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به راستی که خداوند متعال با توجه به حکمت ودانش وعلم خویش خواست که خود 

که او عظیم وبزرگ است وشناخت دقیق وحقیقت  را به انسآن ها بشناساند وبخاطر این

واین معنی . نا ونابودی در ذات او که پاک ومنزه استاو امکان پذیر نخواهد بود مگر با ف

وسخن هرچند که در گفتار وزبان حال مردم خیلی ساده وقابل درک برای آن ها به نظر 

که  می رسد ولی بعنوان یک طریق سیر به سوی اوست که مردم از آن غافل شده اند چون 

که این امور  هم به دلیل اینشود آن خیلی از امور وجود دارد که انسان از آن ها غافل می

قدر بدیهی هستند که انسان درزندگی روز مره همیشه با آن ها روبرو بوده وزندگی او  این

پر از این امور است وبه همین سبب انسان آن ها را احساس نمی کند چون از روزی که 

ن قوای حس ی وعقلی انسان شروع شداین امور ظاهر وآشکار وبدیهی بوده است وظهور آ

را احساس نمی کند  واین ظهور واثبات در ظاهری است که انسان آن. ها ثابت شده است

 . را احساس نمی کند یعنی انسان همیشه با آن روبرو است ولی آن

برای مثال انسان احساس نمی کند که دارای یک قلبی است که می تپد واین قلب به 

لیکن  . گونه تغییری کار می کند صورت منظم وتنظیم شده است واز بدو تولد بدون هیچ

به محض این که این قلب مضطرب شود وبترسد ویا صدمه ببیند وجود آن احساس می 

 . شود

پس این جهان هستی واین مخلوقات را خداوند به طور عموم آفریده است آن هم با 

 نظم ومنظم ودقیق ودارای دقت وتنظیمی بی نهایت است تا بتواند به وسیله این تنظیم

را درک (نظم وترتیب)پابرجا باشد واستمرار داشته باشد وعموم مردم نیز این وجود یعنی 

نمی کنند وهمواره از آن غافل هستند پس چگونه از خالق آن غافل نباشند لذا از 

ضروریات است که یک شخص امین وامانت دار را باید بفرستد تا مردم را در خصوص 

 . ادآوری بنماید وآن ها را متذکر سازداین امری که از آن غافل هستند ی

امری ودستوری که با  : از بزرگترین دانشها وحکمت واز بزرگترین دالیل این است که

شدت هرچه تمام ظاهر شده وصادر شد ومردم از آن غافل وناآگاه هستند به محض این 

تعجب در که به مردم یادآوری شود وآن ها را متذکر سازد آن ها شروع به سوال کردن و 
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ما چرا این گونه : خصوص غفلت خود از این امر می نمایند واز خود سوال می کنند که

ولی نفس انسانی به چیزهایی که در اطراف او ؟ ازاین امر غافل ماندیم مارا چه شده است

 . باشد متعلق ووابسته می ماند

یش است که در حالی که چیزی که از او خواسته شده است وباید انجام دهد کمال خو 

 . باید خود را به کمال برساند ورسیدن حقیقی به چیزی که خیر وصالح او در آن باشد

وجود دارد آن است که عده زیادی  احمد الحسن  از امور مهمی که در دعوت سید

از کسانی که نسبت به ادیان خود متعصب ومتشدد وافراطی هستند راسیداحمدالحسن 

 وآن هم به دلیل . ده است که از آن ها غافل بوده اندبا اموری به سوی آن ها آم

 . بدیهی بودن این امور این غفلت صورت گرفته است

بودن تداول آن در  که بخاطر زیاداز جمله آن ها وصیت مقدس رسول خداست 

بین مسلمین خیلی ظاهر وآشکار وبدیهی بوده است ولی به خاطر همین آشکاری زیاد آن 

 . ل بوده اندمسلمانان از آن غاف

به صلیب آویخته شد و او   وهمین طور مسئله آن کس ی که به جای حضرت عیس ی 

وحقیقت او را نشناختند که  چه کس ی است واین به خاطر . بود شبیه حضرت عیس ی 

مسیح واسالم دینهایی هستند که خاتمه ای برای پیامبران بنی  ، این است که دو دین

اسالم که همان خاتمه برای دین حنیفان است وهم چنین  اسرائیل ونیز خاتمه ای برای

 . خاتمه ای برای همه ادیان بوده است

با آن روبرو خواهد شد اتمام حجت بر چیزی که دنیا در زمان ظهور امام مهدی 

فلذا هر چیزی که موافق با وجود انسان به صورت تکوینی بوجود می آید را . جهانیان است

افل بوده است وآن را احساس نمی کند مگر این که یک حرکت انسان همواره از آن غ

ویا این که یک . ترسناک واضطراب آور بوجود آید تا اورا از این غفلت بیرون بیاورد

 . حرکت وسیره ای بوجود آید که اورا آگاه سازد

وبه همین دلیل است که خداوند آیات ونشانه ها را برای بیم دادن ویادآوری می 

بعض ی اوقات احیانا این موارد یادآوری وراههای تذکر در همان جهانی که  در  . فرستد

انسان در آن زندگی می کند متجلی و آشکار می شود ویا در درجه ای باالتر از این جهان 
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هستی واگر شخص مادی بود به وسیله اسباب مادی بسوی او می آید واگر اسباب مادی 

 . دند پس راههای دیگری را با او طی خواهد کردبرای رجوع او به حق وحقیقت ناتوان بو 

 
ً
واین راهها موافق وهمراه با روش ها  واسباب مادی خواهند آمد وبه همین دلیل مثال

وقوع زلزله ویا حوادث به خاطر این است که انسان خود را در برابر قدرت خداوند 

ست ظاهر شده ضعیف وعاجز ببیند همان قدرتی که در حجت او که یادآوری انسآن ها

       . است

 

 خ يش                                                                                                                 

  يصادق احملمد                                                                                                                      
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 تابكن يا

 

مجموعه ای از سوالاتی است که از طریق اینترنت از طرف یک زن مسیحی از سید ))

به آن ها پاسخ داده  مطرح شده است وسید احمد الحسن  احمد الحسن 

 .است

آن ها  اینک به منظور این که فایده ای برای بقیه انسآن ها داشته باشد اقدام به نشر 

نمودیم وانشاهلل تعدادزیادی از سوالاتی که از طریق اینترنت سوال شده است منتشر 

به آن ها جواب وص ی وفرستاده امام مهدی  خواهد شد که سید احمدالحسن 

در کتابی تحت عنوان  داده است وبعض ی از این سوالات را انصار ویاران امام مهدی 

 ((. دجوابهای روشن کننده جواب داده ان
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َنا ِبِه ِإبْ َراِهيَم َوُموَسى﴿  َنا ِإلَْيَك َوَما َوصَّي ْ يِن َما َوصَّى ِبِه نُوحًا َوالَِّذي َأْوَحي ْ  َشَرَع َلُكْم ِمَن الدِّ
يَن َوال تَ تَ َفرَُّقوا ِفيِه َكبُ َر َعَلى اْلُمْشرِِكيَن َما َتْدُعوُهْم ِإلَْيهِ  اللَُّه َيْجَتِبي ِإلَْيِه َمْن  َوِعيَسى َأْن َأِقيُموا الدِّ

 . (1) ﴾َيَشاُء َويَ ْهِدي ِإلَْيِه َمْن يُِنيبُ 

می کند البته  خداوند پیامبران را انتخاب میکند ومردم را به سوی پیامبران هدایت

یا خودخواهی باشد (منّیت)کس ی را هدایت می کند که خواستار هدایت وخواستار جنگ با 

ا فدا کند وجانش را نثار راه خدا وجهت تقرب به خداوند پاک ونفس خودش را در راه خد

ومنزه از دست بدهد وبه اندازه خودخواهی وتکّبر که در نفس انسان وجود دارد به همان 

 . اندازه در هدایت شدن وشناخت حق وشناخت پیامبر در او تأخیر می افتد

ودت را به من نشان خداوندا راه شناخت خ : می فرماید در دعایی از امام مهدی 

چون اگر شناخت خودت را نصیب من نکنی نمی توانم (خودت را به من بشناسان)بده 

رسول وفرستاده وپیامبر تو را بشناسم 
پس چگونه کس ی که خودش را در راه خدا فدا . ( )

وچگونه خداوند شناخت ؟ ننماید انتظار دارد که خداوند خودش را به او بشناساند

  ؟ مبتال باشد(لع)که به درد ابلیس  خودش را به کس ی

ٌر ِمْنُه َخَلْقَتِني ِمْن نَاٍر َوَخَلْقَتُه ِمْن ِطينٍ ﴿  (3( )4)﴾قَاَل َما َمنَ َعَك َأالَّ َتْسُجَد ِإْذ َأَمْرُتَك قَاَل أَنَا َخي ْ
                                                           

 .  1  :شورى -  
 .  5ح 113ص   ج :کافی-  
براستی که تنها راهی که انسان را به حق وحقیقت مریساند جز راهی که سید امحد احلسن  - 1
 شد وآن جنگ وحماربه با خودخواهی و منّیت است وآن از معرفی کرده است منی تواند با

مهمرتین راههاست بلکه راهی وجود ندارد که برای رسیدن به حق وبدون شروع با این اصل مهم 
 .  5ح 113ص   ج :کافی-  
براستی که تنها راهی که انسان را به حق وحقیقت مریساند جز راهی که سید امحد احلسن  - 1
 شد وآن جنگ وحماربه با خودخواهی و منّیت است وآن از معرفی کرده است منی تواند با

مهمرتین راههاست بلکه راهی وجود ندارد که برای رسیدن به حق وبدون شروع با این اصل مهم 
باشدوهرکسی که خبواهد وقصد طی طریق بسوی حق باشد باید از بندهای نفس وخودخواهی 

ودر کتاب متشاهبات ، بنی دستان  توسترهایی یابد چون بزرگرتین دمشن تو نفس توست که در 
این اصل شناخنت را بوسیله یک مثال بیان منوده است وبرای حمکم منود جواب آنرا در  سید 
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 احمد الحسن

* * * 

  ؟ مضمون واهداف دعوت شما چه می باشد، روح القدس و پسرو بنام پدر  /سوال
Reta Jorj                                                                                                                                    - زن مسیحی 

 هـ ق 6241                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                     

الصوم لی وانا اجزی )ری کردند پاسخ به کسانی که به اشتباه این حدیث قدسی را برای مردم تفس
که من جزای او هستم یعنی محزه  وخواندن صحیح آن این است  : )که در این خصوص فرمودند(به

انی ) ویا بیشرت روزه حضرت مرمی : مضموم میکند، ومنظور از روزه در اینجاوالف کوچک را  
یعنی اینکه انسان دراین روزه از ، 2 سوره مرمی آیه (فلن اکلم الیوم انسیا * صومانذرت للرمحن 

اینکه : وپایان است که ماحصل آن خلق فراری باشد، وبا خداوند انس می گرید، بلکه این شروع
واین هنگامی است که بنده خداوند خود پاداش روزه خواهد بود، وآن روزه گرفنت از خودخواهی 

خدا بر صراط املستقیم سری بکند واو میداند واعتقاد کامل دارد ومی بیند که وجود او فقط بواسطه 
وجود این شلئبه ظلمت وعدم که بانور آمیخته شده است میباشدواین گناهی است که مهیشه 

پس شناخت  1 ارهجواب سوال مش/ کتاب متشاهبات ج(بابنده خدا هست واز او جدا منی شود
ظلمت خودخواهی که در وجود ، خداوند بستگی به میزان از بنی بردن این شائبه ظلمت دارد

وکسی که مثال خداوند در ، که در این صورت پاداش آن خداوند پاک ومنزه است،  انسان است
یعنی  :به مهنی خاطر قول خداوند ومن پاداش او هستم، روی زمنی است حجت وخلیفه خداست

نکه شخص رادر ابتدای شروع شناخت خداوند  به سوی خلیفه او وحجت او هدایت در روی ای
از مردم جدا شده وبنی خود ومردم حجابی  بدین خاطر وقتی که حضرت مرمی ، زمنی می کند

درست کرد وبا عمل خود به جنگ با منّیت وخودخواهی برخاست ویا کشنت خودخواهی راشروع  
براو منت گذاشته ونه فقط شناخت خودرابه اوداد بلکه قائم آل یعقوب  کرد در این حال خداوند

را به او هدیه داد بلکه بصورت ظرفی درآمد که آن قائم را در خود جای دهد تا اینکه در این دنیا 
است پس هرکسی که خبواهد به امام زمان خویش که  متولد شود وآن حضرت عیسی 

برسد واجب است که به چیزی که حضرت مرمی به آن اطاعت او واجب است وحجت خدا باشد 
  .   عمل منود عمل مناید بلکه راه دیگری برای شناخت خداوند وجود ندارد

 .     :اعراف -  
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فقط غذا به تنهایی انسان را زنده نگه نمی دارد ) : فرمود حضرت عیس ی  /جواب

به : ومن بنده خدا به شما می گویم (لیکن با کلمه تاّمه خداوند شخص زنده می ماند

 . ان می میرد وبا کلمه تاّمه خداوند زنده می شودوسیله غذا انس

وهمانند  وهمانند دعوت حضرت ابراهیم  دعوتم همانند دعوت حضرت نوح 

وهمانند دعوت حضرت  وهمانند دعوت حضرت عیس ی  دعوت حضرت موس ی 

که هدف از آن این است که توحید خداوند در هر نقطه ای از زمین ، می باشد محمد 

حقیقت تورات وانجیل . هدف پیامبران واوصیاء آن ها همان هدف من است، منتشر شود

وانحراف علمای یهود ، وقرآن را روشن سازم وهر چیزی را که در آن اختالف پیدا کردید

ومسیح ومسلمین وخروج آن ها از شریعت الهی را روشن سازم ومخالفت آن ها با وصایای 

 . را نیز روشن سازم:  پیامبران

وخواست من همان اراده وخواست خداوند پاک ومنزه است وهرچه اوبخواهد نیز اراده 

چون هرچیزی را که اهل زمین می خواهند حتما خدا آنرا خواسته . من آن را می خواهم

تا ، است تااین که زمین پراز عدل وداد شود بعداز این که پراز ظلم وستم شده است

تا یتیمان بعداز غم واندوه طوالنی خوشحال  گرسنگان سیر شوند وفقیران برهنه نمانند

شوند وتا اشخاص بی کس با عزت وکرامت حاجت خود را بدست بیاورند وبرآورده سازند 

وتا اینکه در زمین امور مهم شریعت الهی که همانا عدل وترحم  .... وتااینکه.... وتااینکه

 . وراستگویی است منطبق وجاری شود

را به طور پسر مریم  د خودتان به حضرت عیس ی وتقاضا دارم تا شما اعتقا

واعتقاد خودت را با آیاتی از انجیل ثابت وتایید . روشن وواضح و صریح بیان فرمایید

بکنید تا  براحتی بتوانم حق را برایتان وبرای هر کس ی که خواستار حق باشد واز دوقیامت 

نزه ترس داشته باشد بیان صغری وکبری ترس داشته باشد واز معاد واز خداوند پاک وم

  (5). کنم

                                                           

واین ، براستی که کیفر وحکم برهرانسان در نتیجه اعمالی که اجنام داده است تعینی می شود - 5
ای اینکه چیزی را که مکلف به ادای آن است را آنرا مطرح کرد بر  احلسن امحد راهی که سید
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انتشار توحیدویکتاپرستی باشدوتوحید اولنی " به مردم بنمایاند وآن را به آهنا برساند وآن اینکه اوال
در تفسری  چیزی است که انبیاء با آن آمده اند واولنی شروع در دعوت آهنا است چون سید 

