن  كاُنوا 

فيِه  ِكتابًا  َبْعَدها    ِإَلْيُكْم  نا 
ْ
ْنَشأ

َ
أ َو  كاَنْت ظاِلَمًة  ْرَيٍة 

َ
ق ِمْن  َصْمنا 

َ
ق َكْم  َو  َتْعِقُلوَن  َفال   

َ
أ ِذْكُرُكْم 

َسنا ِإذا ُهْم ِمْنها َيْرُكُضوَن ال َتْرُكُضوا َو اْرِجُعوا ِإلى
ْ
وا َبأ َحسُّ

َ
ا أ ْومًا آَخريَن َفَلمَّ

َ
ْتِرْفُتْم فيِه َو   ق

ُ
ما أ

ُكْم  َلَعلَّ ى    َمساِكِنُكْم  َحتَّ َدْعواُهْم  ِتْلَك  زاَلْت  َفما  ظاِلميَن  ا  ُكنَّ ا  ِإنَّ َوْيَلنا  يا  قاُلوا  ُتْسَئُلوَن 
ِخَذ   ْن َنتَّ

َ
َرْدنا أ

َ
ْرَض َو ما َبْيَنُهما الِعبيَن َلْو أ

َ
ماَء َو اْْل َجَعْلناُهْم َحصيدًا خاِمديَن َو ما َخَلْقَنا السَّ

ا ِإْن  َخْذناُه ِمْن َلُدنَّ ا فاِعليَن َبْل َنْقِذُف ِباْلَحقِّ َعَلى اْلباِطِل َفَيْدَمُغُه َفِإذا ُهَو زاِهٌق  َلْهوًا اَلتَّ  ُكنَّ
ا َتِصُفون شان نزديك شده است، و آنان  [ حساببراى مردم ]وقت »   (1)َو َلُكُم اْلَوْيُل ِممَّ

تازه خبرى روي در بى  پند  اينگردانند. هيچ  نيامد، مگر  پروردگارشان  از  بازى اى  كنان  كه 
كه   حالى  در  شنيدند.  را  آنان   هايشاندل آن  و  است.  به  مشغول  پنهانى  كردند  ستم  كه 

نجوا برخاستند كه: »آيا اين ]مرد[ جز بشرى مانند شماست؟ آيا ديده و دانسته به سوى  
مى  گفتار]ى سحر  ]هر[  »پروردگارم  گفت:  ]پيامبر[  زمين  رويد؟«  و  آسمان  در  را   ]
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[ بلكه آن را  هاى شوريده است، ]نه شنواى دانا.« بلكه گفتند: »خواب  داند، و اوستمى
او شاعرى است. پس همان  بلكه  بايد  بربافته،  پيشينيان هم عرضه شد،  براى  گونه كه 

  -كه آن را نابود كرديم-[ هيچ شهرى  اى بياورد.« قبل از آنان ]نيز مردم براى ما نشانه 
آورند؟ و پيش از تو ]نيز[  [ ايمان مى ا اينان ]به معجزه ]به آيات ما[ ايمان نياوردند. پس آي
آنان وحى مى به  را كه  نمى  ، كرديمجز مردانى  اگر  نداشتيم.  پژوهندگان  گسيل  از  دانيد 

نخورند كتاب غذا  كه  را جسدى  ايشان  و  بپرسيد.  آسمانى  و جاويدان    ،هاى  نداديم  قرار 
ها و هر كه را خواستيم  ردانيديم و آن [ نبودند. سپس وعده ]خود[ به آنان را راست گ]هم 

افراط  و  داديم  به سوى شما  نجات  كتابى  ما  در حقيقت،  به هالكت رسانيديم.  را  كاران 
[  انديشيد؟ و چه بسيار شهرها را كه ]مردمشنازل كرديم كه ياِد شما در آن است. آيا نمى

يم. پس چون عذاب  ها قومى ديگر پديد آوردكار بودند درهم شكستيم، و پس از آن ستم 
چه در آن  [ مگريزيد، و به سوى آن گريختند. ]هان ما را احساس كردند، بناگاه از آن مى

]به سوى مُ  و  بوديد  قرار گيريد.  [ سراهاي تنّعم  پرسش  باشد كه شما مورد  بازگرديد،  تان 
تا آنان  شان پيوسته همين بود،  سخن .« گر بوديمگفتند: »اى واى بر ما، كه ما واقعًا ستم 

درو بى   را  آنشده  و  زمين  و  آسمان  و  گردانيديم.  به  جان  است  دو  آن  ميان  كه  را  چه 
اى بگيريم، قطعًا آن را از پيش خود اختيار  چهخواستيم بازي چه نيافريديم. اگر مى بازي 

شكند، و بناگاه آن  افكنيم، پس آن را در هم مىكرديم. بلكه حق را بر باطل فرو مىمى
 راست گفت خداى واالى بزرگ.  «كنيد.چه وصف مى گردد. واى بر شما از آن نابود مى 

