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 گفتار پیش 

 .الحمد هلل رب العاملني، وصلى اهلل على محمد وآل محمد األئمة واملهديني وسلم تسليما  

 بني يدي الكتاب:

 گفتارپیش
 خاندان  و  محمد  بر  خداوند  کامل  سالم  و  درود  و  است  جهانیان  پروردگار  خداوند،  مخصوص  ستایش  و  سپاس

 باد مهدیین و ائمه محمد،

يِهمأ َوُيَعلُِّمُهُم  ﴿قال اهلل جل وعال:  ِهمأ آَياِتِه َوُيَزكِّ لُو َعَليأ ُهمأ َيتأ نأ نَي َرُسوال  مِّ يِّ مِّ
ُ ُهَو الَِّذي بََعَث ِِف األأ

ِبنيٍ الأِكَتاَب  ُل َلِفي َضاَلٍل مُّ َمَة َوِإن َكانُوا ِمن َقبأ  .(1) ﴾َوالأِحكأ

 خودشان ای ازفرستاده کتاب بی مردمی میان در فرماید: » او کسی است کهخداوند جلیل و بلند مرتبه می
 در از آن پیش چه اگر بیاموزد، حکمتشان و شان دارد و کتاب پاکیزه و بخواند آنها بر را آیاتش تا داشت مبعوث 

 .(2)بودند « آشکار گمراهی

ها الظاملون، وذهبوا بها بعيدا   هذا هو زمن عودة الحياة آليات اهلل سبحانه وكلماته اليت وأدَ  ،نعم
ِف صحراء التيه واملادة، وامتدت أياديهم العابثة وقلوبهم املظلمة إلى كل ما هو إنساني وراحوا 

اض ماء الحكمة والطهر، ووصل الناس بسوادهم إلى الزمن يقتلعونه فأهلكوا الحرث والنسل، وغ
روا فيه قطع حبل الوصل مع سماء الحق استجابة لهوى كربائهم، ويشاء اهلل سبحانه  الذي قر  

رحمة بعباده املستضعفني الذين عرفوا ربهم سبحانه بالغيب فعدوا على تلك األنا املتجربة ِف دواخلهم  
ِف املقاومة مع اشتداد   ِف أولئك العباد ضعفا    حىت وجد الحق سبحانه أن    ،ال هوادة فيها  يحاربونها حربا  

الزمان عليهم، وتكاثر الفنت واالبتالءات واملحن بهم، وغيبة وليهم الذي كان سبب قوتهم 
وتماسكهم، وتظاهر أهل الظالم عليهم، امتدت يد الرحمة بشهاب قبس من الغيب لينري صحراء  

 . للنجاة والهداية يت اشتد ظالمها، وطغى جور الجائرين بها، فتوجهوا إلى اهلل سبحانه طلبا  التيه ال 

 
 . 2الجمعة:  -1
 .2جمعه:  -  2

 



 8                                                                                                                            (سوم)جلد  های روشنگر بر بسرت امواج  اپسخ
 
 

 

آری اکنون زمان بازگشت جان دوباره به آیات خدای سبحان و کلمات او فرا رسیده است؛ کلماتی که 
شاندند. دستان کاران تباهشان نمودند و آنها را به جایی دوردست در صحرای سرگردانی و دنیای مادی کستم

های تاریک آنها بر هر انسانی سایه افکنده است و کوشیدند  تا او را نابود سازند و جامعه و نوع انسانی پلید و قلب
هایشان به زمانی رسیدند که خودشان را هالک گردانند؛ آب حکمت و پاکیزگی پنهان گشت و مردم با سیاهی

ریسمان اتصال به آسمان حق، اقرار داشتند. خدای سبحان، رحمت   با پیروی از هوا و هوِس بزرگانشان، بر قطع
را برای بندگان مستضعفش اراده فرموده است؛ بندگان مستضعفی که پروردگار سبحانشان را با غیب شناختند 
و با »مِن درونشان« چنان جنگیدند که سستی در آن راه  نیابد تا آنکه حق سبحان، در این بندگان به دلیل شدت 

ت و پیوند آنها است ها، و غیبت ولی  ها و آزمایشات و محنتم زمانه بر آنها و فراوانی فتنه ست شان که عامل قو 
و همکاری ستمکاران علیه آنها،  ضعف و ناتوانی را دید؛ دست رحمت به شهاب نورانی از غیب، کشیده شد تا 

کرد را روشن کند؛ پس آنان برای ان میصحرای سرگردانی که به شدت تاریک بود و ستم ستمگران در آن طغی
 طلب نجات و هدایت، به خدای سبحان روآوردند.

ُكُثوا ِإنِّي  : ﴿قال تعالى ِلِه امأ هأ
َ
وِر نَارا  َقاَل أِل ِلِه آنََس ِمن َجاِنِب الطُّ هأ

َ
َجَل َوَساَر ِبأ

َ ا َقََض ُموََس األأ َفَلمَّ
َها ِبَخرَبٍ  نأ ُت نَارا  لََّعلِّي آِتيُكم مِّ َطلُونَ آنَسأ اِر َلَعلَُّكمأ َتصأ َوٍة ِمَن النَّ وأ َجذأ
َ
، وها هو موَس آل  ( 1)﴾ أ

يأتي أهله بالخرب اليقني، ويأتيهم بجذوة من النار لعلهم يصطلون فيذيبون ما علق بهم ص( )محمد
من درن صحراء التيه وظلماتها ليستنريوا بنور العلم ويخرجوا من ظلمات الوهم، ويستشرفوا نور 
اهلل سبحانه ويروا بهذا النور العظيم بركات ملكوته، فينقلب ضعفهم قوة، وتستحيل قلوبهم  

 يده على رؤوسهم فيجمع حلومهم.  ع()كزبر الحديد، ويضع موَس آل محمد

 به دید. آتشی طور سوی از، شد اهلش روان با و سرآورد به را مدت  موسی فرماید: » چونخدای متعال می
  ( 2)شوید «  گرم  تا بیاورم  آتشی  پاره  برایتان بیاورم یا  خبری آن  از  شاید  دیدم؛  آتشی  کنید،  درنگ: گفت  خود  کساِن 

آورد ای آتش میآورد و برای آنان قطعهاست که برای اهلش خبر از روی یقین می )ع( ؛ و این موسِی آل محمد
های آن را بزداید؛ تا با نور کیی چرکین صحرای سرگردانی و تاریها و کمبودهای جامهتا گرم شوند و نقص

ف گردند و با این نور عظیم علم، روشن شوند و از تاریکی های وهم و خیال خارج و به نور خدای سبحان مشر 

 
 29القصص:  -1
 . 29قصص:  - 2
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های آهن استوار گردد هایشان مانند پارههای ملکوت خدا را ببینند تا ضعفشان به قدرت تبدیل شود و قلببرکت
 رشان بکشد و رؤیاهایشان را جمع کند.دست بر س )ع( و موسی آل محمد

وها نحن اليوم بني يدي عطاء جديد من فيوضات هذه الجذوة املباركة املقدسة، نفحة جديدة  
ويمانيهم ويمنهم وبركتهم   ع(  )من نفحات القدس املحمدي يضعها بني يدي الناس قائم آل محمد

كي يستعد الذين انتدبهم اهلل جلت قدرته   ،ومحل عطائهم ِف زمن الجدب والجوع والظلمة والبغي
وهو خري الزاد، واهلل فهو زاد التقوى الذي قال فيه الباري   ع(  )لنصرة دينه، ويزتودوا من علوم الطاهرين

لُوَماٌت َفَمن َفَرَض ِفيِهنَّ الأَحجَّ َفاَل َرَفَث َوالَ ُفُسوَق َوالَ ِجَداَل ِِف الأ ﴿عز وجل:  عأ ُهٌر مَّ شأ
َ
َحجِّ َوَما الأَحجُّ أ

لأَبا 
َ
ِلي األ وأ
ُ
َوى َواتَُّقوِن َيا أ اِد التَّقأ َ الزَّ ُدواأ َفِإنَّ َخريأ ُ َوَتَزوَّ هُ اّلل  َلمأ ٍ َيعأ

َعلُواأ ِمنأ َخريأ ، ولتكون  ( 1)﴾ِب َتفأ
من  استجابتهم لداعي اهلل املؤذن بالحق استجابة من عرف الحج وقدم إلى بيت اهلل سبحانه تائبا  

ُتَها بقلبه شاكرا   الحجر األسود املبارك قائال   ذنوبه مستلما   يأ دَّ
َ
َمانَيِت أ
َ
َوِميَثاِقي   ،بعمله: )اللَُّهمَّ أ

َُواَفاةِ  َهَد ِلي ِباملأ ُتهُ ِلَتشأ َدُه اَل    ،َتَعاَهدأ ُ َوحأ نأ اَل ِإَلَه ِإالَّ اّللَّ
َ
َهُد أ شأ
َ
َك أ ِة نَِبيِّ ِديقا  ِبِكَتاِبَك َوَعَلى ُسنَّ اللَُّهمَّ َتصأ

ُدُه َوَرُسولُهُ  ،َشِريَك َلهُ  دا  َعبأ نَّ ُمَحمَّ
َ
ن املهدي واملهديني من أو ،واألئمة من ولده حجج اهلل ن عليا  أو ،َوأ
ِت  -حجة اهلل ِف زمانك وتعدهم إلى  -ولده حجج اهلل  اُغوِت َوِبالالَّ ُت ِبالأِجبأِت َوالطَّ ِ َوَكَفرأ آَمنأُت ِباّللَّ

) ِ َعى ِمنأ ُدوِن اّللَّ َطاِن َوِعَباَدِة ُكلِّ ِندٍّ ُيدأ يأ ى َوِعَباَدِة الشَّ ، حىت يكون من آل داوود هذا الزمان،  (2)َوالأُعزَّ
ومن شيعتهم الذين عاهدوا اهلل سبحانه، وعملوا على اإليفاء بما عاهدوا عليه اهلل بما   ع()آل محمد

 أعانهم وسددهم القوي العزيز. 

س و عطایی تازه از هدایای اکنون پیش روی ما، بخششی جدید از فیوضات این پاره ی آتش مبارِک مقد 
س محمدی است که آن را قائم آل محمد ُیمن و برکت و محل بخشایندگی آنها، در  و یمانی آنها و )ع( مقد 

دارد تا کسانی که خدای قدرتمند، برای زمان تشنگی و گرسنگی و تاریکی و ستم در پیشگاه مردم عرضه می
ها است؛ ای بیندوزند که بهترین توشهتوشه  )ع(  یاری دینش برگزیده است، آماده گردند و از علوم اهل بیت پاک

وجل  در موردش میی تقوی است که خدای آفرینندهن توشهبه خدا سوگند که این هما  در  فرماید: » حجی عز 
 او از فسقی و نکند جماع آن اثنای در باید که کند، ادا را فریضه این هاماه آن در که هر است. معینی هایماه

 بهترین  که،  بردارید  توشه و  است  آگاه  آن از خدا  دهیدمی  انجام که  نیکی کار  هر  و جدال نکند.  جنگ و سرنزند
)؛ تا استجابت آنها برای دعوت کننده به  (3)خردمندان!(« بترسید، ای من تنها از است. پرهیزگاری هاتوشه
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ی خدای سبحان شناسد  و به سوی خانهخواند، استجابت کسی باشد که حج را میسوی خدا که به حق می
ی با قلبش و ی حجر االسود مبارک، گوینده هانش، لمس کننده ی از گنادارد درحالی که توبه کننده گام برمی

 گوید:شکرگزار با عملش می
ت بر وفاداری من بر تصدیق کتابت و بر سن  بارالهاها،  نکه  آتا وفا نمودم  پیمانم  به  خدایا! امانتم را ادا کردم و  »

دهم که و شهادت می شریک نیستبی یدهم که خدایی جز الله یگانهشهادت می .شهادت دهی پیامبرت 
های خدایند و شهادت دهم که علی و امامان از فرزندان او حجتست و شهادت میا بنده و رسول او ،محمد

بری تا به حجت خداوند در را نام میاهنآو - های خدایندحجت ،دهم که مهدی و مهدیین از فرزندان اومی
و بندگی هر شریکی   ی و بندگی شیطانز  و طاغوت و الت و عُ   ِجبت )ُبت(وردم و به  آبه خدا ایمان    -زمانت برسی

 (1)«خوانده شود، کفر ورزیدم وندکه به جز خدا
با خدای سبحان پیمان  و از شیعیان آنان  گردد؛ کسانی که )ع(  تا آنکه از آل داوود این زمان یعنی آل محمد

تمند به آنان بخشید  بستند و بر وفاداری  بر آنچه با خداوند پیمان بستند، کوشیدند؛ کوششی که خدای قوی عز 
 ی آن، یاریشان فرمود.و به وسیله

السيد أحمد   ع()بني يدي القارئ اليوم قبس جديد وهو جزء ثالث من أجوبة يماني آل محمد
كل كلمة  حوى من العلم ما ال يجعل حجة ملحتج ِف أن   ،)ع(الحسن ويص ورسول اإلمام املهدي 

