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 الرحیم الرمحن اهللبسم

 به را خوداراده فرمود تا  خویش حکمت با متعال و سبحان خداوند راستیبه

 او حقیقی شناخت، است عظیمبزرگ و  او ازآنجاکه و بشناساند خلقش

 هرچند یایمعنچنین  و ،سبحان او ذات درشدن  فنا با مگر بود نخواهد پذیرامکان

 از مردم بساچه ،و طریق راهیک عنوانبه ولی است درکقابل مردم حال زبان در

این موارد  ظهور چراکه شودمی غافل امور بسیاری از انسانزیرا  ؛باشند غافل آن

 انسان سبب همین به واست  آکنده آن از انسان حیات بیشتر که است بدیهیاتی از

 انسان عقلی و حسی قوای کههمان ابتدایی  اززیرا  ؛کندنمی احساس را هاآن

 این انسان و استبوده  ثابت هاآن ظهور و آشکار و ظاهر امور این گشته، آغاز

 کند.نمی احساس را ظهور در ثبات و ظهور

 قلب این چون استتپنده  قلبی دارای که کندنمی احساس انسان مثالعنوانبه

 نداده رخ آن در تغییری گونههیچ تولد بدو از و کندمی کار منظم صورتبه

 را آن وجود شوددچار اضطراب و ناآرامی  قلب این اینکه محضبه لیو ،است

 و بانظم را مخلوقات این و هستی جهانِ  این خداوند طورکلیبه کند.می احساس

و  نظم) وجوداین  نیز مردم عموم و باشد پابرجا تااست  کرده خلق مشخصی دقتِ

 غافل آن خالق از چگونهحال  ؛هستند غافل آن از و کنندنمی درک را( ترتیب

چنین به  مردم تابدارد  مبعوث را امین یشخص که ضروری بنابراین نباشند؟

 نماید. یادآوری هستند غافل آن از که موضوعی

 باآنچه که  :هک است این دالیل و هاحکمت ترینبزرگ ازبه همین دلیل 

 مردم به اینکه محضبه اند،غافل آن از مردم لیو ظاهرشده تمام هرچه شدت

 این از کهدرحالیشده،  چه ما را :پرسندمی ،کرده تعجب هاآن شود یادآوری
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 را او آنچهمیان وابسته به آن است و آنچه  انسان سنف  اما  ماندیم؟ غافلموضوع 

آنچه بر او واجب  کهدرحالی ؛ماندمی باقی است واجب او بر آنچه و کرده احاطه

 است. آن در او خیر کهاست  چیزی به حقیقی رسیدن و او کمال اساساست 

 دارد وجود احمدالحسن سید دعوت در که مهمیموارد  از دلیل ینهم به

پایبند  و متعصب خود ادیان به که کسانیبسیاری از  برایاموری را  که است آن

 ؛اندبوده غافل هاآن ازکه ـ شدت ظهور این امور رغمبهـ استآورده  هستند

 نانامسلممیان  که ستا  خدا رسول مقدس وصیتاین موارد  جملۀاز

 اند.نداشتهتوجهی  آن به لیوگشته می دستبهدست

نیز به همین ترتیب  شد کشیده صلیب به مسیح جایبه که عیسی شبیه مسئلۀ

 کنندۀ)مسیحیت( ختم یکی که اسالم و مسیحیت دین دوپایبند  که یانکساست؛ 

به تعبیر دیگر  و حنفی دین کنندۀ)اسالم( ختم دیگری و اسراییلبنی انبیای

؛ است کسی چه او اینکه و نشناختند را او حقیقت ست،ا هادین همۀ کنندۀختم

 آن با عالمیان بر حجتاتمام برای  مهدی امام ظهور در که کسی همان

 باوجودهمراه  تکوینی صورتبه که چیزی هر از انسانبنابراین ؛ شوندمی روهروب

 حرکت یک اینکه مگر کندنمی احساس را آن و شودمی غافل ستا او

 متوجه تا باشددر تعارض  او حرکتسِیر و  با کهآید  وجود به آوراضطراب

 بشود. آن وجود

 شدن یادآور و دادن بیم برای را هانشانه و آیات خداوند که استاز همین رو 

 در انسان که جهانی همان در یادآوریتذکّر و اسباب  اینگاهی  .کندارسال می

 مادی ششخص اگر .شودمی آشکار اشکمالیهمان سطح  یا کندمی زندگی آن

 اسباب اگر و آیدمی سویشبه  مادی اسباب وسیلۀبه، این تذکر و یادآوری باشد
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 هایراه شود، حقبه شبازگشت یا اوباعث بازداشتن  دننتوان و دنباشناتوان  مادی

 یا و مادی هایروش با همراه هاراه اینکه  کرد خواهد طی او با را دیگری

 ؛به همین دلیل است سخت بالهایفرود آمدن  دلیل .بود خواهند هاآن جایگزین

 خداوند قدرت برابر در خودو ناتوانی  عجز به و شود خود ضعف متوجه انسان تا

ـ است کرده یادآوری او با کهـ شتحجّ در متمثّل که قدرتیهمان  ؛کند اعتراف

 .باشدمی

 محمدی صادق شیخ





 کتاب این

 زن یکسوی  از اینترنت طریق از که استهایی پرسش از ایمجموعه

 به  احمدالحسن سید ؛ و...شدهپرسیده   احمدالحسن سید از مسیحی

 اقدام است، مفید هاآن انتشار داریم اعتقاد ازآنجاکه ؛ و...است داده پاسخ هاآن

 طریق از کههایی پرسش ازبسیاری  زودیبهشاءاهلل ان ؛ و...نمودیم انتشارشان به

 احمدالحسن سید کههایی پرسش ...شد خواهد منتشر است شدهپرسیده  اینترنت

 این از بعضی ...استپاسخ گفته  هاآن به  مهدی امام فرستادۀ و وصی

های پاسخ عنوانبه کتابی در و انددادهپاسخ   مهدی امام انصار راها پرسش

 .اندشده گردآوری امواج بستر رب روشنگر





 الرحیم الرمحن اهللسمب
َوَ  إِب راهیمَ بِهِ  وَصَّی نا ما وَ إِلَی کَ  أَو َحی نا الَّذی وَ  نُوحاً ِبهِ وَصَّى ما الدِّینِ مِنَ لَکُم   شَرَع 
 هللُ ا إِلَی هِ تَد عُوهُم   ما ال مُش ِرکینَ عَلَى َکبُرَ فیهِ تََتفَرَّقُوا ال وَ الدِّینَ أَقیمُوا أَن  عیسى وَ مُوسى
 کرد، مقرر دین و آیینی شما برای) (6)ُینیبُ  مَن  إِلَی هِ  یَه دی وَ یَشاءُ  مَن   إَِلی هِ  یَج َتبی
 و موسی و ابراهیم به و ایمکرده وحی تو بر ازآنچه و بود کرده وصیت نوح به ازآنچه
 تحمل مشوید. فرقه فرقه آن در و داریدنگه پای بر را دین که ایمکرده وصیت عیسی
 رسالت برای خواهد را که هر خدا است. دشوار مشرکان بر کنیدمی دعوت به آن آنچه
 (.نمایدمی راه خود به بازگردد به او را که هر و گزیندبرمی خود

 (تمنیّ« )أنا» با و گردندمیباز که را کسانی وگزیند، برمی رافرستادگان  خداوند
 سویبه شندکُنزدیکی به خدا میقُربت و  راه در را خود نفس و کنندمی مبارزه

 در دارد وجود شنفس در که تیمنیّ ن و مقدار مَ  بهانسان  پس .کندمی هدایتفرستادگان 
 کند.می تأخیرفرستاده  شناخت و حق سویبه شدن هدایت

لهم عرفنی نفسک فإنک إن لم تعرفنی لا) :است واردشده  مهدی امام از دعا در
! خودت را به من خدایابار ) (2)(هم عرفنی رسولکلنفسک لم اعرف رسولک، ال

  (.ات را نخواهم شناختبشناسان که اگر خودت را به من نشناسانی، فرستاده

 بهخداوند  چگونه و بشناساند؟!! باشد چگونه خدا را نکشته را خود سنف   که کسی
 أاَلَّ  مَنَعَکَ ما قالَبشناساند:  است مبتال (علیهاهللةلعنـ) ابلیس درد به شسنف  که کسی
 تو وقتی: گفت) (9)ینطِ ِمن  خَلَق تَهُ وَ نارٍ مِن  خَلَق تَنی مِن هُ خَی رٌ أَنَا قالَ أَمَر تُکَ إِذ  تَس جُدَ

 از مرا بهترم، او از من: گفت بازداشت؟ سجده کردن از را تو چیز چه دادم، فرمان را
 (4) .(گِل از را او و آفریدی آتش

                                                                                                      
 69شوری:  -6

 5ح  993ص  6کافی: ج  -2

 62اعراف:  -9

مبارزه )معرفی فرموده و آن   رساند همین اصلی است که سیدمیحق راستی تنها راهی که بهبه -4

ها است؛ تا جایی که هیچ راهی برای شناخت و معرفت خداوند ترین راهکه از مهم( با من و منیت است

د رسیدن را نیز برسد و قص حقبهخواهد شود مگر اینکه با این اصل آغاز شود. هر کس مییافت نمی

تو است  ین دشمن تو، نفسِتربزرگ)که او نگاه به نفس آزاد شود؛ چر« من»های بندودارد باید از قید
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 احمدالحسن سید
 مهدی امام ۀفرستاد و وصی
 (دهد! شتمکین زمین در او )خداوند

                                                                                                      
این اصلی که معرفی شد را با مثال واقعی در کتاب   و سید (گرفتهکه بین دو پهلوی تو قرار

روزه ) (الصوم لی و أنا اجزی به)متشابهات توضیح داده است و در پاسخ به پرسش از حدیث قدسی 

آنچه برای مردم متشابه بوده را محکم و در این  (دهماست و من خودم به آن پاداش میبرای من 

 خصوص فرموده است:

و   مریم کوتاه. مراد از این روزه، روزۀ مرفوع و الف است یعنی با همزۀ «أُجزی به» قرائت درست)

 روزه رحمان خدای من برای) أُکَلِّمَ ال یَو مَ إِنسِیًّاإِنِّی نَذَر تُ لِلرَّح مَنِ صَو مًا فَلَن  : باشدباالتر از آن می

خدای ه انسان از خلق بیمناک باشد و بایعنی اینک؛ (گویمنمی سخن بشری هیچ با امروز و امکرده نذر

خداوند خودش پاداش  باشد.اش چنین میانی است که ثمرهسبحان مأنوس. این همان آغاز و پای

و این هنگامی است که بنده بر صراط مستقیم ؛ (من) از که آن روزه عبارت باشد از روزۀ ای استروزه

ای از عدم و ی او به جهت شائبهبیند که وجود اجباری و بقای ظنیداند و معتقد است و مسِیر کند و می

)متشابهات: . (...شودباشد. این همان گناهی است که از بنده جدا نمیظلمت است که با نور مخلوط می

 (69 پاسخ پرسش شمارۀ 6ج 

 از صفحۀ من و منیت ظلمتباشد ـمی ظلمت بۀشائ این بردن بین از میزان شناخت و معرفت به بنابراین

تمثیل  که سبحان و متعال خواهد بود و کسی خداوند آن، پاداش صورت این در که ـوجود انسان

 و من) دلیل گفتار خداوند: همین به ست؛و جانشین خداوند ا حجت است، زمین رویدر  خداوند

جانشین و  سویخداوند سبحان در عالم خلق به شناخت ابتدای را در یعنی شخص( هستم او پاداش

 هاآنو  کناره گرفت و میان خود مردم از  از همین رو مریم فرماید.می زمین هدایت حجتش در

تا آنجا که  من و منیّت و حتی کشتن آن برخاست پیکار و مبارزه با به خود عمل و با حجابی قرار داد

و حتی  داد هدیه او به یعقوب را آل قائم بلکه حجت خدا و ـشناخت فقطو نهنهاد ـ منت بر او خداوند

 حجت، عیسی و آن شود؛ دنیا متولد این آنجا که در تا دهد جای خود در را قرار داد تا او او را ظرفی

 .شده است  واجب امامی که اطاعتش شناخت و معرفت حجت وبه  هر کس بخواهد پس بود

 برای دیگری نمود پیروی کند؛ و حتی جایگزین یا راه آن عمل به  مریم باید ازآنچه دست یابد

 .ندارد وجود شناخت و معرفت
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 پرسش:

 مضمون دعوت شما و اهدافش چیست؟ 

 ؟چیست شاهدافشما و  مضمون دعوت. القدسروحبه نام پدر، پسر و 
Reta Jorj - م 2005 - یک زن مسیحی 

 پاسخ:

ماند بلکه کالم فقط با غذا زنده نمی آدمبنی): فرمود  حضرت عیسی

 کهگویم خداوند به شما می ۀبند و منِ (داردرا زنده نگه می خداوند نیز انسان

 .شودمیرد و با کالم خداوند زنده میبا غذا می آدمبنی

و   عیسی،  موسی،  ابراهیم،  دعوت نوحهمانند دعوت من 

 .زمین انتشار یابد ۀکر جایجایاینکه توحید در ؛ باشدمى  محمددعوت مانند 

من تورات، انجیل و قرآن و  .است  و امامان  هدف من همان هدف انبیا

انحراف همچنین  سازم واختالفاتی را که در آن دارید برایتان واضح و آشکار می

با  هاآنو خروجشان از دین الهی و مخالفت مسلمان علمای یهود، مسیحی و 

 !را  هاى پیامبرانوصیت

 ؛است و متعالخداوند سبحان  و ارادۀمن همان خواست  و ارادۀخواست 

زمین  ،عمل نکنند آنچه خداوند اراده فرموده استزمین جز به  ۀاینکه ساکنان کر

ها سیر گرسنه ،است پرشدهاز ظلم و ستم  که گونههمانپر از عدل و داد شود 

ند و شاد شوهای طوالنی ها بعد از غمیتیم ،سرپناه نباشدشوند و هیچ فقیری بى

 ... ؛ و...؛ و..دست آورند و.ه و کرامت ب باعزترا  زنان بیوه نیازهای مادی خود

 ـباشددر شریعت الهی میترین موارد که مهمـرحمت و صداقت  ،عدالتاینکه 

 .گرددفراگیر 
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واضح بیان  طوربه را  کنم اعتقادت به عیسی بن مریممیتقاضا از شما 

تا بتوانم حقیقت را برای شما و را، به آیات انجیل  اتپایبندیهمچنین کنی و 

قیامت صغری و کبری و از  که خواهان حقیقت هستند و از دو کسانی همۀبرای 

 (6) .ترسند بیان کنممی وند سبحان و متعالاز خدا معاد و

                                                                                                      
شود و حکم می کندمیاساس آنچه آورده است و عملش آن را تصدیق  که بر هر انسانی برراستیبه -6

لیف شده است را برای مطرح ساخته تا آنچه به آن تک  احمدالحسناین همان راهی است که سید 

برساند که سرآغاز آن گسترش توحید است. توحید باالترین  هاآنقرار دهد و به  مردم مورد تأکید

در کتاب   سید کهچرابوده است؛  اند و اولین نقطۀ شروع در دعوتشانچیزی است که انبیا آورده

کُنه و  . اول: مرتبۀاندمراتب اسماء خداوند سبحان را به این صورت بیان کرده« فاتحه تفسیر سورۀ»

کند و بر آن داللت می« اهلل»ذات الهی که اسم  کند، دوم: مرتبۀر آن داللت میب« هو»حقیقت که اسم 

ل حاضر به اثبات توحید در . ما در حاکندبر آن داللت می« محمد»سوم: انسان است که اسم  مرتبۀ

