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 کتاباین 

  از   مسیحی   زن  یک سوی    از   اینترنت   طریق   از   که  استهایی  پرسش  از  ایمجموعه  
  ... ؛ واست  داده  پاسخ   هاآن  به   سید احمدالحسن  و  ...شدهپرسیده    سید احمدالحسن

  یزودبه   شاءاللهان  و   ...منتشرشان کردیم  است،  مفید   هاآن   انتشار   داریم  اعتقاداز آنجا که  
  ... شد  خواهد  منتشر   است  شده پرسیده    اینترنت   طریق   از   که هایی  پرسش   از بسیاری  

احمدالحسن  کههایی  پرسش گفته    هاآن  به   مهدی   امام  ۀ فرستاد  و  وصی   سید  پاسخ 
»  کتابی  در   مهدی  امام  انصار  را ها  پرسش  این  از  بعضی  ...است های  پاسخ   عنوانبا 

 .اندداده پاسخ  «روشنگرانه





 حیم محن الرَّبسم اهلل الرَّ

 
 یِن   ِمَن   َلُکم    َشَرَع ی  ما  الدِّ ذي  وَ   ُنوحا    ِبِه   َوصَّ نا  الَّ َحی  و 

َ
َك   أ نا  ما  وَ   ِإَلی  ی  راهیَم   ِبهِ   َوصَّ   وَ   ِإب 

ن    عیسی  وَ   ُموسی
َ
قیُموا   أ

َ
یَن   أ وا   ال  وَ   الدِّ

ُ
ق رِکیَن   َعَلی   َکُبرَ   فیهِ   َتَتَفرَّ ُمش  ُعوُهم    ما  ال  ِه   َتد    هُ للا   ِإَلی 

َتبي هِ   َیج  دي   وَ   َیشاءُ   َمن    ِإَلی  هِ   َیه  آنچه    از  کرد،   مقرر   دین و آیینی  شما   برای)  1ُینیُب   َمن    ِإَلی 
آنچه  و  بود   کرده   وصیت  نوح  به   عیسی   و   موسی   و  ابراهیم   به   و   ایمکرده  وحی   تو   بر   از 

آن   آنچه  تحمل  شوید.ن  فرقه فرقه   آن   در  و  دارید   نگه  پا بر   را   دین  که  ایمکرده   وصیت   به 
  گزیندبرمی  خود   رسالت  برای   خواهد  را   هرکه   خدا   است.   دشوار   مشرکان  بر   کنید می  دعوت 

 (. نماید می  راه خود  به بازگردد به او را  هرکه و
  مبارزه «  تمنی  /»أنا  با   و  گردندمی باز  که  را   کسانی  وگزیند،  برمی   را فرستادگان    خداوند

ربت و  در راه    را   خود   سنف    و  کنند می
ُ
  هدایت فرستادگان    یسو به   شندکُ نزدیکی به خدا می ق

  یسو به   شدنهدایت   در دارد   وجود   شسنف    در   که   تیمنی  ن و  مقدار مَ   بهانسان   پس   .کندمی
 کند. می تأخیر   ،فرستاده   شناخت و حق

»الهم عرفنی نفسک فإنک إن لم تعرفنی    :وارد شده است  مهدی  امام  از  دعا   در
به من   2نفسک لم اعرف رسولک« را  به من  )بارخدایا! خودت  را  اگر خودت  بشناسان که 

فرستاده  شناخت(. نشناسانی،  نخواهم  را  خدا   ات  را    وندچگونه  خود  س  نف  که  کسی  به 
است     الله( )لعنه   ابلیس   درد   به   شسنف    که  کسی  به خداوند    چگونه  و  ؟! بشناساندنُکشته 

 بشناساند:   ،مبتالست 
  الَّ   َمَنَعَك   ما   قاَل

َ
ُجَد   أ ُتَك   ِإذ    َتس  َمر 

َ
َنا   قاَل   أ

َ
ر    أ هُ   َخی  َتني  ِمن  َتهُ   وَ   نار    ِمن    َخَلق    ِمن    َخَلق 

 
 .13 ،شوری .1
 . 5ح، 337ص، 1ج  ،کافی .2
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  من :  گفت  بازداشت؟   کردن سجده   از   را   تو   چیز چه   دادم،  فرمان   را   تو   وقتی :  )گفت 1ینِط 
 .ِگل(  از را  او و آفریدی آتش از  مرا  ؛بهترم او از

 سید احمدالحسن
 امام مهدی  ۀوصی و فرستاد

 در زمین تمکینش دهد!(  او )خداوندِ 
  

 
 .12اعراف:  .1
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 پرسش: 

 دعوت شما چیست؟و اهداف مضامین  
 ؟شما چیست  دعوت و اهداف مضامین . القدسروح به نام پدر، پسر و 

Reta Jorj - م 2005 - یک زن مسیحی 

 پاسخ:
نیز انسان را زنده    که کالم خدا ماند بلفقط با غذا زنده نمی   آدمی بن»  فرمود:   یعیس
میرد و با کالم خداوند  با غذا می  آدمی بن  که گویم  به شما می   خدا   ۀ بند  مِن   و  «داردنگه می 
 .شودزنده می 

من   نوح همانند  دعوت  ابراهیمدعوت   ،موسی  ،عیسی  ،    مانند  و
هدف من همان    .زمین انتشار یابد  ۀکر   جایی جا اینکه توحید در  ؛  است  محمد دعوت  

من تورات، انجیل و قرآن و اختالفاتی را که در آن دارید    .است  و امامان  هدف انبیا
می  آشکار  و  واضح  علمای  همچنین    ؛سازمبرایتان  و  انحراف  مسیحی  و  مسلمان  یهود، 

 !سازمروشن می   را  های پیامبرانبا وصیت  هاآنخروجشان از دین الهی و مخالفت 
اینکه ساکنان    ؛ومتعال استخداوند سبحان   ۀو ارادمن همان خواست    ۀو ارادخواست  

زمین پر از عدل و داد شود    ، عمل نکنند   آنچه خداوند اراده فرموده است زمین جز به    ۀکر 
  سرپناه ها سیر شوند و هیچ فقیری بی گرسنه   ، از ظلم و ستم پر شده است  گونه کههمان  
از غم یتیم   ، نباشد  بعد  با  های طوالنی شاها  را  مادی خودی  نیازهای  بیوه  زنان  و  د شوند 
در شریعت الهی، یعنی  ترین موارد  مهم اینکه    ...و    ...و  ...دست آورند وه  و کرامت ب  عزت

 .شودرحمت و صداقت فراگیر   ،عدالت
بیان کنی و  برایم  واضح  طوربه  را  کنم اعتقادت به عیسی بن مریممی تقاضا از شما 

انجیل به  را    اتیبندی پا  نیز هم ،  آیات  برای  و  برای شما  را  حقیقت  بتوانم  که    کسانی  ۀتا 
دو از  و  هستند  حقیقت  کبری   خواهان  و  صغری  و  ،قیامت  معاد  از  خدا   و  وند  از 
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 .ترسند بیان کنممی متعالوسبحان 
 احمدالحسن 

 *** 

 پرسش: 

 خواند؟!نماز می امبریپ   ریغپشت  چگونه عیسی 
کند و  می   ظهور   آخرالزماندر    عیسیپیامبر خدا  ید  یگومیشما  چطور    ... به نام پدر

 ؟! خواندنماز می   المهدی است   محمد نامش    ید پیامبر نیست ویگوکسی که میسر  پشت  
 ؟! خواندنماز می  پیامبر پشت سر کسی که پیامبر نیستیک چطور   ؟!آیا این عجیب نیست