   .فاحته مراتب توحید را بیان منود سوره
مرتبه ذات اهلی وامسی که برآن داللت :ودوم( هو)مرتبه کنه وحقیقت وامسی که برآن داللت دارد:اول

وما االن مکلف ( حممد ص)مرتبه انسان وامسی که برآن داللت دارد او :میباشد وسوم(اهلل)میکند 
در دو مرتبه  پس اگردر این مرتبه  توحید را ثابت کردمی، به اثبات توحید در مرتبه انسان هستیم

 .  دیگر نیز اثبات خواهدشد یعنی در مرتبه ذات ومرتبه کنه وحقیقت
، درحمله نزول از مرتبه ذات به مرتبه انسان خطا کردند ومرتکب اشتباه شدند(نصاری)مسیحیان 

به مهنی خاطر ، خداست بودند که عیسی کردند ومعتقد پیدا وبه جتسد وجتسم اعتقاد
اقرار به قبول آنکه خداوند اورا تنصیب منوده واطاعت از آن :در مرتبه انسان ازمهمرتین الزمه توحید

، است چون شرک در اینجا یعنی انتخاب آنکه خداوند اورا تنصیب نکرده است میباشد
اعرتاض به دستور وامر خداوند پاک ومنزه است وبه این خاطر است که توحید در مرتبه :وکفر

قعی که با راه وروش خداوند تطابق داشته باشد وراه وروش انسان ثابت می شود آهنم در مو 
خداوند کتاهبای آمسانی اوست ومتام کننده کتاهبای او که جامع مهه آهناست که قرآن کرمی می 

 .  باشد
وبراستی متامیت توحید برای کسی که خود قرآن بشود ثابت میشود یعنی برای کسی که متام قرآن را 

وقتی که برای او فتح حاصل شد واوقرآن  نطوری که برای رسول اهلل مها، بر خود منطبق سازد
می باشد وبدین  واین اولنی هدف سید ، فرمود احلسن  مهانطوری که سید امحد، شد

وبدین طریق حق از باطل قابل متییز ، طریق برای عده زیادی ازمردم که امیان آوردند شناخته شد
یق یک راهی برای استدالل برای حق ارائه داد بطوری  ازاین طر  وحضرت عیسی ، خواهند شد
از پیامربان دروغنی برحذر باشید که آهنا به صورت ظاهری فریبنده بسوی مشا می آیند )که فرمود 

وآهنا را از عملکردشان تشخیص می دهید وهیچ کس ، ولی در درون چون گرگهای درنده هستند
وبه مهنی ، ونیز انتظار ندارد که از علوفه اجنری بچیندانتظار ندارد که از بوته خار انگور بچیند 

ودرخت نیک ، خاطر هردرخت نیک مثره نیک خواهد داد وهر درخت پست مثره پست خواهد داد
، منی تواند مثره ومیوه بد وپست بدهد ونه درخت پست نیز منی تواند مثره ومیوه نیک وخوب بدهد
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 احمد الحسن

* * * 

 چگونه شما می گویید که حضرت عیس ی ، پسر  و روح القدس ، به نام پدر /سوال

در آخر الزمان ظاهر می شود وپشت سر شخص ی که شما می گویید پیامبر نیست نماز می 

پیامبرپشت سر  وچگونه یک ؟ خواند ونام او محمد املهدی است آیا این عجیب نیست

  ؟ کس ی که پیامبر نیست نماز می خواند
Reta Jorj                                                                                                                                    - زن مسیحی 

 هـ ق 6241                                                                                                                                                                                             

* * * 

دو احتمال  پشت سر امام مهدی  نماز حضرت عیس ی  : خواهر گرامی /جواب

 . : دارد

که . باشد بهتر وافضل تر از حضرت عیس ی  این که امام مهدی  : احتمال اول 

 . مقام نبوت داشته باشد اگراین احتمال درست باشد پس باید امام مهدی " قاعدتا

وحتی اگر . (6)که در این صورت در خصوص سوالی که گفتید جای هیچ اشکالی وجود ندارد 

                                                                                                                                                                                     

، باشد آنرا قطع می کنند ودر آتش می اندازند وهر درختی که مثره ومیوه خوب ونیک نداشته
 .  3اجنیل متی اصحاح  (وبدین طریق پیامربان دروغنی را از مثره آهنا تشخیص خواهید داد

به مهنی دلیل مهه کسانی که به آنچه  حضرت عیسی مسیح آورده است امیان داشته باشند حق را 
واگر توحید در یک اجتماع ,خواهد کرد وبه این قاعده ودلیل عمل ، از باطل تشخیص می دهند

چون مهه ، معینی ثابت شد امنیت وامان برقرار می شود وصلح وسالم عمومیت پیدا می کند
واگر ، تناقضات بدلیل عدم توافق بوجود آمده از مراتب ومتایز بنی موجودات در عامل دنیوی است

، ی تناقض ودمشنی قرار می گریدمراتب تناقض بنی مردم کم شود وازبنی برود دوستی والفت جبا
    .   واین بدست منی آید مگر با سری و راه رفنت در مسری توحید

یکی از حجتهای خداوند برطبق آنچه که از گفته های پیامربان است می  امام مهدی  - 2
 احلسن  یکه سید امحد مهانطور، چه در تورات ویا اجنیل ویا قرآن نوشته شده باشد، باشد
بطوریکه کتاهبای مقدس برخلفای ، کتاب ودر کتاهبای دیگری که منتشر شد گفته است  دراین

وآهنا کسانی هستند که حکومت کرده ، دوازده نفر که حکومت میکنند مطالب زیادی نوشته است
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وعدالت اهلی تاکنون ، وعدالت خداوند برپا منی شود مگر بوسیله آهنا، ومالک زمنی می شوند
وباتوجه به اینکه پیامربان ویا خامت پیامربان وآن حممد رسول اهلل ، نگردیده است برروی زمنی متحقق

ودوازده نفرخلیفه از مهدینی ، است  پس اینها دوازده خلیفه هستند که بعداز امامان می آیند
واین مهان ، برآهنا نص صریح شده است وآهنا را شناختیم هستند که از طریق رسول اهلل 

وباتوجه به اینکه نبوت منقطع شده است ، مقدس رسول خدا بر آن تاکید منوداست که شریعت 
یعنی مصداق آن منقطع شده است واما بعنوان مقام نبوت وآن استمرار دارد وبرای هر کسی که 
، شناخت حجت خدا بوسیله نص صریح خداوند یا خلیفه او راقبول داشته باشد ثابت شده است

وهرکس که دارای مقام امام باشد مقام نبوت ، نبی بوجود می آید چون خالفت بعنوان امام ویا
ولی هرکس مقام نبوت داشته باشد ممکن است که مقام امامت برای او ، برای او موجوداست
َوِإِذ ) :واین مهان چیزی است که قرآن کرمی بیان منوده است خداوند می فرماید، ثابت نشده باشد
ِبَكِلَماٍت َفَأمَتَّه نَّ قَاَل ِإِّني َجاِعل َك لِلنَّاِس ِإَمامًا قَاَل َوِمن ذ ريیَِِّت قَاَل اَل یَ َنال  َعْهِدي  ابْ تَ َلى ِإبْ رَاِهیَم َربُّه  

وابراهیم پیامرب است ولیکن خداوند پاک ومنزه براو مّنت گذاشته مقام .      :البقرة (الظَّاِلِمنیَ 
وسید .  نی که خداوند براو مقرر کرده بود قبول شدامامت را به او دادآهنم بعداز اینکه در آزمو 

امامت یعنی تسلط وبرعوامل باالیی وپایینی با اذن )امامت را تعریف منود که  امحد احلسن 
وممکن ، خداوند است وفرماندهی سپاه خداوند در این عوامل وتصرف واستفاده در این عوامل

 :اجلواب املنری (شداینکه مقام نبوت را داشته با نیست که انسان مقام امامت راداشته باشد قبل از
 .  3جواب سوال مشاره  ج

ثابت نشده  وباتوجه به اینکه مقام امامت نه در اجنیل ونه در قرآن برای حضرت عیسی 
مقام امامت بوسیله احادیث  است ولی مقام نبوت ورسالت برای او ثابت شد وامام مهدی 

و ثابت شده است چون او یکی از دوازده امام می باشد برای اذکر شده از رسول اهلل 
ومهانطور که گفتیم هرکس که مقام امامت برای او ثابت شده باشد مقام نبوت نیز را دارد ومقام 

 .  امامت باالتر از مقام نبوت است

 واالن برمی گردمی به حبث اینکه حضرت حممد خامِت پیامربان وخامتَ : احلسن می فرماید امحد سید
براو باد آخر ین پیامربان که از سوی خداوند فرستاده شده اند می  واوکه صلوات خداوند، آهناست
وبعداز اسالم دین ، ورسالت او وکتاب او قرآن وشریعت او تا روز قیامت باقی خواهد بود، باشد
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آل ( ه  َوه َو ِف اْْلِخَرِة ِمَن اْْلَاِسرِینَ َوَمْن یَ ْبَتِغ َغی َْر اْْلْسالِم ِدیناً فَ َلْن ی  ْقَبَل ِمنْ )دیگری بوجودخنواهدآمد
پس هرکس از مومنان که در برابر ، مفتوح می باشدآدم  ولی مقام نبوت برای بنی 55عمران

، خداونددر عمل خود ودر عبادت خود اخالص داشته باشد می تواند به مقام نبوت برسد
واهبای صادقه میباشد مفتوح مانده مهانطوریکه راه وصول وحی خداوند به بنی آدم که مهان خ

 .  است واین ملموس وموجود در عامل واقع می باشد

واما فرستادن پیامربان یعنی فرستادن کسی که به مقام نبوت رسیده است ازجانب خداوند پاک 
محایت ودفاع بکنند ویا دین جدیدی رابوجود  ومنزه می باشدحال چه اینکه از شریعت حممد 

 .  ن وجود ندارد واین مهان چیزی که خداوند آنرا با بعثت رسول خدا خامته داده استبیاورند که ای
، انسان کامل وخلیفه خدا :ولیکن بعداز بعثت رسول خدا دوباره جتدیدشده وآن اموری چون

رسول اهلل ومهه وامر فرستادن رسول از حممد ، وظهور خدا در فاران وصورت وجتلی الهوت
فرستاده شدند که جتلی خداوند بسوی این مردم هستند ولیکن از حممد امامان فرستاده ای 

نَ ه ْم بِاْلِقْسِط ):خداوند فرمود.  در بنی خملوقات است َوِلك لي أ مٍَّة َرس وٌل فَِإَذا َجاَء َرس وهل  ْم ق ِضَي بَ ی ْ
 .  3  :یونس (َوه ْم ال ی ْظَلم ونَ 

ِلك لي أ مٍَّة َرس وٌل )ه تفسری این آیه از ایشان پرسیدمبار  در :گفت  به نقل از ابی جعفر ، جابر از
نَ ه ْم بِاْلِقْسِط َو ه ْم ال ی ْظَلم ونَ  تفسریها بالباطن، أن لكل ): فرمود (فَِإذا جاَء َرس وهل  ْم ق ِضَي بَ ی ْ

قرن من هذه األمة رسواًل من آل حممد، خيرج إىل القرن الذي هو إلیهم رسول، و هم األولیاء 
نَ ه ْم بِاْلِقْسطِ ):اپیامربان هستند، و أما فرمایشوآهن فرمود که معنی آن ، (فَِإذا جاَء َرس وهل  ْم ق ِضَي بَ ی ْ

اینکه  پیامربان با عدل ودادقضاوت میکنند وبرکسی ظلم منی کنند مهانطوریکه خداوند فرموده 
َا أَْنَت م ْنِذٌر َوِلك لي قَ ْوٍم َهادٍ ):وخداوندفرمود .  است  .  3 :الرعد (ِإمنَّ

هر امامی هدایتگر :باره آیه ولکل قوم هاد سوال کردم فرمود در از فضیل گفت از امام صادق
 .  است برای مردمی که درزمان خودش باشند
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رح کرده  وبه آن من هم به این احتمال اعتقاد داشته با شم ولی احتمال دوم را نیز مط

 . جواب خواهم داد

باشد که در این  افضل تر از امام مهدی  این که حضرت عیس ی  : احتمال دوم

حال اشکالی در خصوص چیزی که شما مطرح کردید وجود دارد که آن هم در دایره بحث 

 . در خصوص حق وحقیقت است

د است همان طوری وجواب دو کتاب انجیل و تورات ویا عهد جدید وعهد قدیم موجو 

را  وداوود ( طالوت)قصه شاؤول  (عهدقدیم)واز تورات . که در قرآن نیز موجود است

با . برایت انتخاب می کنم که داوود پیامبری از پیامبران الهی بود واز طالوت افضل تر بود

 ابتدا یک سرباز در لشکر طالوت بود وبه دستورات او عمل این حال حضرت داوود 
                                                                                                                                                                                     

ا أَْنَت م ْنِذٌر َوِلك لي قَ ْوٍم هادٍ درباره قول خداوند که  ابی جعفر از بیم رسول خدا :فرمود ِإمنَّ
انی یکی از ما هدایتگر است بسوی چیزی که رسول خدا آورده است دهنده است ودر هرزم

 .  (است سپس اوصیاء یکی بعداز یکی او علی  از سپس هدایتگر بعد

ا أَْنَت م ْنِذٌر َوِلك لي قَ ْوٍم هادٍ  :گفتم ابی بصری گفت از ابی عبداهلل  از رسول خدا بیم :فرمود ِإمنَّ
پس گفتم  ؟ اباحممد آیا امروز هدایتگری وجود دارد ای –هدایتگر است  دهنده است وعلی 

مهیشه از مشا هدایتگر هبداز هدایتگر وجود دارد تا اینکه به مشا رسیده است پس ، بله فدایت شوم
مورد رمحت قرار دهد اگر هر آیه ای برشخصی نازل شود وآن شخص مبرید  را خداوند تو :فرمود

می مرید ولیکن قرآن زنده است ودر کسی که مانده است  آن آیه نیز مبرید در این صورت قرآن هم
 .  جریان می یابد مهانطوریکه در قبل از آن جریان یافته بود

ا أَْنَت م ْنِذٌر َوِلك لي قَ ْوٍم هادٍ )از ابی جعفر درباره قول خداوند تبارک وتعالی آمده است که  (ِإمنَّ
لی خبدا قسم که این از ما نرفته است هدایتگر است و  رسول اهلل بیم دهنده وعلی  :فرمود

 .  ومهچنان در ما وجود دارد تا روز قیامت(هدایتگری)

رسول اهلل وبسوی حممد هستند ومهچننی  فرستادگانی هدایتگر ازسوی حممد  پس آهنا 
مهه آهنا که صلوات خداوند برآهنا باد دارای مقام نبوت هستند بلکه شرط اول فرستادن که تغیری 

بد وآن متامیت عقل است که باید به مقام آمسان هفتم کلی که آمسان عقل است منی یا
 .   3 تاب نبوت خامته ص ک(رسید
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پادشاهی است که به دستور خداوند (شاؤول)واز او پیروی می کرد چون طالوت می کرد 

پاک ومنزه وبلند مرتبه تعیین شده بود پس داوود جالوت را در موقعی که سربازی از 

در تورات وقصه طالوت ( 17اصحاح –صموئیل اول ). سربازان طالوت بود به قتل رساند

 (8)و(7). در قرآن را نیز بخوان

                                                           

