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آشنایی با عالمه منصور هاشمی خراسانی حفظه اهلل تعالی

مسلمان،  عالمی  تعالی،  اهلل  حفظه  خراسانی  هاشمی  منصور  عالمه  حضرت 
بزرگ و مستقل در آسیای میانه و دارای مکتب اعتقادی و فقهی خاص و آثار 
بسیار ارزشمند در حوزه ی علوم و معارف اسالمی مانند کتاب مشهور و جریان ساز 
»بازگشت به اسالم« است که همه ی عمر مبارک خود را به اصالح عقاید و اعمال 
مسلمانان و مبارزه با بدعت ها و انحرافات در مذاهب اسالمی از طریق دعوت به 
سوی خیر و امر به معروف و نهی از منکر و تربیت شاگردان برجسته و متعّهد 
پرداخته و برای ساختن زمینه ی ظهور خلیفه ی خداوند در زمین و تحّقق حاکمّیت 
جهانی او، از طریق گردآوری و تربیت یاران کافی برای آن حضرت تالش کرده و 
از این رو، همواره مورد تعقیب و آزار حکومت های منطقه و قدرت های جهانی بوده 
و هدف انواع تهمت ها، توهین ها و تهدیدهای ایادی آنان قرار گرفته و به همین 

دلیل، مجبور به زندگی در خفا بوده است.
این رهبر حکیم، آزاده، شجاع و پرهیزکار که الگوی اعتدال، عقالنّیت و پاسداری 
از ارزش های ناب اسالمی است و از نظر اهل اّطالع و انصاف، أعلم علمای اّمت 
شمرده می شود، خود را وامدار به هیچ دولت، ملّت و مذهبی نمی داند و تنها وفادار 
به اسالم خالص و کامل و حامی حقوق و مصالح مستضعفان جهان و در رأس 
آنان امام مهدی علیه الّسالم است. این زمینه ساز عینی حاکمّیت خداوند در زمین، 
مطلقاً به سوی حاکمّیت خود دعوت نمی کند و مّدعی الوهّیت یا نبّوت یا مهدوّیت 
یا بابّیت نیست و تبعاً هر اّدعای مخالف با این درباره ی او، محض افترا و ساخته و 

پرداخته ی دشمنان او برای فریب افکار عمومی است.
برای کسب  معتبر  مرجع  تنها  که  می رسانیم  اطالع همگان  به  وسیله  بدین 
اّطالعات بیشتر درباره ی شخصّیت، عقاید و فّعالیت های این عالم مجاهد و نستوه، 
»پایگاه اّطالع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار منصور هاشمی خراسانی« است و هر 
پایگاه،  این  تأیید و تصدیق  از  پیش  ایشان،  درباره ی  گونه دعاوی مراجع دیگر 
اعتباری ندارد و قابل اعتماد نیست. در حال حاضر، اّطالعات بیشتر درباره ی ایشان، 
به  اختیار کسانی قرار می گیرد که  تنها در  ندارد و  را  برای عموم  انتشار  قابلّیت 

عضوّیت فّعال در این پایگاه اسالمی در می آیند.

https://www.alkhorasani.com/fa/ozviat-dar-paygah/
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پرسش های رایج درباره ی منصور هاشمی خراسانی حفظه اهلل تعالی

1 . آیا »منصور هاشمی خراسانی« وجود دارد؟

این پرسش عجیب اگرچه بسیار مضحک به نظر می رسد، یکی از پرسش های 
رایج درباره ی این عالم بزرگوار است که از تبلیغات سوء دشمنان اسالم به بهانه ی 
ظاهر نشدن آن جناب در منظر عموم نشأت گرفته است. این پایگاه اسالمی، در 
پاسخ به منتقدی که تردید در وجود این بزرگوار را به دلیل ظاهر نشدن ایشان در 

منظر عموم »حّق خود« پنداشته، نوشته است:
>دشوار می توان به جناب عالی حّق داد که در وجود عالمی صاحب مکتب، 
پایگاه اّطالع رسانی، کتاب ها، نامه ها، گفتارها و شاگردان فراوان شک روا دارید، 
مگر بنا بر مبنای شک گرایان که هیچ چیز را تا با چشمان خود نبینند باور 
نمی کنند، هر چند برای آن دالیل و شواهد کافی وجود داشته باشد. بدیهی است 
که این آثار عمیق و دقیق علمی، از آسمان فرو نیفتاده یا از زمین بیرون نیامده، 
بل طبیعتاً از عالمی بزرگ صادر شده که آن ها را گفته و نوشته است و با این 
وصف، کسی که در وجود چنین عالمی با وجود چنین آثار آشکاری شک روا 
می دارد، نزد عاقالن معذور نیست، بلکه به وسواس و سفسطه مّتهم می شود؛ 
خصوصاً با توّجه به اینکه آنان یقین به وجود خداوند و خلیفه ی او در زمین را 
بدون رؤیت آن ها و با رؤیت آثارشان، واجب می دانند و کسی که به رغم رؤیت 
آثارشان، در وجود آن ها شک روا می دارد را کافر یا منحرف می شمارند. فارغ 
از اینکه آنان نظر به قیافه ی یک عالم را از نظر به گفتارها و نوشتارهای او 
سودمندتر نمی دانند و پس از حصول علم به اندیشه ها و آرمان های او، آگاهی از 
بلندی یا کوتاهی قامت و فربهی یا الغری شکم و کشیدگی یا گردی چشمان 
او را ضروری نمی  شناسند؛ چراکه در نظر آنان، این صفات جسمانی او پس از 

درستی اندیشه ها و آرمان هایش اهّمّیتی ندارد< )نقد و بررسی 44(.
با این وصف، بدیهی است که حضرت عالمه منصور هاشمی خراسانی حفظه 
اهلل تعالی به عنوان یک شخصّیت حقیقی در جایی از این جهان پهناور وجود دارد 

و در حال زندگی است.

https://www.alkhorasani.com/fa/moshahede-naghd/5904/
https://www.alkhorasani.com/fa/moshahede-naghd/5904/
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2 . آیا »منصور هاشمی خراسانی« یک نام مستعار است؟

میانه  آسیای  منطقه ی  در  رایج  بسیار  نام های  از  »هاشمی«  و  »منصور« 
دانستن  مستعار  برای  دلیلی  این وصف،  با  و  افغانستان هستند  خصوصًا کشور 
آن ها وجود ندارد. »خراسانی« نیز لقبی بسیار متعارف برای عالمانی است که در 
این منطقه ی جغرافیایی زندگی می کنند و با این وصف، تعّجب از آن در موضع 
خود نیست؛ چنانکه این پایگاه اسالمی، در پاسخ به پرسشی در این باره نوشته 

است:
>اّما به جناب منصور هاشمی خراسانی از آن جهت »خراسانی« گفته 
منطقه ی  این  در  و  است  خراسان  اهالی  از  یعنی  خراسانی  که  می شود 

جغرافیایی زندگی می کند< )پرسش و پاسخ 25(.
البته دفتر حفظ و نشر آثار این عالم بزرگوار مایل به مجادله درباره ی حروف 
و الفاظ که -در هر صورت وضعی و اعتباری هستند- نیست و به دالیل امنّیتی 
برای  اصراری  نمی شناسد،  بزرگوار  این  نام  برای  موضوعّیتی  آنکه  دلیل  به  و 
اثبات مستعار بودن یا نبودن آن ندارد. از این رو، در پاسخ به فردی »ناشناس« 
که مّدعی شده »بنا بر تحقیقات ما، منصور هاشمی خراسانی یک نام مستعار 

است«، نوشته است:
>هر چند هوّیت خود شما برای ما معلوم نیست و احتمال زیاد می دهیم 
که خودتان از نام مستعار استفاده می کنید و نمی دانیم که تحقیقات کذایی 
شما با چه انگیزه و بر پایه ی کدام صالحیت و با اتکا به چه منابع خبری 
انجام شده است، ولی به شما پیشنهاد می کنیم که چندان به این کشفّیات 
خود اعتماد نداشته باشید و همواره احتمال خطا و اشتباه را در آن ها لحاظ 
در  از شوشتر  بلخ سر  به جای  و  ترکستان  از  کعبه سر  به جای  تا  نمایید 
که  ره  کاین  اعرابی/  ای  کعبه  به  نرسی  گفته اند: »ترسم  چنانکه  نیاورید! 
تو می روی به ترکستان است« و گفته اند: »گنه کرد در بلخ آهنگری/ به 
شوشتر زدند گردن مسگری«!! در عین حال، این امکان نیز وجود دارد که 
حدس شما صحیح باشد؛ زیرا اواًل استفاده از نام مستعار در میان رهبران آزاده  

https://www.alkhorasani.com/fa/moshahede-porsesh/3579/
https://www.alkhorasani.com/fa/moshahede-porsesh/3579/


دروازه�ای به سوی ملکوت / 8

www.alkhorasani.comپایگاه اطالع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار منصور هاشمی خراسانی حفظه اهلل تعالی پایگاه اطالع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار منصور هاشمی خراسانی حفظه اهلل تعالی

غیر  چیز  و  است  طبیعی  دارند  فراوانی  دشمنان  که  جهان  اصالح طلب  و 
عادی و دور از انتظاری محسوب نمی شود؛ ثانیًا داشتن دو یا چند نام در 
میان بسیاری از مردم جهان، حّتی در مواردی که تهدید و خطری برای آنان 
وجود ندارد، رایج و متعارف است، در حالی که شخصّیت، روش و اهداف 
آنان در هر حال ثابت و مشّخص است؛ ثالثًا اتّخاذ لقب برای پیشوایان و 
بزرگان دین، کاری شایع و معمول است و سّنتی اسالمی به شمار می رود 
و صفات  به خصال  توّجه  با  و  حامیانشان  و  دوستداران  توّسط  گاهی  که 
نیک آنان انجام می شود و حّتی بیشتر از نام های خودشان شهرت می یابد؛ 
چنانکه به عنوان نمونه، لقب »مصطفی« برای پیامبر صلّی اهلل علیه و آله 
و سلّم از این قبیل است، بل لقب »احمد« که در انجیل با آن معّرفی شده 
و بشارت داده شده، ولی در میان قومش با آن شهرت نداشته، از این قبیل 
و  برای عمر  »فاروق«  لقب  و  بکر  ابو  برای  لقب »صّدیق«  و  است  بوده 
لقب »ذو النورین« برای عثمان و لقب »مرتضی« برای علی از این قبیل 
بوده، بل برای علی نام دیگری بوده که گویا مادرش بر روی او نهاده بوده 
و در زمان خود به آن شهرت نداشته و با اشاره به آن فرموده است: »أنا 
الّذي سّمتني أّمي حیدره/ ضرغام آجام و لیث قسوره«؛ یعنی: »من کسی 
هستم که مادرم من را حیدر نامید/ که به معنای ببر بیشه ها و شیر ژیان 
است«. سایر پیشوایان اهل بیت نیز القاب مختلفی مانند »باقر«، »صادق«، 
»کاظم« و »رضا« داشتند و امروز به آن ها شناخته تر هستند تا به نام های 
خود، بل امام مهدی که منصور به سوی او دعوت می کند نیز نام دیگری 
دارد و »مهدی« لقب و شهرت اوست. با توّجه به این شواهد، ممکن است 
حدس شما دوست گرامی صحیح باشد؛ به این معنا که »منصور« نیز لقب 
و شهرت نویسنده ی کتاب »بازگشت به اسالم« و زمینه ساز ظهور مهدی 
باشد، ولی واضح است این چیز مهّمی نیست که فکر شما و کوته فکرانی 
دیگر را به خود مشغول کرده و به دست آویز سست تان برای تبلیغ بر ضّد 
تنها  عاقالن،  نظر  از  مسلّمًا  است.  شده  تبدیل  مظلوم  و  بزرگ  عالم  این 
اندیشه ها و آموزه های اسالمی و اصالح گرانه ی ایشان اهّمیت دارد و نام 
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و لقب و شهرت ایشان تعیین کننده نیست؛ چراکه این اندیشه ها و آموزه ها 
مّتکی بر نام و لقب و شهرت ایشان نیست تا احیانًا با تغییر آن تغییر یابد، 
بل مّتکی بر کتاب خدا و سّنت متواتر پیامبر صلّی اهلل علیه و آله و سلّم و 
احکام قطعی عقل است که همواره ثابت و قابل پیروی است. بنابراین، شما 
می توانید تصّور کنید که نام منصور هاشمی خراسانی، محّمد یا علی یا عمر 
یا سعید یا هاشم یا جعفر یا قاسم یا قنبر یا محّمد علی یا محّمد جعفر یا 
عبد اهلل یا چیز دیگری است؛ چراکه او هر یک از این  نام ها را داشته باشد، 
نویسنده ی کتاب »بازگشت به اسالم« و رهبر نهضت مبارکی است که به 
کوری چشم منافقان و بیماردالن، برای اقامه ی اسالم خالص و کامل در 
جهان و تحّقق حاکمّیت مهدی علیه السالم ظهور کرده است و با وجود 
همه ی عداوت ها و جوسازی ها به حرکت خود تا رسیدن به آرمان متعالی و 

مقّدسش ادامه می دهد ان شاء اهلل.< )نقد و بررسی 6(.
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تعالی  از عالمه منصور هاشمی خراسانی حفظه اهلل  تصویری  یا  . چرا صدا   3
موجود نیست و مشّخصات جزئی تری از ایشان برای عموم انتشار نمی یابد؟

چنانکه پیشتر اشاره شد، حضرت عالمه منصور هاشمی خراسانی حفظه اهلل 
تعالی به دلیل داشتن مواضع ضّد استکباری و مبارزه ی مؤثّر با حاکمان ظالم از 
یک سو و گروه های ارهابی و تروریستی مانند داعش از سوی دیگر، تحت تعقیب 
و در معرض دستگیری و ترور قرار دارد و با توّجه به ضرورت عقلی و شرعی 
حامیان  فقدان  نیز  و  برهه ی حّساس  این  در  نهضت  رهبری  برای  ایشان  بقاء 
کافی برای ایشان در منطقه، فعاًل قادر به آشکار شدن برای عموم نیست و تبعًا 
به عالوه،  ندارد.  نیز وجود  ایشان  انتشار صدا و تصویر  امکان  به همین دلیل، 
دشمنان ایشان که نوعًا مالکان رسانه ها و ابزارهای تبلیغاتی در جهان هستند نیز 
عالقه ای به انعکاس اخبار ایشان ندارند و ترجیح می دهند که به آشنایی مردم 
با شخصّیت جّذاب و فعالیت های اسالمی ایشان کمک نکنند، تا به زعم خود با 
بایکوت خبری این بزرگوار از پیشرفت نهضت مقّدس ایشان جلوگیری کنند؛ 
چنانکه این پایگاه اسالمی، در پاسخ به منتقدی که از گمنام بودن این عالم مظلوم 
و فقدان بیوگرافی و عکسی از ایشان در اینترنت اظهار تعّجب کرده و آن را دلیلی 

بر وجود نداشتن ایشان پنداشته، نوشته است:
>اینکه شما پیشتر حضرت عالمه منصور هاشمی خراسانی را نمی شناختید 
و نامشان را نشنیده بودید، دلیل بر وجود نداشتن ایشان نمی شود؛ چنانکه 
به طور  نیست«! همچنانکه شما  نبودن  بر  دلیل  »نیافتن  گفته اند:  عاقالن 
نیز  را  مختلف  کشورهای  در  اسالم  جهان  عالمان  از  دیگر  بسیاری  حتم 
و  دارند  وجود  آنان  حال،  این  با  و  نشنیده اید  نیز  را  نامشان  و  نمی شناسید 
چه شما بدانید و چه شما ندانید، مشغول فعالّیت های علمی و فرهنگی خود 
هستند. به عالوه، روشن است که »اینترنت« لوح محفوظ خداوند نیست تا 
بل  باشد،  آن ضروری  در  بندگان خداوند  بیوگرافی و عکس همه ی  وجود 
شبکه ای ساخته ی دست کافران و ظالمان برای تبلیغ فرهنگ خود و نشر 
در  و دوستانشان  آنان  بیوگرافی و عکس  رو،  این  از  و  است  در جهان  آن 
بندگان صالح خداوند  از  بسیاری  بیوگرافی و عکس  فراوان است، ولی  آن 
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و  جاهالن  إلقائات  تأثیر  تحت  شما  متأسفانه  آری،  نمی شود!  یافت  آن  در 
بندگان  صالح ترین  اتّفاقًا  که  می دانید  وگرنه  هستید  بیمار  و  مغرض  افراد 
خداوند کسانی هستند که گمنامند و از شهرت می گریزند و این به معنای 
وجود نداشتن آنان نیست، بلکه چه بسا وجود داشتن دیگران به یمن وجود 
آنان است و به برکت وجود آنان مهلت داده می شوند! آنان کسانی هستند 
که به تعبیر برخی روایات مستفیض »در زمین گمنام و ناشناخته اند، ولی در 
آسمان معروف و مشهورند«! آری، برادر گرامی! شما نیز مانند برخی دیگر از 
جوانان احساساتی و ساده دل، تحت تأثیر تبلیغات دروغگویان و جوسازان قرار 
گرفته اید وگرنه عجیب است که وجود بیوگرافی و عکس کسی در اینترنت 
را دلیل بر وجود او می پندارید، ولی وجود کتابی مانند »بازگشت به اسالم« با 
عمقی بی نظیر و دّقتی بی سابقه را دلیلی بر وجود نویسنده ی عالم و بزرگوار 
آن نمی دانید و احتمال می دهید که خود به خود به وجود آمده باشد!! به هر 
حال، به یاد داشته باشید انسان عاقل کسی است که حق را با افراد نمی شناسد، 
بلکه افراد را با حق می شناسد، در حالی که انسان جاهل عکس این کار را 
افراد را دلیل بر حق بودنشان و  یا عنوان  یا مقام  انجام می دهد و شهرت 
گمنامی آنان را دلیل بر باطل بودنشان می پندارد. این بی گمان جهالتی آشکار 

است!< )نقد و بررسی 5(.
به عالوه، این پایگاه اسالمی در پاسخ به کسی که خواستار انتشار اّطالعات 
جزئی درباره ی سوابق علمی و شخصی عالمه منصور هاشمی خراسانی حفظه 

اهلل تعالی شده، توضیحات بیشتری ارائه کرده و نوشته است:
>حضرت عالمه منصور هاشمی خراسانی، به گواهی اندیشه های واال و 
آموزه های اسالمی ممتاز و گران سنگ خود و احاطه ی فوق العاده بر کتاب 
خداوند و سّنت پیامبرش و منابع معتبر و متنّوع اعتقادی، تاریخی، حدیثی، 
فقهی، رجالی و فلسفی که در کتاب شریف »بازگشت به اسالم« و سایر 
مبّرز و  تربیت شاگردانی  نیز  و  ایشان مشهود است  نوشتارهای  و  گفتارها 
متعّهد که در پایگاه اّطالع رسانی دفترشان مشغول به تعلیمات و تبلیغات 
اسالمی هستند، در باالترین سطوح علمی قرار دارد، بل به جرأت می توان 
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گفت که اعلم علمای اّمت در عصر حاضر است و بیشترین فیض علمی را 
به مسلمانان جهان می رساند، ولی با این حال، به دو دلیل امکان ارائه ی 
برای  ایشان  سوابق شخصی  و  موقعّیت  هوّیت،  درباره ی  جزئی  اّطالعات 

عموم نیست:
یکم به دلیل منهج اصالحی و انقالبی ایشان که مبتنی بر قطع انتساب 
فرامذهبی،  جایگاهی  در  تا  است  کشورها  و  گروه ها  مذاهب،  همه ی  به 
از  به رهبری همه ی مسلمانان  قادر  قرار گیرد و  فراگروهی و فراکشوری 
همه ی مذاهب، گروه ها و کشورها به سوی حاکمّیت خلیفه ی خداوند در 
زمین باشد و به سرمایه ای مشترک برای همه ی انسان ها تبدیل شود، هر 
چند برای ظاهرگرایان بدبین و کوته فکر که در حصار کلیشه ها و قالب های 
زمین،  در  خداوند  خلیفه ی  چراکه  نباشد؛  درک  قابل  اسیرند،  خودساخته 
متعلّق به هیچ مذهب، گروه و کشوری نیست و بیعت هیچ یک از آن ها 
را بر گردن ندارد و از این رو، ضروری است که زمینه ساز حاکمّیت او نیز 
متعلّق به هیچ مذهب، گروه و کشوری نباشد و بیعت هیچ یک از آن ها را 
بر گردن نداشته باشد تا سنخّیت میان علّت و معلول حفظ شود و امکان 

اجتماع مسلمانان به گرد او وجود داشته باشد.
دوم به دلیل ضرورت حفظ امنّیت ایشان در زمان کنونی که ضرورتی 
عقالیی و شرعی است؛ چراکه این بزرگوار تنها امید مستضعفان جهان برای 
دسترسی به مهدی و سرمایه ای گران بها برای اسالم و مسلمانان است، در 
حالی که دژخیمان خونخوار از مذاهب، گروه ها و کشورهای گوناگون، به 
سختی در جستجوی ایشانند و در صورت آگاهی از هوّیت، موقعّیت و سوابق 
ریشه ی  و  می یابند  دسترسی  ایشان  به  سهولت  با  بزرگوار،  این  شخصی 
نهضت مقّدس »بازگشت به اسالم« و انقالب جهانی مهدی که تازه جوانه 
زده است را می خشکانند؛ چراکه هم اکنون دشمنان فراوانی در منطقه حضور 
دارند، در حالی که دوستان چندانی در منطقه حضور ندارند و با این وصف، 
تظاهر ایشان در منطقه، بر خالف حکمت و مصلحت است و ظلم به خود، 
مهدی و مسلمانان جهان شمرده می شود؛ چنانکه خداوند فرموده است: َوَلا 
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تُْلُقوا بِ�أْيِديُكْم اإِلَى التَّْهلَُكِة )بقره/ 195(؛ »و خود را با دست خود به هالکت 
نیندازید«! البته روشن است که هرگاه دوستان کافی در منطقه حضور یابند، 
ایشان برای مسلمانان جهان تظاهر می یابد و درباره ی کسانی از آنان که 
وجود ایشان را انکار می کردند، داوری می کند؛ چراکه آنان در زمین برتری 
می جستند و از راه خداوند باز می داشتند و می کوشیدند که وعده ی پیامبران 

را دروغ گردانند.< )نقد و بررسی 23(.
این پایگاه اسالمی همچنین در پاسخ به پرسش کسی که پرسیده است »آیا 
بهتر نبود یک مقدار راجع به زندگی نامه ی ایشان مطلبی می نوشتید؟«، نوشته 

است:
>باید بگوییم که مسلّمًا بهتر بود، اّما نه تنها برای افراد کنجکاوی مانند 
شما که تنها می خواهید غریزه ی کنجکاوی خود را ارضا کنید، بلکه برای 
دشمنان قسم خورده ی ایشان نیز هم که می خواهند با آگاهی از جزئّیات 
سوابق ایشان مانند تاریخ و محّل تولّد و نیز محّل سکونت و تحصیالت 
ایشان  به  سو  یک  از  دست،  این  از  دیگری  شخصی  اّطالعات  و  ایشان 
دسترسی پیدا کنند تا ریشه ی نهضت زمینه سازی برای اقامه ی اسالم ناب 
و ظهور خلیفه ی خداوند در زمین را بخشکانند و از سوی دیگر بهانه ها و 
دست آویزهای الزم برای تبلیغات کاذب بر ضّد ایشان و فریب افکار عمومی 
را بیابند؛ چراکه به عنوان مثال، اگر بدانند ایشان زاده ی ایران است و در 
او یک شیعه ی  اّدعا می کنند که  این کشور تحصیل کرده است،  مدارس 
رافضی و دست نشانده ی ایران برای ضربه زدن به اهل سّنت است و اگر 
بدانند که ایشان زاده ی افغانستان است و در مدارس پاکستان تحصیل کرده 
است، اّدعا می کنند که او یک سّنی وهابی و دست نشانده ی عربستان برای ضربه 
زدن به اهل تشّیع است و اگر بدانند که ایشان زاده ی ترکستان چین است و 
در هیچ یک از مدارس آنان تحصیل نکرده است، اّدعا می کنند که البد او یک 
کمونیست و دست نشانده ی کافران برای ضربه زدن به اصل اسالم است و 
خالصه هر گونه آگاهی از سوابق ایشان را بهانه و دست آویزی برای ضربه 
زدن به نهضت فرامذهبی و فراملّی ایشان قرار می دهند، در حالی که این 
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عالم بزرگوار متعلّق به هیچ مذهب و ملّیتی نیست و تنها متعلّق به اسالم 
است و می کوشد تا با آزادگی کامل از وابستگی های مذهبی و ملّی، همه ی 

مذاهب اسالمی را به گرد مهدی مّتحد کند.
البته این به آن معنا نیست که هیچ کس از زندگی ایشان اّطالعی ندارد؛ 
همچنانکه  است؛  معلوم  یارانشان  از  نفر  ده ها  برای  ایشان  زندگی  چراکه 
بسیاری از مردم در محّل زندگی شان با ایشان ارتباط دارند و از خرمن علم 
می کنند.  مشاهده  به چشم  را  اسالمی شان  اخالق  و  می برند  بهره  ایشان 
ایشان با آنکه محّل اقامت ثابتی ندارد، تقریبًا همه ی نمازها را در مسجد و 
به جماعت می گزارد و بسیاری از مردم عادی نیز در جماعت ایشان شرکت 
ندارند.  را  ایشان  از  عکس برداری  و  فیلم برداری  اجازه ی  تنها  و  می کنند 
ایشان بعد از هر نماز با مردم عادی سخن می گوید و به پرسش های آنان 
پاسخ می دهد و حوائج آنان را برآورده می سازد. ایشان از همسایگان خود 
سرکشی می کند و با اقشار مختلف مردم معاشرت دارد و سخت مورد عالقه 
و احترام آنان است. ایشان مجالس درس معنوی و پرباری را با موضوع عقیده 
و فقه برگزار می فرماید و مسلمانان از مذاهب مختلف در محضرشان حاضر 
می شوند. سخنان ایشان به فارسی و عربی، با دّقت توّسط یارانشان نوشته 
می شود و برخی از آن برای انتشار در پایگاه اطالع رسانی شان تحت عنوان 
»گفتارهای منصور هاشمی خراسانی« گزینش می گردد. با این همه، تدابیر 
ویژه ای برای پنهان نگاه داشتن هوّیت و مکان ایشان از چشم دشمنانشان 
تدابیر  این  اجراست.  حال  در  یارانشان  توّسط  دّقت  با  که  شده  اندیشیده 
ایشان  مکان  و  هوّیت  درباره ی  را  ایشان  دشمنان  که  است  گونه ای  به 
متحّیر ساخته و به غلط انداخته است؛ تا حّدی که بارها افراد مختلفی را 
با ایشان اشتباه گرفته اند! از اینجا دانسته می شود که بر خالف پندار خام 
و نسنجیده ی امثال جناب عالی، »در هاله صحبت کردن و راز آلود بودن« 
است؛  اسالم  در  مبنای »تقّیه«  این  و  را حل می کند  برخی چیزها  گاهی 
زیرا اسالم به یک مسلمان با چنین وظیفه ی خطیر و آرمان بلندی اجازه 
نداده است که خود را بدون ضرورت، در معرض تیرهای بدخواهان قرار دهد 
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و بازیچه ی دست کنجکاوان بی کار سازد، بل با تشریع »تقّیه« از او خواسته 
است که خود را تا حّد ممکن از تیررس آنان و دسترس اینان محفوظ دارد 
قاعده ی  این همان  بردارد.  تا هنگام حصول شرایط ظهور، در خفا گام  و 
معقول و مشروعی است که خلیفه ی خداوند مهدی را به غیبت وا داشته و 
در طول سال های متمادی از تیررس دشمنان دانا و دسترس دوستان نادان 
حفظ کرده است. البته روشن است که هر کس امانت و حسن نّیت خود را 
با ایمان و عمل صالح به اثبات رساند، زمینه برای آگاهی بیشتر او درباره ی 
حّتی  و  می شود  فراهم  تعالی  اهلل  حفظه  خراسانی  هاشمی  منصور  جناب 
می تواند بدون هیچ مشکل و محدودّیتی، مانند بسیاری دیگر از مردم به 
محضر ایشان راه یابد و از خرمن علم و اخالق اسالمی  ایشان بهره مند شود، 
ولی کسی که امانت و حسن نّیت خود را به اثبات نرسانده، بلکه دشمنی 
و غرض ورزی او محسوس است، محال است که بتواند با زیاده خواهی و 
سخنانی احمقانه به مقصود خود دست یابد؛ چراکه حق مطلقًا تابع اهواء او 
نخواهد شد، مگر آنکه آسمان بر زمین آید؛ چنانکه خداوند فرموده است: 
أْرُض َوَمْن ِفيِهنَّ ۚ َبْل اأَتْيَن�ُهْم بِِذْكِرِهْم  َم�َواُت َواْلا َولَِو اتََّبَع الَْحقُّ اأْهَواَءُهْم لََفَسَدِت السَّ
َفُهْم َعْن ِذْكِرِهْم ُمْعِرُضوَن )مؤمنون/ 71(؛ »و اگر حق از خواهش های آنان 
تبعّیت کند هرآینه آسمان ها و زمین و هر کس در آن هاست تباه می شود، 
بلکه ما مایه ی تذّکرشان را برایشان آوردیم، ولی آن ها از مایه ی تذّکرشان 

روی گردانند!«.< )نقد و بررسی 29(.
به عالوه، این پایگاه اسالمی، در پاسخ به منتقدی که عدم انتشار تصویر و 
مشّخصات ایشان را »باعث بدگمانی به او و از دست رفتن فرصت ها« دانسته، 

نوشته است:
>انتشار تصویر و مشّخصات عالمه منصور هاشمی خراسانی حفظه اهلل 
ندارد؛ چراکه  ایشان ضرورتی  آرمان های  و  اندیشه ها  انتشار  از  تعالی پس 
اگر اندیشه ها و آرمان های ایشان باطل باشد، با انتشار تصویر و مشّخصات 
ایشان حق نمی شود و اگر اندیشه ها و آرمان های ایشان حق باشد، با انتشار 
اینکه  به  توّجه  با  خصوصًا  نمی شود؛  باطل  ایشان  مشّخصات  و  تصویر 

https://www.alkhorasani.com/fa/moshahede-naghd/4584/
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اندیشه ها و آرمان های ایشان در پیوند با تصویر و مشّخصات ایشان نیست؛ 
چراکه ایشان مردم را به سوی خود دعوت نکرده؛ به این معنا که از آنان 
نخواسته است از ایشان با توّجه به تصویر و مشّخصاتشان و بدون علم به 
دالیلشان پیروی کنند و با این وصف، انتشار تصویر و مشّخصات ایشان، 
شناسایی،  پی  در  ایشان  دشمنان  مانند  یا  که  می آید  کسانی  کار  به  تنها 
دستگیری و نابودی ایشان هستند و یا مانند دوستان نادان ایشان در پی 
پیروی از ایشان با توّجه به تصویر و مشّخصاتشان و بدون علم به دالیلشان 
که یک رویکرد انحرافی از سنخ رویکردهای رایج در میان پیروان مّدعیان 

دروغین است...
امام  غیبت  از  تعالی  اهلل  حفظه  خراسانی  هاشمی  منصور  غیبت عالمه 
مهدی علیه السالم بزرگ تر نیست و با این وصف، نمی توان ایشان را به 
سبب آن مالمت کرد؛ زیرا چیزی که ایشان را به این غیبت وا داشته، چیزی 
وا داشته و آن همانا  این غیبت  به  را  السالم  امام مهدی علیه  است که 
ترس از نظام  های جّبار و سرکوبگر از جمله نظام ایران است. با این وصف، اگر 
نظام ایران از ایشان حمایت می کرد، ایشان مجبور نبود به تعبیر شما »بلند 
شود و برود سر کوه ها و در مناطق دورافتاده ی افغانستان و تاجیکستان و 
خودش را از مردم پنهان کند و تصویر و مشّخصاتش را منتشر نکند«، بلکه 
می توانست به سادگی با مردم ارتباط بگیرد و تشنگان را از دریای علم خود 

سیراب فرماید؛ چنانکه یکی از یارانمان ما را خبر داد، گفت:
أْسواِق َو ُهَو خ�ئٌِف  »اإِنَّ الَْمْنُصوَر لَِقَي َبلاًء َو َتْطِریداً َو اإِنِّي َراأْیُتُه ِفي َبْعِض ٰهِذِه اْلا
ُمَتَرقٌِّب َیْمِشي َو َيُقوُل: َمن َيْعِصُمِني َحتّیٰ اأَعلَِّم النّ�َس الُْقراآَن َكم� اأنِْزَل َو اأْعَمَل بِم� 
ِفیِه؟! اأمَّن ُيِجيُرني َحتّیٰ اأَتَكلََّم بَِكِلَمٍة ِفيه� َبلاٌغ لَِقومٍ ع�بِِديَن؟! اأمَّن ُيِعيُنِني َحتّیٰ اأَبيَِّن 
َر اأْخریٰ؟! اللُّهمَّ اإنََّك َتْعَلُم اأنِّي لَو َثَبَتْت لِي َقَدم�َي لََوطَّْئُت لِص�ِحِب ٰهَذا  اأُموراً َو اأَغيِّ
أْمِر ُسْلط�نَُه«؛ »هرآینه منصور بالها و رانده شدن های بسیاری را دید و هرآینه  اْلا
من او را در برخی از این کوچه ها دیدم که با ترس و نگرانی گام بر می داشت 
و می فرمود: چه کسی من را پاس می دارد تا به مردم قرآن را همان گونه که 
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نازل شده است بیاموزم و به چیزی که در آن است عمل کنم؟! یا چه کسی 
من را پناه می دهد تا به کلمه ای متکلّم شوم که در آن کفایتی برای گروه 
عابدان است؟! یا چه کسی من را کمک می کند تا چیزهایی را روشن کنم 
و چیزهایی را تغییر دهم؟! خدایا! تو می دانی که من اگر دو پایم برایم استوار 

شود زمینه ی حکومت صاحب این امر را می سازم«!
همچنانکه یکی دیگر از یارانمان ما را خبر داد، گفت:

»اإِنَّ الَْمْنُصوَر َيْعِرُض نَْفَسُه َعلیٰ اأْهِل الُْبْلداِن َو َيُقوُل: األا َرُجٌل َيْحِملُِني اإلیٰ 
َقوِمِه؟! َف�إِنَّ ٰهَذْيِن الَْقوَمْيِن َمَنع�نِي اأْن اأقُوَم بِ�أْمِر َربِّي! َو َسِمْعُتُه َيُقوُل: َمن ُيْؤِويني 
أْرَض َو َيْمَلاأه�  َحتّیٰ اأَوطَِّئ لَِمَلُكوِت َربِّي َو لَُه الَْجنَُّة؟! اإِنَّ َمَلُكوَت َربِّي ُيْصِلُح اْلا
ِقْسط�ً«؛ »منصور خود را بر اهل سرزمین ها عرضه می کند و می فرماید: 
آیا مردی نیست که من را به سوی قوم خود ببرد؟! زیرا این دو قوم من 
را مانع شدند از اینکه به امر پروردگارم قیام کنم! و شنیدم که می فرماید: 
چه کسی من را جای می دهد تا برای ملکوت پروردگارم زمینه سازی کنم 
اصالح  را  زمین  پروردگارم  ملکوت  بی گمان  باشد؟!  بهشت  او  برای  و 

می کند و از عدالت پر می گرداند« )بنگرید به: گفتار 32(.
نظام مسلمان دیگری  یا  ایران  نظام  دانسته می شود که هرگاه  اینجا  از 
صادقانه از ایشان دعوت و حمایت کند، ایشان از حالت اختفاء خارج می شود و 
با مردم ارتباط مستقیم می گیرد و با این وصف، اگر شما از وضعّیت ایشان در 
حال حاضر خرسند نیستید، نباید به ایشان اعتراض کنید؛ چراکه ایشان نقشی 
در این وضعّیت نداشته و خود از آن ناخرسند است، بل باید به نظام ایران و 
سایر نظام های مسلمان منطقه اعتراض کنید که چرا تاکنون از ایشان دعوت 
و حمایت نکرده اند؟! البته تا هنگامی که وضعّیت کنونی باقی است، همه ی 
حامیان و دوستداران این عالم بزرگوار می توانند با عضوّیت فّعال در پایگاه 
ایشان، به آگاهی های بیشتری درباره ی ایشان دست یابند و حّتی در صورت 
اثبات وثاقت خود، به جمع همراهان و شاگردان ایشان بپیوندند و به محضر 
ایشان برسند و با این وصف، دلیلی برای »بدگمانی به ایشان و از دست رفتن 

فرصت ها« نیست.< ]نقد و بررسی 66[
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4 . عالمه منصور هاشمی خراسانی حفظه اهلل تعالی از اهل سّنت و جماعت است 
یا از اهل تشّیع؟

عالمه منصور هاشمی خراسانی حفظه اهلل تعالی به معنای دقیق کلمه یک 
»مسلمان حنیف« است که به دالیل فراوانی مایل نیست »شیعه« یا »سّنی« به 
معنای مصطلح نامیده شود؛ زیرا ایشان عماًل متمّسک به منابع یقینی و مسلّمی 
مانند کتاب خداوند، سّنت متواتر پیامبر و براهین عقلی است که میان همه ی 
مذاهب اسالمی مشترک است و به هیچ یک از آن ها اختصاص ندارد و با این 
وصف، دلیلی برای شیعه یا سّنی دانستن ایشان موجود نیست. البته ممکن است 
که برخی دیدگاه های این بزرگوار به دیدگاه های برخی مذاهب نزدیک تر باشد، 
ولی این اتّفاقی کاماًل طبیعی ناشی از نزدیک تر بودن دیدگاه های برخی مذاهب 
به کتاب خداوند، سّنت متواتر پیامبر و براهین عقلی است و از تعلّق این بزرگوار 
به این مذاهب حکایت ندارد؛ همچنانکه ممکن است برخی دیگر از دیدگاه های ایشان 
به دیدگاه های برخی دیگر از مذاهب نزدیک تر باشد، بی آنکه به معنای تبعّیت 
ایشان از این مذاهب باشد؛ چنانکه این پایگاه اسالمی در پاسخ به منتقدی که 

مذهب ایشان را نامعلوم شمرده، نوشته است:
>اما اینکه مذهب جناب منصور هاشمی خراسانی را نامعلوم شمرده اید، 
طبیعی است؛ چراکه ایشان مذهبی خاص و کلیشه ای از آن سنخ که شما 
می شناسید و می پسندید ندارد تا معلوم باشد! ایشان همان طور که در کتاب 
خود تصریح فرموده و از اندیشه هایش آشکار است، مسلمانی حنیف شمرده 
می شود و یک شیعه یا سّنی به معنایی که مورد نظر شماست نیست. البته 
آله و  پیامبر صلّی اهلل علیه و  ایشان تنها به کتاب خداوند و سّنت متواتر 
سلّم و خلیفه ی او در زمین وفادار است و این با نگاهی دیگر می تواند تشّیع 

