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آید فسی میـه مسیحا نـمژده اي دل ک  

آید که ز انفاس خوشش بوي کسی می  

 حافظ

  

  

  المالس  دولت مهدي علیه

  یکتا پرچمدار انقالب و عدالت اجتماعی

  و

  موعود کلّ ملل

  

  

  

  

  

  علیه) یتعالاهللا  رضوان(صادقی تهرانی  اهللا  آیة مؤلّف:

  

  

  

  

  

  تحقیق و تصحیح:

  چراتیانعلی حجة اإلسالم 
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  این سخن کوتاه در ایام والدت با سعادت 

د بن الحسنحضرت مهدي محم، دقائم آل محم

  شود  به پیشگاه مقام منیعش تقدیم می

  رود این ناچیز را به بزرگی خود بپذیرد. و انتظار می

المحقّقین د صادقی ـ لسانمحم  
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 بسم اهللا الرّحمن الرّحیم

اإلسالم محسن نورانی زید عزّه کمال تشکّر را نماید که با  حّجةداند از استاد محترم مصحح بر خود الزم می

بین مطالبی که تمامی هاي سودمند خود، در ویرایش این کتاب ارزشمند، از هیچ کمکی دریغ ننمودند. ضمناً  راهنمایی

موالیمان ولی امر مسلمین جهان، آقا و وي تعجیل در فرج . با آرزاست توسط مصحح اضافه شدهقرار گرفته  ]   [

  براي تحقّق بخشیدن عملی به احکام قرآن. عجل اهللا تعالی فرجه الشّریفاهللا األعظم  بقیةحضرت 

  علی چراتیان

1  /9  /1393  
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  حیمحمن الرّبسم اهللا الرّ

  »5، آیۀ قصصسورة « 1

مقدس  اهدافسوي   به رهبري رجال وحی به بشریتهایی است که کاروان جهان  ترین اعصار زندگی بشر دوران درخشان

را از هاي رستگاري و سیادت خود  مردان الهی راه تابناك آن بزرگ ۀتوانسته است در پرتو اشع آفرینش رهسپار بوده و می

  بختی و انحراف بشناسد. هاي ژرف و هولناك تیره چاه

 »10سورة بلد، آیۀ « 2

گروهی نادان و خودخواه چهرة کسوف به خود   جز آنکه احیاناً این خورشیدهاي فروزان بر اثر کارشکنی و خودسري

 اهداف مقدسگونه که شاید  داشته و آن گرفته و در پس این سیاه ابرهاي ضخیم از جوامع بشري رخ پنهان می می

  بسته است. نقش عمل بر صفحۀ روزگار نمیپیمبران

اش  نموده و نتیجه پیروي، هاي اهریمنی خویش دست داشتن قوانین آسمانی، از افکار و پندارهاي جاهالنه و هوسبشر با در 

رویه  شود و کردارهاي ناپسند و بی هایش افزوده می ها و شعله بر زبانه اًبند و بار است که دائم این زندگی جهنّمی و بی

  کند. به زوال و انقراض جهانی تهدیدشان می هواپرستان

خورد و باالخره آنچنان ظلم و انحراف در قلب اجتماع متراکم  رویم سوانح و حوادثی ناهنجارتر به چشم می هرچه پیش می

  سوز خواهد شد. شود که بدون تردید در آینده دچار انفجاري سخت و جهان می

بر محور ن عدالت را برانگیزد که ترین پرچمدارا است تا شایسته پایان الهی مقتضی رحمت بی ،در چنان زمینۀ خطرناك

  د.نبنیان نهرا ترین مدینۀ فاضله  بزرگ عدالت حقیقی با انقالبی جهانی

  کاین هنوز از نتایج سحر است          باش تا صبح دولتت بدمد

هاي زندگی دورانشود و در تمام  دیده میانسانی در جوامع بشري ه است که اگر احیاناً آثاري از تربیت و ادب شایان توج، 

ي و اشعۀ تعالیم انبیا دولت کریمه حرِآنها از نتایج س ۀتردید همبیهاي الهی مشاهده شده،  هاي بارزي از اینگونه تربیت نمونه

  نماید. است که ظلمات جهل و طغیان بشري را شکافته و خودنمایی می الهی

 3  

                                                             

ترجمان « را پیشوایان (دیگران) کنیم، و وارثان (فرعونیان) قرارشان دهیم. ت نهیم، و آناناند منّ خواهیم بر کسانى که در زمین ناتوان برگرفته شده و (ما) مى .1[

  ]»وحی

   ]»ترجمان وحی« و هر دو راه (خیر و شرّ) را در بلنداى نمایانشان بدو ننمودیم؟ .2[

]3 .  :

، 52 بحاراألنوار، ج «.»83و قصص /  128أعراف / «:

ها است؛ هیچ خاندانی که حکومتی براي آن، مقدر شده باشد،  ریف)، آخرین دولتالشّ  تعالی فرجه  اهللا  لدولت مهدي عج(دولت ما «ترجمه: » 58، ح 332ص 

و آن گفتار خداي عزّ و جلّ است  کردیم رفتار می رسیدیم، این چنین، رسد؛ تا کسی نگوید: اگر ما نیز به قدرت می او به حکومت می نیست؛ جز آنکه پیش از

:  * فرماید: و فرجام (نیک) براي پرهیزگاران است.که می

:

»83آل عمران / « 
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رم عظیم خورشید هاي ناچیز ابر را هرگز استقامتی در برابر جِ سحري را صبح روشن در پیش است و تکّهآنجا که هر   ولی از

  نیست ...

  در پایان کار، بشر بر تخت نیکبختی خواهد نشست و این زندگی جهنّمی و تباه سر از حیاتی درخشان برون خواهد آورد.

  

  روزنۀ امید ،بشارت عظیم

این نغمۀ دلنشین را با به ما رسیده و پیمبران الهیالحان گوناگون از منطق رجال وحیخبر این آیندة درخشان با 

اند که: جهان در پایان کار بر محور عدل و ایمان گردش کند و زمام بشریت به دست با  نداي بلند بر تمامی امم رسانده

  نقرض شود و ...فتد و حکومت بیدادگران براي همیشه مخدا اُ ةکفایت بندگان صالح و برگزید

  

  آخرین دولت جهانی

  4:هاي پیمبران و غیرهم، راجع به حکومت عدل جهانی در زمان آخرین گویی اي از پیش نمونه

  

  پیشگویی زردشت .1

  ترین بخش از اوستاي زردشت است گوید: در کتاب گاتها که کهن

در پایان برپا کند از براي کسانی که دروغ  5بهمن و هنگامی که سزاي این گناهکاران فرا رسد، پس آنگاه اي مزدا کشور تو را

آري آنگاه به کامیابی، جهان دروغ را  .هاي راستی سپردند و خواستاریم از آنانی باشیم که زندگی تازه کنند را به دست

  »پورداود ۀترجم ،24ص  ،گاتها« .شکست از پی رسد

نمایندة قدرت و منش  »بهمن«شود: آخرین دولت پر اقتدار جهانی که به دست کفایت  چنانکه از پیشگویی فوق مستفاد می

گیر شده و  اي است که شر و فساد جهان نیک و راستی و پارسایی پروردگار در پایان روزگار تشکیل خواهد شد، در زمینه

کاران  هاي جهان را از دست تبه ي خود رسند و بهمن زمام تمامی قدرتوقت آن رسیده که گناهکاران به پاداش سخت دنیو

و جز بر منهج مستقیم و راه » هاي راستی سپردند دروغ را به دست«گرفته، در اختیار کسانی گذارد که در طول زندگی خود 

 »اورمزد«از یشگویی خود اند، این زندگی تازه و حیات درخشان نوین است که زردشت در ذیل پ صالح و عدالت قدم ننهاده

خواسته که در زمرة آن برگزیدگان و صالحان قرار گیرد، آن هنگام عدل و راستی کامیاب و جهان بیدادگري و دروغ را 

  شکست و زوال ابدي از پی رسد.