فلسطینیها لشکر خودرا برای جنگ ) :3 اصحاح ، 51 ص ج:کتاب عهد جدید وقدمی- 3
در افس دمیم اردو ، آمادهکرده در سوکوه که در یهودا است مجع شدند ودر میان سوکوه وعزیقه

ایاله مجع شده در مقابل فلسطینیها صف آرایی کردند به این  ۀزدند شائول ومردان اسرائیل نیزدر در
از اردوی  .  نریوهای فلسطینی واسرائیلی در دو طرف دره در مقابل هم قرار گرفتند، ترتیب

او به سه  فلسطینی ها هپلوانی از اهالی جت به نام جلیات برای مبارزه با اسرائیلی هابریون آمد قد
وزن زره اش در حدود .  مرت می رسید وکاله خودی مفرغی برسر وزره ای مفرغی برتن داشت

پنجاه وهفت کیلو بود پاهایش با ساق بندهای مفرغی پوشیده شده وزوبنی مفرغی بر پشتش 
آویزان بود چوب نیزه اش به کلفتی چوب نساجان بود سرنیزه آهنی او حدود هفت کیلو وزن 

  .  سرباز جلوی او راه می رفت وسپر او را محل می کردداشت یک 
ای نوکران ؟ چرابرای جنگ صف آرایی کرده اید:دوگفت از صد اسرائیلی ها را و جلیات ایستاد

شائول من ازطرف فلسطینی ها آمده ام پس یک نفررا ازطرف خود انتخاب کنیدویه میدان 
ست داده بکشدآنوقت سربازان ماتسلیم میشوند بفرستیدتابا هم مبارزه کنیماگر اوتوانست مرا شک

اما اگرمن اوراکشتم مشابایدتسلیم شویدمن امروزنریوهای اسرائیل رابه مبارزه می طلبم یک 
مردبفرستیدتابامن جبنگد وقتی شائول وسپاهیان اسرائیل این را شنیدند بسیار ترسیدند داوود هفت 

پریوساْلورده شده بود از اهالی افراته واقع دربیت برادربزرگ تر از خود داشت پدر داوود که اینک 
ابیناداب ومشاه بودند که مهراه شائول به جنگ رفته بودند ، حلم یهودابودسه برادر بزرگ داوود الیاب

داوود کوچکرتین پسر یسی بود وگاهی ازنزد شائول به بیت حلم می رفت تا گوسفندان پدرش را 
 .  بچراند

عصر به مدت چهل روز به میدان می آمد ودر مقابل اسرائیلی ها آن فلسطینی هرروز صبح و 
این ده کیلو غله برشته وده نان رابگری وبرای :روزی یسی به داوود گفت.  رجزخوانی می کرد

برادرانت به اردوگاه برب این ده تکه پنری را هم به فرمانده آنان بده وبپرسکه حال برادرانت چطور 
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برای ما بیاور آهنا مهراه شائول وجنگجویان اسرائیل در دره ایاله علیه  است وخرب سالمتی ایشان را
 .  فلسطینی ها می جنگند

داوود صبح زود برخاست وگوسفندان پدرش رابه دست چوپانی دیگر سپرد وخود آذوقه رابرداشته 
تند به  عازم اردوگاه اسرائیل شد اودرست مهان موقعی که سپاه اسرائیل فریاد میزدوشعارجنگی میگف

کنار اردوگاه رسید طولی نکشید که نریوهای متخاصم درمقابل یکدیگر قرار گرفتند داوود آنچه با 
خود داشت به افسر تدارکات حتویل داد وبه میان سپاهیان آمد وبرادرانش را پیدا کردهاز احوال آهنا 

سطینی جلیات جویا شد داوود در حالی که با برادرانش صحبت می کرد چشمش به آن هپلوان فل
افتاد اواز لشکر فلسطینی ها بریون آمده مثل دفعات پیش مشغول رجز خوانی بود اسرائیلی ها 
چون اورا دیدند از ترس پابه فرار گذاشتند آهنا به یکدیگر می گفتند ببینید این مرد چطور مارا به 

ش را هم به عذاب آورده است پادشاه به کسی که اورا بکشد پاداش بزرگی خواهد داد دخرت 
داوود به کسانی  .  عقداودرخواهد آورد وخانواده اش را نیز از پرداخت مالیات معاف خواهد کرد

این فلسطینی بت پرست کیست که این چننی به سپاهیان خدای :که در آجنا ایستاده بودند گفت
ند چه پاداشی زنده توهنی می کند به کسی که این هپلوان را بکشد واسرائیل را از این رسوایی برها

 .  آهنا گفتند که چه پاداشی داده خواهد شد؟ داده خواهد شد
اما چون الیاب برادر بزرگ داوود گفتگوی اورا با آن مردان شنید عصبانی شده وبه داوود  

چه کسی از گوسفندهایت در صحرا مراقبت می کند تو به هبانه ؟ تودراینجا چکار می کنی:گفت
؟ مگر من چکار کرده ام :داوود در جواب برادرش گفت.  ا آمده ایمتاشای میدان جنگ به اینج
نزد عده ای دیگر رفت واز آنان نیز مهان سوال را کرد ومهان  بعد؟ آیا حق حرف زدن هم ندارم

وقتی صحبتهای داوود به گوش شائول رسید اورا به نزد خود احضار منود داوود به .  پاسخ را شنید
 :شید این غالمتان می رود وبا آن فلسطینی می جنگد شائول گفتهیچ نگران نبا :شائول گفت

تو جوان وبی جتربه هستی ولی او از زمان جوانی اش مرد جنگی  ؟ او جبنگی چگونه می توانی با
 .  بوده است

وقتی من گله پدرم را می چرامن وشریی یا خرسی می آید تا بره ای را از گله بربد  :اما داوود گفت
م وبره را از دهانش می گریم واگر به من محله کند گلویش را می گریم وآنقدر میزمن تا دنبالش می کن

این فلسطینی بت پرست را هم که به سپاهیان خدای . مبریدغالمت هم شری کشته است وهم خرس
زنده توهنی می کند مثل آهنا خواهم کشت خداوند مرا از دهان شری واز چنگ خرس رهانید از 
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بسیار خوب برو خداوند :سراجنام شائول راضی شد وگفت. یز جنات خواهد داددست این مرد ن
پس شائول لباس جنگی خود را به او داد  داوود کاله خود مفرغی را برسر گذاشت .  به مهراهت

ولی دیدبه . وزره را برتن کرد سپس مششری را به کمر بست وچند قدم راه رفت تا آهنا را امتحان کند
حرکت کند اوبه شائول گفت به این لباسها عادت ندارم با اینها منی توامن راه بروم زمحت می تواند 

پس آهنا را از تن خود به بریون آورد آنگاه پنج سنگ صاف از کنار رودخانه برداشت ودر کیسه 
چوپانی خود گذاشت وچوبدستی وفالخن را بدست گرفته به سراغ آن فلسطینی رفت جلیات در 

سپر اورا پیشاپیش او محل می کرد به داوود نزدیک شد داوود را برانداز کرد ودید  حالی که سربازی 
مگرمن سگ هستم که با چوبدستی پیش من :که پسر ظریفی بیش نیست اورا مسخره کرد وگفت

جلو بیا تا گوشت :داوود را نفرین کرد سپس به داوود گفت، بعدبه نام خدایان خود؟ آمده ای
توبا مششری ونیزه وزوبنی به جنگ  :داوود گفت. ودرندگان صحرا بکنم بدنت را خوراک پرندگان

من می آیی اما من به نام خداوند قادر متعال یعنی خدای اسرائیل که تو به او توهنی کرده ای باتو 
امروز خداوند تورا به دست من خواهد داد ومن سر تورا خواهم برید والشه سپاهیانت . می جنگم

ودرندگان صحرا خواهم ساخت به این وسیله متام مردم جهان خواهند دانست  را خوراک پرندگان 
که در اسرائیل خدایی هست ومهه کسانی که در اینجا هستند خواهند دید که خداوند برای پریوز 
شدن نیازی به مششری ونیزه ندارد در این جنگ خداوند پریوز است واو مشارا به دست ما تسلیم 

قتی دید جلیات نزدیک میشود بسرعت به طرف او دوید ودست به داخل  داوود و .  خواهد منود
کیسه اش برد وسنگی برداشته در فالخن گذاشت وبه طرف جلیات نشانه رفت سنگ درست به 
پیشانی جلیات فرو رفت واو را نقش زمنی ساخت بدین ترتیب داوود بایک فالخن ویک سنگ 

مششری اورا از غالفش بریون کشید ، ت دویدهآن فلسطینی را کشت وچون مششریی در دست نداش
وبا آن سرش را از تن جدا کرد فلسطینی ها چون هپلوان خود را کشته دیدند برگشته پابه فرار  

اسرائیلیها وقتی وضع را چننی دیدند برفلسطینی ها یورش بردند وتا جت ودروازه های . گذاشتند
ر جاده ای که به شعرمی می رود از الشه های عقرون آهنا را تعقیب کردند وکشتند بطوریکه سراس

فلسطینی ها پرشد بعداسرائیلیها برگشته اردوگاه فلسطینیها راغارت کردند داوود هم سر بریده 
وقتی داوود به جنگ جلیات .  جلیات رابه اورشلیم برد ولی اسلحه اورادر خیمه خود نگاه داشت

.  أبنری گفت به جان تو قسم منی دامن؟ وان کیستمی رفت شائول از ابنری فرمانده سپاه خود این ج
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را برایت (یوحنا)و حضرت یحیی  قصه حضرت عیس ی (عهدجدید)ز انجیل واما ا 

 انتخاب می کنم که عیس ی  افضل تر از حضرت یحیی بود با این حال حضرت عیس ی 

طهارت وتزکیه (تعمید)برای غسل تعمید به نزد حضرت یحیی آمد با وجود این که این امر 

خود را حجت خدا بر حضرت عیس ی وتقدس را بیان می نمایدودر این مقام حضرت یحیی 

  نشان داد یعنی حضرت یحیی مثال حجت خدا بر عیس ی شد .  

در این حال عیس ی از شهر جلیل به اردن آمد تا )در انجیل متی اصحاح سوم آمده است

را غسل تعمید دهد ولیکن حضرت یحیی اورا از این کار منع کرد وبه او  حضرت یحیی او

اما عیس ی گفت مرا . این منم که باید از تو تعمید بگیرم، نیستاین کار شایسته  : گفت

تعمید بده زیرا این چنین حکم خدا را بجا می آوریم فلذا حضرت یحیی قبول کرد و پس از 

                                                                                                                                                                                     

بعداز آنکه داوود جلیات را کشت ابنری اورا در  ؟ پس برو ببنی این پسر کیست:شائول گفت
پسر  ؟ ای جوان تو پسر کیستی:حالیکه سر جلیات در دستش بود نزد شائول آورد شائول پرسید

  .  غالمت یسی بیت حلمی
ِإىَل اْلَمإِل ِمن َبِِن ِإْسرَائِیَل ِمن بَ ْعِد م وَسى ِإْذ قَال وْا لَِنِبٍّ هلَّ م  ابْ َعْث لََنا َمِلكاً  َأملَْ تَ رَ ):قال تعاىل - 5

 َأالَّ ن  َقاِتَل ِف  ن َُّقاِتْل ِف َسِبیِل الّلِه قَاَل َهْل َعَسْیت ْم ِإن ك ِتَب َعَلْیك م  اْلِقَتال  َأالَّ ت  َقاتِل وْا قَال وْا َوَما لََنا
یاًل مين ْه ْم َوالّله  َعِلیٌم َسِبیِل الّلِه َوَقْد أ ْخرِْجَنا ِمن ِدیَارِنَا َوأَبْ َنآئَِنا فَ َلمَّا ك ِتَب َعَلْیِهم  اْلِقَتال  تَ َولَّْوْا ِإالَّ قَلِ 

َنا َوقَاَل هَل ْم نَِبی ُّه ْم ِإنَّ الّلَه َقْد بَ َعَث َلك ْم طَال وَت َمِلكًا قَ * بِالظَّاِلِمنَی  ال َوْا َأَّنَّ َیك ون  َله  اْلم ْلك  َعَلی ْ
ْسطًَة ِف اْلِعْلِم َوََنْن  َأَحقُّ بِاْلم ْلِك ِمْنه  وملَْ ی  ْؤَت َسَعًة ميَن اْلَماِل قَاَل ِإنَّ الّلَه اْصطََفاه  َعَلْیك ْم َوزَاَده  بَ 

َوقَاَل هَل ْم نِِبی ُّه ْم ِإنَّ آیََة م ْلِكِه َأن یَْأتَِیك م  * ِسٌع َعِلیٌم َواجلِْْسِم َوالّله  ی  ْؤِت م ْلَكه  َمن َیَشاء  َوالّله  َوا
 ِف َذِلَك ْلیًَة التَّاب وت  ِفیِه َسِكیَنٌة مين رَّبيك ْم َوبَِقیٌَّة مميَّا تَ َرَك آل  م وَسى َوآل  َهار وَن حَتِْمل ه  اْلَمآلِئَكة  ِإنَّ 

قَاَل ِإنَّ الّلَه م ْبَتِلیك م بِنَ َهٍر َفَمن َشِرَب ِمْنه  فَ َلْیَس  فَ َلمَّا َفَصَل طَال وت  بِاجلْ ن ودِ *  لَّك ْم ِإن ك نت م مُّْؤِمِننیَ 
َوَزه  ه َو ن ْه ْم فَ َلمَّا َجاِمِني َوَمن ملَّْ َیْطَعْمه  فَِإنَّه  ِمِني ِإالَّ َمِن اْغتَ َرَف غ ْرَفًة بَِیِدِه َفَشرِب وْا ِمْنه  ِإالَّ قَِلیاًل مي 

جِبَال وَت َوج نوِدِه قَاَل الَِّذیَن َیظ نُّوَن أَن َّه م مُّالَق و الّلِه َكم مين ِفَئٍة  َوالَِّذیَن آَمن واْ َمَعه  قَال واْ الَ طَاَقَة لََنا اْلیَ ْومَ 
َنا َوَلمَّ * قَِلیَلٍة َغَلَبْت ِفَئًة َكِثریًَة بِِإْذِن الّلِه َوالّله  َمَع الصَّاِبرِیَن  ا بَ َرز وْا جِلَال وَت َوج ن وِدِه قَال وْا رَب ََّنا أَْفرِْغ َعَلی ْ
فَ َهَزم وه م بِِإْذِن الّلِه َوقَ َتَل َداو ود  َجال وَت َوآتَاه  الّله  * َصرْبًا َوثَ بيْت أَْقَداَمَنا َوانص ْرنَا َعَلى اْلَقْوِم اْلَكاِفرِیَن 

ممَّا َیَشاء  َوَلْواَل َدْفع  الّلِه النَّاَس بَ ْعَضه ْم بِبَ ْعٍض لََّفَسَدِت اأَلْرض  َولَ ِكنَّ الّلَه ذ و اْلم ْلَك َواحلِْْكَمَة َوَعلََّمه  
 .   5  – 2   :البقرة (َفْضٍل َعَلى اْلَعاَلِمنیَ 



 وصى وفرستاده امام مهدى در كتاهباى تورات واجنيل وقران ..………...…………………………………………………………………………………………1 

 

تعمید در همان لحظه حضرت عیس ی از آب خارج شد وآسمان برای او باز شد وحضرت 

 (9). (عیس ی آمد یحیی روح خدا را دید که همچون کبوتری به سوی حضرت

 افضل تر از حضرت یحیی وحضرت عیس ی  در دو حالت حضرت داوود 

 وستایش مخصوص خداست   (11). بودند وطالوت 

                                                           