در اين زندگى دنيا    اولين ديدارم با امام مهدى    در ضريح امام هادى و عسكرى  
امام مهدى   اين ديدار،  در  و  زمان  بود.  از  ديدار  اين  بوده  را شناختم.  هاى طوالنى 

تكرار شد. ايشان بسيارى از مسائل را برايم    است. و پس از آن، ديدارهايم با ايشان  
اى، به گروه مشخص يا فرد مشخص دستور نداد.  روشن نمود. ولى مرا به تبليغ مسئله 

هاى  نمود و مرا به سوى نيكىهايى بود كه درباره من بود و مرا تربيت مى بلكه راهنمايى 
مى حركت  الهى  شناخت  اخالق  و  علم  از  برخى  زمان،  آن  در  و  ل  داد.  تفضُّ من  به  را 



كرد. و مرا از انحرافات بزرگى كه در آن زمان، در حوزه علميه نجف بود، باخبر نمود؛  مى
كه   افرادى  انحرافات  يا  سياسى  و  اقتصادى  و  اجتماعى  عملى  يا  علمى  انحرافات  چه 
جلوه نمايندگان اين حوزه علميه بودند. اين مرحله، براى بنده دشوار بود؛ به اين خاطر كه  

كردم نماينده حق در جهان است. اين مسئله  بردن آخرين سنگر بود كه گمان مىز بين ا 
مى نمكش  بگندد  چه  »هر  بود.  نمک  گنديدن  مانند  من،  كه  براى  روزى  به  واى  زنند. 

و غم  دردناک  مرحله  اين  عين حال،  در  امام  بگندد نمک!«  بود.  و سختى    گينانه 
دانستم چه كنم. آيا از  مرا در وسط راه رها كرد. نمى فساد و ستم را برايم روشن نمود. ولى 

 !گردم؟ جايى كه آمدم، باز 

كردم؟! هميشه پرسش اين بود كه وقتى حق  پرسشى كه هميشه، آن را متوجه خودم مى
را شناختم، بين اهل دين و در حوزه علميه نجف غريب بودم. پس چگونه بين اهل دنيا،  

 تر نباشم؟ غريب 

ديدار كنم و ايشان،    ها گذشت. و خداوند خواست كه با امام  و ماه در هرحال، روزها  
چه به من خبر داده است را براى  بار مرا به حوزه علميه در نجف اشرف فرستاد تا آناين

 .هاى حوزه علميه مطرح كنمگروهى از طلبه 

چند خالصه و مختصر، به اين ديدار بپردازم؛ به اين خاطر كه جلوه  دانم كه هر مهم مى 
در    تغيير تاريخى در زندگى من بود؛ به اين خاطر كه اولين بارى بود كه امام مهدى  

كرد.   متوجه  اشرف  نجف  علميه  حوزه  در  محكم  و  آشكارا  شكل  به  عمل  به  مرا  آن، 
ف شودهزاران سالم و درود، بر فردى ك  .ه در آن مشرَّ

يايى در خواب  رؤها، خواب بودم و  داستان اين ديدار، اين است كه من در شبى از شب 
مهدى   امام  كه  سيد  ديدم  ضريح  عسكرى    محمد    نزديک  امام    برادر 

بيدار  ايستاده است و به من دستور حضور، براى ديدار خودش را مى  اين،  از  دهد. پس 



بود.    2شدم و ساعت،   نماز شب خواندم. سپس دوباره خوابيدم و دومين  4شب  ركعت، 
نيز در آن، مكان ديدار با خود    بود كه امام مهدى    رؤيارا ديدم كه نزديک اين    رؤيا
  را مشخص نمود. 

را كامل كردم و نماز صبح را خواندم. سپس    4بيدار شدم و ساعت   بود. نماز شب  شب 
  ها، به سوى سامرا مسافرت كردم و امام عسكرى و هادى  رؤياپس از دو روز از اين  

  را زيارت كردم. سپس به بغداد   را زيارت كردم. سپس به بلد بازگشتم و امام محمد  
و شهدا    را زيارت كردم. سپس به كربال و امام حسين    و امام كاظم و جواد    رفته 
    را زيارت كردم. و شبانه در ضريح امام حسين    با امام مهدى    .ديدار كردم

امام مهدى   بعد و هنگام صبح، در مقام  ايشان ديدار كردم كه در    سپس در روز  با 
د و فقط خادم بود كه  پايان »شارع الِسدره« بود. به تنهايى در مقام نشستيم كه خالى بو

ها بود و تقريبًا از مكانى كه در آن بود، دور بود. درهر حال، اين روز  در محل نماز خانم 
ه. ق بود. پس از اين ديدار، به منزل بازگشتم و ماه رمضان را با  1420شعبان سال    30