یعنی مرتبۀ ذات یگر ـد ا در این مرتبه اثبات کنیم در دو مرتبۀانسانی مکلّف هستیم و اگر توحید ر مرتبۀ

 ـ نیز اثبات خواهد شد.کنه و حقیقت و مرتبۀ

  انسان تنزل دادند و قائل به تجسد شدند و برای یسوع که مرتبۀ ذات را به مرتبۀمسیحیان هنگامی

به کسی  انسان، اقرار کردن مرتبۀاز لوازم توحید در  چراکهادعای الوهیت کردند راه به خطا پیمودند؛ 

باشد؛ زیرا شرک در این مرتبه، انتخاب کسی است کرده و اطاعت از او میاست که خداوند او را نصب

این رنشده و کفر همان اعتراض به امر خداوند سبحان و متعال است. بنابکه از سوی خدا منصوب 

شود و منهج الهی های الهی باشد، اثبات میمنهج همۀکه مطابق با توحید در مرتبۀ انسان درصورتی

 باشد.قرآن کریم می هاآن همۀ هایش است و دربرگیرندۀمان کتابه

 که برای رسول خدا  طورهمانشود، بت میتوحید کامل برای کسی که خودش قرآن شود ثا

گونه که سید همانقرآن شد ـفتح و گشایش برایش صورت گرفت و او خود،  کههنگامیحاصل شد، 

که به برای بسیاری از کسانی  ترتیباینبهـ و است  فرموده و این اولین هدف سید  احمدالحسن

روشی   شود. یسوعحق از باطل تمییز داده می گونهنایشود، و شده و میاند شناختهاو ایمان آورده

ید از انبیای دروغین که با حذر باش بر 65)برای دلیل آوردن بر حق بیان کرد، آن هنگام که فرمود: 



  
 انتشارات انصار امام مهدی  41

 احمدالحسن

*** 

 پرسش:

 خواند؟!نماز می غیر پیامبرپشت   چگونه عیسی

 ظهور آخرالزماندر   عیسیپیامبر خدا ید یگوچطور می ...به نام پدر

 المهدی است محمدنامش  ید پیامبر نیست ویگوکسی که میسر کند و پشت می

پیامبر پشت سر کسی که یک چطور ؟! آیا این عجیب نیست ؟!خواندنماز می

 ؟!خواندنماز می پیامبر نیست
Reta Jorj - م 2005 - یک زن مسیحی 

 :پاسخ

 العالمینرب الحمداهلل الرحمن الرحیم، و اهللبسم

                                                                                                      
هایشان خواهید ایشان را از میوه 61اند آیند ولی در باطن، گرگان درندهشما می سویبهمیش  چهرۀ

چنین است که هر درخت اینپس  63چینند شناخت؛ که مردم انگور را از خار و انجیر را از خَس نمی

ورد و بد بیا تواند میوۀدرخت نیکو نمی 61آورد. بد می یوۀآورد و هر درخت بد، منیکو می نیکو، میوۀ

شده، در آتش ه میوۀ نیکو بار نیاورد، بریدههر درختی ک و 63نیکو آورد.  تواند میوۀنه درخت بد می

 (.3)انجیل متی ـ اصحاح  (شناختهایشان خواهید این انبیای دروغین را از میوهبنابر 20شود. افکنده می

شناسند. آورند حق را از باطل میکسانی که به آنچه یسوع مسیح آورده است ایمان می همۀاز همین رو 

مشخصی استوار شود، امنیت و  یل عمل شود. اگر توحید در جامعۀن قاعده و این دلپس باید به ای

ها، عدم ناسازگاریِ ناسازگاری همۀ چراکهکند؛ گردد و سالمت عمومیت پیدا میآرامش برقرار می

دنیوی است و آن هنگام که این منافات و ناسازگاری  ز تمایزات بین موجودات در مرتبۀا آمدهدستبه

گیرد، و این شود و محبت و الفت جای بغض و دشمنی را میمردم کم شود، نزدیکی بیشتر می میان

 شود مگر با طی کردن مسیر توحید.حاصل نمی
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امام سر پشت   پیامبر خدا حضرت عیسی بن مریم نمازخواندن !ای خواهر

 :خارج نیستدو احتمال از   مهدی

 امام مهدی طبیعی طوربهباشد و   برتر از عیسی  اینکه امام مهدی: اول

 صورت، در این دکه باشرا نیز دارا که مقام نبوّت مگر اینبرتر باشد تواند نمی

 .نخواهد داشتوجود نمودید طرح شما که اشکالی  دربارۀبحث برای  یجای

کنم و به مطرح میرا نیز  یمن به این مورد معتقدم ولی احتمال دوّم باوجوداینکه

 (6).گویمآن پاسخ می

                                                                                                      
طور که سید همانا است، چه ـهحجتی از حجت  شده امام مهدیطبق آنچه از زبان انبیا وارد -6

و چه در دیگر شده باشد انجیل و قرآن ذکرـ در تورات و هدر این کتاب فرمود  احمدالحسن

 هاآناند. گانه را ذکر کردههای مقدس خلفای دوازدهکتاب چراکهشده است؛ هایی که منتشرکتاب

شود مگر عدالت الهی برپا نمی کنند وشوند و بر آن حکومت میکسانی هستند که مالک زمین می

نبوّت یا آخرین انبیا  ازآنجاکهن محقق نشده است. بر روی زمی تاکنونو عدالت الهی  هاآن وسیلۀبه

هستند  مهدییناست این دوازده خلیفه از ائمه و دوازده خلیفه از   همان پیامبر خاتم حضرت محمد

بر این مطلب   اند. شریعت مقدس رسول خداشدهشده و از این طریق معرفیها تصریحآنکه بر 

یک مقام همچنان برقرار است و برای  عنوانبهمنقطع شده اما کرده است. نبوت در مصداق نبوت  تأکید

خالفت  چراکهباشد؛ که حجیت و خالفت الهی با نص و تصریح برای او ثابت شود استوار می هرکسی

ا دارا است مقام نبوت و جانشینی تنها برای کسی است که امام یا نبی باشد و کسی که مقام امامت ر

شود و این بسا مقام امامت برایش ثابت نمیکسی که مقام نبوت دارد، چه، اما شده استبرایش ثابت

وَإِذِ اب تَلَى إِب رَاهِیمَ رَبُّهُ بِکَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ فرماید: تعالی میرا قرآن کریم بیان کرده است. حق مطلب

 را او ابراهیم چون پروردگار و) الَ یَنَالُ عَه دِی الظَّالِمِینَإِنِّی جَاعِلُکَ لِلنَّاسِ إِمَاماً قَالَ وَمِن ذُرِّیَِّتی قَالَ 

 مردم پیشوای را تو من: گفت خدا رسانید، انجام به تمامیبه را کارها آن ابراهیم و کلماتی بیازمود به

 (.624)بقره:  (برنگیرد در را کارانستم من پیمان: گفت هم؟ را فرزندانم: گفت گردانیدم.

مت را بر در امتحان خدا پیروز شد خداوند سبحان و متعال مقام اما اینکهازپسابراهیم، پیامبر است ولی 

امامت یعنی تسلط بر )فرماید: معرفی می گونهاینمقام امامت را   احمدالحسناو منّت نهاد. سید 
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اذن به  هاآنسربازان خدا و تصرف در  و رهبریِ  وندو سفلی( به إذن خداعلیا ین )عوالم یپا عوالم باال و

 (ل شودوّت را کسب کند به مقام امامت نائاست کسی بدون اینکه مقام نب غیرممکن ، ووندخدا و اجازۀ

 (.14 پاسخ پرسش شمارۀ 2ای روشنگر: ج ه)پاسخ

 تنها نبوت و نه در انجیل و نه در قرآن ثابت نشده است و  مقام امامت برای پیامبر خدا عیسی

با تصریح احادیث شریف   امامت برای امام مهدی کهدرحالیاست، شده رسالت برای او ثابت

که گفتیم کسی که مقام امامت  طورهمانـ و زیرا که او یکی از دوازده امام استاست ـ شدهثابتپیامبر 

 و مقام امامت باالتر از مقام نبوت است. شودمیبرایش ثابت شود مقام نبوت نیز برایش ثابت 

النبیین و خاتِم  گردیم به موضوع حضرت محمداکنون بازمی)فرماید: می  احمدالحسنسید 

خداوند سبحان و تعالی  م بر او باد، آخرین نبی و فرستادۀ. حضرت که صلوات پروردگارهاآنخاتَم 

باقی است و بعد از اسالم، دین دیگری وجود  است. رسالت، شریعت و کتاب او قرآن تا روز قیامت

و هر کس ) وَمَن یَب تَغِ غَی رَ اإلِس الَمِ دِینًا فَلَن یُق بَلَ مِن هُ وَهُوَ فِی اآلخِرَإلِ مِنَ ال خَاسِرِینَ نخواهد داشت: 

 (دیدگان خواهد بوددینی جز اسالم اختیار کند از او پذیرفته نخواهد شد و در آخرت از زیان

 (.15عمران: )آل

اما راه رسیدن به مقام نبوّت برای فرزندان آدم باز مانده است. هر کس از مؤمنین که عبادت و عملش را 

که طریق وحی  طورهمانتواند به مقام نبوّت برسد؛ برای خدای سبحان و متعال خالص گرداند، می

ر زندگی روزمره نیز کامالً ملموس مفتوح و موجود بوده و د« رؤیای صادقه»الهی به انسان از طریق 

 است.

چه پیامبرانی که شوند ـالبته ارسال پیامبرانی که از طرف خدای سبحان و متعال به مقام نبوّت نائل می

ـ کامالً منتفی است و آورندیی که دین جدیدی میهاآنباشند و چه   حافظ شریعت حضرت محمد

 به آن پایان داده است.  حضرت محمد این همان چیزی است که خداوند با پیامبری

واقعی خدا، ظهور خدا در فاران و بازتاب  انسان کامل، خلیفۀــ  ولی پس از بعثت رسول اکرم

جانب این امت فرستادگانی به  انجام شد؛ لذا تمام ائمه  ارسال از سوی حضرت محمد ــالهوت

اند. خدای سبحان و )اهلل در خلق( گسیل یافته  هستند، با این تفاوت که از سوی حضرت محمد

هر امتی را ) وَلِکُلِّ أُمَّإلٍ رَّسُولٌ فَإِذَا جَاء رَسُولُهُم  قُضِیَ بَی نَهُم بِال قِس طِ وَهُم  الَ یُظ لَمُونَفرماید: متعال می

 (م واقع نشدندپیامبری است و چون پیامبرشان بیامد کارها میانشان به عدالت فیصله یافت و مورد ست
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 (.43)یونس: 

رَّسُولٌ فَإِذَا جَاء  ةـوَلِکُلِّ أُمَّتفسیر این آیه را پرسید:   است که از امام جعفر صادق شدهنقلاز جابر 

در هر : است گونهاینتفسیر باطنی آیه )حضرت فرمود:  رَسُولُهُم  قُضِیَ بَی نَهُم بِال قِس طِ وَهُم  الَ یُظ لَمُونَ

. شده استها فرستادهآنکند برای قرنی که برای ای از آل محمد خروج میفرستاده، این امتقرنی از 

به  فَإِذَا جَاء رَسُولُهُم  قُضِیَ بَی نَهُم بِال قِس طِ : باشند و اما این قول خداوند کهاولیا و رسوالن می هاآن

که خداوند  گونههمان، نمایندکنند و ستم نمیاساس عدل حکم می این معنا است که رسوالن بر

 (.فرموده است

ای هستی دهندهجز این نیست که تو بیم) إِنَّمَا أَن تَ مُن ذِرٌ وَلِکُلِّ قَو مٍ هَادٍ : و خدای متعال فرموده است

 (.3)رعد: ( ای استکنندهو هر قومی را هدایت

هر امام، )پرسیدم. حضرت فرمود:  وَلِکُلِّ قَو مٍ هَادٍ دربارۀ  گوید از امام صادقفضیل می

 (.باشدگرِ عصری است که در آن میهدایت

است که فرمود:  شدهنقل إِنَّمَا أَن تَ مُن ذِرٌ وَلِکُلِّ قَو مٍ هَادٍاین سخن خداوند که  دربارۀ  از امام باقر

خواهد بود که مردم را به یک نفر راهبر و هادی ، زمانی از مااست و در هر اهلل رسول، مراد از مُنذِر)

تک اوصیای او و تک  علی،  راهبران بعد از رسول اکرم. کندراه دین پیغمبر خدا هدایت می

 (.یکی پس از دیگری هستند

 بیم)را عرض کردم، فرمود:  إِنَّمَا أَن تَ مُن ذِرٌ وَلِکُلِّ قَو مٍ هَادٍ  آیۀ  گوید به امام صادقبصیر می ابو

عرض کردم  ؟ای ابو محمد! آیا امروز رهبری هست. است  و رهبر علی  خدا رسول، دهنده

 :فرمود. آری فدایت گردم! همیشه از شما رهبری پس از رهبر دیگری بوده تا به شما رسیده است

شود و آن مردی نازل می ای دربارۀبود که وقتی آیه گونهایناگر  !خدایت رحمت کند ای ابو محمد

ولی قرآن همیشه ؛ قرآن مرده بود (و مصداق دیگری نداشت) رفتآن آیه هم از بین میرد، یممرد می

 .(شود چنان چه بر گذشتگان منطبق شده استزنده است و بر بازماندگان منطبق می

است  شدهنقل إِنَّمَا أَن تَ مُن ذِرٌ وَلِکُلِّ قَو مٍ هَادٍ  :تعالیوفرمودۀ خدای تبارک دربارۀ  از امام باقر

به خدا سوگند که مقام هدایت و رهبری . رهبر است  بیم دهنده و علی  رسول خدا)که فرمود: 

 (.هم در میان ما هست( تا قیامت) ما نرفته و تا اکنون( خانوادۀ) از میان

که ـ هاآناو هستند و همگی  سویبهو   از سوی حضرت محمد گر، رسوالن هدایت ائمه
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اشکالی در این صورت  ؛باشد  برتر از امام مهدی  اینکه عیسی :دوم

جای بحث و بررسی  ـبرای روشن شدن حق و حقیقتـ مطرح نمودیدشما که 

وجود دارد؛ ، در دو کتاب تورات و انجیل یا عهد قدیم و عهد جدید . پاسخدارد

 .باشدمیموجود نیز در قرآن که  طورهمان

را برای شما   ودوطالوت( و دا)از تورات یا عهد قدیم داستان شاؤول 

باشد، از طالوت میبرتر  پیامبری از پیامبران خدا و  ودوکنم. داانتخاب می

بود و از دستورات وی   سربازی در سپاه طالوت ابتداود در ودا حالبااین

)شاؤول( پادشاهی بود که از   طالوت چراکه ؛تابع وی بود کرد ومیپیروی 

که )جلیات(  جالوت،  دوبود. داو شدهبرگزیدهسبحان و متعال خداوند سوی 

. به هالکت رسانیدسربازی از سربازان طالوت بود وقتی را لعنت خدا بر او باد 

را  (6)قرآن کریمو داستان طالوت در  (6)در تورات را 63اصحاح  موئیل اوّل،اس

                                                                                                      
 اند.دارای مقام نبوّت ـباد هاآنصلوات پروردگارم بر 

است و )برای فرستاده شدن( « کامل بودن عقل»ـ که هیچ تغییر و تحولی در آن راه نداردشرط ارسال ـ

 قل( نیست.)آسمان ع« آسمان هفتم کلی»ای جز وصول به مقام چاره

ان لشکریان خود را برای نبرد و فلسطینی 6)عهد قدیم و جدید: ساموئل اول ـ اصحاح هفدهم:  -6

