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 این کتابچه

 این کتابچه: 

امام  ۀوصی و فرستادـ  احمدالحسند ای که سیّعبارت است از نامه

ـ به انصار غریب و دور از وطن )که خداوند در زمین تمکینش دهد( مهدی

د ای که آنها برای یمانی آل محمّدر پاسخ به نامه ... .انددر استرالیا مرقوم فرموده

 اند. نگاشته احمدالحسند سیّ

فواید   ۀچنین دیدند که انتشار این نامه در بردارند انصار امام مهدی

   احمدالحسن دبسیاری است؛ چرا که این نوشتار عالوه بر کسانی که سیّ

مندی هر چه بیشتر برای بهره .باشده عامّه نیز میمتوجّ  ،اندبرایشان نامه نگاشته

و بی  هاین کتابچه اضافه کرد ۀمای که این انصار نوشته بودند را نیز در مقدّنامه

« هدایت ۀنام» و این کتابچه را هیچ نقصان و زیادتی مطالب را به ثبت رساندیم

 نامیدیم.

د و خداوند مسألت داریم که با حفظ اولیایش بر ما منّت نهد و برای سیّاز 

که او چه نیکو سرپرست و چه نیکو  موالیمان در زمینش تمکین عطا فرماید

آن  ،خداوندو ستایش تنها از آنِ پاس س ،یاوری است و نهایت دعای ما اینکه

د، د و آل محمّ، سالم و صلوات تام و تمام خدا بر محمّپروردگار جهانیان است

 باد! مهدیینه و ائمّ





 بسم اهلل الرحمن الرحیم 
 ،نمهدییّ امامان و  ،دد و آل محمّ! سالم و صلوات تامّ خود را بر محمّالهابار

 ارزانی فرما!

 سالم علیکم و رحمت اهلل و برکاته

دانم از کجا و چگونه شروع کنم؛ چرا که سخن بسیار ا بعد.... به واقع نمیو امّ

که ا در این چند سطر اندک چه بگویم و چه بیان کنم؟ در حالیامّ .است، بسیار

میانه  ـ ازبه قول معروفاین، تنها یک کاغذ )خاموش( است، ولی به هر حال ـ

 کنم.شروع می

امام  ۀـ وصی و فرستادکه باری تعالی حفظش کندـ  احمدالحسند به سیّ

 های ما همه به فدای تُراب مقدمش!که جان الحسنبنتحجّ

آقای من! ای وصی! ما دو تن از پرستندگان باری تعالی هستیم و از جمله 

حق را عبادت  صامت و خاموش از بیانِ تِهای مرجعیّکسانی نیستیم که این بت

 کنند.می

ط برادر حامل این نامه )خدا حفظ عال توسّو اکنون و پس از اینکه خداوند متّ

کنیم به( اینکه شما به ت نهاد تا به شما ایمان آوردیم، )اقرار میکند( بر ما منّ

هستید و هر کس   الحسنبنتامام حجّ ۀراستی و درستی، وصی و فرستاد

 ؛ـ را انکار کندای آقای منرا دروغ بپندارد و وصی و فرستاده بودن شما ـآن

 .خواهد بود  جدّ شما رسول خدا ،عمالً کافر و از دین خارج است و دشمنش

ی ها و اطرافیانشان دیگر سودی به حالشان ندارند و نه حتّ در آن روزی که جایگاه

اینها و  .دنیایی خود نمودندهای حرامی که خوردند و صرف کارهای ثروت

ها خدا آن ،پیروانشان کسانی هستند که معروف را منکر و منکر را باطل شمردند
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 را بکُشد!

ـ با تو بیعت کرده، پیمان صادقــ و برادرم احمدآقای من! ای وصی! من ـ

الحسن بنتامام حجّ ۀبندیم که شما به راستی و درستی وصی و فرستادمی

 ـ هستید.رجشان را تعجیل فرمایدخداوند فـ

گوشمان کنیم و اینکه  ۀو اینکه به فرمان شما گردن نهیم و نهی شما را آویز

یمان( و روحی که در وجودمان است را فدای دارائترین )ترین و نفیسارزش با

 شما کنیم.

 الهی خواهیم بود؛ دولتی که پیامبران، های حقِّسازان دولتشاءاهلل از زمینهان

سازی کردند و برایش زمینه  دفرستادگان الهی و رسول خدا حضرت محمّ

فشانی نمودند و پاکِ خود و یارانش برای آن جان با خونِ ، حسین شهید

 اند.ا نمودهخاندان پیامبر به آن چشم دوخته و آن را تمنّ

خداوند به هر روی، اکنون تنها در گرو اشارتی از سوی شما و امام مهدی ـ

خواهیم که با دعای خیرتان ـ هستیم و از خدا میج مبارکش را تعجیل فرمایدفر

ت نهید و اینکه خداوند ما را از انصار امام مهدی بر ما منّ ،برای توفیق و ثبات قدم

، ، فاطمه ، علی های ما فدایش( قرار دهد تا انتقام رسول خدا)جان

امامان را از کسانی  ۀانتقام هماس و شهدا( و )و حضرت عبّ  حسن و حسین

 ها جنگیدند و از کسانی که به جنگیدن باها ستم روا داشتند و با آنکه به آن

البنین، زینب، رقیه و خاندان ، امّ ها رضایت دادند بستانیم، و اینکه قلب زهراآن

 را مسرور گردانیم.  پاک رسول خدا

، همچنین خواهممیگرفتم عذر  ـای سرورماز اینکه وقت گرانبهای شما را ـ
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هر چند انیت شما ـاز نوشتار بد خودم و همچنین از اینکه خودم و همسرم در حقّ