Reta Jorj - م 2005 - یک زن مسیحی 

 :پاسخ
 الرحمن الرحیم، والحمد لله رب العالمین  بسم الله

دو  از    امام مهدیسر  پشت    پیامبر خدا عیسی بن مریم  نمازخواندن  !خواهرای  
 : خارج نیستاحتمال 
مهدی  :اول امام  از    اینکه  خدا  برتر  امام  طبیعتا   و    ؛باشد  عیسیپیامبر 
باشد  تواند  نمی  مهدی اینبرتر  ت  مگر  نبو  مقام  دارا  که  نیز  این  که    دباشرا  صورت،  در 

با وجود اینکه    .ماندنخواهد  باقی  نمودید  طرح  مشما  که  اشکالی    ۀدربار بحث  برای    یجای
این  بنده   دو  ،معتقدمحالت  به  احتمال  نیز    یمولی  کرد  مطرح  را  پاسخ  خواهم  آن  به  و 

 گویم.می
امام مهدی  اینکه عیسی  :دوم از  این صورت    ؛ باشد   برتر  شما  اشکالی که  در 
حقیقتروشنبرای  ـ کردید  مطرح   و  دارد  ـشدن حق  بررسی  و  بحث  پاسخ جای  دو    ،.  در 
در قرآن  که    طور  همان  ؛وجود دارد   «عهد قدیم و عهد جدید»یا    «تورات و انجیل»کتاب  

 . استموجود نیز 
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شا داستان  قدیم  عهد  یا  تورات  ) ئو از  دا یا  ل  و  انتخاب    ودو طالوت(  شما  برای  را 
ود در  و با این حال دا   ؛بوده استاز طالوت  برتر    از پیامبران خدا و  یکی  ودو کنم. دا می

  ؛ تابع وی بود  کرد ومی پیروی  بود و از دستورات وی    در سپاه طالوت   سرباز یک    ،ابتدا 
برگزیده شده  متعال  وسبحانخداوند  سوی  ول( پادشاهی بود که از  ئ)شا   طالوت  چراکه

از سربازان طالوت  یکی  وقتی  را    ـلعنت خدا بر او بادکه  ـ)جلیات(    ، جالوتدوبود. داو 
رسانیدبود   سبه هالکت  او ا.  تورات  را 17اصحاح    ل،موئیل  داستان    همچنین؛  بخوان  در 

 وان. را بخ یمقرآن کر طالوت در 
جدید عهد  یا  انجیل  از  یحیی  عیسیداستان    ، اما  را  یا  )   و  شما  یوحنا(  برای 

آمد تا از یوحنا    بود ولی با این حال عیسی  برتر از یحیی  کنم. عیسیانتخاب می 
، تمثیلی از تقدیس و تطهیر و تزکیه  کار این    ؛ با وجود اینکهغسل تعمید بگیرد  یا یحیی
ت الهی بر عیسیتمثیل )یوحنا(  و در این مقام، یحییاست،   . ستبوده ا  حج 

انجیل مت اسدر  آمده  به )  :تی اصحاح سوم  به اردن  از جلیل  سوی  هنگامی که یسوع 
و حال    یابممن باید از شما تعمید  »گفت  در حالی که می یوحنا    13تا از او تعمید یابد  یوحنا آمد  

گفت: گوش فرا  او  داد و به  پاسخ  یسوع    14او را منع نمود    «؟! آییدسوی من می آنکه شما به 
اجازه  او  این هنگام به    پس در  ما تمام نیکی را به کمال برسانیم.که  است  شایسته  اکنون    ؛ گیر
که    15  داد  تعمید  هنگامی  در ساعت،عیسی  و  آمد  بیرون  آب  از  فورا   او  برای    آسمان   یافت 

 1« . ... آمد او  یسو ه و بآمد فرود  کبوتری چونانپس دید که روح خدا   ؛شد گشوده 
 ه. والحمد لله وحد  .برتر بودند از یحیی و طالوت عیسی  د ووو ، دا مورددر هر دو 

 احمدالحسن 

 *** 

 
 .16تا  13 :اصحاح سوم :انجیل متی . 1
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 پرسش: 

من    امامتانچطور    نیاموخته  شما  چقدر    کسیچهبه  تحصیالتم  و  هستم 
 است؟!

 سالم علیکم  ...  سید احمدالحسنبر  ی پاک درود
پاسخ  را دریافت کردم تمام  از   ؛هایتان  به من    متشکر و ممنونم    ...دیدفرمو  توجهاینکه 

خواهید سطح تحصیالت و  اینکه شما می  ؛ استمهمی باعث تعجب من شده  ولی موضوع  
پایبندی   دین  من  میزان  در حالیبه  بدانید  از  من  »ید  یگوکه شما می   را    ، مسیحیانبهتر 

ست که امام شما به  چگونه ا   «...دانماز شما می بهتر  تورات و قرآن را    نیزو    دانمانجیل می 
استنیاموشما   بدانی من    ؟ ...خته  تا حقیقت  کسی  چه تا  است  و تحصیالتم چقدر  هستم 

می که  را  نشان    دگوییآنچه  من  امثال  چیست  ؟!یدده ببه  و   ؟پاسختان  فراوان  تشکر  با 
 . در امان خدا باشید .من به شما دوستِی تقدیم احترام و 

reta Jorj 

 :پاسخ
گفتند، دیگران را نجات    گی شیوخ با مسخر کاتبان و  به همراه  همچنین رؤسای کاهنان  )

ین بیاید  ی ، باید حاال از صلیب پااگر او پادشاه یهود است  ؛داد ولی قادر نبود خود را نجات دهد
 1(. اگر از او بخواهد باید او را نجات دهد ،به خدا توکل کرد او  .تا به او ایمان بیاوریم

موسی کسی  ببیند    اگر  نمی را  دستش    ددانآیا  دارد عدر  سبحان    ؟صا  خداوند 
 2داری، ای موسی؟ در دست چطور؟ پس چرا پرسید: چه 

 
 . 32و  31: 15انجیل مرقس  و 42و  41: 27انجیل متی  .1

َك ِبَیمیِنَك یا ُموسی :  یتعالحقسخن    .2 ُهشُّ ِبها َعلی  *  َو ما ِتل 
َ
ها َو أ ُؤا َعَلی  َتَوکَّ

َ
َو ِلَي فیها    َغَنمي  قاَل ِهَي َعصاَي أ

ری خ 
ُ
 و   کنم می  تکیه  آن  بر  است؛  من  عصای  این :  راست تو؟ * گفت  دست  به  چیست  آن  موسی،  و ای )  َمآِرُب أ

 ( 18و  17 ،)طه (.است دیگر کارهایی آن با   مرا و ریزممی برگ آن با  گوسفندانم   برای
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 احمدالحسن 
 *** 

 پرسش: 

 آیا ممکن است بر شما نیرویی مسلط شده باشد؟  
است آیا   بر قدرت ذهن شما    ممکن  گاه  نیرویی  ناخودآ پیدا کردهشما  در  در    ،تسلط  و 

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

 :پاسخ
کالم    روین ازاشنود. شما  کسی که از خدا باشد، کالم خدا را می   47)  فرمود:  عیسی
نمی  را  نیستید.که  شنوید  خدا  خدا  که    48  از  نگفتیم  آیا خوب  گفتند:  پاسخ  در  یهود  تو  قوم 

ی  و  داری.   ک سامری هستی  ندارم   یسوع   49  دیو  دیو  من  گفت:  پاسخ  را    ،در  خود  پدر  لکن 
کسی    لینیستم و را طالب    خودم  من مجد  50  سازیدحرمت میدارم و شما مرا بی حرمت می 

گویم که اگر کسی  شما می حقیقت را به  و ،  حق است  51  .کندطلبد و داوری می هست که می
 1(. تا ابد مرگ را نخواهد دیدکند کالم مرا حفظ 

 احمدالحسن 

   پرسش:

 دانید؟ را می مرگتانزمان  شما آیا 
ات پاک  ... با سالم و تحی 

 
 . اصحاح هشتم  ،انجیل یوحنا .1
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 ؟ دانیدامام خود می ۀواسطبه زمان مرگتان را  شما  آیا  ،سرور من
Reta Jorj - م  2005 – یک زن مسیحی 