ستم.  فضل خداوند بر من، روزه گرفتم و بار خود را در پايان ماه رمضان، به سوى نجف ب
مطرح به  آغاز  از    و  برخى  بين  و  من  بين  بحث  و  نمودم  شناختم،  كه  حقى  كردن 

اش قطع رابطه بين من و بين برخى از آنان و  هاى حوزه علميه باال گرفت و نتيجه طلبه 
بدون   البته  كردند،  موافقت  من  با  آنان  از  برخى  و  آنان شد.  از  برخى  با  كامل،  اختالف 

 .كه مرا يارى دهنداين

هاى  اى از طلبه كننده سال گذشت. نه ياور و نه يارى 3ها گذشت. بلكه تقريبًا  زها و ماه رو 
درباره فساد   با سخنم  و  پذيرفتند  بودند كه سخن مرا  افرادى  بلكه  حوزه علميه داشتم. 

اين  از  نمودند.  موافقت  در حوزه  مالى  مالى  فساد  اين  اصالحى، عليه  بود كه حركت  جا 
ب ولى  بود.  شده  نشد.  آغاز  حقيقى  اصالح  از    امااعث  برخى  مالى  سياست  تغيير  باعث 

گذرانى و رفاه، نزد بسيارى از اين  مراجع شد. ولى در حدى نبود كه بيان شود. و خوش 



علما و افراد مرتبط با آنان باقى ماند. و در مقابل آن، جامعه نيازمندى بود كه از سختى  
درد   روحى  و  بدنى  بيمارى  و  اين  مى گرسنگى  تغيير  براى  آنان،  از  يک  هيچ  و  ِكشيدند 

 .كردندوضعيت دردآور تالش نمى 

ماه  از  و آشكار پس  اعالم  فرآيند  اندكى،  امام مهدى  هاى  با  ارتباط من  آغاز    كردن 
اين  و  ايشان  شد  از سوى  نبود.    كه  اعالم من  با  فقط  فرآيند،  اين  فرستاده هستم. 

تاكيد كند،    برايشاناى را كه اين مطلب را  يه، مسئله هاى حوزه علمبلكه گروهى از طلبه 
آسمان  ملكوت  و  در  داشتند  ارتباط  من  با  مستقيمًا  آنان،  از  برخى  ديدند.  و  شنيدند  ها 

ها اصرار كردند كه با من  برخى از آنان، اصاًل با من ارتباطى نداشتند. گروهى از اين طلبه 
كه در پايان كار، مرا رها  ان خبر دادم و اين كه سختى اين امر را به آن بيعت كنند؛ با اين 

را رها كردند. ولى آنان بيعت را    طور كه اهل كوفه، مسلم بن عقيل  كنند؛ همان مى
اين  اين به  نسبت  آنان  كنند.  من  فداى  را  فرزند  و  مال  و  جان  كه  كردند  تكميل  گونه 

 .چيزى بخواهمكه من از آنان، در برابر اين مسئله مسئله تصريح كردند؛ نه اين 

هاى  ه.ق بود. پس از اين، بسيارى از طلبه 1423اين مطلب، در ماه جمادى االول سال  
مقدارى سپس  كردند.  بيعت  علميه  امنيتى    برايشانترس    حوزه  نيروهاى  و  شد  ايجاد 

در به حركت به سوى من كردند.  و    صدام ملعون، شروع  اين گروه متفّرق شدند  نتيجه 
دام يا هر جماعتى، براى خودشان دنبال دليلى براى شكستن  بيعت را شكستند و هر ك

كردند كه مرا با آن متهم كنند. ولى در پايان، بر دو مسئله  بيعت بودند و تهمتى بيان مى 
 :اتفاق نظر پيدا كردند

 .متهم كردن من، به اينكه جادوگر بزرگى هستم اول: 

ها چيره هستم و از آنان براى غلبه  جن كه من بر سرزمين  متهم كردن من، به اين   دوم:
 .كنمبر ايشان استفاده مى 



از   اندكى  تعداد  فقط  و  بازگشتم  خودم  خانه  به  گروه،  اين  شدن  متفرق  از  بعد  و  دوباره 
ه.ق و در ماه  1424منين، با من ماندند. در اين سال  مؤهاى حوزه علميه و برخى از  طلبه 

من آمدند و با من تجديد بيعت كردند و مرا از    منين نزد مؤ جمادى االولى، گروهى از اين  
اين سال  خانه  از ماه رمضاِن  بيرون آوردند و دعوت، دوباره آغاز شد. و در آخرين روز  ام 

قرار دادن همه    خطاب   به من دستور داد كه شروع به مورد   ه.ق  امام مهدى  1424
  اساس دستوراتى كه از امام مهدى    اساس خود و بر  مردم زمين كنم و هر كدام بر 

امام مهدى  صادر مى  انقالب عليه    شود. در روز سوم شوال،  به من دستور داد كه 
ها باشم و با شتاب، عمل كنم. مردم را به يارى حق  كاران را اعالم كنم و دنبال گامستم 