 مادرتان . شما را به حقّخواهممیـ تردید روا داشتیم عذر برای یک لحظه

برای ما  ،ندهیدهیم که از ما درگذری و از خداوند مهربان بخشاقسم می  زهرا

 فرمایی. طلب بخشش و گذشت

 و تو ای سرورم اهل کرم هستی.« پذیرای عذرند ،که مردمان کریم»

هر  شرِّ هر ناخوشی و ناپسندی و خواهیم که شرِّتوانا می ۀاز خداوند بلند مرتب

خواهند از شما و انصار دور ـ که شرّ و بدی را برای شما میهااز امثال فالنیکس ـ

 گرداند!

شرّ و بدی طوالنی است؛ آنان که اموال مردم را به ... که فهرست نام این اهل 

خورند و کسانی که مردم را نه در نماز، نه در روزه، نه در عید و نه در... ناحق می

 خوانند.نمی به توحید فرا

انتخاب شیطان،  ؛اطاعت از شیطان بر وجوبِ ها مردم را فقط به توحیدِ آن

دعوت  خدا ک رسول عبادت شیطان و دور شدن از قرآن و عترت پا

اند و حالل خدا را حرام کرده ههمان کسانی که حرام خدا را حالل کرد .کنندمی

ـ از شما برای به درازا کشیدن ای سرورمو بار دیگر ـ ،)خداوند لعنتشان کند(

 . خواهممیسخن پوزش 

آن پروردگار  ،سپاس و ستایش تنها از آنِ خداوند ؛و نهایت خواست ما اینکه

آسمان به این راه حق و پر برکت هدایت  ۀمالئک ۀنیان است که ما را به واسطجها

 فرمود. 

 الم علیکم و رحمۀ اهلل و برکاته.والسّ

 (سترالیاا)ادق صاحمد و 
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دعا فرمایید تا  ،ـ برای توفیق و ثبات قدمطور خاصبها دارم که ـاز شما تمنّ

انبساط خاطر فرشتگان آسمان است یاری رسانیم، از  ۀرا که مایبتوانیم آن کسی

الحسن )که بنترسید، امام مهدی حجّ« قاب قوسین او ادنی»ش به مقام آنکه جدّ 

 های ما فدای خاک قُدومش(!جان



  امحداحلسن دپاسخ سیّ  

 حیمحمن الرَّ بسم اهلل الرَّ

ن ه و المهدییّ د االئمّد و آل محمّی اهلل علی محمّصلّ ، و العالمین والحمدهلل ربّ

 م تسلیماً و سلّ

، و صلوات پروردگار جهانیان استآن  ،خداوندو ستایش تنها از آنِ سپاس و 

 ن باد!ه و مهدییّد، ائمّد و آل محمّو تمام خدا بر محمّ تامّ

قبل از هر  هر کدام از شما باید خدا را در هر چیز، با هر چیز، بعد از هر چیز و

ها از برابرش برداشته شود، تا همه چیز که خدا را بشناسد و پردهچیز ببیند تا جایی

ر صورت دیگر شما آثار )خلقت( را دلیل بر مؤثّخدا ببیند، که در این ۀرا به واسط

 سبحان نخواهید برشمرد بلکه او را دلیل بر آثار خواهید دانست.

 فرماید: می امام حسین

دُّدی فی اآلثارِ یُوجِبُ بُعدَ المَزارِ، فاجمَعْنی عَلَیکَ بِخِدمَۀٍ إلهی تَرَ

تُوصِلُنی إلَیکَ، کَیفَ یُستَدَلُّ عَلَیکَ بِما هُوَ فی وُجودِهِ مُفتَقِرٌ إلَیکَ؟! 

أیَکونُ لِغَیرِکَ مِنَ الظُّهورِ ما لَیسَ لَکَ حتّى یَکونَ هُوَالمُظهِرَ لَکَ؟! متى 

عُدْتَ حَتّی تَکُونَ الْآثارُ بَإلى دَلیلٍ یَدُلُّ عَلَیکَ؟! وَمَتی  غِبتَ حتّى تَحتاجَ

هِی الَّتی تُوصِلُ اِلَیْکَ؟ عَمِیَتْ عَیْنٌ ال تَراکَ عَلَیْها رَقیباً، وَخَسِرَتْ صَفْقَۀُ 
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 (6)...عَبْدٍ لَمْ تَجْعَلْ لَهُ مِنْ حُبِکَ نَصیباً!

ات توجه کنم، راه شناساییبرای  چون به یکایک آثار... معبود من! 

پس مرا خدمتی فرما که به وصال و  ،من دور گردد ازوصول و شهودت 

به تو خود  شهود جمالت زود رساند. چگونه من به آثاری که در وجودِ

تو ظهوری دارد از آیا موجودی غیر  ؟تو استدالل کنم بر وجودِ اندمحتاج

ی از کِ ؟ توظاهر شدن تو باشدمال تو نباشد و بتواند مظهر تو و سبب که 

که به تو راهنمایی باشی نیاز داشته تا به دلیل و برهان  بودی پنهان هانظر

برساند؟! به تو  تا آثار و مخلوقات ما رابودی ی از ما دور و کِکند؟! 