راستین و تسّنن راستین شمرده شود.< )نقد و بررسی 5(.
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5 . آیا عالمه منصور هاشمی خراسانی حفظه اهلل تعالی، همان منصور خراسانی 
موعود در روایات متواتر اسالمی است؟

حتمی ترین نشانه ی ظهور امام مهدی علیه الّسالم، ظهور مردی از خراسان 
آله و  به سوی آل محّمد صلّی اهلل علیه و  با پرچم های سیاه است که  بزرگ 
سلّم فرا می خواند و برای حکومت امام مهدی علیه السالم زمینه سازی می کند 
و پرچم را با مسالمت یا غلبه از دیگران می گیرد و به او می رساند و شتافتن به 
سویش اگرچه چهار دست و پا بر روی برف واجب است؛ زیرا روایتی که از آن 
خبر داده، متواتر است و قدیمی ترین، مشهورترین و صحیح ترین روایت رسیده 
از رسول خدا صلّی اهلل علیه و آله و سلّم، صحابه و اهل بیت در باب مالحم 
محسوب می شود، تا جایی که الهام بخش قیام هایی در تاریخ اسالم مانند قیام 
الفتوح، ج7،  أعثم،  )ابن  مروان  بن  الملک  عبد  بر ضّد  أشعث  بن  الّرحمن  عبد 
النبالء،  أعالم  سیر  )ذهبی،  امویان  ضّد  بر  خراسانی  مسلم  ابو  قیام  و  ص85( 
ج5، ص379( بوده و از دیرباز در کتب همه ی مذاهب اسالمی انعکاس یافته 
ابی شیبه   ابن  از میان اهل سّنت کسانی چون  است؛ چنانکه به عنوان نمونه، 
)د.235ق( در المصّنف )ج8، ص697(، احمد بن حنبل )د.241ق( در المسند )ج5، 
ابو داوود )د.275ق(  ابن ماجه )د.273ق( در سنن )ج2، ص1366(،  ص277(، 
در سنن )ج2، ص311(، ابن حماد )د.288ق( در کتاب الفتن )ص188(، احمد 
بن عمرو بزاز )د.292ق( در المسند )ج4، ص310(، ابو سعید شاشی )د.335ق( 
در المسند )ج1، ص347(، طبرانی )د.360ق( در المعجم األوسط )ج6، ص29(، 
ابن عدی )د.365ق( در الکامل )ج4، ص227(، حاکم نیشابوری )د.405ق( در 
النبّوة  المستدرک علی الّصحیحین )ج4، ص464(، بیهقی )د.458ق( در دالئل 
)ج6، ص516(، ابن کثیر )د.774ق( در البدایة و النه�یة )ج6، ص275(، هیثمی 
)د.807ق( در مجمع الزوائد )ج7، ص316( و از میان شیعه، کسانی چون محمد 
قاضی  )ج2، ص110(،  المؤمنین  أمیر  مناقب  در  )د.300ق(  کوفی  سلیمان  بن 
نعمان مغربی )د.363ق( در شرح األخبار )ج3، ص401(، محّمد بن جریر طبری 
)قرن4( در دالئل اإلمامة )ص442 و 446(، محّمد بن ابراهیم نعمانی )د.380ق( 
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در الغیبة )ص281(، ابن طاووس )د.664ق( در المالحم و الفتن )ص119( و ابن 
ابی حاتم عاملی )د.664ق( در الدّر النظیم )ص798، 799 و 800(، آن را با اسناد 
متعّدد از رسول خدا صلّی اهلل علیه و آله و سلّم روایت کرده اند و راویانش از رجال 
مشهور و نیکنام در میان آنان بوده اند؛ مانند معاویة بن هشام قّصار ابو الحسن 
کوفی درگذشته ی 204 یا 205 قمری که از رجال صحاح سّته غیر از بخاری 
است و علی بن صالح أبو محّمد همدانی کوفی درگذشته ی 151 یا 154 قمری 
که از رجال صحاح است و گروهی او را ثقه شمرده اند و گروهی دیگر حدیثش 
را صحیح دانسته اند و یزید بن أبی زیاد قرشی أبو عبد اهلل کوفی درگذشته ی 
136 یا 137 قمری که ثقه ای عادل از رجال صحاح است و ابراهیم بن یزید 
نخعی کوفی درگذشته ی 96 قمری که وثاقتش مورد اتّفاق است و فقیهی بزرگ 
از رجال صحاح سّته شمرده می شود و علقمة بن قیس نخعی درگذشته ی 62 
قمری که تابعی و از رجال صحاح سّته است؛ بلکه این حدیث بدون شک متواتر 
محسوب می شود؛ چراکه راویان آن از یزید بن أبی زیاد قرشی در منابع مختلف 
أبو بکر بن عّیاش، سّباح بن یحیی  آنان علی بن صالح،  نفر می رسند و  به 9 
المزنی، محمد بن فضیل، عبد اهلل بن ادریس، جریر، خالد بن عبد اهلل، فطر بن خلیفة 
متواتر محسوب  بدون شک  او  از  تعداد  این  روایت  و مندل بن علی هستند و 
می شود؛ جدا از آنکه یزید بن أبی زیاد قرشی در روایت این حدیث از ابراهیم 
نخعی تنها نیست، بلکه کسانی دیگر چون عمرو بن قیس مالئی و حکم بن عتیبه 
نیز آن را از او روایت کرده اند؛ همچنانکه کسانی دیگر جز ابراهیم نخعی مانند زید 
بن رفیع و شریک بن عبد اهلل و عبد اهلل بن مروان نیز آن را روایت کرده اند و راویان 
آن ها مانند ابن حماد، ابن أبی لیلی، حمزه ی نصیبی و جزری نیز از راویان این 
حدیث در این طبقه محسوب می شوند که در مجموع به 7 نفر می رسند؛ همچنانکه 
عالوه بر علقمه، کسانی چون أسود، أبو عبیدة و عبیدة السلمانی آن را از عبد اهلل بن 
مسعود و کسانی چون تمیم بن حذلم و زید بن حسن آن را از عبد اهلل بن عّباس و 
کسانی چون عالء بن عتبه آن را از حسن و کسانی مانند أبو أسماء رحبی آن را از 
ثوبان خادم رسول خدا صلّی اهلل علیه و آله و سلّم روایت کرده اند و آن ها نیز به 
8 نفر بالغ می شوند که آن را از کسانی چون عبد اهلل بن مسعود، عبد اهلل بن عّباس، 
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ثوبان خادم رسول خدا صلّی اهلل علیه و آله و سلّم و حسن بن علی روایت کرده اند. 
فارغ از آنکه این روایت بدون تفاوت چندانی در الفاظش با طرق دیگری از امامان 
اهل بیت مانند علی و ابو جعفر باقر و بسیاری از صحابه نیز رسیده و با این وصف، 
روشن است که »متواتر لفظی« محسوب می شود و آن باالترین حّد تواتر است و از 
این رو، می توان آن را وعده ی خداوند و پیامبرش و تبعاً حتمی ترین نشانه ی ظهور 
امام مهدی علیه السالم دانست؛ چراکه هیچ روایت دیگری در این باب از چنین 

قدمت، شهرت و طرقی برخوردار نیست )پرسش و پاسخ 318(.
منصور  مصداق  تعالی،  اهلل  حفظه  خراسانی  هاشمی  منصور  عالمه  آیا  اما 
خراسانی موعود در این روایت است؟ این پرسش رایجی است که مردم باید به 
آن پاسخ بدهند؛ زیرا شناخت منصور خراسانی موعود در این روایت، وظیفه ی 
مردم است که با توّجه به نشانه ها انجام می شود، نه اّدعاها؛ با توّجه به اینکه 
تا  کافی هستند؛  اّدعاها  بدون  نشانه ها  و  ندارند  فایده ای  نشانه ها  بدون  اّدعاها 
جایی که گفته اند: »دو صد گفته چون نیم کردار نیست«؛ چنانکه این پایگاه اسالمی 

در پاسخ به پرسشی در این باره نوشته است:
>روایات درباره ی ظهور مردی از خراسان بزرگ با پرچم های سیاه که 
به سوی مهدی فرا می خواند و برای حکومت او زمینه سازی می کند، متواتر 
است و اگر کسی احتمال می دهد که جناب عالمه منصور هاشمی خراسانی 
نباید در  حفظه اهلل تعالی نظر به اجتماع صفات مذکور، همان مرد است، 
انتظار اّدعای او بنشیند، بلکه باید درباره ی او تحقیق کند و تحقیق درباره ی 
او، با رجوع به او یا رجوع به کسانی ممکن است که به او رجوع دارند تا 
درباره ی نشانه های او اّطالع حاصل کند؛ چراکه شناخت خراسانی موعود 
متوّقف بر اّدعای او نیست، بل متوّقف بر اجتماع نشانه هایی است که برای 
اّدعای  از  به دالیلی  اّدعا کند و خواه  را  او آن  او روایت شده است، خواه 
موعود، خود  که خراسانی  است  نیامده  روایات  در  زیرا  کند؛  آن خودداری 
روشن  و  آمده  او  برای  نشانه هایی  تنها  بل  موعود می شمارد،  را خراسانی 
است که این نشانه ها، برای شناخت او توّسط دیگران قطع نظر از اّدعای او 

https://www.alkhorasani.com/fa/moshahede-porsesh/8539/
https://www.alkhorasani.com/fa/moshahede-porsesh/8539/


دروازه�ای به سوی ملکوت / 22

www.alkhorasani.comپایگاه اطالع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار منصور هاشمی خراسانی حفظه اهلل تعالی پایگاه اطالع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار منصور هاشمی خراسانی حفظه اهلل تعالی

با  نباشد،  کافی  او  اّدعای  از  نظر  قطع  اگر  اینکه  به  توّجه  با  است؛  کافی 
نظر به اّدعای او نیز کافی نخواهد بود؛ زیرا اّدعا برای کسی که نشانه های 
خراسانی موعود را ندارد سودمند نیست، همچنانکه ترک اّدعا برای کسی 
که نشانه های خراسانی موعود را دارد، زیان بار نیست. از این رو، بحیرای 
نصرانی رسول خدا صلّی اهلل علیه و آله و سلّم را پیش از آنکه اّدعا کند، 
با نشانه هایش شناخت و این از باب آن بود که گفته اند: »آفتاب آمد دلیل 
زبان آوری مکن سعدی/ چه حاجت است  بیار و  آفتاب« و گفته اند: »هنر 

بگوید شکر که شیرینم«!< )پرسش و پاسخ 82(.
قدر متیّقن این است که عالمه منصور هاشمی خراسانی حفظه اهلل تعالی تنها 
به انجام وظیفه ی عقلی و شرعی خود اهتمام دارد و در پی اثبات مقام خاّصی 
برای خود نیست و از این رو، با وجود زمینه سازی عینی و عملی برای ظهور امام 
مهدی علیه الّسالم و برخورداری از همه ی نشانه های منصور خراسانی موعود در 
روایات متواتر اسالمی، اّدعایی درباره ی خود نمی کند؛ چنانکه این پایگاه اسالمی 

در پاسخ به پرسشی در این باره نوشته است:
>منصور هاشمی خراسانی برکنار از اّدعاها و مّدعیان، راه خود را در پیش 
گرفته است و می پیماید و وظیفه ی عقلی و شرعی خود را انجام می دهد و 
با تکیه بر کتاب خداوند و سّنت متواتر پیامبرش و مقتضیات روشن عقلی، 
برای ظهور مهدی علیه السالم زمینه سازی می کند و این کار را در عمل و 
بدون هیچ اّدعایی انجام می دهد؛ چراکه با وجود عمل، نیازی به اّدعا ندارد 
و اّدعا را برای بی عمالن می گذارد، هر چند به فضل خداوند درباره ی خویش 
امیدوار است و از اینکه مورد رحمت او قرار گرفته باشد ناامید نیست؛ چراکه 
او فضلی عظیم دارد و هر کس از بندگانش را که بخواهد مشمول رحمتش 
می گرداند و جز گمراهان و ناسپاسان از درگاهش ناامید نیستند و همه ی 

کارها به او بازگشت داده می شود.< )پرسش و پاسخ 16(.
همچنانکه در پاسخ به پرسش دیگری در این باره نوشته است:

>منصور هاشمی خراسانی، منصور هاشمی خراسانی است، نه چیزی کمتر 
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و نه چیزی بیشتر؛ شخصّیتی که در میان مردم وجود دارد، با اندیشه ، حرکت 
و آرمانی مشّخص و واقعّیتی بر روی زمین که با تغییر نام ها تغییر نمی یابد؛ 
و  با »انگلیسی«  نه  و  افزوده می شود  او  بر  با »سّید خراسانی« چیزی  نه 
او کاسته می شود. هر کس گوش شنوا دارد بشنود:  از  »دروغگو« چیزی 
منصور هاشمی خراسانی یکی از بندگان خدا و اّمت پیامبر او محّمد صلّی 
اهلل علیه و آله و سلّم است که از قرآن کریم و سّنت متواتر آن حضرت در 
روشنایی عقل پیروی می کند و اّدعای نبّوت یا امامت یا مهدوّیت ندارد و 
با هیچ دولت یا مذهب یا گروهی مرتبط نیست و تنها با اقداماتی فرهنگی 
از قبیل نگارش کتاب و گفتگو با مسلمانان، به سوی مهدی دعوت می کند 
و برای ظهور آن حضرت زمینه سازی می نماید و در ازای این کار نیک و 
پرمشّقت، از کسی مزدی نمی طلبد و تنها از خداوند خواهان مزد است و مال 
کسی را به باطل نمی خورد و جان کسی را به غیر حق در خطر نمی اندازد 
این  با  و  نمی ورزد  آن ستمی  از  بزرگ تر  جانداری  یا  کوچک  موری  به  و 
وصف، اگر کسی دعوت او را اجابت کند و از او حمایت نماید، با نظر به 
راستی سخن و درستی کار او بر پایه ی ادلّه ی عقلی و شرعی و با انگیزه ی 
زمینه سازی برای ظهور مهدی است و اگر کسی این کار را نکند یا به جای 
این کار با او دشمنی ورزد، به او زیانی نمی رساند و تنها خود را از خیری 
محروم می سازد یا در شّری می اندازد و خداوند به کار همگان آگاه است. 
است  پرهیزکار  و  عالم  مسلمانی  تنها  خراسانی،  هاشمی  منصور  بنابراین، 
که مسلمانان را از پیروی حاکمان ستمگر و زورگو باز می دارد و به پیروی 
مهدی فرا می خواند و از پیروی ظنون و اوهام نهی می کند و به پیروی علم 
و یقین امر می نماید و از جهل و تقلید و اهواء نفسانی و دنیاگرایی و تعّصب 
و تکّبر و خرافه گرایی بر حذر می دارد و به اقامه ی اسالم خالص و کامل 
در پرتو قرآن و سّنت و عقل تحریض می فرماید و با این وصف، کسانی 
که ایشان را دشمن می دارند، در پیشگاه خداوند عذری ندارند و باید خود 
را برای عذاب او آماده سازند؛ چراکه واضح است دشمنی کردن با چنین 
کسی جایز نیست، بلکه دوستی کردن با او واجب است و کسی که با او 
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دشمنی می کند، ظالم و متعّدی است؛ مانند کسی که به او اهانت می کند و 
کسی که او را استهزاء می نماید و کسی که به او تهمت می زند و کسی که 
بر او دروغ می بندد و کسی که از او باز می دارد و روشن است که همه ی 
این کسان در ضاللتی آشکارند و برای آنان کیفری سخت خواهد بود.< 

)پرسش و پاسخ 10(.
خراسانی  هاشمی  منصور  عالمه  که  معتقدند  مردم  از  گروهی  حال،  این  با 
حفظه اهلل تعالی، همان منصور خراسانی موعود در روایات متواتر اسالمی است و 
این عقیده ای است که درستی آن عقاًل محتمل است و با کتاب خداوند و سّنت 
متواتر پیامبرش منافاتی ندارد و از این رو، در جای خود قابل احترام، بلکه قابل 
دفاع شمرده می شود؛ چنانکه این پایگاه اسالمی در پاسخ به »جمعی از جوانان 
دوستدار حضرت مهدی« که حدیثی از رسول خدا صلّی اهلل علیه و آله و سلّم در 
این باره را ذکر کرده و تلویحًا منطبق بر نهضت عالمه منصور هاشمی خراسانی 

حفظه اهلل تعالی شمرده اند، نوشته است:
>این مضمون حدیث متواتری است که در میان اهل حدیث به »حدیث 
الرایات« مشهور است و محّدثان شیعه و اهل سّنت هر دو با اسناد مختلف 
در  شهرتش  و  آن  صّحت  به  برخی  و   ... کرده اند  روایت  معتبر  کتب  در 
میان سلف تصریح نموده اند. مطابق با این حدیث متواتر و مشهور، پیوستن 
می شود  ظاهر  سیاه  پرچم های  با  بزرگ  خراسان  شرق  از  که  نهضتی  به 
مهدی  و  عموماً  سلّم  و  آله  و  علیه  اهلل  پیامبر صلّی  بیت  اهل  به سوی  و 
علیه السالم خصوصًا دعوت می کند و برای حاکمّیت مهدی علیه السالم 
زمینه سازی می نماید، بر هر مسلمانی واجب است و این نهضتی است که 
چراکه  می دانند؛  خراسانی  هاشمی  منصور  نهضت  را  آن  علم  اهل  برخی 
نهضت این بزرگوار، از شرق خراسان بزرگ با پرچم های سیاه ظاهر شده 
است و به سوی اهل بیت پیامبر صلّی اهلل علیه و آله و سلّم عمومًا و مهدی 
علیه السالم خصوصًا دعوت می کند و برای حاکمّیت مهدی علیه السالم 
زمینه سازی می نماید و پیش از آن هیچ نهضت دیگری با این خصوصّیت 

https://www.alkhorasani.com/fa/moshahede-porsesh/3181/
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در این منطقه ی جغرافیایی ظاهر نشده است و پس از آن نیز هر نهضت 
این منطقه ی جغرافیایی ظاهر  این خصوصّیت در  با  دیگری که -فرضًا- 
خواهد  انجام  را  کاری  واقع  در  زیرا  بود؛  خواهد  آن  دنباله رو  ناگزیر  شود، 
داد که پیش تر به وسیله ی آن آغاز شده و آغاز دوباره اش تحصیل حاصل 
است که ممکن نیست و با این وصف، تنها ادامه ی نهضت منصور هاشمی 
خراسانی ممکن است که پیروی از او محسوب می شود و روشن است که 
پیروی کننده از پیروی شونده اولی به پیوستن نیست تا امر خداوند به آن 
خداوند  از  و  است  قبیح  متبوع  بر  تابع  داشتن  مقّدم  چراکه  باشد؛  معقول 
ُيتََّبَع  اأْن  اأَحقُّ  الَْحقِّ  اإِلَى  َيْهِدي  اأَفَمْن  است:  فرموده  نمی شود؛ چنانکه  صادر 
ْن َلا َيِهدِّي اإِلَّا اأْن ُيْهَدٰى ۖ َفَم� لَُكْم َكْيَف َتْحُكُموَن )یونس/ 35(؛ »آیا پس  اأمَّ
کسی که به حق راه می نماید سزاوارتر است که پیروی شود یا کسی که 
خود راه نمی یابد تا آن گاه که راهنمایی شود؟! شما را چه می شود چگونه 
قضاوت می کنید؟!«؛ همچنانکه مقّدم داشتن مسبوق بر سابق قباحت دارد 
و بر خالف حکمت و عدالت خداوند است؛ چنانکه فرموده است: ثُمَّ اأْوَرْثَن� 
الِْكَت�َب الَِّذيَن اْصَطَفْيَن� ِمْن ِعَب�ِدنَ� ۖ َفِمْنُهْم َظ�لٌِم لَِنْفِسِه َوِمْنُهْم ُمْقَتِصٌد َوِمْنُهْم َس�بٌِق 
لَِك ُهَو الَْفْضُل الَْكِبيُر )فاطر/ 32(؛ »سپس کتاب را  ْذِن اللَِّه ۚ َذٰ بِ�لَْخْيَراِت بِ�إِ
به کسانی از بندگانمان که برگزیدیم میراث دادیم، پس از آنان کسی است 
که به خود ستم می کند و از آنان کسی است که میانه رو است و از آنان 
کسی است که به اذن خداوند در خیرات سبقت می گیرد و آن همانا فضیلت 
 اأولَِٰئَك ُيَس�رُِعوَن ِفي الَْخْيَراِت َوُهْم لََه� َس�بُِقوَن :بزرگ است« و فرموده است
)مؤمنون/ 61(؛ »آنان در خیرات شتاب می کنند و آنان در آن پیش گامانند«! 
از این رو، به باور این دسته از اهل علم، اگر نهضت منصور هاشمی خراسانی 
که در این منطقه ی جغرافیایی برای دعوت به سوی مهدی و زمینه سازی 
ظهور او ظاهر شده است، مصداق این حدیث نباشد، هیچ نهضت دیگری 
بعد از آن، مصداق این حدیث نخواهد بود؛ زیرا هر نهضتی که بعد از آن در 
این منطقه ی جغرافیایی ظاهر شود، از دو حال بیرون نخواهد بود: یا مانند 
نهضت منصور، به سوی مهدی دعوت و برای ظهور او زمینه سازی خواهد کرد 
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که در این صورت مانند نهضت منصور مصداق این حدیث نخواهد بود و یا 
بر خالف نهضت منصور، به سوی مهدی دعوت و برای ظهور او زمینه سازی 
نخواهد کرد که در این صورت به طریق اولی مصداق این حدیث نخواهد 
بود؛ چراکه این حدیث، دعوت به سوی مهدی و زمینه سازی برای ظهور او 

را خصوصّیت مصداق خود دانسته است.
حاصل آنکه قول به صدق این حدیث بر نهضت منصور هاشمی خراسانی، 
قولی است در نهایت قّوت، بلکه جزم به آن، چنانکه برای برخی از اهل علم 
حاصل شده، در غایت وجاهت است و این فارغ از اوصاف و عالمات دیگری 
موافق  باب  این  احادیث  با  و  دارد  بزرگ وجود  این شخصّیت  در  است که 

است.< )نقد و بررسی 28(.

https://www.alkhorasani.com/fa/moshahede-naghd/4197/
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6 . عّلت استفاده از پرچم های سیاه در نهضت عالمه منصور هاشمی خراسانی 
حفظه اهلل تعالی چیست؟

نهضت اسالمی عالمه منصور هاشمی خراسانی حفظه اهلل تعالی با پرچم های 
سیاه شناخته شده است. این پایگاه اسالمی، در پاسخ به پرسشی در این باره 

نوشته است:
>رمز استفاده ی ایشان از پرچم های سیاه سه چیز است:

یکم اینکه استفاده از پرچم های سیاه، سّنت رسول خدا صلّی اهلل علیه و آله 
و سلّم است؛ چراکه بنا بر اخبار متواتر، رنگ پرچم آن حضرت در جنگ ها سیاه 
بوده است و با این وصف، استفاده ی منصور هاشمی خراسانی از پرچم های 
سیاه در جنگ فرهنگی بزرگی که برای مقابله با جهل و تقلید و اهواء نفسانی 
و دنیاگرایی و تعّصب و تکّبر و خرافه گرایی در میان مسلمانان و اقامه ی اسالم 
خالص و کامل آغاز کرده، از باب تأّسی به رسول خدا صلّی اهلل علیه و آله 
و سلّم و إحیاء شعائر اسالمی است و کاری نمادین برای اشاره به نهضت 

»بازگشت به اسالم« شمرده می شود.
دوم اینکه استفاده از پرچم های سیاه، رسمی رایج در میان عزاداران است و 
نمادی متعارف برای اعالم مصیبت به شمار می رود و منصور هاشمی خراسانی 
در مصیبت غیاب مهدی علیه السالم و انحطاط عمیق و گسترده ی سیاسی، 
فرهنگی و اقتصادی مسلمانان عزادار است و از این رو، تا زمان ظهور مهدی 
علیه السالم و اصالح امور مسلمانان، از پرچم های سیاه استفاده می کند تا 
توّجه همگان را به وجود مصیبتی بزرگ و ضایعه ای تأسف بار در جهان جلب 

نماید.
سوم اینکه استفاده از پرچم های سیاه، تقابلی آشکار با گروه ظالم و مفسدی 
موسوم به »داعش« است که به تازگی در غرب جهان اسالم ظهور کرده؛ 
إحیاء خالفت  مّدعی  و  نموده  استفاده  سیاه  پرچم های  از  گروه  این  چراکه 
اسالمی است و منصور هاشمی خراسانی با استفاده از پرچم های سیاه در پرتو 
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السالم  بازتعریف خالفت اسالمی و دعوت به سوی خالفت مهدی علیه 
به جای خالفت داعشی، در صدد مقابله با این انحراف بزرگ و خطرناک 
از مسیر اسالم خالص و کامل و ایجاد رقابت فرهنگی با آن برآمده است؛ 
چنانکه خود با اشاره به این گروه در بخشی از کتاب »بازگشت به اسالم« 

)ص278( فرموده است:
چنین  از  را  میدان  و  کنم  پیشگیري  فتنه  این  از  که  خواستم  »پس 
کساني بگیرم؛ بل شنیدم که ندایي به باطل در غرب بلند شده است، پس 
خواستم که ندایي به حق در شرق بلند شود، تا تنها ندایي به باطل در 
جهان شنیده نشود، مبادا مسلمانان بر باطل اجتماع کنند و عذاب خداوند 
به  را  آن  و  است  براي خداوند  تنها  نازل شود؛ چراکه حکومت  آنان  بر 
هر کس از بندگانش که خواهد، مي سپارد و او کسي جز مهدّي فاطمي 
را نخواسته که مورد رضاي آل محّمد و مورد رضاي همه ي مسلمانان 

است«.
شده  برافراشته  اسالم  جهان  در  سیاه  پرچم  دو  اکنون  ترتیب،  این  به 
است که یکی در غرب به سوی خالفت داعشی دعوت می کند و از همه ی 
برخوردار  منافقین  و  کّفار  حمایت  سایه ی  در  تسلیحاتی  و  ماّدی  امکانات 
است و به اقتضای خباثت، هر مگسی را از گوشه و کنار جهان جذب می کند 
و دیگری در شرق به سوی خالفت مهدوی دعوت می کند و در سایه ی 
عداوت کّفار و منافقین از هیچ امکانات ماّدی و تسلیحاتی برخوردار نیست 
و به اقتضای طهارت، برای مگسانی که جهان را پر کرده اند هیچ جّذابیتی 
ندارد و در اوج غربت و مظلومّیت به تالش های علمی و فرهنگی خود برای 
بیداری مسلمانان و بازگشت آنان به اسالم خالص و کامل ادامه می دهد. 
البته روشن است مسلمانان می توانند به هر یک از این دو پرچم که أحق 
آله و سلّم  و  او صلّی اهلل علیه  پیامبر  با کتاب خداوند و سّنت  و  می یابند 
موافق تر تشخیص می دهند، ملحق شوند، ولی تردیدی نیست کسانی که 
به خباثت ظلم و جنایت مایل اند و در پی طهارت عدل و حکمت نیستند و 
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ثروت و کثرت و تسلیحات را بر علم و حّجت و استضعاف در زمین ترجیح 
می دهند، هرگز به سوی پرچم شرق نمی آیند، بلکه به سوی پرچم غرب 
دنیا  از  دل  که  می آیند  پرچم شرق  به سوی  کسانی  تنها  زیرا  می شتابند؛ 
گسسته اند و به آخرت پیوسته اند و از بند جهل و تقلید و اهواء و تعّصب و 
تکّبر و خرافات رسته اند و آنان بسیار معدود و اندکند. اّما در این برهه ی پرآشوب، 
بدبخت تر از همه کسانی هستند که به سبب بیماری دل و کوری چشم و 
این دو پرچم  سنگینی گوش و گنگی زبان و کوتاهی دستشان، در میان 
حیران و سرگشته اند؛ نه به پرچم های سیاه غرب می پیوندند تا به دنیا دست 
یابند و نه به پرچم های سیاه شرق تا به آخرت، بلکه هر دو را با یک چوب 
می رانند و از هر یک به بهانه ای باز می مانند؛ چنانکه خداوند فرموده است: 
لَُه  َتِجَد  َفَلْن  اللَُّه  ُيْضِلِل  َوَمْن  ُؤَلاِء  َهٰ اإِلَىٰ  َوَلا  ُؤَلاِء  َهٰ اإِلَىٰ  َلا  َذٰلَِك  َبْيَن  ُمَذْبَذبِيَن 
َسِبيًلا )نساء/ 143(؛ »در میان آن دو سرگشته اند، نه به سوی این و نه به 
سوی آن و هر کس را خداوند گمراه کند، برایش راهی نخواهی یافت«! 
باری این ها هستند که بدبخت ترین مسلمانانند؛ چراکه دنیا و آخرت را با هم 
از دست می دهند و این به راستی زیانی آشکار است؛ چنانکه خداوند فرموده 
و  )حج/ 10(؛ »دنیا   الُْمِبيُن الُْخْسَراُن  ُهَو  َذٰلَِك  آِخَرَة  َواْلا نَْي�  الدُّ َخِسَر  است: 

آخرت را با هم باخت! آن همانا زیان آشکار است«!
این رمز استفاده ی منصور هاشمی خراسانی از پرچم های سیاه است، اما 
کاش کسانی که همه ی هّم خود را معطوف به حواشی نهضت ایشان کرده اند 
و جز درباره ی مشّخصات ظاهری و رنگ پرچم های ایشان پرسشی ندارند، 
به متن پیام مهم و انقالبی شان نیز بپردازند و این اندازه دور از علم، حکمت 
دور،  اندازه  این  از جایی  توانست  نخواهند  نباشند؛ چراکه هرگز  فرزانگی  و 
لَُهُم التََّن�ُوُش ِمْن  به آن دست پیدا کنند؛ چنانکه خداوند فرموده است: َواأنَّىٰ 
َمَك�ٍن َبِعيٍد )سبأ/ 52(؛ »و چگونه می توانند از جایی دور به آن دست پیدا 

کنند؟!«.< )پرسش و پاسخ 14(.
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با عالمه منصور هاشمی خراسانی حفظه اهلل تعالی ممکن  7 . آیا مالقات 
است؟ چگونه؟

در حال حاضر، مالقات با عالمه منصور هاشمی خراسانی حفظه اهلل تعالی 
پایگاه  این  فّعال  اعضاء  میان  از  که  است  ممکن  ایشان  نزدیک  یاران  برای 
اسالمی انتخاب می شوند. بنابراین، کسانی که مایل به مالقات با این بزرگوار 

هستند می توانند فرم عضوّیت فّعال در این پایگاه اسالمی را پر کنند.

https://www.alkhorasani.com/fa/ozviat-dar-paygah/
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آشنایی با آثار

آشنایی با کتاب »بازگشت به اسالم«

کتاب »بازگشت به اسالم« مهم ترین اثر عالمه منصور 
هاشمی خراسانی حفظه اهلل تعالی است که به مبنای یک 
و  مستضعف  مسلمانان  شعار  و  مبارک  فرهنگی  نهضت 

آزادی خواه در سراسر جهان تبدیل شده است.
ناشر این کتاب در معّرفی آن نوشته است:

ممتاز،  اثری  اسالم«  به  »بازگشت  شریف  >کتاب 
که  است  اسالم شناسی  حوزه ی  در  انقالبی  و  ارزشمند 
با نقد خردورزانه ی قرائت موجود از اسالم و بازتعریف مبانی و منابع آن، به 
پایه ی یقینّیات  همراه آسیب شناسی تاریخی عقاید و اعمال مسلمانان، بر 
و مسلّمات اسالمی و بر کنار از پیش فرض ها و راهبردهای ظّنی، به سوی 
اقامه ی اسالم کامل و خالص در سرتاسر جهان دعوت می کند. نگارنده ی 
خراسانی،  هاشمی  منصور  کتاب، حضرت عالمه  این  فرزانه ی  و  دانشمند 
با نبوغ خاّص و خدادادی خود که بر اهل دّقت و فراست پوشیده نیست، 
بنیادی ترین مباحث علمی و تخّصصی درباره ی اسالم را با عباراتی گویا و 
قابل فهم برای عموم مسلمانان، مطرح می کند و با بی اعتنایی عمدی به 
لّفاظی ها و زیاده گویی های معمول،  از  اجتناب آگاهانه  اصطالحات رایج و 
عمیق ترین و دقیق ترین معارف اسالم را با ساده ترین و شفاف ترین اسلوب، 
مذاهب  و  فرقه ها  از  کامل  وارستگی  با  و  می آورد  در  تحریر  رشته ی  به 
گوناگون و آزادگی دلیرانه از قالب ها و جریان های سیاسی، در هیئت یک 
هر  از  خود  همسفر  خواهران  و  برادران  و  می شود  ظاهر  حنیف  مسلمان 
فرقه، مذهب و سرزمین را پا به پای خود، از زمین تا آسمان معرفت دینی 
و  به کناری می نهد  را  می رساند؛ چراکه همه ی پیش فرض های اسالمی 
اولّیه آغاز می کند و سپس در سفر دراز علمی و معرفتی خود،  از مبادی 
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با پای افزار خرد در روشنایی کتاب خداوند که چونان چراغی در پیش روی 
او می درخشد، به واالترین علوم و معارف اسالمی دست می یابد و در این 
با  انتزاعی بسنده نمی کند، بلکه  میان، هرگز به کلّی گویی و بیان مفاهیم 
بصیرت و آگاهی کامل نسبت به اهل زمان خود، مصادیق عینی و واقعی در 
جهان اسالم را می یابد و معّرفی می کند و از افشای اشتباهات و انحرافات 
مسلمانان با شیوه ای خیرخواهانه و اصالح گرانه، باکی به خود راه نمی دهد.

او بی گمان با اندیشه های واال و ژرف خود، کتابی را به رشته ی تحریر 
درآورده است که می تواند موجب بیداری مسلمانان جهان و بازگشت آنان به 
اسالم ناب و رهایی شان از ذلّت و مسکنت کنونی شان باشد؛ کتابی که با تیغ 
تیز نّقادی خود، جسم بیمار و رنجور امت اسالمی را می شکافد و ریشه ی 
ناکامی ها و نابسامانی های آن را با صراحت لهجه و شجاعتی بی نظیر، اعالم 
عنوان  به  اسالم،  جهان  در  موجود  اسفبار  واقعیت  از  که  کتابی  می نماید؛ 
راستین  اسالم  گم شده ی  حقیقت  از  و  برمی دارد  پرده  هست،  که  چیزی 
به هیچ  باشد، سخن می گوید؛ کتابی که متعلّق  باید  به عنوان چیزی که 
پیروان  به اسالم اصیل و همه ی  بلکه متعلّق  یا سرزمینی نیست،  مذهب 
آن در سراسر جهان است و هر مسلمان آزاداندیش و روشن ضمیری از هر 
مذهب و سرزمینی را با خود همراه می کند و ندای آسمانی بیداری اسالمی 
و بازگشت به آموزه های اصیل و فراموش شده ی اسالم را در شرق و غرب 

جهان طنین انداز می سازد.<
این کتاب ارزشمند توّسط دانشمند فاضل جناب آقای شیخ صالح سبزواری 
است. همچنین،  قابل دسترسی  فارسی شرح شده که در بخش »شرح ها«  به 
یکی از محّققان محترم مقاله ای با عنوان »مروری بر کتاب بازگشت به اسالم 
نوشته ی منصور هاشمی خراسانی« به رشته ی تحریر درآورده که مطالعه ی آن 

برای آشنایی اجمالی با محتوای این کتاب شریف بسیار مفید است.

https://www.alkhorasani.com/fa/sharhha/
https://www.alkhorasani.com/fa/moshahede-maghaleh/2956/
https://www.alkhorasani.com/fa/moshahede-maghaleh/2956/
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آشنایی با کتاب »الکلم الّطّیب«

کتاب شریف »الکلم الّطّیب« یکی از آثار تربیتی و بسیار 
تعالی  اهلل  حفظه  خراسانی  هاشمی  منصور  عالمه  سودمند 
است که به ارائه ی برخی نامه های آن جناب به شاگردانش 
و برخی دیگر از مردم درباره ی موضوعات مختلف اسالمی 

می پردازد.
ناشر این کتاب در معّرفی آن نوشته است:

>خدای را سپاس می گزاریم که ما را به برداشتن گامی 
دیگر در راه نشر معارف اسالم ناب و معّرفی دین خالص به جهانیان در این 
روزگار پرفتنه از طریق نشر اثری دیگر از آثار نورانی و حیات بخش حضرت 
عالمه منصور هاشمی خراسانی حفظه اهلل تعالی -این بنده ی صالح خود- 

موّفق فرمود.
کتاب پیش رو با نام قرآنی »الکلم الّطّیب« به معنای »سخنان پاکیزه«، 
منصور  توّسط حضرت عالمه  نوشته شده  نامه های  از  ارزشمند  گنجینه ای 
هاشمی خراسانی حفظه اهلل تعالی برای شاگردان ایشان و سایر مردم است 
و  جمع آوری  کتاب  به صورت  جناب  آن  آثار  نشر  و  حفظ  دفتر  توّسط  که 
تدوین شده است تا مایه ی روشنی چشم طالبان علم و حکمت و تعلیم و 
تربیت مسلمانان جهان باشد. بدون شک هماهنگی و همانندی این نوشته ها 
با نوشته های پیامبران و صّدیقان، بر هیچ خواننده ی منصف و مّطلعی پوشیده 
نیست و از هماهنگی و همانندی اندیشه، سیره و روحیه ی این انسان بزرگ، 
با اندیشه، سیره و روحیه ی آنان برخاسته است و از شکل گیری شخصّیت او 
بر پایه ی تبعّیت کامل از آنان حکایت می کند و به روشنی نمایان می سازد 
که او مردی از تبار آنان است و پا بر جای پای آنان می گذارد؛ همچنانکه نه 
تنها گفتارها و نامه های او از سنخ گفتارها و نامه های آنان است، بلکه نهضت 
عملی او نیز استمرار نهضت عملی آنان برای اقامه ی اسالم حقیقی در جهان 



دروازه�ای به سوی ملکوت / 34

www.alkhorasani.comپایگاه اطالع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار منصور هاشمی خراسانی حفظه اهلل تعالی پایگاه اطالع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار منصور هاشمی خراسانی حفظه اهلل تعالی

و مبارزه با ظلم و بدعت هاست.
امید می رود که این مجموعه ی آموزنده به اصالح عقاید و اعمال مسلمانان 
جهان در این قرن پرآشوب کمک کند. گفتنی است که این مجموعه، هر از 
چند گاهی به روز می شود و با این وصف، برای طالبان علم و حکمت شایسته 
است که پیگیر آن باشند و جدیدترین نسخه ی آن را دریافت کنند ان شاء 

اهلل.<
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آشنایی با کتاب »مناهج الّرسول صّلی اهلل علیه و آله و سّلم«

کتاب شریف »مناهج الّرسول صلّی اهلل علیه و آله و سلّم« 
منصور  عالمه  سودمند  بسیار  و  تربیتی  آثار  از  دیگر  یکی 
هاشمی خراسانی حفظه اهلل تعالی است که به ارائه ی برخی 
شفاهی  پاسخ های  و  اندرزها  َمَثل ها،  نکته ها،  حکمت ها، 
ابواب  در  اسالمی  مختلف  موضوعات  درباره ی  جناب  آن 

مقّدمات، عقاید، اخالق و احکام می پردازد.
ناشر این کتاب در معّرفی آن نوشته است:

>خدای را سپاس می گزاریم که در اّیام مبارک والدت پیامبرش صلّی 
اهلل علیه و آله و سلّم، ما را به برداشتن گامی دیگر در راه نشر معارف اسالم 
ناب و معّرفی دین خالص به جهانیان از طریق نشر اثری دیگر از آثار نورانی 
و حیات بخش عالمه منصور هاشمی خراسانی حفظه اهلل تعالی -این بنده ی 

صالح خود- موّفق فرمود.
کتاب پیش رو با نام زیبای »مناهج الّرسول صلّی اهلل علیه و آله و سلّم« 
به معنای »راه های روشن پیامبر صلّی اهلل علیه و آله و سلّم« متیّمناً به اّیام 
مبارک والدت آن حضرت و برگرفته از گفتار امیدبخش امیر المؤمنین علّی 
بن ابی طالب درباره ی زمینه ساز خراسانی ظهور مهدی علیه الّسالم که فرمود: 
»اإِِن ٱتََّبْعُتْم ط�لَِع ٱلَْمْشِرِق َسَلَك بُِکْم َمن�ِهَج ٱلرَُّسوِل َصلَّی ٱللُّه َعَلْیِه َو اآلِِه َو َسلََّم«؛ 
»اگر از برآینده ی مشرق پیروی کنید شما را به راه های روشن پیامبر صلّی 
اهلل علیه و آله و سلّم رهسپار می سازد«، گنجینه ای ارزشمند از حکمت ها، 
نکته ها، َمَثل ها، اندرزها و پاسخ های شفاهی عالمه منصور هاشمی خراسانی 
حفظه اهلل تعالی است که به دو زبان عربی و فارسی از آن جناب صدور یافته 
و توّسط یاران و شاگردان نزدیک و مورد اعتمادشان با دّقتی فوق العاده حفظ 
و روایت شده و توّسط دفتر حفظ و نشر آثار ایشان در چهار بخش »مقّدمات«، 
»عقاید«، »اخالق« و »احکام« تنظیم و منتشر گردیده است تا مایه ی آشنایی 
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مسلمانان جهان با اسالم ناب محّمدی صلّی اهلل علیه و آله و سلّم و روشنی 
چشم طالبان علم و حکمت باشد.