ودم. چرا كه  و اهلش و عمل براى برپايى حق و باالبردن كلمه »ال اله اال الله« دعوت نم 
كلمه   و  است.  باالتر  »الله«  كلمه  است.  باالتر  »الله«  كلمه  است.  باالتر  »الله«  كلمه 

پايين  است.  كافران،  و   وتر  ينصركم  الله  تنصروا  أقدامكم  إن  را  »  يثبت  خداوند  اگر 
مى يارى  را  شما  دهيد،  و  يارى  مى   هايتان گام كند  استوار  دين  «  دارد.را  براى  ياورى  آيا 

راى ولّى خدا است؟ آيا ياورى براى  بخداوند است؟ آيا ياورى براى قرآن است؟ آيا ياورى  
 خداوند سبحان و متعال است؟ 

  أستخلف ليستخلفنهم في اْلرض كما  الصالحات  آمنوا منكم وعملوا  الذين  الله  وعد 
هم من بعد خوفهم أمنا  ليبدلن  الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي أرتضى لهم و

خداوند، به  »  (1)يعبدونني ال يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون
افرادى از شما كه ايمان آوردند و كار شايسته انجام دادند، اين وعده را دارد كه آنان را در  

خود نمود و براى  طور كه افراد پيشين آنان را جانشين  زمين خليفه و جانشين كند؛ همان
شان، به آنان امنيت داد.  تمكين داد كه براى آنان خشنود بود و بعد از ترس ا  آنان دينى ر 
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مرا بپرستيد و هيچ چيزى را شريک من قرار ندهيد. هر فردى بعد از اين كفر بورزد، آنان  
 « همان فاسقان هستند.

حالى يارى داشته باشم، در   من انتظار يارى از علماى دين ندارم و چگونه از آنان انتظار
امام صادق   با    كه  آنان،  از  بسيارى  كه  است  نموده  تأكيد  از يک حديث،  بيش  در 

كه كار به او برسد، هفتاد فرد از بزرگان و  جنگند تا اين مى  زبان و نيزه با امام مهدى 
برد. چگونه از آنان، انتظار يارى داشته باشم؛  سه هزار از افراد كوچک آنان را از بين مى

اى براى او  دهد كه هيچ بهره اين امر را فردى يارى مى » فرمود:    درحالى كه صادق 
ها بت «  پرستند.ها را مىبت زه، آيد كه امرو نيست. اگر امر ما بيايد، فردى از آن بيرون مى 

تمثال  امام صادق  ها، همان يا  كه  بى   طور  علماى  در  فرمود، همان  عمل هستند. 
 ها بودند. فقط ابوحنيفه و افرادى مشابه آنان، بت   زمان امام صادق  

  



امر فردى بيرون مى»فرمود:    ايشان   اين  از  قائم قيام كند،  پنداشته  وقتى  آورد كه 
كه  مى خورشيد شد  كه شبيه  افرادى  و  است  آن  اهل  ماه   از  آن    پرستانو  وارد  هستند، 
  (1) «شوند.مى

كه مردم از آنان،  عمل هستند؛ با اين دهند، همان علماى بى افرادى كه قائم را يارى نمى 
قائم   يارى  در   انتظار  باشم،  داشته  يارى  انتظار  علما  اين  از  چگونه  دارند.  كه را  حالى 
احاديث  در  مىامامان  تصريح  پراكندگى  شان  و  امت  جدايى  باعث  علما،  اين  كه  كنند 

 هستند.  

گونه اختالف كنند، حال تو  اى مالک بن ضمره! وقتى شيعه اين »  :اميرالمومنين  
ديگر قرار داد و برخى از آن را درون برخى  درون يک چگونه است؟ و ايشان انگشتانش را  

عرض كردم: اى اميرالمومنين! هيچ خيرى در آن زمان نيست؟ ايشان  ديگر قرار داد.  
    :آورد كه  كند و هفتاد مرد را مى همه خير، در آن زمان است. قائم ما قيام مىفرمود

مردم را بر يک امر    خداوند،ُكشد. سپس  بندند. آنان را مى بر خداوند و رسولش دروغ مى 
   (2) «كند.جمع مى

روزگار به گردش نيامده است تا  اين مسئله چگونه است؛ درحالى كه  »:  صادق  امام  
عرض كردم:  كه گفته شود: مرده است يا هالک شده است، در چه وادى رفته است. اين

   3)«شان.اختالف شيعه، بين  منظور از گردش روزگار چيست؟ فرمود:

مسئله  مى اين  فتوا  آن  به  نسبت  شيعه،  علماى  از  برخى  امروزه  كه  است  كه  اى  دهند 
حقيقت آنان، ظهور    بيند. در پايانى براى غيبت كبرى نيست و ابدًا هيچ فردى، او را نمى
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معناى پايان  خواهند؛ به اين خاطر كه ظهور ايشان، به  ايشان سپس قيام ايشان را نمى 
 ه كرده است. آنان را جدا و پراكنده كرده است.تكّ همرجعيات آنان است كه شيعه را تكّ 

ايشان    از  روايتى  قائم  »  است:  در  حركت    وقتى  كوفه  سوى  به  كند،  قيام 
مىمى بيرون  آن  از  َتن  هزار  حدود  مى كند.  ناميده  َبتريه  كه  آنان  آيند  بر  سالح،  شود. 