قلب آن  ،دیدهو زیان کور است بیندرا همراه خود نمی که توای دیده

 . ...ای نداردبهره تو تای که از محبّبنده

های خود بشویید تا خدا را ببینید و بشنوید، که او با ها و گوشگِل را از چشم

 . گوید حتی از درونِ سنگ...شما سخن می

ها تکیه نکنید که نامند متمایل نشوید و بر آنبه جاهالنی که خود را علما می

یِ فانی و این عالَم مادّهای شما را آکنده از گِل و شما را به ها و چشمها گوشآن

 کنند.اش پایبند میظواهر فریبنده

...  بینندهای خود را نمیی دستها گوش نسپارید، که اینان حتّبه سخنان آن

 ها همین عالَم فانی است.که نهایت علمِ آندر حالی

 ورزند؛ حالها به رؤیا کفر میکه آنها سر فرود نیاورید در حالیدر برابر آن

                                                
 .229ص /39بحار االنوار: ج -6
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 ها.رؤیا راهی است به سوی ملکوت آسمانآنکه 

دهید و به  ها گوش فراها بنگرید، به ملکوت آسماندر ملکوت آسمان

ی است که پیامبران و اوصیای ها ایمان بیاورید زیرا این همان حقّملکوت آسمان

همان کسانی  .عمل به آن کفر ورزیدندالهی به آن ایمان آوردند ولی علمای بی

 ی با پیامبران و اوصیا به نبرد برخواستند.که در هر زمان

آمریکا، دموکراسی آمریکایی و  ؛مانالزّهایی هستند که در آخراینان همان

عال را به حساب ولی خداوند مت دآورنانتخابات آمریکایی را به حساب می

 سزاوار چنانکه را خدا .(6)ما قَدَرُوا اهللَ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ اهللَ لَقَوِیٌّ عَزِیزٌ آورند: نمی

 .است پیروز و نیرومند خدا آینه هر بزرگ نداشتند. او است

ت خدا و قرار دادن جانشین خدای پاک و منزه را به حساب خداوند، حاکمیّ

ـ شدند، چنانکه آمریکاال بزرگ ـها صورتی برای دجّآورند، پس آننمی

 و متعال بودند.ای برای خداوند سبحان پیامبران و اوصیا الهی چهره

که های پیامبران و اوصیای الهی ـقرآن را بخوانید و در قرآن و در داستان

طور در سرنوشت ـ به درستی بیاندیشید، و همیناندجانشینان خدا در زمینش بوده

همان علمای ها ـتهای پیشین که آنان را تکذیب کردند و رهبران این امّتامّ

ه خویشتن خود مراجعه کنید و ببینید که آیا صاحب سپس ب .تأمل کنید ـعملبی

ت پیامبران و اوصیا الهی تجاوز کرده است؟ و ببینید که حق از سیره و روش و سنّ

ـ آیا جز سیره و راه و سنت دشمنان پیامبران ملععلمای بیدشمنان صاحب حق ـ

 اند؟و اوصیا را پیموده

                                                
 .47حج:  -6
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اند؛ همان کسانی به خدا قسم چیزی نگفتم مگر آنچه پدران صالحم فرموده

 .های خود مرا نام بردندتکه مردم را به یاری دادنم سفارش نمودند و در وصیّ

وَجَعَلَهَا  . ، علی، حسن، حسین و امامان نوح، ابراهیم، اسماعیل، محمد

 پاینده سخنی خود فرزندان در راآن و .(6)جِعُونَ کَلِمَۀً بَاقِیَۀً فِی عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ یَرْ 

  .بازگردند خدا به که باشد کرد،

 اش قرار داد به امید آنکه به آن بازگردند.یهرا سخنی ماندگار در ذرّو آن

عمل جز آنچه را که نمرود، فرعون، ابوسفیان و ولید )که لعنت و علمای بی

سِلَ إِلَیْکُمْ سُولَکُمُ الَّذِی أُرْ إِنَّ رَ  گفتند:.بر زبان نراندند ،ها باد( گفتندخدا بر آن

 .است قطعاً دیوانه شده، فرستاده شما بر ای کهفرستاده این .(2)لَمَجْنُونٌ 

 جادویی جز این .(9)إِنْ هذا إاِلّ قَوْلُ الْبَشَرِ * إِنْ هذا إاِلّ سِحْرٌ یُؤْثَرُ د:و گفتن

 آدمی. نیست مگر سخن نیست * این اندآموخته )دیگرانش( که

 همۀ میان از آیا .(7)أَأُلْقِیَ الذِّکْرُ عَلَیْهِ مِنْ بَیْنِنا بَلْ هُوَ کَذَّابٌ أَشِرٌ و گفتند:

 است گستاخ. گوییدروغ بلکه او است؟ نه، شده القاء او به خدا( ذکر )کالم ما،

أَحْلَامٍ بَلِ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ فَلْیَأْتِنَا بِآَیَۀٍ کَمَا أُرْسِلَ بَلْ قَالُوا أَضْغَاثُ و گفتند: 

بندد یا یا دروغی است که می، های پریشان استخواب، نه :گفتند .(9)الْأَوَّلُونَ 
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 گونه که به پیامبران پیشین داده شده بودپس برای ما از آن، شاعری است

 .ای بیاوردمعجزه

 . گفتند و گفتند...و گفتند و 

 وَقَالَ الَّذِینَ الَ یَعْلَمُونَ لَواْلَ یُکَلِّمُنَا اهللُ أَوْ تَأْتِینَا آیَۀٌ کَذَلِکَ قَالَ الَّذِینَ مِن