 .2 -1 : عهد جدید -  
ن خداوند به راستی که خداوند پاک ومنزه ازبنی بندگان خود پیامربان را انتخاب کرد لیک -  

واطاعت از آهنا رابر مهه مردم .  برآهنا مّنت گذاشته وآهنا را حجتهای خداوند بر بقیه مردم قرار داد
را واجب  ولیکن بعداز اینکه بر آهنا فیض ورمحت خودرا  سرازیر میکند  حجیت آهنا.  ملزم کرد
اخالق حسنه ونیکو وهرپیامربی از پیامربان یک مدت زمانی را در بنی قوم خود با .  می کند

ولی اجیاد حجیت او بعداز مدت زمانی که خداوند به او امر کرد که به مردم آن .  زندگی می کند
واین اعالم به مردم مهزمان با نزول روح وامر خداوند براو  .  را اعالم بکند ملزم وواجب می شود

( حییی)که یوحنا بوجود آمد در حالی   واین چیزی است که برای حضرت عیسی .  می باشد
ولیکن بعداز اینکه توسط حییی غسل تعمید داده شد واز آب خارج شد آنگاه .  براو حجت بود

وحتی پیامربخدا حییی نیز دلیل .  آن روح براو نازل شده وحجیت اوبرمردم جهان را را به او داد
من  :یی دید وگفتوحی):اجنیل یوحنا.  شناخت او از عیسی این بود که دید روح خدا براو نازل شد

روح خدا را دیدم که به شکل کبوتری از آمسان آمد وبرعیسی قرار گرفت مهانطور که گفتم من نیز 
اورا منی شناختم ولی وقتی خدا مرا فرستاد تا مردم را غسل تعمید دهم در مهان وقت به من 

ن است که منتظرش هرگاه دیدی روح خدا از آمسان آمد وبرکسی قرار گرفت بدان که او مها:فرمود
هستید اوست که مردم را با روح القدس تعمید خواهد دادو چون من باچشم خود این را دیدم 

 .  شهادت می دهم که او فرزند خداست
وخداوند اخالص آهنا نسبت .  پس انسان در تالش برای بدست آوردن کماالت اهلی باید باشد

برای او منت گذاشت واز آن روح به مقدار  به او را دیده است وبرآهنا به اندازه اخالصشان
وبرتری حاصل شده برای پیامربخدا حضرت حممد .  اخالصشان برآهنا فیض اهلی را نازل می کند

واهل بیتش خباطر این مقدار اخالص آهناست که خدا عظیمرتین موارد این روح واین فیض  
 .  اهلی را بر آهنا نازل کرد
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 احمد الحسن

* * * 

سالم علیکم همه جوابهای شما  . الحسن سالم ودرود نیک وخوب به سید احمد /سوال

برای سوالات من اهمیت  بدست من رسید سپاسگزارم وخیلی ممنون هستم که این قدر 

می دهید ولیکن یک چیز مهمی مرا متحیر کرده است وآن این که شما از من در خصوص 

من از اهل )سطح سواد وسطح دین داری خود از من سوال نمودید وخود شما گفتید 

... انجیل به آن آگاهترم واز اهل تورات به آن آگاهترم واز اهل قرآن به آن آگاهترم وغیره

س چگونه امام شما در مورد این که سطح سواد وسطح دین من چیزی به شما پ(الخ

همراه با ؟ نگفته است تا برای امثال من صحت گفته هایتان را ثابت کنید جواب چیست

 . تشکر وتقدیر واحترام وعالقه من به شما انشاهلل خداوند نگهدار شما باشد
Reta Jorj                                                                                                                                    - زن مسیحی 

                                                                                                                                                                                     

روح القدس مهانا روح طهارت وعصمت  :این روح می فرمایددر تعریف  سید امحد احلسن 
ووجه اهلل یا خدای ، پس اگربنده ای با نیت خالصانه متوجه خداوند پاک ومنزه گردید.  است

خداوند او را دوست داشته فرشته ای را مأمور برای او می گذارد تا او ، خویش را خواستار باشد
هر بدی وشرارت خارج می مناید وراه کسب کاملرتین  را به سوی خری وصالح هدایت منوده واز
وروح القدس واسطه ای برای انتقال علم ودانش برای ، اصول اخالق وکمال را با او طی می کند

وروح ، وارواح القدس زیاد هستند ویکی نیست.  انسانی که به آن مأمور شده است می باشد
ن دیگر بود پاینی تر از روح القدس که با بود ومهراه پیامربا القدس که مهراه حضرت عیسی 

واین مهان روح القدس .  بود میباشد :وامامان وحضرت علی وفاطمه  حممد رسول اهلل 
وبعداز وفات ، که به مهراه هیچکس پاینی منی آید مگر با حضرت حممد   عظیم وبزرگ است

، ه مهدینی دوازده نفرسپس بعداز اینها ب :سپس به امامان وسپس به فاطمه  او به علی 
خصوص فرمایش خداوند  در از ابا عبداهلل  :به نقل از ابی بصری گفت .  منتقل شده است

َنا ِإلَْيَك رُوحًا ِمْن َأْمرِنَا َما ُكْنَت َتْدِري َما اْلِكَتاُب َوال ):تبارک وتعالی سوال کردم وََكَذِلَك َأْوَحي ْ
يَمانُ  خملوقات خداوند که از جربئیل ومیکائیل بزرگرت می باشد  موجودی از  :فرمود،  5شوری (اْْلِ

که مهراه با رسول خدا بود که اخبار را به او می داد واو را کمک ویاری می کرد که بعداز رسول 
 .5  وال مشاره جواب س/1ج:کتاب متشاهبات(خدا مهراه با امامان بوده است
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دیگران را نجات می : کاهنان اعظم وسران قوم نیز اورا مسخره کرده می گفتند) /جواب

توکه ادعا می کردی پادشاه یهود هستی چرا از صلیب ، دادولی نمی تواند خودرا نجات دهد

ه خدا توکل داری پس چرا خدا نجاتت توکه می گفتی ب؟ پایین نمی آیی تابه تو ایمان آوریم

نگاه می کرد نمی داند که  وآیا کس ی که که به حضرت موس ی (  1) (11)(؟نمی دهد

                                                           

     1- 1: 5 اجنیل مرقس اصحاح ،   -  : 3 اجنیل متی اصحاح  -   
عادات وعقاید عموم مردم یکی است واین چیزی است که سنت های کسانی که قبل از  -   

وبراستی که دیگران بر طریق وراه کسانی که قبل از آهنا بوده اند سری می  ، آهنا بوده اند می باشد
حقیقت خیلی چون نفس آهنا به چیزهایی تعلق دارد که از ، کنندوآهنا پیامربان را مسخره میکردند

ومی خواهند که پیامربان خدا را هم با این چیزها متعلق کرده باخود مهراه کنند در ، دور است
چون منی توان  .  حالی که پیامربان از طرف خدا مأمور ند به اینکه باآهنا در این امور مهراه نشوند

بت کرد وحق نیز بوسیله بوسیله باطل حق را ثابت کرد یعنی منی توان با استداللت باطل حق را ثا
بدین خاطر پیامربان به رساندن چیزی که از سوی خدا به آن مأمور شده ، باطل شناخته منی شود

واما اضافه کردن چیزی که مردم از آهنا ، اند مکلف هستند بدون اینکه آنرا کم یا زیاد بکنند
این " ر این حال پیامربان اصالخبواهند براوامر اهلی که به آن مکلف شده اند از مجله افراد جاهل د

وآهنا عموم مردم را به سعی وتالش در ، راقبول نکرده وحرف این جاهالن را قبول منی منایند
خصوص چیزی که خدا به آهنا رسانده است تشویق می منایند وبوسیله اسباب وراههایی که در 

بردن معجزه درقبال اختیار دارند یاد می دهند ونه بوسیله راههای سخت ومشکل چون بکار 
چون اگر معجزه اساس یک دعوت باشد در این صورت انسان .  سعی وتالشی که اجنام می دهند

مأمور وجمبوراست  وخمتار منی باشد ودر هنایت امتحان باطل می شود وجمازات وپاداش نیز باطل 
می شود سپس انسان در مسری امیان به خدا با مشکالت وامتحانات زیادی مواجه .  می شود

چون هرکسی از آهنا امیان .  واین در مسری اشخاص مومن بسوی خدا خیلی واضح وروشن است
بیشرتی داشته باشد امتحانات او نیز بیشرت خواهد بود وبوسیله امتحان خداوند از بندگان خود  

ی وخداوند م.  گناهان را دفع می مناید پس مصیبتهای یک قوم برای قوم دیگر فواید زیادی دارد
ْعَضه م الَِّذیَن أ ْخرِج وا ِمن ِدیَارِِهْم ِبَغرْیِ َحقٍّ ِإالَّ َأن یَ ق ول وا َرب َُّنا اللَّه  َوَلْواَل َدْفع  اللَِّه النَّاَس ب َ ):فرماید



 انتشارات انصار امام مهدى  ..................................................................................................... 3 

 

                                                                                                                                                                                     

َمْت َصَواِمع  َوبَِیٌع َوَصَلَواٌت َوَمَساِجد  ی ْذَكر  ِفیَها اْسم  اللَِّه َكِثریًا َولََینص   َرنَّ اللَّه  َمن یَنص ر ه  ِإنَّ بِبَ ْعٍض هلَّ دي
  .     :احلج (اللََّه َلَقِويٌّ َعزِیزٌ 

این " وقتی که انسان اموری را که به او تأویل میشوند ممکن است یابلکه اکیدا به مهنی خاطر
وممکن است که خیلی از اموری که در علم خداوند وجود دارند خیلی ، امورات را اجنام منی دهد

ولی از سوی انسان ممکن است ، وقوع آهنا در عامل امکان وماده ضروری باشد و، ضروری باشند
با کراهت مواجه شود یعنی برخالف میل او باشد وهر امر مکروه ودوست نداشتنی ازجانب انسان 
پیگریی آن وسری در مسریحتقق آن ممکن نیست به مهنی خاطر این امور غیبی از سوی خلیفه خدا 

وبه مهنی خاطر برای ، خنواهد شد مگر اینکه در موقعیت ضروری قرار گریدبرروی زمنی صادر 
.  اصحاب امری املومننی جای شک وتردید بوجود آمد که آهنا شیئی از علم امری املومننی را شناختند

به نقل از ابی بصری گفت از ابی عبداهلل .  ولی آهنا در بعضی از موارد دچار اکراه شده بودند
علم به ساعت وفات ویا امتحانات خود  ز چه طریقی اصحاب امام علی ا)سوال کردم 

پس با حالت شبیه به عصبانیت به من جواب داد ازچه کسی آن امر : حصول یافتند؟  گفت
جامن به فدایت چه چیزی مانع مشا شده است؟ :است مگر غری از خود آهناست پس گفتم

که شیئی آسان وکمی از آن را باز علیت که بسته شده ومگر حسنی بن این دری اس:فرمود
   1الزام الناصب ص.....( ای ابا حممد آهنا برروی دهاهنایشان: سپس فرمود.   منود

...  مهچون احضار شیاطنی ویا پیشگویی وغریه، سپس کارهایی که از طریق معجزه اجنام می شود
یا بعبارتی دیگر انسان ، از ضروریات نیست که از طریق آهنا رضای  خداوند استدالل شود، 

واین مهان چیزی است که ، واو حجتی از حجتهای خداوند است، دارای مقام قرب اهلی است
گمان نکنید هرکه خودرا مومن نبهشت خواهدرفت ممکن ). به آن اشاره منود حضرت عیسی 

انند به است عده ای حتی مرا خداوند خطاب کنند اما به حضور خدا راه نیابند فقط آنانی می تو 
در روز قیامت بسیاری نزد من آمده خواهند  .  حضور خدا برسند که اراده او را جبا آورند

خداوندا، خداوندا ماپیغام تورا به مردم دادمی وباذکر نام تو ارواح ناپاک را از وجود افراد :گفت
را منی مشا" من اصال:بریون کردمی ومعجزات بزرگ دیگر اجنام دادمی ولی من جواب خواهم داد

  3اجنیل متی اصحاح (.شناسم ازمن دور شوید ای بدکاران
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چه چیزی در دست دارد پس چگونه خداوند سبحان وپاک ومنزه نمی  حضرت موس ی 

  ؟ داند وچرا از او سوال کرد که چه چیزی در دست توست ای موس ی

 الحسن احمد

* * * 

یا ممکن است قوای دیگری برقوه وهمی وخیالی شما مسلط شده واین آ /سوال

  ؟ احساس را برای شما بوجود آورده است
Reta Jorj                                                                                                                                    - زن مسیحی 
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 هرکس از خدا باشد کالم خدا را می شنود وچون ) : گفت یس یحضرت ع /وابج

شما گوش فرا نمی دهید بنابراین ثابت می کنید که از خدا نیستید پس سران وبزرگان 

ای سامری اجنبی مااز ابتدا درست می گفتیم که تو دیوانه ای  : قوم یهود فریاد زده گفتند

من دیوانه نیستم ولیکن به پدرم احترام می گذارم ولی  : جواب داد وحضرت عیس ی 

، با این که من نمی خواهم که خود را بزرگ جلوه دهم، ی کنیدشما به من بی احترامی م

خدا مرا بزرگ می کند این که من می گویم عین حقیقت است هرکه احکام مرا اطاعت 

     (13) (14)(کند هرگز نخواهد مرد

                                                                                                                                                                                     

وجود اینکه آهنا ادعا  با قول خود عمل آن اشخاص را انکار می کند وقبول ندارد با وعیسی 
می کنند که بر ملت او وبرشریعت او هستند وآهنا به این کرامات ومعجزات که به اسم او بر مردم 

جاج کردند به اینکه اینها دلیلی هستند که آهنا از مومنان هستند ولی او اجنام می دادند نیزبراو احت
   .   از آهنا قبول منی کند وآهناوبرآهنا حکم منود براینکه این عمل آهنا شر وشیطانی است

         
َها َوأَه شُّ هِبَا قَاَل ِهَي َعَصاَي أَتَ وَكَّأ  عَ * َوَما تِْلَك بَِیِمیِنَك یَا م وَسى ) :خداوند می فرماید - 1  َلی ْ

 .  5  – 3  :طه (َعَلى َغَنِمي َوِلَ ِفیَها َمآِرب  أ ْخَرى

 .اصحاح هشتم  :اجنیل یوحنا -  
خواستند که عدم امیان خود به مسیح را توجیه کنند واین  (باد آهنا بر لعنت خدا)علمای یهود  - 

بوجود آمد وظاهر شد بلکه  اهتامات را به او زدند چون معجزات وکرامات زیادی بدست او
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 احمد الحسن
                                                                                                                                                                                     

این طریق را برای هدایت مردم بکار برد واو معجزات وکرامات را برای آهنا  حضرت عیسی 
اجنام داد بلکه او حتی شاگردانش را برای اجنام این معجزات وادار وتشویق می کرد ووقتی که 

امر آگاه می کرد وبه آهنا می  تقصری وکم کاری آهنا در اجنام این معجزات را می دید آهنا را به این 
 .  ای کم امیاهنا :گفت

ناگهان دریاچه طوفانی شدبطوری که ارتفاع امواج از قایق نیز می گذشت وآب به داخل آن می )
شاگردانش به اونزدیک شدند وبیدارش کرده فریادزدند استاد .  درخواب بود  عیسی رخيت اما