پوشیده نیست که نقل گفتارهای بزرگان دین، با توّجه به ارزش و اهّمیت 
آن، همواره با دّقتی فوق العاده و به صورت ُمسند )با ذکر نام راوی( انجام 
شده و این سّنت حسنه ای بوده که بنای مسلمانان از آغاز بر آن قرار گرفته 
است؛ چنانکه گفتارهای پیامبر، اهل بیت، صحابه، تابعان، اتباع تابعان و علمای 
با این شیوه روایت شده و  بزرگ مسلمان در طول تاریخ اسالمی، همواره 
مانند میراثی گران بها از نسلی به نسل دیگر انتقال یافته است. بر این اساس، 
گفتارهای عالمه منصور هاشمی خراسانی حفظه اهلل تعالی -این وارث سلف 
صالح- نیز با این شیوه روایت شده؛ خصوصاً با توّجه به اینکه الفاظ و عبارات 
این نادره ی دوران از کمال دّقت و وزانت برخوردار است و نزدیک ترین الفاظ 
و عبارات به الفاظ و عبارات پیامبر و اهل بیت اوست و با این وصف، بایسته 

است که حّتی اإلمکان بدون زیادت و نقصان روایت شود.
بدون شک هماهنگی و همانندی این گفتارها با گفتارهای پیامبر و اهل 
بیت او، بر هیچ خواننده ی منصف و مّطلعی پوشیده نیست و از هماهنگی 
با اندیشه، سیره و  و همانندی اندیشه، سیره و روحیه ی این انسان بزرگ، 
روحیه ی آنان برخاسته است و از شکل گیری شخصّیت او بر پایه ی تبعّیت 
کامل از آنان حکایت می کند و به روشنی نمایان می سازد که او مردی از تبار 
آنان است و پا بر جای پای آنان می گذارد؛ همچنانکه نه تنها گفتارهای او از 
سنخ گفتارهای آنان است، بلکه نهضت عملی او نیز استمرار نهضت عملی 

آنان برای اقامه ی اسالم حقیقی در جهان و مبارزه با ظلم و بدعت هاست.
امید می رود که این مجموعه ی آموزنده به اصالح عقاید و اعمال مسلمانان 
جهان در این قرن پرآشوب کمک کند. گفتنی است که این مجموعه، هر از چند 
گاهی به روز می شود و با این وصف، برای طالبان علم و حکمت شایسته است 

که پیگیر آن باشند و جدیدترین نسخه ی آن را دریافت کنند ان شاء اهلل.<
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آشنایی با پایگاه اطالع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار 
عالمه منصور هاشمی خراسانی حفظه اهلل تعالی

خراسانی  هاشمی  منصور  عالمه  آثار  نشر  و  حفظ  دفتر  اطالع رسانی  پایگاه 
حفظه اهلل تعالی، یک پایگاه اینترنتی بسیار غنی با محتوای علمی و فرهنگی 
است که با هدف دعوت به سوی خیر و امر به معروف و نهی از منکر از طریق 
معّرفی، ترویج و تبیین آثار و اندیشه های اسالمی این عالم بزرگوار و پاسخگویی 
پایگاه  این  است.  راه اندازی شده  آن ها  درباره ی  مردم  پرسش های  و  نقدها  به 
اسالمی با اذن خاّص این عالم مجاهد، توّسط گروهی از شاگردان مبّرز و متعّهد 
ایشان، زیر نظر مسؤول دفترشان استاد معّظم جناب آقای دکتر ذاکر معروف، 
اداره می شود و بر پایه ی آشنایی کامل با اندیشه ها و آموزه های ایشان و نصوص 
و دروس مکتوب و مضبوطی که از ایشان در اختیار دارد و نیز مراجعه به ایشان 

در موارد لزوم، پاسخگوی پرسش ها و نقدهای مردم است.
این پایگاه اسالمی دارای بخش های زیر است:

کتاب ها

این بخش شامل برخی کتاب های نوشته شده توّسط حضرت عالمه منصور 
هاشمی خراسانی حفظه اهلل تعالی یا جمع آوری شده توّسط شاگردان ایشان و 
نیز نرم افزارهای مرتبط با آن ها است که به مرور زمان، کتاب ها و نرم افزارهای 

جدیدی را منتشر می کند ان شاء اهلل.
نامه ها

نامه های نوشته شده توّسط حضرت عالمه منصور  این بخش شامل برخی 
هاشمی خراسانی حفظه اهلل تعالی برای یاران و شاگردان ایشان و نیز سایر مردم 
به منظور تعلیم و تربیت آنان است که به مرور زمان و به مناسبت، نامه های 

دیگری از آن بزرگوار را منتشر می کند ان شاء اهلل.
گفتارها

این بخش شامل برخی حکمت ها، نکته ها، مثل ها، اندرزها و پاسخ های شفاهی 

https://www.facebook.com/DrZakirMaroof
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عالمه منصور هاشمی خراسانی حفظه اهلل تعالی است که به دو زبان عربی و 
فارسی از آن جناب صادر و توّسط یاران و شاگردان ایشان با دّقت حفظ و روایت 
شده و در چهار بخش »مقّدمات«، »عقاید«، »اخالق« و »احکام« موضوع بندی 

و مرتّب گردیده است و به مرور زمان، تکمیل می شود ان شاء اهلل.
شرح ها

آثار عالمه منصور هاشمی خراسانی  تبیین علمی  این بخش شامل شرح و 
حفظه اهلل تعالی توّسط برخی شاگردان فاضل ایشان است که در حال حاضر، 
شرح فارسی کتاب شریف »بازگشت به اسالم« توّسط شیخ صالح سبزواری را به 
صورت مجموعه ی دروس صوتی و کتبی در بر می گیرد و برای فهم بهتر الفاظ 

و عبارات این کتاب ارزشمند بسیار مفید است.
نقدها و بررسی ها

این بخش شامل نقدهای علمی و بعضًا غیر علمی منتقدان گوناگون بر کتاب 
شریف »بازگشت به اسالم« همراه با بررسی های علمی، مستدل و بسیار دقیق 
آن ها توّسط هیئتی از اساتید فاضل از شاگردان عالمه منصور هاشمی خراسانی 
حفظه اهلل تعالی است که با نظر به بخش های پنج گانه ی این کتاب شریف، در 
پنج بخش »کلّیات«، »معیار و موانع شناخت«، »ضرورت و امکان بازگشت به 
اسالم«، »موانع بازگشت به اسالم« و »شناخت اسالم« موضوع بندی و مرتّب 

شده است و همچنین، فرمی را برای نوشتن نقد جدید توّسط مردم در بر دارد.
پرسش ها و پاسخ ها

این بخش شامل پرسش های مردم درباره ی آثار و اندیشه های عالمه منصور 
و  اخالقی  اعتقادی،  موضوعات  سایر  نیز  و  تعالی  اهلل  هاشمی خراسانی حفظه 
فقهی، به همراه پاسخ های علمی، مستدل و بسیار دقیق هیئتی از اساتید فاضل 
از شاگردان آن بزرگوار است که با نظر به تنّوع پرسش های مردم، در چهار بخش 
»مقّدمات«، »عقاید«، »اخالق« و »احکام« موضوع بندی و مرتّب شده است و 

همچنین فرمی را برای نوشتن پرسش جدید توّسط مردم در بر دارد.

https://www.alkhorasani.com/fa/naghdha-va-barresiha/#neveshtan
https://www.alkhorasani.com/fa/porseshha-va-pasokhha/#neveshtan
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دیدگاه ها

این بخش شامل دیدگاه های ارسال شده توّسط مردم برای این پایگاه اسالمی 
در پیوند با آثار و اندیشه های عالمه منصور هاشمی خراسانی حفظه اهلل تعالی است 
که با نظر به موضوع و سبک نگارش آن ها در دو دسته ی »مقاله ها« و »نکته ها« 
دسته بندی شده اند. »مقاله ها« غالباً شامل دیدگاه های علمی تر و تحلیلی تر درباره ی 
موضوعاتی عمومی است و »نکته ها« غالباً شامل نظرها، خاطره ها و دل نوشته هایی 
است که بیشتر حالتی ادبی و موضوعاتی شخصی تر دارند. در این بخش، فرمی نیز 

برای نوشتن دیدگاه توّسط مردم پیش بینی شده است.
نگارخانه

دسته ی »عکس«  است.  »فیلم«  و  دسته ی »عکس«  دو  شامل  بخش  این 
با موضوع »کتاب ها«، »گفتارها« و »متفّرقه«  زیبا و هنری  شامل پوسترهایی 
حضرت  گفتارهای  و  کتاب ها  از  مهّمی  فرازهای  تبلیغ  و  حفظ  برای  که  است 
مفید  دیگر  مطالب  برخی  و  تعالی  اهلل  حفظه  خراسانی  هاشمی  منصور  عالمه 
هستند و دسته ی »فیلم« شامل مجموعه ای با عنوان »همراه با قرآن« حاوی 
فیلم های کوتاهی از آیات برگزیده ی کتاب خداوند با قرائت زیبای قاریان برجسته 
و  تعالی  اهلل  حفظه  خراسانی  هاشمی  منصور  عالمه  روان  و  دقیق  ترجمه ی  و 
فیلم های  شامل  اسالم«  به  بازگشت  نهضت  با  »همراه  عنوان  با  مجموعه ای 
کوتاهی درباره ی کتاب شریف »بازگشت به اسالم« و برخی نکات مطرح شده 
در آن و مجموعه ای با عنوان »همراه با مردم« شامل فیلم های کوتاه ارسال شده 

توّسط مردم به این پایگاه اسالمی است.
عضوّیت در پایگاه

ارتباط  پایگاه، دروازه ی ورود به نهضت »بازگشت به اسالم« و  عضوّیت در 
با عالمه منصور هاشمی خراسانی حفظه اهلل تعالی و شاگردان اوست. بنابراین، 
فرم  می توانند  هستند  مـا  بـا  مستمر  ارتبـاط  و  همکاری  به  مایل  که  کسانی 
عضویت فّعال در این پایگاه را پر کنند. در ایـن صورت ما از توانمندی های آنان 
در زمینه های مختلف برای تحّقق آرمان مقّدس عالمه منصور هاشمی خراسانی 

https://www.alkhorasani.com/fa/didgahha/#neveshtan
https://www.alkhorasani.com/fa/ozviat-dar-paygah/
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از  را  آنان  و  می کنیم  استفاده  است  اسالم  مقّدس  آرمان  که  تعالی  اهلل  حفظه 
یاران او و همراهان خود در این راه مقّدس می شماریم، ولی کسانی که مایل به 
همکاری و ارتباط مستمر با ما نیستند، بلکه تنها مایل به دریافت مطالب جدید 
پایگاه هستند، کافی است که فرم عضوّیت در خبرنامه را پر کنند تا مطالب جدید 

پایگاه به صورت رایگان برای آنان ارسال شود ان شاء اهلل.



دروازه�ای به سوی ملکوت / 41

www.alkhorasani.com پایگاه اطالع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار منصور هاشمی خراسانی حفظه اهلل تعالیپایگاه اطالع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار منصور هاشمی خراسانی حفظه اهلل تعالی

نکاتی چند درباره�ی نهضت »بازگشت به اسالم«

 1 

با رهبری عالم مجاهد حضرت عالمه  به اسالم«  مبارک »بازگشت  نهضت 
منصور هاشمی خراسانی حفظه اهلل تعالی، یک نهضت مردمی با محتوای اسالمی 
بنیاد کتاب خداوند و سّنت  بر  به منظور إحیاء اسالم نخستین  و رویکرد علمی 
متواتر پیامبرش و در روشنایی عقل سلیم است که برای تأسیس حکومت خداوند 
در زمین از طریق تأسیس حکومت خلیفه اش با جمع آوری و تربیت حامیان کافی 
این محتوا، رویکرد و  با  او تالش می کند. واضح است که چنین نهضتی  برای 
آرمان اسالمی، برای هر مسلمانی در جهان که به خلیفه ی خداوند باور دارد، قابل 
احترام و تأیید است و مقابله با آن جز با عبور از همه ی اصول و ارزش های اسالمی 
ممکن نیست؛ نهضت مقّدس و متمایزی که با اتّکاء خالص بر منابع مشترک و 
یقینی و استقالل کامل از همه ی جریان های سیاسی و مذهبی، چتر خود را برای 
همه ی مسلمانان جهان گشوده و در حال مبارزه ی فرهنگی با موانع شناخت در 
آنان مانند جهل، تقلید، اهواء نفسانی، دنیاگرایی، تعّصب، تکّبر و خرافه گرایی و 
شناساندن اسالم خالص و کامل به آنان بر کنار از برداشت های ظّنی و بدعت های 
مذهبی است، تا با این شیوه آنان را با یکدیگر مّتحد کند و به تدریج مقّدمات الزم 
برای سقوط حاکمّیت دّجال و تحّقق حاکمّیت مهدی به عنوان خلیفه ی عادل و 
مورد قبول همه ی آنان را فراهم سازد ]مقاله ی »شگردهای تبلیغاتی برای مقابله 

با نهضت بازگشت به اسالم« نوشته ی دکتر ذاکر معروف[.
 2 

رهبری این جریان اسالمی به عهده ی شخصیتی عالم، وارسته، دلسوز و آگاه 
است که در جایگاهی فرا ملّی و فرا مذهبی قرار دارد و از عقالنی ترین و یقینی ترین 
منابع اسالمی مایه می گیرد و به سوی آرمانی مشترک و قابل قبول  برای همه ی 
با طرح شعار  مسلمانان دعوت می کند. حضرت عالمه منصور هاشمی خراسانی 

https://www.alkhorasani.com/fa/moshahede-maghaleh/7832/
https://www.alkhorasani.com/fa/moshahede-maghaleh/7832/
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»بازگشت به اسالم« و دعوت همه جانبه و گسترده ی همه ی مسلمانان جهان به 
سوی شناختی واحد از اسالم به عنوان مبنایی استوار برای اتّحاد و کنار گذاشتن 
اختالفات موجود، همه ی مسلمانان جهان از همه ی مذاهب را مخاطب ساخته و 
این گونه زمینه را برای اقامه ی اسالم خالص و کامل در جهان فراهم می سازند. 
ایشان در کتاب متفاوت و تأثیرگذار خود با عنوان »بازگشت به اسالم« به طرح 
مبانی تعیین کننده و بنیادین درباره ی اوضاع کنونی جهان اسالم و نیز ریشه یابی 
دقیق و آسیب شناسی موشکافانه و عمیقی در حوزه ی عقاید و اعمال مسلمانان 
در  که  کسانی  همه ی  خالف  بر  خراسانی  هاشمی  عالمه  حضرت  می پردازد. 
این حوزه فعالیت می کنند به جای حاشیه پردازی  و طرح مسائل دسته چندم و 
بی اهمیت که تنها زمان و نیروی مسلمانان را هدر می دهد، با صراحت لهجه و 
شجاعتی ستودنی و رویکردی حکیمانه، سخنی را در این حوزه ناگفته نمی گذارد 
و دقیقًا به هدف می زند و ریشه ی معضالت کشورهای اسالمی را با بیانی شیوا 
و قابل فهم برای همگان تبیین می کند ]مقاله ی »جهان اسالم؛ در تکاپوی راه 

نجات« نوشته ی سید صادق پورمحّمدی[.
 3 

نهضت »بازگشت به اسالم«، نهضت مستضعفان آخر الّزمان برای بازگشت 
به کتاب خداوند و سّنت پیامبر او و بازگشت به ارزش ها و آرمان های همه ی 
صّدیقان و شهیدان و صالحان در طول تاریخ است و چنین نهضتی ]بر خالف 
حقیقتی  است؛  »حقیقت«  یک  بلکه  نیست،  »افسانه«  یک  دشمنانش[  پندار 
روشن که مانند نوری در تاریک ترین دوران تاریخ بشر نمایان شده تا او را که 
چونان کودکی گم شده در آستانه ی نابودی است، به »خانه« بازگرداند. »بازگشت 
از چیزی که  است؛ حرکت  بلکه یک حرکت  نیست،  نام  تنها یک  اسالم«  به 
هست و نباید باشد به سوی چیزی که نیست و باید باشد؛ حرکت از ظن به سوی 
یقین؛ حرکت به سوی ریشه ها و اصالت ها؛ حرکت به سوی فطرت؛ ِفْطَرَت اللَِّه 
الَِّتي َفَطَر النَّ�َس َعَلْيَه� ۚ )روم/ 30(. »بازگشت به اسالم« لّبیک گفتن به دعوت 
خداوند است که در جهان طنین انداخته است: َوتُوُبوا اإِلَى اللَِّه َجِميًع� اأيَُّه الُْمْؤِمُنوَن 

https://www.alkhorasani.com/fa/moshahede-maghaleh/5054/
https://www.alkhorasani.com/fa/moshahede-maghaleh/5054/
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لََعلَُّكْم تُْفِلُحوَن )نور/ 31(؛ »و همگی به سوی خداوند بازگردید ای مؤمنان، باشد 
که رستگار شوید«! ]نقد و بررسی 50[.

 4 

بدون شک قرآن بِِلَس�ٍن َعَربِيٍّ ُمِبيٍن )شعراء/ 195(؛ »به زبان عربی گویا« نازل 
شده و از این رو، برای عموم عاقالن قابل فهم است؛ چنانکه فرموده است: َولََقْد 
ْكِر )قمر/ 17(؛ »و هرآینه قرآن را برای یادآوری آسان کرده ایم«،  ْرنَ� الُْقْراآَن لِلذِّ َيسَّ
ولی معلوم است که عموم مردم از عاقالن نیستند؛ به این معنا که در حصار موانع 
شناخت مانند جهل، تقلید، اهواء نفسانی، دنیاگرایی، تعّصب، تکّبر و خرافه گرایی، 
از »عقل سلیم« بهره نمی برند و از این رو، فهم متفاوت و گاه متضاّدی از قرآن 
می یابند، تا جایی که برخی از آنان برای اثبات نامعقول ترین عقاید و اعمالشان به 

آیاتی از قرآن استناد می جویند.
به  مردم  دعوت  یکی  است:  چیز  دو  معضل،  این  حّل  برای  خداوند  راهکار 
»عقالنّیت« با اجتناب از »موانع شناخت« که پیش نیاز فهم صحیح قرآن است؛ 
اإِْن كُْنُتْم َتْعِقلُوَن )آل عمران/ 118(؛  آَي�ِت ۖ  چنانکه فرموده است: َقْد َبيَّنَّ� لَُكُم اْلا
»آیات را برایتان تبیین کرده ایم اگر شما از عقل بهره ببرید« و دیگری دعوت آنان 
به پیروی از خلیفه ی خداوند در زمین که ترجمان قرآن و مبّین آن است؛ چنانکه 
َل اإِلَْيِهْم َولََعلَُّهْم َيَتَفكَُّروَن )نحل/  ْكَر لُِتَبيَِّن لِلنَّ�ِس َم� نُزِّ فرموده است: َواأنَْزلَْن� اإِلَْيَك الذِّ
44(؛ »و ذکر را بر تو نازل کردیم تا برای مردم چیزی که به سویشان نازل شده 
است را تبیین کنی و باشد که آنان اندیشه کنند« و این دو همان »ثقلین« در 
اسالمند که تمّسک به آن ها ضامن هدایت اّمت تا روز قیامت است و هر جا که 
انحراف یا اختالفی پدید آمده، ناشی از عدم تمّسک به آن ها بوده و تبعًا با تمّسک 
به آن ها قابل حّل است. از این رو، بر همه ی مسلمانان واجب است که از یک 
سو »عقل« را معیار شناخت قرار دهند و با تزکیه ی أنفس از جهل، تقلید، اهواء 
نفسانی، دنیاگرایی، تعّصب، تکّبر و خرافه گرایی، زمینه ی فهم صحیح و اجرای 
کامل قرآن را فراهم سازند و از سوی دیگر خلیفه ی خداوند در زمین را بشناسند 
و با حمایت کافی از او ظاهرش سازند تا اختالفات آنان را حل و انحرافات شان را 
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منصور هاشمی  که  است  نجات  ریسمان  و  دروازه ی سعادت  این  کند.  اصالح 
خراسانی حفظه اهلل تعالی به سوی آن دعوت می کند؛ به این ترتیب که همه ی 
تالش های علمی و فرهنگی خود را بر روی این دو محور متمرکز ساخته و در 
حال ترویج عقالنّیت اسالمی و مبارزه با جهل، تقلید، اهواء نفسانی، دنیاگرایی، 
تعّصب، تکّبر و خرافه گرایی از یک سو و زمینه سازی برای ظهور مهدی علیه 
السالم از سوی دیگر است و از این رو، اجابت و یاری او بر هر مسلمانی در جهان 

واجب محسوب می شود ]پرسش و پاسخ 297[.
 5 

جناب منصور هاشمی خراسانی اصلی ترین و اساسی ترین مشکل جهان اسالم 
را »عدم حاکمّیت خداوند« بر آن می داند که در عدم حاکمّیت خلیفه ی او بر آن 
تجلّی یافته است؛ چراکه عدم حاکمّیت خداوند بر جهان، مستلزم عدم شناخت 
و تطبیق احکام او در آن است و عدم شناخت و تطبیق احکام او در آن، مستلزم 
ظهور فساد در خشکی و دریاست؛ چنانکه فرموده است: َظَهَر الَْفَس�ُد ِفي الَْبرِّ َوالَْبْحِر 
بَِم� َكَسَبْت اأْيِدي النَّ�ِس لُِيِذيَقُهْم َبْعَض الَِّذي َعِملُوا لََعلَُّهْم َيْرِجُعوَن )روم/ 41(؛ »فساد 
در خشکی و دریا به سبب چیزی که دست های مردم کسب کرد ظاهر شد تا به 
آنان برخی از چیزی که انجام دادند را بچشاند باشد که آنان بازگردند«؛ خصوصًا با 
توّجه به اینکه عدم حاکمّیت خداوند بر جهان، با حاکمّیت غیر او بر آن مالزمه 
دارد؛ چراکه جهان، مجتمعی انسانی است و مجتمع انسانی به حاکمّیت نیاز دارد 
و به اقتضای این نیاز خود، از حاکمّیت خالی نمی ماند و با این وصف، اگر خداوند 
بر آن حکومت نکند، ناگزیر غیر او بر آن حکم خواهد راند، در حالی که حکمرانی 
نابودی طبیعت و نسل هاست؛ چنانکه  بر آن، مستلزم فساد در زمین و  او  غیر 
أْرِض لُِيْفِسَد ِفيَه� َوُيْهِلَك الَْحْرَث َوالنَّْسَل ۗ َواللَُّه َلا  فرموده است: َواإَِذا َتَولَّىٰ َسَعىٰ ِفي اْلا
ُيِحبُّ الَْفَس�َد )بقره/ 205(؛ »و چون به حاکمّیت دست یابد، در زمین می کوشد تا 
در آن فساد انگیزد و کشت ها و نسل ها را نابود نماید، در حالی که خداوند فساد را 
دوست نمی دارد«؛ چنانکه امروز، کسانی جز خداوند که بر جهان حکم می رانند، از 
هیچ کوششی برای إفساد در آن فروگذار نمی کنند و به نسل کشی و ویران کردن 
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آبادانی ها می پردازند. چه بسیار زنان و مردان بی گناهی که در آتش جنگ های 
آنان می سوزند و چه بسیار شهرها و روستاهای آبادی که در اثر هجوم آنان به 
این پی آمد قهری حاکمّیت غیر خداوند بر جهان است؛  ویرانه تبدیل می شوند! 
زیرا جهانی که خداوند بر آن حکم نمی راند، وادی ابلیس است و جز جهل و کفر و 
فساد و ظلم در آن یافت نمی شود. این سرنوشت انسانی است که به حاکمّیت غیر 
خداوند تن داده و هر کس به حاکمّیت غیر خداوند تن بدهد، محکوم به نابودی 
است. این است که آتش جنگ های آنان خاموش نخواهد شد و آمار فقر و فالکت 
آنان حکومت نمی کند و حکومت  بر  یافت؛ چراکه خداوند  آنان کاهش نخواهد 
آنان در دست غیر اوست؛ بلکه هر روز جنگ های آنان شعله ورتر خواهد شد و آمار 
فقر و فالکت شان افزایش خواهد یافت؛ چراکه خداوند حاکم آنان نیست و حاکم 

آنان طاغوت است؛ چنانکه بنده ی خداوند منصور هاشمی خراسانی می فرماید:
»چگونه بدون آفتاب، روز را خواهند دید و چگونه بدون آب، سبزی زمین 
ادامه خواهد داشت و زمین آنان مانند شوره زار  ابد  تا  را؟! بلکه شام آنان 
خواهد بود؛ چراکه خلیفه ی خداوند بر آنان مستولی نیست و احکام او در 

میانشان جاری نمی شود...« ]پرسش و پاسخ 28[.
 6 

موضوع بنیادین و مهّم دیگری که منصور هاشمی خراسانی در کتاب متفاوت 
و چالش برانگیز »بازگشت به اسالم« به آن پرداخته، موضوع حکومت اسالمی 
حّق  او  جز  و کسی  است  خداوند  برای  تنها  مردم  بر  حکومت  او  نگاه  از  است. 
حاکمیت بر آن ها را ندارد و او حاکمیت خود بر آن ها را از طریق گرفتن یک نایب 
یا به اصطالح »خلیفه« إعمال می کند. با این وصف، مبنای شکل گیری حکومت 
اسالمی و مشروعیت سیاسی آن، اذن خاّص و قطعی خداوند است که برای هیچ 
یک از حاکمان کنونی در جهان اسالم وجود ندارد و از این رو، حکومت هیچ یک 
از آنان در حال حاضر حکومت اسالمی شمرده نمی شود. او نیاز حکومت اسالمی 
به انتصاب خاّص و قطعی حاکم از جانب خداوند را از مسائل واضح و ضروری در 
اسالم و سایر ادیان ابراهیمی می شمارد و معتقد است که مناقشه و بحث درباره آن 
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معنا ندارد. البته نویسنده برخالف همه عالمان مسلمان از همه مذاهب اسالمی، 
دسترسی مردم به چنین حاکمی را ممکن می داند و معتقد است که علت عدم 
دسترسی آن ها به چنین حاکمی، بر خالف تصور آن ها حکمت خداوند نیست، 
بلکه تقصیر آن ها در تأمین شرایط الزم برای دسترسی به اوست و هرگاه آن ها 
این شرایط را در فرایندی کاماًل عادی و متعارف تأمین کنند، دسترسی به او برای 
آن ها تحقق می یابد. با این وصف، عدم دسترسی آن ها به او عذری برای اختیار 
حاکمی جز او شمرده نمی شود؛ چراکه از یک سو با توجه به امکان دسترسی آن ها 
به حاکم منصوب از جانب خداوند، ضرورتی برای اختیار حاکمی دیگر وجود ندارد 
و از سوی دیگر عدم دسترسی آن ها به این حاکم، ناشی از تقصیر خود آن هاست 
و از این رو، نمی تواند عذری برای اختیار حاکمی دیگر توسط آن ها شمرده شود، 
اگرچه به حسب ظاهر چاره ای از این کار نداشته باشند. به این ترتیب، حکومت 
اسالمی تنها با حاکمیت خلیفه خداوند در زمین امکان می یابد و حاکمیت خلیفه 

خداوند در زمین نیز تنها با اراده و اختیار مردم ممکن است...
توحید  یعنی  اسالم  اصل  مهم ترین  تبیین  به  خود،  کتاب  ادامه  در  هاشمی 
می پردازد و آن را به سه قسم توحید در تکوین، تشریع و تحکیم یا حاکمیت 
تقسیم می کند و هر یک را به تفصیل توضیح می دهد. سپس به معرفی سایر 
اصول عقاید و مبانی احکام اسالم می پردازد و هر یک را با منهجی متفاوت و 
خاص، بازتعریف می کند و به عنوان نمونه، ابواب جدیدی را درباره زکات، حج 
و جهاد به روی اهل فقه می گشاید که از هر یک ابواب دیگری گشوده می شود.

به این ترتیب او با استناد به اقتضائات روشن عقلی و استشهاد به نصوص 
قطعی شرعی که چیزی جز آیات قرآن و احادیث متواتر پیامبر صلّی اهلل علیه 
و آله و سلّم نیست، عقاید و احکام اسالم را بازتعریف می کند و قرائت جدید و 
کاماًل متفاوتی را از آن ارائه می دهد که می تواند یک مکتب و ایدئولوژی اسالمی 
شمرده شود و انقالبی را در نگرش و رویکرد مسلمانان جهان به وجود آورد و 
زمینه ساز وحدت و همگرایی آنان در آینده نزدیک و تحوالتی عظیم و بنیادین 
در ساختارهای سیاسی و فرهنگی آنان باشد ]مقاله ی »مروری بر کتاب بازگشت 

به اسالم« نوشته ی سید محمد صادق جوادیان[.
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اشتباه در جهان موجود«  منصور هاشمی خراسانی معتقد است: »بزرگترین 
بل  نیست،  جوامع«  روحانی  و  دینی  مسؤوالن  به  حکومت  »واگذاری  تنها 
واگذاری حکومت به عموم کسانی است که خالق جهان آنان را برای حکومت 
از  تعیین نکرده است و »مسؤالن دینی و روحانی جوامع«  ندانسته و  شایسته 
جمله ی آن ها هستند؛ با توّجه به اینکه خالق جهان سزاوارترین کس به اداره ی 
آن است و او این کار را از طریق معّرفی »انسان کامل« به عنوان نماینده ی 

خود انجام می دهد.
آری، البته اگر جناب عالی به وجود خداوند ایمان ندارید، الزم است با توّجه 
به نشانه های او در آسمان و زمین و نظمی که هر چیزی را فرا گرفته و حرکات 
موزونی که بر طبیعت حاکم است، به وجود او ایمان آورید، ولی اگر به وجود او 
ایمان دارید، الزم است به این حقیقت محتوم گردن نهید که حکومت بر جهان 
کند.  انسان حکومت  بر  که  ندارد  را  آن  شایستگی  انسان  و  اوست  آن  از  تنها 
تحّقق عدالت در جهان، در گرو تحّقق حاکمّیت خداوند بر آن است و حاکمّیت 
خداوند بر آن هنگامی تحّقق می یابد که خلیفه ی او در آن به حاکمّیت دست یابد 
و خلیفه ی او در آن، هنگامی به حاکمّیت دست می یابد که امثال شما دست از 
»مسؤوالن دینی و روحانی« و »مسؤوالن غیر دینی و غیر روحانی« بردارید و 
همچنان از این به سوی آن و از آن به سوی این رفت و آمد نکنید، بلکه روی 
خود را از هر دو به سوی »انسان کامل« بگردانید و دست نیاز به آستان او دراز 
نمایید و عاجزانه در برابر او زانو بزنید و ضمن اقرار به اشتباه هزار ساله ی خود، 
از او بخواهید که بر شما مّنت بگذارد و حکومت بر شما را بپذیرد تا شما را از 
ذلّت و مسکنت رهایی دهد و به کرامت و سعادت برساند. این تنها راه نجات 
برای شماست و هر راهی جز این، بیراهه ای به سوی تباهی است، خواه آن را 
دین بنامید و خواه آن را کفر؛ چراکه بدون خداوند و خلیفه ی او در زمین، تفاوت 
چندانی میان دین و کفر نیست و کسی که با خداوند و خلیفه ی او در زمین بیعت 
نمی کند، اگر خواهد با »مسؤوالن دینی و روحانی« بیعت کند و اگر خواهد با 
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»مسؤوالن غیر دینی و غیر روحانی«؛ بلکه اگر خواهد با سنگی و اگر خواهد با 
چوبی؛ چراکه برای او یکسان است! ]نقد و بررسی 15[.