نادانان گفتند:  .(6)قَبْلِهِم مِّثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ قَدْ بَیَّنَّا اآلیَاتِ لِقَوْمٍ یُوقِنُونَ

شان نیز چنین آید؟ پیشینیانای بر ما نمیگوید؟ یا معجزهبا ما سخن نمی چرا خدا

هایشان همانند یکدیگر است، ما برای آنان که به یقین گفتند، دلسخنانی می

 ایم.اند آیات را بیان کردهرسیده

گویم. به همین منظور به دنیا ام تا به حق گواهی دهم، و حق را میمن آمده

 شاءاهلل!ن منهج از دنیا خواهم رفت؛ انآمدم و بر همی

ولی اگر تلخی  ،گواهی دهید ؛خواهید برای حق گواهی دهیدا شما: اگر میامّ

ت نهاده است و سنگینی آن را دیدید خدا را برای این نعمت بزرگ که بر شما منّ

 سنگین و تلخ است و باطل سبک و شیرین. ،سپاس گویید؛ چرا که حق

است. پس بدانید و  ءهمان دعوت پیامبران و اوصیا بدانید که دعوت شما

بر شما شاهد است و عمل   گونه که رسول خداشاهدانی بر مردم باشید، همان

گر خواهند بود. پس و مؤمنان نظاره ءاش، پیامبران، اوصیاشما را خداوند، فرستاده

ها را به هم نزدیک کنید و با اهل هر صبر پیشه کنید و به بردباری سفارش و قلب

با اهل انجیل با انجیل خودشان استدالل  .کتابی با کتاب خودشان احتجاج کنید

ها آمده است؛ نه به صورت مختصر و گذرا شما در انجیل آن ۀزیرا قضی ،کنید
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 نامۀ هدایت 01 
 شرح و تفصیل!بلکه با 

 اجنیل یوحنا ـ اصحاح شانزدهم

 از شما کسی از و روممی خود ۀفرستند نزد اآلن امّا 9»فرماید: می  عیسی

 غم پُر از شما دل گفتم، شما به را این چون ولیکن 1 رویمی کجا به نپرسد من

 زیرا بهتر است؛ برای شما من رفتن که گویممی راست شما به من و 4 است شده

 ۲فرستم می شما نزد را او بروم اگر آمد. اما نخواهد شما نزد دهندهتسلّی نروم اگر

 بر اامّ 3نمود  خواهد ملزم داوری و عدالت و گناه بر را جهان آید، او چون و

 نزد که سبب آن عدالت، از بر او امّ 61 آورندنمی ایمان من ها بهآن زیرا گناه؛

 بر که آن رو از داوری، بر و امّا 66 دید نخواهید مرا دیگر و روممی خود پدر

 شما که به دارم نیز چیزهای دیگر بسیار و 62 است شده حکم جهان این رئیس

 روحِ یعنی او ولی هنگامی که 69 ندارید شان راتحّمل طاقت بگویم، ولی اآلن

 تکّلم خود از که زیرا کرد خواهد هدایت جمیعِ راستی به را شما راستی بیاید،

 «.خواهد گفت سخن است شنیده آنچه فقط به بلکه کندنمی

ها به دهد؛ انجیلی که آناست که در انجیل به من بشارت می  این عیسی

 کنند.آن اعتراف دارند و به آن اقرار می

 بیست و چهارم اصحاح  ـاجنیل متی 

انسان پس شما باید همیشه آماده باشید، زیرا پسر  77»فرماید: می عیسی

کیست آن غالم امین دانا که اربابش  79 در ساعتی که انتظار ندارید خواهد آمد.
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آنان را  گمارده باشد تا در وقت مناسب جیرۀخود  ۀاو را به سرپرستیِ خادمان خان

 گونه ببیند.گردد او را اینخوشا به حال آن غالم که وقتی اربابش برمی 71بدهد. 

وی خواهد  ۀتمام مایملک خود را به عهد ۀاو ادار گویم کهحق را به شما می 74

 «.گذاشت

کنم برای فهمیدن این متون به دشواری چندانی نیاز باشد و ر نمیتصوّ

های ؛ متن عیسی ۀو فرستاد  امام مهدی ۀهمچنین برای شناختن فرستاد

 دیگری نیز وجود دارند.

ها کنید؛ که اگر آن راهنمایی (6)ها را به خواندن رؤیا یوحنای الهوتیآن

باشند این رؤیا این دعوت مبارک را   خواهان حق و یاری رساندن به عیسی

 دارد.دهد و بیان میکامل توضیح می

برخی از متون رؤیای یوحنای الهوتی که حقِ روشن و صاحب حق را معرفی 

 گردد:کند تقدیم شما میمی

 چهارم اصحاح 

و آن آواز اوّل را  ای در آسمان باز شددروازهاز این دیدم که ناگاه پس  6»

به اینجا  :گویدباره می گفت، دیگرشنیده بودم با من سخن میچون کَرّنا که 

الفور در فی 2 از این باید واقع شود به تو بنمایم.پس تا اموری را که کن صعود 

ن و آ 9 ای.و بر آن تخت نشینندهبود تختی در آسمان به ناگاه روح شدم و 

 اگردگردرنگین کمانی نشیننده، در صورت، مانند سنگ یشم و عقیق است و 

                                                
 توانید به انتهای کتاب عهد جدید ـ انجیل مراجعه نمایید.می -6



 نامۀ هدایت 08 
و گرداگرد تخت، بیست و چهار تخت  7 شباهت به زمرّد دارد ،تخت که به منظر