 :پاسخ
بازگشتم  شدن  نزدیک را ببینم زمان    هاآن شناسم که اگر  هایی را مینشانه ها و  عالمت 

 .متعال را خواهم دانستوسبحان سوی خدای به 
 احمدالحسن 

 
 *** 

 پرسش: 

 نموده، کدام است؟ مأموریت این  ۀهایی که شما را شایستویژگی 
 احمدالحسن به سید بزرگوار 

ات پاکبا عرض   ... سالم و تحی 
شایستیی  هاویژگی را  شما  یا   ۀ که  کرده  مأموریت  دیگر    هایی ویژگی  این  از  را  شما  که 

ساخته    یانشیع مهدیاست  متمایز  را    تا  سفیر  شما  عنوان  کند    ش خودبه  انتخاب 
 ِرتا.   ...با سپاس ؟ ها هستندکدام

Reta Jorj - م  2005 – یک زن مسیحی 

 :پاسخ
هر وقت به مناجات آمدی    :به او فرمود  ، سخن گفت که خداوند با موسیهنگامی  

باشی برتر  او  از  تو  که  بیاور  را  برخورد می  یهرکسبه    موسی  .با خودت کسی  کرد که 
ها را رها کرد و سراغ حیوانات رفت  پس انسان   است.   برتر او  کرد به وی بگوید از  نمی   جرئت

گردنش ریسمانی نهاد    بر   .برمگفت: این را می   بیماِر َگر گذر کرد. تا اینکه از کنار یک سگ  
نگاهی به سگ انداخت    موسیکه  بود  اندکی از راه را رفته    . دنبال خود کشیدو آن را به 
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  از تو برتر توانم  میس چطور  پ  ؛ییگوبا کدام زبان خداوند را تسبیح می تو  دانم  نمی   و گفت: 
  مبه تو امر کرد  چه آن  پروردگار فرمود: سگ را رها کرد و به مناجات رفت.  ؟ موسیباشم

  ، فرمود: ای پسر عمرانپروردگار  پس  پروردگارا، نیافتمش!  فرمود:    کجاست؟ موسی
 1. کردمرا از دیوان پیامبران محو میقطعا  ناَمت کردی نمی   اگر آن سگ را رها

نمی  ۀبند  مِن  خطور  فکرم  به  مریضی  حقیر  سگ  از  که  باشم هم  کند    چراکه  ؛برتر 
گاه ساخته است. بزرگم در پیشگاهش  مرا از گناهرحیم  رئوف پروردگار   آ

 احمدالحسن 
 *** 

 پرسش: 

 کنید شما سفیر پنجم هستید؟ چگونه با دالیل عقلی و نقلی ثابت می
سفارت قطع    ،هستند و بعد از آن  نفر  چهار که سفرای امام زمان  معتقدید    یانشما شیع 

با دلیل عقلی و نقلی از    . شده است کنید شما سفیر  تورات و انجیل ثابت می  ،قرآنچطور 
 ؟! پنجم هستید

Reta Jorj - ق 1426األولربیع  25 -  یک زن مسیحی 

 :پاسخ
و چون پروردگار اراده نمود    1)  ت:آمده اسدوم  اصحاح    ،پادشاهاندوم  فر  ِس   ، در تورات

را گرفت و آن را پیچاند و آن را به آب زد و  ردایش  ایلیا  و    8  ... به آسمان بردگردباد  ایلیا را در  تا  
که عبور  هنگامی  و    9عبور نمودند  به خشکی  هر دویشان  شکافته شد و    سوآن و    سوین ابه  آب 

به یشع   ، کردند تو    ایلیا  را  گفت: قبل از اینکه از  آنچه  برایت انجام  میکه  گرفته شوم  خواهی 
بخواه.   گفت:  دهم،  یشع  شود    نصیبپس  من  بر  تو  روح  ایلیا    10مضاعف    : گفت پس 

 
ة الداعی .1  . 204ص ،مراجعه کنید به عد 
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  ، ببینیشوم، مرا  گرفته می تو  نزد  از  هنگامی که من  پس اگر  نمودی!  طلب  درخواست بزرگی  
شد خواهد  چنین  تو  شد  ،برای  نخواهد  چون    11  .وگرنه  می و  راه  دو  صحبت  این  و  رفتند 

اسبآتشین    ۀ ارابناگهان    ، کردندمی بِ نزول کردند    ، انو  انداختی جدا  شانینو  در    .ی  ایلیا  پس 
پدر! پدر!    :زد فریاد می در حالی که  دید  و یشع این صحنه را می   12به آسمان باال رفت  گردباد  

 (. ...اسرائیل و سوارانش! و دیگر او را ندید ۀ اراب
تا حاال نمرده    استکه مرفوع  است    ایلیااش  و فرستادهپیامبر خدا  وضعیت  این   و 

سبحان  خداوند  برای  را  زیادی  کارهای  زمین  در  و  می متعال  واست  ولی   ؛ دهدانجام 
مشابِه  و نیز    ؛ استچه چشمانشان باز  چون کور هستند اگر ؛  بینندساکنان زمین او را نمی 

در    است   خضر،  ایلیا وظایفی  سبحان  خداوند  دستور  به  و  است  مرفوع  نیز  او  که 
مرفوع است و اعمالی به امر خداوند سبحان    نیز به همین صورت و عیسی  ؛زمین دارد 

دارد زمین  مهدی  ؛ در  امام  الحسن  و  بن  امر    محمد  به  و  است  مرفوع  نیز  او  که 
 . وظایفی در زمین داردخداوند سبحان، 

غیبت عیسی آغاز  فرستادگانوی  جانشینان  ،  در  او    یو  تا  از سوی  فرستاده شدند 
آورده بود تثبیت کنند و دین خداوند را  سبحان  خداوند  سوی  از    حقیقتی را که عیسی

که در انجیل نامیده    گونهآنیا    « شمعون صفا»  ایشان  ۀجملاز  نمایند.  منتشر    ش روی زمین
است  پطرس»  شده  انجیل    « بربرییوحنا  »همچنین  و  «  سمعان  در  اسمش    یوحنا»که 

 . است «تیالهو
لی اینکه مدتی رسالت ایشان متوقف  و   ؛ متوقف شد  عیسیاز طرف  رسالت  سپس  

هیچ دلیل عقلی و نقلی وجود ندارد که   .باشدشود به این معنی نیست که تا ابد خاتمه یافته 
تأ منظوری  چنین   کندیرا  عکس  بلکه    ؛ ید  که  دارد  وجود  میآن  دالیلی  ثابت  از    ؛کنند را 

بازگشتش    عیسی  کهاین  ،جمله صغریشدن  نزدیک و  هنگام  را    ،قیامت  که کسی 
 .الله دلیلش را خواهم آورد شاء کند؛ که انتمثیلی از اوست ارسال می

در   مهدیخصوص  اما  ُس ،  امام  چهارگانایشان  در    خود  ۀ فرای  غیبت  مدت  را 
فرستاد  که    ؛صغری  و  .سال طول کشید  70حدود  غیبتی  سوی  از  ارسال    سپس سفارت 
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یافتن آن برای  خاتمه معنای  به موقتی    نیز این توقِف اینجا  در  .  متوقف شد  یامام مهد 
که    ؛نیست همیشه   دارد  وجود  دلیلی  مهدی  قیام وقتی  بلکه  شود    امام  و  نزدیک 

که تمثیلی    کند را ارسال میای  فرستاده جانب خود  از  ایشان    ، صغری برسدقیامت    ۀهنگام
 . را خواهم آوردآن الله دلیل شاءان  و ؛ استخود وی از 

که تمثیلی از این چهار نفر  را  ای از سوی ایشان  دلیل ارسال فرستاده قبل از اینکه  حال 
المهدی الحسن  بن  محمد  و  عیسی  ایلیا،  خضر،  آیا    یعنی  ببینیم  باید  بیاورم،  باشد 