                                                                                                                                                                                                    

:

  ]»83، ح 338، ص 52 ، ج بحاراألنوار. «:

  مذکور است.» بشارات عهدین«در کتاب و محمد بن الحسنحضرت محمدراجع به تفصیل سخن در پیرامون بشارات انبیاء .4

  ـ چنانکه در تفسیر گاتها نوشتۀ آقاي پورداود مذکور است ـ نمایندة قدرت و منش نیک و راستی و پارسایی مزدا (خدا) است.» بهمن« .5
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بامداد «ي مزدا گوید: کی ا ؛خوانده »بامداد روز«گاتها به این آیندة درخشان اشاره کرده و آن را به نام  98 فحۀص و نیز در

رهانندگان، کیانند آنانی که بهمن به یاریشان  بخش پر خرد هاي فزایش آموزشفراز آید، جهان دین راستین فرا گیرد، با  »روز

  تو را برگزیدم. ،من ،از براي آگاه ساختن ؟خواهد آمد

ۀ یعنی صبح دولت و حکومت حقّ »بامداد روز«فی شده که در در پیشگویی فوق، بهمن زمامدار آخرین دولت جهانی معرّ

یعنی اشعۀ تابناك تعالیم  بخش پر خرد رهانندگان، هاي فزایش و آموزش 6دین راستین را بر سراسر جهان منتشر سازدالهیه، 

ن الهی را بر تمامی عقول و افکار تابش دهد و زردشت از کسانی است که براي نشر این بشارت بزرگ برگزیده شده پیمبرا

  درخشانی امیدوار کند. ةا به چنان آیندکه بشریت ر

  

  پیشگویی زند .2

دائم در روي خاکدان محاربه و کشمکش  7و در کتاب زند که تفسیر اوستاي زردشت است گوید: لشکر اهریمنان با ایزدان

که بتوانند ایزدان را محو و منقرض سازند، چه: در هنگام تنگی از   طوري  ا نه بهبا اهریمنان باشد امو غالباً پیروزي  ،دارند

 8،کشد رسد و محاربۀ ایشان نه هزار سال طول می که خداي آسمان است با یزدان که فرزندان اویند یاري می »اورمزد«جانب 

و تمام اقتدار اهریمنان در زمین است و در  ،سازند و اهریمنان را منقرض می شود فیروزي بزرگ از طرف ایزدان می آنگاه

آدم بر  بنی ،و بعد از پیروزي ایزدان و برانداختن تبار اهریمنان عالم کیهان به سعادت اصلی خود رسیده ،آسمان راه ندارند

  تخت نیکبختی خواهند نشست.

بیرون آید از زمین تازیان از فرزندان  مردي«فی کرده گوید: نامه) این زمامدار جهانی را معرّ  و در کتاب جاماسب (جاماسب

خویش بود، با سپاه بسیار. و روي به ایران نهد و آبادانی  مردي بزرگ سر و بزرگ تن و بزرگ ساق، و بر دین جد هاشم،

کند و زمین پر داد کند و از داد وي باشد گرگ با میش آب خورد و مردم بسیار شوند و عمر دیگر بار به درازاي کشد و 

و کوه و دشت پر از مردم شود و پر از حیوان شود و همچون  ،چنانکه مردي بود که او را پنجاه فرزند بود نر و ماده ،گردد

عروسی شود و همه کس به دین مهر آزماي بازآیند و جور و آشوب از جهان برخیزد چنانکه فراموش کنند که چون سالح 

  »ن زندگانی که ما بدو اندریم.باید داشتن و اگر وصف نیکویی آن کنم تلخ گردد ای

است: که در دولت باسعادت مهدي آل د بن عبداهللانام مبارك حضرت محم »جاماسب«در کتاب  »مهر آزماي«کلمۀ 

ه همگی ملل بدمحمس وي (اسالم) باز آینددین مقد.   

                                                             

باشد و  غیر زردشت می» بهمن«نکه از این دو پیشگویی روشن است، مقصود از دین راستین بر خالف اندیشۀ زردشتیان آئین زردشت نیست؛ زیرا چنا .6

  رسالت وي براي آگاه ساختن بشریت است که چنان زندگی درخشانی در پیش دارند.

  ایزدان یعنی خداپرستان و صالحان. .7

به منابع دیگر » 44، ح 117، ص 52بحاراألنوار، ج «[. جملۀ فوق که وقت فرج را تعیین نموده، برخالف نصوص متواترة اسالم است که  .8

  ]الخرائج و الجرائح، إحتجاج طبرسی و ... مراجعه شود.مانند: کافی، الغیبه نعمانی و شیخ طوسی، 



7 

 

د بن فرزندان هاشم (محمجهانی است به دست مردي از ی بشارت از یک انقالب کلّ ،بقیۀ جمالت فوق با کمال وضوح

... :خویش بود جد) که بر دین الحسن
... :داد کنداز عدل و  پررا و زمین  9

...
10 گرگ با میش آب خورد ،ت عدالت ويو از شد: ......

  و ... . 11

  

  این انقالب جهانی با سالح سرد انجام خواهد گرفت

12  

هاي جنگی اتمی و  رالعقول سالحپذیرفتن این مطلب بسی دشوار و بلکه محکوم است به پیشرفت محیگرچه در بدو نظر 

ۀ وسایل جنگی پیش گرفته، نسل انسان و بلکه عموم خطرناك که بشریت در تهی ۀاین روی هیدروژنی و مافوق آنها، ولی با

اي اندیشد  ی ناچار است که چارهکلّ کند و باالخره بشر براي حفظ خود از انقراضِ جانداران را تهدید به زوال و انقراض می

د آنها است که اکنون از اکناف جهان به گوش هاي اتمی و هیدروژنی و مانن و نمونۀ این اندیشه نغمۀ تحریم آزمایش

 چنان انقالب عظیمی بنگرد اصوالً ۀبینی کرد که چنانچه بشر خود را در آستان توان پیش خورد، از این زمینه به خوبی می می

دوست را اي که  رحمانه هاي سرد را در پیش گیرد و نبردهاي بی هاي آتشین زند و راه ارتجاع به سالح دست به تحریم سالح

  ل گردد.هاي تن به تن و مانند آن مبد جمعی، به جنگ شناسد و همچنین کشتارهاي دسته از دشمن نمی

م اجتماع بیدادگرانه و وحشیانه بنگرد و روزنۀ امید از هاي شدید جهنّ و از طرفی هم هنگامی که بشریت خود را گرفتار زبانه

یک انقالب جهانی گردد و در  ةدر قلب خونین اجتماع خواه و ناخواه آماد هاي متراکم هر سو به رویش بسته شود، این زبانه

بینی کرد که پندار  توان پیش خوبی می  به یکتا پرچمدار عدل و طرفدار صالح و اصالح قیام نماید،چنان زمینۀ خطرناکی، 

دچار این پندار جاهالنه شوند، در برابر مبارزه و کارشکنی در برابر این مصلح جهانی از میان برود و اگر هم احیاناً گروهی 

  .و پشتیبانی افکار عمومی محکوم به زوال گردند ،نیروي آهنین آن یگانه پیشواي عدل

کند و چطور ممکن است شمشیر در برابر نیروهاي  چگونه پرچمدار انقالب با سالح سرد قیام می رفته این پندار که: هم روي

  ل و تحقیق.پنداري است خام و سطحی و خالی از تأماتمی و هیدروژنی استقامت کند؟!! 

بیاناي از آنها  نمونه بینی شده و ذیالً راً پیشط زمامدار آخرین دولت جهانی در کتب پیغمبران الهی مکرّقیام به شمشیر توس 

  شود: می

ا انجام اعمال مرا نگه دارد ) گوید: و هر کس که غالب آید و ت29 إلی 26 ، آیۀ2 ، فصلاي الهوتیمکاشفات یوحنّکتاب در (

گري خورد  هاي کوزه که بر آنها به عصاي آهنین حکمرانی خواهد کرد که چون کوزه )26(وي را بر قبائل اقتدار خواهم داد 

                                                             

   ]به نقل از پیامبر اکرم» 148، ح 309، ص 36به عنوان نمونه: بحاراألنوار، ج  .9[

ابن « .......: پیامبر اکرم .10[

به منابع دیگر مانند: الغیبه نعمانی و شیخ طوسی،  »ق1400ل، قم، چاپ: او ،ایران، 177، ص 1 ج  ،مذاهب الطوائف معرفةطاووس، على بن موسى، الطرائف فی 

  ]مراجعه شود.توحید شیخ صدوق، احتجاج طبرسی، بحاراألنوار و ... 