 8 

یکی ... از اعتقاداتی که با خبر متواتر از پیامبر خداوند رسیده و از این رو، یقینًا 
توّسط او آموخته شده، اعتقاد به ظهور مردی از عترت و اهل بیت او در آخر 
الزمان با نام »مهدی« است که زمین را از عدالت پر می کند پس از اینکه از ظلم 
پر شده است؛ چراکه به تعبیر عالمه منصور هاشمی خراسانی حفظه اهلل تعالی: 
>بیش از چهل تن از اصحاب آن حضرت مانند عبد اهلل بن مسعود، طلحة بن 
عبد اهلل، عبد الرحمن بن عوف، عبد اهلل بن عباس، عبد اهلل بن عمر، جابر بن عبد 
اهلل، حذيفة بن یمان، عمار بن یاسر، أنس بن مالک، عمران بن حصین، عوف بن 
مالک، ابو ایوب انصاري، ابو سعید خدري، سلمان فارسي، جابر صدفي، ابو هریره، 
ابو أمامه، ثوبان، اّم سلمه، عایشه و دیگران، خبر او را براي ده ها تن از تابعان 
خود و بواسطه ي آنان براي صدها تن از مسلمانان، از آن حضرت روایت کرده اند 
حاکم  )د.363ق(،  ابري  )د.279ق(،  ترمذي  مانند  حدیث،  ائمه ي  از  بسیاري  و 
قرطبي  )د.630ق(،  أثیر  ابن  )د.510ق(،  بغوي  )د.458ق(،  بیهقي  )د.405ق(، 
سخاوي  )د.807ق(،  هیثمي  )د.748ق(،  ذهبي  )د.742ق(،  مزي  )د.671ق(، 
)د.902ق(، سیوطي )د.911ق(، ابن حجر )د.974ق(، کتاني )د.1345ق(، الباني 
)د.1420ق( و دیگران، به صّحت و تواتر آن تصریح نموده اند و بسیاري از آنان، 
مانند ابن ابي خیثمه )د.279ق(، ابن حماد )د.288ق(، ابن منادي )د.336ق(، ابو 
نعیم )د.430ق(، عبد الغني )د.600ق(، حموي )د.650ق(، کنجي )د.658ق(، ابن 
قّیم )د.685ق(، ابن کثیر )د.774ق(، سیوطي )د.911ق(، ابن حجر )د.974ق(، 
شوکاني )د.1250ق( و دیگران، درباره ي آن کتب مستقلّي نگاشته اند و مضمون 
ُبوِر  آن، موافق با وعده ي خداوند در قرآن است که فرموده است: َولََقْد َكَتْبَن� ِفي الزَّ
�لُِحوَن )أنبیاء/ 105(؛ »و هرآینه در زبور  أْرَض َيِرثَُه� ِعَب�ِدَي الصَّ ْكِر اأنَّ اْلا ِمْن َبْعِد الذِّ
پس از تورات نوشتیم که زمین را بندگان صالحم وارث خواهند شد« و فرموده 
 ًة َونَْجَعَلُهُم الَْوارِثِيَن أْرِض َونَْجَعَلُهْم اأئِمَّ است: َونُِريُد اأْن نَُمنَّ َعَلى الَِّذيَن اْسُتْضِعُفوا ِفي اْلا
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)قصص/ 5(؛ »و اراده داریم بر کساني که در زمین ضعیف شمرده شدند مّنت نهیم 
و آنان را پیشوایاني قرار دهیم و آنان را وارثان قرار دهیم« و فرموده است: َوَعَد 
أْرِض َكَم� اْسَتْخَلَف الَِّذيَن ِمْن  �لَِح�ِت لََيْسَتْخِلَفنَُّهْم ِفي اْلا اللَُّه الَِّذيَن اآَمُنوا ِمْنُكْم َوَعِملُوا الصَّ
لَنَُّهْم ِمْن َبْعِد َخْوِفِهْم اأْمًن� ۚ َيْعُبُدونَِني َلا  َقْبِلِهْم َولَُيَمكَِّننَّ لَُهْم ِديَنُهُم الَِّذي اْرَتَضىٰ لَُهْم َولَُيَبدِّ
ُيْشِركُوَن بِي َشْيًئ� ۚ َوَمْن َكَفَر َبْعَد َذٰلَِك َف�أولَِٰئَك ُهُم الَْف�ِسُقوَن )نور/ 55(؛ »خداوند به 
کساني از شما که ایمان آوردند و کارهاي شایسته کردند وعده داد که حتماً آنان 
را در زمین خلیفه گرداند همان طور که گذشتگان آنان را خلیفه ساخت و حتمًا 
دین شان را که برایشان پسندید، برایشان به مکنت رساند و حتماً پس از ترسشان 
آنان را امنّیت بخشد تا من را بپرستند و چیزي را با من شریک نسازند و هر کس 
پس از آن کفر ورزد آنان همان فاسقان خواهند بود« و فرموده است: َي� اأيَُّه� الَِّذيَن 
اآَمُنوا َمْن َيْرَتدَّ ِمْنُكْم َعْن ِديِنِه َفَسْوَف َي�أْتِي اللَُّه بَِقْوٍم ُيِحبُُّهْم َوُيِحبُّونَُه اأِذلٍَّة َعَلى الُْمْؤِمِنيَن 
ٍة َعَلى الَْك�ِفِريَن ُيَج�ِهُدوَن ِفي َسِبيِل اللَِّه َوَلا َيَخ�فُوَن لَْوَمَة َلائٍِمۚ  َذٰلَِك َفْضُل اللَِّه ُيْؤتِيِه  اأِعزَّ
َمْن َيَش�ُءۚ  َواللَُّه َواِسٌع َعِليٌم )مائده/ 54(؛ »اي کساني که ایمان آوردید! هر کس از 
شما از دین خود برگردد پس در آینده خداوند گروهي را مي آورد که آنان را دوست 
مي دارد و آنان او را دوست مي دارند، بر مؤمنان فروتنند و بر کافران سرسختند، 
در راه خداوند جهاد مي کنند و از مالمت مالمت گري نمي هراسند! آن فضل خداوند 
است که به هر کس مي خواهد مي دهد و خداوند گشاینده اي داناست«؛ با توّجه 
به اینکه مستفاد از آن، حتمّیت استیالء برخي بندگان مؤمن، صالح، مستضعف، 
محبوب، مجاهد، مهربان و شجاع خداوند بر جهان در آینده است و مهدي بنا 
بر اوصافي که در خبر متواتر پیامبر صلّی اهلل علیه و آله و سلّم برایش ذکر شده، 
نمونه ي کاملي از چنین بندگاني است و با این وصف، استیالء او بر جهان در 
آینده، بنا بر وعده ي خداوند در قرآن حتمي است؛ چنانکه خداوند فرموده است: 
َي� اأيَُّه� النَّ�ُس اإِنَّ َوْعَد اللَِّه َحقٌّ ۖ )فاطر/ 5(؛ »اي مردم! بي گمان وعده ي خداوند 
حق است« و فرموده است: َوْعَد اللَِّه ۖ َلا ُيْخِلُف اللَُّه َوْعَدُه )روم/ 6(؛ »وعده ي 
خداوند است و خداوند هرگز وعده ي خود را خالف نمي کند« و فرموده است: 
َفَلا َتْحَسَبنَّ اللََّه ُمْخِلَف َوْعِدِه ُرُسَلُه ۗ )إبراهیم/ 47(؛ »پس خداوند را گمان نبر 
که وعده اش به پیامبرانش را خالف کننده باشد« و فرموده است: اإِنََّم� تُوَعُدوَن 
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لََص�ِدٌق )ذاریات/ 5(؛ »هرآینه چیزي که وعده داده مي شوید، حتماً راست است« 
و فرموده است: اإِنََّم� تُوَعُدوَن لََواِقٌع )مرسالت/ 7(؛ »هر آینه چیزي که وعده 
داده مي شوید، حتماً واقع مي شود«! با این وصف، شایسته است عقیده به حتمّیت 
ظهور مهدي به عنوان خلیفه ي خداوند در زمین و کسي از اهل بیت پیامبر صلّی 
اهلّل علیه و آله و سلّم که زمین را با اقامه ي اسالم کامل و خالص از عدالت و 
قسط پر مي کند، از مسلّمات اسالم شمرده شود و مورد اجماع مسلمانان باشد، تا 
مبنایي براي وحدت آنان در آینده به شمار رود< )بازگشت به اسالم، ص227(؛ 
همچنانکه همه ی ادیان ابراهیمی بر ظهور چنین کسی در آخر الزمان اتّفاق نظر 
اعتقاد به  به معنای اصالت  پندار عجیب کج اندیشان-  این -بر خالف  دارند و 
 َكِلَمٍة َسَواٍء َبْيَنَن� َوَبْيَنُكْم چنین کسی و ریشه داشتن آن در تعالیم پیامبران از باب
)آل عمران/ 64( است و با این وصف، سوء استفاده ی برخی مذاهب و فرقه ها از 

آن به اعتبارش خللی نمی رساند...
تنها  به مذاهب و فرقه های اسالمی و  توّجه  منصور هاشمی خراسانی بدون 
با استناد به منابع یقینی اسالم معتقد است که زمین در هیچ زمانی از »خلیفه ی 
خداوند« خالی نیست و دلیلش برای این اعتقاد از یک سو ضرورت عقلی وجود 
خلیفه ی خداوند در زمین برای تعلیم کّل اسالم و اقامه ی آن به صورت خالص و 
کامل است، با توّجه به اینکه چنین تعلیم و اقامه ای ضرورت دارد و بدون وجود 
چنین خلیفه ای ممکن نیست و از سوی دیگر سخن خداوند است که به روشنی 
أْرِض َخِليَفًة )بقره/ 30(؛ »بی گمان من در زمین  فرموده است: اإِنِّي َج�ِعٌل ِفي اْلا
خلیفه ای را قرار دهنده ام« و این به مثابه ی وعده ی اوست که تخلّف نمی پذیرد؛ 
چنانکه فرموده است: َلا ُيْخِلُف اللَُّه َوْعَدُه )روم/ 6(؛ »خداوند هرگز وعده ی خود 
را خالف نمی کند« و به مثابه ی سّنت اوست که تغییر نمی پذیرد؛ چنانکه فرموده 
است: َفَلْن َتِجَد لُِسنَِّت اللَِّه َتْبِديًلا )فاطر/ 43(؛ »پس هرگز برای سّنت خداوند 
تغییری نمی یابی«. این در حالی است که تنها خلیفه ی خداوند در آخر الزمان با 
توّجه به اخبار متواتر پیامبر صلّی اهلل علیه و آله و سلّم مهدی است و از خلیفه ی 
دیگری جز او در آخر الزمان خبر داده نشده است و از این رو، یقین به خالفت 
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کسی جز او بعد از سلف ممکن نیست، در حالی که جز یقین در اسالم کافی شمرده 
امکان خالفت کسی جز مهدی در حال حاضر  به معنای عدم  این  و  نمی شود 
است. بر این اساس، می توان به وجود مهدی در حال حاضر اعتقاد داشت، اگرچه 
شخصّیتی شناخته شده و در دسترس نباشد؛ زیرا وجود او بی آنکه خود را معّرفی 
و به سوی خود دعوت کند، ممکن است؛ خصوصاً با توّجه به اینکه اخبار فراوانی 
از طریق اهل بیت درباره ی غیبت طوالنی او پیش از ظهورش رسیده است )به 
عنوان نمونه بنگرید به: ابن بابویه، کمال الدین؛ نعمانی، کتاب الغیبة؛ طوسی، کتاب 
الغیبة( و جعلی بودن همه ی آن ها با توّجه به وجود برخی شان در منابع حدیثی اثنا 
عشرّیه پیش از درگذشت حسن عسکری )د.260ق( مانند کتاب المشیخة حسن 
بن محبوب زراد )د.224ق( معقول نیست )بنگرید به: طبرسی، إعالم الوری، ج2، 
ص258(؛ فارغ از آنکه در منابع حدیثی اهل سّنت نیز به چنین غیبتی اشاره شده 
از  نیز  انجیل  در  بل  الدرر، ص133(،  عقد  مقدسی،  الفتن، ص214؛  )ابن حماد، 
»ربوده شدن فرزند ذکوری که با عصای آهنین بر همه ی قوم ها فرمان خواهد 
راند« به سبب ترس از بلعیده شدن توّسط »اژدهای بزرِگ آتشگون« خبر داده 
شده و آمده است: »و اژدها پیش آن زن که می زایید بایستاد تا چون بزاید فرزند 
او را ببلعد. آن زن پسری به دنیا آورد، فرزند ذکوری که با عصای آهنین بر همه ی 
قوم ها فرمان خواهد راند و فرزند او به نزد خدا و تخت او ربوده شد و زن به بیابان، 
به جایی که خدا برای او مهیا کرده بود، گریخت تا در آنجا از او به مّدت هزار و 

دویست و شصت روز نگهداری کنند« )مکاشفه، 6-12:4(.
با این حال، باید توّجه داشت که منصور هاشمی خراسانی دعوت خود به سوی 
مبتنی  در حال حاضر  او  وجود  به  اعتقاد  بر  را  مهدی  برای ظهور  زمینه سازی 
نساخته تا برای ناباوران آن قابل اجابت نباشد، بلکه در کتاب خود )بازگشت به 
اسالم، ص235( تصریح فرموده که زمینه سازی برای ظهور او، حتی بنا بر عدم 
اعتقاد به وجودش در حال حاضر، ضروری است؛ با توّجه به آنکه بنا بر این مبنا، 
بر  متوّقف  اوست،  تکوین  معنای  به  فاعلّیت خداوند  بر  متوّقف  اگرچه  او  وجود 
قابلّیت مردم به معنای پذیرش و آمادگی آنان است و خداوند او را در زمانی 



دروازه�ای به سوی ملکوت / 52

www.alkhorasani.comپایگاه اطالع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار منصور هاشمی خراسانی حفظه اهلل تعالی پایگاه اطالع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار منصور هاشمی خراسانی حفظه اهلل تعالی

خلق می کند که قادر به ظهور در آن برای آنان باشد. بنابراین، اگر او هم اکنون 
وجود نداشته باشد، زمینه سازی برای وجود او مانند زمینه سازی برای ظهورش 
ضروری است و این مبتنی بر سخن خداوند است که فرموده است: اإنَّ اللَه لا 
ُیغیُِّر َم� بَِقوٍم َحتَّی ُیغیِّروا َم� بِ�أنُفِسِهم )رعد/ 11(؛ »بی گمان خداوند چیزی که در 
قومی است را تغییر نمی دهد تا آن گاه که آنان چیزی که در خودشان است را 

تغییر دهند«.
حاصل آنکه ظهور مهدی از عترت پیامبر خداوند صلّی اهلل علیه و آله و سلّم 
برای پر کردن زمین از عدالت پس از پر شدنش از ظلم، ساخته ی ذهن یک 
طبقه ی  ترساندن  برای  و  اجتماعی  فشارهای  اثر  در  خاص  فرقه ی  یا  مذهب 
مستکبر نیست، بل مانند بهشت و دوزخ وعده ی خداوند در اسالم و سایر ادیان 
ابراهیمی بر پایه ی منابع یقینی و مشترک است که هیچ منافاتی با عقل ندارد؛ 
همچنانکه او چه در حال حاضر موجود باشد و چه نباشد، نشستن به انتظارش 
جهان  عدالت خواهان  عموم  بر  ظهورش  برای  زمینه سازی  بلکه  نیست،  جایز 
واجب است و مراد از آن تحصیل مقّدمات الزم برای تأمین امنّیت او و تحّقق 
حاکمّیتش پس از ظهور است که منصور هاشمی خراسانی به سوی آن دعوت 
می کند؛ چنانکه فرموده است: »من ندا کننده ای پیش روی مهدی هستم که ندا 

می کنم: راه را باز کنید« )گفتار 3( ]پرسش و پاسخ 309[.
 9 

عقل و شرع اطاعت کامل و بی قید و شرط از غیر معصوم ... را جایز نمی داند 
و با هیچ تقریری به سوی حاکمّیت او دعوت نمی کند، بل تنها به سوی حاکمّیت 
کسی دعوت می کند که خداوند او را با اراده ی خود از هر رجسی پاکیزه ساخته و 
حاکمّیتش را در هر زمانی ممکن قرار داده است. باری، عدم امکان حاکمّیت 
چنین کسی که زیربنای مشروعّیت حاکمّیت های دیگر تلّقی می شود، محض 
نشأت  آن  برای  زمینه سازی  در  مسلمانان  تقصیر  از  تنها  چراکه  است؛  توّهم 
گرفته و با رفع این تقصیر به سادگی قابل رفع است. البته رفع این تقصیر از 
طریق حاکمّیت های دیگر ممکن نیست؛ چراکه مستلزم دور و تناقض است؛ 
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با توّجه به اینکه حاکمّیت های دیگر، خود معلول این تقصیرند و با این وصف، 
نمی توانند علّت رفع آن باشند. وانگهی حاکمّیت مهدی از آن حیث که حاکمّیت 
حفظ  و  ایجاد  اگر  وصف،  این  با  و  ندارد  تفاوتی  دیگر  حاکمّیت های  با  است، 
حاکمّیت های دیگر امکان دارد، ایجاد و حفظ حاکمّیت مهدی نیز ممکن است 
و اگر ایجاد و حفظ حاکمّیت مهدی ممکن نیست، ایجاد و حفظ حاکمّیت های 
دیگر نیز امکان ندارد. این به معنای »بن بست مشروعّیت« برای حاکمّیت های 
منصور  دعوت  اجابت  بن بست،  این  از  آن ها  برون رفت  راه  تنها  و  است  دیگر 
هاشمی خراسانی در راستای کناره گیری تدریجی از قدرت به سود مهدی و آغاز 
روند انتقال قدرت به آن حضرت است که به طور قطع می تواند زمینه ساز ظهور 
آن حضرت و تحّقق حاکمّیتش باشد؛ چراکه آن حضرت به اقتضای طهارت خود 
از هر رجس و اشتیاق خود به اقامه ی اسالم خالص و کامل، مترّصد ظهور و 
حاکمّیت است و در صورتی که زمینه ی آن با آمادگی واقعی یکی از حاکمان 
مسلمان به کناره گیری از قدرت و واگذاردن آن به او فراهم شود، حتمًا به این 
کار اقدام می کند، ولی حقیقت آن است که هیچ یک از حاکمان مسلمان تاکنون 
این آمادگی را نداشته اند و حاضر به ترک قدرت شیرین نبوده اند، بلکه با همه ی 
امکانات سیاسی، فرهنگی و اقتصادی خود، از حاکمّیت خویش صیانت کرده اند 
و تحّمل هیچ گونه چشم داشتی به آن از ناحیه ی هیچ کس اگرچه مهدی باشد 
را نداشته اند. روشن است که حاکمّیت آنان مادام که این گونه به آن چسبیده اند 
و برای انتقال آن به مهدی برنامه ای نریخته اند، مانع ظهور آن حضرت می شود، 
در حالی که هرگاه دل از آن برکنند و به صورت واقعی و جّدی مانند انصار در 
رابطه با رسول خدا صلّی اهلل علیه و آله و سلّم و نه اّدعایی و از روی فریب مانند 
مأمون عّباسی در رابطه با علّی بن موسی الرضا، آن را مصّرانه به آن حضرت 
پیش کش نمایند، آن حضرت مانند علّی بن ابی طالب بعد از قتل عثمان، از آنان 
می پذیرد و به حاکمّیت بر آنان قیام می فرماید و در پرتو این حاکمّیت، زمین را 

از عدالت پر می کند همان طور که از ظلم پر شده است.
بنابراین، کناره گیری تدریجی از قدرت به سود مهدی و آغاز روند انتقال قدرت 
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به آن حضرت، می تواند زمینه ساز ظهور آن حضرت و تحّقق حاکمّیتش باشد و 
این فرآیندی است که می تواند در هر یک از کشورهای اسالمی انجام شود؛ زیرا 
هر یک از آن ها می تواند در صورت انجام این فرآیند، به میزبانی برای مهدی و 
مرکزی برای حاکمّیتش تبدیل شود، ولی طبیعتًا هر کدام که زودتر این فرآیند 
را طی کند، سبقت گیرنده ی در خیر شمرده می شود و افتخارش را از آن خود 
امتیازات دنیوی و اخروی فراوانی پس از تحّقق حاکمّیت مهدی به  می کند و 

دست می آورد...
به  حاکمّیت  انتقال  و  قدرت  از  مسلمان  حاکمان  کناره گیری  حال،  هر  به 
از  انجام شود.  باید  زود  یا  دیر  و  نیست  آن گزیری  از  است که  کاری  مهدی، 
این رو، حضرت منصور هاشمی خراسانی به آن ها پیشنهاد می کند که این کار را 
هر چه زودتر به صورت مسالمت آمیز و تحت اشراف و هدایت ایشان به عنوان 
ناظری بصیر و بی طرف انجام دهند؛ زیرا آن ها خود یک طرف منازعه ای هستند 
که مهدی طرف دیگر آن است و از این حیث، ذی نفع و غیر قابل اعتماد شمرده 
می شوند و نمی توان به امید اقدام مستقل و داوطلبانه ی آنان هزار سال دیگر 
منصور هاشمی  حالی که حضرت  در  گذاشت،  روی دست  بر  و دست  نشست 
خراسانی نه دارای حاکمّیت است و نه حاکمّیت را می جوید و می پذیرد و از این رو، 
می تواند به عنوان یک واسطه و هماهنگ کننده، نقش محّرک و مؤثّری را در 
انتقال قدرت به مهدی ایفا نماید. با این وصف، حاکمان مسلمان هرگاه به راستی 
خواهان حاکمّیت مهدی هستند، باید غرور و تکّبر خود را کنار بگذارند و بدون 
ترس و نگرانی، از رهنمودهای ایشان در این زمینه به عنوان مشاور، کارشناس و 
راهنمایی به سوی ظهور استفاده کنند و با توّکل بر خداوند، این راه پرپیچ و خم و 
پرفراز و نشیب اّما منتهی به سعادت دنیا و آخرت را در پیش گیرند. این دورنمایی 
است که می توان برای حاکمّیت های مسلمان در رابطه با مهدی تصویر کرد و به 

نظر می رسد که هر دورنمایی جز این، خواب و خیالی بیش نیست.
امید می رود که به برکت نهضت منصور هاشمی خراسانی، دید مسلمانان به 
مهدی و حاکمّیت او دیدی باز و واقع بینانه شود؛ چراکه ایشان در حال تالش 
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برای تصحیح نگرش آنان به آن حضرت و خارج کردن ظهور و حاکمّیت او از 
تاریکی وهم و خیال به روشنایی واقعّیت و عینّیت است و این همان زمینه سازی 
استقرائًا  و  انصافًا  که  است  مهدی  حاکمّیت  و  برای ظهور  اّدعایی  نه  و  عملی 
خبری  آن  از  ایشان  محضر  جز  جایی  در  و  می شود  انجام  ایشان  توّسط  تنها 
نیست. خداوند به همه ی مسلمانان توفیق درک این معارف عمیق و پیوستن به 
زمینه سازان راستین ظهور مهدی را ارزانی دارد و آنان را از فریب شیاطین که با 
بهره گیری از همه ی امکانات خود، برای بازداشتن آنان از این کار واجب و حیاتی 

تالش می کنند، حفظ فرماید ]پرسش و پاسخ 12[.
 10 

زمینه سازی برای ظهور مهدی علیه الّسالم یک عنوان مبهم و سّیال نیست، 
بلکه معنای مشّخص و ثابتی دارد و آن همانا دعوت مردم به اطاعت از مهدی 
علیه الّسالم به جای اطاعت از غیر او و تشویق آنان به ایجاد و حفظ حکومت 
او به جای ایجاد و حفظ حکومت دیگران است و با این وصف، کسی که عکس 
این کار را انجام می دهد، به این ترتیب که مردم را به اطاعت از خود مانند اطاعت 
از مهدی علیه الّسالم دعوت می کند و به ایجاد و حفظ حکومت دیگران به جای 
ایجاد و حفظ حکومت آن حضرت تشویق می نماید، زمینه ساز ظهور آن حضرت 
بی حیایی  از فرط  اگرچه  است،  آن حضرت  مانع ظهور  نیست، بلکه به روشنی 
و عوام فریبی، خود را زمینه ساز ظهور آن حضرت بشمارد؛ مانند برخی حاکمان 
منطقه که اطاعت از خود را مانند اطاعت از مهدی علیه الّسالم واجب می دانند و 
دغدغه ای جز حفظ حکومت خود به هر نحو ممکن ندارند، تا حّدی که معتقدند 
حفظ حکومت آنان »از حفظ یک نفر ولو امام عصر باشد اهّمّیتش بیشتر است« 
با دعوت عالمه منصور هاشمی  رو،  این  از  و  نور، ج15، ص221(  )صحیفه ی 

خراسانی حفظه اهلل تعالی به سوی حکومت آن حضرت مخالفت می کنند...
هر حاکم مسلمانی که به سوی خداوند توبه کند، می تواند زمینه ساز ظهور 

مهدی علیه الّسالم بشود و آن به این ترتیب است که اعالن کند:
را می پذیرد و  تعالی  اهلل  . دعوت عالمه منصور هاشمی خراسانی حفظه   1
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بدون چشم داشتی از آن حمایت می کند.
از  اطاعت  به  موّظف  بلکه  نمی داند،  از خود  اطاعت  به  موّظف  را  مردم   .  2

مهدی علیه الّسالم می داند و برای خود حّق حاکمّیت قائل نیست.
3 . متعّهد به کناره گیری از حکومت و واگذاری آن به مهدی علیه الّسالم 

بدون قید و شرط است و حکم او درباره ی خود را می پذیرد.
4 . زمینه ی انتقال حکومت به مهدی علیه الّسالم را عماًل و با ایجاد بسترهای 

اجرایی و ظرفّیت های قانونی فراهم می کند.
در  الّسالم  علیه  مهدی  آزادی  و  امنّیت  حفظ  برای  الزم  تضمین های   .  5

سرزمین خود را ارائه و برای جلب اعتماد او تالش می کند.
نقطه ی  الّسالم در هر  از مهدی علیه  برای حفاظت  را  نیروهای مسلّح   .  6

جهان آماده و بسیج می کند.
7 . از مردم برای مهدی علیه الّسالم بیعت می گیرد و آنان را برای حمایت از 

او تربیت و سازماندهی می کند.
روشن است که هرگاه یکی از حاکمان مسلمان همه ی این هفت کار را با ایمان 
و اخالص کافی انجام دهد، به نحوی که از نظر کارشناس عادل و مستقلّی مانند 
عالمه منصور هاشمی خراسانی حفظه اهلل تعالی مناسب و قناعت بخش باشد، 
زمینه برای ظهور مهدی علیه الّسالم فراهم می شود و ظهور آن حضرت پس 
از فراهم شدن زمینه اش حتمی است. آن گاه آن حضرت درباره ی چنین حاکم 
مسلمانی به صورتی عادالنه حکم می فرماید و قطعًا توبه و اصالح او را در نظر 
می گیرد و با در نظر گرفتن آن، چه بسا او را عفو و در سمتش إبقا می کند یا کار 

دیگری انجام می دهد که خود به آن آگاه تر است...
پس  که  معنا  این  به  نکند،  توبه  خداوند  سوی  به  که  مسلمانی  حاکم  هر 
از شنیدن دعوت عالمه منصور هاشمی خراسانی حفظه اهلل تعالی، بر رویکرد 
دشمن  ندهد،  انجام  را  فوق  هفت گانه ی  کارهای  و  بفشارد  پای  خود  پیشین 
خداوند و پیامبر او صلّی اهلل علیه و آله و سلّم و مفسد در زمین شمرده می شود 
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و تبعًا مقابله با او با رعایت مراتب امر به معروف و نهی از منکر، بر هر مسلمانی 
واجب است؛ چنانکه عالمه منصور هاشمی خراسانی حفظه اهلل تعالی درباره ی 

چنین حاکمی فرموده است:
با خویش دعوت کند،  بیعت  به  را  >هر کس جز مهدي، مسلمانان 
فرموده  خداوند  چنانکه  مي کند؛  دعوت  آتش  به سوي  که  است  امامي 
ًة َيْدُعوَن اإِلَى النَّ�رِ ۖ )قصص/ 41(؛ »و آنان را اماماني  است: َوَجَعْلَن�ُهْم اأئِمَّ
ساختیم که به سوي آتش دعوت مي کنند«، بل طاغوتي است که به جاي 
خداوند پرستش مي شود و پیروانش را از نور به تاریکي بیرون مي برد؛ 
چنانکه خداوند فرموده است: َوالَِّذيَن َكَفُروا اأْولَِي�ُؤُهُم الطَّ�ُغوُت ُيْخِرُجونَُهْم ِمَن 
النُّورِ اإِلَى الظُّلَُم�ِت ۗ اأولَِٰئَك اأْصَح�ُب النَّ�رِ ۖ ُهْم ِفيَه� َخ�لُِدوَن )بقره/ 257(؛ »و 
کساني که کافر شدند، سرپرستانشان طاغوت اند، آنان را از نور به تاریکي 
بیرون مي برند، آنان همنشینان آتشند و در آن جاودان خواهند بود«؛ بل هر 
کس جز مهدي، مسلمانان را با سالح خود بزند تا در بیعت او داخل شوند، 
انگیخته  برخاسته و در زمین فساد  به محاربه  او،  با خداوند و خلیفه ي 
است و سزاي کساني که با خداوند و خلیفه ي او، به محاربه بر مي خیزند و 
در زمین فساد مي انگیزند، جز این نیست که کشته شوند یا به دار آویخته 
شوند یا دست ها و پاهاشان به خالف هم بریده شود یا از زمین رانده 
شوند؛ چنانکه خداوند فرموده است: اإِنََّم� َجَزاُء الَِّذيَن ُيَح�رُِبوَن اللََّه َوَرُسولَُه 
أْرِض َفَس�ًدا اأْن ُيَقتَّلُوا اأْو ُيَصلَُّبوا اأْو تَُقطََّع اأْيِديِهْم َواأْرُجلُُهْم ِمْن ِخَلاٍف  َوَيْسَعْوَن ِفي اْلا
 آِخَرِة َعَذاٌب َعِظيٌم نَْي� ۖ َولَُهْم ِفي اْلا أْرِض ۚ َذٰلَِك لَُهْم ِخْزٌي ِفي الدُّ اأْو ُيْنَفْوا ِمَن اْلا
)مائده/ 33(؛ »سزاي کساني که با خداوند و پیامبرش به ستیز بر مي خیرند 
و در زمین فساد مي انگیزند جز این نیست که کشته شوند یا به دار آویخته 
شوند یا دست ها و پاهاشان به خالف هم بریده شود یا از زمین رانده شوند؛ 
آن برایشان خواري اي در زندگي دنیاست و برایشان در آخرت عذابي بزرگ 
خواهد بود« و من اگر در زمین تمّکن یابم، آنان را به سزاي عملشان 
خواهم رساند؛ چراکه برداشتن آنان از سر راه مهدي، بر هر مسلماني که 

متمّکن از آن باشد، واجب است.< )بازگشت به اسالم، ص255(.
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از کشورهای اسالمی آن است که  بنابراین، وظیفه ی مسلمانان در هر یک 
حاکم خود را با گفتار نرم به سوی کارهای هفت گانه ی فوق دعوت کنند. پس 
اگر دعوت آنان را پذیرفت، با او در انجام کارهای هفت گانه ی فوق همکاری کنند 
و اگر دعوت آنان را نپذیرفت، او را با گفتار سخت به سوی کارهای هفت گانه ی 
فوق دعوت کنند تا دعوت آنان را بپذیرد و اگر باز هم دعوت آنان را نپذیرفت، 
او را با فّعالّیت های مدنی و از جهات سیاسی و اقتصادی تحت فشار قرار دهند 
تا دعوت آنان را بپذیرد و اگر باز هم دعوت آنان را نپذیرفت، او را برکنار کنند و 
کسی را به جای او بگمارند که کارهای هفت گانه ی فوق را انجام می دهد و اگر 
حاضر به کناره گیری نشد، با او بجنگند تا هنگامی که حاضر به کناره گیری شود 
یا کارهای هفت گانه ی فوق را انجام دهد و اگر کسی در جنگ با او کشته شود، 
شهید است و مانند کسی است که در رکاب مهدی علیه الّسالم کشته شده است.

این معنای زمینه سازی برای ظهور مهدی علیه الّسالم است که عالمه منصور 
هاشمی خراسانی حفظه اهلل تعالی بنیان آن را نهاده و در حال طّراحی و اجرای 
آن است، در حالی که برخی حاکمان منطقه از آن می ترسند و جلوگیری می کنند. 
با این وصف، هر کس می خواهد به عالمه منصور هاشمی خراسانی حفظه اهلل 
و هر  رساند  یاری  الّسالم  علیه  ایجاد حکومت مهدی  به  تا  ملحق شود  تعالی 
کس می خواهد به برخی حاکمان منطقه ملحق شود تا به حفظ حکومت آنان 
یاری رساند؛ چنانکه خداوند فرموده است: قُْل كُلٌّ َيْعَمُل َعَلىٰ َش�ِكَلِتِه َفَربُُّكْم اأْعَلُم 
بَِمْن ُهَو اأْهَدٰى َسِبيًلا )إسراء/ 84(؛ »بگو هر کس به شیوه ی خود عمل کند، پس 
پروردگارتان به کسی که هدایت یافته تر است داناتر است«! ]پرسش و پاسخ 209[.

11 

جهان اسالم و رهبران آن، خواه به صورت آگاهانه و خواه به صورت ناخودآگاه، 
در حال حرکت به سمت و سویی هستند که حضرت عالمه از مّدت ها پیش آن 
را برای جهان اسالم ترسیم فرمودند و دقیقًا همان مسیری را طی می کنند که 
این عالم بزرگوار به سوی آن ارشاد نمودند. این به معنای آن است که رویکردها 
و مواضع بنیادین ایشان، جدای از آنکه مّتکی بر اصول یقینی و مسلّم اسالمی 
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و مستند به منابع اصیل دینی است، در عین حال مبتنی بر واقعّیت های عینی و 
با نظر به شرایط و مناسبات روز جهان اسالم اتّخاذ گردیده است و لذا می تواند 
چراغ راه اّمت اسالم برای گذر از کوره راه های تاریک و پر پیچ و خم آخر الزمان 
باشد و در صورتی که از سوی مسئولین و رهبران جهان اسالم مورد پیروی و 
کلید  اسالم  جهان  در  را  سازنده ای  و  بخش  امید  تحّوالت  گیرد،  قرار  حمایت 
برای  ایشان  بزرگ  و  انقالبی  به طرح  راستا می توان  در همین  زند. همچنانکه 
به مرحله ی تشکیل حکومت  برای گذار  اسالمی  اتّحادیه ی کشورهای  تشکیل 
واحد اسالمی با حاکمّیت امام مهدی علیه الّسالم اشاره کرد یا از رویکرد بی بدیل 
و تحّول آفرین ایشان درباره ی زمینه سازی برای ظهور خلیفه ی خداوند و ضرورت 
ایجاد یک تشّکل یا گردهمایی عمومی در جهان اسالم با هدف حمایت و حفاظت 
اینکه ایشان معتقد است فقدان  با توّجه به  از امام مهدی سخن به میان آورد؛ 
خلیفه ی خداوند در زمین، معلول مستقیم کوتاهی مردم در طلب، حمایت و حفاظت 
از امام مهدی علیه الّسالم است؛ چراکه مسلمانان تا کنون با هر حاکمی همراه 
فراهم  را  »فاجری«  و  »بّر«  هر  رسیدن  قدرت  به  مقّدمات  و  همکار شده اند  و 
خداوند  خلیفه ی  با  ارتباط  در  اما  نبوده اند،  عاجز  هرگز  کار  این  از  و  ساخته اند 
دچار خیال بافی و واقعّیت گریزی شده اند و ظهور مهدی و برقراری حاکمّیت او 
را در نتیجه ی رخدادهای محّیر العقول، نامعلوم و خارج از حیطه ی اختیار خویش 
اجتماعی  و  تابع عوامل سیاسی  نیز  آن حضرت  در حالی که ظهور  می شمارند، 
است و سّنت های الهی که در مورد همه ی حکومت های پیشین جاری بوده است، 
در مورد حکومت او نیز جاری خواهد بود. لذا هیچ تردیدی نیست که آن حضرت 
به خاطر فقدان تمّکن و خأل حمایت های مردمی و کمبود امکانات و تجهیزات 
ضروری برای برپایی یک انقالب جهانی از جمله کمبود نیروی انسانی، نیروی 
اقتصادی و نیروی نظامی، هنوز موّفق به خروج نشده است. بنا بر این بایسته و 
ضروری است که شماری کافی از مسلمانان با تشکیل یک پایگاه خودجوش و 
مستقل و به تعبیر دیگر با راه اندازی یک »حزب مردمی فراگیر« که تنها وفادار به 
مهدی است، موانع موجود بر سر راه آن حضرت را بردارند و به زمینه سازی عینی 
و عملیاتی برای ظهور او اقدام نمایند، به نحوی که طلب مهدی و حمایت از او را 
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به عنوان یک »مطالبه ی عمومی« و »شعار اجتماعی« در جهان جا بیندازند؛ تا 
جایی که آن را به ندای واحد و هماهنگ جهان اسالم تبدیل نمایند و اراده ی 

خود را بر صاحبان قدرت و سرمایه تحمیل کنند.
شاید امروز حاکمان و عالمان جهان اسالم هنوز به ضرورت تشکیل و فراهم 
کردن چنین اجتماعی باورمند نباشند یا آن را مخالف با منافع سیاسی و مطامع 
شخصی خویش بیابند، اما شّکی نیست که دیر یا زود در برابر این دعوت عالمه 
منصور هاشمی خراسانی حفظه اهلل تعالی نیز سر تسلیم فرود خواهند آورد و به 
این واقعّیت انکارناپذیر پی خواهند برد که تنها چاره ی موجود برای برون رفت از 
معضالت کنونی جهان اسالم که مانند گردابی خطرناک، گیج کننده و فروبرنده 
شده، آن است که به عجز و بی کفایتی خویش برای مدیریت جهان اسالم و 
با  و  کنند  اعتراف  امنّیت  و  ثبات  و  و صلح  پایدار  عدالت  به سوی  آن  هدایت 
اتّخاذ رویکردی مناسب و به کار گرفتن اهرم هایی که در اختیار دارند، یک صدا 
میدانی  و  واقعی  صورت  به  ظهورش  برای  و  نمایند  طلب  را  خداوند  خلیفه ی 
اولویت مهّم  پرده داری کعبه؛  از  زمینه سازی کنند ]مقاله ی »خلع ید آل سعود 

جهان اسالم« نوشته ی مجتبی مزروعی[.
 12 

تردیدی نیست که هرگاه حاکم یکی از کشورهای اسالمی پیشنهاد ایشان مبنی 
بر کناره گیری از قدرت و انتقال آن به مهدی علیه السالم را واقعاً و از روی اخالص 
و نه اّدعائاً و از روی فریب قبول کند و اقدامات عملی الزم برای اثبات صداقت خود 
و تسهیل ظهور آن حضرت را به ترتیبی که در کتاب »بازگشت به اسالم« تبیین 
شده است انجام دهد، خداوند راه آن را برای او از ناحیه ی هر کسی که بخواهد 
می گشاید؛ چراکه او به بندگان خود ستمکار نیست؛ چنانکه فرموده است: َواأنَّ اللََّه 
لَْيَس بَِظلَّاٍم لِْلَعِبيِد )آل عمران/ 182( و چیزی را برای قومی تغییر نمی دهد تا آن 
گاه که آنان خود زمینه ی تغییرش را فراهم سازند؛ چنانکه فرموده است: اإِنَّ اللََّه َلا 
ُيَغيُِّر َم� بَِقْوٍم َحتَّى ُيَغيُِّروا َم� بِ�أنُْفِسِهْم )رعد/ 11( و از انجام کاری که برای آنان الزم 
است ناتوان نیست؛ چنانکه فرموده است: اإِنَّ اللََّه َب�لُِغ اأْمِرِه )طالق/ 3( و فرموده 
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است: َبْل َيَداُه َمْبُسوَطَت�ِن ُيْنِفُق َكْيَف َيَش�ُء )مائده/ 64(؛ بل حق آن است که پس 
از تحصیل این مقّدمات توّسط حاکمی مسلمان و تأیید آن توّسط منصور هاشمی 
خراسانی به عنوان کارشناس و ناظری بی طرف و قابل اعتماد در قالب اقدامی 
مشترک، نیازی به ارتباط ایشان با مهدی علیه السالم نخواهد بود، بلکه مهدی 
علیه السالم خود با ایشان ارتباط خواهد گرفت؛ چراکه هدایت ایشان در این مرحله 
وظیفه ی خداوند خواهد بود و طّی این مرحله توّسط منصور هاشمی خراسانی بنا 
بر قاعده ی »اإِنِّي َذاِهٌب اإِلَى َربِّي َسَيْهِديِن« )صاّفات/ 99(؛ »من به سوی پروردگارم 
رونده ام، من را هدایت خواهد کرد« انجام می شود؛ چنانکه خود در بخشی از کتاب 

بزرگ »بازگشت به اسالم« )ص238( با اشاره به این مرحله فرموده است:
»آري، انصاف آن است که دسترسي مردم به مهدي، در صورتي که مانع آن 
را رفع کنند، بدون هدایتي از جانب او ممکن نیست؛ چراکه آنان از وجود 
یا جاي او در صورت وجودش آگاهي ندارند و تبعًا به سختي مي توانند 
او را از طریق جستجویش، هر چند با تکیه بر نشاني هاي روایت شده 
دسترسي  امکان  که  است  واجب  مهدي  بر  رو،  این  از  بیابند.  او،  براي 
و  کند  ایجاد  آنان  براي  مردم،  توّسط  آن  مانع  رفع  از  پس  را  خود  به 
آن مي تواند از طریق فرستادن سفیر یا نوشتن نامه اي براي آنان یا از 
طریقي دیگر بسته به امکان و مناسبت آن انجام شود. با این وصف، رفع 
مانع دسترسي به مهدي که پیش از هر چیز، فقدان امنّیت الزم براي 
اوست، بر مردم واجب است و هرگاه آن را انجام دهند، بر مهدي واجب 
مي شود که دسترسي به خود را براي آنان تسهیل کند و او به اقتضاي 
طهارتش از هر گونه رجس و عدم افتراقش از کتاب خداوند، این کار را 
انجام مي دهد و عدم انجام این کار توّسط او تاکنون، دلیل بر آن است 
که مردم تاکنون مانع دسترسي به او را رفع نکرده اند و امنّیت الزم براي 

او را به وجود نیاورده اند«.
روشن است که این وعده ی منصور هاشمی خراسانی نیست تا احتمال تخلّف 
آن برود، بلکه وعده ی خداوند است و تحّقق وعده ی خداوند حتمی است، هر چند 
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چند و چون آن برای بیشتر مردم معلوم نباشد؛ چنانکه فرموده است: اأَلا اإِنَّ َوْعَد 
اللَِّه َحقٌّ َولَِكنَّ اأْكَثَرُهْم َلا َيْعَلُموَن )یونس/ 55(؛ »آگاه باشید که وعده ی خداوند 
حّق است، هر چند بیشتر آنان علم ندارند«؛ همچنانکه تحّقق وعده ی او درباره ی 
قیامت حتمی است، هر چند کّم و کیف آن به طور دقیق معلوم نیست؛ چنانکه 
 قُْل لَُكْم ِميَع�ُد َيْوٍم َلا  فرموده است: َوَيُقولُوَن َمَتى َهَذا الَْوْعُد اإِْن كُْنُتْم َص�ِدِقيَن 
َتْسَت�أِْخُروَن َعْنُه َس�َعًة َوَلا َتْسَتْقِدُموَن )سبأ/ 29 و 30(؛ »و می گویند که این وعده کی 
خواهد بود اگر راست می گویید؟! بگو برای شما میعاد روزی است که یک ساعت از 
آن پس یا پیش نمی افتید« و فرموده است: َوَيُقولُوَن َمَتى َهَذا الَْوْعُد اإِْن كُْنُتْم َص�ِدِقيَن 
 قُْل اإِنََّم� الِْعْلُم ِعْنَد اللَِّه َواإِنََّم� اأنَ� نَِذيٌر ُمِبيٌن )ملک/ 25 و 26(؛ »و می گویند که 
این وعده کی خواهد بود اگر راستگو هستید؟! بگو علم تنها نزد خداوند است و من 

