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اين كتاب
نامه ای است سر گشاده كه سيد امحد احلسن  وصی ورسول امام مهدی  برای
ياران (انصار) نزديك اش دراسرتاليا نوشته اند؛ بعد از اين كه نامه ای ،برای ميانی آل حممد سيد
امحد احلسن  فرستاده بودند .
لذا برای استفاده ی مهگان از علوم سید یمانی ]این منت مهم را در قالب این کتاب
منتشر می کنیم ،برای کامل منودن مبحث این کتاب نامه ی انصار را در مقدمه ی اين كتاب قرار
داديم......ومنت آن را بدون هيچ كم وكاستی ثبت كرديم.......ونام آن را(نامه ی
هدايت) نامیدیم.
از خداوند متعال در خواستاریم كه برما منت گذارد به حفظ اولياءاش......وبرای سيد
وموالی ما مكنت و استقرار وحكومت در زمني قرار دهد  ........بدرستی كه او هبرتين
نعمت دهنده وهبرتين ياری كننده است
وصلى اهلل على حممد وآل حممد األئمة واملهديني وسلم تسليماً .
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صل على حممد ِ
وآل حممد األئمة واملهديني وسلم تسليما
اللهم ِّ
السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته
در ادامه:
در حقيقت منی دامن ازكجا شروع كنم وچه چيزی را بنويسم،چراكه سخن بسياربسيارزياد
است،ولی چه چيزی را بگومي وچگونه تعبريكنم به وسيله ی اين چند سطركم ،واين برگه
(صامت)،ولی درحد توان شروع خواهم کرد.به سيد امحد احلسن (خداوند او را نگهدارد) وصی
(جانشني) ورسول امام حجت بن احلسن (جامنان فدای خاك پايش وقربان اومي).....
موالی من :ما دوتا از كسانی هستيم كه خدای مهربان عزو جل راعبادت می كنيم ،وازبت
های مرجعيت راضی به ظلم پريوی منی کنيم.
واكنون ،بعد از اينكه خداوند متعال برما منت هناد  ،بوسيله ی برادری كه حامل نامه
ات(خداوند اوراتاييدكند)بود به مشا اميان آوردمي ،به درستی مشا به حق وصدق وصی ورسول امام
حجت بن احلسن(ع) ،وبه درستی كسی كه اين را [واليت] ،تكذيب كند وجانشينی ورسالت
تان را انكار كند  ،مهانا کافر شده است و از دين خارج گشته است  ،و جدتان رسول اهلل (ص)
دمشن آهنا خواهد بود،روزی که کرسی حکومت سودی برای آهنا ندارد ونه اطرافيان (آشنايان) ونه
اموال حرامی که خوردند ودرامور دنيويشان خرج کردند....
موالی من :من امحد وبرادرم صادق با مشا بيعت می کنيم وباتو پيمان می بندمي که بر حق
وصدق هستی ووصی ورسول امام صاحب العصر والزمان احلجه بن احلسن  وبر اين هستم
که به امر تو عمل کنيم وبا هنی تو از عمل دست می کشيم و ارزمشند ترين وگران قدرترين چيزی
که دارمي برای تو قربانی می کنيم وآن مهني جانی است که دربدن دارمي.
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و اگر خدا خبواهد ما را از زمينه سازان دولت حق اهلی قرار دهد ،حکومتی که انبياء خدا و
پيامربانش برای آن متهيد کردند ،و پيامرب حممد(ص) خامت پيامربان ورسوالن وحسني  ويارانش
باخون پاک اش در اين راه فدا شدند وعرتت پاک (ائمه واطهار) به اين راه نگرسيتند وآن را آرزو
کردند.
وبه هرحال اکنون با يک اشاره از مشا  ،و از امام خامت واز خداوند متعال می خواهيم
که برما منت بگذاريد وبرای موفقيت مان دعا کنيد ،وخداوند مارا از ياران امام مهدی (اروحنا
الفدا) قرار دهد ،وانتقام خون رسول خدا(ص) و علی و فاطمه وحسن وحسني و متام ائمه از
کسانی که به آهنا ظلم کردند و آهنا را کشتند و از قومی که بر قتل آهنا رضايت دادند را بگريمي،
وتا قلب زهرا(عليها السالم) و ام البنني وزينب ورقيه و خاندان پاکشان را خوشحال کنيم.
ای سيد وصی مرا ببخش که وقت گرا نبهای مشا را گرفتيم ،وهم چنني مرا ببخش به خاطر بد
خطی ،و هم چنني مرا ببخش که من و مهسرم از اين که به مدت کمی از زمان به مشا شک کردمي
 ،وبه مادر بزرگ ات زهرا (عليها السالم) قسمت می دهيم که ما را ببخش و از خداوند غفور
ورحيم ،غفران وخبش طلب کنی(.خبشش از بزرگان است پس ای آقای من ،تو اهل کرم وخبشش
هستی.
واز خداوند متعال وقادر می خواهيم که مشا و انصار مشا  ،از شر هر مکروه دور کند واز شر
هر کسی که نظر سوء و بدی به مشا دارد مانند کسانی که اهل سوء ومکروه اند ،وکسانی که مال
مردم را به باطل می خوردند و کسانی که وحدت مردم در مناز و روزه وعيد و...از بني می
برند،فقط در اطاعت واجب از شيطان وانتخاب شيطان ،و عبادت شيطان و دوری از قرآن وائمه
اطهار وحدت اجیاد کردند ،کسانی که حالل کردند حرم را ،و حرام کردند حالل را (لعنت خداوند
برآهنا باد)،و بار ديگرای آقای من مرا ببخش به خاطر طوالنی شدن کالمم.
ودر آخر دعا می کنيم که ستايش خمصوص خداست .خدايی که ما را به راه حق ومبارک
بوسيله فرشتگان آمسان هدايت کردند.
والسالم عليکم ورمحه اهلل وبرکاته
امحد وصادق از اسرتليا
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جواب سيد امحد احلسن 
بسم اهلل الر محن الر حيم
واحلمد اهلل رب العاملني وصلی اهلل علی حممد وال حممد األئمة واملهديني وسلم تسليماً .
خدا را بايد در مهه چيز ببينيد ،وبا مهه چيز ،وبعد از مهه چيز وقبل از مهه چيز،تا اين که خدا
را بشناسيد ،وپرده برداشته شده،پس مهه چيزرا به وسيله خدا می بينيد،پس وقايع وآثار دليل بر
موثر سبحان منی تواند باشد ،بلکه او(اهلل) دليل بر آثار است..
امام حسنيگفت(:خدایا نگریستن و گذرم در خلقت الزم می شود بعد از دیدارت
،پس مرا بسوی خودت بخوان که با خدمت به تو برسم به تو ،چگونه بر تو دلیل وبرهان می
شود در حال که او در جودش به تونیازمند است،آیا می شود که برای تو مایه بیان وروشنی
باشد در حالی که او نمی تواند دلیل بر وجود ت باشد،چه زمانی غایب بودی که برای اثبات
وجوداحتیاج به دلیل باشی ،چه زمانی دور بودی که وقایع واتفاقات بتواند باعث وصول به تو
باشد  ،کور باد چشمی که تو را نبیند و نداند که تو بر آن نگهبان وآن را می بینی ،و اعمال
بنده در زیان و نابودی است هنگامی که در دلش محبت تو را ندارد).....