  ]6، ح 280، ص 52و  ج  4، ح 20، ص 44بحاراألنوار، ج  .11[

  ]مراجعه شود.به منابع دیگر مانند: الغیبه نعمانی و شیخ طوسی، ارشاد شیخ مفید و ...  21، ح 158، ص 52بحاراألنوار، ج  .12[
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هر کس که گوش دارد بشنود  )28( و من او را ستارة سحري خواهم داد )27( ام شوند به نوعی که من از پدر خود یافته می

  )29( گوید. که روح به کلیساها چه می

بیان کرده، قدرت زمامدار جهانی را در زمان آخرین چنان گویی فوق که از زبان حضرت مسیح اي الهوتی در پیشیوحنّ

اي ناچیز  به اندازه بر تمامی طوائف و امم غالب آید و مخالفین این حکومت الهیه )شمشیر(فی کرده که با عصاي آهنین معرّ

ین یدر پیشروي او ستارة سحري است، ستارة سحري آ .گران خورد و شکسته شوند هاي کوزه خواهند بود که مانند کوزه

ل بخش و بهشتی مبد می بشر را به عصري درخشان و حیاتی روحدرخشان قرآن که شب یلداي حیات ظلمانی و زندگی جهنّ

  سازد.

......  

... :وجودشان را بر باد دهدنابود و خاکستر را کاران  بیدادگران و تبه ،هاي آتش انقالب در زمان آخرین زبانه

...
... :گروهی مردم صالح و خداشناس سازد ةو زمام قدرت و حکومت جهانی را ویژ 13

چنان حکم محکم  ترین نمایندگان عدل الهی بر آنها حاکم است، در آن دولت باسعادت آن که بزرگ ...

ی جانوران و درندگان نیز صلح کنند تا چه که در پرتو آن حتّ نافذ شود 14ر و شرائین اجتماعراشعدل الهی و قانون حق بر شَ

  .رسد به انسان و ... 

شده و از جمله فرماید: بیانقرآن در ذکر و زبور و برخی دیگر از کتب آسمانی نیز  این بشارت عظیم به نص  

  
 »105سورة أنبیاء، آیۀ « 15

و حکومت  17ایم که در آینده وراثت (تورات) در زبور یادآور شده 16به حقیقت این بشارت بزرگ را پس از ذکریعنی: ما 

  بندگان برگزیده و درستکار خواهد بود. ةتمامی عالم انسانی، ویژ

                                                             

:  »17سورة رعد، آیۀ « .13[

آورد. پس (به طرف)  (همو) از آسمان آبى فرود 

گنجایششان روان شد، پس سیل کفى برخاسته بر خود را بسیار بار کرد. و از آنچه براى به دست آوردن زینتى یا کاالیى در آتش  ةهایى به انداز گودى

رساند، در زمین  آنچه به مردم سود مى رود، ولى ىمهابا به هدر م ا کف، پس بىزند. و ام آید. خدا حق و باطل را چنین مثَل مى گذارند، همانند آن کفى بر مى مى

  ]زند. ها را چنین مىماند. خدا مثَل همچنان (باقى) مى

  ]گذارد.اصطالحاً یعنی در تمام بدنۀ اجتماع تأثیر می شَراشر: تمام بدن، تمام جسد، سراسر اندام شخص. شرائین: جمع شریان، رگهاي جهندة عروق.  .14[

این میراث در   »ام به ارث خواهند برد. چون بندگان شایسته زمین را بى«نوشتیم:  ـپس از یادواره(ى تورات و انجیل و ...)  ـراستى و درستى در زبور   و به .15[

ل این رسالت زبور داود در آیاتی آمده است و رحمت جهانشمو 37حکومت جهانشمول حضرت مهدي عجل اهللا تعالی فرجه الشّریف است چنانکه در فصل 

ترجمان «بورند. پایانی در زمان حضرتش نمودار خواهد شد. زبور هم ـ افزون بر زبور داود ـ در سایر کتابهاي اسالمی نمودار است که کالً در معناي عام ز

  ]»وحی

مراد از ذکر در آیۀ فوق تورات است که زبور آمده است و به معانی: رسول، کتب آسمانی ـ عموماً تذکّر الهی ـ و تورات موسیدر عرف قرآن » ذکر« .16

و در صورت دوم تمامی  استـ عام؛ در صورت اول مراد پنج سفر تورات موسی2ـ خاص 1پس از آن نازل گردیده و تورات نیز دو معنی دارد: داود

  که کتابش انجیل نام دارد.اسرائیل تا حضرت مسیح کتب انبیاي بنی
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که به این بشارت تصریح نموده، یادآور شده و تفصیل سخن در پیرامون سایر بشارات تورات آیات زبور را  قسمتی از ذیالً

  سازیم. ل میمحو »بشارات عهدین«را به کتاب 

  

  مکتوب الهی در زبور چیست؟

که: از ی و دلداري به حضرت داودراً ذکر شده: و خدا پس از تسلّمکرّزبور داود 37در مزمور مضمون آیۀ فوق 

به ...  )4و  3(ذ باش ل نماي و از او متلذّبر خدا توکّ )2(شوند  زیرا همچون علف زود بریده می )1( رنجیده مشو 18شریران

الن به خدا، وارث زمین خواهند ا متوکّشوند ام و ... فرماید: زیرا که شریران منقطع می )7(سر بر ه او آرام گیر و به انتظارش ب

ا ام )10(شود که هرچند مکانش را جستجو نمایی ناپیدا خواهد بود  نیست می ،و حال اندك است که شریر )9(شد 

نماید و  شریر به خالف صادق افکار مذمومه می )11(ذ خواهند شد متواضعان وارث زمین شده از کثرت سالمتی متلذّ

شریران شمشیر را  )13(آید  بیند که روز او می نکه میوم است چخدا به او متبس )12(فشارد  بر او میهاي خویش را  دندان

کمی  ... )14(هاي ایشان شکسته خواهد شد  کشیدند و کمان را چله کردند تا آنکه مظلوم و مسکین را بیندازند و کمان

گاه است  شود و خدا صدیقان را تکیه بازوهاي شریران شکسته میچونکه  )16(شریران بسیار بهتر است  صدیق از فراوانیِ

ا کان خدا وارث زمین خواهند شد اممتبرّ...  )18(ابدي خواهد بود  داند و میراث ایشان روزهاي صالحان را می خدا )17(

  الخ ... )29( یقان وارث زمین شده ابداً در آن ساکن خواهند شد.صد...  )22( ملعونان وي منقطع خواهند شد

  

  پرچمدار عدل جهانی در کتاب اشعیاء

برآمده  19یو نهالی از تنه یس :) گوید9 إلی 1 ، آیۀ18فصل  ،اشعیاءکتاب (فی شده چنانکه در معرّ یسیِعنوان نهالی از تنه   به

مشورت و جبروت و روح  و روحفطانت که روح حکمت و و روح خداوند  )1(هایش قد خواهد کشید  اي از ریشه شاخه

                                                                                                                                                                                                    

فوق و آیات زبور یاد شده، در موردي مستعمل است که شخص یا گروهی نابود گردند و سپس عناوین و اموالشان به که در آیۀ » وراثت«لغت  .17

گردد که حکومت بیدادگران و اشرار به کلّی منقرض و  خوبی مستفاد می بازماندگانشان برسد. و از این جمله که در آینده صالحان وارث زمین خواهند شد، به 

  شان در هم پیچیده خواهد شد و زمامداري صالحان بدون مزاحم و جهانی گردد ... .بلکه طومار وجود

  ]انگیز، مضرّ، ظالم، مفسدشَرِیر و شرّیر: مفرد اشرار. به معنی شرور و فتنه .18[

نامیدند و  عنوان فرزند یسی می طوري شهرت داشته که داود به آن عظمت را به  بود و به  1نوة راعوتو معنی قوي) پدر حضرت داود یسی (به  .19

  بوده است.باشد؛ زیرا نرجس از دودمان داود هاي یسی می از طرف مادري (نرجس) از نوادهحضرت محمد بن الحسن

وارد   موآب  از سرزمین 2داوران ةدوراو در ». موآب«یا » موأب«سرزمین  ازپدري حضرت داود از اجداد  زنی »:روث«یا  »روت«، »راعوث« ،»راعوت« .1[

ساکنان آن از عهد عتیق است. بر اساس   امروزي قرار گرفتهاردن و در جنوب غربی  3دریاي مردهاي تاریخی که در شرق  وأب ناحیهم شد.  اسرائیل بنی  سرزمین

  .استاز اسفار عهد قدیم  »فر راعوتس« اند. بودهلوط نسل 

به گناه روي آوردند و به نزاع با یکدیگر پرداختند و گهگاه، مورد تاخت و تاز دشمنان قرار  و نداعتقاد شد خدا بی  بهاسرائیل ، بنیپس از وفات یوشع  .2

آوردند، خدا داورانی براي آنان بر روي می ي متعالهرگاه اسرائیلیان به درگاه خدا ،که تا زمان طالوت و داوود ادامه یافت ساله 350 ةدر این دور گرفتند.می

عهد عتیق  بخش هفتمین: سفر داوران)  Judgesکتاب داوران یا قضّات ( . است  آمده داوران  داور در کتاب 12  و نیز داستان  دوره  این  ماجراهاي. گزیدمی

قبل از میالد را  600تا  400زمان گردآوري نهایی آن  ةدربار محقّقانولی چیز قابل استنادي موجود نیست این کتاب،  ةتاریخ نگارش و نویسند ةدربار است.