 2ـ اردو زدند جایی میان سوکو و عَزیقَهدَمیم ـآورده، در سوکویِ یهودا جمع شدند و در اِفِسگرد

آمده، در وادی اِیاله اردو زدند و برای جنگ برابر فلسطینیان صف نیز گرد اسراییلمردان  شائول و

ای یان در طرف دیگر بر کوهی، و درهاسراییلطرف بر کوهی ایستادند و فلسطینیان در یک 9 آراستند

از اردوی فلسطینیان مرد مبارزی به اسم جُلیات از اهل جَت بیرون آمد که قامتش شش  4میانشان بود 

پوشی از زره به وزن پنج هزار مثقال از خود مسی بر سر داشت و به تنکاله 5ذراع و یک وجب بود 

 3بندهای مسی داشت و زوبین مسی میان دو کتفش آویخته بود پاهایش ساقبر 1بود  جنس مس ملبّس

اش ششصد مثقال آهن بود. سپردارش نیز پیشاپیش او نیزهاش همچون َنوَردِ بافندگان و سرچوب نیزه
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را خطاب کرده، گفت: چرا بیرون آمده، برای نبرد  اسراییلجُلیات ایستاده، صفوف  1رفت می

اید؟ آیا من فلسطینی نیستم و شما خادمان شائول نیستید؟ مردی از خود برگزینید تا کردهآرایی صف

الب اگر توانست با من بجنگد و مرا بکُشد ما بندگان شما خواهیم شد، اما اگر من بر او غ 3نزد من آید 

افزود: من آن فلسطینی  60ما خواهید بود و ما را خدمت خواهید کرد  آمدم و او را کشتم شما بندۀ

 همۀشائول و  66هم پیکار کنیم کِشم! مردی به من بدهید تا بامیرا به خواری  اسراییلامروز صفوف 

و داوود پسر مردی بود  62یان با شنیدن سخنان آن فلسطینی به وحشت افتادند و بسیار ترسیدند اسراییل

یَسی هشت پسر داشت و در زمان سلطنت شائول، پیر و  .لِحِمِ یهودایَسی نام اهل اِفراتَه، از بِیت

های سه پسر او که به َیسی از پِی شائول به جنگ رفته بودند. نام تربزرگسه پسر  69سالخورده بود 

داوود کوچک  64جنگ رفته بودند چنین بود: پسر اول او اِلیاب، پسر دوّم اَبیناداب، و پسر سوّم شَمَّه 

کرد تا گوسفندان شد میاما داوود نزد شائول آمدو 65از پِی شائول رفته بودند  تربزرگبود و سه پسر 

آمد و خود را نشان آن فلسطینی چهل روز، صبح و عصر بیرون می 61ِلحِم بچراند پدرش را در بِیت

ته، برش لیتر است( از این غَلۀ 22معادل )تقریباً « ایفَه»روزی یَسی به پسرش داوود گفت: یک  63 .دادمی

تکه پنیر را نیز برای فرماندۀ  این ده 61تأمل برای برادرانت به اردوگاه ببر این ده قرص نان را گرفته، بی

شائول و برادران داوود همراه  63ایشان ببر و از سالمتی برادرانت جویا شو و از ایشان خبری بیاور  هزارۀ

داوود بامدادان برخاسته، گله را  20طینیان بودند در وادی ایاله در حال نبرد با فلس اسراییلمردان  همۀبا 

کشان به چوپانی سپرد و طبق فرمان یَسی آذوقه برگرفته، روانه شد. چون به اردوگاه رسید لشکریان نعره

یان و فلسطینیان لشکر در برابر لشکر صف آراسته بودند اسراییل 26رفتند میدان جنگ بیرون می سویبه

صف دویده، رفت و جویای احوال  سویبهدست نگاهبان اسباب سپرد و  داوود آنچه داشت به 22

که گفت ناگهان آن پهلوان فلسطینیِ َجتی ـدر همان حال که با ایشان سخن می 29برادران خود شد 

 24ـ از میان صفوف فلسطینیان بیرون آمده، همان سخنان را تکرار کرد و داوود شنید جُلیات نام داشت

گفتند: می اسراییلمردان  25جملگی با دیدن او بسیار ترسان شده، از برابرش گریختند  اسراییلمردان 

را به خواری بکشد. پادشاه به  اسراییلآید تا یقین بیرون میبینید؟ بهآید میرا که بیرون میآیا این مرد 

مردی که او را بکشد ثروتی عظیم خواهد بخشید و دختر خود را به همسری او خواهد داد. خاندان 

داوود از مردانی که کنارش ایستاده  21از پرداخت مالیات معاف خواهد کرد  اسراییلپدرش را نیز در 

بردارد چه خواهد بود؟  اسراییلن رسوایی را از بودند پرسید: برای مردی که این فلسطینی را بکشد و ای

پس آنان همان  23این فلسطینیِ ختنه نشده کیست که لشکریان خدای زنده را به خواری بکشد؟  چراکه
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و اِلیاب،  21سخنان را برای داوود تکرار کردند که برای کسی که او را بکشد چنین و چنان خواهد شد 

گوید. پس بر او خشم گرفته، پرسید: برای چه به آن مردان سخن میبرادر بزرگ داوود شنید که او با 

ای؟ من از گستاخی و شرارتِ تعداد را در بیابان نزد چه کسی گذاشته ای؟ آن گوسفندان کماینجا آمده

ام؟ آیا تنها داوود گفت: حال دیگر چه کرده 23ای دل تو آگاهم؛ تو فقط برای تماشای نبرد آمده

دیگری بگرداند و همان سخن را گفت، و لشکریان نیز جوابی  سویبهاز اِلیاب روی  90سخنی نگفتم؟ 

ها رسید آن را نزد شائول بازگفتند. پس شائول از چون سخن داوود به گوش 96 دندمثل جواب اول دا

کس به سبب این فلسطینی خود را نبازد. خدمتگزارت داوود به شائول گفت: هیچ 92پِی داوود فرستاد 

داری، شائول در جواب گفت: تو توان رویارویی و نبرد با این فلسطینی را ن 99جنگد رود و با او مییم

گفت: کار اما داوود به شائول  94آنکه او از جوانی مرد نبرد بوده است زیرا جوانی بیش نیستی، حال

من  95ربود از گله می ای راپدرش بوده است. هرگاه شیر یا خرسی آمده، برّه خدمتگزارت چوپانیِ گلۀ

ش را هاجاناگر بر ضد من برخاسته،  ؛ وامام و او را کشته، بره را از دهانش رها کردهبه دنبال او رفته

خدمتگزارت، هم شیر کشته است و هم خرس. این فلسطینیِ ختنه نشده  91ام گرفته و آن را زده، کشته

 93یان خدای زنده را به خواری کشانده است خواهد بود، زیرا که لشکر هاآننیز همچون یکی از 

داوود سپس افزود: همان پروردگاری که مرا از چنگال شیر و خرس رها کرده است مرا از دست این 

آنگاه شائول  91فلسطینی نیز رها خواهد کرد. پس شائول به داوود گفت: برو، پروردگار با تو باشد 

و داوود  93مسی بر سرش گذاشت، و زرهی به او پوشاند خود لباس خود را بر داوود پوشانید و کاله

راه برود زیرا قبالً تجربه نکرده بود.  هاآنشمشیر شائول را بر باالی لباسش آویخت. آنگاه کوشید با 

را از تن  هاآنعادت ندارم؛ و داوود  هاآنتوانم راه بروم زیرا به نمی هااینپس به شائول گفت: با 

 نگ صاف از دره برگزیده، در کیسۀدستی خود را به دست گرفت و پنج سسپس چوب 40درآورد 

آن فلسطینی  46 .چوپانیِ خود قرار داد و فالخُنش را به دست گرفته، به آن فلسطینی نزدیک شد

کرده، داوود را چون نظر 42سپردارش نیز پیشاپیش او بود  کهدرحالیآمده، به داوود نزدیک شد پیش

پس به داوود گفت: مگر من  49سیما رو و خوشمرد زیرا نوجوانی بیش نبود، سرخدید، او را خوار ش

و به او گفت: نزد  44آیی؟ و به نام خدایان خود، داوود را لعن کرد م میسوی بهسگ هستم که با عصا 

آنگاه داوود به آن فلسطینی  45من بیا تا گوشت تَنَت را به پرندگان آسمان و درندگان صحرا بدهم 

آیی، اما من به نام پروردگار لشکرها، خدای سپاهیان فت: تو با شمشیر و نیزه و سپر نزد من میگ
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امروز پروردگار، تو را تسلیم من خواهد کرد و  41آیم ای نزد تو میرا سرزنش کرده هاآنکه  اسراییل

وز به پرندگان های لشکر فلسطینیان را امرمن تو را کشته، سرت را از تن جدا خواهم کرد و الشه

و تمامی این  43را خدایی هست  اسراییلآسمان و حیوانات زمین خواهم داد تا تمامی زمین بدانند 

رد از آنِ پروردگار است زیرا نب دهد؛جماعت خواهند دانست که پروردگار با شمشیر و نیزه نجات نمی

یش آمد و به جهت رویارویی چون آن فلسطینی برخاسته، پ 41را به دست ما دفع خواهد کرد و او شما

آنگاه داوود  43میدان نبرد دوید تا با او رویارو شود  سویبهشتاب با داوود نزدیک شد، داوود نیز به

اش برد و سنگی از آن برداشته، با فالخُن پرتاب کرد و به پیشانی آن فلسطینی زد. سنگ دست به کیسه

داوود با فالخُن و سنگ بر آن فلسطینی  گونهاین 50اد در پیشانی او فرورفت و او با صورت بر زمین افت

سپس داوود دوید و باالی سر  56آنکه شمشیری به دست داشته باشد او را زد و کشت چیره شد و بی

آن فلسطینی ایستاد و شمشیرش را گرفته، از غالف بیرون کشید و او را کشت و سرش را با آن از تن 

و  اسراییلآنگاه مردان  52مرده است پا به فرار گذاشتند  هاآنجدا کرد. وقتی فلسطینیان دیدند جبار 

ای که گونههای عِقرون تعقیب کردند، بهوازهتا درزنان برخاسته، فلسطینیان را تا جَت و یهودا نعره

از تعقیب فلسطینیان  اسراییلسپس بنی 59اجساد فلسطینیان از شَعَرایِم تا به جَت و عِقرون بر زمین افتاد 

رد، و داوود سر آن فلسطینی را گرفته، آن را به اورشلیم ب 54بازگشتند و اردوگاه آنان را غارت کردند 

رود از چون شائول دید که داوود به رویاروییِ آن فلسطینی می 55خویش نهاد  ر خیمۀوسایل او را د

ـ پرسید: ای اَبنیر، این نوجوان پسرِ کیست؟ اَبنیر پاسخ داد: ای پادشاه، به جانت فرمانده لشکراَبنیر ـ

وود از و چون دا 53جو کن و ببین این نوجوان پسر کیست وپادشاه گفت: پرس 51دانم سوگند نمی

سر آن فلسطینی در  کهدرحالیکشتن آن فلسطینی بازگشت اَبنیر او را گرفته، به حضور شائول برد 

شائول از او پرسید: ای جوان، پسر کیستی؟ داوود پاسخ داد: پسر خدمتگزارت یَسی  51دستش بود 

 .(لِحِمیبِیت

6- سَبیلِ اهللِ  إِذ  قالُوا لِنَبِیٍّ لَهُمُ اب عَث  لَنا مَلِکاً نُقاتِل  فی إِس رائیلَ مِن  بَع دِ مُوسى أَلَم  تَرَ إِلَى ال مَلَإِ مِن  بَنی

بیلِ اهللِ وَ قَد  أُخ رِج نا مِن  سَ قالَ هَل  عَسَی تُم  إِن  کُتِبَ عَلَی کُمُ ال قِتالُ أَالَّ تُقاتِلُوا قالُوا وَ ما لَنا أَالَّ نُقاتِلَ فی

وَ قالَ لَهُم  نَبِیُّهُم  إِنَّ اهللَ * نَ دِیارِنا وَ أَب نائِنا فَلَمَّا کُتِبَ عَلَی هِمُ ال قِتالُ تَوَلَّو ا إِالَّ قَلیالً مِن هُم  وَ اللَّهُ عَلیمٌ بِالظَّالِمی

کُونُ لَهُ ال مُل کُ عَلَی نا وَ نَح نُ أَحَقُّ بِال مُل کِ مِن هُ وَ لَم  یُؤ تَ سَعإَلً مِنَ قَد  بَعَثَ لَکُم  طالُوتَ مَلِکاً قالُوا أَنَّى یَ 

مُل َکهُ مَن  یَشاءُ وَ اهللُ واسِعٌ عَلیٌم  ال مالِ قالَ إِنَّ اهللَ اص َطفاهُ عَلَی کُم  وَ زادَهُ َبس طَإلً فِی ال عِل مِ وَ ال جِس مِ وَ اهللُ ُیؤ تی

وَ آلُ  آلُ مُوسى لَهُم  نَبِیُّهُم  إِنَّ آیَإلَ مُل کِهِ أَن  یَأ تِیَکُمُ التَّابُوتُ فیهِ سَکینَإلٌ مِن  رَبِّکُم  وَ بَقِیَّإلٌ مِمَّا تَرَکَ وَ قالَ* 
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وتُ بِال جُُنودِ قالَ إِنَّ اهللَ فَلَمَّا فَصَلَ طالُ* ذلِکَ لَآیَإلً لَکُم  إِن  کُن تُم  مُؤ مِنینَ  هارُونَ تَح مِلُهُ ال مَالئِکَإلُ إِنَّ فی

فَإلً بِیَدِهِ فَشَرِبُوا مِن هُ إاِلَّ مُب تَلیکُم  بِنَهَرٍ فَمَن  شَرِبَ مِن هُ فَلَی سَ مِنِّی وَ مَن  لَم  یَط عَم هُ فَإِنَّهُ مِنِّی إاِلَّ مَنِ اغ تَرَفَ غُر 

وا مَعَهُ قالُوا ال طاقَإَل لَنَا ال یَو مَ بِجاُلوتَ وَ جُُنودِهِ قالَ الَّذینَ َیظُنُّونَ َأنَّهُم  قَلیالً مِن هُم  فَلَمَّا جاوَزَهُ هَُو وَ الَّذینَ آمَنُ

وَ َلمَّا بَرَزُوا لِجالُوتَ وَ جُُنودِهِ  مُالقُوا اهللِ کَم  مِن  فِئَإلٍ قَلیلَإلٍ غَلَبَت  فِئَإلً َکثیرَإلً بِإِذ نِ اهللِ وَ اهللُ مَعَ الصَّابِرینَ *

فَهََزمُوهُم  بِإِذ نِ اهللِ َو قَتَلَ داوُدُ * وا رَبَّنا أَف رِغ  عَلَی نا صَب راً وَ ثَبِّت  َأق داَمنا وَ ان صُر نا عََلى ال قَو مِ ال کافِریَن قالُ

بَع ضَهُم  بِبَع ضٍ لَفَسَدَتِ ال أَر ضُ  جالُوتَ وَ آتاهُ اهللُ ال مُل کَ وَ ال حِک مَإلَ وَ عَلَّمَهُ مِمَّا یَشاءُ وَ لَو  ال دَف عُ اهللِ النَّاسَ

 کهآنگاه ندیدی موسی از پس را اسرائیلبنیسرانِ  از گروه آن آیا) وَ لکِنَّ اهللَ ذُو فَض لٍ عَلَى ال عالَمینَ

آیا : گفت پیکار کنیم. خدا درراه تا منصوب کن پادشاهی ما برای: گفتند خود پیامبران از یکی به

 نجنگیم خدا درراهچرا : گفتند زد؟ بازخواهید سر آن از شود مقرّر شما بر قتال اگر که نپندارید