( )

گِلی که گوش وچشم مشا را بسته ،بشوئيد تا خدا راببنيد،تا کالم خداوند را بشنويد اوبا مشا
سخن می گويد حتی در سنگ ها و مجادات .گوش به حرف نادانان ندهيد در حالی که خود
راعامل و دانا می مشارند،چرا نادنان گوش و چشم مشا را با گل پر می کنند  ،مشا را به اين جهان
مادی زائل وزيبايی های آن تشويق وترغيب می کنند.
گوش به حرف آهنا ندهيد  ،زيرا که آهنا به جزء مهدستان خود واين عامل مادی فنا پذير
چيزديگری را منی بينند،ازآهنا پريوی نکنيد ودرحالی که آهنا نسبت به رويای صادقه کفرمی ورزند،
در حالی که رويای صادقه راهی است بسوی ملکوت آمسان ها.به ملکوت نگاه کنيد ،به ملکوت
 -بحار الانوار ج  59ص .229
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آمسان ها گوش کنيد ،و به ملکوت اميان بياوريد ،اين حق وحقيقتی است که پيامربان و اوصياء به
آن اميان آوردند،و علمای غري عامل،کسانی که باپيامربان واوصياء هر زمان جنگيدند  ،بدان کفر
ورزيدند.
آهنا متايل عجيبی به  ،امريکا و دمکراسی (آزادی) آن و انتخابات دارند فکروحساب های
زيادی برای اين امور مادی باز می کنند،ولی برای خداوند حسابی بازمنی کنند:
ي َع ِزیز﴾
﴿ َما قَ َد ُروا اللَّهَ َح َّق قَ ْد ِرهِ إِ َّن اللَّهَ لََق ِو ٌّ
نشناختند؛ خداوند ّقوی و شکستناپذير است! )

()1

(خدا را آن گونه که بايد بشناسند

برای خداوند سبحان ومتعال و حاکميت و تنصيب از جانب خدا وحاکميت او و انتخاب
خليفه اش ارزشی در قائل نشدند ،پس (علمای غري عامل) پيش قراول ومناينده ای برای امريکای
حيله گرهستند ،مهان طوری که پيامرب واوصياءاش مناينده ی خداوند سبحان ومتعال اند .قرآن را
خبوانيد ودر آن تدبر وتفکر کنيد وداستان پيامربان واوصياء که جانشينان خداوند در زمني هستند،
وامت های گذشته که آهنا را تکذيب کردند ،رهربان آن امت های گذشته مهان علمای غري
عامل بودند .
پس به خودتان بنگريد و از خود بپرسيد ،آيا صاحب حق در سلوک راه ومسريش از سنت
پيامربان واوصياء دورشده است؟ وآيا [می توان گفت] دمشنان حق در پريوی از علمای غري عامل
اشتباه منوده اند؟
به خدا آنچه گفته ی من غري از گفته ی پدران نيکوکارم ائمه اطهار