  اند.تخمین زده
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گردانیده موافق منظور نظرش  و او را در خشیت خداوند تیزهوش )2(علم و خشیت از خداوند است بر آن خواهد آرمید 

راستی   بلکه ذلیالن را به عدالت حکم و براي مسکینان زمین به )3(هایش تنبیه نخواهد فرمود  حکم و مطابق مسموع گوش

و کمربند کمرش عدالت و  )4(هایش شریر را خواهد کشت  را به عصاي دهانش زده به روح لب تنبیه خواهد فرمود و زمین

ها با شیر جوان همخوابه  ه سکونت داشته ببر با بزغاله و هم گوساله و پرواريگرگ با برّو  )5(طاق میانش خواهد بود وفا ن

گان آنها با هم خواهند خوابید خواهد چرید و بچو گاو با خرس  )6(ایشان خواهد بود  20راعی ،خواهند شد و طفل کوچک

بازي خواهد کرد و کودك از شیر بازداشته  ،مار 21رسوراخ صاغو شیرخواره به  )7(و شیر مثل گاو کاه بن را خواهد خورد 

   و ... . )8(خواهد کرد  افعی دراز 22غارةرا به مشده دست خود 

  

سر بزرگ میکائیلیرو  

که زمامدار آخرین دولت جهانی است غیبتی طوالنی و عمري دراز دارد و در عصر او گروهی از اموات  موعود امم«

  »رجعت کنند و هنگام قیام نامعلوم است.

آن را از نظر خوانندگان گذرانیده و تفصیل آن را به کتاب  ۀیک نمون شده و ذیالً بیانعناوین فوق در برخی از کتب آسمانی 

  سازیم. وکول میم »بشارات عهدین«

  قائم برگزیدگان خدا

  پیشگویی دانیال نبی .1

 قائم است) فرماید: در آن وقت سرور بزرگ میکائیلی که از جانب پسران قومت 13 إلی 1، آیۀ 12، فصل دانیالکتاب در (

که در  یو در آن زمان قوم تو بر کس ،و زمان تنگنایی که از بودن طوائف تا سر این زمان نبوده است واقع شود ،خواهد ایستاد

بسیاري بیدار خواهند شد بعضی جهت  ،و از خوابندگان در خاك زمین )1(نجات خواهد یافت  ،کتاب مکتوب یافت شد

و کسانی که بسیاري را به راه  ،و دانشمندان مثل ضیاي سپهر )2( حیات ابدي و بعضی از براي شرمساري و حقارت ابدي

   . ... )3(د مانند کواکب تا ابد درخشان خواهند بود صداقت رهبري نماین

کیست «معنی   رئیس و پیشواي فرشتگان و از نظر لغوي به 9إلی  7، آیۀ 12 ، فصلابر حسب تصریح مکاشفۀ یوحنّ »میکائیل«

  باشد: می »؟مثل خدا

شوند  عتیق که عموماً تورات نامیده میاسرائیل و پیرو شریعت تورات بوده و کتاب او جزو کتب عهد  از انبیاي بنیدانیال

  ثبت است.

                                                                                                                                                                                                    

است. این   نمک یاد شده ۀاست. در برخی منابع از آن با نام دریاچ  باختري رود اردن واقع شده ۀمرز اردن و فلسطین و در کران در (بحر المیت)دریاي مرده  .3

  ].کند شود که هیچ جانور یا گیاهی به طور دائمی در آن زندگی نمی دریا براي این دریاي مرده نامیده می

  ]چوپان .20[

  ]کوچک .21[

  ]غار، پناهگاه .22[
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ترین  فی شده و او را یگانه منجی بشریت در سختعنوان سرور بزرگ میکائیلی معرّ  که به »1آیۀ «و شخص مورد بشارت در 

و جهان انسانی است که همچون میکائیل که رئیس  ۀنظیر و یگان ناگزیر سرور و پیشواي بی ،زمان تنگی و عسرت خوانده

ترین موالید انسانیت است که با قیام جهانی خود  ترین نمایندة انبیاي الهی و شاخص نمایندة فرشتگان است وي نیز بزرگ

  بع مسکون حکمفرما نماید.ین الهی را بر ریجا عملی سازد و آ پیغمبران را به یک سف مقداهدا

قائم و آمادة انقالب  ،پسران قوم یعنی از طرف نتایج و برگزیدگان موالید وحی تا آن زمان ضیق و عسرت وي از جانب

  تی طوالنی از انظار پنهان و در انتظار امر الزم االجراء الهی است و ...به این معنی که براي مد ؛است

  

یا صاحب 23ارِالد  

...
24

25

...
26

تر و وقت ظهورش مجهول و به هنگام ظهور بر ابرهاي پر از  موعود ملل صاحب خانه است و شناسایی او از خورشید روشن

تر از نور از اکناف جهان گردش فراهم آیند و ... این عناوین در  قشونش به سرعتی سریعشود و پرچمداران  رعد سوار می

 شده و ذیالً بیان راًاسالمی مکرّ ۀو برخی دیگر از کتب آسمانی و همچنین نصوص مستفیضاناجیل منسوبه به مسیح

  شود. جمالتی از انجیل نقل می

                                                             

  ]حضرت ولی عصر عجل اهللا تعالی فرجه الشّریف .23[

... *» 9، ح 282، ص 52 بحاراألنوار، ج  ـ 3، ح 336، ص 1 )، ج اإلسالمیة ـ الکافی (ط. «به نقل از امام صادق .24[

، 147، ص 51 بحاراألنوار، ج « .: .:؟: ...:

  ]»19ح 

الخرائج و الجرائح، إحتجاج طبرسی و ... نیز مراجعه به منابع دیگر مانند: کافی، الغیبه نعمانی و شیخ طوسی، ». 44، ح 117، ص 52بحاراألنوار، ج « .25[

  ]شود.

: ...شود: این عبارت مضمون و خالصۀ روایات است که به چند نمونه از آن اشاره می .26[

.: :

جزائرى، نعمت اهللا بن عبد «، »3، ذیل روایت 137و  136، ص 51و نیز ج  12، ح 182، ص 12 بحاراألنوار، ج « ....

در روایت، ولی عصر عجل اهللا تعالی فرجه الشّریف  منظور از». ق1404ل، قم، چاپ: او ،144ص ، اهللا، النور المبین فی قصص األنبیاء و المرسلین

: ...  *است. 

د هاشم بن سلیمان، البرهان بحرانى، سی«، »ق1413ل، قم، چاپ: او ،ایران، 326ص  ،د، اإلختصاصد بن محمد، محممفی«  .