نشسته  ،های سفید دربردارندهکه جامپیر ها بیست و چهار است؛ و بر آن تخت

رعدها و  ،هاتخت، برقو از  9 های زرّینبر سر ایشان تاجکه در حالیدیدم 

 .«....آیدصداها برمی

 پنجم  اصحاح

نشین، کتابی را که مکتوب است از درون و و دیدم بر دست راست تخت 6»

کند ای قوی را دیدم که به آواز بلند ندا میو فرشته 2 بیرون، مختوم به هفت مُهر

 و هیچ 9 بردارد؟کتاب را بگشاید و مُهرهایش را این که کیست مستحّقِ اینکه 

یا بگشاید زمین نتوانست آن کتاب را  در زیرِنه در زمین و نه در آسمان و نه کس 

گشودن  ۀکس که شایست زیرا هیچ ؛گریستممن به شدّت می 7 بر آن نظر کند.

و یکی از آن پیران به  9 یافت نشد. کتاب یا خواندن آن یا نظر کردن بر آن باشد

ود است ودا ۀبط یهودا و ریشآن شیری که از سِ اینکگریان مباش!  :گویدمن می

دیدم در میان تخت و به ناگاه و  1 .غالب آمده تا کتاب و هفت مُهرش را بگشاید

و هفت  شده ایستاده است ذبح گویاای برّهچهار حیوان و در وسط پیران، آن 

شاخ و هفت چشم دارد که هفت روح خدایند که به تمامی جهان فرستاده 

و چون  ۲ نشین گرفت.آمد و کتاب را از دست راست تختاو پس  4 شوند.می

افتادند و درو بیست و چهار پیر به حضور برّه  ،کتاب را گرفت، آن چهار حیوان

دارند که دعاهای مقدّسین  بخور های زرّین پر ازهر یکی از ایشان بربطی و کاسه

مستحقّ گرفتن کتاب و تو گویند، رایند و میسُو سرودی جدید می 3 است.
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زیرا که ذبح شدی و مردمان را برای خدا به خون خود  ؛گشودن مُهرهایش هستی

و ایشان را برای خدای ما پادشاهان و  61 از هر قبیله و زبان و قوم و امّت خریدی.

و دیدم و شنیدم صدای  66 زمین سلطنت خواهند کرد.کَهَنَه ساختی و بر 

فرشتگان بسیار را که گرداگرد تخت و حیوانات و پیران بودند و عدد ایشان 

او مستحّق است  :گویندکه به آواز بلند می 62 کرورها کرور و هزاران هزار بود؛

که قوّت و دولت و حکمت و توانایی و اکرام و جالل و برکت  ـشده ذبح ۀبرّـ

 ،ستا زمین و در دریا و هر مخلوقی را که در آسمان و بر زمین و زیرِ 69. یابد

نشین و برّه را برکت و تکریم تخت :گویند، شنیدم که میاستها آنچه در آنهر

بیست و چهار حیوان گفتند، آمین! و آن  67 .یناآلبد دبَ و جالل و توانایی باد تا اَ

 .«به روی درافتادند و سجده نمودندبرای آن زنده تا ابد اآلبدین پیر و چهار 

 چهاردهم اصحاح 

صد و چهل و  بر کوه صهیون ایستاده است و با وی و دیدم که اینک، برّه»

 .«...چهار هزار نفر که اسم پدر او را بر پیشانی خود مرقوم دارند.

امام  ۀیآورد چه کسی غیر از اولین مؤمنان از ذرّانصار پدرش را گرد می آنکه

 است؟!!! مهدی

ن گانه و مهدییّاین بیست و چهار پیر چه کسانی غیر از امامان دوازده

 گانه هستند؟!!!دوازده

های داوود است، همان که کتاب و مهر ۀو آن شیری که از سبط یهودا و ریش

در جنگ خیبر و   همان شیری نیست که همراه علی گشاید، آیاآن را می
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 کرد...؟!!!احد و بدر و.... حمله می

 )نرجس( مادر امام مهدیاسرائیل او از سِبط یهودا است؛ زیرا مادر او از بنی

 .است 

« ای ایستاده دیدم گویا ذبح شدههبرّ »ای که چنین وصف شده است و آن برّه

ۀ گانکه نمادهای معصومین دوازدهـ که هفت شاخ و هفت چشمدر حالی

ـ داشت چه هستند  محمد، علی، فاطمه، حسن و حسین و ائمه (گانهه)چهارد

 ۀو فرستاد  امام مهدی ۀل و یمانی فرستادکسی است؟ آیا به غیر از مهدی اوّ

 است؟!!! عیسی

 هفدهم  اصحاح ـدر رؤیا یوحنا 

اند و آن ده شاخ که دیدی ده پادشاه هستند که هنوز سلطنت نیافته 62 ...»