ِف هذه اإلجابات إنما هي داللة نور على طريق الهداية إلى اهلل سبحانه، ملن طلب الهداية وبحث عنها 
( نه اهلل براثن الشيطان )لع  يبتغي به النجاة من تيه هذه الدنيا الدنية، والخالص من حقيقيا   بحثا  

  - وفقهم اهلل لكل خري وسددهم  - ع( )والظلمة والجهل، ولذلك وجد األخوة أنصار اإلمام املهدي
أن يجمعوها ِف كتاب ويضعوها بني يدي القارئ الكريم عىس أن تكون سبيل هداية جديد ملن 

جديد  لجديد هو إعالن تحدٍ ألقى السمع وهو شهيد، هذا من جانب، ومن جانب آخر فهذا اإلصدار ا
ألولئك الذين رضوا ألنفسهم أن يقبعوا ِف أقبية الوهم والظلمة والجهل من فقهاء آخر الزمان 
واملتعلقني بأذيالهم من األتباع واملقلدين، كي ينظروا ِف هذا النور املحمدي العظيم عىس أن  

ا إلى رشدهم، وينصروا اهلل على  ينتصروا لشائبة اإلنسانية ِف نفوسهم ويعودوا عن غيهم، ويثوبو
 .أنفسهم كي ينصرهم اهلل

م کتاب جواب ای جدید از آن آتش، پیش روی خوانندهاکنون، پاره های یمانی ی این متن قرار دارد؛ جلد سو 
ی علمی است که که دربردارنده )ع(ی امام مهدی، وصی  و فرستاده)ع(، سید احمد الحسن)ع(آل محمد
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تی برای کسی  ها برای کسی که طالب هدایت باشد و برای گذارد؛ چرا که هر کلمه در این پاسخباقی نمیحج 
ی شیطان وجوی حقیقی و رهایی از سرگردانی در این دنیای حقیر و سرزمین آلودهکسی که خواهان جست

از   مانبرادران  باشد. از این رو،کننده به سوی خدای سبحان میلعنت الله و تاریکی و جهل باشد، نوری هدایت
که خدا به ایشان توفیق خیر دهد و استوارشان کند، آنها را در کتابی جمع نمودند و پیش  )ع(انصار امام مهدی

قدر دادند تا شاید راه هدایت جدیدی برای کسی باشد که گوش شنوا دارد درحالی که خود شاهد ی گرانخواننده
بی دیگری است برای فقهای آخرالزمان و پیروان و مقلدینی که طلاست. از سوی دیگر این کتاب جدید، مبارزه

های آنها پیوستند؛ کسانی که راضی شدند تا خود را در لباس نهایِت َوهم و تاریکی و جهالت هالک به فریب
ت که در وجودشان قرار دارد،   از  ایی شائبهکنند، شاید که در این نور عظیم محمدی بنگرند تا به واسطه انسانی 

شان بازگردند و به رشد و هدایت، هدایت شوند و خدا را علیه نفس خود یاری دهند تا یاری شوند و از گمراهی
 خدا نیز یاریشان فرماید.

َداَمُكمأ ﴿قال تعالى:   قأ
َ
ُكمأ َوُيَثبِّتأ أ َ َينُصرأ يَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإن َتنُصُروا اّللَّ

َ
، وآخر دعوانا أن (1)﴾ َيا أ

الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لوال أن هدانا اهلل، لقد جاءت رسل ربنا بالحق وقد جاء   الحمد هلل
 تأويله. 

هایتان کند و گاماگر خدا را یاری کنید، یاریتان می ایدکسانی که ایمان آوردهای  فرماید: »خدای متعال می
ن خدایی است که ما را بر آ  یسپاس و ستایش شایسته  :  است کهو انتهای کالم ما این     (2)«  سازدرا استوار می

کرد. رسوالن پروردگارمان به حق اگر خدا هدایتمان نمی ،هدایت نبودیم یما شایستهفرمود که این راه هدایت 
  آن فرارسیده است.ویل أو ت (3) مدندآ

َم ﴿ ال اهلل سبحانه: احذروا أن يكون حالكم كالذي ق  ،أيها الناس ِويَلهُ َيوأ
أ
َهلأ َينُظُروَن ِإالَّ َتأ
ُل َقدأ َجاءتأ ُرُسُل َربَِّنا ِبالأَحقِّ َفَهل لََّنا ِمن ُشَفَعاء َفَي  ِويلُهُ َيُقوُل الَِّذيَن نَُسوُه ِمن َقبأ

أ
ِتي َتأ
أ
وأ  َيأ

َ
َفُعواأ َلَنا أ شأ

ا  َ الَِّذي ُكنَّ َمَل َغريأ ََتُونَ نَُردُّ َفَنعأ ا َكانُواأ َيفأ ُهم مَّ نُفَسُهمأ َوَضلَّ َعنأ
َ
َمُل َقدأ َخِسُرواأ أ ، واغتنموا (4) ﴾نَعأ

 . السحاب الفرص اإللهية فإنها تمر مر  
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تأویل آن انتظار  جز »آیا :ه استفرمود سبحانگونه باشد که خدای  نآحالتان این که ای مردم بترسید از 
 به ما پروردگار رسوالن: گویندمی بودند برده یاد از را روز آن که کسانی، تأویلش فرارسد که روزی؟ دارند دیگری

 جز دیگری کارهای تا بازگرداند را ما که هست کسی یا؟ کنند شفاعت را ما که هستند شفیعانی آیا آمدند، حق
 ازدست  انگاشتند اینکبه دروغ می  آنچه  و  رسانیدند  زیان  خودشان  قطعًا به؟  دهیم  انجام،  کردیممی  که  کارها  آن

 ها مانند ابر، گذرا هستند.که فرصترید اهای الهی را غنیمت بشمپس فرصت. (1)اند«داده

وهو  ع()ول خاص بأجوبة السيد أحمد الحسنعداد هذا الكتاب على قسمني، القسم األإوتم 
جوبة  بها، واملحور الثاني لألجوبة العقائدية وما يلحق ول لأليحتوي على محورين، املحور األ

 . -اللجنة العلمية  - ع( )جوبة أنصار االمام املهديا القسم الثاني فسيكون ألم  أالفقهية، و

است   )ع(های سید احمد الحسنی پاسخاین کتاب به دو بخش تقسیم گردیده است: بخش اول دربرگیرنده 
باشد و محور دوم های عقایدی و آنچه به آن متعلق میباشد، محور اول مربوط به پاسخکه شامل دو محور می

  )ع(های هیأت علمی انصار امام مهدیی پاسخهای فقهی است. بخش دوم دربرگیرندهمربوط به پاسخ
 باشد.می

 . ئمة واملهديني وسلم تسليما  والحمد هلل وحده وحده وحده، وصلى اهلل على محمد وآل محمد األ

 اللجنة العلمية 

 أنصار اإلمام املهدي )مكن اهلل له ِف األرض( 

 األستاذ زكي األنصاري 

 ق. هـ 1430/ ذي القعدة/ 1

 هیأت علمی
 انصار امام مهدی )خداوند در زمین تمکینش دهد(

 استاد زکی انصاری
 ( 2)هـ.ق. 1430لقعده ااول ذی

 
 .53اعراف:  -  1
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 األثري الجواب املنري عرب 
 الجزء الثالث

 های روشنگر بر بستر امواجپاسخ
 جلد سوم

 ويحتوي على قسمني:

 که شامل دو بخش است:

 )ع(القسم األول: أجوبة السيد أحمد الحسن

 )ع(های سید احمد الحسنبخش اول: پاسخ

 وفيه محوران:

 که شامل دو محور است:

 األول: األسئلة العقائدية

 اعتقادیهای اول: پرسش

 الثاني: األسئلة الفقهية

 های فقهیدوم: پرسش

 ع()القسم الثاني: أجوبة أنصار اإلمام املهدي

 )ع(بخش دوم: پاسخ های انصار امام المهدی
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 ول القسم األ
 األجوبة العقائدية :  املحور األول

 السالمعلیه های سید احمد الحسن پاسخ  بـــخـــش اول: 

 ی اعتقادی ها: پرسش اولمحور 

 )ع(ها در مورد شهادت حضرت زهراترین روایتصحیح: ۲۱۵ پرسش

ــؤال ــم اهلل الرحمن الرحيم :۲۱۵  /السـ ــلي على محمد و،  بسـ ل محمد االئمة واملهديني آاللهم صـ
 .وسلم تسليما  

 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

ووصــيه الســيد  )ع(ي صــاحب العصــر والزمان اإلمام املهدي محمد بن الحســن العســكري  نعز  
ــنأ ــار اإلمام املهدي  أوجميع  )ع(  يماني آل محمد حمد الحسـ ــعة  )ع(نصـ ــهاد بضـ ــتشـ بذكرى اسـ

 .)ع(سيدتنا وموالتنا فاطمة الزهراء)ص( الرسول محمد

ســيدتنا وموالتنا   )ص(صــا الروايات لذكرى اســتشــهاد بضــعة الرســول محمدأما  الســؤال:
 ؟)ع(فاطمة الزهراء

مع الشــكر الجزيل جزاكم   )ع(حمد الحســن أجابة من الســيد  ن تكون اإلأرجو أو تمىنأو
 .اهلل خري الجزاء

 كندا -م نور أاملرسل: 

 بسم الله الرحمن الرحیم 
 تسلیمًا.و الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم 

 السالم علیکم و رحمت الله و برکاته
به صاحب عصر و زمان امام مهدی محمد بن را  )ع(ی زهرافاطمه ،)ص(رسول اللهی تن پارهشهادت 

 )ع(انصار امام مهدی یو همه )ع(ل محمدآیمانی  )ع(ایشان احمد الحسن و وصی   )ع(الحسن العسکری
 کنیم.عرض میتسلیت 
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ی فاطمهسیده و موالی ما  )ص(ی تن حضرت محمدپارهات در مورد شهادت ترین روایسوال: صحیح
 ؟کدام است )ع(زهرا

عنایت فرمایند. با تشکر فراوان. خداوند به شما بهترین  )ع(امیدوارم و آرزو دارم پاسخ را سید احمد الحسن
 ها را بدهد!پاداش

 کانادا  -فرستنده: ام نور 

ل محمد آوصــلى اهلل على محمد و  ،والحمد هلل رب العاملني،  الرحيمالجواب: بســم اهلل الرحمن  
 .ئمة واملهديني وسلم تسليما  األ

 ول.ِف منتصف جمادي األ )ع(شهادة الزهراء
 حمد الحسنأ

 :پاسخ
 بسم الله الرحمن الرحیم 

 .و الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم تسلیماً 
 .استواقع شده جمادی االول  یدر نیمه  )ع(زهراحضرت شهادت 

 احمدالحسن 

****** 

 : درخواست دعا۲۱۶پرسش 

وصـل اللهم على سـيدنا محمد وآله الطاهرين األئمة ،  بسـم اهلل الرحمن الرحيم :  ۲۱۶  /السـؤال
 .واملهديني

ســـيدي .. علينا بك   الذي من  الحمد هلل ،  بك يا بن فاطمة يا قائم آل محمد، أهال   ،موالي أحمد
أن   إليكم موالي أتوســـــل  ..و لكن ال أـجد الكلـمات اليت أعرب بـها لكم كثري ـما أود أن أقوـله

 تدعو لي.



 

 17                                                                                            (ثالث)اجلزء الاجلواب املنری عرب األثری

   

 

  ،شـيئا   انصـر سـيدي وموالي أحمد الحسـن أيده وانتصـر به لدينك يعبدك ال يشـرك بك اللهم
 .ن له ِف األرض واقصم من نصب له وأيد بالنصر من شايعهومك  

 أدع لي بأن أصري خادمة وفية لكم وأن ال أعصيكم طرفة عني. ،سيدي

ــميع ـيا كريم ـيا مجـيب ـيا من تعطي من ســــأـلك ومن لم يســــأـلك تحنـنا   مـنك ورحـمة  ـيا ســ
 استجب لي دعائي وحقق رغبيت يا ربي.