ه و آله و رجات فی فضائل آل محمد صلّى اهللا علید بن حسن، بصائر الدار، محمصفّ«، »ش1374ل، قم، چاپ: او ،6762، ح 663، ص 3 ج  ،فی تفسیر القرآن

 ،401، ح 142، ص 5، ج صوص و المعجزاتبالنّ الھداةد بن حسن، إثبات عاملى، محم شیخ حرّ«، »ق1404قم، چاپ: دوم،  ،ایران ،4، ح 409، ص 1ج  سلّم،

و » ق1425ل، بیروت، چاپ: او»قم293، ص 7و ج  88، ص 4ج  ،البحار سفینةاس، ى، عب ،بر  در برخی منابع فوق الذّکر سوارشدن». ق1414ل، قم، چاپ: او

  ]نیز بیان شده است.به عنوان یکی از خصوصیات امیرالمؤمنین» ابر«
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ام حیات بشر است ترین ای هایی راجع به زمان آخرین که: تاریک ) پس از پیشگویی42 إلی 23، آیۀ 24، فصل یمتّانجیل در (

  انفجار و انقالب عظیمی گشته، در مورد تشخیص حامل لواء انقالب جهانی فرماید:براي  هو جهان آماد

و پیغمبران  27دروغ سیحیانِزیرا که م ؛پس اگر کسی شما را گوید که: اینک مسیح در اینجا است یا در آنجا است باور ننمایید

پس هرگاه شما را گویند که اینک در صحرا است بیرون مروید یا آنکه در خلوتگاه است  ... )23(کاذب خواهند برخاست 

نیز چنین  28گردد آمدن فرزند انسان آید و تا مغرب ظاهر می چون برق که از مشرق بیرون می زیرا که: )26(باور ننمایید 

وقت عالمت فرزند انسان بر فلک ظاهر خواهد شد و خواهند دید فرزند انسان را بر ابرهاي و در آن ...  )27( خواهد بود.

هاي خود را خواهد فرستاد با صور بلند آواز و آنها برگزیدگانش را  و فرشته )30(آید با قدرت و جالل عظیم  آسمان که می

هر آینه آسمان و زمین زائل خواهد شد و  و ... )31(رف دیگر جمع خواهند نمود از اطراف اربعۀ از اقصاي فلک یا به ط

  )35( 29کالم من زائل نخواهد گشت.

در مورد انتظار فرا رسیدن صاحب خانه فرماید: پس برحذر و بیدار شده دعا ) 37 إلی 33، آیۀ 13، فصل سرقُمانجیل و در (

خود را واگذارد و مالزمان خود را بر آن  ۀکه عازم شده خانمثل کسی  )33(شود  دانید که آن وقت کی می زیرا که نمی ؛کنید

زیرا ؛ بدین طور بیدار باشید )34(ر نماید و دربان را امر فرماید که بیدار بماند گماشته هر یکی را به شغلی خاص مقرّ

ا آنچه ام )36(فته یابد مبادا ناگهان آمده شما را خ )35( آید در شام یا بانگ خروس یا صبح دانید که صاحب خانه کی می نمی

  )37( 30.گویم گویم به همه می به شما می

  شود بر ابرها سوار می

العاده خوانده است که: با  باشد، سیر و حرکت منجی بشریت را نیز خارق ی میمتّانجیل  30عنوان فوق که مستفاد از آیۀ 

و خوشبختانه پیشرفت روزافزون  .اجرام سماوي باشدپیماي وي نیز از  جالل بر ابرهاي آسمان سوار شود و آسمانقدرت و 

ق وانمود ساخته بخصوص شود، ممکن و بلکه متحقّ عقل و علم بشر اعمالی را که در آغاز نظر محال و ناشدنی پنداشته می

ل رالعقوی محیاثر ترقّ شده دردولت مهديهایی که در نصوص اسالمی و غیره در مورد کیفیت ظهور و تشکیل  بینی پیش

اي براي پذیرفتن  هاي هدایت کنندة اقمار مصنوعی روزنه هواپیماهاي جت و موشک مثالً. شود علم به افهام نزدیک می

  31.گشاید حرکات غیر عادي و سیرهاي نوري می

  

                                                             

معنی مسح شدة  نیست بلکه به جملۀ مسیحیانِ دروغ بهترین گواه روشن است بر اینکه در این سخن مقصود از مسیح نیز خصوص عیسی بن مریم .27

  خدا و مؤید و برگزیدة من عنداهللا است.

  کرده خودش میان حواریین بوده است. نیست؛ زیرا این خبر از آینده است و مسیح آن هنگام که اخبار میمقصود از فرزند انسان نیز مسیح .28

ندارد تا مورد استفاده و استدالل بر ابدیت و خاتمیت شرع این جمله که در انجیل متّی و مرقس و لوقا تکرار شده، ربطی به اصل شریعت مسیح .29

  قرار گیرد، بلکه کالم زائل ناشدنی بشارتی است که قبالً مذکور داشته که: بشریت در تحت سیطرة یک دولت الهی قرار خواهد گرفت.مسیح

  سازم. یعنی این تنبیه اختصاص به شما حواریین و پیروان من ندارد بلکه بشریت را به این آینده آگاه می .30

هاي کنونی و آینده و فضانوردهاي عظیم  پیمایی که در دست طبع است در پیرامون آسمان» و ستارگان از نظر قرآن زمین و آسمان«نگارنده در کتاب  .31

  سخنانی دارد مراجعه شود.
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  برگزیدگانش از اکناف جهان فراهم آیند

 وررا که به هنگام ظهحضرت مهديی گذشت، افسران ارشد و خواص اصحاب متّانجیل  31و عنوان فوق نیز که در آیۀ 

اي اندك مجذوب آن یگانه جاذبۀ الهی خوانده است که به سرعتی همچون  اند، در فاصله وي در شرق و غرب عالم پراکنده

رالعقول را که در آینده به وقوع پیمایی و حرکت محی و ما این کیفیت آسمان؛ نور گرد شمس فروزان مهدوي فراهم آیند

یات علمی را براي نزدیک ساختن این حقایق توانیم محدود و مقصور بر علم فعلی نماییم، جز آنکه ترقّ نمیخواهد پیوست، 

  نماییم. به افهام استخدام می

  

  شنوند را به لغت خود میاهل هر لغت صداي حضرت مهدي

  اکتشافات بشر است.عنوان فوق نیز که مستفاد از نصوص اسالمی است مورد تأیید علم و پیشرفت روزافزون 

از عی نیست که حضرت مهدينماید و مد گرچه نگارنده بر وضع فعلی براي اثبات این حقیقت جمود نمی

  گوید. هاي مترجم است با دنیا سخن می ز به دستگاهاي که مجه هاي فرستنده دستگاه

امتناع و وهم به چهرة امکان و  ت علمی را استخدام نموده که اینگونه حقایق مذهبی را از صورتبلکه این واقعی

ت نمودار سازد.واقعی  

ط دستگاهاخیراً بشر توانسته است اضافه با فرستادن امواج صدا توس ۀوسیل  د ساختن یک لغت را بههاي فرستنده و متعد 

ها از مجراي تلویزیون، فرستادن اجسام و ابدان آدمی و غیر آدمی را نیز همچون  هاي مترجم و فرستادن صورت دستگاه

  امواج صدا به اطراف و اکناف جهان به مرحلۀ وقوع نزدیک کند.

بن  حجةرت وسی موعود ملل و پرچمدار انقالب روحانی حضایم که گیرندة تواناي روح قد از منطق وحی یافتهولی ما 

به سرعت نور تعداد سیصد و سیزده نفر از افسران ارشد و خواص اصحابش را از سراسر جهان نزد وي جمع الحسن

  نماید. می

32  

فوق که در  عنوانها را منعکس سازد ولی  است در فاصلۀ حدود دویست کیلومتر صورتدستگاه تلویزیون تاکنون توانسته 

بینی شده است، تمامی جهان را در برابر دیدگان مردم روشن و آشکار وانمود ساخته  پیشروایات اسالم در دولت مهدي

  بنگرد.که مشرقی مغربی را و بالعکس از فاصلۀ طویل شرق و غرب در دولت مهدي

  

                                                             

 .: مضمون و خالصۀ روایت امام صادق .32[

ل، بیروت، چاپ: او ،788، ح 214، ص 5، ج صوص و المعجزاتبالنّ الھداةد بن حسن، إثبات عاملى، محم شیخ حرّ«و » 213، ح 391، ص 52بحاراألنوار، ج «

ین نیلى نجفى، على بن بهاء الدسید «. * »ق1425

در زمان  ».ق1426ل، قم، چاپ: او ،ایران، 115النص، ص  اهللا تعالی فرجه الشّریف،ل مان عجعبد الکریم، سرور أهل اإلیمان فی عالمات ظهور صاحب الزّ

ر است، چنانکه در روایاتى چند بیان گشته و مقرّـ  کالًـ هاى دور  ها از راه ها و شنیدن وسایل براى دیدن ل اهللا تعالی فرجه الشّریفعج ظهور حضرت ولى امر

  ]»82، ص 4ترجمان فرقان، ج « ق است.اى محقّ اندازه اکنون هم تا
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  طول عمر و غیبت حضرت مهدي