سپس برخاست ؟ ای کم امیانان چرا می ترسید :ا گفتعیسی به آهنغرق می شومی ، به دادما برسید
  5اجنیل متی اصحاح  (وفرمان دادتا بادوطوفان آرام گرید آنگاه آرامش کامل پدید آمد

وبا مهه اینها وزیادی این اعمال وتاکید حضرت عیسی برآهنا ولیکن مردم او را انکار کرده وعمل او 
ییز اینکه این عمل او از شیطان است یا از عمل ولیکن نکته مت.  را به شیطان نسبت می دهند

آیا از این اعمال او خری ونیکی حاصل  .خداوند رمحان است در نتیجه این عمل حاصل می شود
چون عمل انسان اگر سبب برطرف شدن مانع ازاو ودافع ضرر باشد این از ؟ شد یا ضرر وشر

لیلی می ماند که می تواند مبنای عمل شیطان منی تواند باشد وعمل انسان وآثار آن تنها د
درجواب   واین چیزی است که حضرت عیسی . شناخت او و حکم وقضاوت براو قرار گرید
نزدیکان او باشنیدن این خرب آمدند تا اورا به خانه ).  کسانی که براو اعرتاض میکردند به آهنا داد

علمای دینی نیزکه ازاورشلیم  عده ای از.  بربند چون فکر می کردند عقلش را از دست داده است
شیطان که رئیس ارواح ناپاک است  به جلدش رفته وبه مهنی دلیل روحهای  :آمده بودند می گفتند

چگونه ممکن است شیطان :عیسی ایشان را خواست وبه آهنا گفت.  ناپاک از او فرمان می برند
نابود می شود خانواده ای که خودش را بریون براند؟ مملکتی که بنی مردمش دو دستگی اجیاد شود 

بنی اعضایش تفرقه باشد از هم می پاشد واگر شیطان با خودش می جنگد قادر به اجنام هیچ  
کاری نبودوتا حبال نابود شده بوددرواقع کسی منیتواند وارد خانه شخصی نریومند شود ودارایی 

پردازد وعنی حقیقت را به واموالش را غارت کند مگراینکه اول آن شخص را ببنددوبعد به غارت ب
مشا می گومی که هر گناهی که انسان مرتکب شود قابل خبشش می باشد حتی اگر کفر به من 
باشد ولی اگر کسی به روح القدس کفرگوید خدا هرگزاورا خنواهد خبشید وبار این گناه  تاابد بردوش 

     1اجنیل مرقس اصحاح  (داردچون آهنا گفتند که مهراه او روح ناپاک وجنس وجود . او خواهد ماند
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* * * 

سید بزرگوار آیا از طریق امام خودت می توانی ساعت ..... با سالم خوب ونیک /سوال

 ؟ ات ومرگ خودت را بدانیوف
Reta Jorj                                                                                                                                    - زن مسیحی 

 هـ ق 6241                                                                                                                                                                                             

عالمتها ونشانه هایی را می شناسم ومی دانم که اگر این عالمتها را دیدم که به  /وابج

   . رممن نزدیک بودند وقت رجوع به سوی پروردگار پاک ومنزه پی می ب

 احمد الحسن

* * * 

 . باسالم ودرود...... الحسن احمد به سید محترم وبزرگوار سید /سوال

یا بهتر بگوییم چه ؟ خصوصیاتی که شما را برای این امر مهم تعیین نمود کدامند

و خصوصیاتی در شما وجود دارد که شما را از بقیه شیعیان جدا نموده تا امام  ويژگیها

 .متشکرم؟ امر سفارت تعیین کند مهدی شما را برای
Reta Jorj                                                                                                                                    - زن مسیحی 

 هـ ق 6241                                                                                                                                                                                             

گفتگو نمود به او گفت اگر بار دیگر برای مناجات  وقتی خداوند با موس ی  /وابج

موس ی نزد هرکس می آمدی همراه با خودت کس ی را بیاور که از او بهتر هستی وحضرت 

رفت جرأت نمی کرد بگوید که من بهتر از او هستم پس از مردم جدا شده وبه نزد حیوانات 

رفت تا این که به یک سگ مریض رسید پس گفت که این را با خودم ببرم پس طنابی را 

به  به گردن سگ انداخت واورا با خود برد وقتی در مسیر رفتن بود حضرت موس ی 

نمی دانم با چه زبانی خداوند را تسبیح می گویی پس : خت وبه او گفتسگ نظری اندا

سگ را آزاد کرد وبه مناجات خدا  چگونه بگویم که من از تو بهترم پس حضرت موس ی 

 ؟ ای موس ی چیزی که به تو دستور دادم بیاوری کجاست : پس خداوند گفت. رفت

ای پسر عمران اگر تو  : فتپس خداوند گ. خدای من آن را نیافتم : حضرت موس ی گفت

 (15). آن سگ را آزاد نمی کردی اسم تو را از لیست پیامبران پاک می نمودم

                                                           

 .   به کتاب عدة الداعی نوشته ابن فهد حلی مراجعه کنید ص - 5 
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ومن بنده حقیر هرگز حتی به ذهنم خطور نمی کند که از یک سگ مریض نیز بهتر باشم 

 . بلکه خود را گناه بزرگی می بینم که بین دستان خداوند مهربان ودلسوز ایستاده است
(16)    

 مد الحسناح

 

* * * 

چهار نفر هستند وبعداز آن  شما شیعیان می گوئید که سفیران امام مهدی  /سوال

پس چگونه با دالیل نقل شده وعقلی از قرآن وتورات . دیگر سنت سفیر فرستادن قطع شد

 ؟ فیر شماره پنجم هستیدوانجیل ثابت می کنید که شما س

                                                           

برای هدایت مردم بسوی شناخت  احلسن  امحد واین مهان موضوعی است که سید - 2 
اینکه او حجت خدا برروی زمنی وخملوقات می شود وآن کشنت  و ،خلیفه خدا آنرا مطرح منود

بطوریکه شخص خود را جون شیئی از اشیاء حبساب منی ، خواهی ومّنیت استوازبنی بردن خود
خباطر کشنت خودخواهی ومّنیت مقام جایی برای محل  چون خداوند به حضرت مرمی ، آورد

وعمل او روزه گرفنت وخودداری از منیت وخودخواهی ، .  خلیفه خدا بر روی زمنی رابه او داد
وجود خود در برابر وجود خدا را   ولی سید، ود آوردوبنی خود ومردم حجابی بوج، است

پس انسان یک بار خودش را ، یک گناه بزرگی می داند واین یک جایگاه عظیم وبزرگی است
به جاهایی بزرگرت وباالتر از  ولیکن سید ، نبیند وخداوند مقامی از مقامات را به او می دهد

اندازد ولی این نگاه به معنی مقدس مشردن اینها رسیده است که او به خودش یک نگاهی می 
وبدین طریق مقامهای خیلی اعظم وبزرگ ، اندازدبه خود بعنوان یک گناه  نظر می. خود منی باشد
 .   را بدست آورد

انسان یک بار به خود بعنوان یک شیء قیمتی ودارای ارزش نگاه می کند ویک بار به خود نگاه 
وگاهی به خود نگاه می کند ولی خودش را .  قائل منی شود منی کند وبرای خود هیچ ارزشی را

 .  یک گناهی در برابر وجود خداوند احساس می کند
ودلیل آن هم عطاء ودادن خداوند به این انسان .  واین طریق عمل است وفقط گفتار زبانی نیست

کرم خدایی که بطوریکه خداوند را از طریق این دادن وعطاء اهلی واین  .  درقبال این عمل است
  .  بربنده سرازیر می شود خواهد شناخت
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Reta Jorj                                                                                                                                    - زن مسیحی 

 هـ ق 6241                                                                                                                                                                                             

ودر موقعی که ایلیا بواسطه )در تورات در سفر پادشاهان دوم  اصحاح دوم  /وابج

وایلیا لباسش را برداشت وپیچید وبرآب زد وآب به ...... گردباد به سمت خداوند صعود کرد

د وقتی عبور کردند ایلیا به یشع دو نصف جدا شد وهمه آن ها برروی خشکی عبور کردن

پیش از آنکه به آسمان رفتم بگو چه می خواهی تا برایت انجام دهم یشع جواب  : گفت

 . دو برابر قدرت روح خود را به من بده : داد

چیز دشواری از من خواستی اگر وقتی به آسمان می روم مرا ببینی آنگاه آنچه : ایلیا گفت

 . د ودر غیر این صورت خواسته ات برآورده نخواهد شدخواستی به تو داده خواهد ش

پس در حالی که با هم راه می رفتند وصحبت می کردند ناگهان عرابه ای آتشین که 

اسبان آتشین آنرا می کشیدند ظاهر شده وآن دو را از هم جدا کرد وایلیا در گردباد به 

عرابه اسرائیل واسبانش  ... پدرای .. آسمان باال رفت الیشع این را دید وفریاد زد ای پدر

 . ولی دیگر او را ندید

وتا الان  (17)این وضعیت پیامبر خدا ایلیا ورسول یا سفیر اوست واو به باال رفته است

ولی اهل زمین او را  . نمرده است وکارهای زیادی را در روی زمین در راه خدا انجام می دهد

 . ن که چشمهای آنان باز باشدنمی بینند به خاطر این که کور هستند ولو ای

                                                           

آنکه برانسان واجب است اینکه طریق سری او باید بسوی خداوند باشد یعنی یک سری  - 3 
تکاملی است وآن ختّلق به اخالق خداوند است وآمیخته شدن با هر چیزی که از صفات خداوند 

ک جنبه مادی است وآن جسم مادی است نشأت گرفته باشد والتوجه به اینکه انسان دارای ی
ودارای یک جنبه مثالی است وآن نفس انسان است وآن نزدیکرتین مرحله به روح است به مهنی 

ورفع وبلند  وجسماً  ترقی پیدا می کند " خاطر انسان اگر خواست که راه کمال را طی کند روحا
یدن او آمسان دنیا می باشدولی کردن جسم انسان احتیاج به اشراق او داردپس بلندترین هدف رس

در کتاب   روح او در هبشتهای ملکوتی به سری می پردازد بطوریکه سیدامحد احلسن
 :وفرمود .  متشاهبات در مورد کیفیت خلق آدم ودرختی که از آن خورد راذکر منوده است

است ودر از گل آفریده شد یعنی ازاین زمنی ولی فقط برروی این زمنی منانده  حضرت آدم )
بلندترین نقطه آمسان دنیا رفع شده وباالرفته است یامهان آمسان اول ویا بگوییم تا ابتدای آمسان 
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واونیز به آسمان ها باال رفته است ودارای  حضرت خضر  ونیز مثل ایلیا 

نیز همین  کارهایی است به دستور خداوند در روی زمین انجام دهد وحضرت عیس ی 

طور است یعنی به سمت آسمان ها باال رفته است ودارای کارهایی به دستور خداوند 

محمد بن الحسن عسکری نیز  زمین انجام می دهد و امام مهدی است که در روی 

 . دارای کارهایی است که به دستور خداوند در روی زمین باید انجام دهد

رسوالنی و فرستادگانی . به سمت آسمآن ها رفع شد ودر بدو امر که حضرت عیس ی 

ه بود وبرای نشر را از سوی خود برای ثابت نگه داشتن حق که او از جانب خداوند آورد

که از جمله آن ها شمعون الصفا یا همان کس ی که در . وانتشار دین خداوند فرستاد

نام دارد ونیز یوحنا بربری یا همان کس ی که در انجیل او را یوحنا (سمعان بطرس)انجیل 

قطع شده  وپس از ارسال رسول و وص ی از سوی حضرت عیس ی  (18). الاهوتی می نامند

                                                                                                                                                                                     

دوم رفع شده است وآن هبشت ملکوتی است ویا به تعبری روایات اهل بیت در ابتدای درب 
راق آن به هبشت ملکوتی قرار داده شد تا مالئکه از کنار او رد شوند واین رفع گل آدم مستلزم اش

وقتی که خداوند روح خودرادراو دمید جسم او " نور خداوند ولطیف ساخنت آن   می باشد وبعدا
لطیف ومرفه در هبشت مادی وجسمانی بود ودر این هبشت چیزی مهچون خروج فضوالت از بدن 

در هبشت ملکوتی در حال رفاه وتنعم بوده است ویا : ولی روح آدم  .  او وجود نداشت
 :م در هبشتهای ملکوتی بود چون تعداد آهنا زیاد هستندبگویی
ورفع  (م ْدَهامََّتانِ ....َوِمْن د وهِنَِما َجنََّتانِ ) واز آهنا نیز (َوِلَمْن َخاَف َمَقاَم َربيِه َجنََّتاِن َذَواتَا أَف َْنانٍ ) 

منی جسمانی  ورفع مکانی وجتافی نیست ودر آخر آدم در این ز  وباالبردن رفع جتلی وظهور است 
که برروی آن زندگی می کنیم معدوم وازبنی رفته منی باشد بلکه در آن موجود است واگر در روی 
آن معدوم بود مرده بود وازبنی می رفت ولیکن آدم در ابتدا بر روی این زمنی با جسم لطیف ونرم 

است بعداز اینکه زندگی میکرد ولی برروی زمنی که از آن رفع شده بود با حالت گناهکار برگشته 
  .  1جواب سوال مشاره / کتاب متشاهبات ج(از امر خداوند سرپیچی کرد

دادن به شاگردانش  رسالت خود را به پایان رسانید ویاد از اینکه حضرت عیسی بعد - 5 
وبه آهنا گفت که او در حال رفنت است واخبار آهنا به این امر را اینگونه گفت که او ، را امتام کرد

یکه در اجنیل یوحنا در اصحاح  اال رفع خواهد شد ورسالت را بردوش آهنا سپرده است مهانطوربه ب
من رسالت تو را به آهنا دادم ولی مردم دنیا از آهنا نفرت دارند چون مهرنگ آنان )آمده است  3 
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ه برای مدت زمانی قطع شد بلکه تا ابد قطع شد ودلیل عقلی ونقلی وجود ونه اینک. است

وآن ارسال حضرت  (19)ودلیل دیگری برعکس آن وجود دارد. ندارد که این امر را ثابت کند

بوسیله کس ی که او را تمثیل کند آن هم وقتی است زمان برگشتن او فرا رسد  عیس ی 

 . آینده ان شاء هللا می آورموقیامت صغری نزدیک شود ودلیل آن را در 

                                                                                                                                                                                     

ن را به مهانطور که تومرابه این جهان فرستادی من نیز ایشا ...منی شوند مهچنانکه من نیز منی شوم
  .  میان مردم می فرستم

تبلیغ رسالتی برای مدتی قطع منی شود تا برای احتجاج کننده ای دلیل وحجت وبرای هیچ   -   
کسی عذری در برابر خداوند وجود نداشته باشدوخداوند پاک ومنزه بر بندگان خود برحسب 

کتاب خود کمال دین را ارسال می کند وشیخ صدوق در   حال مردم واستقبال آهنا حجتهای خود
غیبتهایی است که در آهنا در روی زمنی می   برای مسیح : ومتام نعمة ذکر کرده می گوید

گردد وقوم او وشیعه واصحاب او نیز از او خرب ندارند سپس ظاهر شد وبه مشعون بن محون  
 یب پس وقتی که مشعون از دنیا رفت حجتهای خداوند غا، وصیت منود واورا وصی قرار داد

شدند  وبالیا وامتحانات بزرگ تر وزیادتر، شدند وطلب ودر خواست مردم برای حجت زیاد شد
بنی رفته  ت وسنتها ازو واجبا.  وحقوق ضعفا خورده شد وضایع شد، ودین پاک وحمو شد