نيست ،کسانی

که مردم رابه ياری من وصيت کردند ،و در وصاياشان مرا ذکر کردند ،نوح و ابراهيم وامساعيل
وحممد(ص) وعلی وحسن و حسني وائمه
﴿ َو َج َعلَ َها َكلِ َمةً بَاقِیَةً فِي َع ِقبِ ِه لَ َعلَّ ُه ْم یَ ْرِجعُو َن ﴾( ) (او کلمه توحيد را کلمه پايندهای در
نسلهای بعد از خود قرار داد ،شايد به سوی خدا باز گردند! )
 الحج.47: -الزخرف .22 :
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آنچه علمای غري عامل گفتند،منرود وفرعون و ابوسفيان ووليد(لعنهم اهلل) نيز گفته بودند.
گفتند﴿ :إِ َّن َر ُسولَ ُك ُم الَّ ِذي أ ُْر ِس َل إِلَْی ُك ْم لَ َم ْجنُون﴾

( )

ش ِر﴾
وگفتند﴿ :إِ ْن َه َذا إَِّال ِس ْحر یُ ْؤثَ ُر * إِ ْن َه َذا إَِّال قَ ْو ُل الْبَ َ
الذ ْكر َعلَی ِه ِمن ب ینِنَا بل ُهو َك َّذاب أ ِ
ِ
َشر﴾
وگفتند ﴿ :أَأُلْق َي ِّ ُ ْ ْ َ ْ َ ْ َ

(.)3

()2

الم ب ِل افْ ت راه بل هو َش ِ
اعر فَ لْیَأْتِنَا بِآیٍَة َك َما أ ُْر ِس َل ْاْل ََّولُو َن﴾
ضغَ ُ
و ﴿قَالُوا أَ ْ
اث أ ْ
َح ٍ َ َ َ ُ َ ْ ُ َ

(.)3

وگفتند....:وگفتند.........
ك قَ َ َّ ِ
﴿وقَ َ َّ ِ
ین ِم ْن قَ ْبلِ ِه ْم ِمْثْ َل
ین ال یَ ْعلَ ُمو َن لَ ْوال یُ َكلِّ ُمنَا اللَّهُ أ َْو تَأْتِینَا آیَة َك َذلِ َ
ال الذ َ
ال الذ َ
َ
()4
ت قُلُوب ُهم قَ ْد ب یَّ نَّا ْاْل ِ
یات لَِق ْوٍم یُوقِنُو َن﴾
قَ ْولِ ِه ْم تَ َ
شابَ َه ْ ُ ْ َ
آمدم که به حق شهادت دهم،حق رابگومي،و برای اين به دنيا آمدم ،و برای اين کشته خواهم
شد اگرخدا خبواهد.
اما مشا اگر خواستيد برای حق شهادت بدهيد پس شهادت بدهيد،حتی اگر در اين راه به
تلخی وسختی دچار شديد پس ستايش کنيد خداوند را بر نعمتی که برمشا خبشيد،چراکه حق
سخت است وتلخ ،وباطل آسان است وشريين .
وبدانيد که دعوت مشا مهان دعوت متام پيامربان واوصياء

است،پس عمل کنيد وبر عمل

مردم شاهد باشيد ،مهان طوری که پيامرب بر عمل مشا شاهد است،وعمل مشا خداوند وپيامربش
ومومنان خواهند ديد،وصرب کنيد وبه صرب دعوت کنيد و به هم پيوند دهيد
وپيامربان واوصياء
و بر اهل هر کتابی با کتاب آهنا احتجاج کنيد (حجت بياوريد)،وبر اهل اجنيل با اجنيل آهنا دليل

 -2الشعراء .24 :
 – 3القمر.29:
 – 3ألانبياء .9 :
 - 7البقره. 2:
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وحجت بياوريد ،پس قضيه ی مشا در اجنيل آهنا تذکر داد شده بودآن هم نه خمتصربلکه باتفصيل
شرح داده شده است.
نجي
ه
ص
ي
ح
رد ا ل و نا ا حاح شازند م:

عيسی گفت :واما من االن می روم بسوی کسی که مرا فرستاده است ،و کسی

ازشما ازمن نپرسیدبه کجا می روی،ولی این رابه شما گفتم که غم واندوه قلب شما راپرکرده
است.
ولی حقیقت این است که اگر من بروم برای شماها بهتراست ،زیرا که اگر نروم نجات
دهنده ای (المعزی) بعد از من نخواهد آمد ،اما اگر بروم برای تان می فرستم ،وهنگامی که
آمد جهان تقسیم می شود برگناه،وبرنیکویی وبردین.
اما بر گناه( :زیر ابه من ایمان ندارند) واما بر نیکویی (:زیر امن بسوی پدرم می روم
ونیزمرا نمی بینند ) ،و اما بر دین( :زیرا رهبراین جهان نزدیک شده است).
امورز يادی دارم که برای مشا ها بگوييم ،ولی حاال حتمل شنيدن آهنارا نداريد،ولی وقتی که
اومی آيد(روح خدا) پس مشا را ارشاد وهدايت می کند برای متام حقيقت ها،زيرا او از خودش اين
کالم ها رامنی گويد،بلکه آنچه را که می شنود ازآن سخن می گويد .پس می بينيد عيسی به
من بشارت می دهد در اجنيلی که به آن اعرتاف می کنند وآن را می خوانند.
***

نجي
ه
مت
ص
ورد ا ل ی ا حاح چهارد م:
عيسی گفت( :برای آن نیزشما آماده و مستعد باشید ،زیرا دریک زمانی که گمان
نمی کنید فرزند آدم خواهد آمد،پس چه کسی بنده ی امین وحکیم،که آقا اورا به خدمت
انتخاب کرده تا غذا(روح)دروقت اش به آنها دهد،خوش به حال آن بنده ای هنگامی که
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آقایش آمدازاوچنین کاری ببیند.حقیقت رابه شما می گویم که او رابرتمام اموال اش قیم
ومسئول کرده است).
ومعتقدم که فهميدن اين منت ها بسيار بديهی وآسان است واحتياج به تفهيم ندارد ومهچنني
شناخنت رسول امام مهدی  وعيسی درمتون ديگری غريازاين يافت می شوند.
برای رسيدن به اطالعات بيشرت آنان را به خواندن رويای يوحنا الهوتی( )1توصيه می کنيم ،
آن(رويا) شرحی است بر اين دعوت اگرطالب حق وطالب پريوزی عيسی  باشند آن رابرای
آهنا آشکارمی کند .واين هم بعضی ازمتون  ،ازرويای يوحنا الهوتی که صاحب حق را آشکارو
روشن می کند.

رد اصحاح چهارم:
( -1بعد از این نگاه کردم ودراین هنگامی دری در آسمان باز شدو صدای اول که
شنیدم همانندیک بوق بامن این چنین سخن می گفت :اینجا بیا باالکه من که چیزهایی
نشانت بدهم که بعدازاین اتفاق خواهد افتاد -2 .وبرای زمانی در روح شدم وعرش در
آسمان قرار داده شده و روی عرش نشسته بود -3.ودر محل دید نشسته بود،وشبیه سنگ
یاقوت وعقیق و رنگین کمان اطراف عرش دردید شبیه زمردبود -4ودر اطراف عرش بیست
وچهار عرش قرار دارد.ودیدم روی عرش ها بیست وچهار پادشاه نشسته بودند و لباس های
سفیدپوشیده بودندو روی سرشان تاج هایی ازطالست -5.واز عرش رعدوبرق وصداهایی
خارج می شد)....

– در آخر کتاب عهدجدید  -انجیل
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پنج
ورد اصحاح م:
 -7سپس آمد وکتاب را از دست کسی که روی عرش نشسته بود گرفت -8.وهنگامی
که کتاب را گرفت،چهارحیوان وبیست وچهارپادشاه جلوی گوسفندنرسجده کردند وبرای
گیتارهاوجام هایی ازطال که ازعطرپشده اند که همان صلوات قدیسین است  -9آنها باهم
وردوترنم جدیدی می خواندند ،تو استحقاق این را داری که کتاب را ببری ومهرهای آن را
بازکنی ،زیرا که تو برای خداوند قربانی شده ای وفقط برای خدا مارا از هر قبیله وزبان
وفرقه وامت باخون خود خریدی - 1.وما را برای خدا پادشاه وکاهن قراردادی ،پس روی
زمین پادشاهی می کنیم.

 -ونگاه کردم وصدای فرشتگان زیادی دراطراف عرش وحیوانات

وپادشاهان شنیدم و تعداد آنها انبوه انبوه وهزارتا هزارتا بود - 2.با صدای عظیمی می
گفتند که استحقاق این را دارد که گوسفند نرقربانی شده ،قدرت وثروت وحکمت وقوت

وکرامت ومبارکی را ببرد - 3.و شنیدیم که همه مخلوقات چه در آسمان وروی زمین وزیرآن
وروی دریا و هرچه درآن،به کسی که روی عرش نشسته وگوسفندنرمی گفتند،مبارکی و کرامت
ومجد وسلطنت تا ابدوبی نهایت برای ات باشد - 4.وآن چهار حیوان آمین می گفتند.وآن
بیست وچهار پادشاه روی زمین افتادند و سجده کردند ،برای کسی که همیشه زنده وتا ابد
وبی نهایت است.