گذرد و این مقدار عمر گرچه موافقت با میزان عادي و معمولی عمر  میاز عمر حضرت مهدي 33سال 1131تاکنون 

دهد که در میان  انسانی در زمان ما ندارد و شاید از این لحاظ برخالف عادت است ولی تواریخ امم گذشته گواهی می

ترین  مبران الهی محکماند و کتب پی گذشتگان گروهی بیش از این مقدارها زندگی کرده و یا به این حدود ادامۀ حیات داده

و نگارنده از تمامی این مراحلباشد  عاي فوق میمدرکی است که شاهد بر مد عی است که گذشته به صراحت لهجه مد

زیرا  ؛مرد الهی فوق عادت نباشد هرگز التزامی نداریم که هیچ چیز آن بزرگما معتقدین به مهدي موعود اسالم

فاق تاکنون هرگز اتّ خلقت بشرنظیر که از آغاز  اي است بی تشکیل دولت جهانی آن هم با سالح سرد خود حادثه اصوالً

  عاع قرار داده است.الشّ نیفتاده است و این خرق عادت عظیم چیزهاي دیگري را از قبیل طول عمر و ... تحت

  رسانیم. مورد به نظر خوانندگان عزیز می اي از براهین عقلی و تجربی و نقلی را در این با این وصف نمونه

توان عمر آدمی را به چندین برابر افزایش داد، بدین  است که می نمودهشناسی تا حدودي ثابت و مبرهن  جهان طب و مزاج

  گونه که شاید در مزاج رعایت نموده و علل فساد و زوال آن را مرتفع ساخت. وسیله که عوامل بهداشت و سالمتی را آن

اند عمر  نویسد: برخی از دانشمندان توانسته از قلم یک دکتر انگلیسی می 1930مارس  607ۀ الهالل در جزء پنجم ص مجل

جات را به نهصد برابر افزایش دهند، بدین وسیله که او را از سم و مواد موذیه حفظ کرده، وضع مناسبی براي  حشرة میوه

  ادامۀ زندگی او فراهم آورند.

  رسد. سال می 72000سال در نظر بگیریم، امکان افزایش عمر آدمی به  80 اگر عمر طبیعی انسان را مثالًو روي این قیاس 

سورة « 35ذیل تفسیر: در  224ص  ،تفسیر خود 17 [(جلد)] در جزء 34شیخ طنطاوي

خود را بسیار طوالنی کرده و قواي فرسودة پیري را به  احتمال و امکان نزدیک بشر خواهد توانست عمرگوید: به  »68یس، آیۀ 

و استاد دکتر فورد که شهرت جهانی دارد و نامش همچون مبشّ ؛ة جوانی عودت دهدقوی در اکناف عالم پیچیده به این ر طب

مورد افزایش عمر حیوانات شده و تمامی آنها به نتیجۀ  نظریه تصریح کرده و گفته است: تاکنون حدود ششصد تجربه در

بشر خواهد توانست موضوع پیري را از میان ببرد و یا آن را براي  ،گویم که قبل از پایان قرن بیستم مثبت رسیده و صریحاً می

36تغییر داد.ها را بر حسب امیال اشخاص  شکال و صورتأشود که بتوان  بینی می ت زیادي تأخیر اندازد و پیشمد  

                                                             

ق و به سال شمسی 1391اند، این کتاب را تقریباً در تاریخ ق بیان فرموده260را سال با توجه به اینکه معظّم له تاریخ والدت حضرت ولی عصر .33[

  ]اند. واهللا العالمش تألیف نموده1350یا  1349

 ۀحجیسوم ذ و در د شدق متول1287ّمصري و اشعري است که در سال  ،نو فضالي اهل تسنّ از عالمان بزرگ و حکماشیخ محمد طنطاوي جوهري،  .34[

نیز شهرت » تفسیر طنطاوي«از معروفترین تألیفات اوست که به » القرآن الکریم الجواهر فی تفسیر«درگذشت. تفسیر  م1940ق مصادف با ژانویه 1358سال 

  ]دارد.

 کنید؟ ردورزى نمى) فروکاسته (و نگونسار) گردانیم. آیا پس خرا در آفرینش و میان آفریدگان ـ (بجز معصومانو هر که را عمر دراز دهیم، او  .35[

  ]»ترجمان وحی«

تهران، چاپ: بیست و هشتم،  ،149إلی  142، مقدمه، ص )، مترجم: علی دوانیبحاراألنوار 51جلد  ۀمهدى موعود (ترجمبه کتاب براي اطّالع بیشتر  .36[

  ]مراجعه شود. ش1378
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و از جمله در مورد غذا و مایعی که  بیان شدههایی از افزایش عمر برخی از موجودات و همچنین انسان  در قرآن نیز نمونه

 عزیر پیغمبر همراه خود داشت فرماید:

 :گفت .ی ویران گشته بودکلّ  که به مبر) درحالیغاي گذر کرد (عزیر پی بر قریهیا مانند کسی که : »259سورة بقره، آیۀ « 

ت صد سال میراند و سپس زنده کرد پس خدا وي را به مد ؟چه زمان خدا این مردگان را پس از مرگ زنده خواهد کرد

یک روز یا نصف روز، فرمود: چنان نیست بلکه تو صد سال در این  :فرمود: چه اندازه در این مکان آرمیده بودي؟ گفت

چگونه هرگز تغییر نیافته! و االغ خود را بنگر (که  ،اینک به غذاي خوردنی و آشامیدنی خود بنگر .جان بودي مرده و بی مکان

هاي پوسیدة  بنگر استخوان .هایش خاك شده) ما باید تو را نشانۀ قدرت خود بر زنده کردن مردگان قرار دهیم ی استخوانحتّ

 :پوشانیم چون کار خدا بر او روشن و نمودار گردید گفت سپس گوشت بر آنها می .پیوندیم هم می  مردگان را چگونه به

  دانم که خدا بر هر کار توانا است. می

ت طوالنی یکصد سال مرگ عزیر هرگز شاهد سخن در این آیه جریان آب و غذاي عزیر است که به صریح آیۀ فوق در مد

  خم به ابرویش نیامده است. ]به اصطالح[:  مفهومیِو ترجمۀ  .تغییر نیافته

  در خبر است که غذاي عزیر انجیر و آشامیدنی وي اندکی آب انگور بوده.

که انجیر   طوري  لی پنج روز قابل بقاء نیستند، بهإه به اینکه این دو جنس مختلف حداکثر بیش از دو و یا سه اینک با توج

رسیم که عمر پنج روزة این دو ماده  و غلیظ و یا فاسد نگردد، به این نتیجه می یا خشک نشود و آب انگور تبخیرگندیده و 

سال منظور  80برابر به قدرت الهی افزایش یافته و روي این قیاس چنانچه عمر طبیعی آدمی را  7300به صد سال یعنی 

  قرن خواهد رسید. 5840سال یعنی  584000کنیم، امکان افزایش عمر انسان به میزان 

نماییم چنانکه در قرآن  ی عطف میۀ یونس بن متّه خوانندگان را به قصبراي اینکه این تخمین موجب حیرت نگردد توجو 

اگر یونس (که  : »144و  143سورة صافّات، آیۀ « *تصریح فرماید که: 

کرد (و از عمل ترك اوالي  به امر ما در شکم ماهی زندانی شده بود) خدا را در این زندان تاریک تسبیح و تقدیس نمی

  37نمود. طور حتم در شکم ماهی تا روز رستاخیز درنگ می  نمود) هر آینه به سوي خدا انابه نمی  خویش به

که هضم و نابود نشود،   طوري  مرده در شکم حیوانی دریایی مانند ماهی، بهی و معلوم است که درنگ یک موجود زنده و حتّ

است، از بیش از حد اکثر ده روز و یا یک ماه نیست، و افزایش دادن عمر یکماهه به عمر جهان آفرینش که پایانش قیامت 

  حد حساب و شمار برون است.