بلکه به سان پادشاهان، در یک ساعت با آن وحش سلطنت خود را دریافت 

 .دهندیم وحش خود را بهو سلطنت دارند و قدرت  یرأ کی هانیا 69کنند. می

ربّ  او رایز، ایشان غالب خواهد آمدبر ه برّ و برّه خواهند جنگید با  شانیا 67

آنان که با وی هستند خوانده شده، برگزیده و و پادشاه پادشاهان است و االرباب 

 « .   اند...ایمان آورندگان

 هجدهم اصحاح 

داشت  میعظ یکه قدرت آسمان نازل شد از گرید یافرشته دمیبعد از آن د 6»

منهدم ، گفت: با صدایی بسیار بلند فریاد زدهو  2 ر شد.به جالل او منوّ نیو زم
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 سرپناه و ثیهر روح خب پناهگاهو  وهایو او مسکن د !بزرگل شد، منهدم شد بابِ

 دهیگرد (منظور هواپیماهای جنگی آمریکایی است)هر مرغ ناپاک و مکروه 

و پادشاهان  انددهینوش هاامت ۀاو هم یاز خمر غضب آلود زنا که رایز 9 است.

 7 .انددهیگرد او دولتمند یاشیجهان از کثرت عتجار  اند وزنا کرده یجهان با و

 د،ییآ رونیبآنجا قوم من از  ی: اگفتیکه م دمیاز آسمان شن گرید ییو صدا

گناهانش تا به  رایز 9 .به شما برسد شیشده، بالها کیدر گناهانش شر مبادا

به  را که او داده است آنچه 1 آورده است. ادیرا به  شیهاو خدا ظلم دهیفلک رس

 یاالهیپ و در دیجزا ده به اوچندان  دو شیحسب کارهاه و ب خودش بازگردانید

را  شتنیکه خو یابه اندازه  4 .دیزیامیدو چندان ب برایش، است ختهیکه او آم

که در  رایز د،یده به اوعذاب و ماتم همان اندازه نمود، به  یاشیکرد و ع دیتمج

هرگز ماتم نخواهم  و ستمین وهیام و بنشستهبه مقام ملکه من : دیگویم دل خود

روز خواهد آمد و  کیماتم و قحط در  او از مرگ و یایبالاز همین رو  ۲ .دید

ـ کندیم یکه بر او داور ییخداـ پروردگارکه  رای، زسوختبه آتش خواهد 

 چون دودِـ نداهنمود یاشیکه با او زنا و ع ایگاه پادشاهان دنآن 3 .زورآور است

 ستاده،یو از خوف عذابش دور ا 61 و ماتم خواهند کرد هیگر ـنندیسوختن او را ب

 !!!!شهر محکم و استوار !لبابِ یا !میشهر عظ یا ی!واای  ی!واای خواهند گفت: 

و ماتم  هیاو گر یو تجار جهان برا 66 ساعت عقوبت تو آمد. کیکه در  رایز

 62 نخواهد خرید یرا کس شانکاالهایپس  نیکه از ا راینمود، ز خواهند

و  شمیو ابر یو کتان نازک و ارغوان دیمروار طال و نقره و جواهر و کاالهایی از

بها و مس و آهن و و هر ظرف عاج و ظروف چوب گران یعود قمار قرمز و

روغن و آرد  ندر و شراب وو کُ رّو مُ هایو خوشبو بخورها و ینیو دارچ 69 مرمر
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و حاصل  67 ها و اجساد و نفوس مردم.و ارابه هاسبها و اگلهها و و گندم و رمه

و  دیاز تو نابود گرد یروشن فربه و زِیو هر چوجودت رفت شهوت نفس تو از 

دولتمند  یکه از و زهایچ نیا و تاجرانِ 69 .افتی ینخواههرگز ها را آن گرید

 61 کنانماتم و انیگر ستاده،یدور ا ـکِشدی که او میاز ترس عذابـ اندشده

س بَّلَو قرمز مُ یکه به کتان و ارغوان میعظ شهر یا ی!وا ،یخواهند گفت: وا

نیازی بی ،ساعت کیدر که  رایز 64 ن،یمز دیو به طال و جواهر و مروار یبود

و مالحان  وهستند  هایکه بر کشت یناخدا و کل جماعت و هر خراب شد.چنین این

 ادیفر دندیسوختن آن را د چون دودِ 6۲ ،اندستادهیدور اکه شغل دریا دارد  هر

 خته،یخاک بر سر خود ر و 63 شهر بزرگ! نیگفتند: کدام شهر است مثل ا کنان

هر که بزرگ بر آن شهر  یوا ی!: واگفتندیم برآورده، ادیکنان فرو ماتم انیگر

 کیکه در  ؛دیاو دولتمند گرد سینفا از بود یصاحب کشت ایدر درکس که 

 دیکن یشاد ایآسمان و مقدسان و رسوالن و انب یا پس 21 گشت. رانیساعت و

مانند  یسنگقدرتمند  ۀفرشت کیو   26 است. گرفتهخدا انتقام شما را از او  رایز

 صدمه کیبه  نیچناین انداخت و گفت: ایگرفته، به در را بزرگ یایسنگ آس

صوت  و  22 نخواهد شد. افتیهرگز  گریو د دیگرد ل منهدم خواهدشهر بابِ

نخواهد  دهیدر تو شن نینوازان بعد از ا و کرنا زنانیو ن آوازه خوانانزنان و  ربطبَ

 یو باز صداشد  نخواهدیافت در تو صناعتی دیگر از هر  یصنعتگر چیشد و ه

 و دینخواهد تاب گریو نور چراغ در تو د 29 د،یگرد نخواهد دهیدر تو شن ایآس

جهان  متکبرانِتو  که تجارِ رایزشد  نخواهد دهیداماد باز در تو شنآواز عروس و 

و  ءایآن، خون انب و در 27 ها گمراه شدند.امت تمامتو  یِبودند و از جادوگر
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 «. شد افتی نیزم یرو کشته شدگانِتمام خونِ و  نامقدس