وآن غیبت ، ومردم به چپ وراست می روند ومنی دانند که چه چیزی برای چیست. ومرتوک شدند
 .  امیدسال بطول اجن 5 
پانصد سال (علیهما السالم)بنی حضرت عیسی وحضرت حممد )گفته شده ابی عبداهلل  از

پس :گفتم،  سال بدون پیامرب ویا عامل دین آشکار سپری شد 5 این مدت  از، فاصله زمانی بود
 ؟ متمسک شده بودند گفتم پس چه بودند به دین حضرت عیسی:فرمود ؟ چگونه بودند

کتاب کمال دین (وزمنی هیچ وقت بدون عامل دین باقی منی ماند :ند سپس فرمودمومن بود: فرمود
   1  ومتام نعمت ص

وبه مهنی خاطر اصحاب کهف آمدند که آهنا آیه ونشانه ای از آیات خداوند می باشند که بعداز 
ا را بوجود آمده بود ظاهر شدند تا به مردم یادآوری منوده وآهن اَنرافاتی که در رسالت عیسی 

  .  از عبادت بتها به سوی عبادت خداوند متعال هدایت منایند
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پس او تعداد چهار نفر سفیر را در زمان غیبت صغری  واما در خصوص امام مهدی 

پس فرستادن سفیر ورسول از سوی امام  . که تقریبا هفتاد سال به طول انجامید فرستاد

قطع شد واین نمی تواند دلیلی باشد که قطع شدن ارسال سفیر در مقطعی از  مهدی 

بلکه این دلیلی است برای آن که رسولی . به معنی قطع شدن ارسال سفیر تا ابد باشد زمان

وسفیری را از جانب او می فرستد تا او را تمثیل کند آن هم در وقتی که قیام او نزدیک 

 . شود وقیامت صغری نزدیک شود ودلیل را در آینده ان شاء هللا می آورم

دلیل برای ارسال یک رسول از طرف آن ها که واکنون قبل از اینکه در خصوص وجود 

یعنی  آن ها را تمثیل کند بحث کنیم ابتدا بحث راجع به امر و کار این چهار نفر 

بحث کنیم که آیا کار هر  وامام مهدی  وعیس ی  وایلیا حضرت خضر 

 ؟ چهار نفر یکی است یا اینکه هرکدام یک کار خاص ی را انجام می دهد

ر وامر وکار آن ها یکی است وآن ها با هم متحد هستند وهیچ اختالفی وبه حق که دستو 

با هم ندارند وجدا از هم نیستند چون خدای آن ها یکی است ودین آن ها یکی است وآن 

تسلیم در برابر اراده خداوند پاک ومنزه است وهمه آن ها به سوی خدا مردم را دعوت می 

کالم حقی که به آن مردم را دعوت می کنند نیز کنند وبه امر ودستور او عمل می کنند و 

یکی است وهدف و منظور آن ها یکی است وآن قیامت صغری است وهدف و منظور آن 

ها همان انتشار عدل وداد وتوحید وعبادت خداوند در روی زمین است به گونه ای که 

م ندارند پس آن ها با هم متحد هستند وهیچ اختالفی با ه. خداوند پاک ومنزه بخواهد

ویک هدف ویک آینده را می خواهند وخدا وپروردگار آن ها یکی است پس ناگزیر باید سفیر 

واو نیز رسولی از طرف خداوند است چون آن ها . ورسول از سوی همه آن ها یک نفر باشد

به دستور خداوند عمل می کنند وهر کس که آن ها را تمثیل کندخدا را تمثیل کرده است 

چون آن ها خلفای . آن ها سرپیچی کند از خداوند سرپیچی کرده است وهرکس که از 

 . خداوند بر روی زمین هستند

اینک دالیلی را می آوریم که آن ها رسوالنی را از سوی خود می فرستند آنهم در وقتی که 

زمان قیامت صغری وبر پایی دولت عدل الهی فرا رسد وبا توجه به تنگ بودن وقت 

 . ی از دالیل را می آوریم وزیاد آن ها را توضیح نمی دهیموجایگاه بحث بعض 
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   .  حضرت حممد ث رسول خداياحاد در قرآن و : اول

ماُء ِبُدخاٍن ُمِبينٍ  ﴿ : خداوند می فرماید -1 يَ ْغَشى النَّاَس هذا َعذاٌب *فَاْرَتِقْب يَ ْوَم تَْأِتي السَّ
ثُمَّ تَ َولَّْوا * أَنَّى َلُهُم الذِّْكرى َوَقْد جاَءُهْم َرُسوٌل ُمِبيٌن * ا ُمْؤِمُنوَن أَلِيٌم رَب ََّنا اْكِشْف َعنَّا اْلَعذاَب ِإنَّ 

يَ ْوَم نَ ْبِطُش اْلَبْطَشَة اْلُكْبرى * ِإنَّا كاِشُفوا اْلَعذاِب َقِلياًل ِإنَُّكْم عاِئُدوَن * َعْنُه َوقاُلوا ُمَعلٌَّم َمْجُنوٌن 
 . (1 ) ﴾ِإنَّا ُمْنَتِقُموَن 

ن دود ویا دخان عذاب است وعذاب قبل از ارسال یک رسول اتفاق می افتد وای

َعَث َرُسوالً ﴿ : وخداوند می فرماید بِيَن َحتَّى نَ ب ْ  . (1 ) ﴾َوما ُكنَّا ُمَعذِّ

ونیز این دود ودخان یا عذاب یک عقوبت ومجازاتی است که برای کسانی که فرستاده 

در بین خودشان است همانطوری که از ورسول را تکذیب نمودند نازل شده است واو 

 : ات واضح است وخداوند می فرمایدآی

 . ﴾ثُمَّ تَ َولَّْوا َعْنُه َو قاُلوا ُمَعلٌَّم َمْجُنونٌ ﴿

ونیز این دود ودخان یا عذاب ایمان اهل زمین را برای رسول وفرستاده روشن می سازد 

یا  وم حضرت یونس بعد از اینکه آن ها را گمراه نمودند همان طوری که عذاب ق

 . یونان را گمراه نمود

ونیز این دود ودخان یا عذاب مقارن وهمزمان با قیامت صغری است بلکه آن صاعقه 

کوچک است همانطوری که در آیه واضح واضح است وبعداز آن جز صاعقه بزرگ 

 . وانتقام از ظاملین چیز دیگری نخواهد بود

نیز آمده  واین از سوی امامان محمد پس دود ودخان از عالمات قیام قائم آل 

است که این دود همزمان با یک رسول وفرستاده است بلکه آن بدلیل تکذیب ودروغگو 

أَنَّى َلُهُم  ﴿شمردن رسول و فرستاده توسط اهل زمین است وآن مجازاتی برای آن هاست 
 . ﴾الذِّْكرى َو َقْد جاَءُهْم َرُسوٌل ُمِبينٌ 

                                                           

 .  2  –   :دخان -   
 .  5  :اسراء -   
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 ؟ چه کس ی این رسول را فرستاده استو  ؟ پس این رسول کیست

ماواِت َوما ِفي * ِبْسِم اللَِّه الرَّْحمِن الرَِّحيِم  ﴿ : خداوند می فرماید -  ُيَسبُِّح لِلَِّه ما ِفي السَّ
وِس اْلَعزِيِز اْلَحِكيِم  لُ * اْْلْرِض اْلَمِلِك اْلُقدُّ ُهْم يَ ت ْ وا َعَلْيِهْم ُهَو الَِّذي بَ َعَث ِفي اْْلمِّيِّيَن َرُسواًل ِمن ْ

يِهْم َويُ َعلُِّمُهُم اْلِكتاَب َواْلِحْكَمَة َوِإْن كانُوا ِمْن قَ ْبُل َلِفي َضالٍل ُمِبيٍن  ُهْم * آياتِِه َويُ زَكِّ َوآَخرِيَن ِمن ْ
ا يَ ْلَحُقوا ِبِهْم َوُهَو اْلَعزِيُز اْلَحِكيُم  ُذو اْلَفْضِل  ذِلَك َفْضُل اللَِّه يُ ْؤتِي ِه َمْن َيش اُء َواللَّهُ * َلمَّ

 . (  ) ﴾اْلَعِظيمِ 

یادیگران وآخرین از آن ها بعداز اینکه بعداز آن ها می آیند پس رسول وفرستاده ای 

ازبین آن ها برایشان می فرستد تا آیات خدارا برآن ها می خواند وتوضیح می دهد و آن 

 . ها را تزکّیه می کند وبه آن ها قرآن وحکمت را می آموزد

نیست که دوباره می آید وآیات خداوند را برای ضرت محمد به طور قطع ح

کسانی که بعداز رجوع او بسوی خداوند می آیند تالوت می کند وتوضیح می دهد پس 

حتما باید یک رسولی در آن وقت وآن زمان باشد ونیز نزد اشخاص اّمی ظاهر می شود 

آیات را می خواند  . استیادر اّم القری در زمان آن رسول ودارای آن ویژگیها وصفات 

ومردم را تزکیه می کند وپاک وتطهیر می کند ودر ملکوت آسمآن ها نظاره می کنند وبه 

 . آن ها قرآن وحکمت وعلم ودانش را می آموزد

نَ ُهْم بِاْلِقْسِط َوُهْم ال ﴿ : خداوند می فرماید -4  َوِلُكلِّ أُمٍَّة َرُس وٌل فَِإَذا َجاَء َرُسوُلُهْم ُقِضَي بَ ي ْ
 . (4 ) ﴾ُيْظَلُموَن 

از امام در خصوص تفسیر این آیه  : می گوید در حدیثی از جابر به نقل از ابی جعفر 

نَ ُهْم بِاْلِقْسِط َوُهْم ال ُيْظَلُمونَ ﴿ : سوال کردم  (3 ) ﴾َوِلُكلِّ أُمٍَّة َرُس وٌل فَِإَذا َجاَء َرُسوُلُهْم ُقِضَي بَ ي ْ

ر قرنی از زندگی این امت یک رسول از آل محمد گفت تفسیر آن در باطن آیه یعنی در ه

وآن ها . وجود دارد که در قرنی که برمردم  آن قرن رسول است برای آن ها خارج می شود

                                                           

 .    –   :مجعة -   
 .  3  :یونس - 1 
 .  3  :یونس -   
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نَ ُهْم ﴿ : اولیاء خدا ورسوالن هستند واما قول خداوند متعال فَِإَذا َجاَء َرُسوُلُهْم ُقِضَي بَ ي ْ
که رسوالن به عدل وداد قضاوت می کنند وآن ها  معنی آن این است : فرمود ﴾....بِاْلِقْسطِ 

ومجلس ی در 119تفسیر عیاش ی ص)همانطور که خداوند فرمود برکس ی ظلم نمی کنند 

 (بحار نیز آنرا روایت کرده است

 کافیست وگرنه بحث به درازا کشیده می شود اگر بخواهیم همه دالیل 
ً
واین مختصرا

 . قرآنی را بیاوریم

احادیث زیادی آمده است که شیعه وسنی آن ها محمد رسول خدا حضرت از (ب

می آید  و قائم که قبل از امام مهدی  را نقل کرده اند که داللت بروجود مهدی 

واو . نیز نزدیک ومتصل است وبا او در ارتباط است وجود دارد بلکه او به امام مهدی 

و  م مهدی است واودست راست اما رسول وفرستاده ای از سوی امام مهدی 

 (5 ). وص ی و فرستاده اوست

                                                           

واموال قائم را می گرید واصحاب کهف در پشت سر او راه می )ودر روایت آمده است که  - 5 
وامن وامنیت وصلح رادر مشرق ، قائم است ونائب او وکنار اوست واو وزیر راست ومینی، روند

  الزام الناصب ومغرب زمنی برقرار می کند خباطر وبرای حجت ابن احلسن العسکری 
  55 ص ج
به طوری که نزدیک ، وآن نیز بر نزدیکی داللت می کند، از مین یعنی خری وبرکت می آید :مینی

، ویی که او مینی من است واوست که جبای من ادا می کندترین شخص به خودت را به او می گ
ومینی امام مهدی یعنی از نسل او ست واوست که از اسرار امام مهدی در زمان غیبت اطالع 
دارد واوست که مردم را از ظهور امام مهدی باخرب می کند آهنم به دستور امام این کار را اجنام می 

 .  دهد
کتاب غیبت روایت  که شاگرد ثقه االسالم کلینی است در_نعمانی شیخ ال)ومریزا نوری میگوید

از ابا  :دو سند معترب از مفضل بن عمر گفتوشیخ طوسی در کتاب غیبت بواسطه .  می کند
یکی از آهنا طوالنی می ، برای صاحب این امر دو غیبت است) :اهلل شنیدم که می فرماید عبد

وبعضی ها .  ست وبعضی ها می گویند کشته شده استشود تا اینکه بعضی ها می گویند مرده ا
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براین شخص و اسمش و صفاتش داللت کرده است واو  و وصیت رسول خدا 

 می باشد  مهدی اول واسمش احمد واز نسل امام مهدی 

می فرستد را توصیف نمودند واو را  نیزاین شخص را که امام مهدیوامامان

ن کردند واسمش احمد است واز بصره با اسمش ومکان سکونتش و ویژگیها وصفاتش بیا

 . واینکه احادیث را نقل نمی کنم و مختصرمی گویم وعذرخواهی می کنم .... و.... و

وبرای بیشتر شدن معلومات خود در این خصوص به کتابهای صادره از انصار امام 

م الرد الحاس)و  (البالغ املبین)مراجعه کنید که از جمله آن ها رسالت آشکار  مهدی 

وبعض ی از بیانیه ها که در آن ها بعض ی از این روایات راکه بزرگان شیعه  (والرد القاصم

آن را نقل کرده اند وجود دارد وعلمای اهل  : که از صدها سال قبل از سوی پیامبر وامامان

 (6 ). سنت نیز در کتابهای خود آن ها را نقل کرده اند

                                                                                                                                                                                     

وکسی از فرزندانش ویا ، می گویند رفته است وکسی از اصحاب او منانده است جز افراد خیلی کم
 مالنج (.شخص دیگری از او اطالع ندارد مگر آن کسی که امورات او را بر عهده می گرید

   2ص  الثاقب ج
 :نقل شده است که فرمود از امری املومننی   از پدران او از ابی عبداهلل  - 2 

برگ  )ای ابا حسن یک صحیفه ) :درشبی که وفات او در آن شب بود فرمود رسول خدا 
پس رسول خدا وصیت خودرا امالء کردتااینکه به این جا رسید که ، وجوهر  آماده کن (کاغذ

وتو ای علی ، دی خواهند آمدبعداز من دوازده امام وبعداز آهنا دوازده مه فرمود ای علی 
آنرا به  وامام حسن العسکری [وکالم را ادامه داد تا اینکه فرمود ]اولنی دوازده امام هستی 

 اینها دوازده امام هستند سپس، دست فرزندش م ح م د مستحفظ از آل حممد تسلیم می منا ید
سید آنرا به فرزندش که اولنی پس اگر وقت وفات او فرا ر ، از اینها دوازده مهدی خواهند آمد بعد

مهدینی است تسلیم می مناید که دارای سه اسم می باشد یک اسم مثل اسم من ودومنی اسم هم 
حباراالنوار (نام پدرم واو عبداهلل وامحد واسم سوم اهلمدی است واو اولنی مومنان می باشد

 .    ص  ج:النجم الثاقب_ 5 ص51ج
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    در تورات : دوم