تنها بیم دهنده ای آشکارم«.
بنابراین، حق آن است که باید زمینه سازی برای ظهور مهدی علیه السالم را 
با ایمان به وعده ی خداوند انجام داد و نباید به سبب جهل به برخی جزئیات کّمی 
یا کیفی آن، در الزم و مفید بودن آن تردید روا داشت و دعوت کننده ی به سوی 
آن را به گزافه گویی مّتهم نمود. به هر حال، معضل غیاب مهدی علیه السالم 
معضل پیچیده ای است و منصور هاشمی خراسانی در حال تالش برای حّل آن 
به صورت علمی و میدانی است و برای این کار دشوار و نفس گیر، دست کم به 

حمایت یکی از کشورهای اسالمی و حاکمان مسلمان نیاز دارد.
خداوند به همه ی مسلمانان توفیق درک این حکمت ها و حقایق گران سنگ 
ارزانی دارد و دل های حاکمان مسلمان را برای قبول آن نرم گرداند تا هر  را 
چه زودتر زمینه برای ظهور آقایمان مهدی علیه السالم فراهم شود و مصائب 
و معضالت جهان اسالم پایان پذیرد؛ چراکه او بر هر کاری تواناست و بسیار 

بخشنده و مهربان است ]پرسش و پاسخ 15[.
 13 

پیام روشن و کلیدی این کتاب بزرگ، بر خالف برداشت ناقص جناب عالی، 
تنها »نفی دیگران« نیست، بلکه »اثبات مهدی« و »نفی دیگران« است و این 

https://www.alkhorasani.com/fa/moshahede-porsesh/3232/
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هاشمی  منصور  شعار  که  است  »البیعة هلل«  تفسیر  و  اهلل«  إال  إله  »ال  تجلّی 
خراسانی و رکن دعوت اوست. همه ی سخن این عالم مصلح و مجاهد آن است 
که هیچ حکومتی جز برای اهلل نیست و مراد او از حکومت اهلل، بر خالف مراد 
سخیف و نادرست خوارج، عدم حکومت انسان نیست، بل حکومت انسانی است 
که خداوند او را منصوب کرده و از طریق کتاب خود و سّنت متواتر پیامبرش یا 
از طریق آیتی بّینه، از انتصاب او خبر داده و او همان »مهدی« است که اکنون 
بیشتر  پندار  بر خالف  او،  علّت غیاب  و  است  ولی غایب  دارد،  زمین وجود  در 
مردم، اراده و اقدام ابتدایی خداوند نیست، بل اراده و اقدام ابتدایی مردم است که 
شرایط الزم برای ظهور او را فراهم نکرده اند و از این رو، مسؤول همه ی تبعات 
و عوارض ناشی از غیاب او هستند، اگرچه این تبعات و عوارض، »بن بست در 
اّمت آخر الزمان« تلّقی شود؛ چراکه چنین »بن بستی« به »اسالم« نسبت داده 
نمی شود تا با »کمال« آن ضّدیت داشته باشد، بل به مردم نسبت داده می شود 
أْبَص�رِ )حشر/ 2(؛ »پس عبرت  که باعث و بانی آن بوده اند؛ َف�ْعَتِبُروا َي� اأولِي اْلا

بگیرید ای صاحبان بینش ها«! ...
راهکاری  مهدی،  حاکمّیت  و  ظهور  برای  خراسانی  هاشمی  منصور  راهکار 
جامع با ابعاد امنّیتی، فرهنگی و سیاسی است؛ چراکه او برای ظهور مهدی به 
معنای امکان دسترسی به او، وجود شماری کافی از مسلمانان قوی و امین به 
منظور محافظت از او در برابر خطرات احتمالی را ضروری می داند؛ با توّجه به 
اینکه تنها علّت عدم ظهور او به معنای عدم دسترسی به او را خوف او از کشته 
شدن یا اسارت می داند و معتقد است که در صورت تضمین امنّیت او توّسط این 
شمار از مسلمانان، ظهور او به معنای دسترسی به او حتمی خواهد بود. از این رو، 
به اقتضای وجوب عقلی و شرعی زمینه سازی برای ظهور او، در حال گردآوری 
شماری کافی از مسلمانان قوی و امین به منظور محافظت از او در برابر خطرات 
احتمالی است و از همه ی آنان مانند جناب عالی، برای این منظور یاری می طلبد؛ 
چراکه به نظر این عالم صّدیق، ظهور مهدی در صورت تضمین امنّیت او، حّتی 
در صورت عدم امکان حاکمّیت او، قطعی است؛ با توّجه به اینکه میان ظهور او 
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و حاکمّیت او مالزمه ای نیست و ظاهر بودن او بدون حاکمّیت او نیز سودمند 
است؛ بلکه ظاهر بودن او، مقّدمه ای برای حاکمّیت اوست؛ زیرا حاکمّیت کسی 
که ظاهر نیست، مشکل است و با این وصف، زمینه سازی برای ظهور مهدی، 

مقّدمه ی زمینه سازی برای حاکمّیت اوست.
اما منصور هاشمی خراسانی زمینه ی حاکمّیت مهدی را اجتماع شماری کافی از 
مردم برای اعانت و اطاعت او می داند و معتقد است که هرگاه این شمار از آنان، این 
اعانت و اطاعت را بر عهده بگیرند، قیام مهدی برای حاکمّیت حتمی خواهد بود؛ 
شمرده  نیز  او  برای  تکلیفی  بلکه  نیست،  او  برای  حّقی  تنها  حاکمّیت  چراکه 
می شود، تا جایی که اگر پس از حصول شرایط برای آن قیام نکند، شایسته است 
که گردنش زده شود؛ با توّجه به اینکه مسؤول همه ی مفاسد و مظالم جاری در 
از این رو، منصور هاشمی خراسانی، هم زمان  زمین، کسی جز او نخواهد بود. 
با گرد آوردن شماری کافی از مسلمانان برای محافظت از مهدی، در حال گرد 
آوردن شماری کافی از آنان برای اعانت و اطاعت اوست و از همه ی آنان مانند 
جناب عالی، برای این منظور یاری می طلبد؛ چراکه به نظر این اعجوبه ی دوران، 
حاکمّیت مهدی در صورت تضمین اعانت و اطاعت او، حتمی است و این تضمین 
در اسالم »بیعت« نامیده می شود. بر این اساس، منصور هاشمی خراسانی، از 
مسلمانان جهان برای مهدی بیعت می گیرد؛ به این معنا که از آنان تعّهد می گیرد 
تا هرگاه مهدی برای آنان ظاهر شد، او را اعانت و اطاعت نمایند و مانند خلفایی 
که پیش از او بودند، خذالن و عصیان نکنند و با این تقریر، هرگاه شماری کافی 
از مسلمانان با او بر اعانت و اطاعت مهدی بیعت کردند، حاکمّیت آن حضرت 
برایشان محّقق می شود؛ همچنانکه هرگاه شماری کافی از آنان با او بر حفاظت 

از مهدی پیمان بستند، ظهور آن حضرت برایشان واقع خواهد شد.
این برنامه ی کامل و دقیقی است که از عقل صادر شده و با کتاب خداوند و سّنت 
پیامبر او موافق است و هر کس از قبول آن استنکاف می کند، از اسالم بری است. 
»برای او در دنیا ذلّت است و در آخرت عذابی شدید خواهد بود؛ چراکه از قبول حق 
ابا کرده و از راه آن بازداشته  است، تا در زمین به جای عدالت ستم باشد و به جای 
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آبادی ویرانی، تا کسانی که جز خداوند حکومت می کنند به حکومت خود ادامه دهند 
و حکومت خداوند مانند خیالی موهوم، تا ابد از ذهن بشر بیرون نیاید و هر کس که 
خداوند برایش راهنمایی قرار ندهد، برای او راهنمایی نخواهد بود« ]نقد و بررسی 21[.

 14 

این روزها با کمال تأّسف شاهد جلوه های فراوانی از تشّتت و اختالف در میان 
منازعات،  و  اختالفات  این  بنای  که سنگ  می رسد  نظر  به  مسلمانان هستیم... 
بنیادین خالفت در اسالم الزم  تبیین موضوع  برای  موضوع »خالفت« است... 
است بدانیم که مبنای حاکمیت سیاسی به طور کلّی نمی تواند از دو حال خارج 
باشد و لذا همه ی فرقه ها، گروه ها، جریان ها، احزاب و نحله های اسالمی، با وجود 

همه ی اختالف نظرها، ناگزیر به یکی از این دو مبنا باز می گردند:
مبنای اول، آنکه تعیین حاکم و خلیفه برای مسلمانان به عهده ی خود آنان 
خالفت  پیرامون  مسلمانان  رسمی  قرائت  امروز  تا  که  نیست  تردیدی  است... 
است،  افکنده  سایه  اسالم  جهان  بر  امروز  آنچه  و  است  بوده  همین  اسالمی 
نتیجه ی چنین رویکردی محسوب می شود... توضیح آنکه ما در طول سالیان دراز 
از دهه های آغازین تاریخ اسالم تاکنون به وضوح شاهد پیامدهای سوء و توالی 
فاسد چنین قرائتی هستیم. از همان آغاز، سلسله ها و حکومت های ظالمی مانند 
بنی امّیه و بنی عّباس با چنین توجیهاتی بر سر کار آمدند و در قرون اخیر نیز 
نظام های مستبد و دیکتاتورهای کشورهای اسالمی همگی با تغلّب بر مسلمین 
و با بهره گیری از زور سر نیزه بر آنان مسلّط شدند، تا جایی که قطعًا می توان 
گفت فردگرایی موجود و استبداد حاکم در بسیاری از کشورهای اسالمی از نتایج 
شناخته  گروه های  همه ی  حال،  این  با  است.  قرائتی  چنین  شوم  پیامدهای  و 
شده ی فعلی در جهان اسالم، از قبیل داعش، طالبان، القاعده ... ]حزب موسوم 

به التحریر و مریدان والیت فقیه[، از این رویکرد تبعّیت می کنند.
اّما رویکرد دومی که اخیراً در میان اّمت اسالمی مطرح شده و یا به عبارت 
با رویکرد  اساسی و جوهری  تفاوت های  یادآوری شده است،  إحیاء و  دقیق تر، 
اّول دارد و مبنایی عمیق، تحول آفرین و سرنوشت ساز برای مسلمانان جهان 

https://www.alkhorasani.com/fa/moshahede-naghd/3673/
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از بطن یقینّیات و مسلّمات اسالمی برخاسته  محسوب می شود؛ رویکردی که 
به خوبی  این رویکرد  دارد. در  مبانی عمیق و اصیل آن هماهنگی کامل  با  و 
تبیین می شود که تعیین حاکم مشروع و انتصاب خلیفه  ی مسلمین منحصراً از 
افعال خداوند حکیم است و تنها اوست که حق دارد خلیفه ای را به نیابت از خود 
برای حکومت بر جهان برگزیند؛ چراکه خداوند، تنها مالک و حاکم حقیقی این جهان 
است و بر مخلوقات خویش حاکمیت حقیقی و احاطه ی مطلق دارد، لذا طبیعی 
است که ُملک خود را به هر کس از بندگانش که بخواهد عطا می کند تا آنکه از 
این طریق، امور جهان به همان شکل که اراده فرموده است، جریان یابد. بدون 
تردید این یک مبنای عمیق و ریشه دار اسالمی و مبتنی بر جهان بینی توحیدی 
و شناخت عمیق از خداوند و صفات ربوبی اوست. مطابق با این قرائت، وظیفه ی 
مردم آن است که از گماشته ی خداوند تبعیت نمایند و ضمن حمایت همه جانبه 
از او تنها با او بیعت نمایند، نه آنکه گماشته ی خداوند را واگذارند و به گماشته ی 
خود یا دیگران روی بیاورند! البته تحّقق حکومت خلیفه ی خداوند جز با حمایت 
و پیروی مردم میّسر نخواهد شد؛ چراکه این سّنت خداوند در میان گذشتگان 

است و سنت خداوند تغییری نمی پذیرد.
این مبنای عمیق و تکان دهنده ای است که در شرق جهان اسالم توّسط 
خراسانی«  هاشمی  »منصور  عالمه  حضرت  نام  به  مجاهد  و  مصلح  عالمی 
ارائه و تبیین شده است و توّسط یاران و شاگردان او در جهان اسالم خصوصًا 
اکنون ضروری  هم  اساس،  این  بر  می شود...  پیگیری  میانه  آسیای  منطقه ی 
است که گروه های خواستار مهدی، همراهی و همبستگی خود با این جریان 
زمینه ساز خالفت او را اعالم نمایند و جریان های مخالف مهدی و خالفت او 
بیان کنند؛  باره را آشکارا  این  نیز صریحًا اظهار نظر نمایند و موضع خود در 
از یکدیگر کاماًل متمایز  این دو جبهه  چراکه دیگر وقت آن رسیده است که 
شوند.  شناخته  زمین  در  خداوند  راستین  خلیفه ی  دشمنان  و  دوستان  و  شوند 
این  تمایز  چراکه  می افتد؛  نخواهند  چه  و  بخواهند  چه  که  است  اتّفاقی  این 
دو رویکرد و تقابل آن ها با هم، نتیجه ی قهری و اثر وضعی و طبیعی وجود 
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و ماهّیت خاّص آن دو است. بنابراین، جریان مبتنی بر مبنای اول که به نظر 
همه ی  جبری،  کاماًل  فرایندی  در  دارد،  شام  منطقه ی  در  پایگاهی  می رسد 
فرقه ها، گروه ها، جریان ها، احزاب و نحله هایی که به این مبنا تعلّق دارند را به 
سوی خود جذب می کند و در یک جبهه قرار می دهد و جریان مبتنی بر مبنای 
دوم که پایگاهی در منطقه ی خراسان دارد، در فرایندی کاماًل قهری، همه ی 
فرقه ها، گروه ها، جریان ها، احزاب و نحله های متعلّق به این مبنا را به سوی 
خود جذب می کند و این زمینه ی دو قطبی شدن جهان اسالم را بر سر موضوع 
به نحوی که رفته رفته همه ی حامیان خالفت نوع  خالفت فراهم می سازد؛ 
اول در شام و همه ی حامیان خالفت نوع دوم در خراسان اجتماع پیدا می کنند، 
بنا  تا در پی این تصفیه و جداسازی، زمینه برای ظهور مهدی فراهم شود... 
بر مجموع آنچه گفته شد، به وضوح مشاهده می کنیم که در حال حاضر دو 
جبهه ی اصلی و عمده در جهان اسالم شکل گرفته است: یکی جبهه ی حق 
با محورّیت جریانی هاشمی که تنها مهدی را شایسته ی خالفت می شمارد و 
جریانی  با محوریت  باطل  جبهه ی  دیگری  و  فرا می خواند  او  به سوی  صرفًا 
از  و ممانعت  با مهدی  مقابله  و  رویارویی  برای  اموی که در حقیقت جنبشی 
رسیدن او به حکومت است. تردیدی نیست که مسلمانان راستین و وفادار به 
رسول خدا صلی اهلل علیه و آله در جبهه ی طرفداران مهدی قرار دارند، اّما با 
کمال تأسف باید اذعان نمود که تعداد آنان هنوز اندک است و در حال حاضر، 
اگر نگوییم تمامی گروه های اسالمی، بلکه اکثریت آنان دانسته یا نادانسته در 
با بی اعتنایی و  از جبهه ی دشمنان مهدی هستند و  حال حمایت و پشتیبانی 
غفلت خود، خواسته یا ناخواسته جبهه ی طرفداران وی را تضعیف می کنند. اّما 
امید می رود که دست کم تعدادی از این جریان ها که حقیقتًا حسن نیت دارند و 
هدفشان خدمت صادقانه به اسالم است، پس از شنیدن پیام نهضت »بازگشت 
به اسالم« و یادآوری عظیم آن به امر مهدی، به خود بیایند و از حقیقت خالفت 
آگاه شوند و صفوف خود را به جبهه ی طرفداران مهدی منتقل نمایند ]مقاله ی 

»جهان اسالم در فرآیند دوقطبی شدن« نوشته ی یوسف جوان بخت[.

https://www.alkhorasani.com/fa/moshahede-maghaleh/4104/
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منصور هاشمی خراسانی همه ی اعضای مسلمان داعش، طالبان، القاعده و 
گروه های دیگر را مانند سایر مسلمانان جهان، به سوی بیعت با خداوند و ترک 
بیعت با غیر او فرا می خواند و از آنان می خواهد که دست از فتنه انگیزی و إفساد 
در زمین بردارند و جان و مال و ناموس مسلمانان را بیش از این قربانی جاه طلبی 
قرار  کسانی  برای  را  آخرت  سرای  خداوند  زیرا  نکنند؛  خود  حکومت خواهی  و 
برای  عاقبت  و  نمی انگیزند  فساد  و  نمی جویند  برتری  زمین  در  که  است  داده 
آِخَرُة نَْجَعلَُه� لِلَِّذيَن َلا ُيِريُدوَن  اُر اْلا پرهیزکاران است؛ چنانکه فرموده است: تِْلَك الدَّ

أْرِض َوَلا َفَس�ًدا ۚ َوالَْع�ِقَبُة لِْلُمتَِّقيَن )قصص/ 83(! ا ِفي اْلا ُعلُوًّ

تردیدی نیست که مهدی برای مسلمانان جهان، از ابو بکر بغدادی، محّمد 
عمر و ایمن ظواهری بهتر است؛ چراکه امثال این ها چه بسا خود در آرزوی او 
هستند و شایستگی آن را ندارند که کفش هایش را پیش پایش جفت کنند؛ با 
توّجه به اینکه مهدی بنا بر کتاب خداوند و سّنت متواتر پیامبرش صلّی اهلل علیه 
و آله و سلّم خلیفه ی خداوند در زمین است، ولی این ها بنا بر کتاب خداوند و 
سّنت متواتر پیامبرش صلّی اهلل علیه و آله و سلّم کسی نیستند. با این وصف، 
برای این ها و پیروانشان بهتر است که دعوت منصور را لّبیک گویند و به سوی 

مهدی بازگردند، اگر به راستی مسلمانند و در پی اقامه ی اسالم هستند.
و  طالبان  داعش،  حامیان  برای  مهدی،  سوی  به  منصور  دعوت  >بی گمان 
نکنند،  اجابت  را  آن   اگر  چراکه  است؛  چالش برانگیز  و  بزرگ  آزمونی  القاعده، 
نفاق خود را آشکار می سازند و به مسلمانان جهان اعالم می کنند که به راستی 
و  قدرت اند  پی  در  تنها  بلکه  نمی جویند،  را  اسالم  اقامه ی  و  نیستند  مسلمان 
رؤیایی جز سلطنت در سر ندارند؛ مانند جّبارانی که پیش از آنان بودند و جان 
گاه که  آن  تا  کامرانی خود ساختند،  را دستمایه ی  ناموس مسلمانان  و  مال  و 
مرگ بر سر آنان فرود آمد، مانند عقابی که بر سر بزغاله فرود آید و آنان را از 
روی زمین برداشت و به میان هاویه انداخت؛ در حالی که اگر دعوت منصور به 
سوی مهدی را اجابت کنند و با او برای ایجاد حاکمّیت آن حضرت مّتحد شوند، 
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زمینه ی حاکمّیت آن حضرت فراهم می شود و غرض غایی آنان به بهترین شکل 
ممکن حاصل می گردد؛ البته هرگاه غرض غایی آنان اقامه ی اسالم خالص و 
کامل در جهان باشد؛ چراکه اگر غرض غایی آنان چیز دیگری باشد، لعنت خداوند 
و بندگانش در پی آنان است و دیر یا زود به آنان می رسد و آنان را مانند بادی 
که خاکستری را از جایی بزداید، در اطراف زمین پراکنده می کند و آن گاه برای 

آنان جمع کننده ای نخواهد بود!
آیا مسلمانانی که خود را مجاهدین می نامند و به مهاجرین و انصار تقسیم 
می کنند، نمی دانند که بهترین جهاد، جهاد در رکاب مهدی و بهترین هجرت، 
هجرت به سوی مهدی و بهترین نصرت، نصرت برای مهدی است؟! پس چرا 
نمی گرایند به سوی مردی از مشرق با نام منصور که بی هیچ اّدعا و چشم داشتی 
آنان را به سوی مهدی دعوت می کند و برای وصول به آن حضرت راه می نماید، 
در حالی که بر اساس کتاب خداوند و سّنت متواتر پیامبرش سخن می گوید و 
به عقالنّیت فرا می خواند و از جهل و تقلید و اهواء و دنیاگرایی و تعّصب و تکّبر 
و خرافات باز می دارد و هر چه می گوید را بر عهده می گیرد و خود ضامن آن 
است؟! به راستی چه چیزی آنان را از اجابت او باز داشته و چه کسی آنان را از 
مسارعت به سویش مشغول ساخته است؟! آیا شایسته نیست که چهار دست و 
پا بر روی برف، به سوی او بشتابند و خود را از سرزمین های دور و نزدیک به او 
برسانند تا به همراه او برای یاری مهدی بیرون آیند؟! در حالی که او آنان را با 
هدایت خود، به مهدی خواهد رساند و مهدی آنان را با حکومت خود، به بهترین 
و  آنان جاری خواهد ساخت  میان  در  را  کامل  و  اسالم خالص  آرزوها؛ چراکه 
عدالت مطلق را در پستوی خانه ها و آغول گوسفندانشان داخل خواهد نمود، بل 
آنان را به سرزمین های موعودی خواهد رساند که در آن ها شیر و عسل جاری 
است و خاکش زعفران ساییده و سنگریزه اش الماس و مروارید است. وای بر 
آنان  چراکه  شوند؛  ملحق  بغدادی ها  به  تا  می گذارند  وا  را  مهدی  که  کسانی 
تاریکی را بر نور و کوری را بر بینایی و جهل را بر علم ترجیح می دهند و یوسفی 
را به چند درهم ناقابل می فروشند؛ مانند کسانی که خداوند درباره ی آنان فرموده است: 
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اِهِديَن )یوسف/ 20(؛ »و او را به  َوَشَرْوُه بَِثَمٍن َبْخٍس َدَراِهَم َمْعُدوَدٍة َوَك�نُوا ِفيِه ِمَن الزَّ
بهایی اندک که چند درهم ناچیز بود فروختند و به او رغبتی نداشتند«!

آیا در زیر آسمان، مرد دانایی نیست و بر روی زمین، زن خردمندی یافت نمی شود 
آید؟!  بیرون  یاری مهدی  برای  را بشنود و  ندای منصور هاشمی خراسانی  که 
دیوی  برای هر  و  یارانی هست  برای هر خرسی  آن  در  باد جهانی که  نیست 
پشتوانه ای وجود دارد، ولی برای مهدی پشتوانه ای نیست و برای دعوت کننده ی 
با  را  آیا کسانی که داعی به سوی خویشتن  یارانی یافت نمی شود!  به سویش 
جان و مال خود یاری می کنند، ولی داعی به سوی مهدی را خوار می دارند و 
را  آنان  پیکرهای  زمین  که  روزی  ندارند؟!  باور  رستاخیز  روز  به  می نهند،  تنها 
ایستاده  خود  پای  یک  روی  بر  خداوند  عدل  محکمه ی  در  تا  می کند  استفراغ 
آنان  او درباره ی این خیانت بزرگ پاسخ دهند؛ چراکه  شوند و به پرسش های 
دعوت کننده ی به سوی خدا را نادیده گرفتند و دعوت کننده ی به سوی ابلیس 
را اجابت کردند و با این کار خود، قواعد جهان را بر هم زدند و رشته ی طبیعت را 
از هم گسستند. پس کیفر آنان در دنیا، استیالء شریران شد تا سرهای مردانشان 
را ببرند و برای زن هاشان قرعه بیندازند و در آخرت، آتشی سوزان شد که سنگ 
خاره را ذوب می کند و روغن آنان را می گیرد< )با اقتباس از گفتار 113( ]پرسش 

و پاسخ 22[.
 16 

تبعًا  و  است  از علمای مسلمان  یکی  منصور هاشمی خراسانی، خود  عالمه 
همان نقشی را برای آنان قائل است که برای خود قائل است و آن زمینه سازی 
برای اقامه ی اسالم خالص و کامل در جهان از طریق ایجاد و حفظ حاکمّیت 
به  »بازگشت  شریف  کتاب  در  که  است  ترتیبی  به  زمین  در  خداوند  خلیفه ی 
اسالم« تبیین فرموده است. بنابراین، از نظر ایشان علمای مسلمان موظف اند که 
به جای دعوت به سوی خود، به سوی خلیفه ی خداوند در زمین دعوت کنند و 
به جای ایجاد و حفظ حاکمّیت خود، به ایجاد و حفظ حاکمّیت او بپردازند؛ چراکه 
این کار در صورتی که مقّدمات آن توّسط مسلمانان تأمین شود، ممکن است 

https://www.alkhorasani.com/fa/moshahede-porsesh/3484/
https://www.alkhorasani.com/fa/moshahede-goftar/8175/
https://www.alkhorasani.com/fa/moshahede-goftar/8175/
https://www.alkhorasani.com/fa/moshahede-porsesh/3484/
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و مقّدمات آن کمابیش مانند مقّدمات ایجاد و حفظ سایر حکومت هاست. به این 
ترتیب، هر عالم مسلمانی که مسلمانان را به بیعت با مهدی امر و از بیعت با غیر او 
نهی می کند، وظیفه ی اسالمی خود را انجام می دهد و بر مسلمانان واجب است 
که دعوت او را بپذیرند و او را در این کار یاری کنند، ولی عالمان مسلمانی که 
مسلمانان را به بیعت با مهدی امر و از بیعت با غیر او نهی نمی کنند، وظیفه ی 
اسالمی خود را انجام نمی دهند و بر مسلمانان واجب است که از آنان بر حذر 

باشند ]پرسش و پاسخ 9[.
 17 

منصور هاشمی خراسانی صرفًا عالمی مسلمان است که با هدف ظاهر ساختن 
مهدی علیه السالم و رساندن او به قدرت، قیام کرده است و مسلمانان را به 
بیعت با آن حضرت به جای بیعت با این و آن فرا می خواند و بدین سان برای 
اقامه ی اسالم خالص و کامل در جهان زمینه سازی می کند و به همین جهت، 
حمایت از ایشان بر هر مسلمانی واجب است. حال اگر برای جناب عالی و برخی 
ماهّیت  این  بر  عالوه  ایشان  که  شده  معلوم  دلیل  هر  به  مسلمانان،  از  دیگر 
عینی و مشهود، موعود نیز است، حمایت از ایشان بر شما واجب تر خواهد بود؛ 
همچنانکه حمایت از ایشان بر مسلمانانی که چنین چیزی برایشان معلوم نشده 
نیز واجب است؛ چراکه این عالم مسلمان به صورت عینی و مشهود، به سوی 
مهدی علیه السالم فرا می خواند و برای ظهور آن حضرت زمینه سازی می کند 
و همین برای حمایت از ایشان توّسط هر مسلمانی کافی است؛ چنانکه خداوند 
فرموده است: َوَتَع�َونُوا َعَلى الِْبرِّ َوالتَّْقَوٰى ۖ )مائده/ 2(؛ »و به یکدیگر در نیکی و 

پرهیزکاری یاری رسانید«! ...
منصور هاشمی خراسانی از هیچ مسلمانی برای خود بیعت نمی گیرد؛ چراکه 
که  است  کسی  با  بیعت  آن،  از  مرادش  و  می داند  خداوند  برای  تنها  را  بیعت 
خداوند به بیعت با او فرمان داده و او کسی جز مهدی نیست که بیعت با او بر 
هر مسلمانی واجب است. بر این اساس، منصور هاشمی خراسانی از مسلمانان 
جهان برای مهدی بیعت می گیرد؛ به این معنا که از آنان عهد و میثاق می گیرد 

https://www.alkhorasani.com/fa/moshahede-porsesh/3071/
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بر اینکه اگر مهدی برایشان ظاهر شد، او را حفاظت، اعانت و اطاعت کنند و 
پیمانی  مضمون  این  نگذارند.  تنهایش  بودند،  آنان  از  پیش  که  کسانی  مانند 
است که منصور هاشمی خراسانی از هر مسلمانی می گیرد و اگر شماری کافی 
از مسلمانان، چنین پیمانی را با او بسته کنند، زمینه برای ظهور مهدی فراهم 

می شود ]پرسش و پاسخ 30[.
 18 

توّهم  خالف  بر  خراسانی  هاشمی  منصور  که  شد  روشن  گذشت  آنچه  از 
به سوی »مهدی«  بلکه آشکارا  به سوی »خود« دعوت نمی کند،  جناب عالی، 
دعوت می کند؛ چراکه دعوت او به هم پیمانی برای حفاظت از »مهدی« و اعانت 
و اطاعت او، با هیچ تقریری دعوت به »خود« تلّقی نمی شود و »دعوت به خود« 
نامیدن آن، مانند »شب« نامیدن »روز« است که چیزی جز تحّکم در نام گذاری 
نیست. بی گمان کسانی به سوی »خود« دعوت می کنند که برای »خود« حّق 
ملزم  »خود«  اطاعت  و  اعانت  حفاظت،  به  را  دیگران  و  می شناسند  حاکمّیت 
می دانند و جز حفظ حکومت »خود« هّمی ندارند؛ یا خودپرستانی که در باتالق 
اّدعاها فرو رفته اند و جز »من اینم« و »من آنم« حرفی ندارند و جز برای اثبات 
در  و  می دانند  خدا  پیامبران  ردیف  در  را  خود  که  همانان  نمی کوشند؛  »خود« 
عرض خلفاء او می شمارند و به نام های اولیاء او می نامند، در حالی که در نظر او 

از سوسکی بی فایده ترند! ]نقد و بررسی 21[.
 19 

از مهم ترین حقایق تبیین شده توّسط جناب منصور در کتاب شریف  یکی 
»بازگشت به اسالم« که می توان آن را مبنای نظری انقالب جهانی مهدی و 
نقطه ی عزیمت به سوی ظهور آن حضرت دانست، امکان ظهور آن حضرت 
در صورت اجتماع شماری کافی از مسلمانان برای حفاظت و حمایت از اوست. 
به  آن  رساندن  و  اجتماع  این  تشکیل  منصور،  جناب  هدف  اساس،  این  بر 
مهدی است تا بتواند با یاری آن ظهور کند. با این وصف، حکومتی که جناب 
منصور در صدد تشکیل آن است، حکومت مهدی است که مانند هر حکومت 

https://www.alkhorasani.com/fa/moshahede-porsesh/3660/
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مشروعّیت  و  است  تشکیل  قابل  آن  زمینه های  تحّقق  صورت  در  دیگری، 
مشروعّیت  توابع  از  مذکور،  اجتماع  تشکیل  محورّیت  با  آن  زمینه های  تحّقق 
است،  مشروع  مهدی  حکومت  وقتی  که  معنا  این  به  است؛  مهدی  حکومت 
زمینه سازی برای آن نیز مشروعّیت دارد و این از باب تحصیل مقّدمه ی واجب 
است که عقاًل واجب محسوب می شود، تا حّدی که امکان نهی از آن توّسط 
شارع وجود ندارد؛ چراکه نهی از واجِب عقلی قبیح است، مانند نهی از تهیه ی 
آب برای غسل و طّی طریق برای حج و این صرف نظر از آن است که امر 
شرعی خاّصی برای آن به جناب منصور رسیده باشد یا نرسیده باشد ]پرسش 

و پاسخ 45[.
 20 

هر چند برخی مسلمانان اهل علم، ایشان را زمینه ساز موعود ظهور مهدی 
علیه السالم می دانند و معتقدند که این با توّجه به خصوصّیات فکری، عملی  
نیازی به تردید و مجادله  ندارد، ولی ایشان  و ظاهری  ایشان، واضح است و 
زمینه سازی عینی  به  تنها  و  نمی فرماید  اّدعایی  به چنین  را معطوف  هّم خود 
لزوم  که  است  معتقد  و  می پردازد  السالم  علیه  مهدی  ظهور  برای  واقعی  و 
زمینه سازی  همین  از  تابعی  راستا،  این  در  ایشان  با  همراهی  و شرعی  عقلی 
اّدعای موعود بودن؛ چراکه مّدعیان موعود  از  تابعی  نه  عینی و واقعی است، 
بودن بسیارند، ولی یک زمینه ساز عینی و واقعی برای ظهور آن حضرت یافت 
نمی شود! با توّجه به اینکه عموم مّدعیان، هّمی جز اثبات اّدعای خود ندارند 
نیستند،  اینکه چه کسی هستند و چه کسی  درباره ی  به کاری جز مجادله  و 
از  اجّل  منصور هاشمی خراسانی  است شأن  روشن  حالی که  در  نمی پردازند، 
این قبیل کارهاست و کار مهم تری ایشان را به خود مشغول کرده و آن همانا 
تعلیم اسالم خالص و کامل به مسلمانان جهان و تربیت شماری کافی از آنان 
برای یاری مهدی علیه السالم است؛ کاری که اگر توّسط ایشان انجام شود، 
ظهور آن حضرت تحّقق می یابد، هر چند کسی ایشان را زمینه ساز موعود آن 

به شمار نیاورده باشد ]نقد و بررسی 11[.
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اّدعای مهدوّیت ندارد و خواهان  وانگهی معلوم است که ایشان به هیچ رو 
دعوت  السالم  علیه  مهدی  امام  به سوی  بلکه  نیست،  جامعه  در  مرج  و  هرج 
دیگران ممکن می داند.  تحّقق حاکمّیت  مانند  را  او  تحّقق حاکمّیت  و  می کند 
ایشان سعی دارد به شما و سایر مسلمانان جهان بفهماند که می توانید همان 
برسانید  به حکومت  را  مهدی  به حکومت می رسانید،  را  و عمرو  زید  که  طور 
سوی  به  بلکه  نمی کند،  دعوت  بی حکومتی  سوی  به  ایشان  وصف،  این  با  و 
حکومت مهدی دعوت می کند؛ چراکه از نظر ایشان، مهدی به حکم اإِنََّم� اأنَ� 
َبَشٌر ِمْثلُُكْم )کهف/ 110( بشری مانند دیگران است و موجودی افسانه ای در 
المکانی ماورایی نیست و می توان با تضمین امنّیت او به سادگی به او دسترسی 
پیدا کرد و با تضمین اعانت و اطاعت او به سادگی حکومت او را محّقق ساخت. 
با این وصف، کسی که برای تحّقق حکومت او تالش می کند، خواستار هرج و 
مرج نیست، بلکه خواستار اقامه ی عدالت در جهان است و از کسانی که برای 
تحّقق حکومت دیگران تالش می کنند، خیرخواه تر است. از اینجا دانسته می شود 
که تمثیل شما درباره ی خوردن غذا و نصب امیر برای سرایا، به کلّی نامربوط 
و بیگانه است؛ زیرا ایشان منکر ضرورت حکومت نیست تا به ایشان گفته شود 
امیر نصب می کرد! بل  برای سرایا  پیامبر  یا  مانند غذا ضروری است  حکومت 
معتقد است که حکومت برای مهدی است و ایجاد آن مانند ایجاد هر حکومت 
موجود  حکومت های  ایجاد  برای  که  کاری  مردم  اگر  و  است  ممکن  دیگری 
کرده اند را برای ایجاد حکومت او بکنند، حکومت او ایجاد می شود و این بالکّل 

متفاوت با چیزی است که شما برداشت کرده اید! ]نقد و بررسی 4[.
 22 

انجمن موسوم به حجتیه در ایران، مانند سایر گروه های شیعی معتقد است 
شمرده  مردم  وظیفه ی  و  است  خداوند  عهده ی  بر  مهدی  ساختن  ظاهر  که 
نمی شود، با این تفاوت که بر خالف سایر گروه ها، معتقد به ضرورت توّقف تا زمان 
ظهور مهدی است اگرچه به پر شدن جهان از ظلم و جور دامن زند، در حالی که 
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عالمه منصور هاشمی خراسانی حفظه اهلل تعالی ظاهر ساختن مهدی را بر عهده ی 
مردم می داند نه بر عهده ی خداوند و معتقد است که توّقف آنان تا زمان ظهور 
مهدی جایز نیست، بلکه مانع از ظهور آن حضرت می شود؛ زیرا ظاهر نبودن آن 
حضرت نتیجه ی طبیعی ترس او از دچار شدن به عاقبت پدرانش است که در خأل 
حمایت مردم کشته و مغلوب شدند و با این وصف، تا هنگامی که این ترس او 
باقی است، ظاهر نبودن او نیز استمرار می یابد و از این رو، مردم موّظف به تضمین 
امنّیت او از طرق متعارفی مانند اجتماع، تمهید و تعّهد هستند تا زمینه برای ظهور 
او فراهم شود. این »باب حّطه« و دروازه ی نجاتی است که عالمه منصور هاشمی 
خراسانی حفظه اهلل تعالی به روی اّمت گشوده و بر انجمن موسوم به حجتیه و سایر 

گروه های شیعی واجب است که از آن وارد شوند ]نقد و بررسی 52[.
 23 

چیزی که نخستین بار خلیفه ی خداوند در زمین را به پنهان شدن وا داشت، 
را  الّسالم  علیه  بن عمران  بود که موسی  توّسط ظالمان  از کشته شدن  ترس 
فرموده  مسلمانان  عبرت  برای  خداوند  چنانکه  داشت؛  وا  شدن  پنهان  به  نیز 
است: َوَج�َء َرُجٌل ِمْن اأْقَصى الَْمِديَنِة َيْسَعىٰ َق�َل َي� ُموَسىٰ اإِنَّ الَْمَلاأ َي�أَْتِمُروَن بَِك لَِيْقُتلُوَك 
ِني ِمَن الَْقْوِم   َفَخَرَج ِمْنَه� َخ�ئًِف� َيَتَرقَُّب ۖ َق�َل َربِّ نَجِّ َف�ْخُرْج اإِنِّي لََك ِمَن النَّ�ِصِحيَن 
الظَّ�لِِميَن )قصص/ 20 و 21(؛ »و مردی از دورترین جای شهر آمد در حالی که 
می شتافت، گفت: ای موسی! انجمن درباره ی تو مشورت می کنند تا تو را بکشند، 
پس بیرون شو که من برای تو از خیرخواهانم! پس بیرون شد در حالی که ترسان 
و نگران بود، گفت: پروردگارا! من را از قوم ظالمان نجات بده«! با این وصف، 
تداوم غیاب او ناشی از تدوام ترس اوست و تداوم ترس او ناشی از آن است 
که »قوم ظالمان« هنوز قادر به کشتن او هستند و این به معنای آن است که 
مردم هنوز تمهیدات الزم برای محافظت از او را نیندیشیده اند و اقدامات الزم 
برای تأمین امنّیت او را انجام نداده اند، بلکه هنوز پشتیبان »قوم ظالمان« هستند 
و با این وصف، نمی توان گفت که غیاب او تنها به سبب اعمال گذشتگانشان 
يًَّة ِمْن  است؛ چنانکه خداوند فرموده است: اأْو َتُقولُوا اإِنََّم� اأْشَرَك اآَب�ُؤنَ� ِمْن َقْبُل َوكُنَّ� ُذرِّ
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َبْعِدِهْم ۖ اأَفُتْهِلُكَن� بَِم� َفَعَل الُْمْبِطلُوَن )أعراف/ 173(؛ »یا )مبادا( بگویید که پدرانمان 
از پیش شرک ورزیدند و ما فرزندانی پس از آنان بودیم، آیا پس ما را به سبب 
کاری که اهل باطل کردند هالک می کنی؟!«؛ زیرا قاعدتًا هر زمانی که مردم 
اعمال گذشتگانشان را ترک کنند و از حمایت »قوم ظالمان« دست بردارند و 
به پشتیبانی از خلیفه ی خداوند در برابر آنان روی بیاورند، غیاب خلیفه ی خداوند 
َشَكْرتُْم  اإِْن  بَِعَذابُِكْم  اللَُّه  َيْفَعُل  َم�  پایان می پذیرد؛ چنانکه خداوند فرموده است: 
َواآَمْنُتْم ۚ )نساء/ 147(؛ »خداوند به عذاب شما چه کار دارد اگر شما شکر بگزارید و 
 َوَم� َك�َن َربَُّك لُِيْهِلَك الُْقَرٰى بُِظْلٍم َواأْهلَُه� ُمْصِلُحوَن :ایمان آورید؟!« و فرموده است
)هود/ 117(؛ »و پروردگارت کسی نیست که آبادی ها را با ظلم نابود کند در حالی 
که اهل آن اصالح کنندگانند« و این همان زمینه سازی برای ظهور مهدی است 
که منصور هاشمی خراسانی به سوی آن فرا می خواند و مخالفان او از آن باز 

می دارند ]نقد و بررسی 57[.
 24 

ظهور  شرط  تعالی،  اهلل  حفظه  خراسانی  هاشمی  منصور  عالمه  نظر  بر  بنا 
امام مهدی علیه السالم اطمینان او به امنّیت و امید او به حاکمّیت خود است. 
مردم  میان  در  آزادی اش  و  جان  بودن  مصون  به  که  هنگامی  تا  او  بنابراین، 
مطمئن نیست و به حاکمّیتش بر آنان امیدی ندارد، ظهور نمی کند، اگرچه جز 
بر  این شرطی است که فراهم کردن آن  باشد و  نمانده  باقی  دنیا  از  یک روز 
عهده ی مردم است؛ زیرا آنان با تقصیرشان در حفاظت و حمایت از او و اقدامشان 
به حفاظت و حمایت از دیگران که به جای او حکومت می کنند، سبب ترس او 
بر جان و آزادی اش و یأس او از دست یابی به حکومت شده اند و بنا بر قاعده در 
اسالم، هر کس سبب خسارتی بر دیگری می شود، مکلّف به جبران آن است؛ 
خصوصًا با توّجه به اینکه غرض خداوند از ظاهر کردن امام مهدی علیه السالم 
و رساندنش به حکومت، ایجاد عدالت در مردم پس از وجود ظلم در آنان است و 
این فاعلّیتی از اوست که بدون قابلّیتی از آنان تحّقق نمی یابد؛ چنانکه فرموده 
)رعد/ 11(؛ »هرآینه   ۗ بِ�أنُْفِسِهْم  َم�  ُيَغيُِّروا  َحتَّىٰ  بَِقْوٍم  َم�  ُيَغيُِّر  َلا  اللََّه  اإِنَّ  است: 
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خداوند چیزی که در قومی است را تغییر نمی دهد تا آن گاه که آنان چیزی که 
در خودشان است را تغییر دهند«!