زیرا در آن زمان بابل پایتخت عراق بود پس تمامی  ،بابل به عراق اشاره دارد

 گیرد. ها در عراق و زمین آن صورت میها و فتنهجنگ

های دیگر  و در روایات از ویران شدن بغداد که توسط دولت  اهل بیت

 اند: شوند یاد فرمودهها به آن وارد میاینکه فتنه

ها آن لعنت خداوند! فتنه در خشم و» فرماید:بغداد می ۀدربار  امام صادق

در آن ساکن که کس وای برای آن و هرکنند. را ویران و با خاک یکسان می

آیند و ها که از جزیره میآنهای مغرب و های زرد و پرچمپرچم ، ازباشد

 .خواهد آمد هااز دور و نزدیک به سوی آن هایی که از هر سوپرچم

تا تی از گذشتگان نازل شود که هیچ امّها به خدا قسم از انواع عذاب بر آن

ها نازل شود که هیچ چشمی ندیده و هیچ گوشی ندیده و عذابی بر آنآیندگان 

شمشیر جز با گیرد را فرا میآن که مردمِ یطوفاناست. نشنیده به مانندش را 

در کننده اقامت چرا که  ،دنوای بر کسانی که در آن مسکن گزین .خواهد بودن

 اند.رحمت خدا خارج شده اشقاوت خود مانده و خارج شدگان از آن بآن با 

و قصرهایش ها گویند خانهبه خدا سوگند اهالی آن باقی خواهند ماند تا اینکه 

کنند که گمان میاند. جوانان بهشتی انشحورالعین و جوانش بهشت و زنان

به خدا و  هاافترادر آن است. در آن تقسیم کرده فقط خداوند تمام ارزاق را 

و گواهی دروغین دهند میو حکم به خالف کتاب خدا بندند می  رسول خدا

. از دنیا چیزی نماند مگر ریزی کنندو شرب خمر و فجور و خوردن حرام و خون

را خراب  ءها زوراها و پرچمفتنهآن  بامتعال سپس خداوند  اینکه در آن باشد.

 ءبگوید زمانی اینجا  زورا آنجا گذر کندوقتی کسی از ی که تا حدّکند می
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 .(6)«دبو

 نوزدهم  اصحاح

ه رسیده و باید شادی و هلهله کنیم و او را بزرگ شماریم زیرا نکاحِ برّ 4.....»

و به او داده شد که به کتانی پاک و روشن  ۲ عروسش خود را آماده ساخته است

سپس مرا گفت: بنویس  3 سان استهای مقدّملبّس شود، زیرا آن کتان، نیکی

ها کلمات اند. و گفت اینکه به بزم نکاح برّه دعوت شدهخوشا به حال کسانی

سپس دیدم آسمان باز شد و ناگهان اسبی سفید دیدم  66 صادق خداوند است....

کند شد، که با عدالت حکم میکه سواری بر آن نشسته، أمین و صادق نامیده می

های بسیار، و نامی آتش و بر سرش تاج ۀلچشمانش چون شع 62 جنگدو می

آلود بر ای خونجامه 69 داند.را نمیکس آن مکتوب دارد که جز خودش هیچ

و لشکریانی که در آسمان  67 شود.خوانده می« خدا ۀکلم»تن دارد و نام او 

های کتانِ سفید و پاک و درخشان از های سفید با لباسبودند سوار بر اسب

 «.آید که....از دهانش شمشیری تیز بیرون می 69 آیند.میاش پِی

 یمانی است. ،و سوارِ بر اسب سفید در این رؤیا همان مهدی اول

 یکم  و  بیست  اصحاح

 مرا باز 1 .و امین است سخنان راست این که زیرا بنویس: به من گفت و ....»

 باشد از تشنه هرکه به من. هستم انتها و ابتدا و یا و الف من! شد تمام: گفت
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 چیز همه آید وارث غالب که هر و 4. داد ، رایگان خواهمحیات آب ۀچشم

 «.....بود خواهد پسر مرا او و بود خواهم خدا را من او و شد، خواهد

الف و یا و ابتدا و انتها: این شخص امام مهدی است و کسی که پیروز 

شود و او مهدی اول یمانی که در رؤیا غالب میگردد همان شیری است می

 است.

ها بپردازید مطلب به طول خواهد انجامید چرا که اگر بخواهید به برسی متن

کند؛ و مرا ها را انکار و تحریف نمیاین متون واقعاً بسیارند؛ متونی که کسی آن

( انکار کنند )خداوند لعنتشان کندجز اهل باطل و آنان که از باطل پیروی می

 کند.نمی

ها نظاره خدا را اطاعت کنید، به سوی خدا رهسپار شوید، در ملکوت آسمان

ها بشنوید، گِل را بشویید و خود را پاک گردانید و به کنید و از ملکوت آسمان

گوش بسپارید که او از دیرباز در همه چیز با مردم سخن گفته و  خداوند

هُمْ قُلُوبٌ ال یَفْقَهُونَ بِها وَ لَهُمْ أَعْیُنٌ ال لَ...شنوند: گوید، اما مردم نمیمی

 با آن که است هاییدل اینان را).... (6)...یُبْصِرُونَ بِها وَ لَهُمْ آذانٌ ال یَسْمَعُونَ بِها