 : سفر اشعیاء -1

قومهایی را از دور دست فرا می خواند تا به سوی ، ی ملتها بر افراشته می کندپرچمی برا

او بیایند آن ها به سرعت خواهند آمد ودر راه خسته نخواهند شد وپاهایشان نخواهد 

لغزید وتوقف نخواهند کرد کمربندها وبند کفشهایشان باز نخواهد شد می دوند بی آنکه 

سم اسبهایشان  ، شان تیز وکمآن هایشان خمیده استاستراحت کنند یا بخوابند تیرهای

مانند سنگ خارا وسخت محکم است وچرخهای عرابه هایشان مثل گردباد می چرخند 

می برند که  وبر سر شکار فرود می آیند وآن را با خود به جایی، ایشان چون شیر می غّرند

                                                                                                                                                                                     

.  یک خرب طوالنی در وامسش امحد است واز امری املومننی  ،واولنی انصار امام مهدی از بصره
الظهور  کتاب مابعد،  5  بشاره االسالم ص(پس اولنی آهنا از بصره وآخرین آهنا از ابدال میباشد)

 .  از سید صدر
مردی قبل از امام مهدی که از اهل بیتش می باشد )نقل شده که  از علی، از نعیم بن محاد

سید –الظهور  کتاب مابعد  (اخل...مدت هشت ماه مششری را بردوش می گریدخارج می شود وبه 
   5 الصدر ص

، حممد ای ابا)که ابی عبداهلل فرمود،  در کتاب بشاره االسالم به نقل از حبار االنوار آمده است
امت حممد هیچ فرج وگشایشی منی بیند مادامی که فرزندان بنی فالن حکومت می کنند تا اینکه 

واگر حکومت آهنا منقرض شد خداوند از آل حممد مردی از ما اهل ، آهنا منقضی شودحکومت 
بیت خارج می مناید که باتقوا حرکت کرده وبا هدایت پیش می رود ودر حکومت او رشوه در کار 

سپس صاحب خال واثردر  .  خنواهدبود به خدا سوگند که من او را با نامش ونام پدرش میشناسم
حافظ ونگاهدار آنچه به اوسپرده شده است می آید که زمنی را پر از عدل وداد صورت که عادل و 

یعنی ( از ما اهل بیت)ومعنی  5  ص :بشاره االسالم(منوده مهانطور که پر از ظلم وستم شده بود
  .   است از نسل امام مهدی " خمصوصا
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خروشان بر سر قوم کس ی نتواند از چنگشان نجات دهد در آن روز آن ها مانند دریای 

 (7 )....... خواهند غّرید

است  آن ویژگیهای یاران و اصحاب قائم .... و... یعنی نمی خوابند : واین خصوصیات

؟ آمده است پس چه کس ی پرچم را برافراشته می کند : همانطوری که در روایات آل محمد

   ؟ (پرچمی رابرای امتها برافراشته می کند)

 وعیس ی  ردم بیعت می گیرد وانصار را برای امام مهدی یا همان کس ی که از م

 . جمع آوری می کند حضرت خضر وایلیا 

درخت خاندان داوود بریده شده است اما یک روز کندۀ آن درخت ) : اصحاح یازدهم

روح خداوند بر آن شاخه ، جوانه خواهد زد بلی از ریشه آن شاخه ای تازه خواهد رویید

روح مشورت وقّوت و روح شناخت وترس از ، عنی روح حکمت وفهمقرار خواهد گرفت ی

خداوند تمام خوش ی او در اطاعت از خداوند خواهد بود او بر اساس آنچه دیده یا شنیده 

می شود داوری نخواهد کرد بلکه از حق فقراء ومظلومان دفاع خواهد کرد واز بدکارانی 

او با عدالت وصداقت حکومت خواهد  . که بر ایشان ظلم می کنند انتقام خواهد گرفت

کرد در آن زمان گرگ وبّره در کنار هم بسر می برند پلنگ وبزغاله با هم خواهند خوابید 

.... گوساله با شیر خواهد رفت ویک کودک آن ها را به هرکجا که بخواهد خواهد راند و

دریا از آب  وهیچ گزندی وبدی در کوه مقدس خدا وجود نخواهد داشت زیرا همان گونه که

 . پر است همچنان جهان از شناخت خداوند پر خواهد شد

ودر آن روز پادشاه نوظهور خاندان داوود پرچم نجاتی برای تمام اقوام خواهد بود 

 (8 ).ین او از شکوه وجالل پر خواهد شدومردم به سوی او خواهند آمد وسرزم

ر گذشته اتفاق نیفتاده واین حوادث همگی با قیامت صغری مطابقت وموافقت دارد ود

 . است واتفاق نخواهد افتاد مگر در دولت عدل الهی

او در تورات معروف است به اینکه او پدر داوود پیامبر خداست ومادرامام  ء وواما یس ی

 . استاز نوادگان حضرت داوود  مهدی 

                                                           

  1-2  :اصحاح پنجم - 3 
 .  -  :اصحاح یازدهم - 5 
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 اوشاهزاده ای است که پدر بزرگش پادشاه روم: وداستان او به اختصاراین است که

رسول  او شمعون الصفا وحضرت محمد  ووص ی بود ودر خواب حضرت عیس ی 

برای فرزندش امام حسن عسکری  خدا را دید ورسول خدا اورا از حضرت عیس ی 

  خواستگاری کرد پس حضرت عیس یبه شمعون الصفا یا سمعان بطرس گفت :

عون الصفا چون او از نوادگان شم. براستی که شرف وعزت بزرگی نصیبت شده است

بود وبعد از آن نیز خوابهای زیادی دید وخودش  وص ی حضرت عیس ی (سمعان بطرس)

را برای اسارت آماده ساخت وبعنوان اسیر در آمد ومعجزات زیادی را درطی مسیر دید تا 

رسید پس اورا به همسری فرزندش امام حسن  اینکه به درب خانه امام هادی 

 . بدنیا آورد بنام محمد بن حسن عسکری عسکری در آورد واز او فرزندی 

 از نسل اسرائیل  محمد بن حسن العسکری  پس امام مهدی 

است پس براو  از جهت مادر است واز جهت پدر ی از نسل محمد رسول هللا (یعقوب)

 . باشدصدق می کند که جوانه ای از درخت یس یء یا آل داوود 

هدی صدق می کند که او شاخه ای است که همان طوری که بر مهدی اول از دوازده م

از همان شاخه ی بریده ی درخت تنومند آل داوود خارج می شود چون او از نسل امام 

 . است مهدی 

ومهدی اول کس ی است که احمد نام دارد همان طوری که از روایات حضرت محمد 

ن مومنان و وزیر اوست واولیآمده است واو رسول و وص ی امام مهدی  : وامامان 

به او در بدو ظهور وقبل از قیام با شمشیر است وبه این مقدار مختصر اکتفا می کنم واگر 

در این خصوص بیشتر بخواهید بدانید در کتاب تورات در سفر اشعیاء اصحاح سیزدهم و 

چهل ودوم  وچهل وسوم و چهل وچهارم وچهل ونهم و شصت وسوم وشصت وپنجم و 

 . ها دقت کنشصت و ششم و خوب به آن 

  : سفر دانیال- 

در همان حالی که ......... در خواب مجسمه ی بزرگی را دیدید، ای پادشاه): اصحاح دوم

به آن خیره شده بودید سنگی بدون دخالت دست انسان از کوه جدا شده وبه پاهای آهنی 

رد کرد پس مجسمه که از آهن وطال ونق
ُ
ره و وِگلی آن مجسمه اصابت کرد و آن ها را خ
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مفرغ و گل بود فرو ریخت وبه شکل ذرات ریزی در آمد وباد آن ها را مانند کاه پراکنده کرد 

به طوری که اثری از آن باقی نماند اما سنگی که آن مجسمه را خرد کرده بود کوه بزرگی 

 (9 )(شد وتمام دنیا را در بر گرفت

شد همان رسول و پس این سنگ که بر حکومت طاغوت وشیطان در زمین چیره خواهد 

 . است وحضرت خضر  وایلیا  واز حضرت عیس ی  وص ی از امام مهدی 

دانیال جواب داد وگفت در شب خوابی دیدم وگویی که در خواب دریای ) : اصحاح هفتم

پهناوری دیدم که در اثر وزش باد از چهارسوی آن دریا متالطم شد وسپس چهار جانور 

ند هرکدام از آن ها با دیگری تفاوت داشت اولی شبیه شیر عجیب وبزرگ از دریا بیرون آمد

بود اما بالهای عقاب داشت وقتی به آن خیره شده بودم بالهایش کنده شده ودیگر 

نتوانست پرواز کند ومانند انسان روی دو پایش ایستاد وآماده حمله شد در میان دندآن 

ت برخیز وهرچه می توانی هایش سه دنده دیدم وصدایی شنیدم که به آن جانور می گف

 . گوشت بخور 

سومین جانور شبیه پلنگ بود او بر پشتش چهار بال مثل بالهای پرندگان داشت ودارای 

 . چهار سر بود به این جانور اقتدار وتسلط بر مردم داده شد

بعد از این در خواب دیدم که گویی جانور چهارم را دیدم که بسیار هولناک ونیرومند 

ور قربانیان خودرا با دندآن های بزرگ وآهنینش پاره پاره کرد وبقیه را زیر بود این جان

وقتی به . پاهایش له نمود این جانور با سه جانور دیگر متفاوت بود وده شاخ داشت

شاخهایش خیره شده بودم ناگهان یک شاخ کوچک دیگر از میان آن ها ظاهر شدوسه تا از 

شاخ کوچک چشمانی چون چشمان انسان داشت شاخهای اول از ریشه کنده شدند این 

 . واز دهانش سخن تکبر آمیز بیرون می آمد

برتخت خود نشست لباس (وجود ازلی)آنگاه تختهایی دیدم که برای داوری برقرار شد و 

او همچون برف سفید وموی سرش مانند پشم خالص بود تخت او شعله ور بود و بر 

از آتش در برابرش جریان داشت هزاران نفر اورا چرخهای آتشین قرار داشت رودخانه ای 

                                                           

 12- 1:اصحاح دوم -   
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خدمت می کردند ومیلیونها نفر در حضورش ایستاده بودند آنگاه دفترها برای داوری 

 . گشوده شد

پس آن جانور چهارم را دیدم که کشته شد وبدنش در آتش سوزانده شد زیرا شاخی که 

یگر نیز از ایشان گرفته او داشت سخنان تکبر آمیز می گفت قدرت سلطنت سه جانور د

 شد ولی اجازه داده شد که مدتی همچنان زنده بمانند 

آن گاه در خواب دیدم وجودی شبیه انسان را دیدم که روی ابرهای آسمان به آنجا آمد 

او به حضور آن وجود ازلی آورده شد واقتدار وجالل وقدرت سلطنت به او داده شد تا 

 . خدمت کنند قدرت او ابدی وسلطنتش بی زوال است همه قومها از هر زبان ونژاد اورا

اما من دانیال از تمام آنچه دیده بودم گیج ومضطرب شدم پس به یکی از کسانی که 

کنار تخت ایستاده بود نزدیک شده معنی این خواب ورویا را از او پرسیدم واو نیز آن را این 

  : چنین شرح داد

ندکه برزمین سلطنت خواهندکرد ولی سرانجام این چهار جانور بزرگ چهار پادشاه هست

 . برگزیده گان  خدای متعال تا ابد قدرت سلطنت را به دست خواهند گرفت

سپس درباره جانور چهارم که از سه جانور دیگر متفاوت بود سوال کردم آنکه هولناک 

ه بود وبا دندآن های آهنین وچنگالهای مفرغی قربانیان خودراپاره پاره می کردوبقی

 رازیرپاهایش له می نمود 

 برآمد وسه تا از آن ده شاخ از ریشه 
ً
وهمچنین درباره آن ده شاخ وشاخ کوچکی که بعدا

کنده شد سوال کردم شاخی که چشم داشت واز دهانش سخنان تکّبر آمیز بیرون می آمد 

واز شاخهای دیگر بلند تر بود چون دیده بودم که این شاخ با برگزیده گان خدا جنگ 

کرده برآن ها پیروز شد تا اینکه آن وجود ازلی آمد وداوری را آغاز کرده از برگزیده گان 

 . خدای متعال حمایت نمود وزمانی رسید که قدرت سلطنت به ایشان واگذار شد

سلطنت چهارم است که بر زمین ظهور خواهد کرد این  ، جانور چهارم: او به من گفت

خواهد بود وتمام مردم دنیا را پاره پاره کرده زیر  سلطنت از سلطنت های دیگر متفاوت

پاهایش له خواهد کرد ده شاخ او ده پادشاه هستند که ازاین سلطنت به قدرت می رسند 

پس پادشاهی دیگر روی کار خواهد آمد که با سه پادشاه پیشین فرق خواهد داشت وآن 
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ت وبر برگزیده گان او او بر ضد خدای متعال سخن خواهد گف. ها را سرکوب خواهد کرد

ظلم خواهد کرد وخواهد کوشید تمام قوانین واعیاد مذهبی را دگرگون سازد برگزیده گان 

 . خدا به مدت سه سال ونیم در زیر سلطه او خواهند بود

اما پس از آن داوری آغاز خواهد شد وقدرت سلطنت این پادشاه از او گرفته شده به 

وعظمت تمام سلطنتهای دنیا به برگزیده گان خدای  کلی ازبین خواهد رفت آنگاه قدرت

متعال واگذار خواهد شد سلطنت خدای متعال سلطنتی جاودانی خواهد بود وتمام 

 (41). تااینجا پایان امر است  . پادشاهان جهان اورا عبادت واطاعت خواهند کرد

وپا قد علم وشیر که دارای دو بال است حکایت از امپراطوری بریتانیای کبیر که در ار 

 . کرده وبه قدرت رسید رادارد وشعار او یک شیر که دارای دو بال است می باشد

واما خرس وآن شعار کمونیست ها یا همان کشور شوروی سابق است وگوشت زیاد 

 . خوردن یعنی کشتار بیشتری کردن وقتل وعام مردم است

ت که اینک همه زمین اما حیوان چهارم که آن از آهن است همان امپراطوری آمریکاس

را زیر پاهایش له کرد وبرکل اهل زمین بوسیله شالح ومال وپول تسلط پیدا کرد وچیره 

 . شد

است وپایان حکومت آمریکاست همانطوری که  وآن امام مهدی ( وجود ازلی)واما 

به حول وقوه  . گفته است که به زبانه های آتش فرستاده می شود حضرت دانیال 

 . هللاالهی انشاء 

در هنگام  وحضرت خضر  وایلیا وحضرت عیس ی  وامام مهدی 

قیامت صغری خواهند آمد وآن روز داوری وحساب وانتقام از ظاملین است پس آیا درست 

 ؟ است که عذاب وانتقام قبل از هشدار خواهد آمد

 ؟ آن هشدار دهنده چه کس ی است

                                                           

 .  سفر دانیال اصحاح هفتم -  1
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بیاید وبه مردم بشارت   ن هاناگزیر باید یک رسول ووص ی وفرستاده ای از سوی آ

از تورات این کافی   . ظهور آن ها وهشدار از عذاب را بدهد یعنی قبل از ظهور آن ها بیاید

 (41). است

   : در انجیل : سوم

پس . ..( 4)از دور ونزدیک خبرجنگها به گوشتان خواهد رسید ... : 3 انجیل متی اصحاح 

درباره اش نوشته است ببینید که در جای  وقتی آن چیز وحشتناک را که دانیال نبی 

ولی خدا بخاطر . ..(خواننده خوب توجه کند تا معنی این را بداند)مقدس بر پا شده است 

چون آمدن پسر انسان مانند برق .. .برگزیده گان خود آن روزها را کوتاه خواهد کرد

وبعد از آن  ...آسمان خواهد بود که در یک لحظه از شرق تا غرب را روشن می سازد

                                                           