 ؟ کندیکی است یا با هم فرق می هاآنمأموریت 
متحد هستند و هیچ اختالفی    هاآنحقیقت این است که مأموریت اینان یکی است و  

شدن  تسلیم یعنی   ؛استیکی دینشان نیز  پروردگارشان یکی و  چراکهوجود ندارد؛    هاآن بین  
خداوند   برابر  فرا به   هاآن   ۀهم.  متعالوسبحاندر  خداوند  و  میسوی  دستور  به  و  خوانند 

  ییک نیز    هاآنغایت  و    ؛خوانند یکی است میا ن فر ه آحقیقتی که بکنند.  او عمل می فرمان  
گسترش  یکی است؛ یعنی    نیز  هاآن و غرض    هدف   و   ؛استکه همان قیامت صغری  است  

خداوند    ۀ خواستکه  به همان صورتی    ، زمیناین  عدالت و توحید و بندگی خداوند در روی  
پس    متعالوسبحان  اختالفی  و  اینان متحدند  است.  و هدف    ،نیستبینشان  هیچ  غایت 

می طلب  را  نیز  ،کنند یکسانی  خدایشان  و  پروردگار  است،    و  فرستادیکی  باید    ۀ پس 
 چراکه؛  هست خداوند نیز  سوی  ای از  او فرستاده ،  در عین حالنیز یکی باشد و    شانه هم

نمایندهاآن   ۀنمایندو  کنند  خداوند عمل می   فرمانبه ]فقط[  ایشان   و جانشین    خداوند   ۀ، 
  ش جانشینان خداوند در روی زمین  هاآن  چراکه؛  است، جانشین خداوند  روی زمین  هاآن

 . هستند
ارا اکنون   را  می ئدالیلی  این  کنیم ه  بر  و  هنگام  که  مبنی  صغری  دولت  برپایی  قیامت 

از  فرستاده   هاآن  ، الهی  عدل  را    ؛آوریم فقط چند دلیل می   ؛دارندگسیل می خود  سوی  ای 
  . گنجددر این مقام نمی مطلب جزئیات این  زیرا 



 انتشارات انصار امام مهدی .................................................................. 20

 :ائمهاحادیث  و احادیث پیامرب، در قرآن اول:

 در قرآن:  .الف 

َتِقب     :فرماید می  یتعالحق  .1 َم  ار  ُمبِ َیو  ِبُدخان   ماُء  السَّ ِتی 
 
هذا  ی  *ن   ی َتأ اَس  النَّ َشی  غ 

 
َ
أ ِمُنوَن    * م   لیَعذاب   ُمؤ  ا  ِإنَّ َعذاَب  ال  ا  َعنَّ ِشف   اک  َنا  جاَءُهم    * َربَّ د  

َ
َوق ری  ک  الذِّ َلُهُم  ی  نَّ

َ
َرُسول     أ

ُنون     * ن   یُمبِ  َمج  م   ُمَعلَّ قاُلوا  َو  ُه  َعن  ا  و  َتَولَّ لِ   *ُثمَّ 
َ
ق َعذاِب  ال  کاِشُفوا  ا  ُکم    ال  ی ِإنَّ َم یَ   * عاِئُدوَن    ِإنَّ   و 

ِطُش  ا   َنب  ِإنَّ ری  ُکب  ال  َشَة  َبط  َتِقُموَن   ال    آشکار   دودی  آسمان   که   روزی باش   منتظر   )پس  1ُمن 
! پروردگارا  [ :گویندیدردناکی است * ]م عذاب این؛ گیردفرامي را  مردم همۀ آورد * که پدید 

  اینکه  با  شوند، یم  متذکر  کجا  از  و  آوریم * چگونهیم  ایمان  که  کن  برطرف  ما  از  را   عذاب
ای  یافته تعلیم   او:  گفتند  و  شدند  گردانی رو   او  از  آمد * سپس  سراغشان  به  روشنگر  رسول
*    !گردیدی بازم  کارهای خود  به  ولی باز،  سازیمیم  برطرفکمی    را   عذاب  * ما   !است  دیوانه

ما؛  گرفت  خواهیم  قدرت   با  را   هاآن   که  روز   آن  در  گیریم[یم  انتقام   هاآن   از  ]ما   آری 
 ایم(. گیرنده انتقام

دود استیک    ، این  این  و    ،عذاب  از  است  ، عذابپیش  بوده  متعال    .رسالتی  خداوند 
ا    : فرمایدمی بِ َو ما ُکنَّ َعَث َرُسوال  ی ُمَعذِّ ی َنب    تا   کنیم نمی   عذاب   را   قومی  هیچ   ما   و ) 2َن َحتَّ

 (. ای بفرستیم فرستاده   برایشان که آنگاه
عذابهمچنین   یا  دود  تکذیِب   ، این  برای  فرستاده   مجازات  که  است  افراِد  ای 

  وضوحبه که   طور  همان  ، است بوده    شاندر میان  ویدر حالی که    ،فرستاده شدهشده  عذاب
آیا مشخص    تدر  ُنون    : استقرآن  َمج  م   ُمَعلَّ قاُلوا  َو  ُه  َعن  ا  و  َتَولَّ از)  ُثمَّ    او  سپس 

 (. یافته تعلیم   است ایدیوانه : گفتند و شدند  گردانیرو 

 
 . 16تا  10 ،دخان .1

 . 15 ،إسراء .2
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عذاب یا  دود  این  نیز  بر    از   پس  ، و  زمین  اینکه  افکندساکنان  آوردن  ایمان  با  ،  سایه 
این    هاآن یونس  بر  که عذاب  طور  همان   ،شودبرداشته می  ، فرستادهبه  یونان    قوم  یا 

 . ه بودسایه افکند
گونه که در آیه واضح  و همان است، مقارن با قیامت صغری  همچنین این دود یا عذاب

آن  است  « کوچک  ۀ کوبند  :بطشه صغری  »همان    ،است از  پس  جز    ،و  بطشه    » چیزی 
 . ن نخواهد بود او انتقام از ظالم «بزرگ ۀکوبند: کبری

دود   نشانه دخان)بنابراین  از  قیام  (  ائمهاست    قائمهای  سخنان  در  نقل    که 
با آمدن فرستادهو هم   ، شده از سوی  به و حتی  ؛  استای  زمان  این فرستاده  تکذیب  دلیل 

زمین  می   ، ساکنان  برای    ؛شودواقع  عقوبتی  َلُهُم  :  ستهاآنپس  ی  نَّ
َ
د   أ

َ
ق َو  ری  ک  الذِّ

ُمبِ  َرُسول    هاآن   بر   ای روشنگر فرستاده  چون  آنکه   حال   پذیرند؟ می  پند  کجا)  ن  یجاَءُهم  
 (. شد  مبعوث

 ؟ کیستفرستاده این   ۀ کنندارسال کیست؟ فرستاده این 
م  :فرماید میخداوند متعال    .2 حِ اللِه    ِبس  مِن الرَّ ح  ُح ِللِه ما ِفی  ی  ِم یالرَّ ماواِت َو َسبِّ السَّ

 
َ
َعز ما ِفی األ وِس ال  ُقدُّ َمِلِك ال  ِض ال  َحکِ یر    *ِم یِز ال 

ُ
ِذی َبَعَث ِفی األ ُهم  ییمِّ ُهَو الَّ ُلوا یَن َرُسوال  ِمن  ت 

آ یَعلَ  َو  یِهم   وَ ی َزک  یاِتِه  ُمبِ یِهم   َلِفی َضالل   ُل  ب 
َ
ق ِمن   کاُنوا  ِإن   َو  َمَة  ِحک  َوال  ِکتاَب  ال  ُمُهُم    *   ن  یَعلِّ

ا  یَوآَخر  َلمَّ ُهم   ِمن  َعز یَن  ال  َوُهَو  ِبِهم   َحُقوا  َحکِ یل  ال  ل  * ُم  یُز  تِ ی الله    ذِلَك َفض  َمن   ی ؤ  ویِه  اللُه    شاُء 
َعِظ ُذو  ِل ال  َفض     1ِم یال 