 YA MAHDIاملرسلة: 

 بسم الله الرحمن الرحیم
 !و مهدیین باداو از ائمه طاهر ل آخدا بر محمد و و سالم و درود 

ای موالی من احمد! ای قائم ال محمد! خوش آمدی ای فرزند فاطمه! حمد و سپاس خدایی را که به 
ت نهاد....واسطه  ی تو بر ما من 

موالی من، چه بسیار است مطالبی که مایلم به شما ِابراز دارم ولی کلماتی که بتوانم با آنها منظورم را بیان 
 کنم تا مرا بخوانید.من، به شما توسل مییابم....موالی کنم، نمی

بارالها! سید و موالیم احمد الحسن را یاری کن؛ او را برای دینت یاری و تایید نما تا تنها تورا بپرستد و کسی 
را شریک تو قرار ندهد. او را در زمین تمکین ده و هر که با او دشمنی نماید را هالک کن و همراهان او را یاری 

 فرما.
 ات نکنم.من! برایم دعا کن تا از خادمان وفادارشما شوم و حتی چشم بر هم زدنی، نافرمانی آقای

کنی به کسی که از تو درخواست کرده و کسی ای شنوا، ای بزرگوار، ای اجابت کننده، ای کسی که عطا می
آرزویم را محقق نما، ای که درخواست ننموده، از روی لطف و رحمت از جانب خودت، دعایم را اجابت فرما و 

 پروردگار من!
 YA MAHDIفرستنده: 

ل محمد آوصــلى اهلل على محمد و  ،والحمد هلل رب العاملني،  بســم اهلل الرحمن الرحيم  الجواب:
 .ئمة واملهديني وسلم تسليما  األ

نصــار أهال  لخدمتكم يا أنصــار اهلل وأن يجعلين  أوأســأل اهلل  ،جزاك اهلل خري جزاء املحســنني
صــفوة اهلل من خلقه وخريته من    ال  إوال أراكم   ،مقصــرا    مذنبا    ال  إرى نفيســ أفال   ،)ع(مام املهدي  اإل

وال   ،داء حقكم ن يوفقين ألأوأســأله    ،لكم عباده الذين اختاركم لنصــرة دينه جعلين اهلل خادما  
 حرمين اهلل دعائكم وبركة كلماتكم الطيبة الطاهرة.

 حمد الحسنأ
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 : پاسخ
 بسم الله الرحمن الرحیم 

 و الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم تسلیمًا.
ی خواهم که مرا شایستهدهد، عطا فرماید و از خدا میخداوند به تو بهترین جزایی که به نیکوکاران می

کاری تقصیرکار و قرار دهد. من خود را جز گنه  )ع(هدیگزاری به شما ای انصار الله و ای انصار امام مخدمت
بینم؛ کسانی که انتخابتان فرمود شدگان از بندگانش نمیشما را جز برگزیدگان خدا از میان خلقش و انتخاب 

خواهم تا به من توفیق دهد تا حقتان را به جای تا دینش را یاری نمایید. خداوند مرا خادم شما گرداند و از او می
 رم  و مرا از دعای خیر شما و برکت کلمات پاک و طاهر شما محروم نسازد.آو 

 احمدالحسن 

****** 

 کند و دلیل برانگیخته شدن بعد از مرگ چیست؟: چرا خداوند ما را عذاب می۲۱۷پرسش 

 السالم عليكم : ۲۱۷ /السؤال

ــري  فيـديو بـذلـك يطمئن محبيـه وتقـام  ــاحـب الزمـان ِف شــ الحجـة على ملـاذا ال يظهر صـــ
 عرف مكانه ؟ ما هو ذنب من لم يصله القران ؟املنكرين وال يُ 

د  ب محـدود ِف الزمن بعـذاب ال محـدود ِف األـب كيف يعـذبنـا اهلل وهو الرحمن الرحيم على ذـن
 ( ؟)النار خالدين فيها أبدا  

إلى   ما الدليل على أن اإلنســان له روو وأنه يبعث بعد موت وأنه ليس مجرد الجســد الذي ينتهي
 تراب ؟

 Fouadاملرسل: 

 سالم علیکم
دارانش مطمئن شوند و حجت بر منکران شود تا دوستی ویدیویی ظاهر نمیچرا صاحب الزمان در برنامه

اقامه گردد؟ چرا مکانش مشخص نیست؟ گناه کسی که قرآن به او نرسیده است چیست؟ چگونه خدا برای 
دهد در حالی که او رحمان و رحیم است؟ » آتشی که تا د عذاب میگناه محدود ما را با عذابی نامحدود، تا اب

 اند«.ابد در آن جاودانه
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شود و تنها یک جسم نیست که در انتها به دلیل بر این که انسان، روح دارد و پس از مرگ برانگیخته می
 خاک بپیوندد، چیست؟

 Fouadفرستنده: 

 الجواب:

ــم اهلل الرحمن الرحيم :1ج س ــلى اهلل على محمد و ،والحمد هلل رب العاملني،  بســ ل محمد آوصــ
 .ئمة واملهديني وسلم تسليما  األ

نه املهدي ينهي كل يشء وتصــدقه أفق  خروج شــخب بشــري  فديو وقوله   ن  أوهل تعتقد  
 ، اسـمه نوو  الناس ويؤمن املنكرون للمهدي باملهدي ؟؟؟!!! هل قرأت القرآن ؟؟ وهل سـمعت بني

وهل تعلم كم منهم آمن به ؟؟ وهل ســمعت بإبراهيم وموَس وعيىســ  ،وهل تعلم كم دعى قومه
اة  ،)ص(ومحمـد ادة وهـذه الحـي ــائرهم ِف امـل ــوا بصـــ ذين طمســ اس اـل وهـل تعلم كم عـانوا من الـن
 الدنيا؟؟؟

 پاسخ:
 بسم الله الرحمن الرحیم

 ل محمد االئمة و المهدیین و سلم تسلیمًا.و الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آ
: آیا به نظر شما ِصرف خروج یک شخص با نوار ویدیویی و این که بگوید »من مهدی هستم« ۱جواب سوال  

آورند؟؟!!! کنند و منکران به مهدی، به او ایمان میگیرد و مردم او را تصدیق میی انکارها را میجلوی همه
دانی چقدر قومش را دعوت کرد؟ ای به نام نوح به گوشت خورده است؟ و آیا مینام نبیای؟ آیا  آیا قرآن خوانده

ای؟ و را شنیده )ص(و محمد )ع(و عیسی )ع(و آیا میدانی چند نفر از آنها به او ایمان آوردند؟ و آیا نام موسی
یوی، تباه کرده بودند، یاری دانی چقدر از مردمی که بصیرت خود را در این عالم  مادی و در این حیات دنآیا می

 خواستند؟ 

ـــله القرآن وـمات كـافرا  أ :2ج س وهذا  ،....  )ص(بنبوة محـمد  ـنت تقصــــد ـما هو ذـنب من لم يصــ
ســطر من هذا نقل لك بعض األأو  ،وهو إضــاءات من دعوات املرســلني  ،حد الكتبأمر قد بينته ِف األ

 الكتاب:

مرده  )ص(قران به او نرسیده و کافر به نبوت محمد: منظور شما گناه کسی است که که ۲جواب سوال 
های ها بیان نمودم که کتاب »روشنگرهایی از دعوت است، چیست....؟ این موضوع را در یکی از کتاب 

 کنم: باشد؛ چند سطر از این کتاب را برای شما نقل میفرستادگان« می
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 )إضاءة من فاتحة سورة يوسف:

ُتُهمأ ِإذأ َقاَل ُيوُسُف ﴿  :قال تعالى يأ
َ
َس َوالأَقَمَر َرأ مأ َكبا  َوالشَّ َحَد َعَشَر َكوأ

َ
يأُت أ
َ
بَِت ِإنِّي َرأ

َ
ِبيِه َيا أ
َ
 أَل

ِديَن  اـجِ اَن  *ِلي ســـــَ يأطـَ ــَّ دا  ِإنَّ الشــ َك َكيـأ َك َفَيِكـيُدوا لـَ َوتـِ ـياَك َعَلى ِإخأ بأ ُرؤأ ــُ صــ ا بيَُنَّ ال َتقأ اَل يـَ
قـَ
نأَساِن َعُدوٌّ ُمِبنٌي   ِ

َك َوَعَلى َوَكَذلِ  *ِلْلأ َمَتهُ َعَليأ َحاِديِث َوُيِتمُّ ِنعأ
َ ِويِل األأ
أ
َتِبيَك َربَُّك َوُيَعلُِّمَك ِمنأ َتأ َك َيجأ

َحاَق ِإنَّ َربََّك َعِليٌم َحِكيمٌ  ُل ِإبأَراِهيَم َوِإسأ بََويأَك ِمنأ َقبأ
َ
َها َعَلى أ َتمَّ

َ
ُقوَب َكَما أ  .(1)﴾آِل َيعأ

 یوسف:ی »روشنگری از شروع سوره
 که دیدم را دیدم؛ ماه و خورشید و ستاره یازده خواب  در، پدر ای: گفت خود پدرش به یوسف که »آنگاه

 ایراحیله تو که، مکن حکایت برادرانت برای را خوابت، کوچکم پسر ای: کنند * گفتمی امسجده
تأویل  و گزیندبرمی را تو پروردگارت گونه  به این است * و آشکار دشمنی را آدمیان شیطان زیرا اندیشند؛می

 بود،  کرده  تمام  اسحاق  و  ابراهیم  تو  پدران  بر  این  از  پیش  را  خود  نعمت  که  همچنان  و  آموزدمی  ها را به توخواب 
 .(2)است« حکیم و دانا پروردگارت  که، کندمی تمام هم یعقوب  خاندان و تو بر

ــف  ــرية يوســ نهــا تــذكري من اهلل العليم الحكيم إلى اهلل، إ )ع(ِف هــذه اآليــات تفتتا مســ
ــف ـــبب حـجاب الجســــد مـلا خلـقه اهلل  )ع(ليوســ بحقيقـته اليت ارتـقاـها ِف ـعالم اـلذر وغـفل عنـها بســ

 .جسام(لى هذا العالم الظلماني )عالم األإنزله أو

گردد. این مسیر بیانی از طرف خدای دانا و حکیم به سمت خدا آشکار می )ع(در این آیات، مسیر یوسف
به حقیقت ارتقای او در عالم ذر است. حقیقتی که هنگامی که خداوند او را خلق نمود، به  )ع(برای یوسف

از آن غفلت نمود و خداوند، او را به این عالم ظلمانی )عالم اجسام(  )ع(دلیل وجود حجاب »جسم«، یوسف
 و فرستاد.فر 

ُرونَ ﴿ـقال تـعالى:  َذكَّ ال تـَ وَلى َفَلوأ
ُ ةَ األأ
َ
أ ُتُم النَّشــــأ دأ َعِلمأ ، أي إنكم كنتم ِف ـعالم اـلذر (3)﴾َوَلقـَ

َدُهمأ َعَلى ﴿ :مخلوقني وأمتحنكم اهلل هــَ ــأ شــ
َ
يََّتُهمأ َوأ َك ِمنأ بَيِن آَدَم ِمنأ ُظُهوِرِهمأ ُذرِّ ــُّ َذ َرب خــَ

َ
َوِإذأ أ

ُت  َلسـأ
َ
ِهمأ أ نأُفسـِ

َ
ا َعنأ َهَذا َغاِفِلنَي  أ َم الأِقَياَمِة ِإنَّا ُكنَّ نأ َتُقولُوا َيوأ

َ
نَا أ ِهدأ وأ َتُقولُوا  *ِبَربُِّكمأ َقالُوا بََلى شـَ

َ
أ

ِطلُونَ  ُبأ ِلُكَنا ِبَما َفَعَل املأ َفُتهأ
َ
ِدِهمأ أ يَّة  ِمنأ بَعأ ا ُذرِّ ُل َوُكنَّ َرَك آبَاُؤنَا ِمنأ َقبأ شأ

َ
 . (4)﴾ِإنََّما أ

 
  1. 6 –  4یوسف:  -1
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یعنی ؛  (1)«؟آوریدنمی یادش به پس چرا، آگاه شدید نخست آفرینش از فرماید: » و شمامتعال میخدای 
 فرزندانشان آدمبنی پشت از آنگاه که پروردگارت  » و نمود:فریده شدید و خدا شما را امتحان آ شما در عالم ذر  

 دهیممی  گواهی  ،آری:  گفتند؟  نیستم  پروردگارتان  من  آیا:  پرسید  و  گرفت  گواه  برخودشان  را  آنان  و  آورد  بیرون  را
ما  و بودند مشرک این از پیش ما فقط پدران که نگویید بودیم * یا خبربی آن از ما که نگویید قیامت روز در تا

 . (2)«؟رسانیمی هالکت به را ما بودند کرده گمراهان که کاری سبب به آیا آنها؛ از بعد بودیم نسلی

ليه اإلســالم ولم يبلب برســاالت الســماء إوهذه اآلية فيها رد على من يقول ما ذنب من لم يصــل  
ــلني ، والرد )ع(كمن ـعا  ِف مـجاـهل أفريقـيا أو ِف أطراف األرض أو ِف أرض بعـيدة عن أرض املرســ

ــتحـقاـقه، واآلـية  اآلـية األولى تثـبت أن   أن   ه واســ الـناس تم امتحـانهم وكـل أخـذ مـقاـمه وتبني حـاـل
 أنهم غري معذورين باتباع ضـالل آبائهم ِف هذه األرض أو أنهم عاشـوا ِف أرض لم يطأها الثانية تبني  

ني امتحنتكم ِف عالم الذر وعلمت إاهلل يقول لهم   ن  ني ولم يصل لها الحق ولم يبلغهم به أحد؛ أل
ــت ِدِهمأ ﴿فال تقولوا:  ،حقـاقكمحـالكم واســ ة  ِمنأ بَعـأ يـَّ ا ُذرِّ ُل َوُكنـَّ ا ِمنأ َقبـأ اُؤنـَ َرَك آبـَ ــأ شــ