مى  عرض  فاطمه  است.  فرزندان  به  ما  بازگرد.  آمدى،  كه  جايى  از  نيازمند    كنند: 
آيد.  مى  كه به سوى آخرين آناندهد تا اين نيستيم. ايشان، شمشير را در بين آنان قرار مى

كوفه مى  وارد  منافق شكّ سپس  آن مىشود. هر  در  را  كاخاكى  و  ُمنهدم  ُكشد  را  هايش 
   (1) «كه خداوند عّزوعال خشنود شود.ُكشد تا اين جويانش را مى كند و جنگ مى

باقر   مى »:  از  كوفه  براى  وارد  دارند.  اختالف  كه  است  پرچم  سه  آن،  در  و  شود 
   (2)«خواند...آيد و خطبه مى كه نزد منبر مى شود تا اينمى ايشان، پاک و خالص 

باقر   فرمود:    از  پاک »كه  مانند  محمد!  آل  شيعه  شيعه،  گروه  در  اى  سرمه  شدن 
مى پاک  مىچشم،  سرمه  صاحب  كه  خاطر  اين  به  چشم  شود؛  در  زمانى  چه  كه  داند 

بيند  كند كه مىدرحالى صبح مى رود. يكى از شما داند كه چه زمانى مىرود، ولى نمىمى
رود. و درحالى شب  شود كه از آن بيرون مىحالى شب مىكه بر شريعت امر ماست و در 

   (3) «كند كه از آن، بيرون رفته است.شود كه بر شريعت امر ماست و درحالى صبح مى مى

زمانى بر  »فرمود:    حالى كه رسول الله  چگونه از آنان، انتظار يارى داشته باشم، در 
مى مى امتم  آن  نگاشتن  فقط  قرآن،  از  كه  مى آيد  نامش  فقط  اسالم،  از  و  ماند.  ماند 

مىدر  ناميده  اسالم  به  آباد  حالى  آنان  مساجد  هستند.  آن  از  مردم،  دورترين  كه  شوند 
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خراب و تهى است. فقهاى آن زمان، بدتر فقهاى زير آسمان   است؛ درحالى كه از هدايت 
   (1)«گردد.آيد و به آنان باز مىهستند. فتنه از آنان بيرون مى

الله   مى  رسول  معراج  در  متعال،  و  سبحان  خداوند  كردم:  »فرمايد:  از  ...عرض 
خدايا! اين مسئله، چه زمانى است؟ خداوند عزوجل به من وحى كرد. اين مسئله زمانى  

نا  و  برداشته شود  اندک  است كه علم،  بسيار شوند و عمل  قاريان  و  گاهى آشكار شود  آ
اندک شوند و فقهاى  شود و فريب بسيار شود و فقهاى هدايت  خائن بسيار    گمراهىگر 

تو، قبرهاى يشوند. و شاعران بس ها  صحف گيرند. و مُ شان را مساجد مىار شوند و امت 
   (2) «شود و ستم بسيار شود...نگار مى  و  شود و مساجد، داراى نقشزينت داده مى 

زمين   به سوى مردم  پدرم، مرا  اى مردم عراق!  العالمين. در هر حال،  الحمدلله رب  و 
ُاّم  و  از شما  و  است  نجف  فرستاده  و  الُقرى،  ميكائيل  و  با جبرئيل  است. من  آغاز كرده 

حق    ش تأييد هستم. بسيارى از افرادى كه مرا با پذير ها، مورداسرافيل و ملكوت آسمان
آنان   از  برخى  است.  تيز  امروزه  آنان،  ديده  و  است  برداشته شده  آنان  از  پرده  پذيرفتند، 

شنوند  نوند كه مردم نمى شبينند و مسائلى مى بينند كه مردم نمى هستند كه مسائلى مى 
از اين آيه َانُفسى.  اى بزرگ و چه نشانه  وا فيِه  تر  َفَظلُّ ماِء  بابًا ِمَن السَّ َعَلْيِهْم  َفَتْحنا  َلْو  َو 

ْوٌم َمْسُحوُرون 
َ
ْبصاُرنا َبْل َنْحُن ق

َ
َرْت أ ما ُسكِّ و اگر درى از آسمان بر  »  ))3َيْعُرُجوَن َلقاُلوا ِإنَّ

مى  كآنان  هم گشوديم  مى ه  باال  آن  از  مى واره  قطعًا  ما  رفتند،  حقيقت،  »در  گفتند: 
 «.ايمايم، بلكه ما مردمى هستيم كه افسون شده بندى شده چشم