و  السالم  علیه  امام مهدی  امنّیت  بر حفظ  نیست که خداوند  تردیدی  البته 
آن  به  مردم  از  تن  اگرچه یک  تواناست،  جبر  از طریق  به حکومت  رساندنش 
روّیه اش  و  او  سّنت  بر خالف  این  ولی  نکند،  کاری  آن  برای  و  نباشد  راضی 
در اّمت های گذشته است، تا حّدی که برای پیامبرانش نیز واقع نشد و روشن 
است که سّنت او و روّیه اش در اّمت های گذشته هرگز تغییر نمی پذیرد؛ چنانکه 
فرموده است: ُسنََّة اللَِّه ِفي الَِّذيَن َخَلْوا ِمْن َقْبُل ۖ َولَْن َتِجَد لُِسنَِّة اللَِّه َتْبِديًلا )أحزاب/ 
62(؛ »سّنت خداوند در کسانی که از پیش گذشتند )چنین بود( و هرگز برای سّنت 
لِيَن ۚ َفَلْن َتِجَد  أوَّ خداوند تغییری نمی یابی« و فرموده است: َفَهْل َيْنُظُروَن اإِلَّا ُسنََّت اْلا
لُِسنَِّت اللَِّه َتْبِديًلا ۖ َولَْن َتِجَد لُِسنَِّت اللَِّه َتْحِويًلا )فاطر/ 43(؛ »پس آیا انتظار چیزی 
جز سّنت گذشتگان را دارند؟! پس هرگز برای سّنت خداوند تغییری نمی یابی و 
هرگز برای سّنت خداوند تحّولی نمی یابی« و از این رو، امام مهدی علیه السالم 
هرگز ظهور نمی کند مگر هنگامی که شماری کافی از مردم برای حفاظت از 
جان و آزادی او گرد آیند و هرگز به حکومت نمی رسد مگر هنگامی که شماری 
از آن حمایت  با مال و سالح خود  از مردم خواستار حکومت او شوند و  کافی 
ابو طالب برای  کنند؛ همان طور که شماری کافی از مردم در مّکه با سیادت 
حفاظت از جان و آزادی رسول خدا صلّی اهلل علیه و آله و سلّم گرد آمدند تا آن 
حضرت دعوت خویش را ظاهر ساخت و شماری کافی از مردم در مدینه -پس 
از اینکه به حاکمشان عبد اهلل بن أبّی پشت نمودند- خواستار حکومت رسول خدا 
صلّی اهلل علیه و آله و سلّم شدند و با مال و سالح خود از آن حمایت کردند 
تا آن حضرت به حکومت رسید و این مصداق سخن خداوند است که فرموده 
است: ُسنََّة َمْن َقْد اأْرَسْلَن� َقْبَلَك ِمْن ُرُسِلَن� ۖ َوَلا َتِجُد لُِسنَِّتَن� َتْحِويًلا )إسراء/ 77(؛ 
»سّنت کسی از پیامبرانمان که پیش از تو فرستاده ایم و هرگز برای سّنت ما 
منصور هاشمی خراسانی حفظه  این روست که عالمه  از  نمی یابی«!  تغییری 
اهلل تعالی -این زمینه ساز صّدیق ظهور امام مهدی علیه السالم- فریاد می زند:
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»آیا در میان شما آزادگانی نیستند که برای یاری این مرد گرد آیند، باشد 
که خویش را به آنان بشناساند؟! به خدا سوگند اگر شماری کافی از شما 
گرد آیند که او را با مال و جان یاری رسانند و از پدر و مادر و زن و فرزند 
دوست تر دارند، هرآینه خویش را به آنان می شناساند و آنان را در راه خداوند 

رهبری می فرماید...« )گفتار 104(.
این به معنای آن است که هرگاه شماری کافی از مردم برای یاری امام مهدی 
آنان می شناساند،  به  را  آیند، آن حضرت خود  با مال و جان گرد  السالم  علیه 
اگرچه آنان پیش تر با او ارتباطی نداشته باشند و این کلید قفل ظهور او محسوب 
می شود )برای آگاهی بیشتر در این باره بنگرید به: کتاب »بازگشت به اسالم«، 
مبحث »چگونگی ظاهر کردن مهدی توّسط مردم« ص239. همچنین، بنگرید 

به: پرسش و پاسخ 119(...
با  او هستند که  از زمینه سازان ظهور  السالم  امام مهدی علیه  یاران خاّص 
عرق خود او را ظاهر می کنند و با خون خود او را به حکومت می رسانند در حالی 
که خائفین، سائحین و مستضعفین در زمین هستند، نه کسانی که امامانی جز 
او گرفته اند و از ِقَبل غیاب او نان خورده اند و به قدرت و ثروت دست یافته اند 
یاران  از  که  دارند  طمع  سپس  و  ایستاده اند  ظهورش  زمینه سازان  برابر  در  و 
خاّص او باشند! یاران خاّص امام مهدی علیه السالم از مذهب اسالم و حزب 
خداوند و گروه امام مهدی علیه السالم هستند و به هیچ مذهب، حزب و گروه 
دیگری وابستگی ندارند و به اعتبار ایمان و عمل صالحشان انتخاب می شوند و 
ویژگی های آنان در کتاب خداوند و حکمت اولیائش نوشته شده است؛ چنانکه در 

نامه ای از عالمه منصور هاشمی خراسانی حفظه اهلل تعالی آمده است:
»ای عبد اهلل! یاران مهدی کسانی نیستند که معصیت خداوند می کنند؛ 
یاران او کسانی هستند که از گناهان کوچک و بزرگ می پرهیزند؛ شب ها 
را به نماز بر می خیزند و روزها را به تحصیل علم و تعلیم آن به دیگران 
روز جزا می هراسند؛  از  و  دارند  ایمان  به وعده های خداوند  می پردازند. 
روزی که در پیش گاه پروردگار می ایستند و کردار خویش را حاضر می بینند. 
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یاران مهدی به اخالق انبیاء خدا متخلّق و به آداب اولیاء او مؤّدب اند. حق 
را چون برایشان آشکار شد می پذیرند و باطل را چون برایشان رسوا گشت 
وا می گذارند. نه متعّصب و لجوج اند و نه بدزبان و یاوه گو. بر خداوند دروغ 
را  نماز  او دروغ می بندند کناره می گیرند.  بر  از کسانی که  نمی بندند و 
در وقت فضیلتش برپا می دارند و از مال خود به نیازمندان می بخشایند. 
از جفای مردم در می گذرند. پدر و مادر  خشم خود را فرو می خورند و 
خویش را گرامی می دارند و بر بد ُخلقی آن  دو صبر می نمایند. به دوستان 
خود با بهانه ی دوستی بی احترامی نمی کنند و به دشمنان خود با بهانه ی 
دشمنی ستم نمی ورزند. با جاهالن مدارا می نمایند و با سفیهان دهان 
به دهان نمی گذارند. نه پرگوی و پرخنده اند و نه پرخواب و پرخور. مهار 
شهوت را در دست دارند و جانب عّفت را فرو نمی گذارند. نه چشم چران 
و بی حیایند و نه خودنمای و هرزه گوی. با فاسقان دوستی نمی کنند و با 
ظالمان مجالست نمی نمایند. به کارهای سودمند می پردازند و وقت خود 
را هدر نمی دهند. با کتاب خداوند مأنوسند و با حالل و حرام آشنایند. 
تعالیم عالم را منکر نمی شوند و از دشمنی با او می پرهیزند، بلکه دعوتش 
را اجابت می کنند و به یاری اش می شتابند؛ هنگامی که آنان را به سوی 
مهدی دعوت می کند تا برای یاری او گرد هم آورد« )نامه ی 2( ]پرسش 

و پاسخ 274[.
 25 

مشکالت جهان همه ریشه در عدم حاکمّیت خداوند بر آن دارد و حاکمّیت 
خداوند بر آن، با حاکمّیت مهدی بر آن تحّقق می یابد و حاکمّیت مهدی بر آن 
با زمینه سازی برای آن ممکن می شود و زمینه سازی برای آن در گرو اجتماع 
شماری کافی از مردم برای حمایت از اوست و جناب منصور هاشمی خراسانی 
در حال ایجاد این اجتماع است و هر کسی که به قدر توان خود با او همکاری 
نمی کند، در ایجاد مشکالت جهان سهیم است، خواه حاکم باشد و خواه رعّیت 

]پرسش و پاسخ 102[.
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26 

او  از  حمایت  برای  جهان  مردم  همه ی  اجتماع  گرو  در  حضرت،  آن  ظهور 
نیست، بلکه در گرو اجتماع شماری کافی از آنان برای این کار است و شماری 
کافی از آنان برای این کار، می تواند به تدریج و با اجابت و یاری امثال شما تأمین 
با این وصف، تنها کسانی می توانند به ظهور مهدی امیدوار  شود ان شاء اهلل. 
برای  را  زمین  که  کشاورزی  مانند  می سازند؛  فراهم  را  آن  مقّدمات  که  باشند 
برداشت محصول شخم می زند و بذر می افشاند و آب می دهد و وجین می کند و 
آن گاه به برداشت محصول امید دارد؛ چراکه بدون این زمینه سازی، امید داشتن 
از  حمایت  حال  در  که  کسانی  رو،  این  از  است.  حماقت  محصول  برداشت  به 
حاکمان دیگر و تأمین مال و سالح و نفر برای آنان، به ظهور مهدی امیدوارند، 
در  امید محصول  و  می کارد  دیگران  زمین  در  را  بذر  که  احمقی هستند  مانند 
زمین خود دارد! اینان کسانی هستند که از رحمت خداوند ناامیدند و اینان همانا 

زیان کاران هستند ]پرسش و پاسخ 81[.
 27 

نیاز مهدی به خواست شماری کافی از مردم و حمایت عملی آنان از او به 
نیاز  یک  حکومتش،  حفظ  و  تشکیل  برای  کافی  سالح  و  نفر  مال،  وسیله ی 
طبیعی و عقالیی است که از ماهّیت حکومت برخاسته و برای هر حکومتی قطع 
نظر از کیستِی حاکِم آن ضروری است، تا حّدی که حّتی حکومت رسول خدا 
صلّی اهلل علیه و آله و سلّم بدون خواست شماری کافی از مردم و حمایت عملی 
آنان از او به وسیله ی مال، نفر و سالح کافی شکل نگرفت و محفوظ نماند و 
روشن است که مهدی از رسول خدا صلّی اهلل علیه و آله و سلّم بهتر نیست. با 
این وصف، می توان گفت که شکل گیری و حفظ حکومت در اثر اراده و اقدام 
مناسب شماری کافی از مردم، سّنت خداوند در گذشتگان است و سّنت خداوند 
در گذشتگان هرگز تغییری نخواهد پذیرفت؛ چنانکه فرموده است: ُسنََّة اللَِّه ِفي 
الَِّذيَن َخَلْوا ِمْن َقْبُل ۖ َولَْن َتِجَد لُِسنَِّة اللَِّه َتْبِديًلا )أحزاب/ 62(؛ »سّنت خداوند در 
کسانی که پیشتر گذشتند چنین بود و هرگز برای سّنت خداوند تغییری نخواهی 
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یافت«! بنابراین، کسانی که انتظار می برند حکومت مهدی به گونه ای متفاوت 
با حکومت گذشتگان و بدون اراده و اقدام مناسب شماری کافی از مردم شکل 
بیهوده می برند؛ چنانکه خداوند فرموده است:  انتظاری  بماند،  بگیرد و محفوظ 
 لِيَن ۚ َفَلْن َتِجَد لُِسنَِّت اللَِّه َتْبِديًلا ۖ َولَْن َتِجَد لُِسنَِّت اللَِّه َتْحِويًلا أوَّ َفَهْل َيْنُظُروَن اإِلَّا ُسنََّت اْلا
)فاطر/ 43(؛ »آیا انتظار چیزی جز سّنت گذشتگان را دارند؟! در حالی که هرگز 
برای سّنت خداوند تغییری نمی یابی و هرگز برای سّنت خداوند تبدیلی نمی یابی«!

اقدام  و  اراده  به  مردم  از  کافی  شماری  هرگاه  که  می شود  دانسته  اینجا  از 
تغییر سّنت خود  به  ناگزیر  را  نیاورند، خداوند  برای ظهور مهدی روی  مناسب 
نمی کنند تا بر خالف سّنت خود، مهدی را بدون اراده و اقدام مناسب آنان ظاهر 
کند، بل تنها سبب می شوند که خداوند سّنت دیگری از سّنت های خود را در 
پیش بگیرد و آن همانا إتمام حّجت بر آنان از طریق برانگیختن یک بیم دهنده 
باطل  تا تسلسلی  نابودگر است  با عذابی  از روی زمین  آنان  برداشتن  و سپس 
و بی نهایت شکل نگیرد؛ چنانکه فرموده است: َقْد َخَلْت ِمْن َقْبِلُكْم ُسَنٌن َفِسيُروا 
بِيَن )آل عمران/ 137(؛ »پیش از شما  أْرِض َف�نُْظُروا َكْيَف َك�َن َع�ِقَبُة الُْمَكذِّ ِفي اْلا
سّنت هایی گذشته است، پس در زمین بگردید و ببینید که عاقبت تکذیب کنندگان 
هاشمی  منصور  توّسط  مردم  دعوت  که  است  آن  معنای  به  این  بود«!  چگونه 
خراسانی به سوی زمینه سازی برای ظهور مهدی، یکی از دو نتیجه را خواهد 
خواهد  مهدی  و حکومت  به ظهور  آنان،  از  کافی  اجابت شماری  با  یا  داشت: 
انجامید و یا با عدم اجابت شماری کافی از آنان، به نزول عذاب بر آنان منجر 
خواهد شد؛ چنانکه خداوند فرموده است: َوَم� َمَنَع النَّ�َس اأْن ُيْؤِمُنوا اإِْذ َج�َءُهُم الُْهَدٰى 
لِيَن اأْو َي�أْتَِيُهُم الَْعَذاُب قُُبًلا )مؤمنون/ 42(؛ »و  أوَّ َوَيْسَتْغِفُروا َربَُّهْم اإِلَّا اأْن َت�أْتَِيُهْم ُسنَُّة اْلا
چیزی مردم را هنگامی که هدایت به نزدشان آمد باز ندارد از اینکه ایمان آورند و از 
پروردگارشان آمرزش خواهند مگر اینکه سّنت گذشتگان بر آنان بیاید یا عذاب بر 
آنان پیش بیاید« و این عذاب سبب نابودی نسل آنان و در نهایت پیدایش نسلی 
دیگر خواهد شد که به اراده و اقدام مناسب برای ظهور مهدی روی می آورند؛ 
چنانکه خداوند فرموده است: اإِْن َيَش�أْ ُيْذِهْبُكْم اأيَُّه� النَّ�ُس َوَي�أِْت بِ�آَخِريَن ۚ َوَك�َن اللَُّه َعَلىٰ 
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َذٰلَِك َقِديًرا )نساء/ 133(؛ »اگر بخواهد شما را می برد ای مردم و کسان دیگری را 
می آورد و خداوند بر این کار تواناست« و فرموده است: اإِْن َيَش�أْ ُيْذِهْبُكْم َوَيْسَتْخِلْف 
يَِّة َقْوٍم اآَخِريَن )أنعام/ 133(؛ »اگر بخواهد شما  ِمْن َبْعِدكُْم َم� َيَش�ُء َكَم� اأنَْش�أكُْم ِمْن ُذرِّ
را می برد و کسی که می خواهد را به جای شما می آورد، همان طور که شما را از 
پشت گروهی دیگر پدید آورد« و فرموده است: َوَكْم َقَصْمَن� ِمْن َقْرَيٍة َك�نَْت َظ�لَِمًة 
َواأنَْش�أْنَ� َبْعَدَه� َقْوًم� اآَخِريَن )أنبیاء/ 11(؛ »و چه بسیار سرزمینی که ستمکار بود را 
در هم کوبیدیم و پس از آن قومی دیگر را پدید آوردیم« و فرموده است: َف�إِْن 
ُؤَلاِء َفَقْد َوكَّْلَن� بَِه� َقْوًم� لَْيُسوا بَِه� بَِك�ِفِريَن )أنعام/ 89(؛ »پس اگر این ها به  َيْكُفْر بَِه� َهٰ
آن کافر شوند، قومی را بر آن می گماریم که به آن کافر نباشند«! بنابراین، دعوت 
بود،  نخواهد  بی نتیجه  حال  هر  در  مهدی،  به سوی  خراسانی  هاشمی  منصور 
بل ناگزیر یکی از دو نتیجه را خواهد داشت که هر دو به ظهور مهدی خواهند 
انجامید و این مصداق سخن خداوند است که فرموده است: قُْل َهْل َتَربَُّصوَن بَِن� 
اإِلَّا اإِْحَدى الُْحْسَنَيْيِن ۖ َونَْحُن نََتَربَُّص بُِكْم اأْن ُيِصيَبُكُم اللَُّه بَِعَذاٍب ِمْن ِعْنِدِه اأْو بِ�أْيِديَن� ۖ 
َفَتَربَُّصوا اإِنَّ� َمَعُكْم ُمَتَربُِّصوَن )توبه/ 52(؛ »بگو آیا برای ما جز یکی از دو خوبی را 
انتظار می برید؟! در حالی که ما برای شما انتظار می بریم که خداوند به شما عذابی 
از نزد خود یا با دستان ما برساند! پس انتظار برید که ما نیز با شما منتظرانیم«! با 
این وصف، کسانی که از اجابت دعوت منصور هاشمی خراسانی به سوی مهدی 
سر باز می زنند بدانند که خداوند را عاجز نخواهند کرد، بلکه حداکثر نسل خود 
را برخواهند انداخت؛ چنانکه فرموده است: َواإِْن َتَولَّْيُتْم َف�ْعَلُموا اأنَُّكْم َغْيُر ُمْعِجِزي 
األِيٍم )توبه/ 3(؛ »و اگر رویگردان شدید بدانید  بَِعَذاٍب  َكَفُروا  الَِّذيَن  ِر  َوَبشِّ  ۗ اللَِّه 
که شما عاجز کنندگان خداوند نیستید و کسانی که کافر شدند را به عذابی دردناک 

بشارت ده«!
اگرچه اینک بیشتر مردم مانند حیوانات تنها در اندیشه ی زندگی دنیا هستند 
و دغدغه ای جز خوردن، خوابیدن و جفت گیری ندارند، ولی برای تشکیل و حفظ 
حکومت مهدی، به اراده و اقدام مناسب همه ی آنان نیازی نیست، بلکه اراده و 
اقدام مناسب شماری از آنان کفایت می کند؛ همان طور که برای تشکیل و حفظ 
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سایر حکومت ها در جهان، اراده و اقدام مناسب همه ی مردم وجود نداشته، بلکه 
اراده و اقدام مناسب شماری از آنان وجود داشته و همین برای آن ها کافی بوده 
است. روشن است که این شمار کافی از مردم، می توانند با پیوستن به یکدیگر در 
صفی واحد و قرار گرفتن تحت تعلیم و هدایت عالمی کامل مانند منصور هاشمی 
خراسانی و سپس اقدامات مناسب فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و غیره در جهان، 
برخی حاکمان ظالم را تحت فشار قرار دهند و به کناره گیری از حکومت و سایر 
تمهیدات الزم برای ظهور مهدی وادار سازند. با این شیوه، انتظار می رود که مال، 
نفر و سالح یک کشور بنا بر خواست بیشتر مردم آن در اختیار مهدی قرار گیرد و 
این برای قانع ساختن او به ظهور و قبول حکومت در آن کافی به نظر می رسد، تا از 
این طریق به توسعه ی حکومت خود تا هر جایی که خداوند خواسته است بپردازد. 
این به معنای آن است که رویگردانی بیشتر مردم از اجابت دعوت منصور هاشمی 
خراسانی، تا هنگامی که شماری کافی از آنان آن را اجابت می کنند، مانع از ظهور 
مهدی نمی شود و اجابت شماری کافی از آنان بسیار محتمل و عملی است و با 
این وصف، جایی برای ناامیدی وجود ندارد و شما باید با اقتدا به منصور هاشمی 
خراسانی، همچنان به دعوت مردم ادامه دهید و پیام حق را به گوش همه ی آنان 
برسانید تا شاید شماری کافی از آنان آن را اجابت کنند، پیش از اینکه عذاب خداوند 

بر آنان فرود آید و آنان را به غیر آنان تبدیل کند.
منصور هاشمی خراسانی برای رسیدن به آرمان اسالمی خود بر روی هیچ 
یک از عقاید و احکام اسالم پای نگذاشته و به همین دلیل است که با وجود 
جهان  در  گفتمان  مشروع ترین  و  معقول ترین  از  برخورداری  و  آشکار  احّقّیت 
از کمترین حمایت ها و امکانات برخوردار است، در حالی که اگر مانند  اسالم، 
دیگران برای رسیدن به آرمان خود، بر روی برخی عقاید و احکام اسالم پای 
مختلف  گروه های  و  دولت ها  امکانات  و  حمایت ها  از  آنان  مانند  می گذاشت، 
بر همه ی سختی ها  و  تقوا پیش گرفته  برای خداوند  او  ولی  برخوردار می شد، 
و مرارت های ناشی از آن صبر پیشه کرده و با این وصف، تردیدی نیست که 
پیروزی نهایی برای اوست؛ چراکه خداوند وعده داده و فرموده است: َف�ْصِبْر ۖ اإِنَّ 
الَْع�ِقَبَة لِْلُمتَِّقيَن )هود/ 49(؛ »صبر پیشه کن؛ چراکه عاقبت برای اهل تقوا است«! 
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خویش،  معلّم  از  پیروی  به  باید  نیز  خراسانی  هاشمی  منصور  یاران  بنابراین، 
بر  اسالمی خود  آرمان  به  برای رسیدن  و  کنند  پیشه  گیرند و صبر  پیش  تقوا 
و  به سختی ها  را  آنان  اگرچه  نگذارند،  پای  اسالم  احکام  و  عقاید  برخی  روی 
صورت،  این  در  که  باشند  داشته  یقین  البته  و  کند  دچار  بسیاری  مرارت های 
پیروزی نهایی برای آنان خواهد بود؛ چراکه آن وعده ی خداوند است و خداوند 
وعده ی خود را خالف نخواهد کرد؛ چنانکه فرموده است: َوْعَد اللَِّه ۖ َلا ُيْخِلُف اللَُّه 
َوْعَدُه َولَِٰكنَّ اأْكَثَر النَّ�ِس َلا َيْعَلُموَن )روم/ 6(؛ »وعده خداوند است، خداوند وعده اش 

را خالف نمی کند، ولی بیشتر مردم نمی دانند«! ]نقد و بررسی 55[.
 28 

ٌة َيْدُعوَن اإِلَى ٱلَْخيِر َوَي�أُْمُروَن  خداوند در کتاب خود فرموده است: َولَْتُكْن ِمْنُكْم اأمَّ
بِٱلَْمْعُروِف َوَيْنَهْوَن َعِن ٱلُْمْنَكِر َواأولَِئَك ُهُم ٱلُْمْفِلُحوَن )آل عمران/ 104(؛ »باید از شما 
گروهی باشند که به سوی خیر دعوت می کنند و به معروف امر و از منکر نهی 
می نمایند و آنان همانا رستگارانند« و ما امیدواریم که چنین گروهی باشیم؛ زیرا 
به سوی بزرگ ترین خیر یعنی »بازگشت به اسالم« در پرتو کتاب خداوند و سّنت 
متواتر پیامبرش دعوت می کنیم و به بزرگ ترین معروف یعنی زمینه سازی برای 
حاکمّیت خلیفه ی خداوند در زمین امر و از بزرگ ترین منکر یعنی سرسپردگی 
به حاکمّیت طاغوت نهی می نماییم و با این وصف، امیدواریم که از رستگاران 
باشیم. در این میان، اگر خداوند به ما اقتداری بخشید، از آن برای انجام این 
وظیفه ی اسالمی به نحو احسن استفاده می کنیم؛ چنانکه فرموده است: الَِّذيَن 
َك�َة َواأَمُروا بِ�لَْمْعُروِف َونََهْوا َعِن الُْمْنَكِر َولِلَِّه  َلاَة َواآَتُوا الزَّ أْرِض اأَق�ُموا الصَّ اإِْن َمكَّنَّ�ُهْم ِفي اْلا
أُمورِ )حج/ 41(؛ »کسانی که چون به آنان در زمین اقتدار بخشیم نماز  َع�ِقَبُة اْلا
را بر پا می دارند و زکات را می پردازند و به معروف امر می کنند و از منکر نهی 
می نمایند و عاقبت کارها برای خداوند است« و اگر به ما اقتداری نبخشید، ما بر 
اقتدار حریص نیستیم؛ به این معنا که برای رسیدن به آن ظلمی نمی کنیم و با 
آِخَرُة نَْجَعلَُه� لِلَِّذيَن َلا  اُر اْلا ظالمی نمی سازیم؛ چنانکه خداوند فرموده است: تِْلَك الدَّ
أْرِض َوَلا َفَس�ًدا َوالَْع�ِقَبُة لِْلُمتَِّقيَن )قصص/ 83(؛ »این سرای آخرت را  ا ِفي اْلا ُيِريُدوَن ُعلُوًّ
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برای کسانی قرار می دهیم که در زمین برتری و فسادی نمی جویند و عاقبت برای 
پرهیزکاران است«. این در حالی است که دیگران برای رسیدن به اقتدار ظلم 
می کنند یا با ظالمی می سازند؛ چراکه بر اقتدار حریص اند و می پندارند که جز 
با یکی از این دو شیوه به آن دست نمی یازند، در حالی که اقتدار برای خداوند 
بر روی آب  اقتدار ظالمان جز کفی  و برای خلیفه اش و برای مؤمنان است و 
َم�ِء َم�ًء َفَس�لَْت اأْوِديٌة  نیست که دیری نمی پاید؛ چنانکه فرموده است: اأنَْزَل ِمَن السَّ
� ُيوِقُدوَن َعَليِه ِفي النَّ�رِ اْبِتَغ�َء ِحْليٍة اأْو َمَت�ٍع َزَبٌد ِمْثلُُه  يُل َزَبًدا َرابِي�ً َوِممَّ بَِقَدرَِه� َفٱْحَتَمَل السَّ
� َم� َيْنَفُع النَّ�َس َفَيْمُكُث ِفي  َبُد َفَيْذَهُب ُجَف�ًء َواأمَّ � الزَّ َكَذلَِك َيْضِرُب اللَُّه الَْحقَّ َوالَْب�ِطَل َف�أمَّ
أْمَث�َل )رعد/ 17(؛ »از آسمان آبی فرو فرستاد، پس هر  أْرِض َكَذلَِك َيْضِرُب اللَُّه اْلا اْلا
دّره ای به گنجایش خود سیلی روان کرد، پس سیل کفی بر روی خود برداشت و بر 
چیزی که آن را در آتش حرارت می دهند تا زیور یا متاعی به دست آورند نیز کفی 
مانند آن است، این گونه خداوند حق و باطل را مثال می زند، پس اّما کف از بین 
می رود و اّما چیزی که به مردم سود می رساند در زمین می پاید، این گونه خداوند 

مثل ها را می زند«!
آری، عالمه منصور هاشمی خراسانی حفظه اهلل تعالی دعوت کننده ی مردم 
به سوی خلیفه ی خداوند در زمین با حکمت و موعظه ی حسنه و جدال به احسن 
است؛ چنانکه خداوند فرموده است: اْدُع اإِلَى َسِبيِل َربَِّك بِ�لِْحْكَمِة َوالَْمْوِعَظِة الَْحَسَنِة 
اأْحَسُن )نحل/ 125(؛ »با حکمت و موعظه ی حسنه به راه  ِهَي  بِ�لَِّتي  َوَج�ِدلُْهْم 
پروردگارت دعوت کن و با آنان به نحو احسن جدال نما« و این دعوت او پیش نیاز 
و مقّدمه ای برای عذابی بزرگ است؛ چنانکه خود فرموده است: »پس دعوتم 
را اجابت کنید و به سوی مهدی بازگردید، تا گناهانتان آمرزیده شود و کارهاتان 
سامان یابد، پیش از آنکه روزی بر شما برسد که بر عاد و ثمود و قوم نوح رسید« 
ْیُف؛ »من  )نامه ی 11( و فرموده است: اأن� خ�َتُم ٱلْواِعِظیَن َو لا واِعَظ َبْعِدي اإِلَّا ٱلْسَّ
واپسین موعظه کننده هستم و موعظه کننده ای پس از من جز شمشیر نیست« و 
مرادش از این سخن چیزی است که عبد اهلّل بن حبیب طبری ما را از آن خبر 

داد، گفت:
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»َسِمْعُت المنصوَر یقول: اإنَّ الَّذیَن َیتَِّبُعوَن الّراأَي اإنّم� َیتَِّبُعوَن اأهواَءُهْم و اإنَّ 
ثیَن َیْقِذفُوَن بِ�لَْغْیِب ِمن َمک�ٍن بعیٍد و اإنَّ الُهدیٰ ُهَدی اللّه! قلُت: و م�  الُمَحدِّ
ُهَدی اللّه؟! ق�َل: اإم�ٌم َیْهِدي بِ�أْمِر اللِّه اإلیٰ کت�ِب اللِّه و ُسنَِّة نبیِِّه و َیْحُکُم بیَن 
النّ�ِس فیم� ُهْم فیِه َیْخَتِلُفون! قلُت: لا َیْقَبُل النّ�ُس ِمْنَك هذا ُجِعْلُت ِفداَك و لو 
أَکلُوا ِمْن َفوِقِهم و ِمْن َتحِت اأرُجِلِهْم و لکْن لا َیْفَعلُون! ق�ل: َدْعُهْم  َقِبلُوا ِمْنَك َلا
ْیِف  َفَیْعِرُضُهْم َعَلی السَّ ِمْنُه  اأن�  َی�أتِیِهْم رجٌل ِمنِّي و  نَُّهم َسوَف  َی�بَن َحبیٍب! ف�إ
ْیَف و الَموُت  ْیَف و لا َی�أُخُذ ِمْنُهْم اإلّا السَّ حتّی َیْقَبلُوُه! األا اإنَُّه لا ُیْعِطیِهْم اإلّا السَّ
ْیف!«؛ »شنیدم جناب منصور می فرماید: هرآینه کسانی که  َتْحَت ِظلِّ السَّ
از رأی تبعّیت می کنند جز این نیست که از اهواء خود تبعّیت می کنند و 
هرآینه محّدثان در غیاب از جایی دور نسبت می دهند و هرآینه هدایت 
هدایت خداوند است! عرض کردم: هدایت خداوند کدام است؟! فرمود: 
امامی که به امر خداوند به سوی کتاب خداوند و سّنت پیامبرش هدایت 
می کند و میان مردم درباره ی چیزی که درباره ی آن اختالف دارند حکم 
می فرماید! عرض کردم: مردم این را از تو نمی پذیرند فدایت شوم، در 
حالی که اگر از تو می پذیرفتند از باالی خود و زیر پاهاشان می خوردند، 
ولی این کار را نمی کنند! فرمود: آنان را واگذار ای پسر حبیب؛ زیرا به 
زودی مردی به سراغشان می آید که از من است و من از او هستم، پس 
آنان را بر شمشیر حواله می کند تا اینکه آن را بپذیرند! آگاه باش که او 
به آنان جز شمشیر نمی دهد و از آنان جز شمشیر نمی گیرد، در حالی که 

مرگ زیر سایه ی شمشیر است!« )گفتار 8 فقره ی 11(.
از اینجا دانسته می شود کسانی که اکنون دعوت منصور به سوی مهدی با 
حکمت و موعظه ی حسنه و جدال به احسن را نمی پذیرند، به زودی با عذابی 
بزرگ در زندگی دنیا مواجه می شوند و البته برایشان در آخرت عذابی بزرگ تر 
 َوَسَيْعَلُم الَِّذيَن َظَلُموا اأيَّ ُمْنَقَلٍب َيْنَقِلُبوَن :خواهد بود؛ چنانکه خداوند فرموده است
)شعراء/ 227(؛ »و به زودی کسانی که ظلم کردند خواهند دانست که به کدامین 

بازگشت گاه باز می گردند« ]نقد و بررسی 60[!
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شّکی نیست که نهضت اسالمی منصور هاشمی خراسانی، حق ترین جریان 
به  اسالم  جهان  در  جریان ها  همه ی  که  هنگامی  زیرا  است؛  اسالم  جهان  در 
سوی حاکمّیت خود فرا می خوانند، این نهضت به سوی حاکمّیت خداوند دعوت 
می کند و هنگامی که همه ی آن ها برای خالفت زید و عمرو و ابو بکر بغدادی 
و  می کند  زمینه سازی  مهدی  خالفت  برای  نهضت  این  می کنند،  زمینه سازی 
آفتاب در پهنه ی آسمان آشکار است، هر چند  با این وصف، أحّقّیت آن مانند 

منافقان و ظالمان اقرار ندارند...
منصور هاشمی خراسانی بر پایه ی کتاب خداوند و سّنت متواتر پیامبرش و در 
روشنایی عقل سلیم حرکت می کند و از خواهش های آنان پیروی نمی کند و در 
بند آن نیست که آنان خشنود می شوند یا خشم می گیرند و با او همراه می شوند یا 
در برابرش می ایستند و از مالمت مالمت گری نمی هراسد. چه بسیار کسانی که 
آرزو دارند او یک قدم از مواضع محکم خود در کتاب »بازگشت به اسالم« عقب 
بنشیند تا از او حمایت کنند، ولی او حاضر به این کار نیست؛ چراکه مواضع او در 
این کتاب بزرگ، مواضع اسالم خالص و کامل است و او بر سر اسالم با کسی 
اینان باشد؛  از زمره ی  ایران نیز  معامله نمی کند. شاید نظام جمهوری اسالمی 
چراکه از برخی مواضع او ناخشنود است، ولی واضح است که او به ناخشنودی 
کسی جز خداوند اهّمیت نمی دهد؛ چراکه اگر اهّمیت دهد مشرک می شود و کیفر 

مشرکان آتش است و او را یارای آتش نیست.
آری، البته او از رهبری نظام ایران توّقع دوستی و پشتیبانی دارد؛ چراکه وی 
رهبری مسلمان و دوستدار اهل بیت است و جا دارد که از احیاگر اسالم خالص 
و کامل و دعوت کننده ی به سوی اهل بیت حمایت کند، ولی نه در ازای تبدیل 
او به مهره ی نظام! به نظر می رسد کسانی در میان آن ها می گویند که  شدن 
این شخصّیت باید خود را تسلیم آن ها کند و در چهارچوب نظام آن ها فّعالیت 
نماید، در حالی که چنین چیزی امکان ندارد؛ چراکه منصور هاشمی خراسانی 
بنده ی خداوند است و طوق بندگی هیچ کس جز او را به گردن نمی نهد و به 
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هیچ کس جز خلیفه ی او در زمین خدمت نمی کند. با این وصف، تنها راهی که 
برای آن ها وجود دارد این است که از این شخصّیت، به اعتبار دعوت او به سوی 
با  ضّدیتش  و  مهدی  حاکمّیت  برای  زمینه سازی اش  و  کامل  و  خالص  اسالم 
کافران و مفسدان در زمین حمایت کنند؛ یعنی همان چیزی که در واقع هست، 
بدون هیچ مداهنه و تغییر ماهّیتی! آن ها اگر این کار را انجام دهند می توانند 
برای خود مشروعّیتی دست و پا کنند، با این توجیه که تاکنون از مهدی خبری 
نبود و آن ها با تصّور اضطرار حکومت می کردند، ولی اکنون که از او خبری شده 
است، به زمینه ساز حکومت او یاری می رسانند، تا هنگامی که او ظهور کند و 
حکومت را به او واگذار کنند. در غیر این صورت، مشروعّیتی برای آن ها قابل 
تصّور نیست و حکومت آن ها با حکومت بنی امّیه و بنی عباس برابر است و این 
حقیقتی است که بر بزرگان آن ها پوشیده نیست، هر چند بر کوچکانشان پوشیده 