َ
ا أ ِإنَّمـَ

ِطلُونَ  ُبأ َل املأ ا َفـعَ ا ِبـمَ ِلُكنـَ َفُتهأ
َ
ـــياء نبـياء واألاهلل يقول لهم أـنا أعلم أـنه لو ـجاءكم األ إن   :يأ ،﴾أ وصــ

ــماء املبلغون ملا آمنتم ــاالت السـ ــلون وبلغكم برسـ ــدقتم  واملرسـ ا  ﴿  ،وملا صـ ُ ِفيِهمأ َخريأ َوَلوأ َعِلَم اّللَّ
ونَ  ِرضـــُ ا َوُهمأ ُمعأ َمَعُهمأ َلَتَولَّوأ ســـأ

َ
َمَعُهمأ َوَلوأ أ ا من يقول فلماذا لم يســـووا مع الكفار ِف م  أ،  (3)﴾أَلســـأ

 ،تبليب هؤالء فضل على من ال يقبل الفضل وال يستحقه   ن  إيصال البالغ ؟ فالرد  إرض الرساالت ِف  أ
ن  أنه ال يقبله يقينا  فعرضـــه عليه تحصـــيل حاصـــل وبالتالي فال يضـــر  أ  مســـبقا    نت تعلم علما  أو

فالعرض على   ،الباقي كهؤالء الذين عرض عليهم الحق فلم يقبلوه ن  أتعرضـه على بعضـهم لبيان 
ــهم إلتمـام الحجـة ا ِمنأ ﴿ :نـه ال عـذر ملن يقولإو ،بعضــ اُؤنـَ َرَك آبـَ ــأ شــ

َ
ا أ ة  ِمنأ  ِإنَّمـَ يَـّ ا ُذرِّ ُل َوُكنـَّ َقبـأ

ِدِهمأ  َوَكَذِلَك ﴿  :نظرائهم عرض عليهم الحق فاختاروا ضالل ابائهم على هدى املرسلني ن  ؛ أل﴾بَعأ
ٍة وَ  ـمَّ
ُ
ا َعَلى أ اَءنـَ ا آبـَ نـَ دأ ا َوجـَ ا ِإنَـّ َُفوـهَ اَل ُمَتأ ِذيٍر ِإالَّ قـَ ٍة ِمنأ نـَ يـَ َك ِِف َقرأ لـِ ا ِمنأ َقبأ نـَ

لأ ــَ رأســ
َ
ا أ ا ـمَ اِرِهمأ ِإنَـّ َعَلى آثـَ

َتُدونَ  ٍة َوِإنَّا َعَلى ﴿  :بائهم هو الهدى والحقأ، بل جعلوا ضالل  (4)﴾ُمقأ مَّ
ُ
نَا آبَاَءنَا َعَلى أ بَلأ َقالُوا ِإنَّا َوَجدأ

َتُدونَ   .(5)﴾آَثاِرِهمأ ُمهأ

 است، ه به او نرسید های آسمانی و رسالت ن کس که اسالمآگناه »گوید کسی که می جواب یه آدر این 
ی مانند کسی که در میان نادانان آفریقا یا در اقصا نقاط زمین یا در مناطقی دور از منطقه؟« ـچیست
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کند که مردم امتحانشان را به پایان رسانیدند و هر ی اول اثبات میـ وجود دارد؛ آیهکندزندگی می  )ع(مرسلین
کند که ی دوم بیان میشخص گردید. آیهکس مقام خویش را دریافت نمود و وضعیت و میزان استحقاقش م

ای زیستند که نبیآنان هیچ عذری در پیروی از گمراهی پدرانشان در این زمین ندارند و یا این که در زمینی می
فرماید که من شما بر آن گام ننهاد و حق به آن نرسید و کسی حق را به آنها ابالغ نکرد، ندارند؛ زیرا خداوند می

 مشرک  این  از  پیش  ما  امتحان کردم و حالتان و استحقاقتان را دانستم پس نگویید: » فقط پدران  را در عالم ذر
« ؛ ؟رسانیمی هالکت به را ما بودند کرده گمراهان که کاری سبب به آیا آنها؛ از بعد بودیم ما نسلی و بودند

آمدند و فرستادگان هم به سوی شما میدانم که اگر انبیا و اوصیا و گوید: من مییعنی خداوند به آنها  می
 خیری خدا اگر کردید: » وآوردید و تصدیق نمیرساندند، باز هم ایمان نمیهای آسمان را به شما میرسالت

 گردانروي  و  تافتندروی برمی  هم  باز  بود  ساخته  را شنوا  آنان  هم  اگر  و  ساخت؛می شنوایشان  یافتمی  آنان  در
کنند، در رسیدن و تبلیغ کسی که بگوید چرا آنها با کافرانی که در سرزمین رسالت زندگی می. اما  (1)شدند «می

رسالت برابر نیستند؟ پاسخ به این صورت است که رساندن حق به این افراد، فضیلتی است بر کسی که فضیلت 
آن بر او  یپذیرد؛ پس عرضهپذیرد و شایستگی آن را ندارد در حالی که از پیش میدانی که او یقینًا نمیرا نمی

ی اش مشخص است. در نتیجه، این که دعوت حق را به بعضی از آنان برسانی تا بیان شود که بقیه، نتیجه
ی حق بر آنها مانند کسانی هستند که حق بر آنها عرضه شد و آن را نپذیرفتند، هیچ ضرری ندارد. عرضه

ًة ماند تا بگوید: »نمیبعضی، برای اتمام حجت است؛ پس عذری برای کسی   یَّ ا ُذرِّ ْبُل َوُکنَّ
َ
ْشَرَك آَباُؤَنا ِمن ق

َ
َما أ ِإنَّ

َفُتْهِلُکَنا ِبَما َفَعَل اْلُمْبِطُلوَن 
َ
ن َبْعِدِهْم أ «؛ زیرا حق بر افراد شبیه به آنها عرضه شد و آنها گمراهی پدرانشان را مِّ

 آنکه  مگر  نفرستادیم  ایدهندهبیم  ایقریه  هیچ  به،  تو  از  پیش،  ترتیب  بر هدایت فرستادگان برگزیدند: » به این
. حتی گمراهی پدرانشان را (2)کنیم«می اقتدا آنها اعمال به ما و داشتند آیینی پدرانمان: گفتند متنعمانش

 . (3)جوییم«هدایت می  آنها  مسیر  از  یافتیم و  را بر آیینی  پدرانمان:  گویندحتی می،  هدایت و حق قرار دادند: » نه

 ن تختار االعَتاض من عدمه:أن تعرف ما هو العذاب ثم لك بعدها أ: البد وال  أ :3ج س

توانی بر لزوم عدم وجود آن، اعتراض : اواًل باید معنی عذاب را بشناسی و پس از آن می۳جواب سوال 
 کنی!

 
 . 23انفال:  -  1
 .23زخرف:  -  2
 .22زخرف:  -  3



 

 23                                                                                            (ثالث)اجلزء الاجلواب املنری عرب األثری

   

 

ا ﴿يـة: قرأ هـذه اآلإ نـَ فأ ــَ َذا َفَكشــ ٍة ِمنأ هـَ لـَ َت ِِف َغفأ دأ ُكنـأ َم َلقـَ ُرَك الأَيوأ ــَ اَءَك َفَبصــ َك ِغطـَ َعنـأ
 .(1)﴾َحِديدٌ 

 شده تیزبین، چشمانت امروز و برداشتیم برابرت از پرده ما بودی. غافل این از این آیه را بخوان: » تو
 .(2)است«

فمن اختار   ،ختار هو بنفسـهانسـان وتركه وما كشـف الحقيقة لْل  ال  إالعذاب ما هو  ن  أواعلم  
رض وهذه الدنيا فق  ســيكتشــف اختياره، ســيكشــف عنه الغطاء لريى الحقائق كما هذه األ

نفذها صــديد ومقامع من حديد أمة هي فريى كل حاســد وهو عقرب يحي  به وكل شــهوة محر  
د  ــفري جهنم ولكنكم ال تعلمونـهذه األ ن  إنفســـــه بـها،  -حـد غريه أهو وليس  -قيـ  ـبل  ،رض شــ

 كرث ما يمكن اقتناءه منها.أا جنة الخلد ولهذا تتلهفون على امتالك واقتناء نهأوتعتقدون 

باید بدانی که عذاب، چیزی جز آشکار شدن حقیقت برای انسان و ترک آن و آنچه خودش برای خودش 
برگزیده است، نیست. کسی که فقط این زمین و این دنیا را برگزیند، آنچه برگزیده است برایش نمایان خواهد 
شد؛ پرده از برابرش کنار خواهد رفت تا حقایق را آنگونه که هست، ببیند؛ ببیند هر حسودی که بر کنارش 

آبه و شمشیری از آهن  هست، همچون عقربی او را احاطه کرده است و هر شهوت حرام که انجام دهد، چرک
دانید؛ خ است ولی شما نمیکند. این زمین، پرتگاه دوزاست که خودش و نه کس دیگر بر جان خویش فرو می

آوری بیش از آنچه در حتی اعتقاد دارید که بهشت جاودانه است و به همین دلیل بر ُملک و مقام آن و جمع
 ورزید.این دنیا ممکن است، حرص می

بل   ،من الشـر لكم عظم من عدل اهلل سـبحانه وتعالى فهو لن يفعل شـيئا  أ  ذن فهل تجد عدال  إ
و ينقل إشـد منها مادية سـيبقى فيها أو أرض  فمن اختار هذه األ  ،ركمفق  سـيحقق لكم اختيا

ــيفعـله اهلل ألى طبـقات إ ـــفل منـها ِف جهنم وـهذا هو اختـياره، فق  ـما ســ ــف غطـاء أســ ن يكشــ
م الفلك حىت كـشف الغطاء هو من لوازم تقد    يضـا  أنـسان لريى الحقيقة ويرى ويعرف اختياره، واإل
 .خرةعظم باتجاه اآلاأل

رساند ای شر  به شما نمیحال، آیا عدالتی باالتر از عدالت خدای سبحان و متعال سراغ دارید؟ او هرگز ذره
تر از آن را برگزیند، در آن سازد. بنابراین کسی که این زمین یا چیزی مادیبلکه انچه را برگزیدید، محقق می

شود و این، همان اختیار او است؛ تنها چیزی ل میتر از آن در جهنم منتقباقی خواهد ماند یا به طبقات پایین

 
 . 22ق:  -1
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که خداوند در مورد او انجام خواهد داد آن است که پرده را از جلوی دیدگانش بردارد تا حقیقت را ببیند و آنچه 
را برگزیده است، ببیند و بشناسد. به عالوه برداشتن پرده، از ضروریات روکردن فلک اعظم به سوی آخرت نیز 

 باشد.می

ه وتعـالى من هـذا وقـد حـذ   ،نتمأاختيـاركم  ال  إذن فـالعـذاب ليس ِف حقيقتـه إ ــبحـاـن ركم ســ
 ون الناصحني.االختيار ولكنكم ال تحب  

باشد و خدای سبحان و متعال شما را از این بنابراین عذاب، در حقیقت چیزی جز آنچه شما برگزیدید، نمی
 دارید.دوست نمی کنندگان راگزینش برحذر داشته است؛ ولی شما نصیحت

ـباهلل ـفاخربـنا لنثـبت ـلك   ن كـنت كـافرا  إو ،خربـنا ـبهأذا ثـبت عـندك اهلل ثـبت عـندك ـما إ :4ج س
 وجوده مع أني أقول عميت عني ال تراه سبحانه.