 هاآن پیکار بر چون و ایم؟!افتاده جدا از فرزندانمان و ایمشدهرانده بیرون سرزمینمان از ما کهدرحالی

: گفت هاآن به است * پیامبرشان آگاه ستمکاران به خدا برتافتند؛ و روی آن از اندکی جز شد مقرّر

 کهدرحالی باشد؟! پادشاهی ما بر را او چگونه: برگماشت. گفتند شما پادشاه عنوانبه را طالوت خداوند

 شما بر را او خدا: داده نشده است! گفت چندانی دارایی به او و هستیم پادشاهی به او از سزاوارتر ما

 دهد،می بخواهد که هر به را پادشاهیش خداوند و است، بیفزوده اشنیروی بدنی و دانش بر و برگزیده

 که تابوتی که است این او پادشاهی نشان گفت: هاآنبه  دانا است * پیغمبرشان گشایندۀ خداوند که

 است آن در هارون خاندان و موسی خاندان میراث ماندۀباقی و پروردگارتان سکینه و آرامش از جانب

 مؤمن آمد. در این، برای شما نشانه و آیتی است، اگرخواهد  شما نزد کنند،می حمل فرشتگانش و

 که هر آزماید؛می آبی جوی به شمارا خداوند: گفت انداخت، راه به را سپاهش طالوت، باشید! * چون

 اندکی جز همه است. من از بیاشامد دستیتنها کف یا نخورد آن از که هر و نیست من از بخورد آن از

 و جالوت توانِ را ما امروز: گفتند گذشتند، نهر از بودند همراهش که مؤمنانی و او چون نوشیدند. آن از

 بساچه خدا، خواست به :گفتند کرد، خواهند دیدار یقین داشتند که باخدا که نیست. آنانی سپاهش

 با کنند * چونصبر پیشه می که است باکسانی خدا که کند، غلبه بسیار گروهی بر که اندک گروهی

های ما را استوار گام فرو ریز و شکیبایی ما بر ما! پروردگار ای: گفتند شدند، روبهرو سپاهش و جالوت

 را جالوت داوود، شکست دادند و را ایشان خدا خواست به پیروز فرما! * پس ما را بر کافران و بدار

 خدا اگر و بیاموخت، او به خواستمی آنچهاز و ارزانی داد، حکمت و او پادشاهی به خداوند و بکُشت
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 .بخوان

یوحنا( )  و یحیی  عیسیداستان برای شما  ،امّا از انجیل یا عهد جدید

  عیسی حالبااینبود ولی   برتر از یحیی  کنم. عیسیرا انتخاب می

بگیرد. این عمل، تمثیلی از تقدیس و  تعمیدغسل  آمد تا از یوحنا یا یحیی

حجّت الهی بر تمثیل )یوحنا(   و در این مقام، یحییباشد تطهیر و تزکیه می

یسوع از  کههنگامی): در انجیل متى اصحاح سوّم آمده است. است  عیسی

گفت می کهدرحالییوحنا  69تا از او تعمید یابد یوحنا آمد  سویبهجلیل به اردن 

او را منع نمود  «آیید؟!من می سویبهشما  آنکهحالمن باید از شما تعمید یابم و »

ما تمام که است شایسته اکنون  ؛فراگیرگفت: گوش او داد و به پاسخ یسوع  64

عیسی  کههنگامی 65 اجازه داداو پس در این هنگام به  برسانیم.نیکی را به کمال 

پس  ؛شداو گشوده آسمان براى  تعمید یافت فوراً از آب بیرون آمد و در ساعت،

 (6) .(... 61آمد  یشبه سوو فرود  کبوتری چوناندید که روح خدا 

 برتر بودند.  از یحیى و طالوت  عیسى ود وو، دامورددر هر دو 

 .والحمد هلل وحده
 الحسناحمد

*** 

                                                                                                      
صاحب فضل  خداوند ولی شد،می تباه قطعاً زمین کرد،نمی دفع دیگر بعضی وسیلۀ به را مردم از بعضی

 (.است و کرم برجهانیان

 61تا  69 :اصحاح سوم :انجیل متی -6
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 پرسش:

 چطور امام شما به شما نیاموخته من کی هستم و تحصیالتم چقدر است؟!

 علیکمسالم ...الحسناحمدبر سید  ی پاکدرود

اینکه به من توجّه  هایتان را دریافت کردم، متشکر و ممنونم ازتمام پاسخ

خواهید اینکه شما میاست؛ مهمی باعث تعجب من شده ولی موضوع  ...فرمودید

ید یگوشما می کهدرحالیرا بدانید به دین من میزان پایبندی سطح تحصیالت و 

و همچنین تورات و قرآن را از شما بهتر  دانمانجیل می ،مسیحیانبهتر از من »

چه تا بدانی من  ؟...نیاموخته استچگونه است که امام شما به شما  «...دانممی

به امثال من  دگوییتحصیالتم چقدر است تا حقیقت آنچه را که میهستم و کسی 

من به  دوستیِتقدیم پاسختان چیست؟ با تشکر فراوان و احترام و  ید؟!نشان ده

  در امان خدا باشید. .شما

Reta Jorj 

 :پاسخ

گفتند،  گیکاتبان و شیوخ با مسخربه همراه و همچنین رؤسای کاهنان )

، اگر او پادشاه یهود است ؛دیگران را نجات داد ولی قادر نبود خود را نجات دهد

اگر از او  ،به خدا توکل کرد .ین بیاید تا به او ایمان بیاوریمیباید حاال از صلیب پا

 (2) (6) .(بخواهد باید او را نجات دهد

                                                                                                      
 .92و  96: 65انجیل مرقس  و 42و  46: 23انجیل متی  -6

معمول مردم بوده است؛ این سنت پیشینیان بوده و دیگران نیز همان راه گذشتگان را سِیر  این رویۀ -2

به  هاآنهای رو است که نفسکردند و این ازآنستهزا استقبال میکنند؛ اینکه از انبیا با تمسخر و امی

از  هاآناینکه شوند، بان مسیر وارد خواهند انبیا نیز همراهشان در همیامور دور از واقع وابسته است و می
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توان بر حق استدالل سوی خدا مأمورند که همراه مردم در چنین اموری وارد نشوند زیرا با باطل نمی

اند آنچه را که خداوند سبحان و انبیا مکلف همۀبنابراین ؛ شودای شناخته نمیکرد و حق با چنین رویه

اما در مورد فرض کردن بیش از ؛ تی به مردم برسانندهیچ نقصان و زیادها امر کرده است بیآنمتعال به 

هایی را درخواست چنیناین هاآنکنم که می تأکیدـ و ازجمله جاهالنشانها از سوی مردم ـآنتکلیف 

آموزند در طلب اموری تالش کنند که خداوند سبحان کلی به مردم میطورها بهآنکنند و اجابت نمی

را داده و اسبابش را فراهم ساخته است، نه چیزی که سخت و مشکل باشد امکانش  هاآنو متعال به 

مانند استفاده از معجزات؛ زیرا اگر معجزات اساس کار باشد دیگر انسان مخیّر نیست بلکه مأمور خواهد 

عالوه انسان در مسیرش به ن ثواب و عقاب باطل خواهد شد. بهبود و درنتیجه امتحان و در پِی آ

منان است؛ زیرا کسی که ایمان شود و این مطلب واضحی در طریقت مؤها دچار میفتنهها و مصیبت

کند زیرا بیشتری داشته باشد بالیش نیز بیشتر خواهد بود. خداوند با ابتال از خلق خود دفع می

 های قومی برای قوم دیگر سود و فایده است.مصیبت

دِیارِهِم  بِغَی رِ حَقٍّ إاِلَّ أَن  یَقُولُوا رَبُّنَا اهللُ وَ لَو  ال دَف عُ اهللِ النَّاسَ الَّذینَ أُخ رِجُوا مِن  فرماید: تعالی میحق

 اهللُ مَن  یَن صُرُهُ بَع ضَهُم  بِبَع ضٍ لَهُدِّمَت  صَوامِعُ وَ بِیَعٌ وَ صَلَواتٌ وَ مَساجِدُ یُذ کَرُ فیهَا اس مُ اهللِ کَثیراً وَ لََین صُرَنَّ

 پروردگار: گفتندمی این نبود که جز شدند رانده دیارشان از ناحق به که ییهاآن) لَقَوِیٌّ عَزیز إِنَّ اهللَ

 کلیساها، دِیرها، بود، نکرده دفع دیگر بعضی وسیلۀ به را بعضی خداوند اگر و خداوند است؛ ما

 را کس هر خدا و گردیدمی ویران شودمی برده آن در فراوانی به خدا نام که مسجدهایی و هاکِنِشت

 (.40)حج:  (است پیروزمند توانای خدا و کند،می یاری کند، یاریَش که

ه به عهده او است انجام بسا کاری را ککنم چهتأکید میبه همین دلیل وقتی انسان فرجام امور را بداند، 

شوند و روی دادن آن در عالم بسا بسیاری از امور که در علم خداوند ضروری محسوب میندهد؛ چه

کراهت دارد و کاری را که از آن کراهت داشته باشد  هاآنامکان ضروری است ولی انسان از 

غیبی جز در امور  گونهاینش قدم بردارد یا برای تحققش تالش کند. به همین دلیل سویبه تواند نمی

شود. به همین دلیل بر اصحاب امیرالمؤمنین اشکال وارد خداوند صادر نمی ضرورت از خلیفۀ صورت

 وارد شد. هاآنها بر به بخشی از علوم آن حضرت معرفت داشتند ولی مصیبت هاآنکردند؛ زیرا 

ها رسید مصیبت  عرض کردم: چرا به اصحاب على  اهلل امام صادقگوید به اباعبدابو بصیر می

 :آگاه بودند؟ حضرت مانند شخصی خشمگین به من پاسخ دادهای خودباوجودآنکه از مرگ و مصیبت

را چه چیز منع . عرض کردم: قربانت گردم شما (رسید هاآنخودشان به  ها تنها از ناحیۀمصیبتآن )
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خداوند  ؟عصا دارددر دستش  ددانآیا نمىرا ببیند   اگر کسی موسی

 (6)؟سبحان چطور؟ پس چرا پرسید: در دست چه داری، ای موسی
 الحسناحمد

*** 

                                                                                                      
ـ اندکى از اوند بر آن دوصلوات خدشده، و تنها حسین بن على ـین دری است بستها)کند؟ فرمود: می

 (.اى ابا محمد! اصحاب آن حضرت بر دهان خود لجام و بندى داشتند)سپس فرمود:  (آن را گشود

 (93)الزام الناصب: ص 

ـ که از طریق مانند بیرون راندن شیاطین، از غیب خبر دادن و موارد دیگروجود کارهایی ـعالوه بابه

ندارد که از طریق چنین اعمالی بر رضایت خداوند استدالل  گیرد، ضرورتی وجودمعجزه انجام می

های دهد دارای مقام تقرب به خدا باشد یا حجتی از حجتشود یا اینکه انسانی که این کار را انجام می

نیست که هر  گونهاین 26)به آن اشاره فرموده است:   خداوند باشد؛ و این مطلبی است که عیسی

که ها گردد، بلکه آنکه ارادۀ پدر مرا ـانبگوید داخل ملکوت آسم« پروردگارا! پروردگارا!»کس مرا 

بسیاری در آن روز آخر به من خواهند گفت: پروردگارا!  22آورد جا میـ بهدر آسمان است

اخراج نکردیم؟ و به نام تو  پروردگارا! آیا به نام تو ادعای نبوت ننمودیم؟ و به اسم تو ارواح شرور را

را نشناختم، ای صراحت خواهم گفت که هرگز شماآنگاه به ایشان به 29عجایب بسیار ظاهر نساختیم؟ 

 (3)انجیل متی ـ اصحاح  (بدکاران از من دور شوید!

ت ادعا دارند پیرو دین و شریع هاآناینکه کند باها را انکار میآنخود، کارهای  با این گفتۀ  عیسی

کنند دهند بر او احتجاج میها و امور غیبی که به اسم او انجام میاو هستند و با آن معجزات و کرامت

کند که حکم می گونهاینکند و را طرد می هاآنپذیرد، نمی هاآنکه از مؤمنان هستند؛ ولی او از 

 چیزی جز شرارت نبوده است. هاآنکارهای 

 غَنَمی قالَ هِیَ عَصایَ أَتَوَکَّؤُا عَلَی ها وَ أَهُشُّ بِها عَلى * وَ ما تِل کَ بِیَمینِکَ یا مُوسى: تعالیحقسخن  -6

 است؛ من عصای این: راست تو؟ * گفت دست به چیست آن موسی، و ای) وَ لِیَ فیها مَآرِبُ أُخ رى

و  63)طه: ( است دیگر کارهایی آن با مرا و ریزممی برگ آن با گوسفندانم برای و کنممی تکیه آن بر

61.) 
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 پرسش:

 آیا ممکن است بر شما نیرویی مسلط شده باشد؟

و  پیداکردهنیرویی بر قدرت ذهن شما تسلط آیا ممکن است در وجود شما 

 در شما چنین احساسی به وجود آورده باشد؟
Reta Jorj - م 2005 – یک زن مسیحی 

 :پاسخ

 روازاینشنود. شما کسی که از خدا باشد، کالم خدا را می 43) :فرمود عیسی

قوم یهود در پاسخ گفتند: آیا  41از خدا نیستید. که شنوید کالم خدا را نمی

در پاسخ گفت:  یسوع 43دیو داری.  کسامری هستی و یتو خوب نگفتیم که 

سازید حرمت میدارم و شما مرا بیلکن پدر خود را حرمت می ،من دیو ندارم

 .کندطلبد و داوری میکسی هست که می لینیستم ورا طالب  خودم من مجد 50

تا ابد کند گویم که اگر کسی کالم مرا حفظ حقیقت را به شما میحقیقت،  56

 احمدالحسن                   (2( )6)(.مرگ را نخواهد دید

                                                                                                      
 .اصحاح هشتم :انجیل یوحنا -6

خواستند ایمان نیاوردن خود به یسوع را توجیه کنند؛ بنابراین به علمای یهود )خدا لعنتشان کند( می -2

ها به دست او ظاهر شد و حتی عیسی از این راه او چنین تهمت زدند؛ زیرا بسیاری از معجزات و کرامت

داد و حتی شاگردان نجام میا هاآنها را برای این معجزات و کرامت او برای هدایت مردم استفاده کرد.

فهمید در این کار کوتاهی می کههنگامیکرد که همانند کارهای او را انجام دهند و را تشویق می

ناگهان اضطراب عظیمی در  24): هاانگفت: ای کم ایممی هاآنکرد و به را سرزنش می هاآناند کرده

پس شاگردانش به  25او در خواب بود  کهدرحالیدریا رخ داد تا حدی که امواج، کشتی را فراگرفت 

 هاآنپس به  21شویم سمت او رفته، بیدارش کردند و گفتند: ای آقا! ما را نجات بده که هالک می

؟! سپس ایستاد و به بادها و دریا نهیب زد، و آنگاه آرامش کامل هاانترسید ای کم ایمگفت: چرا می



  
 انتشارات انصار امام مهدی  24

 پرسش:

 دانید؟را می مرگتانآیا زمان 

 ...با سالم و تحیّات پاک

 دانید؟امام خود می ۀواسطبهآیا زمان مرگتان را  ،سرور من
Reta Jorj - م 2005 – یک زن مسیحی 

                                                                                                      
 (1)انجیل متی ـ اصحاح  .(پدید آمد

کردند و ، مردم این کارهایش را انکار میهاآنعیسی بر  تأکیدو شان توجود کثرها و بااین همۀبا 

دهد که آیا این از عمل شیطان است یا از خداوند دادند؛ اما نتیجه نشان میکارش را به شیطان نسبت می

اگر آنچه موجب آزار  رحمان؛ آیا از کار او خیر حاصل شد و ضرر دفع شد یا نه؟ زیرا کار انسان،

ش راهِ شناخت او و شیطان باشد، و کار انسان و آثار را دفع کند، ممکن نیست از ناحیۀانسان است 

در پاسخ کسانی که به او اعتراض   او است، و این همان مطلبی است که عیسی داوری دربارۀ

 کردند بیان داشت.

