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عقاید
شناخت خلیفهی خداوند در زمین
الزمان
نشانههای ظهور مهدی و فتنههای آخر ّ

پایگاه ّ
اطالعرسانی دفتر حفظ و نشر آثار منصور هاشمی خراسانی حفظه اهلل تعالی
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بسم اهلل الرمحن الرحمی
دجال
چهارده گفتار از آن جناب دربارهی ّ

� . 1أخْ َب َرنا َع ْب ُد اللّ ِه ْب ُن ُم َح َّم ٍد الْ َب ْل ِخ ُّي ،قا َلُ :کنّا ِع ْن َد الْ َم ْن ُصو ِر الْ ِ
هاش ِم ِّي الْ ُخراسانِ ِّي َف�أ ْق َب َل َع َل ْینا
َو قا َل� :إِ َّن ال َّد ّجا َل َی�أْتِی ُک ْم ِم ْن ها ُهنا -و �أشا َر بِ َی ِد ِه �إِلَی الْ َم ْغر ِِبَ -ف َیقُو ُل� :أنَا َر ُّب ُك ُم ا ْل� أ ْع َلىَٰ و
ِ
وب َب ْی َن َع ْی َن ْی ِهِ :
کاف ٌر!
س بِ�أ ْع َو َر َم ْک ُت ٌ
َی ْک ِذ ُب ل�أنَّ ُه �أ ْع َو ُر َو �إِ َّن َر َّب ُک ْم لَ ْی َ
ترجمهی گفتار:

عبد اهلل بن مح ّمد بلخی ما را خبر داد ،گفت :نزد منصور هاشمی خراسانی بودیم ،پس به ما
دجال از آن سو به نزدتان میآید -و با دستش به سوی غرب اشاره کرد-
روی نمود و فرمودّ :
پس میگوید« :من پروردگار برترتان هستم» (نازعات ،)24 /در حالی که دروغ میگوید؛ چراکه
او یک چشم است و پروردگارتان یک چشم نیست ،بر پیشانیاش نوشته شده است :کافر!

ِض
� . 2أخْ َب َرنا ُم َح َّم ُد ْب ُن َع ْب ِد ال َّر ْح ٰمنِ الْ ِه َر ِو ُّي ،قا َلَ :س ِم ْع ُت الْ َم ْن ُصو َر َیقُو ُل� :إِ َّن ال َّد ّجا َل ُیعار ُ
ال َّر َّب ِفي ِع ْل ِم ِه َو قُ ْد َرتِ ِه َو ُه َو �أ ْه َو ُن َع َل ْی ِه ِم َن ال ُّذ ِ
س�أنْ ِز ُل
باب َف َیقُو ُل� :أنَا �أ ْح ِيي َو�أ ِم ُ
يتَ و َیقُو ُلَ :
ِم ْث َل َما �أنْ َز َل اللَّ ُهَ و َیقُو ُل� :إِنَّ َما �أوتِي ُت ُه َع َلىٰ ِع ْل ٍم ِع ْن ِدي� !أ َولَ ْم َي ْع َل ْم �أ َّن اللَّ َه َق ْد �أ ْه َلكَ ِم ْن َق ْب ِل ِه
ون َم ْن ُه َو �أشَ ُّد ِم ْن ُه قُ َّو ًة َو �أ ْكث َُر َج ْم ًعا؟! �ألا �إِ َّن الد َّّجا َل ِ
ِم َن الْق ُُر ِ
کاف ٌر بِ َر ِّب ِه! �ألا �إِ َّن الد َّّجا َل شَ ْیطا ٌن
َمرِیدٌ! كُ ِت َب َع َل ْي ِه �أنَّ ُه َم ْن َت َو َّلا ُه َف�أنَّ ُه ُي ِضلُّ ُه َو َي ْه ِدي ِه �إِلَى ٰ َع َذ ِ
الس ِعيرِ!
اب َّ
ترجمهی گفتار:

دجال
الرحمن هروی ما را خبر داد ،گفت :شنیدم منصور میفرماید :هرآینه ّ
مح ّمد بن عبد ّ
با پروردگار در علم و قدرت او معارضه میکند ،در حالی که نزد او از مگس ناچیزتر است!
پس میگوید« :من هم زنده میکنم و میمیرانم» (بقره )258 /و میگوید« :مانند چیزی که
خداوند نازل کرد را نازل خواهم کرد» (أنعام )93 /و میگوید« :آن را تنها با علمی نزد خودم به
دست آوردهام» (قصص !)78 /آیا ندانست که خداوند پیش از او قرنهایی را نابود کرد که از او
دجال به پروردگار خود کافر است!
نیرومندتر بودند و
جمعیت بیشتری داشتند؟! آگاه باشید که ّ
ّ
دجال شیطانی سرکش است! «بر او نوشته شده است که هر کس والیتش را
آگاه باشید که ّ
بپذیرد هرآینه او گمراهش میکند و به آتش سوزان رهنمونش میسازد» (حج!)4 /