باشد ]نقد و بررسی 20[.
 30 

»اصالح طلبی«، »اصول گرایی«، »اعتدال گرایی« و »انقالبی گری« اصطالحاتی 
بار  این  با  و  دارند  معنایی خاّصی  بار  ایران هستند که  ادبّیات سیاسی  در  رایج 
معنایی خاص، بر حضرت عالمه منصور هاشمی خراسانی حفظه اهلل تعالی قابل 
کسی  ایران  سیاسی  ادبّیات  در  »اصالح طلب«  از  مراد  چراکه  نیستند؛  اطالق 
است که قانون اساسی این کشور را قبول دارد، ولی معتقد است که به برخی 
و  می کند  مدنی  فعالّیت  آن ها  کردن  عملی  برای  و  نمی شود  عمل  آن  اصول 
مراد از »اصول گرا« در ادبّیات سیاسی ایران کسی است که قانون اساسی این 
و  می شود  عمل  آن  به  کافی  قدر  به  که  است  معتقد  و  دارد  قبول  را  کشور 
ایران کسی است که در برخی جهات  ادبّیات سیاسی  مراد از »اعتدال گرا« در 
از  مراد  و  است  هم داستان  اصول گرایان  با  جهات  برخی  در  و  اصالح طلبان  با 
»انقالبی« در ادبّیات سیاسی ایران کسی است که به انقالب سال 1357 هجری 
خورشیدی در این کشور دل بسته و پایبند است و با این تعاریف، روشن است 
»اصالح طلب«،  تعالی  اهلل  حفظه  خراسانی  هاشمی  منصور  که حضرت عالمه 
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ایشان  چراکه  نمی شود؛  محسوب  »انقالبی«  و  »اعتدال گرا«  »اصول گرا«، 
حکومتی  و  ندارد  قبول  را  پیامبر  سّنت  و  خداوند  کتاب  جز  اساسی  قانونی 
جز  مصالحی  به  و  نمی داند  مشروع  را  زمین  در  خداوند  خلیفه ی  حکومت  جز 
البته اگر مراد از »اصالح طلبی«،  مصالح عموم مسلمانان جهان متعّهد نیست. 
و  عرفی  اعتبارات  این  نه  »انقالبی گری«  و  »اعتدال گرایی«  »اصول گرایی«، 
سیاسی، بل رویکردهایی باشد که اسالم تعریف کرده است، بدون شک حضرت 
عالمه منصور هاشمی خراسانی حفظه اهلل تعالی »اصالح طلب«، »اصول گرا«، 
»اعتدال گرا« و »انقالبی« محسوب می شود؛ به این معنا که طالب اصالح عقاید 
و اعمال مسلمانان و وفادار به اصول و مبانی اسالمی و دعوت کننده به سوی 
اعتدال و در صدد ایجاد انقالبی فرهنگی و سیاسی در جهان اسالم به منظور 

تحّقق حاکمّیت مهدی است ]پرسش و پاسخ 171[.
 31 

لطفًا به نکات زیر توّجه فرمایید:
1 . ظاهراً »برخی علمای محترم در ایران« مبانی و مالکات اسالم را از یاد برده اند 
و  نداشته  سابقه  اسالم  در  که  کرده اند  اختراع  را  جدیدی  مالکات  و  مبانی  و 
برای ما ناآشناست. به نظر می رسد باتالقی که اینان در آن فرو افتاده اند و به 
مرور زمان فروتر می روند، »عافیت طلبی«، »سیاست زدگی« و »عوام گرایی« در 
دین است. اینان در حالی منصور هاشمی خراسانی حفظه اهلل تعالی را به دفاع 
اشکاالتش«  و  »همه ی ضعف ها  وجود  با  جهان«  در  شیعه  حکومت  »تنها  از 
ملزم می دانند که می دانند »شیعه« بودن برای مشروعّیت یک حکومت کافی 
سال  در  خود  رو،  این  از  نمی شود.  محسوب  آن  از  دفاع  برای  دلیلی  و  نیست 
1357 »تنها حکومت شیعه در جهان« یعنی حکومت پهلوی را برای روی کار 
آوردن حکومت جمهوری اسالمی سرنگون کردند، با این منطق که »ضعف ها و 
اشکاالتی« دارد و حکومت جمهوری اسالمی به اسالم نزدیک تر است! تردیدی 
حکومت  باشد،  نبوده  درست   1357 سال  در  اینان  منطق  این  اگر  که  نیست 
اینان در حال حاضر مشروع نیست؛ چراکه بر بنیاد این منطق نادرست روی کار 
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آمده است و اگر این منطق اینان در سال 1357 درست بوده باشد، منطق اینان 
در حال حاضر درست نیست؛ چراکه در تضاّد با آن قرار دارد؛ با توّجه به اینکه 
روی  به  باید چشم  اگر  و  بود  »شیعه«  نیز  پهلوی  هستند،  »شیعه«  اینان  اگر 
روی »همه ی  به  باید چشم  بسته شود،  اینان  اشکاالت«  و  »همه ی ضعف ها 
ضعف ها و اشکاالت« پهلوی نیز بسته می شد و اگر حکومت اینان از حکومت 
پهلوی به اسالم نزدیک تر است، حکومت مهدی از حکومت اینان نیز به اسالم 
کار  روی  برای  اینان  با حکومت  مبارزه  این وصف،  با  و  بود  خواهد  نزدیک تر 
آوردن  کار  برای روی  پهلوی  با حکومت  مبارزه  مانند  آوردن حکومت مهدی، 
حکومت  با  مبارزه  وقتی  که  می آورند  یاد  به  اینان  آری،  است!  اینان  حکومت 
پهلوی برای تشکیل حکومت جمهوری اسالمی را آغاز کردند، »برخی علمای 
ابراز داشتند و گفتند: شاه »شیعه« است و  را  ایران« همین منطق  محترم در 
مبارزه با حکومت »شیعه« جایز نیست؛ چنانکه آقای خمینی از این منطق آنان 
تحت عنوان »ضربات روحانیت ناآگاه و آگاه وابسته« یاد کرده و گفته است: »در 
شروع مبارزات اسالمی اگر می خواستی بگویی شاه خائن است، بالفاصله جواب 
می شنیدی که شاه شیعه است!« )صحیفه ی امام، ج21، ص278(، در حالی که 
اکنون نیز »در شروع مبارزات اسالمی« اگر می خواهی بگویی حکومت جمهوری 
اسالمی کفایت نمی کند و باید حکومت خلیفه ی خداوند در زمین را ایجاد کرد، 
بالفاصله جواب می شنوی که حکومت جمهوری اسالمی شیعه است! از اینجا 
دانسته می شود که »ضربات روحانیت ناآگاه و آگاه وابسته« همچنان ادامه دارد 

و اینان هنوز از اشتباهات تاریخی خود عبرت نگرفته اند!
2 . تأکید بر اینکه منصور هاشمی خراسانی حفظه اهلل تعالی »تنها حکومت 
از  استفاده  سوء  برای  عوام فریبانه  مغالطه ای  ندارد،  قبول  را  جهان«  در  شیعه 
تعّصبات مذهبی است؛ زیرا مخالفت آن جناب به »تنها حکومت شیعه در جهان« 
محدود نمی شود، بل هر حکومت دیگری در جهان که مبتنی بر »اذن خداوند« 
اسالم  در  حکومتی  هر  مشروعّیت  اینکه  به  توّجه  با  می گیرد؛  بر  در  را  نیست 
موقوف به »اذن خداوند« است و دفاع از حکومتی که فاقد آن است با مبانی 
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اسالم،  به  بازگشت  به:  بنگرید  باره  این  )در  نیست  ممکن  اسالم  مالکات  و 
ص126(. از این رو، »برخی علمای محترم در ایران« مبانی و مالکات دیگری 
مانند عصبّیت ملّی و مذهبی را پشتوانه ی دفاع از »تنها حکومت شیعه در جهان« 
قرار داده اند و این پشتوانه ای است که برای منصور هاشمی خراسانی حفظه اهلل 

تعالی قابل قبول نیست؛ چنانکه یکی از یارانمان ما را خبر داد، گفت:
»َسِمْعُت الَْمْنُصوَر َیُقوُل: َمْن َخَرَج َیْدُعو النّ�َس اإلیٰ َعَصِبیٍَّة َفَعَلْیِه لَْعَنُة اللِّه َو 
الَْملائَِکِة َو النّ�ِس اأْجَمِعیَن! قُْلُت: َو م� ُدع�ئُُه اإِلَی الَْعَصِبیَِّة؟ ق�َل: ُدع�ئُُه اإِلیٰ ُسْلط�ِن 
َقْوِمِه اأْو ُسْلط�ِن ِحْزبِِه اأْو ُسْلط�ِن َمْذَهِبِه! ثُمَّ ق�َل: ُکلُّ ُدع�ٍء َغْیَر ُدع�ئِي ٰهذا َفُهَو ُکْفٌر 
َو َضلاٌل َو َتْفِریٌق َبْیَن الُْمْسِلمیَن«؛ »شنیدم منصور می فرماید: هر کس خروج 
نماید و مردم را به سوی عصبّیتی دعوت کند، لعنت خداوند و فرشتگان و 
همه ی مردمان بر اوست! گفتم: دعوت او به سوی عصبّیت چیست؟ فرمود: 
دعوت او به سوی حکومت قومش یا حکومت حزبش یا حکومت مذهبش! 
سپس فرمود: هر دعوتی جز این دعوت من )به سوی حکومت مهدی(، 

کفر و ضاللت و تفرقه افکنی میان مسلمانان است«!
3 . »تنها حکومت شیعه در جهان« هنگامی قابل دفاع است که از منصور 
هاشمی خراسانی حفظه اهلل تعالی به اعتبار دعوتش به سوی حکومت اهل بیت 
دفاع کند، نه هنگامی که به خاطر منافع سیاسی کوتاه مّدتش با او مخالفت کند و 
این عکس پندار »برخی علمای محترم در ایران« است! به راستی این چه تشّیعی 
است که »تنها حکومت شیعه در جهان« را به مخالفت با نهضت زمینه سازی 
آیا یک »شیعه« می تواند مخالف دعوت  برای حکومت اهل بیت وا می دارد؟! 
به سوی حکومت اهل بیت باشد و آن را جریانی انحرافی بداند؟! آیا حکومتی 
که به جای حمایت از چنین دعوتی، در برابر آن قد علم می کند، می تواند »تنها 
خوشبینانه ترین  در  فقیه«  »والیت  شود؟!  محسوب  جهان«  در  شیعه  حکومت 
تفسیر ممکن، فرع بر والیت اهل بیت است و با این وصف، هرگز نمی تواند با 
اصل خود مخالفت کند! این به معنای آن است که اگر »ولّی فقیه« با دعوت به 
سوی حکومت مهدی مخالفت کند، از والیت ساقط است و خائن محسوب می شود 
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و مخالفت با او بر همه ی »علمای محترم« واجب است؛ بر خالف پندار برخی 
که پنداشته اند: »حفظ جمهوری اسالمی از حفظ یک نفر ولو امام عصر باشد 
اهمیتش بیشتر است« )صحیفه ی امام، ج15، ص364(. از اینجا دانسته می شود 
که منصور هاشمی خراسانی حفظه اهلل تعالی نیازی به دفاع از »والیت فقیه« و 
»تنها حکومت شیعه در جهان« ندارد؛ زیرا او به سوی چیزی بهتر دعوت می کند 
و آن همانا حکومت مهدی است که بنا بر مبنای او تأسیس پذیر است و با این 
وصف، »والیت فقیه« و »تنها حکومت شیعه در جهان« نیازمند هستند که از 
او دفاع کنند! همچنانکه »برخی علمای محترم در ایران« نیز باید پیش از هر 
چیز مدافع حکومت مهدی باشند و دفاع از »تنها حکومت شیعه در جهان« را 
بر دفاع از آن مقّدم ندانند؛ زیرا دفاع از »تنها حکومت شیعه در جهان« هنگامی 
که به سوی حکومت مهدی دعوت می شوند، کاری متناقض و بی معناست! با 
بر  را  از حکومت شیعه  ایران« که دفاع  این وصف، »برخی علمای محترم در 
دفاع از حکومت مهدی ترجیح داده اند، در گمراهی آشکاری هستند و باید فوراً 

توبه و اصالح کنند.
4 . واضح است که منصور هاشمی خراسانی حفظه اهلل تعالی »آنارشیسم« را 
ترویج نمی دهد؛ چراکه »آنارشیسم« به معنای عدم اعتقاد به ضرورت حکومت 
است و منصور هاشمی خراسانی حفظه اهلل تعالی حکومت را ضروری می داند، 
بلکه آن را مهم ترین حکم اسالم و مبنای تحّقق عدالت و سعادت می شمارد؛ 
با این تفاوت که آن را تنها برای خداوند و تبعًا خلیفه ی او در زمین می داند و 
معتقد است که حکومت خلیفه ی او در زمین مانند هر حکومت دیگری از جمله 
حکومت جمهوری اسالمی ایران، قابل تشکیل است و با این وصف، بر مردم 
واجب است که آن را تشکیل دهند، همان طور که حکومت های دیگری از جمله 
حکومت جمهوری اسالمی ایران را تشکیل دادند ... واضح است که این با هیچ 
مبنایی نمی تواند »آنارشیسم« باشد، مگر با مبنای کسانی که به وجود خداوند یا 
خلیفه ی او در زمین باور ندارند و »حکومت مهدی« را با »حکومت هیچ کس« 
برابر می دانند و آنان کافران و منافقان هستند که به مبانی و آرمان های اسالم 
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اهّمیت نمی دهند و از این رو، منصور هاشمی خراسانی حفظه اهلل تعالی را به 
»خیال بافی« و ترویج »آنارشیسم« مّتهم می کنند؛ با توّجه یا بی توّجه به اینکه 
اهلل  منصور هاشمی خراسانی حفظه  به  نه  بر می گردد،  اسالم  به  مذکور  اتّهام 

تعالی؛ چراکه دعوت او مبتنی بر مبانی و آرمان های اسالم است.
5 . ما بارها اعالم کرده ایم که راه »بازگشت به اسالم« برای »تنها حکومت 
با مسؤوالن  ما  استقبال می کنیم؛ چراکه  آن  از  ما  و  باز است  شیعه در جهان« 
مسلمان آن عداوت شخصی نداریم، بلکه بیشتر از هر کسی خیر آنان را می خواهیم 
و ترجیح می دهیم که خطاها و انحرافات خود را اصالح کنند تا به سعادت دنیا و 
آخرت نائل شوند. بی گمان اصالح خطاها و انحرافات آنان، چیزی از آنان نخواهد 
کاست، بلکه چیزهای بسیاری برای آنان خواهد افزود و آنان اگر عاقل باشند، از 
آن استنکاف نمی کنند؛ همچنانکه ما از سایر حکومت های مسلمان نیز همین توّقع 
را داریم؛ چراکه همه ی آن ها -کم یا بیش- مّدعی ایمان به خداوند و پیامبرش و 
التزام به قرآن و سّنت هستند و این سرمایه ای مشترک و گران بها برای رسیدن 
به تفاهم و تعاون در راستای تشکیل حکومت خداوند و تحّقق آرمان اسالم است.

آری، منصور هاشمی خراسانی حفظه اهلل تعالی، دست یاری به سوی همه ی 
حاکمان و عالمان مسلمان دراز می کند و فروتنانه از آنان می خواهد که تکّبر، 
پاره ای اختالف نظرهای  به  را کنار بگذارند و بدون توّجه  تعّصب و دنیاگرایی 
او  با  فرعی درباره ی برخی مسائل کالمی و فقهی، به هم اندیشی و هم کاری 
برای فراهم ساختن زمینه ی ظهور مهدی روی آورند؛ باشد که جهان اسالم از 
به دوران شکوه و شکوفایی خود در صدر  یابد و  فتنه و آشوب کنونی رهایی 

اسالم بازگردد ان شاء اهلل ]نقد و بررسی 65[.
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منصور هاشمی خراسانی از اینکه انحراف همه ی گروه ها، فرقه ها، مذهب ها 
با  یقینّیات اسالم و مشترکات مسلمانان و  بر  با تکیه  را  و کشورهای اسالمی 
به  استثنا،  و  تبعیض  بدون  را  آنان  داده و عموم  تذّکر  دلسوزانه  و  بیانی علمی 
سوی اسالم خالص و کامل و زمینه سازی برای ظهور خلیفه ی خداوند در زمین 

https://www.alkhorasani.com/fa/moshahede-naghd/8507/
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دعوت کرده، پشیمان و شرمسار نیست؛ زیرا پشیمانی و شرمساری شایسته ی 
پیامبرش عمل کرده و چنین  بر خالف کتاب خداوند و سّنت  کسی است که 
کسی است که در دنیا و آخرت پشیمان و شرمسار است. هر چند ایشان همه ی 
گروه ها، فرقه ها، مذهب ها و کشورهای اسالمی را به همراهی با خویش در راه 
مبارکی که در پیش گرفته است، دعوت می کند؛ با توّجه به اینکه انصافًا همراهی 
با ایشان در این راه، برای همه ی آن ها ممکن است و نهضت ایشان از چنان 
وسعتی برخوردار است که برای همه ی آن ها گنجایش دارد و حقیقتًا و نه اّدعائًا 
منحصر به هیچ یک از آن ها نیست و اگر آن ها نتوانند زیر پرچم ایشان با چنین 
سایه ی پهناوری گرد هم آیند، هرگز زیر پرچم کسی گرد هم نخواهند آمد، ولی 
روشن است که اگر هیچ یک از آن ها این کار را انجام ندهند و همگی بر رّد 
ایشان اجتماع کنند، به ایشان زیانی نمی رسانند، بلکه به خود زیان می رسانند و 
ایشان در هر صورت، »منصور« و پیروز این میدان است؛ چراکه هدف ایشان 
انجام وظیفه ی عقلی و شرعی با تبیین حقیقت اسالم است و این هدفی است 
که هم اکنون نیز حاصل شده است؛ چراکه پیام ایشان با نشر کتاب »بازگشت 
به اسالم« به نیکی ابالغ گردیده و مانند بذر مبارکی به هر گوشه ی این زمین 
پهناور پاشیده شده است و طبیعتًا دیر یا زود، در سرزمین های دور یا نزدیک، 
یکی یکی و دو تا دو تا و چندتا چندتا جوانه می زند و به رغم همه ی دشمنی ها 
و کژاندیشی ها رشد می کند و تنومند می گردد تا جایی که به شجره ای طّیبه با 
اصلی ثابت و فرعی در آسمان تبدیل می شود و میوه ی خود را می دهد؛ چنانکه 
نِْجيِل َكَزْرٍع اأْخَرَج َشْط�أُه َف�آَزَرُه َف�ْسَتْغَلَظ َف�ْسَتَوٰى  خداوند فرموده است: َوَمَثلُُهْم ِفي اْلاإِ
�َر ۗ )فتح/ 29(؛ »و مثل آنان در انجیل، مثل  رَّاَع لَِيِغيَظ بِِهُم الُْكفَّ َعَلىٰ ُسوِقِه ُيْعِجُب الزُّ
ِکشتی است که جوانه ی خود را بیرون آورد و سپس استوارش سازد و سپس تنومند 
گردد تا هنگامی که بر ساقه ی خود راست ایستد و کشاورزان را خوش آید و کافران 
َبًة َكَشَجَرٍة  را به خشم آورد« و فرموده است: األَْم َتَر َكْيَف َضَرَب اللَُّه َمَثًلا َكِلَمًة َطيِّ
 تُْؤتِي اأكَُلَه� كُلَّ ِحيٍن بِ�إِْذِن َربَِّه� ۗ َوَيْضِرُب اللَُّه  َم�ِء  َبٍة اأْصلَُه� َث�بٌِت َوَفْرُعَه� ِفي السَّ َطيِّ
أْمَث�َل لِلنَّ�ِس لََعلَُّهْم َيَتَذكَُّروَن )ابراهیم/ 24 و 25(؛ »آیا ندیدی که خداوند چگونه  اْلا
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مثل کلمه ای طّیبه را به شجره ای طّیبه زد که اصل آن ثابت و فرع آن در آسمان 
است؟! هر زمانی میوه ی خود را به اذن پروردگارش می دهد و خداوند مثال ها را 

برای مردم می زند باشد که آنان متذّکر شوند«!
آری، ای برادر! بذر مطّهری که منصور هاشمی خراسانی با دستان مبارک خود 
در هر گوشه ی این زمین کاشت، دیر یا زود به رغم همه ی گروه ها و فرقه ها و 
مذهب ها و کشورها و با پاسداری مظلومان و یتیمان و آوارگان و پابرهنگان، به 
شجره ی طّیبه ای مبّدل خواهد شد که میوه ی آن عدالت جهانی در پرتو حاکمّیت 
مهدی خواهد بود و کودکان و زنان و مردان مستضعف را چنان سیر خواهد کرد 

که پس از آن هرگز گرسنه نخواهند شد إن شاء اهلل ]نقد و بررسی 10[.
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به  زمانی  هر  در  که  نیست  این  جز  خراسانی  هاشمی  منصور  راه  نقشه ی 
وظیفه ی خود در آن عمل کند و وظیفه ی او در هر زمان، تابعی از توانایی اوست 
از  بیشتر  را  او نضج می گیرد؛ چراکه خداوند هیچ کس  از  با حمایت مردم  که 
مایه  پیروانشان  حمایت  از  پیشوایان،  توانایی  و  نمی کند  موّظف  توانایی اش 
می گیرد. با این وصف، اگر امثال جناب عالی همان  جا بایستید و تنها نظاره گر 
باشید که منصور هاشمی خراسانی چه می کند، او کاری جز این که اکنون می کند 
انجام نمی دهد و آن همانا شناساندن اسالم خالص و کامل به مردم و تعلیم و 
تزکیه ی آنان بر پایه ی کتاب خداوند و سّنت یقینی پیامبر او در روشنایی عقل 
است که کاری فرهنگی شمرده می شود؛ ولی اگر امثال جناب عالی قبول زحمت 
بفرمایید و به حمایت از این عالم مصلح و مجاهد بپردازید، او کارهای بسیاری 
می تواند انجام دهد تا زمینه برای ظهور مهدی آماده شود و این تفسیر نام او 
معنا  او  یاری  با  شونده«،  »یاری  معنای  به  »منصور«  چراکه  است؛  »منصور« 
می یابد و بدون »ناصر«، »منصوری« نیز ظهور نمی کند؛ چنانکه خداوند فرموده 
است: َولََقْد َسَبَقْت َكِلَمُتَن� لِِعَب�ِدنَ� الُْمْرَسِليَن  اإِنَُّهْم لَُهُم الَْمْنُصوُروَن )صاّفات/ 171 
و 172(؛ »و وعده ی ما برای بندگان فرستاده ی مان پیشی گرفته است که آنان 

همانا یاری شونده خواهند بود«! ]پرسش و پاسخ 35[.
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حق آن است که »جمع آوری نفر و امکانات« برای حفاظت و حمایت از امام 
مهدی علیه الّسالم، سبب به نتیجه رسیدن تالش های عالمه خراسانی حفظه 
اهلل تعالی نمی شود، بل سبب نزول نصرت خداوند می شود و این نصرت خداوند 
است که سبب به نتیجه رسیدن تالش های این انسان بزرگ می شود ... این به 
معنای آن است که هرگاه مؤمنان دعوت عالمه منصور هاشمی خراسانی حفظه 
اهلل تعالی به سوی اسالم راستین را اجابت کنند و تکلیف خود در قبال آل محّمد 
صلّی اهلل علیه و آله و سلّم را به انجام رسانند و برای حفاظت و حمایت از امام 
مهدی علیه الّسالم گرد هم آیند، خداوند نصرت خود را بر آنان نازل می کند و 
راه هایشان را برایشان هموار می سازد و آنان را با هر طریقه و وسیله ای که خود 
بر جهان است می رساند  او  آرمان واالیشان که تحّقق حکومت  به  می خواهد، 

]نقد و بررسی 51[.
 35 

تشکیل  طرح  تعالی،  اهلل  حفظه  خراسانی  هاشمی  منصور  عالمه  حضرت 
مقّدمه  عنوان  به  را  اروپا  اتّحادیه ی  نظیر  اسالمی  برای کشورهای  اتّحادیه ای 
و زیربنای تشکیل حکومت واحد اسالمی در جهان اسالم توّسط مهدی مطرح 
در  مسلمانان  از  کافی  شماری  مشترک  اقدام  و  اراده  را  آن  راهکار  و  فرموده 
کشورهای اسالمی دانسته که پیش از هر چیز در گرو آگاهی و بیداری عمومی 
اندیشه و آرمانشان به یکدیگر از سوی دیگر  آنان از یک سو و نزدیک شدن 
است. از این رو، آن بزرگوار نهضت فکری گسترده ای را به منظور ایجاد یک 
انقالب فرهنگی در جهان اسالم آغاز کرده و در حال افزایش سطح آگاهی و 
بیداری مسلمانان از یک سو و جمع کردن آنان به گرد محوری مشترک از سوی 
دیگر است که هرگاه با اقبال شماری کافی از آنان در کشورهای اسالمی مواجه 
شود، می تواند به ظهور جنبش های مردمی در این کشورها و فشارهای اجتماعی 
بر حاکمان آن ها و در نهایت شکل گیری اتّحادیه ی مذکور و تسلیم آن به مهدی 
بینجامد. از اینجا دانسته می شود که همه چیز به میزان استقبال مسلمانان جهان 
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و  نادان  این در حالی است که حاکمان  و  دارد  این دعوت اسالمی بستگی  از 
پلید  اقدامات  و  دسیسه ها  انواع  با  آن  از  جلوگیری  حال  در  منطقه،  جاه طلب 
تبلیغاتی، سیاسی و استخباراتی هستند. بر این اساس است که استقبال از چنین 
است  شده  شمرده  واجب  مسلمانی  هر  بر  اسالمی  متواتر  روایات  در  نهضتی، 

]پرسش و پاسخ 92[.
 36 

این ندای منصور هاشمی خراسانی است که مسلمانان جهان را به همراهی 
با خود دعوت می کند تا زمینه ی ظهور مهدی را فراهم سازد، ولی بیشتر آنان 
ندای او را نمی شنوند یا می شنوند و اجابت نمی کنند؛ چراکه یا در زندگی های 
روزمّره ی خود فرو رفته اند و به اوضاع نکبت بار خود عادت کرده اند، یا تحت تأثیر 
تبلیغات ظالمان و مّدعیان دروغین قرار گرفته اند و به حّقانیت این عالم صادق 
اطمینان نمی یابند. کسانی از آنان که به حّقانیت او اطمینان یافته اند نیز گروهی 
او نمی پردازند؛  اکتفا کرده اند و به یاری  او  سست و فرومایه اند که به تصدیق 
چراکه برای آنان حفظ جان و مال و آبروشان از حفظ اسالم مهم تر است و جز 
گریه، دعا و صلوات برای مهدی، کار دیگری نمی شناسند، در حالی که مهدی به 
صرف گریه، دعا و صلوات آنان ظاهر نمی شود، بلکه با حفاظت، اعانت و اطاعت 
آنان ظاهر می شود و اگر آنان هزار سال دیگر به گریه، دعا و صلوات شان ادامه 
دهند، برای آنان کفایت نخواهد کرد، تا آن گاه که دست از فرومایگی و سستی 
بردارند و به میدان نصرت و نصیحت وارد شوند و با منصور هاشمی خراسانی 
در این راه همراهی کنند؛ خصوصًا در این هنگامه ی پرفتنه که منافقان کوردل، 
و  او  با  همراهی  از  مردم  بازداشتن  مشغول  ظالم،  حاکمان  حمایت  سایه ی  در 
واداشتن آنان به دشمنی با او هستند و از هیچ تالش رذیالنه و ناجوان مردانه ای 
برای سّد راه او و جلوگیری از نشر دعوتش فروگذار نمی کنند و با تبلیغاتی آکنده 
از دروغ و بهتان و تحریف پیشگویی های اسالمی، در سایه ی سرکوب کامل و 
حبس یاران و حامیان او، به گمراه کردن جوانان بی اطالع و ساده لوح و ترویج بدبینی 
و بدگمانی نسبت به او می پردازند و سخن خداوند را به یاد نمی آورند که فرموده است: 
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اإِنَّ الَِّذيَن َكَفُروا َوَصدُّوا َعْن َسِبيِل اللَِّه َوَش�قُّوا الرَُّسوَل ِمْن َبْعِد َم� َتَبيََّن لَُهُم الُْهَدٰى لَْن 
َيُضرُّوا اللََّه َشْيًئ� َوَسُيْحِبُط اأْعَم�لَُهْم )محّمد/ 32(؛ »هرآینه کسانی که کافر شدند و 
از راه خداوند باز داشتند و پیامبر را به مشّقت انداختند پس از آنکه هدایت برایشان 
آشکار شد، هرگز به خداوند زیانی نمی رسانند و اعمالشان را نابود خواهد کرد« و 
فرموده است: الَِّذيَن َكَفُروا َوَصدُّوا َعْن َسِبيِل اللَِّه زِْدنَ�ُهْم َعَذاًب� َفْوَق الَْعَذاِب بَِم� َك�نُوا 
ُيْفِسُدوَن )نحل/ 88(؛ »کسانی که کافر شدند و از راه خداوند باز داشتند، آنان را به 
سبب فسادی که می انگیختند، عذابی بر روی عذاب می افزاییم« و فرموده است: 
َوالَِّذيَن َيْسَعْوَن ِفي اآَي�تَِن� ُمَع�ِجِزيَن اأولَِٰئَك ِفي الَْعَذاِب ُمْحَضُروَن )سبأ/ 38(؛ »و کسانی 
که درباره ی آیات ما می کوشند تا عاجز سازند، آنان در عذاب حاضر خواهند شد«!

این منافقان  را برای  این شرارت و شیطنت بزرگ  البته چیزی که زمینه ی 
کوردل فراهم ساخته، افزون بر حمایت و تحریض حاکمان ظالم، سکوت عالمان 
و سفاهت بسیاری از مردم است؛ چراکه عالمان خائن و خودفروخته، با اقتدا به 
کاهنان بنی اسرائیل، به کتمان حق و پوشاندن آن با باطل روی آورده اند و به 
جای خلیفه ی خداوند در زمین، پشتیبان حاکمان خودکامه و ستمگر شده اند و 
آنان را بر ضّد زمینه ساز ظهور آن حضرت یاری می کنند؛ همچنانکه بسیاری از 
مردم، در تقلید کورکورانه از این عالمان و جانبداری متعّصبانه از این حاکمان، 
بر یکدیگر پیشی می گیرند و با ساده لوحی و زودباوری کودکانه ای، از القائات و 
تزیینات منافقان اثر می پذیرند و به تحقیق و بررسی آزادانه اقدام نمی کنند. در 
چنین ورطه ی خطرناکی، کسانی که به حقیقت راه یافته اند نیز به راهنمایی مردم 
نمی پردازند و در گوشه ای به تماشای گمراهی و تباهی آنان می نشینند؛ گویی 
که تکلیفی در قبال آنان ندارند و تنها مکلّف به نجات خود هستند و نجات آنان 
تنها بر عهده ی همراهان اندک و شاگردان مستضعف جناب منصور است! این 
است که گردابی هائل برای غرق شدن مردم شکل می گیرد و آتشی بزرگ برای 
سوختن آنان شعله ور می شود و ابرهای شبهه آسمان را می پوشاند و سیل فتنه 
زمین را فرا می گیرد و امکان رستگاری باقی نمی ماند، مگر برای کسانی که از 
آزادگی بهره ای تام دارند و از عقالنّیت حّظی وافر و آنان بسیار انگشت شمارند؛ 



دروازه�ای به سوی ملکوت / 99

www.alkhorasani.com پایگاه اطالع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار منصور هاشمی خراسانی حفظه اهلل تعالیپایگاه اطالع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار منصور هاشمی خراسانی حفظه اهلل تعالی

ُكوُر )سبأ/ 13(؛ »و اندکی  چنانکه خداوند فرموده است: َوَقِليٌل ِمْن ِعَب�ِدَي الشَّ
از بندگانم شکرگزارند«؛ چراکه بیشتر آنان در چنین هنگامه ی پرآشوبی گمراه 
می شوند و از این همه شبهه و فتنه، جان سالم به در نمی برند و هر کس که 

خداوند او را هدایت نکند، برایش هدایت کننده ای نخواهد بود.
دست  در  آن  از  رشته ای  و  آمده  پدید  هم اکنون  که  است  کوری  گره  این 
از آن در  از آن در دست حاکمان ظالم و رشته ای  منافقان کوردل و رشته ای 
دست عالمان خائن و رشته ای از آن در دست مردمان ساده اندیش است که هر 
یک آن را در جهتی می کشند و کورتر می سازند. در این میان، تنها کاری که 
اکنون از ما ساخته است بیان حقیقت بر پایه ی کتاب خداوند و سّنت یقینی پیامبر 
او در روشنایی عقل است، تا آنان که از آزادگی بهره ای تام و از عقالنّیت حّظی 
وافر دارند، از دیگران متمایز شوند و به یکدیگر بپیوندند و از دور و نزدیک به 
یاری منصور هاشمی خراسانی بشتابند و مانند مصیبت زدگان، پرچم های سیاه را 
برافرازند و بر زمین نگذارند مگر هنگامی که انتقام خود را از منافقان کوردل و 
حاکمان ظالم و عالمان خائن بگیرند و مردمان ساده اندیش را از بند آنان رهایی 
دهند و زمینه ی ظهور مهدی را فراهم سازند؛ َوَسَيْعَلُم الَِّذيَن َظَلُموا اأيَّ ُمْنَقَلٍب 

َيْنَقِلُبوَن )شعراء/ 227( ]نقد و بررسی 24[.
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بی گمان نهضت »بازگشت به اسالم«، پاک ترین و سودمندترین نهضتی است 
و  متانت  اصالت،  و  کرده  مسلمانان ظهور  میان  در  عاشورا  نهضت  از  که پس 
حّقانّیت آن برای هر مسلمان عاقل و منصفی که بدون پیش داوری و تعّصب 
مذهبی یا سیاسی به آن بنگرد، آشکار و غیر قابل انکار است؛ چراکه این نهضت 
مبارک -بر خالف سایر جریان های فکری و سیاسی در جهان اسالم- بر روی 
و  عقاید  یقینی ترین  سوی  به  و  است  شده  استوار  اسالمی  مبانی  یقینی ترین 
اعمال اسالمی فرا می خواند و برای یقینی ترین آرمان اسالمی یعنی حاکمّیت 
امام مهدی علیه الّسالم زمینه سازی می کند و با این وصف، جز کوردل ترین و 
بی خیرترین افراد، آن را مردود نمی شمارند و از همراهی با آن سر باز نمی زنند. 
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در این میان، جای بسی تعّجب است که حاکمان و گروه های مسلمان با وجود 
این نهضت آزادی بخش و  بایکوت  بر  همه ی اختالفات فکری و سیاسی شان، 
عدالت گستر اجماع کرده اند و دست به دست هم داده اند تا درباره ی آن چیزی 
نگویند و ننویسند تا به زعم خود از انتشار آن در میان مسلمانان جلوگیری کنند 
اسالمی،  نهضت  این  که  دریافته اند  آن ها  همه ی  زیرا  63(؛  گفتار  به:  )بنگرید 
خالف  بر  و  نمی کند  تأمین  را  آن ها  از  یک  هیچ  بی بنیاد  و  یکسویه  منافع 
جهتگیری کلّی همه ی آن ها در حال حرکت است؛ با توّجه به اینکه وقتی هر 
یک از آن ها حکومت را به طرف خود می کشد و برای گرفتن سهم بیشتری از 
قدرت می کوشد، این نهضت مبارک حکومت را به طرف مهدی سوق می دهد 
و برای رساندن او به قدرت تالش می کند، در حالی که هیچ یک از آن ها، برای 
مهدی سهمی از قدرت قائل نیستند و نمی خواهند حکومت را به او واگذار کنند، 
مهم  و  نمی گیرند  را جّدی  او  وجود  یا  ندارند  اعتقادی  او  به  آن ها  بیشتر  بلکه 
که  فرهیخته ای  آزادگان  معدود  چنین شرایطی،  در  که  است  روشن  نمی دانند! 
دین خود را به دنیا نفروخته اند و از خداوند و روز داوری می ترسند، مسؤولّیت 
باطل  و  ظالمانه  بایکوت  این  شکستن  برای  باید  چراکه  یافته اند؛  سنگین تری 
عالمه  حّق  دعوت  که  ندهند  اجازه  و  کنند  تالش  شیطانی  مکر  این  ساختن 
منصور هاشمی خراسانی حفظه اهلل تعالی به سوی امام مهدی علیه الّسالم، در 
کشاکش بازی های سیاسی و جنجال های مذهبی رایج ضایع شود؛ با توّجه به 
برای  بازی های سیاسی و جنجال های مذهبی، کید شیطان  این  اینکه همه ی 
سرگرم ساختن مردم و بازداشتن آن ها از توّجه به امام مهدی علیه الّسالم است 
و این کیدی است که متأسفانه تا به امروز موثّر واقع شده و نتیجه داشته است، 
ولی امید می رود که با احساس مسؤولّیت و تالش بیشتر معدود آزادگان فرهیخته 
-خصوصًا در حوزه های علمّیه و دانشگاه ها- بی اثر و بی نتیجه شود ان شاء اهلل 

)در این باره، مقاالت 21، 49 و 63 را بخوانید( ]پرسش و پاسخ 356[.
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و  مبارک ترین  بزرگ ترین،  عمومی،  خیزش  و  قیام  این  که  نیست  تردیدی 
تاریخ سازترین اقدام انقالبی مسلمانان پس از رسول خدا صلّی اهلل علیه و آله و سلّم 
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https://www.alkhorasani.com/fa/moshahede-goftar/7062/
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خواهد بود؛ چراکه بدون تردید به ظهور مهدی علیه السالم خواهد انجامید و 
ظهور مهدی نیز به تصریح رسول خدا صلّی اهلل علیه و آله و سلّم به عدالت 
جهانی و انتشار اسالم در اقصی نقاط جهان خواهد انجامید و این گونه وعده ی 
خداوند مبنی بر استخالف صالحان و به میراث بردن زمین توسط آنان محّقق 
خواهد شد. لذا شایسته است که مسلمانان جهان هوشیار باشند و به جای اتّخاذ 
باد  بر  را  آنان  و معنوی  انرژی و سرمایه های مادی  ... که وقت،  رویکردهایی 
می دهد، با اراده ای پوالدین و نیز با غیرت مندی و احساس مسئولیتی که از هر 
مسلمان آگاه انتظار می رود، به سوی هدف و آرمان اصلی اسالم یعنی برپایی 
از این خود را  خالفت اسالمی به رهبری مهدی علیه السالم بشتابند و بیش 
قربانی مطامع و اهواء قدرت طلبان و مّدعیان کّذاب و طّماع نگردانند و نیز بیش 
از این نیروها و سرمایه های خود را صرف تالش های بی حاصل و بی اثر ننمایند، 
بلکه استطاعت، تجهیزات، ارتباطات، امکانات، منابع و در مجموع ِعّده و ُعّده ی 