آمدند كه برخى از  هايى نزد من مىهايى از استانها، در هر مدتى از زمان، گروهرؤيااما  
آنان در خواب از  از نجف دور بود. بسيارى  اين دعوت  شان، مسائلى مىآنان،  ديدند كه 
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بود، براى دشمنان آل محمد راهى براى رد    رؤيايا دو    رؤيا كرد. اگر يک  حق را تأييد مى 
افراد،  اين  بود. ولى  آينده راهى ندارند.  رؤيا ان  براى رد صدها بلكه هزار   آن  بيشتر  ى در 

  تأييد است كه يكى از معصومين، در آن هستند. و ايشان فرمودند:   گونه مورد ها، اين آن
نمى » ما  صورت  به  شيطان،  كه  چرا  است.  ديده  را  ما  ببيند،  را  ما  كه  اين  «  آيد.فردى 

، جزئى از نبوت  رؤيا، دليل نيست؛ درحالى كه  رؤيا كاران مانده است كه  سخن براى ستم 
هتمام و  دادن و تأويل آن، بسيار اِ   كه رسول و امامان، نسبت به آن و گوشاست و با اين 

بوده    رؤيا و تأويل    رؤيا   هاى برخى از پيامبران  توجه ورزيدند. و با اين حال كه بيشتر نبوت 
تا با    و با اين حال كه نرجس، مادر امام مهدى    .است؛ مانند نبوت دانيال به عراق آمد 

هاى صادقه ديد و خودش را در  رؤياازدواج كند؛ به اين خاطر كه    امام حسن عسكرى  
داد. در  اسارت قرار  و  اين    معرض خطر جنگ  با  و  بود.  روم  نوه قيصر  ايشان،  حالى كه 

را در خواب ديد. و با   ر كه عيسى را يارى داد؛ به اين خاط حال كه وهب نصرانى، حسين 
  يى كه از پيامبر رؤيا اميه، خالد بن سعيد بن عاص اموى، به خاطر اين حال كه نجيب بنى 

 ديد، ايمان و اسالم آورد. 

گاهان،  اين نا  كنند.  اى رد مىرا بالجمله و به طور كلى و بدون هيچ دقت و انديشه   رؤيا آ
اى كه امروزه براى مردم ايجاد شده است، وحى بزرگى با  گويم: مسئله حقيقتًا به شما مى

مىرؤيا كفر  پروردگارشان  نعمت  به  نسبت  مردم،  بيشتر  ولى  مردم،  ست.  بيشتر  و  ورزند 
نمى  وكنند.  شكر  ما  بر  خدا  عنايت  سپاس   اين  مردم  بيشتر  ولى  است،  مردم  گزارى  بر 

 كنند. نمى 

ها، اتفاقات مهم و در آينده بود. و  ر دادم كه برخى از آن ببه بسيارى، مسائل غيبى را خ
آغاز  همان در  كه  افرادى  ارتداد  جمله:  از  افتاد.  اتفاق  بودم،  داده  خبر  آنان  به  كه  طور 

ًا يک سال و نيم. و ارتداد افرادى كه در  پيش از تقريب   دعوت، با من بيعت نمودند؛ يعنى 
و   صدام  فاجران«  »اوالد  حكومت  پايان  جمله:  از  و  نمودند.  بيعت  من  با  سال،  اين 



نمى  بيان،  اين  در  كه  بسيارى  مسائل  و  ناپاكش.  فردى  سربازان  از  آن،  درباره  گنجد. 
با من ارتباط داشت و مرا مى با    خت. از آنان، درباره معجزاتىشنابپرسيد كه  بپرسيد كه 

سوگند  با  ديدند.  خود  بصيرت  و  مى   به   چشم  درخواست  شما  از  ملكوت  خداوند،  كنم: 
اگر بگوييد  آسمان يا شيطان )خداوند، لعنتش كند(؟  آيا خداوند  به دست كيست؟!  ها، 

مى  كه  است  فردى  مانند  شما  سخن  اين  است،  جن  از  و  سحر  مسائل،  اين  گويد:  كه 
)خداوند، لعنتش كند( است. خداوند، فردى    ه دست شيطان ها و زمين، بملكوت آسمان 

گاهانه را مى ى نا را لعنت كند كه اين سخن احمقانه ورزد  گويد و نسبت به آن، اصرار مىآ
 كند. و از آن، به سوى خداوند توبه نمى

درخواست    طور كه جدم حسين  امروز، من همان  از شما  كرد،  يارى  درخواست  از شما 
كنم. آيا ياورى است كه ما را يارى دهد. اگر ما را خوار كنيد و ما را فريب دهيد،  مىيارى  