الس ِج ْستانِ ُّي ،قا َلَ :س ِم ْع ُت الْ َم ْن ُصو َر َیقُو ُل� :إِ َّن ال َّد ّجا َل َی ْن ُظ ُر بِ َع ْینٍ
� . 3أخْ َب َرنا َولِی ُد ْب ُن َم ْح ُمو ٍد َّ
پایگاه ّ
اطالعرسانی دفتر حفظ و نشر آثار منصور هاشمی خراسانی حفظه اهلل تعالی
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ِ
اس َو ِفي َک ِّف ِه الْ ُی ْمنیٰ َج َّن ٌة َو ِفي َک ِّف ِه الْ ُی ْسری ٰ نا ٌر َف َم ْن �آ َم َن
واح َد ٍة َف َی َری ال ُّدنْیا َو لا َی َری ا ْل� آ ِخ َر َة َو �إِنَّ ُه َی�أتِي النّ َ
بِ ِه َد َخ َل َج َّن َت َه َو َم ْن َکف ََر بِ ِه َد َخ َل نا َر ُه َو �إِ َّن َج َّن َت ُه نا ٌر َو �إِ َّن نا َر ُه َج َّن ٌة َفاتَّقُوا اللّ َه َو لا َت ْد ُخلُوا َج َّن َة الد َّّج ِال!
ترجمهی گفتار:

دجال با یک چشم
ولید بن محمود سجستانی ما را خبر داد ،گفت :شنیدم منصور میفرمایدّ :
مینگرد ،پس دنیا را میبیند و آخرت را نمیبیند و در حالی به نزد مردم میآید که در کف دست
راستش بهشتی و در کف دست چپش دوزخی دارد ،پس هر کس به او ایمان آورد به بهشت او
داخل میشود و هر کس به او کافر شود به دوزخ او داخل میشود ،در حالی که بهشت او دوزخ
دجال داخل نشوید!
و دوزخ او بهشت است ،پس از خداوند بترسید و به بهشت ّ

ُوح
� . 4أخْ َب َرنا ُج َب ْی ُر ْب ُن َعطا ٍء الْ ُخ َج ْن ِد ُّي ،قا َلَ :س ِم ْع ُت الْ َم ْن ُصو َر َیقُو ُل :ما ِم ْن نَ ِب ٍّي ِم ْن َب ْع ِد ن ٍ
یح ال َّد ّجا َل َو �إِ َّن نَ ِب َّی ُک ْم َصلَّی اللّ ُه َع َل ْی ِه َو �آلِ ِه َو َسلَّ َم �أنْ َذ َر ُک ْم بِ ِه َو
السلا ُم �إِلّا �أنْ َذ َر �أ َّم َت ُه الْ َم ِس َ
َع َل ْی ِه َّ
یس!
قا َل� :إِنَّ ُه �أ ْع َو ُر َو �إِنَّ ُه َی ِج ُ
يء بِ ِم ْثلِ الْ َج َّن ِة َو النّا ِر َو �إِنِّي �أنَ ِّب ُئ ُک ْم بِ ْاس ِم ِه لِ َت ْع ِرفُو ُه ْاس ُم ُه :الْ َحدا َث ُة ْب ُن �إِ ْب ِل َ
ترجمهی گفتار:

ُجبیر بن عطاء خُ جندی ما را خبر داد ،گفت :شنیدم منصور میفرماید :هیچ پیامبری از بعد نوح
دجال بیم داد و هرآینه پیامبر شما صلّی اهلل علیه
علیه السالم نبود مگر اینکه ا ّمتش را از مسیح ّ
و آله و سلّم نیز شما را از او بیم داد و فرمود که او یک چشم است و او با مانند بهشت و دوزخ
میآید و هرآینه من شما را از نام او آگاه میکنم تا او را بشناسید ،نام او مدرنیته پسر ابلیس است!

� . 5أخْ َب َرنا ذا ِک ُر ْب ُن َم ْع ُر ٍ
وف الْ ُخراسانِ ُّي ،قا َلَ :س ِم ْع ُت الْ َم ْن ُصو َر َیقُو ُل� :إِ َّن ال َّد ّجا َل ُذو َع ْینٍ
ِ
اس �أنَّ ُه َعلی ٰ ُک ِّل
واح َد ٍة َی ْن ُظ ُر بِها �إِلی ٰ َمشار ِِق ا ْل� أ ْر ِ
ض َو َمغا ِربِها لا َیکا ُد َیخْ فیٰ َع َل ْی ِه شَ ْي ٌء َی ْز ُع ُم ال َّن ُ
ص َو ُی َن ِّب ُئ بِما ِفي ا ْل� أ ْرحا ِم َو ُی َن ِّز ُل الْ َغ ْی َث َو َی ِل ُج
شَ ْي ٍء َق ِدی ٌر َف ُی ْح ِیي الْ َم ْوتی ٰ َو ُی ْبرِئُ ا ْل� أ ْک َم َه َو ا ْل� أ ْب َر َ
السما ِء َو َی ْس َتخْ ر ُِج الْ ُک ُنو َز َو َیخْ لُ ُق ا ْل إِ�نْسا َن ِفي قا ُرو َر ٍة کَما َیخْ لُ ُق ُه اللّ ُه ِفي
ِفي ا ْل� أ ْر ِ
ض َو َی ْع ُر ُج ِفي َّ
الص ْر َص ُر َی ْم ِلكُ الْما َل َو الْ َم ِک َن َة َفلا ُی ْع ِطی ِهما �إِلّا َم ْن َع َب َد ُه َو ُه ُم
یح َّ
ا ْل� أ ْرحا ِم َو َی ِس ُیر کَما َی ِس ُیر ال ِّر ُ
ین َی ْن ِز ُل َب ْی َت الْ َم ْق ِدسِ! َف َس َک َت َف َرءانا نَ ْن ُظ ُر �إِلَ ْی ِه َو
الْ َی ُهو ُد ثُ َّم ال َّنصاری ٰ ثُ َّم الَّ ِذ َین ات ََّب ُعو ُه ْم ِم َن الْ ُم ْس ِل ِم َ
َک�أ َّن َعلی ٰ ُرؤ ِ
ُوس َنا ال َّط ْی َر َفقا َل� :أنا �أنَ ِّب ُئ ُک ْم بِ َت�أْوِی ِل ِه �إِنَّ ُه الْ َحدا َث ُة!
ترجمهی گفتار:

دجال
ذاکر بن معروف خراسانی ما را خبر داد ،گفت :شنیدم منصور میفرماید :هرآینه ّ
دارای یک چشم است که با آن به مشرقها و مغربهای زمین مینگرد و نزدیک است که چیزی
پایگاه ّ
اطالعرسانی دفتر حفظ و نشر آثار منصور هاشمی خراسانی حفظه اهلل تعالی

نشانههای ظهور مهدی و فتنههای آخر الزّمان

از آن پنهان نماند ،مردم میپندارند که او بر هر کاری تواناست ،پس مردگان را زنده میکند و نابینا
و پیس را درمان مینماید و از چیزی که در رحمهاست خبر میدهد و باران را نازل میکند و در
زمین فرو میرود و به آسمان باال میشود و گنجها را بیرون میکشد و انسان را در یک شیشه
میآفریند چونانکه خداوند در رحمها میآفریند و مانند تندباد حرکت میکند ،ثروت و قدرت را
تصاحب مینماید ،پس آن دو را نمیدهد مگر به کسانی که او را میپرستند و آنان یهودیها و
سپس مسیحیها و سپس کسانی از مسلمانان هستند که تابع آنانند ،در بیت المقدس منزل میکند!
تعجب) به او مینگریم چنانکه گویی بر سرهایمان پرنده
پس آن جناب ساکت شد و ما را دید که (با ّ
نشسته است ،پس فرمود :من شما را از تأویل آن خبر میدهم؛ آن مدرنیته است!

ُس ْب ُن َع ْب ِد اللّ ِه الْ َخ ْتلاني ،قا َلَ :س�أ َل الْ َم ْن ُصو َر َر ُج ٌل َعنِ الد َّّج ِال َفقا َل� :إِنَّ ُه ِ
ساح ٌر
� . 6أخْ َب َرنا ُیون ُ
ُّ
ص َو �أ ْح ِیي الْ َم ْوتیٰ َو �أ ْر ُزقُ ُک ْم
َی ُهو ِد ٌّي َی�أتِي ِم َن الْ َم ْغر ِِب َف َیقُو ُل� :إِنِّي َم ِس ٌ
یح لَ ُک ْم �أ ْبرِئُ ا ْل� أ ْک َم َه َو ا ْل� أ ْب َر َ
اس َف ُیؤ ِْم ُنو َن بِ ِه َعلیٰ َخ ْو ٍف َو َط َم ٍع �إِلّا ِعصا َب ٌة ِم ْن ُه ْم َف َی�أتِي ٰه ُؤلا ِء
السما ِء َو ا ْل� أ ْر ِ
ِم َن َّ
ض َف َی ْس َح ُر النّ َ
ین َف ُیبایِ ُعونَ ُه َف َیخْ ُر ُجو َن َع َلی الد َّّج ِال ثُ َّم لا َیزالُو َن ُیقاتِلُونَ ُه َحتّیٰ َی ْن ِز َل
الْ ِعصا َب ُة �إِلی ٰ َر ُجلٍ ِم َن الْ ُم ْس ِل ِم َ
یسی ْب ُن َم ْر َی َم!
ِفی ِه ْم ِع َ
ترجمهی گفتار:

دجال پرسید ،پس
یونس بن عبد اهلل ختالنی ما را خبر داد ،گفت :مردی از منصور دربارهی ّ
فرمود :او جادوگری یهودی است که از غرب میآید ،پس میگوید :من مسیح شما هستم ،کور و
پیس را شفا میدهم و مردگان را زنده میکنم و شما را از آسمان و زمین روزی میرسانم ،پس
مردم را مسحور میکند ،پس به او از روی ترس و طمع ایمان میآورند ،مگر گروهی از آنان،
دجال میشورند،
پس این گروه به نزد مردی از مسلمانان میآیند و با او بیعت میکنند ،پس بر ّ
سپس همواره با او میجنگند تا آن گاه که عیسی بن مریم در میانشان فرود آید!

الس َم ْر َق ْن ِد ُّي ،قا َل :قُ ْل ُت لِ ْل َم ْن ُصورِ� :إِن ّا ُکنّا نَ ْز ُع ُم �أ َّن ال َّد ّجا َل َر ُج ٌل َحتّی ٰ
� . 7أخْ َب َرنا �أ ُبو �إِ ْبرا ِهی َم َّ
یسها َو قائِدُها َو
�أخْ َب ْر َتنا بِ�أنَّ ُه الْ َحدا َث ُة! قا َل� :إِنَّ ُه َر ُج ٌل! قُ ْل ُت� :أ َفلا �أخْ َب ْر َتنا بِ�أنَّ ُه الْ َحدا َث ُة؟! قا َل� :إِنَّ ُه َرئِ ُ
یس! قُ ْل ُت :نَ ُعو ُذ بِاللّ ِه! َف َم ْن ٰه َذا الد َّّجا ُل الَّ ِذي
�إِ َّن الد َّّجا َل لَق ٌ
َب َک ِف ْر َعو َن َی َتوا َرثُ ُه رِجا ٌل ِم ْن � ِآل �إِ ْب ِل َ
ین!
یسی ْب ُن َم ْر َی َم؟ قا َلُ :ه َو ال َّد ّجا ُل ا ْل� أ ْک َب ُر َو ُه َو � ِآخ ُر الد َّّجالِ َ
َی ْق ُتلُ ُه ِع َ
ترجمهی گفتار:

دجال یک
ابو ابراهیم سمرقندی ما را خبر داد ،گفت :به منصور گفتم :ما گمان میکردیم که ّ
انسان است تا آن گاه که ما را خبر دادی که او مدرنیته است! فرمود :او یک انسان است! گفتم:
پایگاه ّ
اطالعرسانی دفتر حفظ و نشر آثار منصور هاشمی خراسانی حفظه اهلل تعالی
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«دجال»
آیا ما را خبر ندادی که او مدرنیته است؟! فرمود :او رئیس و رهبر آن است و هرآینه ّ
لقبی مانند «فرعون» است که مردانی از آل ابلیس آن را از هم ارث میبرند! گفتم :پناه میبریم
دجال اکبر است و
دجالی که عیسی بن مریم او را میکشد کیست؟ فرمود :او ّ
به خدا! پس این ّ
دجاالن خواهد بود!
او آخرین ّ

یس
� . 8أخْ َب َرنا َع ِل ُّي ْب ُن ُ
داوو َد الْ َف ْیض�آبا ِد ُّي ،قا َلَ :س ِم ْع ُت الْعالِ َم َیقُو ُل� :إِ َّن الد َّّجا َل َر ُج ٌل َولَ َد ُه �إِ ْب ِل ُ
الس ْل َط ِة!
َو َربّا ُه َو َج َع َل ُه ِفي َر�أْ ِ
س الْ ِه َر ِم! قُ ْل ُتَ :و َما الْ ِه َر ُم؟! قا َل :نِظا ُم ُّ
ترجمهی گفتار:

دجال
علی بن داوود فیضآبادی ما را خبر داد ،گفت :شنیدم عالم (یعنی منصور) میفرمایدّ :
ّ
مردی است که ابلیس او را زاییده و پرورانده و در رأس هرم قرار داده است! گفتم :هرم چیست؟
فرمود :نظام سلطه!

یسی ْب ُن َع ْب ِد الْ َح ِمی ِد الْ ُجو َزجانِ ُّي ،قا َلَ :س ِم ْع ُت الْ َم ْن ُصو َر َیقُو ُل :ال َّد ّجالُو َن ثَلا َث ٌةِ :م ْن ُه ْم
� . 9أخْ َب َرنا ِع َ
اس
اس �إِنَّ ُه َر ٌّب َو ما ُه َو بِ َر ٍّب َو ِم ْن ُه ْم َم ْن َی َتشَ َّب ُه بِال َّن ِب ِّي َحتّیٰ َیقُو َل النّ ُ
َم ْن َی َتشَ َّب ُه بِال َّر ِّب َحتّی ٰ َیقُو َل النّ ُ
اس �إِنَّ ُه �إِما ٌم َو ما ُه َو بِ إ�ِما ٍم َو ٰهذا �أ ْک َب ُر ُه ْم!
�إِنَّ ُه نَ ِب ٌّي َو ما ُه َو بِ َن ِب ٍّي َو ِم ْن ُه ْم َم ْن َی َتشَ َّب ُه بِا ْل إِ�ما ِم َحتّی ٰ َیقُو َل النّ ُ
نین!
ف ُدو َن ا ْل إِ� ْث َن ْینِ ؟! قا َل :لِ� أ َّن ِف ْت َن َت ُه �أشَ ُّد َع َلی الْ ُم ْؤ ِم َ
ف صا َر ٰهذا �أ ْک َب َر ُه ْم َو ُه َو َی َت َکلَّ ُ
قُ ْل ُتَ :ک ْی َ
ترجمهی گفتار:

دجاالن سه
عیسی بن عبد الحمید جوزجانی ما را خبر داد ،گفت :شنیدم منصور میفرمایدّ :
تشبه میجوید تا جایی که مردم میگویند او
کسند :یکی از آنان کسی است که به پروردگار ّ
تشبه
پروردگار است ،در حالی که پروردگار نیست و یکی از آنان کسی است که به پیامبر ّ
میجوید تا جایی که مردم میگویند او پیامبر است ،در حالی که پیامبر نیست و یکی از آنان
تشبه میجوید تا جایی که مردم میگویند او امام است ،در حالی که امام
کسی است که به امام ّ
نیست و این بزرگترین آنان است! گفتم :چگونه این بزرگترین آنان شد در حالی که ا ّدعایی
کمتر از دو دیگر دارد؟! فرمود :برای اینکه فتنهاش بر مؤمنان شدیدتر است!

� . 10أخْ َب َرنَا الْ َح َس ُن ْب ُن الْ ِ
قاس ِم ال ِّط ْهرانِ ُّي ،قا َلَ :ج َزی اللّ ُه الْ َم ْن ُصو َر َخ ْیراً! ما َت َکلَّ َم بِشَ ْي ٍء �إِلّا َو َف َت َح
س ا ْل إِ�ما ُم َم ْن ُی َس ّمیٰ �إِماماً َو ل ٰ ِک َّن ا ْل إِ�ما َم َم ْن
باباً ِم َن الْ ِع ْل ِم �أ ْو �أ ْغ َل َق باباً ِم َن الْ َج ْهلِ َو �إِنِّي َس ِم ْع ُت ُه َیقُو ُل :لَ ْی َ
تاب اللّ ِه �إ ِ
ُی َقلَّ ُد َو ُه َو ِفي ِک ِ
س �إِماماً َف َی ْه ِدي بِ�أ ْم ِر اللّ ِه َو ُه َو َخ ِلی َف ُة اللّ ِه الْ َم ْه ِد ُّي
ِمامان� :إِما ٌم َج َع َل ُه اللّ ُه لِلنّا ِ
َو �إِما ٌم ِم ْن ُدونِ ِه َو ُه َو َخ ِلی َف ُة الشَّ ْی ِ
طان ال َّد ّجا ُل! َفاتَّقُوا اللّ َه یا َب ِني �آ َد َم َو لا َت َّت ِخ ُذوا ال َّد ّجا َل �إِماماً!
پایگاه ّ
اطالعرسانی دفتر حفظ و نشر آثار منصور هاشمی خراسانی حفظه اهلل تعالی
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ترجمهی گفتار:

حسن بن قاسم طهرانی ما را خبر داد ،گفت :خداوند به منصور پاداش نیک دهد! هیچ گاه به
چیزی تکلّم نکرد مگر اینکه بابی از علم را گشود یا بابی از جهل را بست و هرآینه من شنیدم که
میفرماید :امام کسی نیست که امام نامیده میشود ،بل امام کسی است که از او تقلید میشود و
او در کتاب خداوند دو امام است :امامی که خداوند او را برای مردم امام قرار داده است ،پس به
امر خداوند رهبری میکند و او خلیفهی خداوند مهدی است و امامی جز او و او خلیفهی شیطان
دجال را امام نگیرید!
دجال است! پس از خداوند بترسید ای بنی آدم و ّ
ّ

� . 11أخْ َب َرنا �أ ْح َم ُد ْب ُن َع ْب ِد ال َّر ْح ٰمنِ الطّالِقانِ ُّي ،قا َلَ :س ِم ْع ُت الْ َم ْن ُصو َر َیقُو ُلُ :ک ُّل َم ْن َت َسلَّ َط
س بِ َغ ْی ِر �إِ ْذ ِن اللّ ِه ثُ َّم قا َل لَ ُه ْم َم ْن �أطا َع ِني َف َق ْد �أطا َع اللّ َه َو َم ْن َعصانِي َف َق ْد َع َصی اللّ َه َف ُه َو
َع َلی النّا ِ
ف �إِ ْذ ُن اللّ ِه بِ�آ َی ٍة َب ِّی َن ٍة
ف �إِ ْذ ُن اللّ ِه؟ قا َل� :إِنَّما ُی ْع َر ُ
لاح! قُ ْل ُت :بِماذا ُی ْع َر ُ
َد ّجا ٌل َو �إِ ْن کا َن ذا ِع ْل ٍم َو َص ٍ
وت:
�أ ْو َو ِص َّی ٍة ظا ِه َر ٍة! قُ ْل ُتَ :و ما �آ َی ٌة َب ِّی َن ٌة؟ قا َل� :آ َی ٌة َو َعدَها نَ ِب ٌّي �أ ْو َو ِص ُّي نَ ِب ٍّي کَما قا َل نَ ِب ٌّي ِفي طالُ َ
وسى ٰ َو�آ ُل َها ُرو َن َت ْح ِملُ ُه
�إِ َّن �آ َي َة ُم ْل ِك ِه �أ ْن َي�أْتِ َي ُك ُم ال َّتا ُب ُ
وت ِفي ِه َس ِكي َن ٌة ِم ْن َر ِّب ُك ْم َو َب ِق َّي ٌة ِم َّما َت َر َك �آ ُل ُم َ
ٰ
ين !قُ ْل ُتَ :و ما َو ِص َّی ٌة ظا ِه َرةٌ؟ قا َلِ :ه َي �أ ْن َت ْق ِد َم
الْ َملَائِ َك ُة ۚ �إِ َّن ِفي َذلِكَ َل� آ َي ًة لَ ُك ْم �إِ ْن كُ ْن ُت ْم ُم ْؤ ِم ِن َ
َم ِدی َن َة نَ ِب ٍّي �أ ْو َو ِص ِّي نَ ِب ٍّي َف َت ْس�أ َل َع ْن َها الْعا َّم َة َو ِّ
الص ْبیا َن َو الْ َعجائِ َز �إِلیٰ َم ْن �أ ْوصی ٰ فُلانٌ؟ َف َیقُولُوا� :إِلی ٰ
لان ْبنِ فُ ٍ
فُ ِ
لان! قُ ْل ُتَ :واللّ ِه ما �أ ْب َق ْی َت لِلد ِ
َّجاج َل ِة َم ْس َلکاً َی ْسلُ ُکو ُه! قا َل� :أنا ما �أ ْب َق ْی ُت لَ ُه ْم؟! َب ِل اللّ ُه
س ِ
داخ َل ٍة ِفي الْ َب ْی ِت َفقا َل� :ألَ ْی َس ْت
ما �أ ْبقی ٰ لَ ُه ْم! �أرا َد �أن َی ُس َّد َخلَّ ًة َف َف َع َل! ثُ َّم �أشا َر بِ َی ِد ِه �إِلی ٰ شَ ْم ٍ
ین اللّ ِه �أ ْب َی ُن ِم ْن ٰه ِذ ِه لِ َي ْه ِلكَ َم ْن َه َلكَ
س َب ِّی َن ًة؟ قُ ْل ُتَ :بلی ٰ ُج ِع ْل ُت ِفدا َك ،قا َلَ :ف إِ� َّن ِد َ
ٰه ِذ ِه الشَّ ْم ُ
َع ْن َب ِّي َن ٍة َو َي ْح َيى ٰ َم ْن َح َّي َع ْن َب ِّي َن ٍة ۗ َو�إِ َّن اللَّ َه لَ َس ِمي ٌع َع ِلي ٌم!
ترجمهی گفتار:

الرحمن طالقانی ما را خبر داد ،گفت :شنیدم منصور میفرماید :هر کس بدون اذن
احمد بن عبد ّ
خداوند بر مردم سلطه یابد ،سپس بگوید هر کس از من اطاعت کند از خداوند اطاعت کرده و هر
دجال است اگرچه دارای علم و صالح باشد!
کس از من نافرمانی کند از خداوند نافرمانی کرده ،او ّ
وصیتی
گفتم :اذن خداوند با چه چیزی شناخته میشود؟ فرمود :اذن خداوند تنها با آیتی ّبینه یا ّ
وصی پیامبری آن را
ظاهره شناخته میشود! گفتم :آیتی ّبینه چیست؟ فرمود :آیتی که پیامبر یا
ّ
وعده داده است ،چنانکه پیامبری دربارهی طالوت فرمود« :هرآینه آیت حکومت او این است که
تابوت را برای شما میآورد که در آن آرامشی از پروردگارتان و بازماندهای از چیزی است که آل
موسی و آل هارون بر جای نهادهاند و فرشتگان آن را حمل میکنند ،هرآینه در آن برای شما
پایگاه ّ
اطالعرسانی دفتر حفظ و نشر آثار منصور هاشمی خراسانی حفظه اهلل تعالی
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وصیتی ظاهره چیست؟ فرمود :آن این است که
آیتی است اگر مؤمن باشید» (بقره !)248 /گفتمّ :
وصی پیامبری داخل شوی پس در آن از عا ّمه و کودکان و پیرزنان بپرسی که
به شهر پیامبر یا ّ
وصیت کرد؟ پس بگویند :به فالنی پسر فالنی! گفتم :به خدا سوگند برای
فالنی به چه کسی ّ
دجاالن هیچ راهی باقی نگذاشتی که از آن وارد شوند! فرمود :من برایشان باقی نگذاشتم؟! بلکه
ّ
خداوند برایشان باقی نگذاشت! خواست که رخنهای را ببندد پس بست! سپس با دست خود به
آفتابی در خانه اشاره کرد و فرمود :آیا این آفتاب روشن نیست؟ گفتم :چرا ،فدایت شوم! فرمود:
هرآینه دین خداوند از این روشنتر است «تا هر کس که هالک میشود در روشنی هالک شود
و هر کس که زنده میماند در روشنی زنده بماند و هرآینه خداوند شنوایی داناست» (أنفال!)42 /

الس ْب َزوا ِر ُّي ،قا َلَ :س ِم ْع ُت الْ َم ْن ُصو َر َیقُو ُلَ :ت َع َّو ُذوا بِاللّ ِه ِم ْن ِف ْت َن ِة
� . 12أخْ َب َرنا صالِ ُح ْب ُن ُم َح َّم ٍد َّ
تاب اللّ ِه ثُ َّم ُی ِقی ُم َع َل ْی ِه
یح الد َّّج ِال! قُ ْل ُتَ :و َما الْ َم ِس ُ
الْ َم ِس ِ
یح ال َّد ّجا ُل؟ قا َلَ :من َی َّد ِعي ما ُیخالِ ُ
ف ِک َ
یح الد َّّجا ُل! قُ ْل ُت :لِماذا ُی َسلِّ ُط ُه اللّ ُه َعلیٰ �إِقا َم ِة الْ ُم ْع ِج ِ
زات؟! قا َل :لِ َی ْع َل َم َم ْن ي َّت ِب ُع
ُم ْع ِج َز ًة َف ُه َو الْ َم ِس ُ
ال َّر ُسو َل ِم َّم ْن ي ْن َق ِل ُب َع َلى َع ِق َبي ِه َو قا َل ال َّر ُسو ُل :لا �إِل ٰ َه �إِ َّلا اللّ ُه َو قا َل لا نَ ِب َّي َب ْع ِدي َو قا َل ا ْل�أئِ َّم ُة َب ْع ِدي
ا ْثنا َعشَ َر �إِماماً!
ترجمهی گفتار:

دجال
صالح بن مح ّمد سبزواری ما را خبر داد ،گفت :شنیدم منصور میفرماید :از فتنهی مسیح ّ
دجال کیست؟ فرمود :کسی که چیزی مخالف با کتاب خداوند
به خداوند پناه ببرید! گفتم :مسیح ّ
دجال است! گفتم :برای چه
را ا ّدعا میکند و سپس برای آن معجزهای اقامه میدارد او مسیح ّ
خداوند او را بر اقامهی معجزات توانا میسازد؟! فرمود :برای اینکه بداند چه کسی از پیامبر
پیروی میکند و چه کسی به پشت سرش بر میگردد و پیامبر فرمود :خدایی جز اهلل وجود ندارد
و فرمود :پیامبری پس از من نیست و فرمود :امامان پس از من دوازده نفرند!

الصالِ ِح َو ُه َو ِفي َم ْس ِج ٍد
السلا ِم ْب ُن َع ْب ِد الْ َق ُّیو ِم الْ َب ْل ِخ ُّي ،قا َلَ :د َخ ْل ُت َع َلی الْ َع ْب ِد ّ
� . 13أخْ َب َرنا َع ْب ُد َّ
السلا ُم ثُ َّم قا َل �إِنِّي �إِل ٰ ٌه ِم ْن ُد ِ
ون
اس! �إِذا �أتاكُ ْم � ٍآت بِما �أتیٰ بِ ِه الْ َم ِس ُ
یح َع َل ْی ِه َّ
َف َس ِم ْع ُت ُه َیقُو ُل لِلنّاسِ� :أ ُّی َها ال َّن ُ
السلا ُم َفلا تُ َص ِّدقُو ُه
اللّ ِه �أ ْو نَ ِب ٌّي ِم ْن َب ْع ِد ُم َح َّم ٍد َصلَّی اللّ ُه َع َل ْی ِه َو �آلِ ِه َو َسلَّ َم �أ ْو �إِما ٌم ِم ْن َب ْع ِد الْ َم ْه ِد ِّي َع َل ْی ِه َّ
ين!
َف إِ�نَّ ُه الْ َم ِس ُ
یح ال َّد ّجا ُل! �ألا َه ْل َب َّی ْن ُت؟! �ألا َه ْل َعلَّ ْم ُت؟! �أ ْن َتقُولُوا َي ْو َم الْ ِق َيا َم ِة �إِنَّا كُ َّنا َع ْن َ ٰه َذا َغ ِاف ِل َ
ترجمهی گفتار:

القیوم بلخی ما را خبر داد ،گفت :بر بندهی صالح (یعنی منصور) وارد شدم
عبد السالم بن عبد ّ
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در حالی که در مسجدی بود ،پس شنیدم که به مردم میفرماید :ای مردم! هرگاه کسی با
معجزات مسیح علیه السالم به نزد شما آمد ،سپس گفت من خدایی جز اهلل هستم یا پیامبری
پس از مح ّمد صلّی اهلل علیه و آله و سلّم هستم یا امامی پس از مهدی علیه السالم هستم ،او
دجال است! هال آیا تبیین کردم؟! هال آیا تعلیم دادم؟! «مبادا
را تصدیق نکنید؛ چراکه او مسیح ّ
در روز قیامت بگویید که ما از این بیخبر بودیم» (أعراف!)172 /

� . 14أخْ َب َرنا ُم َح َّم ُد ْب ُن �إِ ْبرا ِهی َم الشِّ یرا ِز ُّي ،قا َل :قا َم الْ َم ْن ُصو ُر ِفینا َخ ِطیباً َف َو َع َظنا َو �أ ْح َس َن َو ْع َظنا
َح َّتی ا ْقشَ َع َّر ِت الْ ُجلُو ُد َو َر َجف ِ
س قا َم �إِلَ ْی ِه
وب َو َب َک ِت الْ ُع ُیو ُن َو ُر ِف َع ِت ا ْل� أ ْص ُ
َت الْ ُقلُ ُ
وات! َف َل ّما َج َل َ
َر ُج ٌل ِم ْن �أ ْصحابِنا َف َمد ََح ُه َو قا َل لَ ُه ِفي َم ْد ِح ِه� :إِنَّكَ َل�أنْ َت �إِل ُه الْ ِ
ین! َفغ ِ
َض َب الْ َم ْن ُصو ُر َغ َضباً
واع ِظ َ
شَ ِدیداً َو قا َل لَ ُه� :أ ْس ُک ْت �-أ ْس َک َتكَ اللّ ُهَ -ف إِ�نَّ ُه لا �إِل َه �إِلّا اللّ ُه َو �أ ّما �أنا َف ُم َعلِّ ُم َخ ْیرٍ! َفقا َل لَ ُه الْما ِد ُح:
ُج ِع ْل ُت ِفدا َك �إِنِّي ما َع َن ْی ُت ِم َن ا ْل إِ�ل ِه ما ُی ْع َب ُد ِم ْن ُد ِ
ون اللّ ِه َع َّز َو َج َّل َول ٰ ِک َّن ُه َک ِل َم ٌة َیقُولُونَها بِ�ألْ ِس َن ِت ِه ْم!
َفقا َل لَ ُهَ :و َه ْل �أ ْه َلكَ ال َّنصاری ٰ �إِلّا َک ِل َم ٌة َیقُولُونَها بِ�ألْ ِس َن ِت ِه ْم؟! ك َُب َر ْت َك ِل َم ًة َتخْ ُر ُج ِم ْن �أ ْف َوا ِه ِه ْم ۚ �إِ ْن
َت �إِلیٰ �أ ْصحابِ ِه َو قا َل� :إِ ْع َل ُموا ما َتقُولُو َن َ -ی ْغ ِف ُر اللّ ُه لَ ُک ْمَ -ف إِ� َّن الشَّ ْیطا َن
َيقُولُو َن �إِ َّلا َك ِذ ًبا !ثُ َّم الْ َتف َ
اس قا َد َت ُه ْم؟ قا َل:
َی ِب ُ
یض َو ُی َف ِّر ُخ! َف ُق ْل ُت لَ ُهُ :ج ِع ْل ُت ِفدا َك َه ْل لَنا �أن ن َُس ِّم َیكَ ا ْل إِ�ما َم کَما ُی َس ِّمي النّ ُ
لا ٰذا َك ْاس ٌم لا َی َت َس ّمی ٰ بِ ِه َغ ْی ُر الْ َم ْه ِد ِّي �إِلّا َد ّجا ٌل!
ترجمهی گفتار:

مح ّمد بن ابراهیم شیرازی ما را خبر داد ،گفت :منصور در میان ما به خطبهای برخاست،
پس ما را اندرز داد و نیکو اندرز داد تا جایی که پوستها لرزید و دلها تکان خورد و چشمها
گریست و صداها باال رفت! پس چون نشست مردی از یارانمان به سوی او برخاست و او را
ستایش کرد و در ستایش او گفت :هرآینه تو خدای واعظانی! پس منصور سخت به خشم آمد
و به او فرمود :ساکت شو که خداوند ساکتت کند؛ چراکه جز خداوند خدایی نیست و من تنها
معلّم خیری هستم! پس ستایشگر گفت :فدایت شوم ،منظور من از خدا کسی که جز خداوند
بلندمرتبه پرستش شود نبود ،بل آن کلمهای است که با زبانهاشان میگویند! پس به او فرمود:
و آیا مسیحیان را جز کلمهای که با زبانهاشان میگویند هالک کرد؟! «کلمهی بزرگی است که
از دهانهاشان بیرون میآید ،آنان جز دروغی نمیگویند» (کهف !)5 /سپس به یاران خود روی
نمود و فرمود :بدانید که چه میگویید -خداوند شما را بیامرزد-؛ چراکه شیطان تخم میگذارد
و جوجه میکند! در این هنگام من گفتم :فدایت شوم ،آیا ما میتوانیم تو را امام بنامیم همان
طور که مردم رهبرانشان را (امام) مینامند؟ فرمود :نه ،این نامی است که جز مهدی کسی به
دجال!
آن نامیده نمیشود مگر ّ
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شرح گفتار:

به راستی اینها حکمتهای بالغهای است که چشم را روشن و دل را زنده میکند .خداوند را بر
ظاهر ساختن این نور الهی سپاس میگزاریم که به وسیلهی او حق را آشکار کرد و باطل را رسوا
ساخت و ما را از تاریکیهای جهل و حیرت بیرون آورد و به روشنایی علم و بصیرت رهنمون
شد و برای یاری خلیفهاش و تشکیل حکومتش در زمین برانگیخت .هر چند هماینک فتنهی
دجاالن جهان را تاریک نموده ،ولی خداوند بندگانش را در این تاریکی رها نکرده ،بلکه برای
ّ
هدایتشان چراغی را برافروخته و با این وصف ،هر کس از آنان گمراه شود در روشنی گمراه
حجتی نخواهد داشت .ما شهادت میدهیم -و شاهد بودن خداوند کافی است -که
شده و بر او ّ
منصور هاشمی خراسانی حفظه اهلل تعالی دین را زنده کرده و مرزهایش را مشخّ ص نموده و
معرفی فرموده و برای کسی
راههایش را نشان داده و مقصدش را نمایان ساخته و سرپرستش را ّ
و�إِ ْن
بهانهای باقی نگذاشته است ،هر چند بیشتر مردم در نمییابند؛ چنانکه خداوند فرموده استَ :
َي َر ْوا َس ِبي َل ال ُّر ْش ِد َلا َي َّت ِخ ُذو ُه َس ِبيلًا َو�إِ ْن َي َر ْوا َس ِبي َل الْغ َِّي َي َّت ِخ ُذو ُه َس ِبيلًا( أعراف)146 /؛ «اگر راه رشد
را ببینند آن را در پیش نمیگیرند و اگر راه گمراهی را ببینند آن را در پیش میگیرند»!
اما مراد از «مدرنیته» در گفتار آن جناب ،نظام جدید حاکم بر جهان است که بر بنیاد انکار خداوند،
عدم اعتقاد به آخرت ،جدا ساختن دین از سیاست و اصالت دادن به انسان با رویکردی فردگرایانه
و سودجویانه ساخته شده و در ازای بخشیدن آبنباتچوبی امکانات رفاهی ،گنجینهی فرهنگ،
هنر و اخالق را به یغما برده و در نظر دلدادگانش چونان الههای جلوه کرده و جایگزین خداوند
شده است .همین نظام جدید جهانی با این مبانی «کفرآمیز» و کارکردهای «شیطانی» است که از
«غرب» آمده و مردم را «مسحور خود» ساخته و برایشان «بهشت و دوزخی دروغین» فراهم آورده
غره از پیشرفتهای علمی و صنعتی خود به «معارضه با
و خود را «پروردگار برتر آنان» شمرده و ّ
پروردگار در علم و قدرت او» برخاسته ،در حالی که ساختهی «شیطان» و موجودی «یک چشم»
ک بُعدی است و «دنیا را میبیند و آخرت را نمیبیند» و از این رو« ،پیروان خود را
یعنی ناقص و ی 
به سوی آتشی سوزان رهنمون میشود»؛ همان «یهودیان ،مسیحیان و مسلمانان سرسپردهای» که
منفعل از جلوهگریهای ساحرانهی او و با انگیزهی «داخل شدن به بهشت و رهایی از دوزخش»،
در برابر قواعد و اقتضائاتش تسلیم میشوند و در خدمت توسعه و تحقّق اهدافش قرار میگیرند و
بدین سان او را به جای خداوند میپرستند.
«دجال» است ،ولی به تبع آن کسی که در رأس آن
بیگمان این «نظام سلطه» مصداق اکمل ّ
«دجال» دانسته میشود؛ همچنانکه
قرار گرفته و آشکارا یا پنهان مشغول مدیریت آن است هم ّ
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«وصیتی ظاهره» ،مردم را به اطاعت
هر کس بدون اذن خداوند در روشنایی «آیتی ّبینه» یا
ّ
از خود فرا بخواند یا خود را پیامبری پس از مح ّمد صلّی اهلل علیه و آله و سلّم یا امامی پس از
«دجاالن» است.
مهدی علیه السالم بداند ،یکی از ّ
ضمن توصیه به تدبّر دربارهی هر یک از حکمتهای فوق برای درک نکات آشکار و پنهان آنها،
دعوت میکنیم که برای خواندن حکمتها و اشارات دیگری از آن جناب در این باره ،به کتاب
شریف «بازگشت به اسالم» مبحث «آمیزش با ملل و فرهنگهای غیر اسالمی» (ص )139و
مبحث «ممانعت دشمنان اسالم» (ص )165و نیز به گفتارهای  60 ،62 ،104و  11و برای خواندن
توضیحاتی در این باره ،به پرسشها و پاسخهای  37 ،26و  226مراجعه کنید.
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لطفا ً بر روی لینک مورد نظر خود کلیک کنید.
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