 در سفر تکوین آمده است که در آجنا دوازده رئیس هستند که از حضرت امساعیل  -  1
را  ونسل او را برکت خواهم داد واما امساعیل نیز تقاضای تورا اجابت منودم واو)متولد می شوند 

مری از میان فرزندان او برخواهند چنان زیاد خواهم کرد که قوم بزرگی ازاو به وجود آید دوازده ا
 .  3  :آفرینش سفر (خاست

را انکار میکنند آهنم بدلیل اینکه  واین دلیلی است برای کسانی که پیامربی حضرت حممد 
ومسیحیان به این استدالل می کنند که ، برای حضرت ابراهیم فرزندی غری از اسحاق وجود ندارد

را که از نسل  وپیامربی حضرت حممد ، ود نداردپیامرب دیگری وج بعداز حضرت عیسی 
است را انکار می کنند وآهنا می گویند که حضرت ابراهیم فرزندی بنام  حضرت امساعیل 

ودوازده رئیس که بر روی زمنی حکومت می کنند درست .  امساعیل ندارد وفقط اسحاق را دارد
وموافق با چیزی است که .  ا می کننداست وآهنا مهان مهدینی هستند که دولت عدل اهلی را برپ

 .  می باشدرسول خدا آورده است 
ممکن است منظور از منطقه ای که ظهور در آن صورت می گرید مرکزی برای نقل ونش  -  1

ویا اینکه این منطقه سببی برای بوجود آمدن جنگها در سایر نقاط جهان باشد واین ، اخبار باشد
جنگها واخبار جنگها را )ا باشد باتوجه به گفته حضرت عیسی جنگه نیست که حملی برای اجیاد

یا اینکه هتدیدهایی مبنی بر بکارگریی اسلحه باشد وبکارگرفنت اسلحه مستقیماً (خواهید شنید
  .  نباشد
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ستارگان فرو خواهند  ، ماه دیگر نور نخواهد داشت ، مصیبتها خورشید تیره وتار شده

 ........ ریخت و

ذکر می نماید همانطوری که  ودر اصحاح عالمتها ی قیامت را حضرت عیس ی 

 ...آن ها را ذکر کردند جنگها وخسوف وکسوف خورشید وماه : وامامان رسول خدا 

ومهم این است که او در خصوص ... (آمریکا)که خرابی به بار می آورد  وچیز وحشتناک

در آن زمان قرار داشت عراق می  ظهورش از مشرق به نسبت جایی که حضرت عیس ی 

باشد وبرق آسمان که از مشرق خارج می شود ودر مغرب می باشد آن حضرت ابراهیم 

  حضرت عیس ی  . شد است بطوری که از عراق خارج شد ودر مکان مقدس ظاهر 

ولی به شما می گویم که ایلیا )که او ایلیا است یا مثل ایلیا است( یحیی)به نفل از یوحنا 

آمده است ولی کس ی اورا نشناخت وبا او بد رفتاری کردند به هر گونه که خواستند وحتی 

عیس ی پسر انسان نیز از دست آن ها آزار خواهد دید در این هنگام شاگردانش فهمیدند که 

 (44). ی تعمید دهنده سخن می گوید (یحیی)درباره 

واگر بتوانید حقیقت را قبول کنید باید  : به نقل از یوحنا گفتحضرت عیس ی 

بگویم که یحیی همان ایلیا است که کتاب آسمانی می گوید می بایست بیاید گوشهایتان را 

 (43). خوب باز کنید وبه آنچه می گویم توجه کنید

وهرکس که با اوست چون عیس ی  وفرستاده ای که امام مهدی  لذا پس رسول 

وایلیا وخضر می فرستند اواز عراق خروج خواهد کرد ممکن است گفته شود که خروج 

مثالی  (یوحنا)به این معنی خواهدبود همان طوری که خروج یحیی  حضرت عیس ی 

کن است این رسول ویا مم. است برای خروج ایلیا در یک مرحله معینی می تواند باشد

وفرستاده از امت وزمان دیگری غیر از این زمان بیاید بلکه آن همانطور است که حضرت 

که منظورم این است که  : بخاطر این است که به شما می گویم)گفته است  عیس ی 

خداوند برکات ملکوت خود را از شما گرفته به قومی خواهد داد که از محصول آن سهم 

                                                           

 .  اصحاح هفدهم: اجنیل متی - 11
 .  اصحاح یازدهم -  1
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به همین ترتیب شما نیز برای آمدن ناگهانی  : وعیس ی گفت(45) . و خواهند دادخداوند را به ا

 . پسر انسان همیشه آماده باشید تا غافلگیر نشوید

چه کس ی آن بنده ی  امین ودانا است که آقایش وموالیش اورا برای خدمت به اهل 

در آن  ؟ هدد (یا علم ومعرفت وحکمت)خانه خود گمارده است تا هر روز به آن ها خوراک

هنگام خوشا بحال آن بنده که اگر آقایش وموالیش بیاید او را در حال خدمتگذاری 

 (46).ببیند

جز اینکه رسول وفرستاده ای از سوی امام مهدی  ؟ این بنده حکیم وامین کیست

؟ وعیس ی وایلیا وخضر می تواند باشد  

اما گویی هیچ یک از ولی اکنون نزد کس ی می روم که مرا فرستاده است  : عیس ی گفت

حتی تعجب هم نمی  ؟ شما عالقه ندارد که بداند منظور من از این رفتن وآمدن چیست

کنید در عوض غمگین ومحزونید ولی در حقیقت رفتن من به نفع شماست چون اگر نروم 

آن تسلی بخش که روح پاک خداست نزد شما نخواهد آمد ولی اگر بروم او خواهد آمد 

 : وقتی او بیاید دنیا را متوجه این سه نکته می کند. نزد شما خواهم فرستاد زیرا خودم اورا

 . نخست آنکه مردم همه گناهکارند ومحکومند چون به من ایمان ندارند

خدا مهربان است ومردم را می بخشد چون من به نزد او می روم وبرای  : دوم آنکه

 . ایشان شفاعت می کنم

یا است نجات از غضب وکیفر خدا چون فرمانروای این نجات برای همه مه : سوم آنکه

 (47) .دنیا یعنی شیطان دیگر محکوم شده است

 ؟ پس این تسلی بخش وروح پاک خدا چه کس ی است که فرستاده می شود

وچه کس ی است که همه دنیا را بخاطر گناهانشان ودروغ شمردن انبیاء واوصیاء 

اده گان وخوردن حق آن ها در قیامت وکشتن آن ها وپشت کردن به پیامبران وفرست

                                                           

 .  اصحاح بیست ویکم:اجنیل متی - 15
 .  مدر اصحاح بیست وچهار  - 12
 .  اصحاح شانزدهم:اجنیل یوحنا -13
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که رئیس این عالم  وبه خاطر پشت کردن به امام مهدی  ؟ صغری مجازات می کند

 ؟ است مجازات می کند

 بسیار چیزهای دیگر دارم که بگویم ولی افسوس که حال  : وعیس گفت

مام نمی توانید بفهمید ولی وقتی روح پاک خدا که سرچشمه همه راستی هاست بیاید ت

حقیقت را به شما آشکار خواهد ساخت زیرا نه از جانب خود بلکه هرچه می شنود آنرا 

می گوید واز آینده نیز شما را با خبر خواهد ساخت او جالل وبزرگی مرا به شما نشان 

 (48). خواهد داد وبا این کار باعث عزت واحترام من خواهد شد

ست و هفت حرف است ومجموع هر علم بی : فرمود واز ابی عبدهللا امام صادق 

آنچه تا حال پیامبران آوردند دوحرف است وتا به امروز مردم غیر از دوحرف چیزی نمی 

دانند پس اگر قائم ما ظهور کرد بیستو پنج حرف دیگر را خارج می سازد ودر بین مردم 

دم حرف قبلی را ضمیمه آن ها می کند تا بیست و هفت حرف را بین مر  منتشر می کند و

 (49). منتشر کند

فکر کنم چیزی که گفته شد ولو به اختصار گفتم ولی برای کس ی که حق وحقیقت را 

واگر موارد بیشتری خواستید در خواب یوحنا ی الهوتی عالمات . طالب باشد کافیست

زیادی برای کس ی که طالب حق است وجود دارد وبه خاطر مختصر بودن موضوع به آن 

 (31). نمی پردازم

                                                           

  .  اجنیل یوحنا اصحاح شانزدهم - 15
 .  112ص  5ج :حباراالنوار -  1
هرکس گوش شنوا دارد خوب توجه کند که روح خدا به کلیساها چه ) :  : اجنیل رویا  -   

 (.می گوید هرکس پریوز شود مرگ دوم اورا اذیت منی کند
ویا پریوز را در ترمجه های دیگر اجنیل توصیف   (یاری شده) واین نص صرحیی است که منصور

وبه مهنی خاطر است که دوباره مبعوث شده وبرای ، چون او دارای زندگی قبلی است، کرده است
که مورد شباهت با   واین رخ نداد مگر برای شبیه حضرت عیسی ، مرگ آماده می شود

د ووقتی بار دیگر مبعوث می شود در حضرت عیسی قرار گرفت وجبای او به صلیب کشیده ش
زمانی است که تکلیف و دستور داردکه در معرض  حوادث وخطرهای زیادی که با آهنا مواجه می 
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یک مورد را به شما یاد آوری کنم که یهود در زمانی که خداوند حضرت عیس ی فقط 

 آیا ممکن است از شهر ناصره یک چیز نیک ونیکو خارج   : را مبعوث نمود گفتند

                                                                                                                                                                                     

ونیز در آیه .  شود وآن در زمانی است که پر شدن زمنی از ظلم وستم از شاخصه های آن است
روح خدا به کلیساها چه می   هر کس گوش شنوا دارد گوش فرا دهد که)اجنیل رویا آمده است  3 
یعنی آن نان آمسانی خواهد خورد ومن به او سنگ سفیدی خواهم (ّمن)هرکه پریوز شود از :گوید

خبشید که برآن نام جدیدی نوشته شده است نامی که هیچکس از آن باخرب نیست عری از کسی  
زگشت من به خواست وهرکه براین مشکالت پریوز شود وتازمان با2 ...که آن را دریافت می کند

وبا عصای آهننی .  واراده من عمل کند به او قدرت خواهم خبشید تابرمتام قومها حکمرانی کند
  .  برآهنا حکومت می کند وآهنا را مهچون کوزه گلی خورد خواهد کرد

ودر سفر رویا شهادت ودلیلی است برای پریوز وتایید او برای کسی که دارای ارواح هفتگانه 
هرکه پریوز )ستاره های هفتگانه است مهانطور که در سفر سوم از رویا گفته شده که خداوند و 

شود لباس سفید برتن خواهد منود من نیز نام اورا از دفرت حیات پاک خنواهم ساخت بلکه در 
من به هرکه پریوز    ...حضور پدرم خدا وفرشتگانش اعالم خواهم کرد که او از آن من است

داد که بر ختت سلطنتی ام در کنار من بنشیند مهانطور که من نیز پریوز شدم شود اجازه خواهم 
 .  (ودر کنار پدرم بر ختت او نشستم

سپس مهانطور که نگاه می کردم دیدم که در آمسان دروازه ای گشوده ) :ودر سفر چهارم از رویا
چون صدای شیپوری نیز شنیده بودم بگوش رسید آن آوا که مه" آنگاه مهان آوایی که قبال.  شد

باال بیا تا وقایع آینده را به تو نشان دهم ناگهان روح خدا مرا فرو گرفت :نریومند بود به من گفت
ومن خود را در آمسان دیدم وختتی را در آمسان دیدم کسی برآن نشسته بود که مهچون املاس می 

دور آن ختت بیست .  بود درخشید گرداگرد ختت اورا رنگنی کمانی  تابان چون زّمرد فرا گرفته
 (وچهار رهربروحانی نشسته بودند که مهه لباسی سفید برتن وتاجی از طال بر سر داشتند

حکومت خواهند کرد وآهنا  واین دلیلی واضح است براین که خلفائی بعداز حضرت عیسی 
خدا بیست وچهار رهرب هستند وآن کسی که برختت نشسته بود وبقیه دور او نشسته اند رسول 

وبیست وچهار رهرب مهان دوازده امام ودوازده مهدی هستند واین موکد است چون  .  است 
 .  برهیچ کس غری از آهنا منطبق خنواهد شد
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. خوب نگاه کن وببین که هیچ پیامبری از شهرجلیل مبعوث نمی شود : وگفتند ؟ شود

ه این است که کتاب یهود می گوید که او از آیا مسیح از شهر جلیل می آید مگر ن : گفتند

؟ نسل داوود است واز بیت لحم یعنی روستایی که داوود در آنجا بود مسیح خارج می شود

در آخر نصیحتی برای شما دارم که این جمالت وکلمات را خوب دقت کن وبه آن ها فکر 

به فهم ومعلومات باتمام وجودت وقلبت برمن توکل کن و )در تورات نوشته شده که .. .کن

خودت اعتماد نکن وتکیه نکن در هر مسیری من را بشناس ومن را هت را استوار می سازم 

وخودت را حکیم ودانا بحساب نیاور مرا بزرگ بشمار وبه من احترام بگذار وبا کالم من 

         (31). نفس خودت را یاد بده وباادب بکن

 احمد الحسن

* * * 

خنان من ناراحت نشوید ومعذرت می خواهم اگر در جریان امیدوارم که از س /سوال

 از شما تشکر و قدردانی می کنم به 
ً
سوالاتم  بی ادبی وبی احترامی رخ داده باشد و مجددا

خاطر این که به من وسوالاتم اهمیت دادید واین دلیل بر روح بلند واخالق نیک که در 

  . وح القدس باشیدپسر ور ، درپناه پدر     . شما وجود دارد میباشد
Reta Jorj                                                                                                                                    - زن مسیحی 

 هـ ق 6241                                                                                                                                                                                             

                                                           

، یهود یان وعلمای آهنا اعتقاد داشتند که مسیح به طریقی غری واضح وغیبی خواهد آمد -   
به آهنا رسیده بود بدست  واین فهم ودرک موضوع از متونی که ازشریعت حضرت موسی

آوردند یعنی مولودی وجود ندارد که در زمان آهنا بدنیا بیاید باتوجه به متونی که بدست آهنا رسیده 
 .  است

سی ساله بود که خدمت خود را آغاز کردومردم فکر می  " عیسی تقریبا) :1 -1 :اجنیل لوقا
  (کردند که او پسر یوسف است

بودند که می آید واز بیت حلم مبعوث می شود ولی او از ناصره از  ظرومهنی طور آهنا معتقد ومنت
پس چگونه ، شهر جلیل که خیلی  دور ازانتظار بود که از آن شخصی  صاحل ونیکوکار بریون آید

  .  مسیح موعود از آن  بسوی آهنا بیاید
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براستی ای اهل زمین شما . ناراحت نمی شوم ولی به خاطر شما محزون هستم /وابج

 در صحرای مادیات گمراه شدید همان طوری که بنی اسرائیل در صحرای سینا گمراه

   . شدند

 احمد الحسن

* * * 

 

 واحلمدهلل وحده 

 . اللهم صلی علی حممد وآل حممد االئمه واملهدیین وسلم تسلیما

 