  خدا   تسبیح  همواره  است   زمین  و  هاآسمان  در  مهربان. آنچه  بخشایندۀ  خدای  نام   به ) 
  حکیم   و   عزیز   و،  نقصی مبرا   و   عیب   هر   از  و   است   حاکم  و   مالک   خداوندی که ،  گویندیم

او ی  میان  در  که  است  خدایی  است *  از  هاُام    بر   را   آیاتش  که  برانگیخت  خودشان  رسولی 
  از   پیش  چندهر   آموزد،یم   حکمت  و  کتاب  آنان  به  و  کندیم   تزکیه  را   هاآن  و  خواندیم  هاآن

 
 .4تا  1 ،جمعه .1
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و  در  آن، بودند *    به  هنوز  دیگری که  گروه  بر  است  رسول  ]همچنین[  گمراهی آشکاری 
  بخواهد   کسهر   به  که  خداست  فضل  است * این  حکیم  و   عزیز  او  و؛  اندنشده   ملحق  هاآن
 است(.  عظیم  فضل  صاحب خداوند و؛ بخشدیم بداند[  شایسته  ]و

ای از خودشان  شان فرستاده در بین  ،اندنپیوسته   هاآن  به  هنوز  که   دیگر  گروهی  بریعنی  
آنان بخواند و    آیات خدا   تاخواهد فرستاد   بر  الهی و    هاآن را  آنان کتاب  به  را پاک سازد و 

 . حکمت خداوند را بیاموزد
آیات خداوند  سوی خداوند  به   شبعد از رحلت  محمدحضرت  امکان ندارد  قطع    طوربه 

)نسل  دیگران  بر  بخواندرا  بعدی(  باید    ؛ های  ایشان[  ای  ده فرستاپس  از    ؛ باشد]پس 
ین یعنی  در  ای  فرستاده  آیات    :این صفات را داشته باشد و    ، القرای زمان خودشام در  امی 

کند  [خدا ] تالوت  سازد  ، را  پاک  را  مردم  یعنی  و  گردانَ   هاآن؛  پاکیزه  ملکوت  را  در  تا  د 
 . و حکمت بیاموزد کتاب هاآن ها نظاره کنند، و به آسمان
ِضی بَ  :فرمایدمی یتعالحق .3

ُ
ة  َرُسول  َفِإَذا َجاَء َرُسوُلُهم  ق مَّ

ُ
ِط َوُهم   یَوِلُکلِّ أ ِقس  َنُهم  ِبال 

َلُموَن یال     به   میانشان  کارها  شان بیامد،فرستاده   چون  ای دارد وفرستاده  امتی  و هر) 1ظ 
 (. نشدند واقع ستم مورد  و یافت  فیصله  عدالت

ة  َرُسول  َفِإَذا  :  یدمپرس  یه این آ   یرکند: از تفسی م  یت روا   جابر از امام باقر مَّ
ُ
َوِلُکلِّ أ

ِضی بَ 
ُ
ِط َوُهم  ال  ی َجاَء َرُسوُلُهم  ق ِقس  َلُموَن یَنُهم  ِبال  است    ین آن ا   ی باطن  یرتفس». فرمود:  ظ 

هر   در  ت،   ینا   ی برا   قرنیکه  خاندان    یا فرستاده   ام  او    محمد از  که  قرنی  سوی  به 
ِإَذا    و اما این سخن خداوند   ؛انداولیا و فرستادگان   هاآنکند.  خروج می   آن است  ۀ فرستاد

بَ  ِضی 
ُ
ق َرُسوُلُهم   ِط یَجاَء  ِقس  ِبال  که    َنُهم   است  قضاوت  این  عدالت  و  قسط  با  فرستادگان 

 2« .شوندمورد ظلم واقع نمی  هاامتاین فرماید، که خداوند می طور  همان و  ، کنندمی

 
 .47 ،یونس .1

 . 306ص ، 24ج   ،بحاراالنوار  ؛119ص  ،تفسیر عیاشی .2
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را برشمریم مطلب به  کفایت می   اختصاربه موارد  این   اگر بخواهیم دالیل قرآنی  کند و 
 .درازا خواهد کشید

یطریق  احادیث زیادی از    محمدفرستادۀ خدا    از  .ب  که  است  نقل شده    شیعه و سن 
با امام زمان در ارتباط  ؛ او  کندمی داللت    قبل از امام مهدیقائم  بر وجود یک مهدی و  

 .است اشیوصو دست راستش و  وی ۀفرستاد است و
؛ اینکه او مهدی  کندداللت می به این شخص  با اسم و صفت،    خدا رسول    یتوص

 . است اول است، نامش احمد و از نسل امام مهدی
شخص   ائمه این  مهدیرا  ی  نیز  امام  و    ،اسم   با فرستد  می  که  سکونت  محل 

  جهت اختصاربه   ...و  ...واست  از بصره  است،  احمد  نامش    اند؛هایش توصیف کردهویژگی
معذورم  احادیث  نقل  کتاب   ؛از  به  بیشتر  اطالعات  امام  انصار    ۀمنتشرشدهای  برای 

کنید  مهدی کتاب   ؛ مراجعه  جمله  المبین»های  از  الحاسم»،  « البالغ  الرد  »  و«  الرد 
از  نیز  و    «القاصم این روایات اشاره شده است  هاآن که در  هایی  بیانیه بعضی  از    ؛ به برخی 

بزرگان   که  پیشروایاتی  سال  از صدها  شیعه  رسول    ، علمای  روایت   ائمهو    خدا از 
روایت اند،  کرده این  از  بعضی  ی  و  سن  علمای  را  کتابنیز  ها    روایت   خودشان  هایدر 

 . اندنموده 

 دوم: در تورات

ت   26)  : فر إشعیاِس   .1 سراسر زمین  و از    کند؛پا می بر   های دوردستپس پرچمی برای ام 
شخص   ،هاکه در میان آن  حالی  آیند درسرعت میناگهان آنان به  27برایشان فریاد خواهد زد 

شود و نه بند  خوابند نه کمربندشان پاره می نه می   زنند و نه چرت می  ، ای وجود نداردافتاده پا   از
نوک    28کفششان   که  ُس کسانی  و  تیز  اسب تیرهایشان  و    ستخاراسنگ  چون  هایشان  م 

شیر  مثل بچه  .جوانانشان مثل طوفان هستند 29هایشان مثل طوفان شمرده خواهد شد چرخ 
ای نخواهد  و رهاننده  برندسالمت میبه رند و  و آشکار خود را به چنگ می   ،سرعتغرند و به می
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 1خواهند کرد...(. چون دریا، بر ایشان شورش   ،و در آن روز 30بود 
ویژگیای نمی ها  ن  وخوابنیعنی    ؛ است   قائماصحاب  خصوصیات    ...و  ...و  ...د 

آل همان از  روایات  در  که  است  محمدگونه  کسی چه   ، پرچم  ۀبرپاکنندحال    . نقل شده 
را برای امت   ؟است افراشت(؛)پرچم  بیعت مییعنی    ها برخواهد  از مردم  و    گیرد،کسی که 

 . آوردمیگرد  و عیسی و ایلیا و خضر برای امام مهدی انصار و یاران را 
تن  1)  : یازدهماصحاح   از  شاخه   ۀ و  ی  می ای  یس  شاخه شود  خارج  از و    هایشریشه   ای 

  فهم، روح مشورت و  ، روح حکمت وپروردگار بر او قرار خواهد گرفت روح    و  2خواهد شکفت  
و خوشی او در ترس از پروردگار خواهد بود، صرفا  بر    3  خداوندقدرت، روح معرفت و ترس از  

نمی قضاوت  چشمش  مشاهدۀ  گوش وفق  سمع  موافق  و  نمی کند  حکم  بلکه   4دهد  هایش 
مسکینان را با عدالت داوری خواهد کرد و در میان بینوایان زمین باانصاف حکم خواهد راند.  