گفتند او از خود بیخود شده است چون خویشان او شنیدند خارج شدند تا او را بگیرند؛ چون می 26)

 هاانرئیس شیاطین شیط وسیلۀگفتند او بعلزبول دارد و به و اما کاتبانی که از اورشلیم آمده بودند می 22

قادر است شیطانی را هایی گفت: چگونه شیطان را فراخواند و با مثال هاآنپس  29کند را بیرون می

ی بر ضد هاو اگر خان 25تواند پابرجا بماند اگر مملکتی بر ضد خود تجزیه شود نمی 24بیرون براند؟ 

و اگر شیطان بر ضد خود به پا خیزد کند و تجزیه  21تواند پابرجا ماند خود تجزیه شود آن خانه نمی

مردی  تواند به خانۀکس نمیواقع هیچبه 23تواند دوام آورد، بلکه پایانش فرارسیده است شود، نمی

او را غارت  ازآن خانۀپسنیرومند درآید و اموالش را غارت کند، مگر اینکه نخست آن مرد را ببندد و 

 23شود گویم؛ که تمام گناهان انسان و هر کفری که بگوید آمرزیده میتنها حق را به شما می 21کند 

د هرگز آمرزشی نخواهد داشت، بلکه مستحق عذاب جاودانی القدس کفر گویامّا هر که به روح

ل ی)انج (گفتند: روح پلیدی همراه او استاین سخن عیسی از آن سبب بود که می 90خواهد بود 

 (.9مرقس ـ اصحاح 
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 :پاسخ

نزدیک شدن را ببینم زمان  هاآنشناسم که اگر هایی را میها و نشانهعالمت

 .سبحان و متعال را خواهم دانستخداى  سویبهبازگشتم 
 الحسناحمد

*** 

 پرسش:

 این مهم نموده، کدام است؟ شایستۀ را شماهایی که ویژگی 

 الحسناحمدبه سید بزرگوار 

 ...سالم و تحیّات پاکبا عرض 

 را شماهایی که این مأموریت کرده یا ویژگی ۀشایست را شماهایی که ویژگی

برای جانشینی و  را شما  تا مهدیاست از دیگر فرزندان شیعه متمایز ساخته 

 ها هستند؟ با سپاس.خود انتخاب کند کدامنمایندگی 
Reta Jorj - م 2005 – یک زن مسیحی 

 :پاسخ

هر وقت به ) :به او فرمود ،سخن گفت  خداوند با موسی کههنگامی

به   موسی .مناجات آمدی با خودت کسی را بیاور که تو از او برتر باشی

پس  است. برتراو کرد به وی بگوید از نمی جرئتکرد که برخورد می هرکسی

بیمارِ گَر ها را رها کرد و سراغ حیوانات رفت تا اینکه از کنار یک سگ انسان

گردنش ریسمانی نهاد و آن را به دنبال خود  بر .برمگفت: این را می گذر کرد.

 نگاهی به سگ انداخت و گفت:  موسیکه بود اندکی از راه را رفته  .کشید

از تو توانم میپس چطور  ؛ییگوبا کدام زبان خداوند را تسبیح میتو دانم نمی
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 پروردگار فرمود: سگ را رها کرد و به مناجات رفت.  ؟ موسیباشم برتر

پس پروردگارا، نیافتمش! فرمود:   ست؟ موسیا کجا مبه تو امر کرد چهآن

را از قطعاً نامَت کردی نمی اگر آن سگ را رها ،فرمود: ای پسر عمرانپروردگار 

 (6)(.کردمدیوان پیامبران محو می

 ؛برتر باشمهم کند که از سگ مریضی حقیر به فکرم خطور نمی ۀمن بند

آگاه ساخته  بزرگم در پیشگاهش مرا از گناهرحیم  رئوفپروردگار  چراکه

 (2).است
 احمدالحسن

*** 

                                                                                                      
 204ص  :رجوع نمایید به عدّإل الداعی -6

جهت شناخت حجت خدا مطرح نموده است؛   احمدالحسناین مطلبی است که سید  -2

ای که خود را گونه، یعنی همان کشتن من و منیّت، بهاین همان حجت خدا بر خلق است دیگرعبارتبه

را به دلیل مبارزه با منیّت، ظرفی برای حجت و جانشین خدا بر   چیزی نداند؛ زیرا خداوند مریمهیچ

 از منیّت بود و میان خود و مردم حجابی قرار داد؛ اما سید روی زمین قرار داد و عمل او روزه گرفتن

 بیند و این جایگاه بزرگی است. وقتی انسان به نفس خود نگاه خودش را گناهی بزرگ می

از  تربزرگتر و ای دقیقبه مرتبه  فرماید؛ اما سیدها را به او عطا میکند، خداوند مقامی از مقامنمی

 عنوانبهنگرد ولی نگاه او برای تقدیس نیست. او به نفس خود نفس خود می این رسیده است؛ او به

 در نزد خدا رسیده است. تربزرگبه مقامی  ترتیباینبهکند و گناهی نگاه می

کند و برای آن نگاه نمیبیند، گاهی به نفس خود ارزش مییء قیمتی یا باگاهی انسان خودش را ش

 بیند.کند ولی آن را گناهی در پیشگاه خدا میبه نفس خود نگاه می ل نیست، و گاهی دیگرارزشی قائ

ای در عمل است، نه اینکه صرفاً گفتاری بر زبان باشد و دلیل آن عطای خداوند به این انسان این سیره

ـ فرمایداش افاضه میکه خداوند بر بندهکه از طریق این عطای الهی و کَرَم ربّانی ـطوری، بهاست

 شود.ه میشناخت
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 پرسش:

 سفیر پنجم هستید؟کنید که شما چگونه با دالیل عقلی و نقلی ثابت می

، سفارت بعدازآنهستند و  نفر چهارکه سفرای امام زمان معتقدید  یانشما شیع

چطور با دلیل عقلی و نقلی از قرآن، تورات و انجیل ثابت  است. شدهقطع

 ؟!کنید که شما سفیر پنجم هستیدمی
Reta Jorj - هـ ق 6421ربیع األول  25 - یک زن مسیحی 

 :پاسخ

و چون پروردگار  6): آمده استدوّم اصحاح فر پادشاهان سِ یندومدر تورات 

را گرفت و آن را ردایش ایلیا و  1 ...به آسمان بردگردباد ایلیا را در اراده نمود تا 

به  شاندویهر شکافته شد و  سوآنو  سواینبه پیچاند و آن را به آب زد و آب 

ایلیا به یشع گفت: قبل از اینکه  ،عبور کردند کههنگامیو  3عبور نمودند خشکی 

پس یشع گفت: خواهی برایت انجام دهم، بخواه. گرفته شوم آنچه را میاز تو 

طلب درخواست بزرگی : پس ایلیا گفت 60نصیب مضاعف روح تو بر من شود 

برای تو چنین  ،ببینیشوم، مرا گرفته میتو نزد از من  کههنگامیپس اگر نمودی! 

رفتند و صحبت این دو راه میو چون  66. واهد شدخواهد شد وگرنه نخ

 .ی انداختیجدا شانینو بِنزول کردند  انو اسبآتشین  ارابۀناگهان  ،کردندمی

دید و او فریاد و یشع این صحنه را می 62به آسمان باال رفت گردباد پس ایلیا در 

 .(...و سوارانش! و دیگر او را ندید اسراییل ارابۀپدر! پدر!  :زدمی

و تا  (6)باشدکه مرفوع میاست   ایلیااش و فرستادهپیامبر خدا وضعیت این 

                                                                                                      
ه اخالق بر انسان واجب است به سمت خدا سِیر کند؛ یعنی سیر تکاملی که به معنی آراسته شدن ب -6

ارای جنبۀ مادی انسان د ازآنجاکهباشد. آنچه از صفات خداوندی است میخداوند و مزیّن شدن به هر 
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طورکلی وقتی بهباشد، یروح است( م ترین مرتبۀو پایین مثالی )که نفس )که جسم مادیات( و جنبۀ

کند. ارتقا یافتن جسم مستلزم اشراق صورت روحی و جسمی ارتقا پیدا میانسان در طلب کمال باشد به

شود، م میهای ملکوتی متنعّاما روح در بهشت؛ هدفِ آن آسمان دنیا است )نورانی شدن( آن و نهایتِ

در کتاب متشابهات در چگونگی خلقت آدم و درختی که از آن   احمدالحسنطور که سید همان

 خورد فرموده است.

از گل آفریده شد یعنی از این زمین، ولی صرفاً بر روی همین   اینکه آدم)فرماید: می  ایشان

ربِ توان گفت تا دبرده شد؛ یعنی به آسمان اول، یا میالیه آسمان دنیا بااله به منتهیزمین باقی نماند بلک

در برابر ):  شده از معصومینست، یا بنا به تعبیر روایات واردآسمان دوم که همان بهشت ملکوتی ا

 (.کردندمالئکه بر او گذر می ـیا همان بهشت ملکوتیـ دربِ بهشت قرار داده شد

این رفع شدن گل آدم، اشراق و نورانی شدن گل آن حضرت به نور و لطافت پروردگارش  الزمۀ

خداوند برای بار اول روح را در آن منتشر ساخت، جسم آدم لطیف بود  کههنگامیباشد، و درنتیجه می

و از بهشت مادی جسمانی برخوردار بود؛ در این بهشت چیزی از ظلمت که مستوجب خارج شدن 

 .شود وجود نداشت  بدن آدم فضوالت از

ها بهشت چراکه، شد، یا در دو بهشت ملکوتیدر بهشت ملکوتی متنعّم می  اما روح آدم

این بهشت  (.نهرها جاری است هاآنهایی که در بهشت) االنهارجَنَّاتٍ تَج رِی مِن تَح تِهَا بسیارند 

وَلِمَن  : شده استها یادآنن از بهشتی هستند که در سورۀ الرحم جسمانی و بهشت ملکوتی همان دو

هر کس را که از ایستادن به پیشگاه پروردگارش ترسیده باشد دو ) ذَوَاتَا أَف نَانٍ  ...خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ

دو  هاآنو جز ) مُد هَامَّتَانِ  ...وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ و همچنین( انددرختانآن دو پر از  ...بهشت است

 (.از شدت سبزی متمایل به سیاهی ...بهشت دیگر است

و از همین رو آدم از این زمین ( مکانی)منظور از رفع، رفع تجلّی )ظهور( است و نه رفع تَجافی 

بین کنیم از بین رفته نبود بلکه در آن موجود بود، که اگر در آن از جسمانی که ما بر آن زندگی می

 .شدبود، مرده محسوب میرفته می

 کـههنگامیکـرد ولـی در این حیات دنیوی در آغاز با بـدنی لطیـف زنـدگی می  بر این اساس آدم

. (شــده بــود، بازگشــت بــاالبردهپروردگــارش را عصــیان نمــود، بــا بــدنی متــراکم بــه زمینــی کــه از آن 

 (9پاسخ پرسش  6)متشابهات: ج 
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انجام متعال حاال نمرده است و در زمین کارهای زیادی را برای خداوند سبحان و 

چه چشمانشان باز چون کور هستند اگر ،بینندولی ساکنان زمین او را نمی ؛دهدمی

باشد که او نیز مرفوع است و به دستور می  خضر،  مانند ایلیاهاست و نیز 

که مرفوع است و   خداوند سبحان وظایفی در زمین دارد و همچنین عیسی

 محمد بن الحسن  اعمالی به امر خداوند سبحان در زمین دارد و امام مهدی

 که او نیز مرفوع است و به امر خداوند سبحان، وظایفی در زمین دارد. 

جانشینان و فرستادگان وی فرستاده شدند تا ،  در آغاز غیبت عیسی

خداوند آورده بود تثبیت کنند و دین خداوند سوی از   حقیقتی را که عیسی

که در انجیل  گونهآنیا  «شمعون صفا» ایشان جملۀازنمایند. را روی زمین منتشر 

که اسمش در انجیل  «بربرییوحنا »همچنین و « سمعان پطرس» نامیده شده است

 .باشندمی (6)است «یوحنا الهوتی»

لی اینکه مدتی رسالت ایشان متوقف و ؛متوقف شد  عیسیرسالت سپس 

هیچ دلیل عقلی و نقلی وجود  شود به این معنی نیست که تا ابد خاتمه یافته است.

دالیلی وجود دارد که عکس این قضیه بلکه ید کند یندارد که این موضوع را تأ

نزدیک شدن و هنگام بازگشتش   عیسی کهاین ازجمله؛ (2)نمایدرا ثابت می

                                                                                                      
خبر داد که از بین  هاآنعیسی رسالت خود و تعلیم شاگردانش را به پایان رساند و به  ازآنکهپس -6

 طورهمانرا مکلّف به رسالت کرد؛  هاآنخبر داد که او رفع خواهد شد و  هاآنخواهد رفت، به  هاآن

دادم ولی عالَم دشمن ایشان  هاآنمن رسالت تو را به  64)آمده است:  63که در انجیل یوحنا اصحاح 

که تو مرا به  طورهمان 61 ...از این عاَلم نیستند، همچنان که من نیز از این عالَم نیستم هاآناست زیرا 

 .(فرستمرا به این عالم می هاآناین عالم فرستادی، من 

خواهد می رسالت تبلیغی در هیچ مقطع زمانی قطع نشده است تا هیچ حجت و عذری برای کسی که -2
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دلیلش اهلل شاءانکند؛ که که تمثیلی از او است ارسال میکسی را  ،قیامت صغری

 .را خواهم آورد

غیبت مدت را در  اشسفرای چهارگانه،  امام مهدیخصوص اما در 

ارسال  سپس سفارت و .طول کشید هفتادسالغیبتی که نزدیک  ؛صغری فرستاد

به معنای هم توقف برای مدتی اینجا در متوقف شد و   یامام مهدسوی از 

امام  قیاموقتی بلکه دلیلی وجود دارد که  ؛نیستخاتمه یافتن آن برای همیشه 

که سوی ـای از فرستاده ،قیامت صغری برسد هنگامۀو نزدیک شود   مهدی

                                                                                                      
بر خدای سبحان و متعال احتجاج و عذرتراشی کند وجود نداشته باشد و اینکه خداوند سبحان و متعال 

کند. شیخ صدوق در کتاب خود بر بندگانش احتجاج می هاآنوضعیت مردم و پذیرا شدن  برحسب

گردد ها بر روی زمین میهایی دارد که در آنغیبت )مسیح گوید: ـ میو تمام النعمه ینالدکمالـ

وصیت  که قوم او و پیروانش از او خبر ندارند. سپس او ظاهر شد و به شمعون بن حمون درحالی

مردم و  از او غایب شدند و طلب و خواستۀهای بعد کرد و زمانی که شمعون از دنیا رفت حجت

ها از بین رفت و س شد، حقوق ضایع شد، واجبات و سنتگرفتاری زیاد شد، رَدای دین کهنه و مُندر

دانستند چه چیزی از برای چه چیزی است؛ و این غیبت دویست و رفتند و نمیمردم به چپ و راست می

 پنجاه سال بود(.