پدران نيز  قديم  شكيبايى  در  نيز  من  كرد.  شكيبايى  پدرم،  ولى  كردند.  را  كار  اين  تان، 
اين مى تا  اجازه دهد. همان كنم  امر من  در  وقتى مرا ترک  طور كه  كه )خداوند( رحمان 

ه شكيبايى نمودم. وقتى مرا مانند مسلم بن عقيل، تنها گذاشتيد  كرديد و در سال گذشت
كه هيچ ياور و يارى براى من نبود؛ مگر تعداد اندكى از آنان. ارتداد بيشتر آنان، فقط به  

زدن به دنيا. ولى  َلهخاطر ترس از صدام طاغوت )خداوند، لعنتش كند( بود و به خاطر َله
نجات   طاغوت  صدام  از  مرا  تالشخداوند،  همه  به  توجه  با  نيروهاى  داد؛  كه  هايى 

 كافرش، براى دستگيرى من انجام دادند.  

ها فرد از  كند، من بين دستان شما هستم و اين، ده فردى كه اين دعوت را تكذيب مى
آسمان  ملكوت  در  و  است  برداشته شده  آنان  از  پرده،  كه  دعوت هستند  در  ها  مومنين 

يا    يا يكى از امامان    هاى صادقه به امام مهدى  رؤياشتر،  كنند. صدها و بلكه بينگاه مى 
نمايى  روى از اين دعوت راستين راهديدند كه در آن، آنان را به دنباله   يا رسول كريم   زهرا  

و    -شيعه و سنى-هاى مسلمانان  نموده بودند. من آمادگى مباهله دارم. بلكه همه گروه



لبم؛ درباره اين مسئله كه به نسبت مسلمانان، از  طعلماى نصارا و يهود را به مبارزه مى
هستم و به نسبت يهود، از سوى    هستم و به نسبت نصارا، از سوى عيسى    سوى مهدى 

شان مناظره كنم. من بنده  هستم. و آمادگى دارم كه با اصحاب هر كتابى، با كتاب   ايليا  
گاه، نسبت به قرآن و انجيل و تورات و به مكان مسكين نا  ى تحريف در آن، به خاطر  هاآ

گاه  تر هستم. بلكه آنان توانايى اين مسئله را  علمى كه خداوند به من داده است، از آنان آ
ندارند كه علمى را كه خداوند به من داده است، رد كنند. بلكه من يقين دارم كه فردى  

ايمان مى باشد،  به خاطر طكه جوينده حق  و  بزند  باز  فردى كه سر  اما  و  دنيا  آورد  لب 
ن كفر بورزد، من در همان مجلس، با او مباهله مى ماند، از  کنم تا فردی که زنده می ُمتعفِّ

با پذیرش  روی دلیل زنده بماند و فردی که می  از روی دلیل بمیرد. فردی که مرا  میرد، 
شود. و فردی که مرا رد کند، حق را  حق بپذیرد، در دنیا و آخرت رستگار و خوشبخت می 

کر  بعد میرد  اندکی  است.  دیده  زیان  آخرت  و  دنیا  در  و  است  گناهى  فهمید  ده  كه چه 
ولى زمان پشيمانى نيست. من از ميان  انجام داديد و چه احترامى از خدا را از بين برديد.  

مى زودى  به  و  على شما  بن  حسين  قاتالن  فرزندان  اى  و    !روم.  فقها  قديم،  در 
ذى مجتهد  بن  شمر  ُكشت؛  را  ايشان  شما،  )خداوند،  هاى  ربعى  بن  شبث  و  الجوشن 

پدرا لعنت و  كند(  ا نشان  كردند.  كمک  آنان  به  بن  ر متان،  شمر  بخواهم،  اگر  وز 
برم. ولى من و اين احمقان را چه  الجوشن و شبث بن ربعى را در ميان شما نام مى ذى 

شدن من از نزد  كاران! به دور شوند. اى ستم سخنى را متوجه نمى كار؟ افرادى كه اصاًل  
از كشور خودتان خوش  نمى شما و هجرت من  امر، طوالنى  نشويد.  اين حال  تا  كه  شود 

مهدى    نزد حسن  بن  محمد  سايه    پدرم،  زير  مرِگ  و  شمشير  فقط  كه  همو  گردم؛  باز 
به شما مى را  به كشتن پدران شمشير  افرادى كه  اى  از شمر  تدهد.  و  ان خشنود شديد 

كنيد. در آن  روى مى تان دنبالهسرزمين   تان و شبث بن ربعِى )خداوند، لعنتش كند( زمان 
براى  پشيمانى  ندارد.  زمان،  سودى  فقط  تان  پيامبران!  فرزندان  و  پيامبران  قاتالن  اى 

آورده    تان به دست يابيد؛ به خاطر جزاى كارى كه دستان و زبانزيان دنيا و آخرت را مى 