کمربند کمرش،    5هایش خواهد مرد  لب   زند و منافق، با نفسزمین را با عصای دهانش می 
و  گوسفندان سکونت خواهد داشت  پس گرگ با    6عدالت و کمربند میانش، امانت خواهد بود  

کنند  ، فساد نمی من  کوه مقدِس تمام  در    و   9  ... گوساله با شیرو  خواهد خوابید  پلنگ با بزغاله  
دریا    ، آبکه   طورشود همان می ر  پروردگار پُ زمین از معرفت  زیرا    ، دهندکار زشتی انجام نمی   و

ی  ریشۀ    ،و در آن روز   10پوشاند  را می  ها برپا خواهد شد و امتمردم  برای  پرچمی  عنوان  به یس 
 2. فقط او را طلب خواهند کرد و او با جالل خواهد بود(

این حوادث با قیامت صغری مناسبت دارد و در گذشته اتفاق نیفتاده است و جز  تمام  
 . افتددر دولت عدالت الهی اتفاق نمی 

تورات   در  ی  یس  پدر    ؛ است  شدهشناخته اما  امام    و  ؛ است   داوودپیامبر خدا  او  مادر 
ا   مهدی داوود نیز  نسل  زیر  شرح  ه  بـ  بسیار   اختصاربهـ ایشان  داستان    .است  ز 

 :است

 
 .30تا  26 ،اصحاح پنجم  .1

 .10تا  1 ،اصحاح یازدهم  .2
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یعنی  اش وصیو  عیسی در خواب،. استقیصر روم  شاست که جد  ُدختی شاهاو »
  او را از عیسی  محمدحضرت  بیند و  را می   محمدخدا    ۀفرستاد  و   ،شمعون صفا

عسکری امام حسن  فرزندش  می   برای  شمعون صفا    عیسی  .کندخواستگاری  به 
بطرس(   نصیبت    :گفت)سمعان  بزرگی  است؛افتخار  امام  ]وی    چراکه  شده  مادر 

.  است  از نوادگان شمعون صفا )سمعان بطرس(، وصی و جانشین عیسی  [زمان
های زیادی  و معجزه کند  اسیر می خودش را  او    . بیندمیبسیاری  رؤیاهای  ،  رؤیابعد از این  

می   شبرای خان اتفاق  به  تا  علی    ۀ افتد  آن  می  هادیامام  و  به  رسد  را  وی  حضرت 
عسکری  همسرِی  حسن  امام  امام  درمی   فرزندش  او  از  و  الحسن    محمدآورد  بن 
 «.شودمتولد می  المهدی

مهدی بنابراین   العسکری  امام  الحسن  بن  ناحی  محمد  جز  ۀاز  نوادگان   ومادری 
)یعقوب ناحی(  اسرائیل  از  نوادگان    ۀ و  از  می  محمدپدری  اینکه  ؛  رودبه شمار  پس 

ی   ۀتن ای از شاخه  مهدیحضرت   .کندبر او صدق می ، باشد یس 
 چراکه  ؛کندگانه نیز صدق می بر مهدی اول از مهدیون دوازدهمورد  که این  گونه    همان

شاخه  نیز  از  ای  او  که  شاخهاست  ی    ۀ تناز    آن  می یس  امام  زیرا  آید؛  بیرون  نسل  از  او 
 . است مهدی

ل   او  رسول    که مهدی  روایات  محمدطبق  ائمه  خدا  استنامش  ،  و    ، احمد 
و اولین کسی است که در  است،  و وصی و نیز دست راست وی    امام مهدی   ۀفرستاد

ظهور  مهدی  آغاز  می و    امام  ایمان  وی  به  کند  قیام  شمشیر  با  اینکه  از    .آوردقبل 
بیشتر هستی  اگر    . کنممقدار بسنده میهمین  به    اختصار جهت  به  به  خواستار توضیحات 

اصحاح ِس   ،تورات اشعیا،  چهل های  فر  چهلوسیزدهم،  چهل ودوم،  چهارم،  وسوم، 
ر    یخوببه   هاآنو در  ،  ششم مراجعهوو شصت   ، پنجم وسوم، شصت ونهم، شصت ولهچ تدب 

 .کن
  ...ای پادشاه! تو در خواب، مجسمۀ بزرگی دیدی  31  ... )  :سفر دانیال اصحاح دوم  .2
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کردی، بدون اینکه کسی به آن دست بزند، سنگی به پاهای گلی و  وقتی تو به آن نگاه می  34
را در هم شکست.   برنج،    35آهنین آن مجسمه اصابت کرد و آن مجسمه  آنگاه آهن، ِگل، 

گردوغباری که در تابستان از کاه  نقره و طال همه باهم ُخرد شدند و باد، ذرات آن را همچون  
اما آن سنگی که به ؛  خیزد، چنان پراکنده نمود که دیگر اثری از آن بر جای نماندخرمن برمی 

آن  کرد  برخورد  را  مجسمه  زمین  سراسِر  و  گردید  بزرگی  کوه  مانند  که  شد  بزرگ  قدر 
 1(. ...پوشانید

بین می حکومت  این سنگی که   از  را  فر طاغوت و شیطان  امام    ایستادهبرد  از سوی 
 .است خضر و  و عیسی و ایلیا مهدی

 چهار  ناگاه که  دیدم رؤیا عالم در گاهانشبپاسخ داد و گفت:   دانیال  2)  :اصحاح هفتم 
 بیرون  دریا  هم فرق داشتند از   با  که  حیوان بزرگ  چهار  و  3تاختند  آسمان بر دریای عظیم  بادِ 

 کنده  هایشبال  تا  کردم نظر من داشت و های عقاببال  و بود  شیر مثل هاآن   اولیِن   4آمدند  
 داده او به  قلب انسان گرفت و قرار  های خود پا بر  ،انسان  مثل و  شده برداشته  زمین از او وشد 
 میان در ،دهانش  در  و شد بلند خود طرف  یک  بر  و بود  خرس مثل  حیوان دومک این  و  5شد  

را و  بود  دنده  سه  هایشدندان  برخیز  چنین  وی  بسیار  و  گفتند:   آن  از  بعد  6بخور   گوشت 
 این حیوان وحشی  و  پرنده داشت بال چهار  پشتش  بر  که  بود پلنگ مثل  اینک  و  نگریستم 

 اینک  و  کردم  نظر  شب رؤیاهای در  آن   از   بعد   7شد   داده  او  به  سلطنت و داشت  سر چهار 
و که  چهارم  وحش  زور  و  مهیب هولناک  بزرگدندان  و  بود آوربسیار   و داشت  آهنین  های 

 قبل  وحوشی که  و با همۀ  نمود می  با پاهایش پایمال  و کرد می  پاره پاره  و  خورد می  را  ماندهباقی 
ل می  هاشاخ  این  در پس   8داشت   شاخ او ده بودند فرق داشت و او از  از  اینک که  نمودمتأم 

 ریشه  از  های اولشاخ  آن  از شاخ  سه  رویش  پیش  و برآمد دیگری کوچک شاخ  هاآن  میان
این  و  شد  کنده مانند اینک  چشمانی  که  و  انسان چشم  شاخ،  داشت   سخنان  به  دهانی 

م  تکبرآمیز می  و  9بود   متکل   فرمود.  جلوس االیامقدیم و شد برقرار هاکرسی  تا کردمنظر 

 
 .35تا  31 :اصحاح دوم .1
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 هایشچرخ و   های آتش شعله  او  عرش  پاک و  پشم مثل  موی سرش و  سفید برف  مثل لباسش 
 را  او  هزار آمد. هزاران بیرون روی او  پیش  از شده،  جاری آتش  نهری از  10بود   ملتهب  آتش