                                                             

هایی نسبت به و این ماندن مشروط در شکم ماهی هزاران برابر عمر حضرت مهدي عجل اهللا تعالی فرجه الشّریف است و حضرتش با برتري .37[

سورة  144و  143ترجمان وحی، ذیل آیۀ «بماند. است که هزاران برابر در غیبت آن هم براي نجات کل جهانیان بسی سزاوارتر از حضرت یونسیونس

  ]».صافّات
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فرماید:  را حدود ده قرن ذکر نموده چنانکه میانند نوحکه بگذریم، قرآن عمر دعوت برخی از انبیاء ماز این مرحله 

  .»14، آیۀ عنکبوتسورة « 38

ماً قبل از رسالت سالیانی از عمر وي گذشته سال خوانده و مسلّ 950را رسالت نوح تاین آیه چنانکه اشاره شد، تنها مد

 39است آتشین، کنندگان است و موجودي  بوده و نیز قرآن عمر شیطان را که رهبر گمراهان و گمراه

اش به  عزیر که نگهبانی آیا آب و غذاي .موعود اسالم استفی نموده و در خبر است که آن روز آغاز دولت مهدي معرّ

د بن از شخصیت زمامدار آخرین دولت جهانی حضرت محم ،منظوري خاص براي مصرف عزیر ضروري بود

  برتر است؟!!الحسن

گونه عمر  این ۀکننده این مقدار بهره از عمر دارد ولی واژگون سازندة کاخ اهریمنان و بیدادگران شایست و آیا شیطان گمراه

  طوالنی نیست؟!!!

ترین  ی نادیده انگاریم، طول عمر بزرگکلّ  هاي افزایش عمر را به کند که اگر هم نمونه دعوي مینگارنده صریحاً 

مرد همه چیزش خرق  زیرا آن بزرگ ؛هرگز جاي انکار و استبعاد نیستاهللا بقیةجهانی حضرت  پرچمدار انقالب

ها پیرو آن گردد  عادت و ممتاز و منحصر به خود او است و تنها انقالب صالح جهانی و تشکیل دولتی که تمامی دولت

خرق عادت از آن بزرگ  ۀها از آن پیروي کنند و ایجاد وحدت عقیده و ... خود بارزترین نمون تو قانونی که تمامی ام

روایت است، به طول عمر  318کتب آسمانی و روایات اسالم که بالغ بر  ةاست و نصوص متواترپرچمدار عدالت 

  اند. تصریح نموده حضرت

  کاین هنوز از نتایج سحر است          باش تا صبح دولتت بدمد

  

قائم آل محمرا بشناسیدد بن الحسند حضرت مهدي محم  

به ما رسیده است، اسالم ۀثین فریقین از پیغمبر و ائمکتاب علما و محداز حدود یکصد و پنجاه اي که  روایات متواتره

فی نموده و جاي دعوي مهدویت را که حامل لواء انقالب جهانی است، به تمامی امتیازات و عالمات معرّموعود اسالم

  براي احدي باقی نگذارده است.

تري که شایسته است  ه بیشتر و عمیقو نگارنده براي توجت عظیم و یگانه معطوف دارند، خوانندگان در مورد این شخصی

مشروح سخن را به کتب مفصةل، و چکیدله محو لیها را با اشارة به تعداد احادیث هر یک از عناوین إمضامین روایات مشار

  دارد: مذکور می

دوازدهمین و  ،»حدیث 48«اسم) او است (ابوالق ۀاش کنی ) و کنیهدمبر اسالم (محمغموعود اسالم که نامش نام پی

فاطمه دختر  از حضرت ،»ح 214«فرزند علی بن ابیطالبو یازدهمین  »ح 185«آخرین امامان و پیشوایان اسالم 

                                                             

از) راستى و درستى، نوح را سوى قومش فرستادیم. پس در میان آنان نهصد و پنجاه سال (در رسالتش) درنگ کرد. پس طوفان آنان را در حالى که (  و به .38[

   ]»ترجمان وحی« ستمکاران بودند فرو گرفت.

  ]»81و سورة ص آیۀ  38سورة حجر، آیۀ «تا روز وقت معلوم.   .39[
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و هفتمین از  »ح 185«و هشتمین از علی بن الحسین »ح 308«و نهمین فرزند حسین بن علی »ح 192«پیغمبر

ح 103«باقرال د بن علیٍّمحم« و ششمین از جعفر بن محمال دو پنجمین از موسی بن  »ح 202«ادقص

و دومین از  »ح 90«قیتّال د بن علیٍو سومین از محم »ح 95«و چهارمین از علی بن موسی »ح 199«جعفر

علی بن محمۀدر سن که »ح 293«است عسکريال و فرزند بالفصل از صلب حضرت حسن بن علیٍّ »ح 90«قینّال د 

  .»ح 14«د گردید در خفیه و پنهانی متولّ »ح 293«هجري در خانۀ آن حضرت  260

و غیبتش به دو قسمت صغري و  »ح 91«و زمانی دراز از انظار پنهان خواهد بود  »ح 318«بسیار طوالنی است عمرش 

نماید و در  دعوت می ین اسالم و کتابش قرآن است که جهانیان را بدانیین وي همان آیآ .»ح 101«کبري منقسم است 

  .»ح 62«خواهد داد تشکیل دولت واحد اسالمی  ،تمامی روي زمین

کند و جهان انسانی پس از آنکه پر از ظلم و انحراف شده،  در آن دولت باسعادت عدل واقعی بر تمام شئون اجتماع حکومت

و معجزات و امتیازات انبیاء الهی در وي یکجا جمع  »ح 7«قیامش با شمشیر است  .»ح 123«از عدل و خداشناسی پر شود 

 .»ح 25«سرعت برق گردش فراهم آیند   نفر اصحاب خاص و پرچمداران قشون وي از اکناف عالم به 313 .»ح 23«است 

 27«فی کند را منادي آسمانی به نام و نشان معرّدو قائم آل محم »ح 29«در نماز به وي اقتداء نماید حضرت مسیح

  .»ح 7«ی بر خودش معلوم نیست وقت ظهورش بر احدي حتّ .»ح

ثین فاق عموم فرق اسالمی است و احادیث متواترة فوق را اضافه بر علما و محداعتقاد به مهدي موعود اسالم تقریباً مورد اتّ

 ،بخاري ي،ترمذ ،ماجه ابن ،ابی داود ،اند مانند: احمد کردهروایت از پیغمبر اکرم عامهگروه بسیاري از علماي  ،شیعه

ابن قتیبه  ،عکبري در تفسیر خود حافظ عبدالعزیز ،ريبدع ،رویانی ،سمعانی ،طبرانی ،ماوردي ،بیهقی ،نسائی، شافعی ،مسلم

 ،فرعانی ،قیبن مطاحافظ  ،ابن عبدالبر ،حاکم ،ابن اثیر ،ويغَب ،کسائی ،دار قطنی ،ابن عساکر ،ابن السري ،در غریب الحدیث

ق بن موفّ، ابن مغازلی شافعی ،حموي ،اغ مالکیابن صب ،شارح معتزلی ،سبط ابن جوزي ،دیلمی ،ابن شیرویه ،مناوي ،نمیري

علی ناصف و گروه کثیري دیگر که مجال ذکر نام تمامی  رشیخ منصو ،انصب، شبلنجی ،ین طبريالد محب ،احمد خوارزمی

  آنها نیست.

ثین و باشند گروه بسیاري هم از محد ثین شیعه قائل به تواتر اخبار مهدي موعود اسالم میمحد و اضافه بر اینکه عموم علما و

  اند مانند: موافقت خود را با عقیده به تواتر روایات فوق تصریح نموده عامهبزرگان علماي 

فاق عقیده دارند که ین اتّتمامی فرق مسلم) گوید: 535ص ، 2ج  ،مصر بعالبالغه (ط ابن ابی الحدید معتزلی در شرح نهج

  .جهان تکلیف پایان نخواهد یافت مگر بر دولت حضرت مهدي

لحق در لمعات نقل کرده است که: احادیث ا) از شیخ عبد 1342 ، سالدهلی بعط، 2ج  ،49و در حاشیۀ صحیح ترمذي (ص 

  فی نموده است.معرّاسالم مهدي موعود را از اوالد فاطمه ةمتواتر

مصر بعط، 155(ص  »بصارنور األ«شبلنجی در  ،)1312 ، سالمصر بعط، 2 ابب، 140(ص  »اغبینسعاف الرّإ«ان در و نیز صب، 

حالن فقیه دد زینی د احمد بن سیسی ،بريآابوالحسین  ،مصر) بعط، 99(ص  »المحرقه واعقصال«ابن حجر در  ،)1312 سال

ابن خلدون  ،)78(ص  »هبسبائک الذّ«سویدي در  ،)1323 ، سالمصر بعط، 211ص ، 2(ج  »ةسالمیاإلفتوحات ال«شافعی در 