ورد اصحاح چهاردهم:
(سپس نگاه کردم ودراین هنگام گوسفندنر را روی کوه صیهون ایستاده [دیدم]که همراه
او یکصد وچهل وچهارهزارکه بر روی پیشانی آنها اسم پدرش نوشته شده است ).چه کسی
غري ازاولني مومن از نسل امام مهدیانصارپدرش را کسانی آن بيست وچهارپادشاه ،غريازآن
دوازده ائمه ودوازده مهدی؟
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وچه کسی آن شريی که از فرزندان يهوذا واز اصل داوود وکسی که کتاب را باز می کند
ومهرهای آن را می گشايد؟
غري از شريی که با علی  محله کرد در خيرب وحنني واحد وبدر.........
واوست از فرزندان يهوذا ،زيرا مادرش از بنی اسرائيل (نرجس) مادر امام مهدی.و چه
کسی گوسفند نرشد به اينکه(گوسفند نر قائم گويا ذبح شده) و او دارای هفت شاخ وهفت
چشم است.آهنامهان چهارده معصوم حممد و علی وفاطمه وحسن وحسني وائمه .غري از
مهدی اول وميانی رسول امام مهدی ورسول عيسی .

ورد رویای يوحنا اصحاح هفدهم:
(- 2وآن ده شاخی را که دیدم ،آن ده پادشاه هستند،که ملکی نمی برند ولی به
سلطنت می رسند ،مْثل پادشاهان که برای یک ساعت همراه وحش بودند- 3.اینها دارای
یک عقیده واحد هستند ،و به وحش قدرت و سلطنت شان می دهند- 4.اینها با گوسفند
نر می جنگند ،وگوسفند نر بر آنها پیروز می شود ،زیرا اوخدای ،خدایان است وپادشاه
پادشاهان ،وکسانی که همراه او یند کسانی که دعوت شدند و انتخاب شدند ومومن اند).

ورد اصحاح هجدهم:
( -1سپس بعد از این پادشاه دیگری دیدم که از آسمان نازل شد که قدرت عظیمی
داشت و از نورانیت و بهاء زمین نورانی شد  -2.با صدای بسیار شدیدی و فریاد زد و
گفت :بابل پر عظمت سقوط کرد،سقوط کرد ،و مسکنی برای شیاطین شد و از هر روح
نجسی پاسداری می کند و از هر پرنده نجسی وبد طینت (یعنی هوا پیمان های جنگی

آمریکایی ) پاسداری می کند -3.زیرا که آن از شراب غضب است که زنا کرده و تمام امت
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ها از آن نوشیدند وپادشاهان زمین با آن زنا کردند و تاجران زمین از وفور نعمت اش مستغی
شدند -4.سپس صدای دیگر از آسمان شنیدم می گفت:ای امت من از آن خارج شوید تا
در گناه های آن شریک نشوند و تا از طرف آن به شما ضربه ای نرسد -5 .چرا که گناهان
آن به آسمان رسید و خداوند به گناهانش تذکر داد -6.به آن بچشانید همان طوری که آن
به شما چشانیده است و اعمال خود را متضاعف کنید هما نطوری که آن متضاعف کرده
است .در جام شرابی که می نوشد شراب آن را چند برابر کنید -7.به اندازه ای که نفس
خود راتمجید کرد و نعمت داد به همان اندازه عذاب و حزن به آن بدهید .چرا که آن در
قلب اش می گوید ،من نشسته ام و یک پادشاه هستم ،بیوه نسیتم وغم واندوه ای نمی
بینم -8.و به خاطر همین در یک روز ضربه های آن مرگ و خون و گرسنگی به دنبال دارد
و در آتش می سوزند ،زیرا که پروردگار گرداننده ی آن،بسیار قدرتمند است -9.وگریه

وزاری خواهند کرد برآن[بابل] پادشاهان زمین ،کسانی که زنا کردند وبوسیله آن به نعمت
رسیدند ،هنگامی که آتش و دود و سوختن آن را می بینند - 1.ایستاده بودند ،به خاطر
ترس از عذب های آن می گفتند :وای وای،شهر عظیم بابل ،شهرقدرتمند ،چرا د ر یک
ساعت نابودی ات آمد.

 -وتاجران زمین گریه می کردند و آه وناله برآن[بابل] می کردند

زیرا از این به بعد کسی وسایل شان را نمی خرد - 2.وسایل شان از طال ونقره وسنگ های
قیمتی ومراورید و پارچه ولباس بنفشی پارچه های حریر وسرخ وعود های معطرو ظروف هایی
ازجنس عاج وظروفی ازچوب های گران قیمت وبرنز و آهن وسنگ مرمر - 3.دارچین عود
بخور وعطر و لبینات و شراب وروغن وکره وگندم وچهار پایان و گوسفندان وآب ها و
مرکبات و اجساد و روح انسان ها- 4.و آن شهوت نفسی که داری از دستت رفت و هر
آنچه را که چربی داشتی و در آن بود ازدست دادی ،وآن را بعد از این نمی توانی