 حمد الحسنأ

شود و اگر به : اگر خدا برایت اثبات شده باشد، آنچه را ما از آن خبر دادیم، برایت اثبات می۴جواب سوال 
دا کافر باشی، به ما خبر بده تا وجودش را برایت اثبات کنیم؛ با اینکه میگویم: کور باد چشمی که آن ذات خ

 سبحان را نبیند!
 احمدالحسن 

****** 

 ای«؟: در کجای انجیل آمده است: »سالم بر تو ای زنی که به نیکی وصف شده ۲۱۸پرسش 

 م ورحمة اهلل وبركاتهالسالم عليك، بسم اهلل الرحمن الرحيم :۲۱۸ /السؤال

وإن كان قد  على السـؤال التالي )ع(حمد الحسـن أريد جواب السـيد  أ  ،خوة ِف لجنة اإلجابةاإل
 .  و.. وشكرا رجو التدليل عليهأِف إصداراتكم  ليه سابقا  إأجابه أو أشار 

 بسم الله الرحمن الرحیم السالم علیکم و رحمة الله و برکاته
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را برای سوال پیش رو خواستارم و اگر پاسخ ایشان یا  )ع(پاسخ سید احمد الحسنبرادران هیأت علمی، 
 ای از سوی ایشان پیشتر در انتشارات شما وجود داشته است، به آن اشاره نمایید و .... و با تشکر.اشاره

ــؤال: ورد ِف زـيارة أم الـقائم ــالم علـيك :  )ع(الســ ورد ـهذا إين ،  (1)يتـها املنعوـتة ِف اإلنجـيل(أ)الســ
.. وجزاكم  النعت ِف اإلنجيل ؟ والصـالة والسـالم على محمد وآله األئمة واملهديني وسـلم تسـليما  

 اهلل خري الجزاء.
 العراق -املرسل: أحمد 

. (2)ای«آمده است: »سالم بر تو که در انجیل َنعت )به نیکی وصف( شده )ع(سوال: در زیارت مادر قائم
 در کجای انجیل این »نعت« )وصف( آمده است ؟

 
وقل: السالم علی رسول الله الصادق األمین، السالم علی  )ع(ثم عد إلی العسکریین صلوات الله علیهما، وقف علی قبر أم الحجة (جاء في کتاب المزار:  -1

ة الشرف األنام، السالم موالنا أمیر المؤمنین، السالم علی األئمة الطاهرین الحجج المیامین، السالم علی والدة االمام والمودعة اسرار الملك العالم، والحامل
ی وابنة حواري عیسی، السالم علیك أیتها التقیة النقیة، السالم علیك أیتها الرضیة المرضیة.  علیك أیتها الصدیقة المرضیة، السالم علیك یا شبیهة أم موس

لعالمین، السالم السالم علیك أیتها المنعوتة في اإلنجیل، المخطوبة من روح الله األمین ومن رغب في وصلتها محمد سید المرسلین، والمستودعة اسرار رب ا
لسالم علیك وعلی بعلك وولدك، السالم علیك وعلی روحك وبدنك الطاهر. اشهد انك أحسنت الکفالة وأدیت األمانة، واجتهدت علیك وعلی ابائك الحواریین، ا

بحقهم، مؤمنة  في مرضاة الله، وصبرت في ذات الله، وحفظت سر الله، وحملت ولي الله، وبالغت في حفظ حجة الله، ورغبت في وصلة أبناء رسول الله، عارفة
یة معترفة بمنزلتهم، مستبصرة بأمرهم، مشفقة علیهم، مؤثرة هواه. واشهد انك مضیت علی بصیرة من أمرك، مقتدیة بالصالحین، راضیة مرضیة، تق بصدقهم،

له بما منحك النقیة زکیة، فرضي الله عنك وأرضاك، وجعل الجنة منزلك ومأواك، فلقد أوالك من الخیرات ما أوالك، وأعطاك من الشرف ما به أغناك، فهناك 
 . 660...( المزار لمحمد بن المشهدي: ص من الکرامة وأمراك

ِمیِن روی قبر مادر حجت)ع(بایست و بگو: »)ع( بازگرد و روبهدر کتاب مزار آمده است: سپس به امام عسکریین -  2
َ
اِدِق اأْل ِه)ص( الصَّ الُم َعَلی َرُسوِل اللَّ السَّ

ِمیِر ا
َ
الُم َعَلی َمْوالَنا أ َماِم َو الْ السَّ الُم َعَلی َواِلَدِة اإْلِ اِهِریَن اْلُحَجِج اْلَمَیاِمیِن، السَّ ِة الطَّ ِئمَّ

َ
الُم َعَلی اأْل ْشَرِف ْلُمْؤِمِنیَن، السَّ

َ
ْسَراَر اْلَمِلِك اْلَعالِم َو اْلَحاِمَلِة أِل

َ
ُموَدَعِة أ

یَقُة اْلَمرْ  دِّ ُتَها الصِّ یَّ
َ
الُم َعَلْیِك أ َناِم، السَّ

َ
ِقیَّ اأْل ُتَها التَّ یَّ

َ
الُم َعَلْیِك أ مِّ ُموَسی َو اْبَنَة َحَواِريِّ ِعیَسی، السَّ

ُ
الُم َعَلْیِك َیا َشِبیَهَة أ ُة، السَّ ُة  ِضیَّ ِضیَّ ُتَها الرَّ یَّ

َ
الُم َعَلْیِك أ ُة، السَّ ِقیَّ ُة النَّ

نْ  ُتَها اْلَمْنُعوَتُة ِفي اإْلِ یَّ
َ
الُم َعَلْیِك أ ُة، السَّ ُد اْلُمْرَسِلیَن َو اْلُمْس اْلَمْرِضیَّ ٌد َسیِّ ِمیِن َو َمْن َرِغَب ِفي ُوْصَلِتَها ُمَحمَّ

َ
ِه اأْل ْسَراَر َربِّ اْلَعاَلِمیَن، ِجیِل اْلَمْخُطوَبُة ِمْن ُروِح اللَّ

َ
َتْوَدَعُة أ

الُم َعَلْیِك َو َعَلی َبْعلِ  یَن، السَّ الُم َعَلْیِك َو َعَلی آَباِئِك اْلَحَواِریِّ دَّ السَّ
َ
ْحَسْنِت اْلَکَفاَلَة َو أ

َ
ِك أ نَّ

َ
ْشَهُد أ

َ
اِهِر. أ الُم َعَلْیِك َو َعَلی ُروِحِك َو َبَدِنِك الطَّ َماَنَة ِك َو َوَلِدِك، السَّ

َ
ْیِت اأْل

ِه َو َحَمْلِت َوِليَّ  ِه َو َحِفْظِت ِسرَّ اللَّ ِه َو َصَبْرِت ِفي َذاِت اللَّ ِهْم،   َو اْجَتَهْدِت ِفي َمْرَضاِة اللَّ ِه، َعاِرَفًة ِبَحقِّ ْبَناِء َرُسوِل اللَّ
َ
ِه َو َرِغْبِت ِفي ُوْصَلِة أ ِة اللَّ ِه َو َباَلْغِت ِفي ِحْفِظ ُحجَّ اللَّ

ْمِرِهْم، ُمْشِفَقًة َعَلْیِهْم، ُمْؤِثَرًة َهَواُه 
َ
ًة   ْم. وَ ُمْؤِمَنًة ِبِصْدِقِهْم، ُمْعَتِرَفًة ِبَمْنِزَلِتِهْم، ُمْسَتْبِصَرًة ِبأ اِلِحیَن َراِضَیًة َمْرِضیَّ ْمِرِك ُمْقَتِدَیًة ِبالصَّ

َ
ِك َمَضْیِت َعَلی َبِصیَرٍة ِمْن أ نَّ

َ
ْشَهُد أ

َ
أ

 
َ
َواِك، َفَلَقْد أ

ْ
َة َمْنِزَلِك َو َمأ ْرَضاِك َو َجَعَل اْلَجنَّ

َ
ُه َعْنِك َو أ ًة، َفَرِضَي اللَّ ًة َزِکیَّ ًة َنِقیَّ ُه ِبَما  ْوالِك ِمَن اْلَخْیَراِت َتِقیَّ اِك اللَّ ْغَناِك، َفَهنَّ

َ
َرِف َما ِبِه أ ْعَطاِك ِمَن الشَّ

َ
ْوالِك َو أ

َ
 َما أ

ِك 
َ
ْمَرأ

َ
تهای مبارك، سالم  سالم بر رسول خدا)ص( آن راستگوی امین،سالم بر موالیمان امیر مؤمنان،....« )َمَنَحِك ِمَن اْلَکَراَمِة َو أ سالم بر پیشوایان پاك، حج 

یقهاسرار فرمانروای بسیار دانا، و باردار به شریف  و مأمن  بر مادر امام سالم بر تو ای همانند مادر موسی، و دختر    ی پسندیده،ترین مخلوقات، سالم بر تو ای صد 
ون عیسی، سالم بر تو ای پرهیزکار بی عیب، سالم بر تو ای خرسند به قضای حق و ای بانوی پسندیده، سالم بر تو ای وصف  و خواستگاری   ده در انجیلشحواری 

د سرور رسوالن در پیوند با او عالقمند شد، و ای مأمن اسرار پروردگار جهانیان، سالم بر تو  ه امین، و ای کسی که محم  و پدران حواری  تو، سالم شده از روح الل 
ی از امام زمان، نیکو کفالت کردی، و ادا نمودی امانت را، و در عرصهدهم که تو ات. گواهی می بر تو و بر همسر و فرزندت، سالم بر تو و بر روح و جسم پاکیزه 

ت خدا سخت کوشیدی، و نسبت به  خوشنودی خدا کوشیدی، و در راه خدا صبر کردی  و راز خدا را نگاه داشتی، و ولی  خدا را باردار شدی، و در نگهداری حج 
شان عارف، و به صدقشان مؤمن، و به مقامشان معترف، و به کارشان بینا و بر آنان غم که به خدا رغبت ورزیدی، درحالی  پیوند با فرزندان رسول خوار بودی، حق 

ت دیگران ترجیح دادی، و گواهی می بت آنان را بر محب  اقتدا نمودی،  دهم که تو از دنیا بر اساس بینایی از کارت درگذشتی، در حالی که به شایستگانو مح 
عیب، پاکیزه بودی. خدا از تو خووشنود باشد و تو را خوشنود نماید و بهشت را جایگاه و مأدای تو گرداند. او تو را ده، پرهیزگار، بیراضی به قضای حق، پسندی

و بخشید، بر تو گوارا نیاز نمود. خدا آن کرامتی را که به تی خوبیها کرد، به آنچه سزاوار نمود، و به تو بخشید از شرافت، آنچه که به سبب آن تو را بیسزاوار همه
 . 660(: مزار محمد بن مشهدی: ص و سودمند گرداند
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م تسلیماً   و سالم و صلوات بر محمد و آل او، از ائمه و مهدیین و سل 
 ها دهد!خداوند شما را نیکوترین پاداش

 عراق -فرستنده: احمد 

ل محمد آوصــلى اهلل على محمد و  ،والحمد هلل رب العاملني،  رحيمالجواب: بســم اهلل الرحمن ال
 .ئمة واملهديني وسلم تسليما  األ

ــف ام الـقائم ــر:)ع(ـهذا هو وصــ ـــحاو الـثاني عشــ وظهرت آـية  (1) : )رؤـيا يوحـنا الالهوتي: األصــ
ــها إكليل من اثين  ــمس والقمر تحت رجليها وعلى رأسـ ــربلة بالشـ ــماء امرأة متسـ عظيمة ِف السـ

وظهرت آية أخرى ِف السـماء.  (3)وهي حبلى تصـر  متمخضـة ومتوجعة لتلد   (2)  كبا  عشـر كو
وذنبه يجر ( 4)هو ذا تنني عظيم أحمر له ســبعة رؤوس وعشــرة قرون وعلى رؤوســه ســبعة تيجان 

ثلث نجوم الســماء فطرحها إلى األرض. والتنني وقف أمام املرأة العتيدة أن تلد حىت يبتلع ولدها مىت 
ــا من حديد. واختطف ولدها إلى اهلل   عتيدا    ذكرا    فولدت ابنا  ( 5)ولدت   أن يرعى جميع األمم بعصــ

ــع مـعد من اهلل لكي يعولوـها هـناك ألـفا ( 6)وإلى عرشـــــه  واملرأة هرـبت إلى الربـية حـيث لـها موضــ
وحدثت حرب ِف الســماء. ميخائيل ومالئكته حاربوا التنني وحارب التنني  (7) ومئتني وســتني يوما  
فطرو التنني العظيم الحية (  9)ولم يقووا فلم يوجد مكانهم بعد ذلك ِف الـسماء   (8)ومالئكته  

القديمة املدعو إبليس والشـيطان الذي يضـل العالم كله طرو إلى األرض وطرحت معه مالئكته 
ِف الســــماء اآلن صــــار خالص إلهنا وقدرته وملكه وســــلطان  قائال    ا  عظيم وســــمعت صــــوتا  ( 10)

ــتكي عليهم أمام إلهنا نهارا   ــتكي على إخوتنا الذي كان يشـ ــيحه ألنه قد طرو املشـ  وليال    مسـ
ـــهادتهم ولم يحبوا حـياتهم حىت املوت ( 11) من أـجل ـهذا  (12)وهم غلبوه ـبدم الخروف وبكلـمة شــ

فيها. ويل لسـاكين األرض والبحر ألن إبليس نزل إليكم وبه   افرحي أيتها السـموات والسـاكنون
وملا رأى التنني أنه طرو إلى األرض اـضطهد املرأة اليت ولدت  (13)  غـضب عظيم عاملا أن له زمانا قليال  

فأعطيت املرأة جناحي النســـر العظيم لكي تطري إلى الربية إلى موضـــعها حيث  (14)االبن الذكر  
ــف زـمان من وـجه الحـية تـعال زـماـنا وزـمانني و ـفألـقت الحـية من فمـها وراء املرأة ـماء كنهر ( 15)نصــ
النهر  ذي ألقـاه  (16)لتجعلهـا تحمـل ـب ت األرض املرأة وفتحـت األرض فمهـا وابتلعـت النهر اـل فـأعـاـن

ــلها الذين يحفظون ( 17)  التنني من فمه ــنع حربا مع باقي نسـ ــب التنني على املرأة وذهب ليصـ فغضـ
 م ..........(.وصايا اهلل وعنده

 حمد الحسنأ

 پاسخ:
 بسم الله الرحمن الرحیم 
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 و الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم تسلیمًا.
 عظیم عالمتي و 1باشد: »می 12در مکاشفات )رویای( یوحنا الهوتی اصحاح  )ع(این وصف مادر قائم