 ،)382ص ، 5ج ( »فتح الباري«حافظ در  ،)7 ابب، 362ص  ،5(ج  »مولأالم غایة«علی ناصف در و شیخ منصور  »مهمقد«در 
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 کفایة«) و نیز در 106(ص  »المھدویةالمهدي و «احمد امین در  ،)11 اب(ب »فی أخبار صاحب الزّمان البیان«نجی شافعی در گ

از چهار نفر علماي بزرگ مذاهب اربعه  41»مانالبرهان فی عالمات مهدي آخر الزّ«نقل از شافعی و در کتاب به  40»دینالموح

  اند که: که مجال ذکر تمامی آنها نیست، تصریح نموده عامهدیگر از علماي  و گروهی

(مدارك فوق اختصاري است از آنچه در کتاب  .متواتر و مقبول نزد عموم مسلمین استمان روایات اسالم دربارة مهدي موعود آخر الزّ

»ثرمنتخب األ«
42
  ).شده است بیان 

برخی از مدتعیان مهدوی  

ب جاي بسی تعجو در عین حال خوشبختی است که برخی از مدت تصریحاتی گوناگون عیان و یا منتسبان به دعوي مهدوی

عنوان بنیان گذارندة آیین نوین   د شیرازي که شیطان استعمار وي را بهمحم اند ازجمله: علی نمودهبر کذب دعوي خود 

دارند و در دسترس  از دیگران پنهان میآن را همچون عورت، پیروانش که ـ وانمود ساخته در قسمتی از مکتوبات خودش 

  رد:اعترافاتی علیه خود دا ـ اش موجود است نگارنده عکس خط و نوشته

خوانده گوید: د ابن الحسنحضرت محم ةخود را بند ،. در تفسیر سورة یوسف1

....
43   

یعنی: خدا مقدد بن الحسن بن ... علی بن ابیطالب ر فرموده که این کتاب در تفسیر سورة یوسف صادر شود از حضرت محم

وي بر جهانیان با کمال بالغت و هر کس به دین  رفت خدا باشد از طرف قرین الشّشیرازي) که حجد محم اش (علی بر بنده

  پذیرد. اسالم کافر شود (آیین دیگري برگزیند) به هیچ وجه خدا اعمال او را نمی

...: یوسف گوید ةاز تفسیر سور »الکتاب سورة«. در 2
اي مردم من باب و وسیله  ؛44

  طرف امام مورد انتظار شمایم.

.][یوسف گوید:  ةاز تفسیر سور »السر سورة«. و در 3
45  

... «. و در همین سوره گوید: 4

.قیق سراپاي خود را براي تو فدا کردم و در راه تو به شنیدن فحش و ناسزا ت پروردگاري، به تحاي آنکه آخرین حج

  جز شهادت در راه تو را ندارم ... . خشنودم و هرگز آرزویی به

                                                             

  ]الموحدین فی عقائد الدین، تألیف: سید اسماعیل بن احمد طبرسی نوري کفایة .40[

   ]عالء الدین علی بن حسام الدین، مشهور به متّقی هنديتألیف:  .41[

  ]اهللا لطف اهللا صافی گلپایگانی آیةتألیف:  .42[

  22، ص 1کتاب رحیق مختوم، تألیف: اشراق خاوري (مبلّغ بهائی)، جلد  .43

 55أحسن القصص، ذیل آیۀ « ..44[

  ]»از سورة یوسف

  ].ها داده استاهللا امام منتظر شما نشانهبقیةخدایم که مرا از جانب  ةمن بند .45[
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  .هاي غیب گوید:  . و در تفسیر سورة بقره در ذیل بیان نمونه5

... یعنی نمونۀ روشنی از غیب در آیۀ:
46 ،دحضرت قائم آل محماست.د بن الحسنمحم  

... . و در ذیل آیۀ:6
«: به طول عمر آن حضرت اشاره کرده گوید: »141سورة أعراف، آیۀ « 47

اهل اهللا بندگان معصوم خدا از پیامبران و .

زیرا  ؛میرند ارواح دگران نیرومندترند، و اگر کسی آنها را به قتل نرساند هرگز نمی در مرتبۀ جسم ظاهري خود ازامامان

د بن الحسن ت محمآید، چنانکه حضرت حج هایشان در کمال اعتدال بوده و تغییرات و انحرافاتی در مزاجشان پدید نمی بدن

  نیز تاکنون زنده است، خدا عذاب کند گروهی را که آنان را کشتند.

فی کرده و براي احیاي قرآن است معرّکه قائم و غائب از انظار هعنوان خاتم ائم  . و در تفسیر بسم اهللا آن حضرت را به7

ت اسالم راجع به تعجیل فرج آن حضرت دعا نموده گوید: و سنّ

.
پس تمام شد کلمۀ حق الهی به صدق و عدالت (و هرگز کسی نخواهد توانست کلمات الهی را تغییر 48

فرج و دولت او را خدا  .هاي بیدادگران است پنهان از انظار و مکان هاي الهی که قائم و غائب و تدهد) به آخرین حج

  ت اسالم.تعجیل فرماید براي زنده گردانیدن قرآن و سنّ

منطق عقل محملی بجز جنون ت کرد؟ تی چه شد که خود دعوي مهدویبا تمامی این اعترافات و تصریحات پس از مد ولی

  فی کند.تواند معرّ وي و پیروانش نمی

ت و الوهیت و مافوق آنها د شیرازي سر از نبومحمکه از پی دعاوي علی 49حسینعلی نوري (مازندرانی) این رسوایی ۀنبالبه د

اي از آنها  هاي خود به نام سورة هیکل شانزده مرتبه دعوي خدایی کرده که نمونه نیز برون آورده، تنها در یکی از نوشته

  شود: مذکور می

                                                             

 کنند. (از حال و مال) روزیشان دادیم انفاق مى دارند، و از آنچه: آورند، و نماز را بر پا مى کسانى که به غیب (عقالنى وحیانى) ایمان مى: 3سورة بقره، آیۀ  .46[

   ]»ترجمان وحی«

گذاشتند.  حیا باقى مى کشتند و زنانتان را زنده و بى کردند، پسرانتان را مى فرعونیان نجات دادیم، در حالى که شما را سخت شکنجه مىو چون شما را از  .47[

   ]»ترجمان وحی« حال آنکه در این (عذاب بزرگ) براى شما بالیى بزرگ از جانب پروردگارتان است.

در دعاي شب نیمۀ شعبان آمده است:  .48[

  ]»ق1423ل، بیروت، چاپ: او ،55، ص مفتاح الجنان ـد تقى، زاد المعاد د باقر بن محمى، محممجلس« .

  ]سالگی 76ق در 1309معروف به بهاء اهللا، متوفّاي  .49[
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  »21صفحۀ کتاب مبین، « .

هنگامی دیگر نیز خود را مسجود و معبود عالمیان خوانده گوید: 

  »48، صفحۀ 1ج  ،آثار قلم اعلی یامبین کتاب « .

گوید:  50»عکا«و زمانی هم خود را خداي زندانی یگانه خوانده در زندان 

.
  »286صفحۀ کتاب مبین، « 51

ف خورده که چگونه خداي آفریدگار خویش را زندانی جسارت مردمی که او را به زندان انداختند تأسو هنگامی بر نادانی و 

[اند و گوید:  کرده

.[
  »74صفحۀ  کتاب مبین،« 52

و وقتی که گرفتار شد خود را خداي اسیر به زیر شمشیر مشرکان خوانده گوید: 

.  

  .و براي روز والدتش گوید: 

  .بخوانید و بخندید و بر حال زار گروهی ناآگاه گریه کنید

...
53 

د صادقیتهران ـ محم  

  

  

                                                             

  ]شده و هم اکنون قبلۀ بهائیان است.مقبرة بهاء اهللا آنجا واقع نام شهري بندري در استان شمالی اسرائیل که  .50[

  ].شود از مصدر بال بر زمین غم و اندوه از سدره قضا بر ما به اینکه نیست خدایی جز من زندانی یکتاآنچه را که وحی میبشنو  .51[

  ].ها به دست ستمکاران زندانی استترین مکانزیرا آنکه جهان را براي خود خلق کرد، در خراب ؛حاالت مردم آن بیندیش دنیا و ةدربار .52[

  ]47سورة طه، آیۀ  .53[