بیابی - 5.تاجران این اشیاء کسانی هستند که از آن غنی شدند و دور ایستادند از ترس
عذاب های آن[بابل] وگریه وناله می کنند - 6.می گویند وای بر  ،شهر عظیمی که پوشید
شده به وسیله لباس وپارچه های نیلی وقرمز وزینت داده شده به طال و سنگ های قیمتی
ومروارید - 7.چرا که در یک ساعت تمام ثروت مْثل این از بین رفت،وهرناخدا وتمام
جمعی که در کشتی و دریا نوردان وتمام ملوانان دریا از دورایستاده بودند - 8 .وفریاد زدند
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هنگامی که دود سوختن آن را مشاهده کردند خواهند گفت کدام شهر می تواند مْثل این
شهرعظیم باشد - 9.و کسانی که در آن شهر عظیم ثروتمند شدند و صاحب کشتی در
دریا از آن هستند ،خاک برسرخود می ریختند و با صدای بلند گریه می کردند و با آه و ناله
می گفتند :وای ،وای ،چرا که در یک ساعت تمام آنها ازبین رفت -21.ای آسمان ها و
رسوالن مقدس و پیامبران بر آن شاد باشید ،زیرا که خداوند آن چیزی که برای آن تالش کرده
اید نزدیک کرده است -2 .ویکی از مالئک قدرتمند یک سنگ که مانندسنگ آسیاب
است ،بلند کرد .و به دریا انداخت و گفت این چنین است که با دفع (آب) شهرعظیم بابل
مورد هدف قرار می گیرد و بعد از این پیدا نمی شود -22.وصدای کسانی که بر چنگ
ضربه می زنند و آوازخوانان ونوازندگان فلوت ونی وآنهایی که دربوق می دمند ،بعد از این

شنیده نمی شود وصدای سنگ آسیاب بعداز این در شهرشنیده نمی شود -23.ونور
درخشان از این به بعد در(بابل) روشنایی نمی دهد .وصدای داماد و عروس از این به بعد در
تو شنیده نمی شود .چرا که تاجران تو از بزرگان زمین بودند  .چرا که بوسیله سحرت تمام
امت ها گمراه شدند -24.و درآن خون پیامبران وقدیسان پیداشد وتمام کسانی که روی
زمین اند را به قتل رسیدند)).
بابل اشاره ای است به عراق ،زيرا پايتخت عراق در آن زمان بود.پس مهه ی جنگ ها وفتنه
ها در عراق وروی سرزمني عراق اتفاق می افتند .و ويرانی بغداد را ياد کردند بوسيله ی پرچم
هايی که از دولت های جهان می آيدو مهراه بافتنه انگيزی .امام صادق  درباره ی بغداد
گفت:
([ ....بغداد]مورد لعنت خداو خشم اوست ،فتنه ها آن را خراب می کنندوبسیاری آن
راترک می کنند،پس وای برآن وبرکسانی که درآن،همه ی ویل ها از پرچم های زرد،پرچم
های مغرب ،وپرچم هایی که از الجزیره وازپرچم هایی که از دور و نزدیک به سمت آن می
آیند.به خداقسم از انواع عذاب ها درآن نازل می شود،همچون سایرامت های متمرد از اول
روزگارتا آخرآن نازل می شود،عذابی بر آن نازل می شود که نه چشمی تا به حال آن دیده و

نه گوشی مانند آن شنیده باشدوطوفانی اهلش را بر می گیرد که جزء شمشیر نیست،پس وای
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بر کسی که در آن مسکن بگیرد،پس کسی که درآن اقامت کند،دچار بیچارگی وبدبختی می
شود،و کسی که از آن خارج شود،رحمت خداوند شامل او می شود.
وبه خدا قسم از اهلش دردنیا باقی می گذارد ،حتی می گوید:آن[بغداد]همان دنیاست،
وقصرهایش همان بهشت است،و دخترانش همان حورالعین اند ،و اطفالش همان اطفال
اند،وگمان می کنندکه خداوند روزی و رزق بندگان را تقسم نمی کنند مگر بوسیله آن .ودرآن
افتراء برخداوند ورسول اش (صلی علیه وآله) آشکارمی شود،وبه غیر ازکتاب اوحکم می
کنند،وشهادت های زوری ،نوشیدن مشروب ،ظلم وستم،خوردن مال حرام وخونریزی که
درهیچ کجای دنیا مْثل آن پیدا نمی شود.سپس خداوند بوسیله همان فتنه ها و آن پرچم ها
[بغداد را ]ویران می کند،تا اینکه عابر برآن عبور می کند،پس می گوید :این جاست قبالً
( )
بغداد بوده است)
ورد اصحاح نوزدهم:
( -7....شاد باشیم وتهلیل کنیم ومجد وبزرگی را به او بدهیم،زیرا گوسفند نر عروسی
کردوبه تحقیق خواهد آمدو همسرش خود را برای اومهیا کرده است -8 .و لباس های پاک
ودرخشان داده شدکه بپوشد ،زیرا این لباس طالیی قدیسین است -9.وبه من گفت بنویس
،خوشا به حال کسانی که برای صرف شام به عروسی گوسفند نر دعوت شدند.وگفت این
همان گفته ی صادق خداوند است.