پانصد سال بود که در   عیسی و محمدبین )است که فرمود:  شدهیتروا  امام صادق اباعبداهللاز 

عرض کردم: پس )وضعیت( چگونه  (.سال آن هیچ نبی و عالمِ ظاهری وجود نداشت دویست و پنجاه

مؤمن )کردم: چگونه بودند؟ فرمود: عرض (. جستندتمسک می به دین عیسی)بودند؟ فرمود: 

و تمام  ینالدکمال) (زمین نیست مگر اینکه عالمی در آن وجود داشته باشد)سپس فرمود:  (بودند

 (.629النعمه: ص 

پس از  همآنهای خداوند بودند ـاز نشانه هایینشانههمین رو اصحاب کهف آمدند؛ کسانی که از 

را از بندگی  هاآنـ تا موجب تذکّر و یادآوری مردم شوند و انحرافی که در رسالت عیسی ایجاد شد

 ها به بندگی خداوند واحدِ احد بازگردانند.بت
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 .دلیل را خواهم آورداهلل شاءان، که فرستدمی ـاستخود تمثیلی از او 

ای از سوی ایشان که تمثیلی از این دلیل ارسال فرستادهقبل از اینکه حال 

باشد را بیاورم،   چهار نفر یعنی خضر، ایلیا، عیسی و محمد بن الحسن المهدی

 ؟کندفرق می باهمیکی است یا  هاآنباید ببینیم آیا مأموریت 

متّحد هستند و هیچ  هاآنحقیقت این است که مأموریت اینان یکی است و 

یکی دینشان نیز  پروردگارشان یکی و چراکهوجود ندارد؛  هاآناختالفی بین 

 سویبه هاآن همۀمتعال. در برابر خداوند سبحان و شدن تسلیم یعنی  ؛است

ن ه آحقیقتی که بکنند. او عمل میخوانند و به دستور و فرمان میخداوند فرا

باشد نیز یکسان که همان قیامت صغری می هاآنغایت خوانند یکی است و میافر

نشر عدالت و توحید و بندگی خداوند هدفشان نیز یکی است؛ یعنی  است و

اینان خداوند سبحان و متعال است. پس  موردپسندکه  گونهآنزمین  درروی

کنند و غایت و هدف یکسانی را طلب می ،نیستبینشان هیچ اختالفی و متحدند 

نیز یکی باشد  شانهمگی ۀپس باید فرستادیکی است،  پروردگار و خدایشان نیز

 فرمانبهایشان  چراکهباشد؛ میخداوند نیز سوی ای از او فرستاده، حالدرعینو 

روی  هاآنخداوند و جانشین  ۀ، نمایندهاآن ۀنمایندو کنند خداوند عمل می

 شزمین دررویجانشینان خداوند  هاآن چراکهباشد؛ می، جانشین خداوند زمین

 .باشندمی

 عدلدولت برپایی قیامت صغری و هنگام که نماییم می ارائهدالیلی را حال 

و آوریم فقط چند دلیل می ؛فرستندخود میسوی ای را از فرستاده هاآن ،الهی

 .گنجددر این مقام نمیمطلب تفصیل 
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 : ائمهاحادیث  و  احادیث پیامرب، در قرآن اّول:

 در قرآن: -الف

یغ شَى  *ار تَقِب  یو مَ تَأ تِی السَّماءُ بِدُخانٍ مُبِینٍ فَ: فرمایدخداوند متعال می -6

أَنَّى لَهُمُ الذِّک رى  *رَبَّنَا اک شِف  عَنَّا ال عَذابَ إِنَّا مُؤ مِنُونَ  *النَّاسَ هذا عَذابٌ أَلِیمٌ 

إِنَّا کاشِفُوا ال عَذابِ  *ثُمَّ تَوَلَّو ا عَن هُ وَ قالُوا مُعَلَّمٌ مَج نُونٌ  *رَسُولٌ مُبِینٌ  وَقَد  جاءَهُم 

 انتظارچشم) (6)مُن تَِقمُونَ ال بَط شَإلَ ال کُب رى إِنَّا نَب طِشُ یو مَ *عائِدُونَ  إِنَّکُم  قَلِیالً

 فرو خود در را مردم دود آن بیاورد * و دودی آشکارا آسمان که باش روزی

دور  ما از را عذاب این ما، پروردگار دردآور * ای است عذابی این و پوشد

ای فرستاده چون آنکهحال پذیرند؟می پند ایم * کجاآورده ایمان ما که گردان

 ایدیوانه: گفتند و شدند گردانروی او شد * سپس از مبعوث هاآن بر روشنگر

 خویش آیین به باز شما و داریمبرمی اندکی را * عذاب یافتهتعلیم است

 انتقام ما که فروگیریم سخت صولتی به را هاآن گردید * روزیبازمی

 (.ایمگیرنده

شود. واقع میای است و عذاب بعد از فرستاده شدن فرستاده یعذاب ،این دود

 هیچ ما و) (2)ما کُنَّا مُعَذِّبِینَ حَتَّى نَب عَثَ رَسُوالً وَ  :فرمایدخداوند متعال می

 (.ای بفرستیمفرستاده برایشان کهآنگاه تا کنیمنمی عذاب را قومی

ای است که برای فرستادهکردن این دود یا عذاب، مجازات تکذیب همچنین 

 وضوحبهکه  طورهمان ،است شاندر میان، فرستاده کهدرحالی شدهفرستاده هاآن

                                                                                                      
 .61تا  60 :دخان -6

 .65 :إسراء -2
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 او سپس از) ثُمَّ تَوَلَّو ا عَن هُ وَ قالُوا مُعَلَّمٌ مَج نُونٌ: باشدقرآن مشخص می درآیات

 (.یافتهتعلیم است ایدیوانه: گفتند و شدند گردانروی

ایمان ساکنان زمین را به این پس از سایه افکندن، و نیز این دود یا عذاب 

سایه یا یونان   قوم یونس بر عذابکه  طورهمانکند فرستاده آشکار می

 .افکند

که در  گونهباشد و همانمقارن با قیامت صغری می همچنین این دود یا عذاب

چیزی  ازآنپسباشد و کوچک )بطشه صغری( می آیه واضح است، همان حملۀ

 .ن نخواهد بودابزرگ )بطشه کبری( و انتقام از ظالم جز حملۀ

  که در سخنان ائمهاست   قائمهای قیام نشانه( از دخان)بنابراین دود 

باشد؛ بلکه به دلیل تکذیب این فرستاده میای زمان با آمدن فرستادهو هم شدهنقل

أَنَّى لَهُمُ : است هاآنشود. پس عقوبتی برای از سوی ساکنان زمین واقع می

 چون آنکهحال پذیرند؟می پند کجا) الذِّک رى وَ قَد  جاءَهُم  رَسُولٌ مُبِینٌ

 (.شد مبعوث هاآن بر ای روشنگرفرستاده

 ؟کیستفرستاده این  کنندۀارسالکیست؟ فرستاده این 

یسَبِّحُ لِلهِ ما فِی  الرحیم الرحمن اهللبسم :فرمایدمیخداوند متعال  -2

هُوَ الَّذِی بَعَثَ فِی  *ر ضِ ال مَلِکِ ال قُدُّوسِ ال عَزِیزِ ال حَکِیمِ السَّماواتِ وَ ما فِی األَ 

مِّیینَ رَسُوالً مِن هُم  یت لُوا عَلَیهِم  آیاتِهِ وَ یزَکِّیهِم  وَیعَلِّمُهُمُ ال کِتابَ وَال حِک مَإلَ وَ إِن  األُ

مَّا یل حَقُوا بِهِم  وَهُوَ ال عَزِیزُ ال حَکِیمُ وَآخَرِینَ مِن هُم  لَ *کانُوا مِن  قَب لُ لَفِی ضاَللٍ مُبِینٍ 

 خدای نام به) (6)ذُو ال فَض لِ ال عَظِیمِاهللُ  یؤ تِیهِ مَن  یشاءُ واهلل  ذلِکَ فَض ل *

                                                                                                      
 .4تا  6 :جمعه -6
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 زمین در چه هر و هاآسمان در چه هر گویندمی تسبیح را مهربان. خدا بخشایندۀ

 مردمی میان که خدایی او استپیروزمند حکیم را *  پاک فرمانروای آن است،

 و بخواند هاآنبر  را آیاتش تا داشت مبعوث خودشان ازای فرستاده کتاب،بی

 بر بودند * و آشکار گمراهی در از آن پیش اگرچه بیاموزد حکمتشان و کتاب

 نعمت حکیم است * این پیروزمندِ او  و اندنپیوسته هاآن به هنوز که دیگر گروهی

است  بخشایشی را خدا و دارد ارزانیش خواهد که هر به که خداوند است

 (.بزرگ

ای از شان فرستادهدر بین اند،نپیوسته هاآن به هنوز که دیگر گروهی بریعنی 

را پاک سازد  هاآنآیات خداوند را بر آنان بخواند و  تاخواهد فرستاد خودشان 

 .و به آنان کتاب الهی و حکمت خداوند را بیاموزد

خداوند  سویبه شبعد از رحلت  محمدحضرت امکان ندارد  طورقطعبه

او پس باید بعد از  ،های بعدی( بخواندآیات خداوند را بر دیگران )نسل

این صفات را ای از امیّین یعنی امّ القرای زمان خودش و فرستاده ؛باشدای فرستاده

را  هاآن؛ یعنی آیات خداوند را تالوت کند و مردم را پاک سازد کهداشته باشد 

و حکمت  کتاب هاآنها نظاره کنند، و به پاکیزه گرداند تا در ملکوت آسمان

 .بیاموزد

وَِلکُلِّ أُمَّإلٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُم  قُضِی بَینَهُم   :فرمایدمیخداوند  -9

شان فرستاده چون ای دارد وفرستاده امّتی و هر) (6)یظ لَمُونَ بِال قِس طِ وَهُم  ال 

 (.نشدند واقع ستم مورد و یافت فیصله عدالت به میانشان کارها بیامد،

                                                                                                      
 .43 :یونس -6
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وَلِکُلِّ أُمَّإلٍ : کند: از تفسیر این آیه پرسیدمروایت می  جابر از امام باقر

تفسیر ): فرمود. بِال قِس طِ وَهُم  ال یظ لَمُونَرَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُم  قُضِی بَینَهُم  

 محمدای از خاندان فرستاده قرنی برای این امّت،باطنی آن این است که در هر 

 اولیا و  هاآنکند. خروج می آن است قرنی که او فرستادۀ سویبه

 بَینَهُم  بِال قِس طِإِذَا جَاءَ رَسُولُهُم  قُضِی : و اما این سخن خداوند (اندفرستادگان

کنند و میرهبری  فرستادگان با قسط و عدالت قضاوت واین است که )

 (6)(.شوندمورد ظلم واقع نمی هاآنفرماید، که خداوند می طورهمان

 برشمردیمکند و اگر بخواهیم دالیل قرآنی را کفایت می اختصاربهموارد این 

 .مطلب به درازا خواهد کشید

 شدهنقلشیعه و سنّی طریق احادیث زیادی از   محمدحضرت  از -ب

نمایند؛ او می  قبل از امام مهدیقائم که داللت بر وجود یک مهدی و است 

و دست راستش و وصیّش   وی ۀمام زمان در ارتباط است و فرستادبا ا

 (2).باشدمی

                                                                                                      
 .901ص  24ج  :بحار االنوار ؛663ص  :تفسیر عیاشی - 6

اصحاب کهف پشت سر او راه  کهدرحالیگیرد اموال قائم را میو )و در روایت آمده است:  -2

روند، و او وزیر یمین قائم و محافظ و نایب او است، و امنیت را در مشرق و مغرب به کرامت حجت می

 (.651ص  2)الزام الناصب: ج ( دهدمیگسترش   بن الحسن

ترین شخص یمین از یمن به معنی برکت زیاد است و داللت بر نزدیکی و قرب نیز دارد، چون نزدیک

او  از ذریۀ دهد. یمین امام مهدی گویی او یمین من است و او از سوی من انجام میبه خودت را می

هور امام از ظ است و او کسی است که در زمان غیبت بر سرّش آگاهی دارد تا به امر امام مهدی 

 پرده بردارد.

ـ در کتاب غیبت، و شیخ طوسی در کلینی االسالمشاگرد ثقإل گوید: شیخ نعمانی ـمیرزای نوری می
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کند؛ اینکه به این شخص با اسم و صفت هدایت می  رسول اکرم وصیت

 .باشدمی  مهدی اول است، نامش احمد و از نسل امام مهدیاو 

محل  ،اسم بافرستد می را او  که امام مهدیی نیز این شخص  ائمه

 ...؛ و...از بصره واست، احمد نامش  اند؛هایش توصیف کردهسکونت و ویژگی

های برای اطالعات بیشتر به کتاب ؛از نقل احادیث معذورم جهت اختصاربه 

« الرد الحاسم»، «البالغ المبین» مانندمراجعه کنید   مهدیامام انصار  ۀمنتشرشد

ایات رو از اینبه برخی  هاآنکه در هایی بیانیهو بعضی از  «الرد القاصم» و

علمای شیعه از صدها سال پیش از رسول روایاتی که بزرگان  ؛است شدهاشاره

نیز ها را علمای سنّی ایترو ایناز کنند و بعضی روایت می  ائمهو   خدا

 (6).اندنمودههایشان روایت در کتاب

                                                                                                      
  امام صادق اباعبداهللاند که گفت: از کتاب غیبت با دو سند معتبر از مفضل بن عمر روایت کرده

انجامد تا آنجا که بعضی به طول می هاآناین امر دو غیبت دارد؛ یکی از صاحب )شنیدم که فرمود: 

ست تا اینکه از اصحاب او جز گویند رفته اای میو عده شدهکشتهگویند گویند مرده و بعضی میمی

اطالع ندارد مگر آن  هاآنمانند، از جای او کسی از فرزندانش و غیر اندکی بر امرش باقی نمی عدۀ

 (.13ص  2ب: ج )نجم ثاق( آیدموالیی که بر امر او می

رسول )است که فرمود:  شدهیتروا یرالمؤمنین اماز   از پدرانش  امام صادق اباعبداهللاز  -6

  الحسن! صحیفه و دواتی بیاور؛ و رسول خدا فرمود: ای ابا  در شب وفاتش به علی  خدا

دوازده  هاآنوصیتش را امال کرد تا به اینجا رسید، پس فرمود: ای علی بعد از من دوازده امام و بعد از 

حدیث را ادامه داد تا اینکه فرمود: و  ؛ وعلی اولین دوازده امام هستی... یتوامهدی خواهد بود. پس 

دوازده امام  هااین تسلیم کند که مستحفظ از آل محمد است و محمدحسن باید آن را به فرزندش 

دوازده مهدی خواهد بود. پس وقتی زمان وفاتش رسید باید آن را به فرزندش  بعدازآنهستند. سپس 

ـ و آن عبداهلل و احمد استاولین مهدیین تسلیم کند. او سه اسم دارد: اسمی مانند اسم من و اسم پدرم ـ

 (.46ص  2نجم ثاقب: ج  ؛650ص  59وار ج )بحاراالن( و اسم سوم مهدی است و او اولینِ مؤمنان است
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 دّوم: در تورات

و از شود پا میبر دوردستهای پس پرچمی برای امّت 21) :فر إشعیاسِ -6

آیند می سرعتبهناگهان آنان  23زمین برایشان فریاد خواهد زد  جایجای

نه  زنند ونه چرت می ،وجود ندارد ایازپاافتادهشخص  هاآندر میان  کهدرحالی

کسانی که نوک  21شود مینخوابند نه کمربندشان و نه بند کفششان پاره می

هایشان مثل و چرخ استخارا سنگ چون هایشان م اسبتیرهایشان تیز و سُ

غرند مثل بچه شیر می .جوانانشان مثل طوفان هستند 23طوفان شمرده خواهد شد 

ای و رهاننده برندمی سالمتبهرند و وآشکار خود را به چنگ می سرعتبهو 

 (6)(....بر ایشان چون دریا شورش خواهند کردو در آن روز  90نخواهد بود 

                                                                                                      
در خبری طوالنی   از بصره و نامش احمد است. از امیر مؤمنان  اولین نفر از انصار امام مهدی