 2است،  ستاره دوازده از تاجي سرش بر و پایهایش زیر ماه و دارد دربر را آفتاب که شد: زني ظاهر آسمان در
 پدید آسمان در دیگر عالمتي و 3 .آوردبرمي فریاد زاییدن عذاب  و درِد زایمان از است، در حالی که آبستن

 ثلث ُدمشو  4افسر؛  هفت سرهایش بر و بود شاخ ده و سر هفت را او که بزرِگ آتشگون اژدهاي آمد.
بزاید،  چون تا ایستاد زاییدمي که زن روی آنروبه ریخت. اژدها زمین بر را آنها کشید و را آسمان ستارگان

ت همة که زایید ای رافرزند نرینه  پس 5 .ببلعد را او فرزند  خواهد حکمراني آهنین عصاي به را زمین هايام 
ا وي براي مکاني آنجا در که کرد فرار بیابان به زن و 6 .شد ربوده او تخت و خدا نزد به فرزندش و کرد؛  مهی 
ت را او تا است شده  با فرشتگان و جنگ شد: میکائیل آسمان در و  7  .بپرورند روز شصت و دویست و هزار مد 

 آسمان مکان آنها در و بعد از آن نیافتند غلبه ولي 8کردند،  جنگ فرشتگانش و اژدها کردند، و جنگ اژدها
کند به زمین بزرگ، آن مار قدیمی که ابلیس و شیطانی که تمام عالم را گمراه می اژدهاي و 9 .نشد یافت

 گوید: اکنونمي که شنیدم آسمان در بلند آوازي و 10افکنده شد و فرشتگانش نیز همراهش افکنده شدند 
ت  و نجات  عِي  آن که زیرا شد ظاهر او مسیح قدرت  و ما خداي سلطَنت و قو   در روزکه شبانه ما برادران مد 
ه خون به وساطت ایشان و 11 .شد افکنده زیر به کند،مي دعوي ایشان بر ما خداي حضور ی کلمه و بر 

 و هاآسمان رو، اي  این از 12نداشتند تا این که بمیرند.  دوست را خود جان و آمدند غالب او بر شانشهادت 
خشمی  با است شده فرود شما نزد به ابلیس که زیرا دریا و ساکنان زمین  بر واي باشید؛ شاد آنها ساکنان
 که زن آن بر شده است، افکنده زمین بر که دید اژدها چون و 13 .اندک دارد زماني داند کهمي چون عظیم،

 پرواز خود مکان به بیابان به تا شد داده زن به بزرگ عقاب  بال دو پس 14 .کرد جفا بود، زاییده را نرینه فرزند
 خود دهان از مار و  15 .کنندپرورش مي زمان نصف و زمان دو مار، یک زمان و آن نظر از را او که جایي کند،

 را دهانش و کرد حمایت را زمین، زن پس 16 .گیرد فرو را او سیل تا ریخت فرو رود چون آبي زن، عقب در
 ماندگانباقي با تا رفت نمود، غضب زن بر اژدها 17 .برد ریخت، فرو دهانش از اژدها که را رود آن گشود و

 کردند و حاملین آن بودند، جنگ کند....«نسِل او، کسانی که وصایای خداوند را حفظ می
 احمد الحسن 

****** 
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 )ع(ها و ازدواج ام کلثوم: سوال در باب خوردن گوشت۲۱۹پرسش 

وصــلى اهلل على محمد وآل ،  اهلل الواحد القهار بســم ،  بســم اهلل الرحمن الرحيم  :۲۱۹  /الســؤال
 .محمد األئمة واملهديني وسلم تسليما  

  .السالم على سيدي وموالي ويص ورسول اإلمام املهدي صلوات ربي عليه

ــول اهلل ــيدي يا ابن رســ ــئلة اليت تجول ِف )ص(ســ ــيدي أكتب إليكم بعض األســ : هنا يا ســ
ــالحنـا من   تجيبوني عنهـا إن كـان ممكنـا  ومنكم أن  من اهلل خـاطري راجيـا   فـأنتم أعلم بصــ
 .أنفسنا

نَا﴿: ِف كتابه الكريم عزوجليقول اهلل    -۱ الَّ ضــَ
َ
ِرنَا الََّذيأِن أ

َ
ِمَن الأِجنِّ  َوَقاَل الَِّذيَن َكَفُروا َربََّنا أ

َداِمَنا ِلَيُكونَا قأ
َ
َت أ َعلأُهَما َتحأ نِس نَجأ ِ

َفِلنيَ  َواإلأ ــأ سـ
َ ــيت يا موالي أخربتين عن(1)﴾ِمَن األأ  هذين . فلو شـ

  .ة أقرأ هذه اآلية الكريمة أشعر أنهما األول والثانيمر   اللذان يسأل عنهما وِف كل

، ن إن کان حالالً في یوم من األیام کنت قد أکلت اللحم دون أن أتبی   )ص(سیدي یا ابن رسول الله  -۲
یا موالي أن تدعو لي بالمغفرة  فأطلب منك  واألرجح أنني أکلت حراماً ورغم عدم معرفتي أنه حالل فقد أکلته،  

 .ثم أود معرفة کفارة هذا الذنب ،أوالً 

ونحن نوقن أنه  ،امللعون الثاني قد تزوجت من  )ع(الســـيدة أم كلثوم عي أبناء العامة بأن  يد    -۳
النـاس يحتجون علينـا  : إن  )ع(قيـل ألبي عبـد اهلل  :فقـد ورد أن عمر بن أذينـة قـال ،د كـذبمجر  

ا   )ع(املؤمنني  أمري ويقولون: إن   ج فالـن  أيقولون)فجلس وقـال:  ابنتـه أم كلثوم، وكـان متكئـا   زو 
يقدر أمري املؤمنني  يزعمون ذلك ال يهتدون إلى سـواء السـبيل، سـبحان اهلل ما كان قوما   ن  إذلك ؟ 
فهم يثريون هذه الشــبهة  ... ،(2)...( واقال أن يحول بينه وبينها فينقذها ؟ كذبوا ولم يكن ما )ع(

فمن زوجها إذن ؟؟؟ فلو شــيت يا موالي  )ع(ويســألون إن لم يكن امللعون الثاني هو زوج الســيدة  
   .صدورنا فواهلل ما سؤالنا هذا بسبب الشك إنما سألنا لنزداد اطمئنانا أخربتنا بما يثلج 

 نصرتكم مواليالعبد الفقري املذنب املقصر حقيقة ِف 
 املغرب -محمد شريف 
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 القهار الواحد الله بسم الرحیم، الرحمن الله بسم
 .تسلیًما وسلم والمهدیین األئمة محمد محمد وآل علی الله وصلی

 )ع(امام مهدیی فرستادهوصی و  ،قا و موالیمآسالم بر 
نمایم، با امید دهند را مطرح میمیبرخی از سواالتی که در ذهنم جوالن    !)ص(فرزند رسول الله  ،قای منآ

آگاهشما به صالح ما از خود  ، پاسخم را بدهید؛خدا و شما که اگر ممکن باشد به  ترید.ما 
 ما  که  انس  و  جن  از  را  تن  دو  آن،  ما  پروردگار  ای:  گویند  » کافرانفرماید:  در کتابش می  وجل  عز    وندخدا  -1

. موالی من، اگر (1)فروشدگان باشند « از هایمان قرار دهیم تاا زیر قدمر  آنها تا، بنمایان ما به کردند گمراه را
رسد خوانم به نظرم میاند و هر بار که من این آیه را میصالح بدانی من را از این دو کس که در آیه ذکر شده

 که این دو نفر، اولی و دومی هستند، باخبر فرمایی.
روزی از روزها گوشتی خوردم و دقت نکردم که حالل بود یا حرام ! )ص(آقای من، ای فرزند رسول الله -2

و بدون این که به حالل بودن آن توجه نمایم، آن را خوردم. احتمال بیشتر آن است که حرام بوده باشد. موالی 
 ی این گناه چیست؟خواهم برایم طلب مغفرت نمایی و بفرمایی کفارهمن، می

ی -3 ، با ملعون دوم ازدواج کرده است در حالی )ع(تند که خانم، ام کلثومها( مدعی هسمردم عامه )سن 
گفته شد:  )ع(که ما مطمئنیم که این سخن، دروغ است. از عمر بن اذینه نقل شده است که به امام صادق

که  )ع(، دخترش ام کلثوم را به فالنی تزویج کرده است. امام)ع(آورند که امیر المومنینمردم بر ما دلیل می
کنند، به راه درست هدایت گویند؟ قومی که چنین گمان میکیه داده بود، نشست و فرمود: »آیا چنین میت

گویند توانست، مانع شود و دخترش را برهاند؟! اینان دروغ مینمی  )ع(اند. سبحان الله. آیا امیر المومنیننشده
پرسند اگر ملعون دوم کنند و میشبهه مطرح می ی خود را با این.... آنها کینه( 2)و این چنین نبوده است....«

هایمان، نبوده است، همسر او کیست؟ موالی من، درخواست دارم که برای تسکین قلب )ع(همسر ام کلثوم
 مان است. ما را باخبر فرمایید و به خدا سوگند این سوال از روی شک و تردید نیست بکه برای افزایش اطمینان

 گر حقیقی شما، آقای من!تقصیرکار، یاریکار ی فقیر گنهبنده
 مغرب  -محمد شریف 

ل محمد آوصــلى اهلل على محمد و  ،والحمد هلل رب العاملني،  بســم اهلل الرحمن الرحيم  الجواب:
 .ئمة واملهديني وسلم تسليما  األ
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نـَا ِمَن الأِجنِّ ﴿ :1ج س الَّ ــَ ضــ
َ
ِرنـَا الَـَّذيأِن أ

َ
ا أ اَل الَـِّذيَن َكَفُروا َربَّنـَ ا َوقـَ َداِمنـَ قـأ

َ
َت أ ا َتـحأ َعلأُهمـَ نأِس نَجأ ِ

 َواألأ
َفِلنيَ  ــأ سـ
َ ــالل األ(1)﴾ِلَيُكونَا ِمَن األأ ــل ابليسأنس وهو من ول منهما من اإل، وهما إماما الضـ وهو   ،ضـ

ــل كثريا  أا الثـاني منهمـا فهو من الجن وهو من مـ  أالجهـل وهو الثـاني ،  نس والجن وهو من اإل ضـــ
 .(لعنه اهلل)بليس إ

 پاسخ:
 بسم الله الرحمن الرحیم 

 و الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم تسلیمًا.
 ما  به کردند گمراه را ما که انس و جن از را تن دو آن، ما پروردگار ای: گویند » کافران :۱جواب سوال 

. این دو امامان گمراهی هستند که (2)فروشدگان باشند « از هایمان قرار دهیم تاقدمرا زیر  آنها تا، بنمایان
است؛ کسی که ابلیس را گمراه کرد؛ او همان، جهل یا همان دومی )لعنت الله( است. دومین   هااولی، از انسان

یان است؛ او کسی است که بسیاری از انسان یان را گمراهامام گمراهی، از جن  کند و او، همان می ها و جن 
 باشد.ابلیس )لعنت الله( می

ب جســـــدك من  خل  ر وتُ كف  ن تُ أذا كـنت ترـيد إن يوفـقك ويغفر ـلك، وأأســـــأل اهلل  :2ج س
 .الحرام فعليك بالصيام وقلة الطعام حىت تذيب ما بين من حرام ثم ابين جسدك بالحالل

خواهی که گناهت کاماًل بیامرزد. اگر میخواهم که به تو توفیق دهد و تو را : از خدا می۲جواب سوال 
بخشیده شود و از حرام آزاد گردی، باید روزه بگیری و کمتر بخوری تا آنچه از حرام بر بدنت ساخته شده است، 

 از بین برود و پس از آن، جسمت را دوباره با حالل بساز.