پردازى و بهتان و دروغ و افترا و اتهامات باطل. پدرم به خاطر كارى  است؛ همان دروغ 
آيد. در آن زمان  كه احترام مرا از بين برديد، خشمگين نزد شما مىكه با من كرديد و اين 

چه  مى و  ورزيديد  جرأت  فردى،  چه  به  نسبت  كه  ندارد  سودى  گاهى  آ هيچ  كه  دانيد 
 از بين برديد.  شان و فرزندان  و على  د و محمد  احترامى از خداون

رها  و  تنها  احزاب  گروهاى  و  كتاب  تحريفكنندگان  و  گناه  و  هاى  سخنان  كنندگان 
دست اجازه  خداوند  پيامبران!  فرزندان  و  پيامبران  شما  ُكشندگان  به  مرا  كشتن  به  يابى 

يافتند. اين پايان است و  دست    طور كه گذشتگان شما، به جدم حسين  دهد؛ همان نمى 
از   يكى  اين  و  است  آغازين  انذارهاى  از  انذارى  اين  و  است  خداوند  بزرگ  روز  امروز، 

 دهنده است. هاى بزرگ است كه براى بشريت، انذار پديده 

پدرم، محمد بن حسن مهدى   او  باز مى   به سوى  به  تا تكذيب من، توسط شما را  گردم 
خن دروغ، احترام مرا از بين برديد. اخيرًا تالش نموديد  كه با ُبهتان و س خبر بدهم و اين 

دانيد كه  اى. به اين خاطر كه مى كه مرا به زندان بيفكنيد و بكشيد؛ نه به خاطر مسئله 
نمى باقى  چيزى  شما  باطل  براى  اصاًل  آوردم،  را  آن  من  كه  با  حقى  شما  اال  و  گذارد 

ها. و سخن يا  كنند؛ مانند كمونيست دهيد كه وجود خداوند را انكار مى افرادى دست مى
ْوِم ِإْن كاَن َكُبَر َعَلْيُكْم  كنيد.  كار آنان را انكار نمى 

َ
 ُنوٍح ِإْذ قاَل ِلَقْوِمِه يا ق

َ
َو اْتُل َعَلْيِهْم َنَبأ

ْمَرُكْم َو ُشَركاَءُكْم   َمقامي
َ
ْجِمُعوا أ

َ
ْلُت َفأ ِه َتَوكَّ ِه َفَعَلى اللَّ ْمُرُكْم  َو َتْذكيري ِبآياِت اللَّ

َ
 ُثمَّ ال َيُكْن أ

ْجِرَي إِ 
َ
ْجٍر ِإْن أ

َ
ْلُتُكْم ِمْن أ

َ
ْيُتْم َفما َسأ ُضوا ِإَليَّ َو ال ُتْنِظُروِن َفِإْن َتَولَّ

ْ
ًة ُثمَّ اق الَّ َعَلى  َعَلْيُكْم ُغمَّ

َمعَ  َمْن  َو  ْيناُه  َفَنجَّ ُبوُه  َفَكذَّ اْلُمْسِلميَن  ِمَن  ُكوَن 
َ
أ ْن 

َ
أ ِمْرُت 

ُ
أ َو  ِه  َجَعْلناُهْم  اللَّ َو  اْلُفْلِك  ِفي  ُه 

ُبوا ِبآياِتنا َفاْنُظْر َكْيَف كاَن عاِقَبُة اْلُمْنَذرين  ذيَن َكذَّ َنا الَّ
ْ
ْغَرق

َ
و خبر نوح را بر  »  (1)َخالِئَف َو أ

گاه كه به قوم خود گفت: »اى قوم من، اگر ماندن من ]در ميان شما[ و  آنان بخوان، آن 
من كه  ]بدانيد  است،  آمده  گران  شما  بر  خدا،  آيات  به  من  دادن  توّكل  اندرز  خدا  بر   ]
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هم كرده خود  شريكان  با  كارتان  ]در[  پس  مُ ام.  شما  بر  كارتان  تا  شويد،  لتبس  داستان 
و   بگيريد  تصميم  من  درباره  سپس  من  ننمايد  گردانيديد،  روى  اگر  »و  ندهيد.«  مهلتم 

نمى  شما  از  از  ُمزدى  كه  مأمورم  و  نيست،  خدا  عهده  بر  جز  من  پاداش  طلبم. 
باشم.گردن آن«  نهندگان  كردند.  تكذيب  را  او  كشتى  پس  در  كه  كسانى  با  را  وى  گاه 

را كه آيات  [ ساختيم، و كسانى  كارانراه او بودند نجات داديم، و آنان را جانشين ]تبه هم
راست    «شدگان چگونه بود.  داده ما را تكذيب كردند غرق كرديم. پس بنگر كه فرجام بيم 

 گفت خداى واالى بزرگ. 