)بشارإل االسالم: ص  (...از ابدال است هاآناز بصره و آخرین  هاآنآگاه باشید که اولین  ...) آمده است:

 (.410ما بعد ظهور ـ سید صدر: ص  ؛641

کند و شمشیر را از مشرق خروج می یتشباهلپیش از مهدی، مردی از ):  از نعیم بن حماد از علی

 (.410ص )ما بعد ظهور ـ سید صدر:  (...کشدهشت ماه بر دوش خود می

 وقتیچهای ابا محمد!  ...):  امام صادق اباعبداهللدر بشارت االسالم به نقل از بحار آمده است: از 

 ملکشان کهیوقت باشد تا فالن بنی فرزندان در دست ملک کهیوقت تا ـهرگزنبیند ـ فرجی محمد امت

امور  یتباهل ما از مردی یلهوسبهمحمد  برای امت خداوند شد منقرض ملکشان هرگاه پس شود. نابود

 گیرد.نمی رشوه و در حکمش کندمی عمل هدایت و به پیمایدمی راه تقوی به . کسی کهکندمیرا مهیّا 

 صاحب گردنش ستبر است، کهآن ...آیدمی سپس شناسم.می پدرش نام و نامش به را او قسم به خدا

 آن فاجرین همچنان که کندمی عدل از پر را زمین نگهدار که امانت آن خال و دو عالمت، قائم عادل،

 طور خاص از ذریۀبهیعنی « یتباهلاز ما (. »661ص )بشارت االسالم:  (اندستم کرده و ظلم از پر را

 . امام مهدی

 .90تا  1 :اصحاح پنجم -6
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  قائماصحاب خصوصیات  ...؛ و...؛ ود و...خوابنیعنی نمیها ن ویژگیای

حال  (6).است شدهنقل  گونه که در روایات از آل محمدباشد همانمی

کسی ؛ یعنی (افراشت بر خواهدها پرچم را برای امّت)؟ پرچم کیست برپاکنندۀ

و عیسی و   برای امام مهدیانصار و یاران را خواهد و که از مردم بیعت می

 .گرد خواهد آورد  ایلیا و خضر

 ای ازو شاخهشود خارج میای یسّی شاخه ۀو از تن 6): یازدهماصحاح 

، روح پروردگار بر او قرار خواهد گرفتروح  و 2هایش خواهد شکفت ریشه

و  9 قدرت، روح معرفت و ترس از خداوند فهم، روح مشورت و حکمت و

چشمش  خواهد بود، صرفاً بر وفق مشاهدۀخوشی او در ترس از پروردگار 

 مسکینان را بابلکه  4دهد هایش حکم نمیکند و موافق سمع گوشقضاوت نمی

حکم خواهد راند.  باانصافنوایان زمین عدالت داوری خواهد کرد و در میان بی

کمربند  5هایش خواهد مرد زند و منافق با نفس لبزمین را با عصای دهانش می

گوسفندان پس گرگ با  1کمرش، عدالت و کمربند میانش، امانت خواهد بود 

در  و 3 ...گوساله با شیرو خواهد خوابید و پلنگ با بزغاله سکونت خواهد داشت 

                                                                                                      
روایتی که صدوق از ابو بصیر نقل  ازجملهاست؛  واردشدهروایاتی   در مورد فضایل یاران قائم -6

آوِی إِلَى لَو  َأنَّ لِی بِکُم  قُوَّإلً أَو   این سخن لوط به قومش) :فرمود  ابوعبداهلل :کرده است که گفت

نبود مگر  «ببرم رکن شدید پناه به توانستممی یا داشتممی قدرتی شما برابر در کاش» رُک نٍ شَدِیدٍ 

یاران او؛ هر مردی از ایشان نیروی چهل مرد را  برشدتو ذکری   نیروی قائم برداشتنآرزوی او 

کنند و  کنشانیشهرهای آهن عبور کنند تر است، اگر بر کوهخواهد داشت، قلبش از زبرجد سخت

ص  :و تمام النعمإل ینالدکمال) (راضی شود عزوجلشمشیرهای خود را بر زمین نگذارند تا خداوند 

139). 
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زمین از زیرا دهند کار زشتی انجام نمی کنند و، فساد نمیمن کوه مقدستمام 

و در آن  60پوشاند را میدریا  ،آبکه  طورهمانشود میپروردگار پُر معرفت 

ها فقط او را برپا خواهد شد و امّتمردم برای پرچمی  عنوانبهیسّی  ریشۀروز 

 (6)(.و او با جالل خواهد بودطلب خواهند کرد 

اتفاق نیفتاده است  درگذشتهاین حوادث با قیامت صغری مناسبت دارد و تمام 

 .افتدو جز در دولت عدالت الهی اتفاق نمی

 واست   داوودپیامبر خدا او پدر  ؛است شدهشناختهاما یسّی در تورات 

 .باشدمی  از نسل داوود  مادر امام مهدی

ای است ملکهو ا): باشدزیر میشرح ه خالصه بکامالً  صورتبهداستان آن 

و جانشین وی یعنی شمعون   عیسی در خواب،باشد. میقیصر روم  جدشکه 

  او را از حضرت عیسی  محمدحضرت بیند و را می  محمد صفا و

به   عیسی .کندخواستگاری می  برای فرزندش امام حسن عسکری

 چراکه شده است؛افتخار بزرگی نصیبت  :گویدبطرس( میشمعون صفا )سمعان 

( از نوادگان شمعون صفا )سمعان بطرس(، وصی و  وی )مادر امام زمان

خودش را  ،بیندزیادی میرؤیاهای ، رؤیا بعدازاینباشد. می  جانشین عیسی

 هادیامام علی  ۀافتد تا به خاناتفاق می شهای زیادی برایو معجزهکند اسیر می

 رسد و آن حضرت وی را به همسری فرزندش امام حسن عسکریمی  

 (2).(شودمیمتولد   بن الحسن المهدی محمدآورد و از او امام درمی

                                                                                                      
 .60تا  6 :اصحاح یازدهم -6

 شدهیتروا  سیده نرجس مادر قائم )آنچه دربارۀباب  463ص  :ینالدکمالرجوع نمایید به  -2

 .(است



  
 انتشارات انصار امام مهدی  11

 ومادری جز ۀاز ناحی  العسکریمحمد بن الحسن  پس امام مهدی 

به شمار   محمدپدری از نوادگان  ۀو از ناحی(  )یعقوب اسراییلنوادگان 

 .رودمی

 .کندبر او صدق مییسّی است،  تنۀای از شاخه  پس اینکه حضرت مهدی

گانه نیز صدق ن دوازدهیبر مهدی اوّل از مهدیمورد که این گونه همان

آید؛ بیرون مییسّی  تنۀاز ای است که از شاخهای او نیز شاخه چراکه ؛کندمی

 .است  او از نسل امام مهدی چراکه

 ،احمد استنامش ،  و ائمه  طبق روایات رسول اکرم کهمهدی اوّل  

و اولین کسی باشد میو وصی و نیز دست راست وی   امام مهدی ۀفرستاد

 .آورداست که در آغاز ظهورش، قبل از اینکه با شمشیر قیام کند به وی ایمان می

خواستار توضیحات بیشتر هستی اگر  .کنمبه این مقدار بسنده می اختصاربه جهت 

سیزدهم، چهل و دوم، چهل و سوم، چهل و های فر اشعیا، اصحاحبه تورات سِ

ل و نهم، شصت و سوم، شصت و پنجم و شصت و ششم مراجعه و در هچهارم، چ

 .کن تدبر خوبیبه هاآن

بزرگی  ای پادشاه تو در خواب مجسمۀ 96 ...): سفر دانیال اصحاح دوّم -2

که کسی به آن دست سنگی بدون این کردی،وقتی تو به آن نگاه می 94 ...دیدی

بزند، به پاهای گلی و آهنین آن مجسمه اصابت کرد و آن مجسمه را درهم 

خُرد شدند و باد ذرات  باهمآنگاه آهن، گِل، برنج، نقره و طال همه  95شکست. 

چنان پراکند خیزد که در تابستان از کاه خرمن برمی گردوغباریآن را همچون 

اما آن سنگی که به مجسمه برخورد کرد ؛ که دیگر اثری از آن بر جای نماند

بزرگ شد که مانند کوه بزرگی گردید و سراسر روی زمین را  قدرآن
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 (6).(...پوشانید

از سوی  ایبرد فرستادهطاغوت و شیطان را از بین میحکومت این سنگی که 

 .باشدمی  خضر و و عیسی و ایلیا  امام مهدی

 که دیدم رؤیا عالم در شب گاهانپاسخ داد و گفت:  دانیال 2) :اصحاح هفتم

 باهم که حیوان بزرگ چهار و 9 تاختند آسمان بر دریای عظیم بادِ چهار ناگاه

 های عقاببال و بود شیر مثل هاآناولین  4آمدند  بیرون دریا فرق داشتند از

 هایپای بر بر زمین برخاست و شد و کنده هایشبال تا کردم نظر من داشت و

 مثل حیوان دوم اینک و 5شد  داده او به قلب انسان گرفت و قرار انسان مثل خود

 سه هایشدندان میان در دهانش در و شد بلند خود طرفیک بر و بود خرس

 نگریستم بعدازآن 1بخور  گوشت بسیار و گفتند: برخیز چنین وی را و بود دنده

 این حیوان وحشی و پرنده داشت بال چهار پشتش بر که بود پلنگ مثل اینک و

 و کردم نظر شب رؤیاهای در بعدازآن 3شد  داده او به سلطنت و داشت سر چهار

های دندان و بود زور آوربسیار  و مهیب هولناک و که چهارم وحش اینک

با پاهایش  و کردمی پارهپاره و خوردمی را ماندهباقی و داشت آهنین بزرگ

 شاخ او ده بودند فرق داشت و او از قبل وحوشی که همۀبا و  نمودمی پایمال

 کوچک شاخ هاآن میان از اینک که نمودمتأمّل می هاشاخ این در پس 1داشت 

 و شد کنده ریشه از های اولشاخ آن از شاخ سه رویش پیش و برآمد دیگری

 تکبرآمیز سخنان به کهداشت دهانی  و انسان چشم شاخ، چشمانی مانند اینک این

 فرمود. جلوس االیامقدیم و شد برقرار هاکرسی تا کردمنظر می و 3 بود متکلّم

                                                                                                      
 .91تا  96 :اصحاح دوم -6
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و  های آتششعله او عرش پاک و پشم مثل موی سرش و سفید برف مثل لباسش

 بیرون روی او پیش از ،شدهجاری آتش نهری از 60 بود ملتهب آتش هایشچرخ

 وی ایستاده حضور به کرور کرورها و کردندمی خدمت را او هزار آمد. هزاران

 سخنان سبب به کردم نظر آنگاه 66گردید  گشوده دفترها شد و برپا بودند. دیوان

 او جسد و شد کشته وحش آن تا نگریستم گفت. پسمی شاخ آن که تکبرآمیزی

 ایشان از وحوش، سلطنت سایر اما 62تسلیم شد  مشتعل آتش به گردیده، هالک

رؤیای  در 69زمانی و وقتی  به ایشان داده شد، تا درازی عمر لکن گرفته شد،

 االیامقدیم نزد و آمد ابرهای آسمان با انسان پسر اینک مَثَل و نگریستم شب

 داده او به ملکوت و جالل و سلطنت و 64وی آوردند  حضور به را او و رسید

 سلطنت او نمایند. سلطنت خدمت را او هازبان و هاامّت و هاقوم جمیع تا شد

 در دانیال من روح اما 65شد  نخواهد زایل ملکوت او و است زوالبی جاودانی و

 یکی از به و 61ساخت  مضطرب مرا رؤیاهای سرم و شد مدهوش جسدم

 تکلم من به پرسیدم. او وی از را امور همهاین حقیقت نزدیک شده، حاضرین

 ایشان عدد عظیمی که وحوش این که 63کرد  بیان برایم را امور تفسیر نموده،

 مقدسان اما 61 برخاست خواهند زمین از که باشندمی پادشاه است، چهار چهار

 ابداآلبدین تا و ابد به تا را مملکت گرفت و خواهند را اعلی سلطنت حضرت

 وحش دربارۀ را امر حقیقت که داشتم آرزو آنگاه 63بود  خواهند متصرّف

 و های آهنیندندان و هولناک بود بسیار و دیگران همۀ مخالف که چهارم

پاهایش  با و کردمی پارهپاره و خوردمی را و سایرین داشت های برنجینچنگال

 که را دیگری آن و بود او سر بر که را شاخ ده کیفیت و 20بدانم  نمودمی پایمال

داشت دهانی  و چشمان شاخی که افتاد، یعنی آن شاخ سه او روی پیش و برآمد
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 پس 26 بود ترسخت رفقایش از او نمایش و گفتمی تکبرآمیز سخنان که

 تا 22 یافت استیال ایشان بر کرده، جنگ مقدّسان با شاخ این و کردم مالحظه

زمانی  و شد اعلی تسلیم حضرت مقدّسان داوری به و آمد االیامقدیم حینی که

 گفت: اما وحش چنین او پس 29آوردند  تصرّف به را ملکوت مقدّسان که رسید

 ها متفاوت خواهدسلطنت همۀبا  و بود خواهد زمین بر چهارم، چهارمین سلطنت

کرد  خواهد پارهپاره پایمال نموده، را آن و خورد خواهد را تمامی جهان و بود

 بعد دیگری و برخاست خواهند که باشندمی پادشاه ده مملکت، شاخِ این ده و 24

 زیر به پادشاه را سه و بود خواهد اولین مخالف او و برخاست خواهد ایشان از

 حضرت مقدّسان و گفت اعلی خواهد حضرت ضدبر  سخنان و 25افکند  خواهد

 و نمود خواهد شرایع و هازمان نمودن تبدیل قصد و ساخت خواهد ذلیل اعلی را

 پس 21شد  خواهند تسلیم او دست به زمان نصف و زمان دو ایشان تا زمانی و

 تلف و تباه انتها به تا را آن گرفته، او از را او و سلطنت شد خواهد برپا دیوان

ها تمامی آسمان زیر مملکتی که حشمت و سلطنت و ملکوت و 23نمود  خواهند

 ملکوت او ملکوت که شد خواهد اعلی داده حضرت مقدّسان قوم به است

 21نمود  خواهند اطاعت و عبادت را ممالکت فقط او و جمیع جاودانی است

 (6)(....است اینجا به تا انتهای امر

 ودو بال اشاره به امپراطوری انگلستان دارد که در اروپا قد علم کرد با شیری 

شوروی است که گوشت زیادی نمادِ امّا خرس باشد. با دو بال میشیری  شسمبل

از آهن که ولی حیوان چهارم  ...خورد یعنی مردمان زیادی را کشته استمی

                                                                                                      
 .سفر دانیال اصحاح هفتم -6
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که با اسلحه و ثروت به همه جای این دنیا  باشدمی امپراطوری آمریکا ،است