 با آن که است هاییگوش و بینندبا آن نمی که است هاییچشم و فهمندنمی

 (.....شنوندنمی

بینید ها میشنوید و آنچه در ملکوت آسمانها میبه آنچه از ملکوت آسمان

گواهی دهید، مردم را با حق آشنا کنید، آنان را به حق دعوت کنید و همگان را 

ای که از آسمان فرود آمده است دعوت کنید، چه بسا بسیاری از کسانی به سفره

                                                
 .643 :اعراف -6
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این سفره حاضر نشوند، اما زناکاران، کنند بر و دعا را طوالنی می که به ظاهر نماز

خواران و خطاکاران بر این سفره حاضر شوند و به سوی خدا بازگردند. شراب

ام؛ خوشا به حال من برای این هدف مبعوث شده و برای اصالح این افراد آمده

که ه حاضر شوند؛ خوشا به حال آنانبزم عروسیِ برّ  رده، بر سفرۀآنان اگر توبه ک

 زش نخورند.در من لغ

 اصحاح بیست و دوم ـدر اجنیل متی 

ملکوت  2ها ایشان را خطاب کرده، سخن آغاز کرده و عیسی باز به مَثَل 6»

و  9ها را تشبیه به انسان پادشاهی کرد که برای پسرش عروسی گرفته است آسمان

بخوانند، ولی آنان شوندگانِ به عروسی را فرابندگان خود را فرستاد تا دعوت

-به دعوترا فرستاده، فرمود:  دوباره غالمانی دیگر 7 خواستند بیایند.نمی

هایم ذبح ام. گاوها و پرواریا ساختهشوندگان بگویید که اینک خوان خود را مهیّ

ها سستی نموده، یکی ا آنامّ 9 ا است. به عروسی بیایید.چیز مهیّشده و همه

و دیگران غالمان  1 مشغول. رهسپار کشتزار خود شد و دیگری به تجارت خود

پس هنگامی که پادشاه این را  4 ها را کشتند.او گرفته، دشنامشان دادند و آن

شنید غضب کرده، سپاهیانش را گسیل داشت و آن قاتالن را کشتند و شهرشان 

ا است گاه غالمان خود را فرمود: عروسی همچنان مهیّآن ۲را به آتش سوزاندند. 

ها بروید های راهپس بر سر دو راهی 3 یاقتش را نداشتند.ولی دعوت شوندگان ل

ها رفتند و آن غالمان بر سر راه 61 که را که دیدید به عروسی دعوت کنید.و هر

کس را که از خوب و بد یافتند گرد آوردند، چنانچه عروسی از حاضرین هر
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را در وقتی پادشاه به جهت دیدن اهل مجلس وارد شد یک انسان  66مملو گشت 

پس او را فرمود: ای رفیق! تو چطور  62 عروسی بر تن ندارد. ۀآنجا دید که جام

 ای در حالی که لباس عروسی بر تن نداری؟ پس او خاموش شد.به عروسی آمده

گاه پادشاه به خدمتگزاران فرمود: دو پا و دو دست او را ببندید و او را آن 69

ها باشد و صدای سایش بیاندازید؛ جایی که گریههای بیرون گرفته، در تاریکی

 .(6)«....اندشدگان بسیار و برگزیدگان اندکچرا که دعوت 67 ها.دندان

دانند که کِشند و میرا می بسیاری از مسیحیان این روزها انتظار عیسی

ها را این روزها، روزهای بازگشت او و روزهای قیامت صغری است؛ پس آن

از مشرق بود و بازگشتش نیز به همین صورت   بعثت عیسی آگاه کنید که

خبرش را در انجیل   دهنده( که عیسییخواهد بود، و آن فرستاده شده )تسلّ

ی پیکارهای او را خواهد فرستاد از مشرق خواهد بود. حتّ  داده است و عیسی

گونه مان در مشرق خواهد بود، به خصوص در عراق، همانالزّسخت در آخر

 نامیده است.« بابل بزرگ»رؤیای یوحنا گفته و عراق را 

داوود است پیروز  ۀها خبر دهید: شیری که از نوادگان یهودا و از ریشبه آن

 فرماید:می  گشته تا کتاب را باز کند و مهرهایش را از آن بردارد. امام علی

را نیست مگر اینکه قائم آن رّیسِام و را گشودهعلمی نیست جز اینکه من آن»

 .(2)«ختم کند
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 اصحاح پنجم ـرؤیای یوحنا 

ود است غالب آمده تا ودا ۀبط یهودا و ریشآن شیری که از سِ اینک.... »

چهار آن دیدم در میان تخت و به ناگاه و  1. کتاب و هفت مُهرش را بگشاید

 «.....شده ایستاده است ذبح گویاای برّهحیوان و در وسط پیران، 

 و در اصحاح شش

گانه را گشود شنیدم یکی از چهار ه یکی از مهرهای هفتو دیدم چون برّ  6»

من نگریستم و ناگاه اسبی سفید  2 گفت: بیا و بنگر.حیوان با صدایی رعد آسا می

دیدم که سوارش کمانی دارد و به او تاجی داده شد و پیروز بیرون آمد تا غالب 

 «..... 9 شود

خواهد آمده است؛ پس کسی که می« ایستاده ۀذبح شد ۀبرّ»خبردهید  هابه آن

س شود و نصیبی هایش را با خون او بشوید چنین کند تا پاکیزه گردد و مقدّجامه

 ها بنگرد.ها داشته باشد و تا در ملکوت آسماندر ملکوت آسمان

 کار تقصیرکارگنه

 احمدالحسن

 (6)ق ـه 6724ربیع الثانی 
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