ـــماني ِف لى اإـنه يجري ِف اـلدم ويصـــــل أكرثه أل ؛والطـعام الحرام يؤثر على القـلب لقـلب الجســ
على قلب   يجابا  إ يضـــا  أالصـــدر، والصـــدر هو موضـــع اتصـــال الروو بالجســـد، والطعام الطيب يؤثر  

ر اهلل سـبحانه وتعالى ولهذا حذ    ؛تصـاله بملكوت السـماوات ورؤيته مللكوت السـماواتانسـان واإل
ُ ِإنِّي ﴿  :من العاملني حدا  أال يعذبه    ن كفروا ســيعذبهم عذابا  إنهم  إمن طلبوا مائدة الســماء   َقاَل اّللَّ

امَلِنيَ  عـَ
دا  ِمَن الأ ـحَ

َ
بـُهُ أ ذِّ ـعَ
ُ
َذاـبا  ال أ بـُهُ ـعَ ذِّ ـعَ

ُ
ِإنِّي أ ُد ِمنأُكمأ فـَ ُفرأ بَعـأ ا َعَليأُكمأ َفَمنأ َيكأ لُـهَ  ن  وذـلك أل؛  ﴾ُمَنزِّ

م مائدة الســماء هي طعام حالل وطيب ويؤثر على القلب فريون ملكوت الســماوات وتطمئن قلوبه 
ُكَل ﴿  :نفسهم عللوا طلبهم ملائدة السماء لكي تطمئن قلوبهمأولهذا هم   ،بذلك

أ
نأ نَأ
َ
َقالُوا نُِريُد أ
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َمِئنَّ ُقلُوبَُنا َها َوَتطأ  )ع( یاملعجزة فكثرية هي املعاجز اليت رؤها من عيـسـ   كيدا  أولم يقصــدوا    ﴾ِمنأ
ــبب اطمئنان القلب دون غري ــماء كمعجزة لتسـ ــية ملائدة السـ ــوصـ ــبب ها، وإن  وال خصـ ما الذي يسـ

ــمــاء الحالل الطيــب املبــارك الــذي يجعلهم ينظرون ِف ملكوت  اطمئنــان القلــب هو طعــام الســ
ـــماوات:   ا َماِئَدة  ِمَن  ﴿الســ نـَ َل َعَليأ نأ ُيَنزِّ

َ
َتِطيُع َربَُّك أ ــأ َيَم َهلأ َيســ ــَ ابأَن َمرأ ِإذأ َقاَل الأَحَواِريُّوَن َيا ِعيىســ

اَل اتَُّقوا  اِء قـَ مـَ ــَّ ِمِننَي الســ ُتمأ ُمؤأ َ ِإنأ ُكنأ دأ  *اّللَّ نأ قـَ
َ
َلَم أ ا َونَعأ َمِئنَّ ُقلُوبُنـَ ا َوَتطأ ـهَ َل ِمنأ كـُ

أ
نأ نـَأ
َ
الُوا نُِرـيُد أ قـَ

ِديَن  اهـِ ا ِمَن الشـــــَّ ـهَ ا َونَُكوَن َعَليأ َتنـَ
َدقأ َدة  ِمَن   *صـــــَ ائـِ ا مـَ نـَ  َعَليأ

نأِزلأ
َ
ا أ َيَم اللَُّهمَّ َربَّنـَ ــَ ابأُن َمرأ اَل ِعيىســ قـَ

اِزِقنَي  ا ُ الرَّ نـأَت َخريأ
َ
ا َوأ نـَ ُزقأ َك َوارأ ة  ِمنـأ ا َوآِخِرنـَا َوآيـَ ِلنـَ وَّ

َ
ا ِعـيدا  أِل اِء َتُكوُن َلنـَ مـَ ــَّ ا  *لســ لـُهَ ُ ِإنِّي ُمَنزِّ اَل اّللَّ قـَ

َحدا  ِمَن الأَعا
َ
بُهُ أ َعذِّ
ُ
بُهُ َعَذابا  ال أ َعذِّ

ُ
ُد ِمنأُكمأ َفِإنِّي أ ُفرأ بَعأ  .(1)﴾مَلِنيَ َعَليأُكمأ َفَمنأ َيكأ

رسد و یابد و بیشتر آن به قلب جسمانی در سینه میغذای حرام بر قلب موثر است زیرا در خون جریان می
سینه، محل اتصال روح به جسم  است. غذای پاکیزه هم، تاثیر مثبت بر قلب انسان و اتصالش به ملکوت 

دلیل خدا سبحان و متعال، آنان را که طالب ها و نگاه کردنش در ملکوت آسمانها، دارد. به همین آسمان
دهد که احدی از جهانیان را عذاب ی آسمانی بودند، برحذر داشت که اگر کفر بورزند، چنان عذابشان میمائده

 چنان شود کافر پس آن از شما از که هر ولی، فرستم می شما برای را آن من: گفت نداده است: » خداوند
 ی ن دلیل است که مائدهآاین به باشم « ؛  نکرده گونه عذاب  آن را جهانیان احدی از که کنممی عذابش

هاشان بینند و دلملکوت آسمانها را میپس ن از آ ؛باشدحالل و پاک است و بر قلب موثر میغذای سمان، آ
قلبشان اطمینان را سمان آ یطلبشان بر مائدهدلیل نان آکه . به همین جهت است شودن مطمئن میآبر 

«. آنها ابدًا طلب معجزه نکردند   هایمان مطمئن شودقلب  تان بخوریم  آخواهیم از  می  :گفتند  » :معرفی کردند
ای گونهی آسمانی ویژگی خاص  اعجازیدیده بودند. مائده )ع(و بسیاری از معجزات را تا آن زمان از عیسی

شود، ب آرام گیرد  و چیزی که سبب اطمینان قلب میی چیز دیگری، قلی آن و نه به وسیلهندارد تا به وسیله
 ها بنگرند: »وکند که در ملکوت آسمانغذای پاک و حالل و مبارک  آسمانی است که آنان را چنان می

ون  اگر : گفت؟ فرستد ایمائده آسمان از ما برای تواندمی تو پروردگار آیا، مریم بن عیسی ای: پرسیدند حواری 
 تو که بدانیم و گیرد آرام هایماندل تا بخوریم مائده آن از خواهیممی: بترسید * گفتند خدا از ،ایدآورده ایمان

، ایمائده  ما  برای،  ما  پروردگار  ای،  خدایا  بار:  گفت  مریم  بن  دهیم * عیسی  شهادت  آن  بر  و  ایگفته  راست  ما  به
 بهترین تو که ده روزی را ما باشد و توای از آیه و عیدی آخرین ما برای اولین ما و تا، فرست از آسمان

 کافر پس آن از شما از که هر ولی، فرستممی شما برای را آن من: گفت هستی. * خداوند دهندگان روزی
 .(2)باشم« نکرده گونه عذاب  آن را جهانیان احدی از که کنممی عذابش چنان شود
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بي طالب، ولكن رحمكم اهلل تســمحون لهم أم كلثوم هو محمد بن جعفر بن أزوج   :3ج س
نبـياء لم تكن زوجـة فرعون من ذراري األ، أوـما عالـقة ـهذا ـبالحق والـباطـل ،لى ـهذاإوكم  ن يجر  أ

ــاء العـاملني ــول انهـا من خرية نســـ ــفهـا الرســ لم تكن زوجـة نوو وزوجـة لو  أ، (1)وهي اليت وصــ
 ؟ ن زوجها فالن فهل سريضون قولكم ويذرون تخرصاتهمإنكم قلتم أ، ولو (2)كافرتني

طالب است. خداوند رحمتتان کند، شما با آنان : همسر ام کلثوم، محمد بن جعفر بن ابی۳جواب سوال 
کنید تا این گونه بر شما َجری شوند؛ این موضوع ارتباطی به حق و باطل ندارد. آیا همسر فرعون، مسامحه می

؟ آیا همسر (3)، او را از بهترین زنان جهان نامید)ص(ن انبیا نبود و او همان کسی نبود که رسول اللهاز نوادگا
شوند و ؟ و اگر شما بگویید که همسر او، فالنی بوده است، ایا آنان قانع می(4)نوح و همسر لوط کافر نبودند

 کنند؟دشمنی را رها می

تمــام الحجــة عليهم احتجوا عليهم بقــانون إهــل الخالف وأن كنتم تريــدون الظهور على إ
 .معرفة الحجة

 حمد الحسنأ

ت، بر آنان احتجاج  اگر مایل به نمایاندن حق  بر مخالفین و اتمام حجت بر آنها هستید، با قانون شناخت حج 
 کنید.

 احمد الحسن  

****** 

 
أربع خطط ثم قال: )خیر نساء الجنة مریم بنت عمران، وخدیجة بنت خویلد، وفاطمة   )ص(روی الصدوق في الخصال: عن ابن عباس، قال: خط رسول الله  -1

 . 206بنت محمد، وآسیة بنت مزاحم امرأة فرعون( الخصال: ص
َة ُلوٍط َکاَنَتا َتْحَت َعْبَدْیِن ِمْن عِ  -2

َ
َة ُنوٍح َوِاْمَرأ

َ
ِذیَن َکَفُروا ِاْمَرأ لَّ ُه َمَثاًل لِّ ِه َشْیئًا َوِقیَل اْدُخاَل قال تعالی: ﴿َضَرَب اللَّ َباِدَنا َصاِلَحْیِن َفَخاَنَتاُهَما َفَلْم ُیْغِنَیا َعْنُهَما ِمَن اللَّ

اِخِلیَن﴾ التحریم:  اَر َمَع الدَّ  .10النَّ
تر عمران، خدیجه بهترین زنان بهشت، مریم دخ)ص( چهار خط کشید و سپس فرمود: »صدوق در خصال روایت کرده است: ابن عباس گفت: رسول خدا  - 3

 . 206«. خصال: ص باشنددختر خویلد، فاطمه دختر محمد و آسیه دختر مزاحم زن فرعون می
ل دو تن از بندگان صالح ما بودند و به آن دو خیانت ورزیدند اما آنها نتوانستند آن  خدا برای کافران َمَثل زن نوح و زن لوط را می» - 4 آورد که هر دو تحت تکف 

 (. 10«  )تحریم: نیازشان سازند و گفته شد: با دیگران به آتش درآییداز خداوند بیدو زن را 



 

 33                                                                                            (ثالث)اجلزء الاجلواب املنری عرب األثری

   

 

 در نفس یعقوب چه چیزی بود که در آیه اشاره شده است؟ :۲۲۰پرسش

وصـــلى اهلل على ســـيدنا محمد وآله األئمة واملهديني ،  بســـم اهلل الرحمن الرحيم :۲۲۰  /الســـؤال
 .كثريا   وسلم تسليما  

الســالم عليك يا بن الني املصــطفى .. الســالم عليك يا بن علي املرتَضــ .. الســالم عليك يا بن 
 ء .. السـالم عليك يا بن األئمة املعصـومني خلفاء اهلل ِف أرضـه وحججه على خلقهالصـديقة الزهرا

 الالزم لكم الحق. املتقدم عنكم مارق واملتأخر عنكم زاهق و ،مصابيا الدجى وأعالم التقى

الـسالم عليك يا كهف اهلل الحـصني .. الـسالم عليك يا ـصرا  اهلل املـستقيم .. من أراد اهلل بدأ 
 .اهلل وحده ال شريك له قبل منك .. ال إله إال   بك ومن وحده

عندك واعف عنا واعطف علينا بمجدك وتحنن علينا  ســيدي أيها الجواد الواســع تقبلنا خدما  
اللهم انـصر ـسيدنا وموالنا واجعلنا من أنـصاره وأعوانه والذابني عنه بحقه آمني آمني آمني،    ،برحمتك

 و الحمد هلل وحده وحده وحده.

يِن ﴿ِف سـورة يوسـف:   زوجلع قال -۱ ا َكاَن ُيغأ بُوُهم مَّ
َ
َمَرُهمأ أ
َ
َّا َدَخلُواأ ِمنأ َحيأُث أ ِ  َومَل َن اّلل  ُهم مِّ َعنأ

ُقوَب  ِس َيعأ ة  ِِف نَفأ اجــَ ٍء ِإالَّ حــَ رَثَ  ِمن يَشأ كأ
َ
اُه َوَلِكنَّ أ نــَ ا َعلَّمأ َ ُذو ِعلأٍم ملــِّ هُ لــَ ا َوِإنــَّ اهــَ اِس الَ  َقضــــــَ النــَّ

َلُمونَ   .(1)﴾َيعأ

 ؟)ع(فنود سيدي وموالي لو تشرو لنا ما هي الحاجة اليت كانت ِف نفس يعقوب 

صــفني، فبشــره أمري  يوم )ع(ســمعنا عن قصــة لشــيي مغربي كان ِف جيا أمري املؤمنني     -۲
ــهـد ظهور القـائم )ع(املؤمنني  وقـد عزم أحـد اإلخوة هنـا ِف املغرب تبليب  )ع(بطول العمر حىت يشــ
ــيو امليموـنة. وـقد عزمـنا مرافقـته إن شـــــاء اهلل لعلـنا نـجد ـهذا    القـباـئل هـنا ـباملغرب ـبدعوتكمشــ

 .ويكون إن شاء اهلل فاتحة خري ِف الدعوة هلل بهذا البلد الشيي الجليل

إشــــارة ملكان قد  أعطيتنا موالي  أجزلت علينا العطاء ِف قصــــة هذا الرجل الجليل وهال    فهال  
 والي لتطاولنا عليكم بهذا الطلب.نجده به ونعتذر منكم م 

 هل نزلت سورة التوبة بالبسملة أم ال ؟ وإذا كان الجواب ال، ما علة نزولها بدونها ؟ -۳
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ادات وِف اـلدعوة لكم واـلذود -۴ ــري والتـهاون ِف العـب التقصــ ا ـب ـــن ـــهد على أنفســ عنكم،  نشــ
توفيق لكي نكون ممن وال فنـسألكم ـسيدي وموالي ان تغفر لنا تقصـرينا وأن تدعو لنا بالـسداد

 يحملون رسالتكم.

ـــهادة بني ـيديكم فـهذا مبتـغاـنا من ـهذه اـلدنيا  -5 ـــيدي وموالي لـنا ـبالشــ نســــألكم اـلدـعاء ســ
 الزهيدة.