 -سپس دیدم آسمان بازشدو در این هنگام اسب

سفیدویکی برآن سوار بود که ادعا می کند،او امین وصادق است وباعدل حکومت می کند
ومی جنگند - 2.وچشمانش مانند زبانه های آتش وروی سرش تاج های زیادی بود و برای
او اسمی نوشته شده که کسی غیر از اوآن را نمی شناسد - 3.و او لباسی پوشیده بود که
به خون آغشته شده وادعا می کندکه اسم او کلمه ی خداست - 4.و سربازانی که در

آسمان به دنبال او بودند ،بر روی اسبان سفید که لباس های سفید وپاکی پوشیده
بودند - 5.واز دهانش شمشیر برنده ای خارج می شد)......
 - 3بحار الانوار ج  93ص . 7
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( -7....شاد باشیم وتهلیل کنیم ومجد وبزرگی را به او بدهیم ،زیرا گوسفندنر عروسی
کرد وبه تحقیق خواهد آمد وهمسرش خود را برای او مهیا کرده است -8 .و لباس های
پاک ودرخشان داده شدکه بپوشد ،زیرا این لباس طالیی قدیسین است -9.وبه من گفت
بنویس ،خوشا به حال کسانی که برای صرف شام به عروسی گوسفندنر دعوت شدند.وگفت
این همان گفته ی صادق خداونداست)....
دعوت شدگان برای صرف شام عروسی گوسفند نرآهنا(:انصار مهدی اول ،ميانی) هستند
(...سپس دیدم آسمان بازشدو در این هنگام اسب سفید ویکی برآن سوار بود که ادعا
می کند،او امین وصادق است وباعدل حکومت می کند ومی جنگند - 2.وچشمانش مانند
لهیب آتش وروی سرش تاج های زیادی و برای او اسمی نوشته شده که کسی غیر از اوآن را
نمی شناسد - 3.و او لباسی پوشیده بود که به خون آغشته شده وادعا می کند که اسم او
کلمه ی خداوند است)...
کسی که دراين رويا سواراسب است،مهدی اول ميانی است.

رد اصحاح بیست ویکم:
(......وبه من گفت بنویس ،زیرا که این گفته ها دارای صداقت وامنیت است -6.سپس
به من گفت به تحقیق کامل شد،من همان الف و یای ،بدایت ونهایت هستم .من تشنه را از
سرچشمه ی آب حیات مجانی سیراب می کنم -7.کسی که پیروز شود،هر چیزی را به ارث
می برد ،وبرای او خدا می شوم و او برای من فرزندی می شود)...
امام مهدی الف وياء وآغاز وهنايت است ،اما شريی که در اول رويا پريوز می شود او
مهدی اول وميانی است.
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واين طوالنی می شود ،هنگامی که خبواهيد در متونی که بسيار زياداند آن رابيابيد.کسی منی
تواند منکرآن[واليت] شود وآن را حتريف کند و کسانی منکرمن می شوند که اهل باطل و پريو
باطل اند (لعنت خدا برآهناباد).
خدا را اطاعت کنيد وبسوی خدا حرکت کنيدو در ملکوت آمسان ها بشنويد ،گِل را بشوئيد
ونفس خود را پاک کنيد وبه خداوند گوش کنيد ،او بامردم درباره ی مهه چيز از زمان های
بسياردور سخن می گويد ولی مردم گوش فرا منی دهند:
﴿…لَ ُهم قُلُوب ال ی ْف َق ُهو َن بِ َها ولَ ُهم أَ ْعین ال ی ْب ِ
ص ُرو َن بِ َها َولَ ُه ْم آ َذان ال یَ ْس َمعُو َن
َ ْ ُ
ُ
َ
ْ
بِ َها…﴾ ( .)1آهنا دهلا [عقلها] يی دارند که با آن (انديشه منیکنند ،و) منیفهمند؛ و چشمانی
که با آن منیبينند؛ و گوشهايی که با آن منی شنوند؛ آهنا مهچون چهار پايانند؛ بلکه گمراهرت!
اينان مهان غافالنند (چرا که با داشنت مهه گونه امکانات هدايت ،باز هم گمراهند)!

