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ِحیِ  ِن الرَّ ـٰ ْْح  ِبْسِم هللِا الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهاییتکمیل مآخذ و   ویرایش دوم ذکر مآخذ تصحیح و ویرایش اوّلیه سازیپیاده

 

 ت با جهان مسیحیّ حضرت مهدی یرابطه

های دنیا بیش از  ت کاتولیکجمعیّ .های دنیا کاتولیکند بدانید قسمت اعظم مسیحی ؛برایتان بگویم یجالب  ی نکته

 .داریم ای کاتولیک دو میلیارد و خورده ،مسلمان داریم ای لیارد و خردهیک میما  یعنی ؛ستهای دنیا مسلمان کلّ

 ی آنها زیارت واتیکان است و هر کاتولیکی در همه حجّ .روند می به واتیکان های دنیا برای مراسم حجّ کاتولیک

 قبر جدّ ؟ستدانید کجا کند می رود زیارت می آنجایی که میو  ؛برود به آنجابار  یکالاقل کند  عمرش سعی می

ارواحنافداهنزمایعنی مادر امام!! نرجس خاتون
درست زیر آن  !روند دانند کجا دارند می خودشان هم نمی !!1

ی  بفهمید که قبله از نسل آن بزرگوار آمده و حال گنبد بزرگ واتیکان قبر کسی است که نرجس خاتون

 2،َخْلَفهَُّّّمْرَيمَّّّاْبنُِّّّعيَسىّّيُيَصلّ اینکه  ؛مان کند هحال امیدواریم خدای متعال متوجّهربه !است زمانامامهمه 

 حاال ی عالم است.امام همه زمانچون امام ؛کند به نمازمیاقتدا  زمانپشت سر امام حضرت عیسی

آیند و به حضرت  میطور مسیحیان چ ی کند و همه ت پیدا میای با جهان مسیحیّ چه رابطه زمانامامببینید 

 آورند.ی مسیحیان به حضرت ایمان میهمه آورند! میایمان 

مْ  َاللّهُّم َصّلِ عَلٰ  ْل فََرََجُ ٍد َو َعِّ ٍد َو آ ِل ُمَحمَّ  ُمَحمَّ

                                            

 حضرت وصیّ و ونحواریّ از فاالصّشمعون یا پطرس یا پیترسنت نوادگان از و روم قیصر بارداس دختر ملیکا یا نرجس زمانامام مادر. 1

 روایات بر بنا دارد. قرار واتیکان گنبد زیر در قبرش معتقدند کاتولیک مسیحیان که است مریم حضرت یهعمّپسر یا پسرعمو و عیسی

 هم دیگری هایمکان فاست.الصّشمعون شده، ذکر یس ی هسور 41 ی آیه در که شد، فرستاده هانطاکیّ دممر سویبه که پیامبر سومین از مقصود شیعه،

 زیتون کوه کیدرون یدرّه و لبنان در صور شهر جنوب کیلومتری بیست در واقع شَمِع مشهد قبیل از است؛ شده نامیده الصّفاشمعون قبر محلّ عنوانبه
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