 گشوده  دفترها شد و برپا بودند. دیوان وی ایستاده حضور به  کرور کرورها و کردندمی  خدمت
 تا نگریستم گفت. پسمی شاخ آن تکبرآمیزی که  سخنان سبب به  کردم نظر  آنگاه 11گردید 

شد   مشتعل آتش به  گردیده،   هالک او جسد و شد کشته  وحش آن  سایر  اما  12تسلیم 
زمانی و وقتی   به ایشان داده شد، تا درازی عمر کنیل  گرفته شد، ایشان از  وحوش، سلطنت

 االیامقدیم  نزد و آمد ابرهای آسمان با انسان  پسر اینک َمَثل و نگریستم رؤیای شب  در  13
 جمیع  تا شد  داده  او  به  ملکوت و  جالل  و  سلطنت  و  14وی آوردند   حضور  به  را  او  و  رسید

ت  و هاقوم   و  است زوالبی  جاودانی و  سلطنت  ، او نمایند. سلطنت خدمت را  او هازبان  و هاام 
رؤیاهای   و  شد  مدهوش   جسدم  وسط   در   روحم،  دانیال   من،   15شد   نخواهد زایل  ملکوت او

 از  را  همه امور  این حقیقت نزدیک شده، حاضرین یکی از به  و  16  ساخت مضطرب مرا  سرم
عظیمی   وحوش این که   17کرد   برایم بیان را امور تفسیر نموده، تکلم من به  پرسیدم. او وی
 مقدسان  اما  18خاست  برخواهند  زمین  از  که  هستند  پادشاه  است، چهار  چهار  ایشان  عدد  که 

ف ادابداآلب تا و  ابد به  تا را مملکت گرفت و خواهند را اعلی سلطنت  حضرت بود   خواهند متصر 
 و همۀ دیگران  مخالف که ،  چهارم بدانم  دربارۀ وحش را  امر حقیقت که  داشتم  آرزو  آنگاه   19

 و خورد می  را و سایرین داشت های برنجینچنگال  و های آهنیندندان  و هولناک بود  بسیار 
پایمال با و  کردمی  پارهپاره  آن و بود او سر  بر که  را شاخ ده کیفیت و  20نمود  می  پاهایش 

دهانی داشت   و  چشمان شاخی که  افتاد، یعنی آن  شاخ سه  او  روی  پیش و  برآمد که  را  دیگری 
 و  کردم مالحظه  پس  21بود   ترسخت  رفقایش از او نمایش و گفتتکبرآمیز می  سخنان که 

سان با  شاخ  این   االیامقدیم  که   زمانی  تا   22یافت   ]غلبه[   استیال  ایشان بر  کرده،  جنگ  ، مقد 
سان داوری به  و آمد سان که  زمانی رسید و شد اعلی تسلیم حضرت مقد   به  را ملکوت ،مقد 

ف   خواهد  زمین  بر چهارم، چهارمین سلطنت گفت: اما وحش  چنین  او  پس   23آوردند   تصر 
متفاوت خواهدبا همۀ سلطنت و بود پایمال   را آن و خورد خواهد را تمامی جهان و بود ها 

 و خاست  خواهند بر  که  هستند پادشاه ده مملکت،  شاِخ این ده و 24 کرد  خواهد  پارهپاره  نموده،
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را  سه  و  بود خواهد اولین  مخالف  او  و خاست برخواهد ایشان  از  بعد  دیگری   زیر به  پادشاه 
سان و  گفت اعلی خواهد  حضرت بر ضد  سخنان  و 25 افکند خواهد  ذلیل اعلی را  حضرت  مقد 
تا زمانی و  و  نمود  خواهد را   شرایع  و هازمان  نمودن تبدیل  قصد  و  ساخت  خواهد  دو  ایشان 

 او و سلطنت  شد خواهد  برپا  دیوان  پس  26 شد خواهند  تسلیم  او  دست  به  زمان  نصف  و  زمان 
 حشمت  و  سلطنت و  ملکوت و   27نمود   خواهند تلف و تباهانتها،   به  تا را آن گرفته، او از  را

که  آسمان  زیر  مملکتی  سان  قوم  به  ستهاتمامی  داده  حضرت  مقد   که  شد خواهد  اعلی 
  28نمود   خواهند  اطاعت و عبادت  را  فقط او  ممالك و جمیع  جاودانی است ملکوت  او ملکوت 

 1(.... اینجاست به  تا  انتهای امر 
  ش سمبل  وانگلستان دارد که در اروپا قد علم کرد    یامپراتور دو بال اشاره به  با  شیری  

بال  شیری   دو  خرس  .  استبا  می نماِد  اما  زیادی  گوشت  که  است  یعنی    ؛خوردشوروی 
ست  آمریکا  یامپراتور   ،از آهن است که  ولی حیوان چهارم    ... مردمان زیادی را کشته است

 .کندمی لگدکوبرا  و آن  ،که با اسلحه و ثروت به همه جای این دنیا تسلط پیدا کرده 
است و همان طور که دانیال گفته است، در نهایت    یام همان امام مهدیال ا قدیم 

 .اللهشاءآمریکا در آتش خواهد سوخت، ان
مهدی  خضر  و  امام  و  ایلیا  و  می  عیسی  صغری  قیامت  که   ؛ آینددر    قیامتی 

نقمتی  عذابحساب،   بر   و  از هشدار و نقمت  آیا عذاب  حال    .ظالمان  ایاست  دادن قبل 
 ؟کسی استچه دهنده پس بیم   ؟درست است

همین  بیم و بشارت دهد.  را  باشد تا مردم    ای قبل از ظهور ایشانپس باید فرستاده 
 .از تورات کافی است اختصاربه مقدار 

 سّوم: در اجنیل

...  شنید  خواهید  را  هاجنگ   اخبار  و  هاجنگ   و  6...)  :چهارموبیست انجیل متی اصحاح  
 

 .اصحاح هفتم  ،سفر دانیال .1
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  مقدس   مکان   در ،  است  شده  گفته   نبی  دانیال  زبان  به   که   را   ویرانی  مکروهِ   چون   پس  15
 چنانهم  زیرا  27  ..شد.  خواهد   کوتاه  روزها  آن،  برگزیدگان  خاطر به   لیکن  22...  بینید  شدهپابر 

 خواهد  چنین   نیز   انسان  پسر  ظهور ،  شود می   ظاهر   مغارب   به   تا ،  شده  ساطع   مشارق  از  برق   که 
 (. ...ندهد را خود نور  ماه و  گردد تاریک آفتاب، ایام  آن  مصیبت از بعد  فورا   و 29 ...شد

این اصحاح را ذکر می  یهانشانه  عیسی  ، در  که    طور  همان   ؛کندقیامت صغری 
محمدرسول   حضرت  ائمه  خدا  کرده  و  ،  یدگرفتگیخورش،  هاجنگ  ؛ اندذکر 

از    مهم   ...)آمریکا(  یرانگر و  یید پلو    ...گرفتگیماه ظهورش  آغاز  در  وی  که  است  این 
به  میمشرق  حرکت  مغرب  و سمت  عیسی  کند  مکان  به  نسبت  زمان    مشرق  آن  در 

ه  کاست    ابراهیم   است،  ، و نوری که از مشرق خارج و در مغرب ظاهر شدهاستعراق  
 . شداز عراق خارج و در سرزمین مقدس ظاهر 

به شما  لی اکنون  و )  : لیاستیل ا ثَ لیا یا مَ ی یوحنا )یحیی( گفته که او ا   ۀ دربار   و عیسی
به همین  بلکه آنچه خواستند با وی انجام دادند.    ؛لیا آمده است و او را نشناختندی گویم که امی

دیدصورت   خواهد  اذیت  و  آزار  ایشان  از  نیز  انسان  دربار گویا    .پسر  که  دریافتند    ۀ شاگردان 
 1(. ...گفتیشان سخن می ه ا ب یددهندهتعمی ایحی