به آنچه را که درملکوت آمسان می شنويدومی بينيد،شهادت بدهيد.به مردم حق را معرفی کنيد
ومردم رابه حق دعوت کنيد،ومهه رابه اين سفره ای که از آمسان نازل شده دعوت کنيد ،پس ممکن
است بعضی ها روی اين سفره حاضر منی شوند،آهنايی که به ظاهرمنازودعای خود را طوالنی می
کنند.بلکه آهنايی روی اين سفره حاضر می شوند که زنا کار وشراب خوار و خطا کاران اند
،پس بسوی خدا توبه کنيد  ،برای مهني من مبعوث شدم،برای اصالح آن ها [گناهکاران].خوشا
به حال آهنايی که توبه کردند و به سفره ی عروسی گوسفندنر حاضر شدند .خوشا به حال
کسانی که به من شک وگمانی ولغزشی ندارند.
نجي
ی
ب
س
مت
ص
رد ا ل ی ا حاح ت ودوم:

( -1وعیسی را قرار دادکه باآنهاسخن بگوید،با تشبیه گفت -2.انسانی پادشاه شبیه به
ملکوت آسمان ها،عروسی برای فرزندش درست کرده بود -3.و بندگانش را فرستادبه کسانی
که برای عروسی دعوت شدند را دعوت کنند ،پس نمی خواستند بیایند -4.پس بندگان
 -ألاعراف . 45 :
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دیگری نیز فرستاد،به آنها گفت که بگویند به کسانی که دعوت شدند ،نهار را آماده
کردم.گاوهای نر و حیوانات پرچرب را ذبح کردم وهر چیز آماده است ،وبرای عروسی
بیایید -5.ولی آنها[دعوت اورا] سبک شمردند ویکی به بهانه ی مزرعه اش ودیگری بخاطر
تجارت اش ماندند  -6.وبقیه ی بندگان او را گرفتند وبه آنها ناسزا گفتند وکشتند -7.پس
هنگامی که پادشاه شنید ،غضبناک شد،سربازان اش را فرستاد وآن قاتالن را هالک کرد و
شهر آنها رابه آتش کشید -8سپس به بندگانش گفت ،اما عروسی آماده است،ولی کسانی
که دعوت شدند،مستحق نبودند -9.پس به جاهایی که راه هاازهم جدامی شوند ،بروید.وهر
کسی راکه یافتید برای عروسی دعوت اش کنید - 1.پس آن بندگان بسوی[تقاطع] راه ها
حرکت کردند،همه ی کسانی راکه پیداکردند ،ازاشراروصالحین همه راجمع کردند،پس عروسی

پرشدازآنهایی که تکیه کرده بودند.

 -پس هنگامی که پادشاه داخل شد وبه آنهایی که

تکیه کردند نگاه می کرد،دید که آنجا یک انسانی لباس عروسی رانپوشیده بود - 2.پس به
او گفت ای دوست چگونه وارد اینجاشدی ولباس عروسی نداری،پس ساکت شد - 3.در
این هنگام پادشاه به خدمت کاران گفت ،پاها ودست های اورا ببندید واو را ببرید ودر
تاریکی خارج قرار دهید.آنجاست که گریه می کنند وصدای بهم خوردن دندان ها ست- 4.
چراکه عده ی زیادی دعوت می شوند وعده ی کمی انتخاب می شوند).........

()1

در اين روزها عده زيادی ازمسيحيان منتظرعيسی هستند ومی دانند که اين روزها بازگشت
اوست و روز قيامت صغری است .پس آهنا را بيدار کنيدکه به درستی عيسی مبعوث شده
است،درمشرق بود،ومهچنني بازگشت او ،ورسول(املعزی) کسی که در اجنيل از او خرب داد و
بدرستی که او عيسی را می فرستد،در مشرق خواهد بود،بلکه جنگ ها در آخر زمان در شرق
وعراق خواهد بود،خبصوص مهانطوری که من در رويای يوحنا ياد کردم وعراق را (بابل عظيم)
ناميد.به آهنا خرب دهيد که شريی که از فرزندان يهوذا واصل داوود است پريوزشد تا کتاب را
بازکند ومهرهای آن را بازکند.علیفرموده است(:هیچ علمی نیست مگرمن آن را بازکنم

وهیچ سری نیست مگرقائم آن را مهرکند).
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پنج
ورد رویای يوحنارداصحاح م:
(....اوبه تحقیق پیروز است ،شیری که از فرزندان یهوذا اصل داوود ،تا کتاب را باز کند
وهفت مهرآن را بگشاید - 6.ودر این هنگام دیدم دروسط عرش وآن چهار حیوان ودر
میان پادشاهان گوسفندنر،گویا ذبح شده است.).....
شش
رد اصحاح م:
(  -ونگاه کردم ،هنگامی که گوسفند نریکی از هفت مهر را بازکرد وشنیدم یکی از آن
چهار حیوان گفت ومانند صدای رعد مرا فراخواند وگفت،نگاه کن -2.پس نگاه کردم ودر
این هنگام اسب سفیدی که یک نفر دارای کمان بود ،روی آن نشسته است وبه تحقیق تاجی
به اوداده می شود و پیروزخارج شده تا پیروز شود )...به آهنا خربدهيد که (گوسفند نر قائم
ذبح شده) به حتقيق آمد،پس کسی که خبواهد لباس هايش را با خون اوبشويد،پس بايد عمل کند
و پاک وطاهر ومقدس شود وتا برای اودر ملکوت آمسان ها نصيبی شود و تا درملکوت آمسان ها
ديده شود.
گناه کار رد اگشیپه خدا وند متعال
لح
احمد ا سن
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