 .کندمی لگدکوبو آن را  است پیداکردهتسلط 

که دانیال گفته است،  طورهماناست و   یّام همان امام مهدیالقدیم ا

 .اهللشاءانآمریکا در آتش خواهد سوخت،  درنهایت

قیامتی  ؛آینددر قیامت صغری می  عیسی و ایلیا و خضر و  مهدیامام 

قبل از هشدار و نقمت آیا عذاب  .ظالمان ایاست بر و نقمتی عذابحساب،  که

 ؟کیست بیم دهندهپس  ؟درست استدادن 

بیم و بشارت را باشد تا مردم   قبل از ظهور ایشان ایپس باید فرستاده

 (6).از تورات کافی است اختصاربهمقدار دهد. این 

 سّوم: در اجنیل

ها را ها و اخبار جنگو جنگ 1و ... ): بیست و چهارمانجیل متی اصحاح 

                                                                                                      
و اما در خصوص  20)شوند: متولد می  در سِفر تکوین آمده است که دوازده رئیس از اسماعیل -6

ثمر گردانم و او را بسیار کثیر گردانم. دوازده رئیس  اسماعیل، تو را اجابت نمودم، او را برکت داده، با

 (.63)سفر تکوین ـ اصحاح  (از وی پدید آیند و امتی عظیم از وی به وجود آورم

  این است که ابراهیم هاآنکنند. دلیل و این دلیلی است علیه کسانی که نبوت محمد را انکار می

  کنند که بعد از یسوع مسیحندارد و مسیحیان استدالل می  فرزند دیگری غیر از اسحاق

را انکار   فرزند ابراهیم  از نسل اسماعیل  پیامبری وجود ندارد و نبوت رسول خدا محمد

فرزند او است.   قندارد و فقط اسحا  فرزندی به اسم اسماعیل  گویند ابراهیمکنند و میمی

کنند و این موافق چیزی است که محمد این دوازده رئیس کسانی هستند که در زمین حکومت می

بیان فرموده است؛ همان کسانی که حکومت و دولت عدل الهی را اقامه  مهدیینو برای   آورده

 کنند.می
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 شدهگفتهزبان دانیال نبی ه ویرانی را که ب پس چون مکروه 65 ...(6)خواهید شنید

روزها  خاطر برگزیدگان آنه بولی  22 ...و در مکان مقدس موجود است ببینید

 هاتا به مغرب شدهساطع هاکه برق از مشرق زیرا همچنان؛ ...خواهد شدکوتاه 

بعد از مصیبت آن  ؛ و..بود.خواهد  چنیناینانسان نیز  پسرآمدن شود ظاهر می

 .(...گردد و ماه نور خود را ندهد کایام آفتاب تاری

 طورهمانکند قیامت صغری را ذکر می هاینشانه  در این اصحاح عیسی

، هااند، جنگذکر کرده  و ائمه  خدا حضرت محمدکه رسول 

این است  مهم ...مکروه ویرانی )آمریکا( ؛ و...(2)گرفتگی، ماهخورشیدگرفتگی

مشرق  کند وکه وی در آغاز ظهورش از مشرق به سمت مغرب حرکت می

باشد، و نوری که از مشرق خارج در آن زمان عراق مى  نسبت به مکان عیسی

ابراهیم است که از عراق خارج و در سرزمین مقدس  ظاهرشدهو در مغرب 

 .است ظاهرشده

لی و) ؛لیا استیل اثَلیا یا مَییوحنا )یحیی( گفته که او ا ۀدربار  و عیسی

لیا آمده است و او را نشناختند بلکه آنچه خواستند با یگویم که ابه شما میاکنون 

پسر انسان نیز از ایشان آزار و اذیت خواهد به همین صورت وی انجام دادند. 

                                                                                                      
باشد یا سببی باشد برای  دهد مکانی برای نقل اخبارای که در آن ظهور رخ میمنطقه بساچه -6

دهد نباشد؛ ها در آن رخ میدهد و خودِ مکانی که جنگهایی که در مناطق مختلف عالم رخ میجنگ

استفاده از اسلحه و  یعنی تهدیداتی دربارۀ (ها را خواهید شنیدها و اخبار جنگجنگ)به دلیل این گفته: 

 گیرد.قرار نمی مورداستفادهمستقیم  طوربهموارد دیگر، که 

سید  .در منابع مسلمانان مراجعه نمایید  طاهر او یتباهلو   های ظهور که پیامبربه عالمت -2

 .اندتوضیح داده« 2گوساله جلد »را در کتاب  هاآنبسیاری از   احمدالحسن
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یشان سخن ه اب تعمیددهندهیحیی ۀ که دربار شاگردان دریافتندگویا  .دید

 (6)(....گفتمی

ا این همان ایلیاگر خواستید قبول کنید ): فرمایدمییوحنا  ۀدربار  عیسى

 (2)(.، هر که گوش شنوا دارد بیاید و بشنودکه انتظار آمدنش وجود داردست ا

یعنی که با او هستند کسانی و   ای که امام مهدیفرستادهخروج بنابراین 

 توان به این معنیمی، و خواهد بودفرستند از عراق می  عیسی و ایلیا و خضر

 کخروج یوحنا در یگونه که هماندانست،   خروج عیسیرا خروج او 

ت دیگری مشخص بیانگر خروج ایلیا بود و ممکن است این فرستاده از ملّ ۀمرحل

گویم که ملکوت به شما می روازاین) :فرمایدمی  که عیسی طورهمانباشد 

عطا خواهد  کندعمل میاش و به امّتی که به ثمره شودخداوند از شما گرفته مى

 (9)(.شد

زیرا در ساعتی که گمان  ؛باشیدآمادهشما نیز پس ): فرمود  عیسی و

پس آن غالم امین دانا کیست که آقایش او را تعیین  .آیدبرید پسر انسان مینمی

در این  .هایش طعام )یا همان علم و معرفت و حکمت( دهدتا بر بندهاست کرده 

مشغول  یحال خوشا به حال آن غالمی که چون آقایش آید او را در چنین کار

 (4)(.یابد

ایلیا و ، عیسی ،امام مهدیسوی ای از جز فرستاده کیست؟ این غالم امین دانا

                                                                                                      
 .انجیل متی اصحاح هفدهم -6

 .اصحاح یازدهم -2

 .اصحاح بیست و یکم :متی -9

 .اصحاح بیست و یکم -4
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 ؟ خضر

 از شما کسی از و روممی خود فرستندۀ نزد اآلن امّا 5): فرمود  عیسیو 

غم  از شما دل گفتم، شما به را این چون ولیکن 1روی می کجا به نپرسد من

 بهتر است؛ برای شما من رفتن که گویممی سترا شما به من و 3است  پرشده

 شما نزد را او بروم اگر اما؛ آمد نخواهد شما نزد تسلّی دهنده نروم اگر زیرا

نمود  خواهد ملزم داوری و عدالت و گناه بر را جهان آید او چون و 1فرستم می

 سبب آن عدالت، از بر و اما 60آورند نمی ایمان من به هاآن زیرا گناه؛ بر اما 3

 که روازآن داوری، بر و امّا 66دید  نخواهید مرا دیگر و روممی خود پدر نزد که

 (6)(.است شده حکم جهان این رئیس بر

ه که اهل جهان را بکسی شود کیست؟ و این که فرستاده می تسلّی دهندهاین 

گناهانشان و تکذیب انبیا و رسوالن و قتل آنان و نپذیرفتن حقیقت انبیا و جهت 

 شانحرمتیبیدر قیامت صغری و  هاآن برای ضایع کردن بهرۀو  هایشانوصیت

 کیست؟ عیسی کندسرزنش و توبیخ می  یامام مهدیعنی به رئیس این جهان 

 بگویم، ولی اآلن شما که به دارم نیز چیزهای دیگر بسیار و 62): فرمایدمی 

 به شمارا آید، راستی روحِ  یعنی او کههنگامیولی  69ندارید  را تحمّلشان طاقت

 فقط به بلکه کندنمی تکلم خود از که زیرا کرد خواهد هدایت راستی جمیع

 64داد  خواهد خبر شما بسیاری به امور از و خواهد گفت سخن است شنیده آنچه

 خبر شما به و گرفت خواهد است من آنچه از آنِ  زیرا داد خواهد جالل مرا او

                                                                                                      
 .انجیل یوحنا اصحاح شانزدهم -6
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 (6)(.داد خواهد

حرف دارد و  وهفتبیستعلم ) :که فرموداست  شدهروایت  ابوعبداهللاز 

دو حرف این مردم تا امروز جز  ،ند دو حرف استاهآن چیزی که انبیا آورد همۀ

را حرف دیگر علم  وپنجبیستظهور کند  پس اگر قائم، .داننداز علم چیزی نمی

پیوندد نیز به آن میرا کند و این دو حرف را بین مردم منتشر می و آنخارج نیز 

 (2)(.شود منتشرحرف علم بین مردم  وهفتبیستتا 

مختصر بود ولی برای کسی که طالب  هرچندکنم توضیحاتی که دادم می فکر

یای ؤاگر توضیحات بیشترى خواستید در ر .حقیقت است کافی باشد حق و

 الهوتی مطالب بسیاری برای کسی که طالب حقیقت است وجود دارد و ییوحنا

 (9).کنممی نظرصرف آوردنشانمن جهت اختصار از 

                                                                                                      
 .انجیل یوحنا اصحاح شانزدهم -6

 .991ص  52ج  :بحار االنوار ؛663ص  :مختصر بصائر الدرجات -2

گوید، هر که پیروز شود هر کس گوشی دارد بشنود که روح به کلیساها چه می): 66: 2انجیل رؤیا  -9

 .(مرگ دوم آزارش نخواهد داد

کند. پس او های دیگر انجیل را توصیف میو این متنی است که منصور یا مظفر )پیروز( در ترجمه

اری نشد شود و این جبوده است؛ بنابراین مبعوث و بار دیگر متوجه مرگ می درگذشتهدارای حیاتی 

ـ و ه شدهمان کسی که فدای عیسی و به این سبب کشتاو دچار شبهه شدند ـ مگر برای کسی که دربارۀ

شود حریص است تا تکلیف خود را ادا کند دوباره در زمان تکلیف خود مبعوث می کههنگامی

های خاص آن عالم این ـ و از ویژگیکندخطرهای بزرگی که در آن زمان او را احاطه می رغمیعلـ

کس گوشی  هر)از سفر رؤیا آمده است:  63 م آکنده شده است. همچنین در آیۀاست که از ظلم و ست

گوید گوش فرا دهد؛ هر کس پیروز شود از منّت مخفی به او بدهم و دارد به آنچه روح به کلیساها می

 ...شناسداش نمیکه آن را کسی جز گیرنده شدهنوشتهسفیدی بدهم که بر آن اسم جدید  او سنگریزۀ به

ها را به او عطا امت همۀهای مرا تا آخر اطاعت کند سلطنت بر هر کس پیروز شود و سفارش 21
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آیا از ناصره ): یهود گفتند مبعوث شد  عیسی کههنگامیشوم یادآور می

کنید و ببینید که هیچ پیغمبری  تحقیق): و گفتند (6)(؟شودچیز صالحی خارج می

آید؟ آیا کتاب نگفت و آیا مسیح از جلیل می): و گفتند (2)(از جلیل نبوده است

که او از نسل داوود از بیت لحم است؟ مسیح از روستایی که داوود در آن بوده 

 (9) (.؟آیداست می

                                                                                                      
گر کوزه را خرد که کوزه گونههمانرا خرد کند  هاآنپس با عصای آهنین حکمرانی و  23کنم می

 .(کندمی

گانه برایش است، شهادت و های هفتو ستاره گانهو در سفر رؤیا از سوی کسی که ارواح هفت

هر کس پیروز شود  5)که در سفر سوم از رؤیا آمده است:  طورهمانتصدیقی برای مظفر وجود دارد، 

کنم بلکه در حضور پدرم و های سفید مثل آن خواهد پوشید و اسمش را از دفتر حیات محو نمیلباس

آنکه پیروز شود، به وی چنین خواهم کرد که تماماً با من بر  26 ...کنممالئکه به اسم او اعتراف می

 .(که من پیروز شدم و با پدرم بر عرش او نشستم گونههمانعرشم بنشیند، 

نگریستم؛ ناگهان دیدم دربی در آسمان باز است و شنیدم صدایی را  ینازاپس)و در سفر چهارمِ رؤیا: 

گفت: به اینجا باال بیا تا کرد، میکه پیش از آن شنیده بودم که مانند صدای شیپور با من صحبت می

آن روح مرا فراگرفت و تختی در آسمان  فوراً 2خ دهد به تو نشان بدهم ر ینازاپساموری را که باید 

درخشد و و آن نشسته بر تخت مانند یشم و عقیق می 9نشیند دیدم و کسی را دیدم که روی آن می

تخت  وچهاریستبو اطراف تخت،  4درخشد بر تخت احاطه دارد که همانند زمرد می کمانیینرنگ

 .(بودند که لباس سفید بر تن و تاجی از طال بر سر داشتند پیر نشسته وچهارتیسبدیدم که بر روی آن 

همان  هاآنکنند. و این دلیل واضحی است بر اینکه خلفایی وجود دارند که پس از عیسی حکومت می

  گانهن دوازدهو مهدیی  گانهدوازده ، ائمۀ رسول خدا هاآنپیرِ اطراف او هستند.  وچهاریستب

 کند!تطبیق نمی هاآنکنم که این مطلب بر غیر می تأکیدهستند و 

 .41 :آیه -یوحنا اصحاح اول  -6

 .52 :آیه -یوحنا اصحاح هفتم  -2

 .42و  46 :آیه -یوحنا اصحاح هفتم  - 9
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در  ...نیک بیندیشینصیحت من به شما این است که در این سخنان  انتهادر  و

خود اعتماد  ۀمن توکّل کن و به فهم و اندیش با تمام قلبت به) :تورات آمده است

ها مرا بشناس و من راه را به تو نشان خواهم داد. خود را حکیم راه همۀمکن. در 

 (6)(.مپندار، مرا گرامی بدار و خودت را با سخن من تأدیب نما
 الحسناحمد

*** 

 پرسش:

 روح اخالقی واالی شما است. این نشانۀ 

هایم جانب در سؤالاز اینکه و نشده باشید من ناراحت سخنان امیدوارم از 

ت که بر من منّگزارم سپاسمتأسفم. مجدداً از شما  است ادب رعایت نشده

در پناه  .ستا واالی شما یاخالقروح  ۀشتید و عنایت فرمودید و این نشانگذا

 !القدسروح وپدر، پسر 
Reta Jorj - م 2005 – یک زن مسیحی 

 :پاسخ

زیرا شما اى اهل  ولی ناراحتی من به خاطر شما است؛ ...شومناراحت نمی

                                                                                                      
آید و این فهم حاصل از از راهی غیبی و ناشناخته می  یهود و علمایشان اعتقاد داشتند که مسیح -6

از متونی که برایشان  هاآنرسیده بود؛ یعنی طبق فهم  دستشانبه   متونی بود که از شریعت موسی

که خدمت خود  یدرزمانیسوع ): 29: 9متولد نشده بود. لوقا  هاآندر زمان   بود مسیح شدهیتروا

 .(کردند او فرزند یوسف استت و مردم گمان میرا آغاز کرد نزدیک سی سال داش

به منتظر بودند تا او بیاید و از بیت لحم مبعوث شود؛ ولی او از ناصره که در جلیل است  هاآن چنیناین

انتظار اینکه شخصی صالح از ناصره خارج شود بسیار بعید بود؛ پس چگونه  کهدرحالیآمد  یشانسو

 به سمت ایشان بیاید؟ ازآنجامسیح موعود 
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اسرائیل در گونه که قوم بنىاید همانزمین در صحراى مادیات سرگردان شده

  .صحراى سینا سرگردان شده بودند

 احمدالحسن

*** 
 و المهدیین و االئمه محمد آل و محمدعلی اهللصلی و العالمینرب والحمدهلل

 تسلیماً  سلم

 صلوات و است جهانیان پروردگار آن خداوند آنِ  از تنها ستایش و سپاس و

 باد! نمهدیی و ائمه محمد، آل و محمد بر خدا تمام و تام