خود را در راستای رسیدن به این هدف مبارک صرف نمایند.
و  بی سابقه  بحرانی،  با درک شرایط  مسلمانان جهان  است که همه ی  امید 
وخیم خود و نیز با بصیرت و هوشیاری نسبت به معضالت پیچیده و اسف باری 
که آنان را از هر سو احاطه کرده است، بهترین و نتیجه بخش ترین رویکرد را 
از پیش تجربه های تلخ و خسارت بار گذشته  تا بیش  برگزینند و مراقب باشند 
و  آزموده شده  رویکردهای  اتّخاذ  روی  بر  پافشاری  جای  به  و  نکنند  تکرار  را 
ناکارآمد، راهی را برگزینند که تضمینی برای موفقیت آن وجود داشته باشد و 
در ایصال آنان به مطلوب و حصول غرضشان تردیدی وجود نداشته باشد. به 
در حال حاضر، کوچ همگانی  رویکرد  بهترین  و  یقینی ترین مسیر  ما  عقیده ی 
مردم به سوی مهدی و توبه ی نصوح از راه هایی است که تا امروز پیموده اند. 
تردیدی نیست که خداوند ضامن موفقیت و حسن عاقبت چنین رویکردی است 
و خودش به پیروزی مستضعفین و پیروان مهدی در آخر الزمان خبر داده است؛ 
� ۚ َوَمْن اأْصَدُق ِمَن اللَِّه ِقيًلا )نساء/ 122( ]مقاله ی »جهان اسالم؛ در  َوْعَد اللَِّه َحقًّ

تکاپوی راه نجات« نوشته ی سید صادق پورمحّمدی[.
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و  دارد  »مداومت«  و  »استقامت«  »صبر«،  به  نیاز  خداوند  سوی  به  دعوت 
با »عجله«، »خستگی« و »ناامیدی« سازگار نیست؛ چنانکه رسول خدا صلّی 
اهلل علیه و آله و سلّم 13 سال در مّکه »صبر«، »استقامت« و »مداومت« کرد 
اسوه ی حسنه ای  ما  برای  او  در  و  رساند  یاری  را  او  اینکه سرانجام خداوند  تا 
ُيوَحىٰ  َم�  َواتَِّبْع  است:  فرموده  که  اوست  به  خداوند  توصیه های  این ها  است. 
اإِلَْيَك َواْصِبْر َحتَّىٰ َيْحُكَم اللَُّه ۚ َوُهَو َخْيُر الَْح�ِكِميَن )یونس/ 109(؛ »و از چیزی که به 
تو وحی می شود پیروی کن و صبر پیش بگیر تا آن گاه که خداوند حکم کند و او 
بهترین حکم کنندگان است« و فرموده است: َف�ْصِبْر ۖ اإِنَّ الَْع�ِقَبَة لِْلُمتَِّقيَن )هود/ 
49(؛ »پس صبر داشته باش، بی گمان عاقبت برای پرهیزکاران است« و فرموده 
است: َواْصِبْر َف�إِنَّ اللََّه َلا ُيِضيُع اأْجَر الُْمْحِسِنيَن )هود/ 115(؛ »و صبر پیشه کن؛ 
چراکه خداوند پاداش نیکوکاران را ضایع نمی کند« و فرموده است: َواْصِبْر َوَم� 
� َيْمُكُروَن )نحل/ 127(؛ »و  َصْبُرَك اإِلَّا بِ�للَِّه ۚ َوَلا َتْحَزْن َعَلْيِهْم َوَلا َتُك ِفي َضْيٍق ِممَّ
صبر کن و صبرت جز با خداوند نیست و برای آن ها غّصه نخور و از چیزی که 
مکر می کنند دلتنگ نباش« و فرموده است: َف�ْصِبْر َعَلىٰ َم� َيُقولُوَن )طه/ 130(؛ 
»پس بر چیزی که می گویند صبر کن« و فرموده است: َف�ْصِبْر اإِنَّ َوْعَد اللَِّه َحقٌّ ۖ 
نََّك الَِّذيَن َلا ُيوِقُنوَن )روم/ 60(؛ »پس صبر داشته باش، بی گمان وعده ی  َوَلا َيْسَتِخفَّ
خداوند حّق است و کسانی که یقین نمی دارند تو را بی حوصله نکنند« و فرموده 
 لَْيَن� ُيْرَجُعوَن � نُِرَينََّك َبْعَض الَِّذي نَِعُدُهْم اأْو نََتَوفََّينََّك َف�إِ است: َف�ْصِبْر اإِنَّ َوْعَد اللَِّه َحقٌّ ۚ َف�إِمَّ
)غافر/ 77(؛ »پس صبر داشته باش، بی گمان وعده ی خداوند حّق است، پس اگر 
چیزی که به آنان وعده می دهیم را نشانت بدهیم یا تو را از دنیا ببریم آنان به 
سوی ما باز می گردند« و فرموده است: َف�ْصِبْر َكَم� َصَبَر اأولُو الَْعْزِم ِمَن الرُُّسِل َوَلا 
َتْسَتْعِجْل لَُهْم ۚ َك�أنَُّهْم َيْوَم َيَرْوَن َم� ُيوَعُدوَن لَْم َيْلَبثُوا اإِلَّا َس�َعًة ِمْن نََه�رٍ ۚ َبَلاٌغ ۚ َفَهْل ُيْهَلُك 
اإِلَّا الَْقْوُم الَْف�ِسُقوَن )أحقاف/ 35(؛ »پس صبر کن همان طور که صاحبان عزم از 
پیامبران صبر کردند و برای آنان عجله نکن، گویا آنان روزی که آنچه وعده داده 
می شوند را می بینند جز ساعتی از روز را درنگ نکرده اند، ابالغی است، پس آیا 
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نََّك  جز گروه فاسقان هالک خواهند شد؟!« و فرموده است: َواْصِبْر لُِحْكِم َربَِّك َف�إِ
بِ�أْعُيِنَن� ۖ )طور/ 48(؛ »و برای حکم پروردگارت صبر کن؛ چراکه تو در نظر ما هستی« 
 ٌَف�ْصِبْر لُِحْكِم َربَِّك َوَلا َتُكْن َكَص�ِحِب الُْحوِت اإِْذ نَ�َدٰى َوُهَو َمْكُظوم :و فرموده است
نباش  ماهی  صاحب  مانند  و  کن  صبر  پروردگارت  حکم  برای  »پس  48(؛  )قلم/ 
هنگامی که ندا داد در حالی که سخت اندوهگین بود« و فرموده است: َف�ْصِبْر َصْبًرا 
َجِميًلا )معارج/ 5(؛ »پس صبری زیبا پیشه کن« و فرموده است: َف�ْسَتِقْم َكَم� 
اأِمْرَت َوَمْن َت�َب َمَعَك َوَلا َتْطَغْوا ۚ اإِنَُّه بَِم� َتْعَملُوَن َبِصيٌر )هود/ 112(؛ »پس چنانکه 
امر شدی استقامت کن و نیز کسانی که با تو توبه کردند و طغیان نکنید، هرآینه 
خداوند به کاری که انجام می دهید بیناست« و فرموده است: َفِلَذٰلَِك َف�ْدُع ۖ َواْسَتِقْم 
َوَلا َتتَِّبْع اأْهَواَءُهْم ۖ )شوری/ 15(؛ »پس برای آن دعوت کن و چنانکه  َكَم� اأِمْرَت ۖ 
پیامبران  امر شدی استقامت کن و از خواهش های آنان پیروی نکن«؛ همچنانکه 
پیش از او و یارانشان نیز از »صبر«، »استقامت« و »مداومت« کمک گرفتند و به 
سبب مشّقت ها و مرارت های دعوت به سوی خداوند، دچار »عجله«، »خستگی« و 
»ناامیدی« نشدند، تا آن گاه که یاری خداوند به آنان رسید و این سّنت خداوند در 
گذشتگان است که در ما نیز جریان خواهد داشت؛ چنانکه فرموده است: َوَك�أيِّْن ِمْن 
نَِبيٍّ َق�َتَل َمَعُه رِبِّيُّوَن َكِثيٌر َفَم� َوَهُنوا لَِم� اأَص�َبُهْم ِفي َسِبيِل اللَِّه َوَم� َضُعُفوا َوَم� اْسَتَك�نُوا ۗ َواللَُّه 
�بِِريَن )آل عمران/ 146(؛ »و چه بسیار پیامبری که ربّانی های بسیاری به  ُيِحبُّ الصَّ
همراه او جهاد کردند، پس به سبب چیزی که در راه خداوند به آنان رسید سست نشدند 
و ضعیف نگشتند و زاری نکردند و خداوند صابران را دوست می دارد« و فرموده است: 
رَّاُء  ْتُهُم الَْب�أَْس�ُء َوالضَّ � َي�أْتُِكْم َمَثُل الَِّذيَن َخَلْوا ِمْن َقْبِلُكْم ۖ َمسَّ اأْم َحِسْبُتْم اأْن َتْدُخلُوا الَْجنََّة َولَمَّ
َوُزلِْزلُوا َحتَّىٰ َيُقوَل الرَُّسوُل َوالَِّذيَن اآَمُنوا َمَعُه َمَتىٰ نَْصُر اللَِّه ۗ اأَلا اإِنَّ نَْصَر اللَِّه َقِريٌب )بقره/ 
214(؛ »آیا پنداشتید که به بهشت داخل می شوید در حالی که هنوز مانند چیزی که 
به گذشتگانتان رسید به شما نرسیده است؟! آنان را سختی و آسیب رسید و به لرزه 
درآمدند تا آن گاه که پیامبر و کسانی که با او ایمان آوردند گفتند: یاری خداوند ِکی 
است؟! آگاه باشید که بی گمان یاری خداوند نزدیک است«؛ خصوصًا با توّجه به اینکه 
بنای خداوند بر امتحان بندگان با مشّقت ها و مرارت ها است تا مؤمنان راستین از 
مّدعیان دروغین ایمان معلوم شوند؛ چنانکه فرموده است: اأَحِسَب النَّ�ُس اأْن ُيْتَركُوا 
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 َولََقْد َفَتنَّ� الَِّذيَن ِمْن َقْبِلِهْم ۖ َفَلَيْعَلَمنَّ اللَُّه الَِّذيَن َصَدقُوا  اأْن َيُقولُوا اآَمنَّ� َوُهْم َلا ُيْفَتُنوَن 
َولََيْعَلَمنَّ الَْك�ِذبِيَن )عنکبوت/ 2 و 3(؛ »آیا مردم پنداشتند که وا گذاشته می شوند 
همین که گفتند ایمان آوردیم و امتحان نمی شوند؟! و هرآینه کسانی که پیش از 
آنان بودند را امتحان کردیم، پس هرآینه خداوند کسانی که راست گفتند را معلوم 

می کند و دروغگویان را معلوم می کند«!
منصور هاشمی خراسانی حفظه  به همراه  امروز  که  اوصاف، کسانی  این  با 
اهلل تعالی برای تحّقق حکومت خداوند و خلیفه اش در زمین مجاهدت می کنند 
نیز نباید توّقع چیزی جز این را داشته باشند یا به سبب سختی ها و آسیب ها و 
طوالنی شدن مّدت سست شوند و ضعف نشان دهند و زاری کنند، بلکه باید 
خود را برای امتحان های الهی آماده سازند و مانند سلف صالحشان از پیامبران و 
صّدیقان و شهیدان و صالحان، »صبر«، »استقامت« و »مداومت« پیش گیرند، 
تا آن گاه که یاری خداوند به آنان برسد و به آرمان خود نائل شوند یا پیش از 
آن به نزد او بازگردند و پاداش خویش را در بهشت بگیرند و بی گمان بهشت به 

عنوان پاداش کافی است )بنگرید به: گفتار 21(.
تقلید،  جهل،  در  قرن هاست  که  جهانی  داشت،  توّجه  باید  حال،  هر  به 
دنیاگرایی، اهواء نفسانی، تعّصب، تکّبر و خرافه گرایی فرو رفته و محکم شده 
است، به این سهولت و سرعت اصالح نمی پذیرد، بلکه به مجاهدتی فوق العاده 
و درازمّدت نیاز دارد. با این وصف، می توان گفت که »عجله«، »خستگی« و 
»ناامیدی«، ناشی از ضعف ایمان است و تنها بر کسانی مستولی می شود که 
از عقالنّیت و علم کافی برخوردار نیستند. تنها آنانند که بسیار »کم طاقت« و 
»پرتوّقع« هستند و به قول معروف دیر آمده اند و زود هم می خواهند بروند و 
از مشاهده ی سختی ها و آسیب های دعوت به سوی خداوند تعّجب می کنند و 
مانند  بر می دارند؛  از تالش  و دست  ناامید می شوند  و  زمان خسته  با گذشت 
انتظار  و  می بردند  سر  به  اوهام  در  خود  عقل  اقتضای ضعف  به  که  سفیهانی 
داشتند که منصور هاشمی خراسانی حفظه اهلل تعالی ناگهان با سپاهی عظیم 
آنان  از روی ظالمان منطقه عبور کند و در حالی که  پدیدار شود و بی درنگ 
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توّهمی  این  آنکه  حال  بسازد،  را  مهدی  ظهور  زمینه ی  نشسته اند  نظاره  به 
کودکانه و بی بنیاد بود؛ زیرا معلوم است که سپاه عظیم ناگهان فراهم نمی شود 
اهلل  حفظه  خراسانی  هاشمی  منصور  تا  نمی نشینند  نظاره  به  منطقه  ظالمان  و 
تعالی بی درنگ از رویشان عبور کند و زمینه ی ظهور مهدی را بسازد! طبعًا آن 
جناب نیز باید مانند همه ی نیکانی که پیش از او بودند، دعوت خود را از یک جا 
آغاز کند و به تدریج توسعه دهد و با تحّمل شدائد، خطرات، آزارها و اهانت ها 
در زمانی که خداوند می داند، به کمالی که اقتضا می کند برساند و در این میان، 
و  نشوند  حدسّیات  و  ظنون  اوهام،  اسیر  و  باشند  مقاوم  و  صبور  باید  مؤمنان 
تحت تأثیر حوادث و فتنه ها قرار نگیرند و تنها بر عمل به تکلیف پای بفشارند 
اثر خود را بر  آنان بی ثمر نخواهد بود و  البته مطمئن باشند که تالش های  و 
جهان خواهد گذاشت؛ همچنانکه تاکنون نیز بی ثمر نبوده و آثار محسوسی را 
در  جناب  آن  رهبری  تحت  نمونه  عنوان  به  چنانکه  است؛  گذاشته  جهان  بر 
برخی کشورهای اسالمی، ظهور مهدی را از یک عقیده ی فردی به یک اقدام 
اجتماعی و زمینه سازی برای ظهور او را از یک مفهوم مبهم، به یک واقعّیت 
مبّین و عینی تبدیل کرده و در حال وارد ساختن حکومت او به مطالبات عمومی 
و معادالت سیاسی مسلمانان و گرد آوردن شماری کافی از آنان برای حفاظت 
و حمایت از او و در یک کالم تغییر دادن شرایط به سود اوست و این عالوه 
بر آن است که شناخت مردم از اسالم را عمق و وسعت بخشیده و عرصه را بر 
جریان های انحرافی تنگ ساخته و حاکمان ظالم را نگران و سراسیمه کرده و 

هر روز در حال گسترش و پیشرفت است.
سوی  به  تعالی  اهلل  حفظه  خراسانی  هاشمی  منصور  دعوت  آنکه  حاصل 
حکومت خداوند و خلیفه اش در زمین، تازه در آغاز راه خود است و هنوز کارهای 
بسیاری برای انجام دادن دارد و مؤمنان باید »صبر«، »استقامت« و »مداومت« 
پیش گیرند و از »عجله«، »خستگی« و »ناامیدی« به سبب سختی ها، آسیب ها 
و طوالنی شدن مّدت بپرهیزند؛ چراکه وعده ی خداوند حّق است و عاقبت برای 
لِلَِّه  أْرَض  اْلا اإِنَّ   ۖ َواْصِبُروا  بِ�للَِّه  اْسَتِعيُنوا  لَِقْوِمِه  ُموَسىٰ  پرهیزکاران خواهد بود؛ َق�َل 



دروازه�ای به سوی ملکوت / 106

www.alkhorasani.comپایگاه اطالع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار منصور هاشمی خراسانی حفظه اهلل تعالی پایگاه اطالع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار منصور هاشمی خراسانی حفظه اهلل تعالی

لِْلُمتَِّقيَن )أعراف/ 128(؛ »موسی به قومش  َوالَْع�ِقَبُة   ۖ َيَش�ُء ِمْن ِعَب�ِدِه  ُيوِرثَُه� َمْن 
گفت: از خداوند یاری بخواهید و صبر پیش گیرید، هرآینه زمین برای خداوند 
است و آن را به هر کس از بندگانش که بخواهد میراث می دهد و عاقبت برای 

پرهیزکاران است« ]پرسش و پاسخ 304[.
 40 

نخستین نکته ای که باید به آن توّجه داشته باشید، عدم امکان عملی ظهور 
امام مهدی علیه السالم پیش از آمادگی و پذیرش عّده ای کافی از مردم است؛ 
زیرا ظهور آن حضرت در میان مردمی که او را نمی خواهند و پیروی نمی کنند 
و یاری نمی رسانند، به شکست آن حضرت در نیل به اهدافش و چه بسا اسارت 
و شهادتش می انجامد و این بر خالف غرض خداوند و وعده ی اوست. هر چند 
خداوند قادر است که آن حضرت را بر خالف اراده و اقدام مردم و از طریق اجبار 
به اهدافش برساند، ولی این با سّنت و حکمت او سازگار نیست؛ چنانکه فرموده 
أْرِض كُلُُّهْم َجِميًع� ۚ اأَف�أنَْت تُْكِرُه النَّ�َس َحتَّىٰ َيُكونُوا  آَمَن َمْن ِفي اْلا است: َولَْو َش�َء َربَُّك َلا
ُمْؤِمِنيَن )یونس/ 99(؛ »و اگر پروردگارت می خواست همه ی کسانی که در زمینند 
ایمان می آوردند، آیا پس تو مردم را اکراه می کنی تا مؤمن باشند؟!« و فرموده 
است: َوَم� اأنَْت َعَلْيِهْم بَِجبَّ�رٍ ۖ )ق/ 45(؛ »و تو اجبار کننده ی آنان نیستی«. از این 
رو، ناگزیر ظهور آن حضرت تا هنگام آمادگی و پذیرش عّده ای کافی از مردم به 
تأخیر خواهد افتاد و این نکته ی کلیدی و بسیار مهّمی است که عالمه منصور 
هاشمی خراسانی حفظه اهلل تعالی را به تالش برای ایجاد آمادگی و پذیرش در 

مردم به رغم همه ی دشواری هایش وا داشته است...
تکلیف  به  عمل  وجوب  باشید،  داشته  توّجه  آن  به  باید  که  نکته ای  دومین 
نه؛ چراکه  یا  می انجامد  دلخواه  نتیجه ی  به  اینکه  از  نظر  است، صرف  شرعی 
وجوب عمل به تکلیف شرعی، تابع امر خداوند به عنوان موال و رّب است، نه 
تابع حصول نتیجه ی دلخواه و امر خداوند گاهی برای آزمایش یا تربیت یا پاداش 
اخروی یا تحصیل نتایج دیگری است که بر انسان پوشیده است. بی گمان این 
بزرگ ترین درس امام حسین علیه السالم در کربال بود؛ زیرا آن حضرت در حالی 
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حصول  به  امیدی  صحابه  از  بسیاری  که  کرد  قیام  جّدش  اّمت  اصالح  برای 
نتیجه ی دلخواه نداشتند و به همین دلیل، با او در این کار همراهی نکردند، بلکه 
او را از آن باز داشتند؛ همچنانکه یاران اندک او در روز عاشورا تنها با انگیزه ی 
عمل به تکلیف شرعی به حمایت از او پرداختند، وگرنه معلوم بود که با وجود 
آن تعداد دشمن خونخوار، امیدی به پیروزی وجود ندارد. امروز نیز عالمه منصور 
برای  بهشت،  اهل  جوانان  سّید  به  اقتدا  با  تعالی  اهلل  حفظه  خراسانی  هاشمی 
اصالح اّمت و بازگرداندن آنان به اسالم حقیقی و فراهم ساختن زمینه ی ظهور 
امام مهدی علیه السالم در پرتو کتاب خداوند و سّنت یقینی پیامبرش قیام کرده 
است، در حالی که بسیاری از مردم امیدی به حصول نتیجه ی دلخواه ندارند و 
به همین دلیل، با او در این کار همراهی نمی کنند، بلکه او را از آن باز می دارند؛ 
غافل از اینکه انگیزه ی او از این کار حصول نتیجه ی دلخواه نیست، بلکه عمل 
به تکلیف شرعی است؛ چراکه در جهان بینی توحیدی، مالک امر خداوند است 
و عبودّیت انسان در اطاعت از این امر تجلّی پیدا می کند و با این وصف، جایی 
برای »نتیجه گرایی« باقی نمی ماند. نتیجه گرایی در واقع انعکاس »سودجویی« 
تنها در جهان بینی ماّدی و  بر می خیزد و  او  از »خودخواهی«  انسان است که 
الحادی جای دارد؛ زیرا تنها در این نوع از جهان بینی است که انسان دست به 
کاری نمی زند مگر اینکه برای او نفعی در دنیا داشته باشد و خوی حسابگری او 
را إرضاء کند، در حالی که چنین رویکردی، آزادگی، شرافت و کرامت او را سلب 
می کند و او را به موجودی ضعیف، ترسو و کوته فکر مبّدل می سازد و نسلی را 
پدید می آورد که به هر ذلّت و مسکنتی تن می دهد و همواره از ورود به سرزمین 
مقّدس سر باز می زند، با این منطق بنی اسرائیلی که اإِنَّ ِفيَه� َقْوًم� َجبَّ�رِيَن َواإِنَّ� لَْن 
نَّ� َداِخلُوَن )مائده/ 22(؛ »در آن قوم  نَْدُخَلَه� َحتَّىٰ َيْخُرُجوا ِمْنَه� َف�إِْن َيْخُرُجوا ِمْنَه� َف�إِ
جّباری هستند و ما هرگز به آن داخل نمی شویم تا هنگامی که آن ها از آن خارج 

شوند، پس هرگاه آن ها از آن خارج شدند ما داخل می شویم«! ...
سومین نکته ای که باید به آن توّجه داشته باشید، وجود نتیجه ای قطعی برای 
عمل به تکلیف شرعی است و آن همانا خشنودی خداوند و رستگاری از آتش دوزخ 
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است که بهترین نتیجه محسوب می شود؛ چنانکه خداوند فرموده است: لِِمْثِل 
َذا َفْلَيْعَمِل الَْع�ِملُوَن )صاّفات/ 61(؛ »برای چنین چیزی باید عمل کنندگان عمل  َهٰ
احمقانه  و  بیهوده  کاری  هرگز  شرعی  تکلیف  به  عمل  وصف،  این  با  کنند«. 
محسوب نمی شود؛ زیرا حّتی اگر نتیجه ای در دنیا نداشته باشد، به سعادت در 
است که  نتیجه ای  بزرگ ترین  این  و  ابدی می انجامد  رفاه  و  آسایش  و  آخرت 
یک عمل می تواند داشته باشد؛ با توّجه به اینکه در محکمه ی عدل الهی، هیچ 
گاه عمل به تکلیف شرعی با ترک آن برابر نیست و کسی که در راه او تالش 
می کند با کسی که به بهانه های مختلف از تالش در راه او می پرهیزد، یکسان 
محسوب نمی شود؛ چنانکه بارها و با تأکید فرموده است: قُْل َلا َيْسَتِوي الَْخِبيُث 
ألَْب�ِب لََعلَُّكْم تُْفِلُحوَن )مائده/  َوالطَّيُِّب َولَْو اأْعَجَبَك َكْثَرُة الَْخِبيِث ۚ َف�تَُّقوا اللََّه َي� اأولِي اْلا
100(؛ »بگو آلوده با پاکیزه برابر نیست، اگرچه کثرت آلوده تو را به شگفت آورد، 
پس از خداوند بترسید ای خردمندان باشد که رستگار شوید« و فرموده است: َمَثُل 
ِميِع ۚ َهْل َيْسَتِوَي�ِن َمَثًلا ۚ اأَفَلا َتَذكَُّروَن )هود/  أَصمِّ َوالَْبِصيِر َوالسَّ أْعَمىٰ َواْلا الَْفِريَقْيِن َك�ْلا
24(؛ »مثل دو دسته مانند کور و کر و بینا و شنوا است، آیا در مثل برابرند؟! آیا پس 
أْعَمىٰ َوالَْبِصيُر َوالَِّذيَن اآَمُنوا َوَعِملُوا  متذّکر نمی شوید؟!« و فرموده است: َوَم� َيْسَتِوي اْلا
�لَِح�ِت َوَلا الُْمِسيُء ۚ َقِليًلا َم� َتَتَذكَُّروَن )غافر/ 58(؛ »و کور و بینا برابر نیستند و  الصَّ
نه کسانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام دادند و بدکاران، اندکی متذّکر 
می شوید« و فرموده است: قُْل َهْل َيْسَتِوي الَِّذيَن َيْعَلُموَن َوالَِّذيَن َلا َيْعَلُموَن ۗ اإِنََّم� َيَتَذكَُّر 
ألَْب�ِب )زمر/ 9(؛ »بگو آیا کسانی که می دانند و کسانی که نمی دانند برابرند؟!  اأولُو اْلا
َئ�ِت  يِّ تنها خردمندان متذّکر می شوند« و فرموده است: اأْم َحِسَب الَِّذيَن اْجَتَرُحوا السَّ
 لَِح�ِت َسَواًء َمْحَي�ُهْم َوَمَم�تُُهْم ۚ َس�َء َم� َيْحُكُموَن� اأْن نَْجَعَلُهْم َك�لَِّذيَن اآَمُنوا َوَعِملُوا الصَّ
)جاثیه/ 21(؛ »آیا کسانی که بدی ها را مرتکب شدند پنداشتند که آنان را مانند 
کسانی قرار می دهیم که ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام دادند؟! زندگی شان 
و مرگشان یکسان است؟! بد قضاوت می کنند« و فرموده است: اأْم نَْجَعُل الَِّذيَن 
�رِ )ص/ 28(؛  أْرِض اأْم نَْجَعُل الُْمتَِّقيَن َك�لُْفجَّ �لَِح�ِت َك�لُْمْفِسِديَن ِفي اْلا اآَمُنوا َوَعِملُوا الصَّ
»آیا کسانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام دادند را مانند فساد کنندگان 
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در زمین قرار می دهیم یا پرهیزکاران را مانند گناه کاران قرار می دهیم؟!«. با این 
وصف، یاران عالمه منصور هاشمی خراسانی حفظه اهلل تعالی که در راه تحّقق 
حکومت خداوند از طریق تحّقق حکومت خلیفه ی او تالش می کنند و مردم را 
باید  با خدایان گوناگون فرا می خوانند،  بیعت  با خدای یگانه به جای  بیعت  به 
به پاداش خداوند در آخرت چشم داشته باشند، نه به نتیجه ای در زندگی دنیا و 
باید بدانند که بهشت نتیجه ای کافی برای تالش های آنان خواهد بود )بنگرید 
به: گفتار 21(. هر چند این نتیجه برای کسانی که به زندگی دنیا دل بسته اند و 
به زندگی آخرت اعتقاد یا اعتنایی ندارند، جّذاب نیست و از این رو، آنان را به 
میدان عمل نمی کشاند، ولی آنان با این روحیه و انگیزه صالحّیت پیوستن به این 
نهضت مقّدس را هم ندارند و اگر به آن بپیوندند هم سودی به آن نمی رسانند؛ 
چنانکه خداوند درباره ی امثال آنان فرموده است: لَْو َخَرُجوا ِفيُكْم َم� َزاُدوكُْم اإِلَّا 
 َواللَُّه َعِليٌم بِ�لظَّ�لِِميَن �ُعوَن لَُهْم ۗ  أْوَضُعوا ِخَلالَُكْم َيْبُغونَُكُم الِْفْتَنَة َوِفيُكْم َسمَّ َخَب�ًلا َوَلا
)توبه/ 47(؛ »اگر در میان شما خارج شوند جز سستی بر شما نمی افزایند و شما را 
به فتنه می اندازند و در میانتان خبرچینانی برای آنان هستند و خداوند به ظالمان 

آگاه است«...
نتیجه ای قطعی  باشید، وجود  توّجه داشته  به آن  باید  نکته ای که  چهارمین 
برای نهضت عالمه منصور هاشمی خراسانی حفظه اهلل تعالی در دنیا -عالوه 
بر آخرت- است و آن همانا یکی از دو چیز خواهد بود: بازگشت عّده ای کافی از 
مردم به اسالم و اجتماع و آمادگی آنان برای حمایت از امام مهدی علیه السالم 
که بنا بر سّنتی از خداوند به ظهور آن حضرت منتهی خواهد شد یا استنکاف آنان 
از این کار پس از اتمام حّجت بر آنان که بنا بر سّنتی دیگر از خداوند به هالکت 
آنان و پیدایش قومی دیگر خواهد انجامید که البته آن نیز در نهایت به ظهور 
آن حضرت منتهی خواهد شد )در این باره، بنگرید به: نقد و بررسی 55(. با این 
وصف، کسانی که می پندارند نهضت عالمه منصور هاشمی خراسانی حفظه اهلل 
تعالی به هیچ نتیجه ای در دنیا نخواهد انجامید، در غفلت و اشتباهی عظیم به 
سر می برند؛ چراکه این نهضت در حال اتمام حّجت بر اهل دنیا از طریق حکمت، 
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موعظه ی حسنه و جدال به أحسن است و با این وصف، اگر به یک نتیجه در آن 
نینجامد، ناگزیر به نتیجه ای دیگر در آن خواهد انجامید! ...

پنجمین نکته ای که باید به آن توّجه داشته باشید این است که خداوند به نابود 
کردن ظالمان اگرچه تا دندان مسلّح باشند و »کران تا کران این بی کران را پر 
کرده باشند« و پیروز کردن مستضعفان بر آنان قادر است؛ چراکه در گذشته بارها 
این کار را انجام داده و قادر است که یک بار دیگر آن را انجام دهد و برای آن 
شیوه ها و ابزارهای فراوانی دارد؛ چنانکه فرموده است: َونُِريُد اأْن نَُمنَّ َعَلى الَِّذيَن 
أْرِض َونُِرَي   َونَُمكَِّن لَُهْم ِفي اْلا ًة َونَْجَعَلُهُم الَْوارِثِيَن  أْرِض َونَْجَعَلُهْم اأئِمَّ اْسُتْضِعُفوا ِفي اْلا
ِفْرَعْوَن َوَه�َم�َن َوُجُنوَدُهَم� ِمْنُهْم َم� َك�نُوا َيْحَذُروَن )قصص/ 5 و 6(؛ »و اراده داریم بر 
کسانی که در زمین ضعیف شمرده شدند مّنت نهیم و آنان را پیشوایانی قرار دهیم 
و آنان را وارثان قرار دهیم و آنان را در زمین مکنت دهیم و به فرعون و هامان 
و لشکریانشان از آنان چیزی را نشان دهیم که از آن می ترسیدند«، ولی او تنها 
از صفوف ظالمان جدا شده  انجام می دهد که مستضعفان  را  این کار  هنگامی 
و وظیفه ی امر به معروف و نهی از منکر را انجام داده باشند؛ چنانکه فرموده 
األِيٌم )شوری/  َعَذاٌب  لَُهْم  الظَّ�لِِميَن  َواإِنَّ   ۗ َبْيَنُهْم  لَُقِضَي  الَْفْصِل  َكِلَمُة  َولَْوَلا  است: 
21(؛ »و اگر نبود بنای بر جدایی حتماً میان آنان فیصله می شد و هرآینه ظالمان 
ْبَن� الَِّذيَن َكَفُروا ِمْنُهْم  برایشان عذابی دردناک است« و فرموده است: لَْو َتَزيَّلُوا لََعذَّ
َعَذاًب� األِيًم� )فتح/ 25(؛ »اگر از یکدیگر جدا می شدند حتماً کسانی از آنان که کافر 
� نَُسوا َم� ُذكُِّروا بِِه اأنَْجْيَن�  شدند را عذابی دردناک می رساندیم« و فرموده است: َفَلمَّ
وِء َواأَخْذنَ� الَِّذيَن َظَلُموا بَِعَذاٍب َبِئيٍس بَِم� َك�نُوا َيْفُسُقوَن )أعراف/  الَِّذيَن َيْنَهْوَن َعِن السُّ
165(؛ »پس چون چیزی که یادآوری شدند را از یاد بردند، کسانی که از بدی نهی 
می کردند را نجات دادیم و کسانی که ظلم کردند را به عذابی ناگوار گرفتیم به 
سبب اینکه فسق می ورزیدند«. این به معنای آن است که نابود کننده ی ظالمان 
در واقع مستضعفان نیستند تا این سؤال پیش آید که چگونه از عهده ی آن بر 
خواهند آمد، بل خداوند خواهد بود که بر هر کاری تواناست و مستضعفان تنها 
زمینه ی آن را فراهم می سازند؛ به این ترتیب که با اجابت دعوت عالمه منصور 
هاشمی خراسانی حفظه اهلل تعالی به سوی امام مهدی علیه السالم، از صفوف 
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همگان  بر  را  حّجت  جهان  در  او  دعوت  گسترش  با  و  می شوند  جدا  ظالمان 
با هر شکل و  را  اجازه می دهد که عذاب خود  به خداوند  این  تمام می کنند و 
شیوه ای که می خواهد بر ظالمان نازل کند. بنابراین، تأکید عالمه منصور هاشمی 
خراسانی حفظه اهلل تعالی بر ضرورت اجتماع مؤمنان و فراهم ساختن امکانات 
الزم برای حمایت از امام مهدی علیه السالم در واقع از آن روست که این کار، 
کلید دروازه ی بسته ی نصرت الهی است؛ زیرا نصرت الهی تنها هنگامی نازل 
می شود که مؤمنان وظیفه ی خود را با حّد اکثر توانشان انجام داده باشند؛ چنانکه 
فرموده است: َي� اأيَُّه� الَِّذيَن اآَمُنوا اإِْن َتْنُصُروا اللََّه َيْنُصْركُْم َوُيَثبِّْت اأْقَداَمُكْم )محّمد/ 
7(؛ »ای کسانی که ایمان آوردید! اگر خداوند را یاری کنید او شما را یاری می کند 
و گام هاتان را استوار می دارد« و فرموده است: َبَلىٰ ۚ اإِْن َتْصِبُروا َوَتتَُّقوا َوَي�أْتُوكُْم ِمْن 
ِميَن )آل عمران/ 125(؛  َذا ُيْمِدْدكُْم َربُُّكْم بَِخْمَسِة اآَلاٍف ِمَن الَْمَلائَِكِة ُمَسوِّ َفْورِِهْم َهٰ
»آری، اگر پایداری کنید و تقوا پیش گیرید و با این خروش خود بر شما بتازند، 
پروردگارتان شما را با پنج هزار تن از فرشتگان نشاندار امداد می کند« و فرموده 
است: َولََيْنُصَرنَّ اللَُّه َمْن َيْنُصُرُه ۗ اإِنَّ اللََّه لََقِويٌّ َعِزيٌز )حج/ 40(؛ »و هرآینه خداوند 
کسی که او را یاری کند را یاری می کند، هرآینه خداوند نیرومندی عزیز است« و 
فرموده است: اإِْن َيْنُصْركُُم اللَُّه َفَلا َغ�لَِب لَُكْم ۖ َواإِْن َيْخُذلُْكْم َفَمْن َذا الَِّذي َيْنُصُركُْم 
ِمْن َبْعِدِه ۗ َوَعَلى اللَِّه َفْلَيَتَوكَِّل الُْمْؤِمُنوَن )آل عمران/ 160(؛ »اگر خداوند شما را یاری 
کند هیچ کس بر شما غالب نخواهد شد و اگر شما را خوار دارد چه کسی بعد از او 
شما را یاری خواهد کرد؟! و مؤمنان باید بر خداوند توّکل کنند« و فرموده است: 
ْتُهُم الَْب�أَْس�ُء  � َي�أْتُِكْم َمَثُل الَِّذيَن َخَلْوا ِمْن َقْبِلُكْم ۖ َمسَّ اأْم َحِسْبُتْم اأْن َتْدُخلُوا الَْجنََّة َولَمَّ
ُسوُل َوالَِّذيَن اآَمُنوا َمَعُه َمَتىٰ نَْصُر اللَِّه ۗ اأَلا اإِنَّ نَْصَر اللَِّه  َيُقوَل الرَّ اُء َوُزلِْزلُوا َحتَّىٰ  رَّ َوالضَّ
حالی  در  می شوید  داخل  بهشت  به  که  پنداشتید  »آیا  214(؛  )بقره/   َقِريٌب
که هنوز مثل چیزی که به گذشتگانتان رسید به شما نرسیده است؟! گرفتاری و 
آسیب به آنان رسید و به لرزه درآمدند تا آن گاه که پیامبر و کسانی که با او ایمان 
آوردند گفتند: یاری خداوند کی است؟! آگاه باشید که یاری خداوند نزدیک است«. 
بنابراین، رمز ظهور و پیروزی امام مهدی علیه السالم، یاری خداوند است و رمز 
یاری خداوند، اجتماع، آمادگی و تالش حّد اکثری مؤمنان برای یاری اوست، 
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اگرچه از منظر معادالت ماّدی و سطحی، ناچیز و بی فایده به نظر برسد )در این 
باره، بنگرید به: نقد و بررسی 51(.

در  آنان  تعلّل  و  مؤمنان  ناامیدی  برای  جایی  نکات،  این  مجموع  بی گمان 
باقی  السالم  علیه  مهدی  امام  ظهور  برای  زمینه سازی  نهضت  به  پیوستن 
نمی گذارد؛ َوالَْع�ِقَبُة لِْلُمتَِّقيَن )أعراف/ 128(؛ »و عاقبت برای پرهیزکاران است« 

]نقد و بررسی 68[.

به  اسالم«،  به  »بازگشت  نهضت  درباره ی  بیشتر  نکات  مطالعه ی  برای   *
بخش های مختلف پایگاه مراجعه کنید.
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