ایلی)  :فرمایدمی یوحنا    ۀ دربار   عیسی همان  این  کنید  قبول  خواستید  که  ست  ااگر 
 2(.هرکه گوش شنوا دارد بیاید و بشنود  ؛انتظار آمدنش وجود دارد 

و کسانی که با ایشان هستند    ای که امام مهدی فرستاده   آن  خصوصدر  بنابراین  
چنین گفت  توان  می ،  و خروجش از عراق استد  تفرسمیـ  ایلیا و خضر  ، عیسییعنی  ـ

خروج یوحنا در  گونه که    همان؛  است   خروج عیسی  مانند به   ـبه این معنا ـ   خروج اوکه  
معین  دوره  بودای  ایلیا  خروج  باشد  ، بیانگر  دیگری  ملت  از  فرستاده  این  است  ممکن    ؛ و 

 
 .انجیل متی اصحاح هفدهم  .1

 .اصحاح یازدهم  .2
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از شما گرفته    گویم که ملکوت خدابه شما می   روین ازا)  :فرمایدمی  که عیسی  طور   همان
 1(. کندعمل می اش که به ثمرهعطا خواهد شد  و به امتی  شود می

برید پسر  زیرا در ساعتی که گمان نمی  ؛باشید آماده  شما نیز  پس  ):  فرمود   عیسی  و
هایش بنده  ه تا باست پس آن غالم امین دانا کیست که آقایش او را تعیین کرده  .آیدانسان می

در این حال خوشا به حال آن غالمی که چون    .دهدب  علم و معرفت و حکمت(یعنی  )طعام  
 2(. مشغول یابد یآقایش آید او را در چنین کار 

دانا  امین  غالم  فرستاده ،  کیست  این  از  جز  مهدیسوی  ای  و  ،  عیسی  ، امام  ایلیا 
 ؟ خضر
ا   5)  :فرمود   عیسیو    نپرسد من  از  شما کسی از  و  روممی  فرستندۀ خود  نزد  اآلن  ام 

 به  من و   7است   غم پر شده از شما دل  گفتم، شما  به  را این  چون  ولیکن  6روی  می  کجا به 
ی  نروم  اگر  زیرا  بهتر است؛  برای شما من  رفتن  که  گویم می  شما راست  شما  نزد  دهنده، تسل 

 و عدالت  و  گناه  بر را  آید جهان او چون و  8فرستم  می  شما نزد  را  او  بروم  اگر  اما ؛  آمد نخواهد
 عدالت، از بر و اما 10آورند نمی  ایمان  من  ها به آن  زیرا  گناه، بر  اما  9نمود  خواهد ملزم داوری

 بر  که  روازآن  داوری،  بر و اما  11دید   نخواهید مرا دیگر و روممی  خود پدر  نزد که  سبب آن
 3است(.  شده  حکم جهان این رئیس 

این  که فرستاده می   دهندهی تسلاین   را بکسی  شود کیست؟ و  جهت  ه که اهل جهان 
رسوالن  ، گناهانشان و  انبیا  تکذیب  و    ،آنانرساندن  قتل به و    ،و  انبیا  حقیقت  نپذیرفتن  و 

به  نسبت    شانحرمتیبیو    ،در قیامت صغری خود    ۀکردن بهر ضایع   نیز و    ، هایشانیتوص
 ؟کسی استچه  کندسرزنش و توبیخ می  ی امام مهد یعنی رئیس این جهان 

 بگویم، ولی اآلن شما که به  دارم نیز چیزهای دیگر بسیار و  12)  :فرماید می  عیسی

 
 .یکم و اصحاح بیست  :متی .1

 .یکم و اصحاح بیست  .2

 .انجیل یوحنا اصحاح شانزدهم  .3
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لشان را  طاقت  راستی جمیع  به  شمارا آید، راستی روِح  یعنی او که ولی هنگامی  13ندارید  تحم 
زیرا  خواهد  هدایت به  بلکه  کند،نمی  تکلم  خود از  که  کرد،   سخن  است  شنیده آنچه  فقط 

آنچه را   زیرا داد،  خواهد جالل  مرا  او  14داد  خواهد خبر  شما بسیاری به  امور  از  و  خواهد گفت
 1(. داد  خواهد خبر  شما به  و  گرفت خواهد است من از آِن 

آن چیزی که    ۀحرف دارد و هم  وهفتیست بعلم  »  :استروایت شده    ابوعبداللهاز  
تا امروز جز    .ند دو حرف استا ه انبیا آورد پس    . داننددو حرف از علم چیزی نمیاین  مردم 
قائم  کند    اگر  علم    وپنجیست ب ظهور  دیگر  آنخارج  نیز  را  حرف  منتشر    و  مردم  بین  را 

حرف  می دو  این  و  آن  را  کند  به  می نیز  مردم    وهفتیست بتا    کندملحق  بین  علم  حرف 
 2«.شودشر تمن

حق  خواهاِن  ولی برای کسی که    ، مختصر بود   هرچندکنم توضیحاتی که دادم  می   فکر
باشد  و کافی  است  ر  .حقیقت  در  بیشتری خواستید  توضیحات  یوحناؤاگر  الهوتی    ی یای 

دارد و برای کسی که طالب حقیقت است وجود  بسیاری  از  به من    مطالب  اختصار  جهت 
 .کنممی  نظرصرف  آوردنشان

می  عیسییادآور  که  هنگامی  شد   شوم  گفتند  مبعوث  چیز  »  : یهود  ناصره  از  آیا 
نبوده  تحقیق کنید و ببینید که هیچ پیغمبری از جلیل  »  :و گفتند  3؟« شودصالحی خارج می 

آیا مسیح از جلیل می »  :و گفتند  4«.است آیا کتاب نگفت که او از نسل داوود از بیت  و  آید؟ 
 5.؟«آیدلحم است؟ مسیح از روستایی که داوود در آن بوده است می 

در تورات    ...نیک بیندیشینصیحت من به شما این است که در این سخنان    انتها در    و

 
 .اصحاح شانزدهم  ،انجیل یوحنا .1

 . 336ص ، 52ج  ،بحاراالنوار ؛117ص  ، الدرجاتمختصر بصائر .2

 .46آیه  ،یوحنا اصحاح اول .3

 . 52آیه  ،یوحنا اصحاح هفتم  .4
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است به  )  :آمده  قلبت  تمام  اندیشبا  و  فهم  به  و  توکل کن  در هم  ۀ من  اعتماد مکن.    ۀ خود 
  ها مرا بشناس و من راه را به تو نشان خواهم داد. خود را حکیم مپندار، مرا گرامی بدار وراه

 (. خودت را با سخن من تأدیب نما
 احمدالحسن 

 *** 

 پرسش: 

 روح اخالقی واالی شماست.  ۀ این نشان 

هایم جانب ادب رعایت  در سؤال از اینکه  و  نشده باشید  من ناراحت  سخنان  امیدوارم از  
  ؛ت گذاشتید و عنایت فرمودید که بر من من  گزارم  سپاسمجددا  از شما    .متأسفم  است  نشده

 !القدسروح  وپسر   ،پدر در پناه   .واالی شماست یاخالقروح   ۀو این نشان
Reta Jorj - م  2005 – یک زن مسیحی 

 :پاسخ
زیرا شما ای اهل زمین در صحرای    ؛ ینماندوهگ ولی به خاطر شما    ...شومناراحت نمی 

اسرائیل در صحرای سینا سرگردان شده  گونه که قوم بنی  همان  ؛ایدمادیات سرگردان شده
 . بودند

 احمدالحسن 
 *** 

 تسلیما   سلم و  المهدیین و  االئمه محمد آل و محمد  علی  الله  صلی و  ،العالمین رب والحمدلله
  و محمد  رب خدا  تمام  و اتم صلوات و  ،است جهانیان   رپوردگار آن ،خداوند  آنِ از  تنها  ستایش  و سپاس  و

 باد! مهدیون و  ائمه محمد، آل