 يوسف بن محمد يونس بن عيىس، خادميك وعبديك:
 املغرب -املرسل: يوسف بن عيىس 

 کثیرًا.  تسلیًما وسلم والمهدیین األئمة محمد محمد وآل علی الله صلی و الرحیم، الرحمن الله بسم
زهرا!   یسالم بر تو ای فرزند نبی مصطفی! سالم بر تو ای فرزند علی مرتضی! سالم بر تو ای فرزند صدیقه

های ن چراغآخدا بر خلقش،  هایتو حج شجانشینان خدا بر زمین معصومامامان سالم بر تو ای پسر 
، هالک ه از شماماندرود و عقب، از راه بیرون میپیشی گیرنده از شماهای تقوی. و پرچم های تاریکشب
 پیوندد.)به حق( میشما، همراه شود و می

از تو شروع  ،هر که خدا را بخواهد ....خدا! سالم بر تو ای راه مستقیم خدامستحکم سالم بر تو ای غار 
 .شریکی ندارد که هیچنیست خدای یکتا خدایی جز .... ردپذیکند و هر که خدا را یگانه بشمرد، از تو میمی
لطف کارانت بپذیر! از ما درگذر و با بزرگیت بر ما ! ما را به عنوان خدمتی بزرگواربخشندهقای من! ای آ
قا و موالی ما را یاری کن و ما را از انصار و یارانش که در حقش، آ خداوندا!نما. مرحمت با رحمتت بر ما  و کن

 ! آمین آمین آمین. والحمد لله وحده وحده وحده.، قرار بدهکننداو را حمایت می

وجل  در سوره۱سوال  ا َکاَن ُیْغِني فرماید: »ی یوسف می: خدای عز  ُبوُهم مَّ
َ
َمَرُهْم أ

َ
ا َدَخُلوْا ِمْن َحْیُث أ َوَلمَّ

ْمَناُه َوَلِکنَّ عَ  َما َعلَّ ُه َلُذو ِعْلٍم لِّ َضاَها َوِإنَّ
َ
ِه ِمن َشْيٍء ِإالَّ َحاَجًة ِفي َنْفِس َیْعُقوَب ق َن الل  اِس اَل  ْنُهم مِّ ْکَثَر النَّ

َ
أ  

  نبخشید،   سودشان  خدا  یاراده  برابر  در  کار  این،  شدند  داخل  بود  داده  فرمان  پدر  که  جایی  از  )چون  (1)«َیْعَلُموَن 
 ولی بودیم آموخته او به خود که بود ِعلمی را او زیرا، ساخت آشکار را آن که بود یعقوب ضمیر در نیازی تنها،

 دانند(.نمی مردم بیشتر
 آقا و موالیم، مایلیم اگر ممکن باشد برایمان تشریح فرمایی که چه حاجتی در نْفس یعقوب بود؟

بود و  )ع(در جنگ صفین در سپاه امیرالمومنین: از داستان شیخ مغربی شنیدیم که او ۲سوال 
ماند. یکی از برادران ما در اینجا یعنی زنده می )ع(به او بشارت داد که تا زمان ظهور قائم )ع(امیرالمومنین
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مغرب تصمیم دارد که دعوت شما را به شیوخ قبایل مغرب برساند. ما هم همراه او شدیم تا اگر خدا بخواهد 
 را بیابیم و اگر خدا بخواهد منشأ خیری برای دعوت به سوی او در این سرزمین خدا شود. قدراین شیخ گران

قدر بر ما بفرمایی و آیا ممکن است موالی من، ی این مرد گرانآیا ممکن است بخشش بسیاری در قصه
این درخواست، طلب ای به محل این شیخ بفرمایی تا او را آنجا بیابیم، و از شما موالی من، از جسارت در  اشاره

 بخشش داریم.
الله« نازل شده است یا خیر؟ و اگر جواب منفی است، علت نزول آن  ی توبه با »بسم: آیا سوره۳سوال 

 الله« چیست؟ بدون »بسم
انگاری ها و تبلیغ دعوت شما و دفاع از شما، کوتاهی و سهل: ما شاهدیم که در انجام عبادت ۴سوال 

های ما را ببخشایی و برای نماییم که کوتاهیای آقا و موالی من، درخواست مینماییم، پس از شما می
 کنند.ی کسانی باشیم که رسالت شما را حمل میاستواری و توفیق ما دعا فرمایی تا از زمره

خواهیم که برای شهید شدن ما در پیشگاه شما دعا فرمایی، که این : آقا و موالی من، از شما می۵سوال 
 و آرزوی ما در این دنیای حقیر است. خواسته

 گزاران و بندگان تو: یونس بن عیسی، یوسف بن محمدخدمت
 مغرب  -فرستنده: یوسف بن عیسی 

ل محمد آوصــلى اهلل على محمد و،  والحمد هلل رب العاملني،  بســم اهلل الرحمن الرحيم  الجواب:
 .ئمة واملهديني وسلم تسليما  األ

 :2ق 3الجواب موجود ِف االضاءات ج :1ج س

 إضاءة

﴿ ِ يِن َعنأُكمأ ِمَن اّللَّ غأ
ُ
ا أ ٍة َومـَ قـَ بأَواٍب ُمَتَفرِّ

َ
ُخلُوا ِمنأ أ ٍد َوادأ ُخلُوا ِمنأ بـَاٍب َواـحِ دأ ا بَيِنَّ ال تـَ اَل يـَ  ِمنأ  َوقـَ
ِه َفلأَيَتَوكَّ  لأُت َوَعَليأ ِه َتَوكَّ ِ َعَليأ ُم ِإالَّ ّلِلَّ ٍء ِإِن الأُحكأ لُونَ يَشأ َُتَوكِّ  .(1)﴾ِل املأ

 پاسخ: 
 بسم الله الرحمن الرحیم 

 و الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم تسلیمًا.
 موجود است: ۲قسمت  ۳ها از دعوت فرستادگان جلد : پاسخ در کتاب روشنگری۱جواب سوال 

 روشنگری
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 را خدا  قضای  من و شوید  داخل مختلف هایدروازه از، مشوید داخل دروازه یک از، من  پسران  ای:  » گفت
 او باید که بر کنندگان،توکل و کردم توکل او بر نیست، خدا جز فرمان فرمانی هیچ و کرد نتوانم دفع شما از

 .(1)کنند « توکل

خذ عليهم عهدا  أولذا   ؛)ع(من اهلل أن بنيامني ســـيفقد كما فقد يوســـف  )ع(لقد علم يعقوب  
نأ ُيَحاَ  ِبُكم﴾

َ
ــتثىن ﴿ِإالَّ أ ــيحا  بهمأ، وكان يعلم  (2)أن يعيدوا بنيامني واسـ بل وِف هذه   ،نه سـ

ٍء إِ  :اآلـية ِ ِمنأ يَشأ يِن َعنأُكمأ ِمَن اّللَّ غأ
ُ
ا أ ٍة َوـمَ قـَ بأَواٍب ُمَتَفرِّ

َ
ُخلُوا ِمنأ أ ٍد َوادأ اٍب َواحـِ ُخلُوا ِمنأ بـَ دأ ِن ﴿ال تـَ

لُوَن﴾ أراد تفرقتهم لعــل بنيــامني ينجو  َُتَوكِّ ِل املأ ِه َفلأَيَتَوكــَّ ُت َوَعَليــأ لــأ ِه َتَوكَّ ِ َعَليــأ ُم ِإالَّ ّلِلَّ الأُحكأ
 ألنه ُيعرف بأخوته وهم عدد يلفت األنظار. ؛إليه ويعود

خواهد شد و به ُگم مفقود شد، بنیامین نیز  )ع(گونه که یوسف همان دانستمیخدا جانب از  )ع(یعقوب 
 نکه کامالً آمگر  که: »استثنا کرد در عین حال، نان پیمان گرفت که بنیامین را بازگردانند و آهمین دلیل از 

 ای: : » گفتیهآدر این حتی  .شوندمیو گرفتار احاطه کامال نان آکه دانست میو   (3)« داحاطه و ناچار شوی
 دفع شما از را خدا قضای من و شوید داخل مختلف هایدروازه از، مشوید داخل دروازه یک از، من پسران
کنند «   توکل او باید که بر کنندگان،توکل و کردم توکل او بر نیست، خدا جز فرمان فرمانی هیچ و کرد نتوانم

زیرا او با برادرانش شناخته  ؛را طلب کرد تا شاید بنیامین نجات یابد و به سویش بازگرددیکدیگر نها از آجدایی 
 .کردجلب میسویشان ها را به توجه آنها  شد و تعدادمی

مشيئة اهلل كائنة ولم يكن تعليم   ألن    ؛ه لن ينفعهم بهذا كثريا  ن  إيعقوب يعلم    ومع هذا فإن  
ا﴿  :يعقوب ألبـناـئه اهـَ ُقوَب َقضـــــَ ِس َيعأ ة  ِِف نَفأ اـجَ ، ولكن ـماذا ينفع ـحذر يعقوب ؟!!! أـمام  ﴾ِإالَّ ـحَ

ــبـحاـنه وتـعالى ِس ﴿ :تـقدير وقضـــــاء اهلل ســ ة  ِِف نَفأ اـجَ ٍء ِإالَّ ـحَ ِ ِمنأ يَشأ ُهمأ ِمَن اّللَّ يِن َعنأ اَن ُيغأ ا كـَ مـَ
ُقوَب   اَهاَيعأ ِ ِمنأ يَشأ ﴿ :يعلم هذا أيضـا   )ع(، ويعقوب  (4)﴾َقضـَ يِن َعنأُكمأ ِمَن اّللَّ غأ

ُ
، ولكن ء﴾ َوَما أ

ــيـئة اهلل هي الكـائـنة  ن  إأراد أن ال يهـمل العـمل ـباملمكن للحـفاى على بنـيامني والنتيجـة فـ   :مشــ
ِه َفلأَيَتوَ ﴿ لأُت َوَعَليأ ِه َتَوكَّ ِ َعَليأ ُم ِإالَّ ّلِلَّ لُونَ ِإِن الأُحكأ َُتَوكِّ ِل املأ  .﴾كَّ

زیرا تواند کمک زیادی به آنها نماید  نمی،  ترتیبداند که که او هرگز به این  میبه خوبی  ، یعقوب  در عین حال
ت   بود یعقوب ضمیر  حاجتی در  : » مگر  یعقوب به پسرانشتعلیم   برخالف  ،استانجام شدنی  خدا،  اراده و مشی 
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 یاراده  برابر  در  کار  » اینیعقوب چه سودی رساند؟!!!  و برخذر داشتن  ترس  این  ولی  که آن را آشکار سخت « ؛  
، )ع(در حالی که یعقوب   (1)ساخت « آشکار را آن که بود یعقوب ضمیر در نیازی تنها نبخشید، سودشان خدا

آگاه است: » و خواهد که می )ع(یعقوب کرد « ؛ اما  انمنتو  دفع شما از را خدا قضای من خود بر این موضوع 
یافتنی است: که تحققی  است ی خدارادهولی نتیجه، رها نکند، بنیامین را حفظ کند، تواند ی را که میعمل

 کنند «. توکل او باید که بر کنندگان،توکل و کردم توکل او بر نیست، خدا جز فرمان فرمانی »هیچ

ــبـحاـنه وتـعالى وـقد عـمل على ـقدر علـمه  وبـعد ـهذا كـله ـفإن   يعقوب ذو علم ومعرـفة من اهلل ســ
َلُمونَ ﴿ :ومعرفته اِس ال َيعأ رَثَ النَّ كأ

َ
َناُه َوَلِكنَّ أ  .(2)﴾َوِإنَّهُ َلُذو ِعلأٍم مِلَا َعلَّمأ

ی صاحب علم و حکمت از سوی خدای سبحان و متعال بود و به اندازه  )ع(ی این موارد، یعقوببا همه
 .(3)دانند «نمی مردم بیشتر ولی بودیم آموخته او به خود که بود علمی را م و معرفتش، عمل نمود: » اوعل

ــف  هِ  آَوى﴿ :نهأالعليم فكانت النتيجة   )ع(ولكن فوق يعقوب ذي العلم يوسـ َخاهُ   ِإَليأ
َ
ولم  ﴾أ

نـَا ﴿ :ليعود إلـيه بنـيامني )ع(ينفع ـتدبري يعقوب   دأ َذلـَِك كـِ اُه ِِف ِديِن كـَ خـَ
َ
َذ أ خـُ
أ
أ اَن ِليـَ ا كـَ َف مـَ ــُ ِلُيوســ

َق ُكلِّ ِذي ِعلأٍم َعِليمٌ  َفُع َدَرَجاٍت َمنأ نََشاُء َوَفوأ ُ نَرأ نأ َيَشاَء اّللَّ
َ
َِلِك ِإالَّ أ  .(4)﴾املأ

شود که: علیم قرار دارد و نتیجه چنین می )ع(صاحِب علم و معرفت، یوسِف  )ع(ولی باالتر از یعقوِب 
برای بازگردانیدن بنیامین به سویش، سودی نبخشید:  )ع(و تدبیر یعقوب   « برادرش را در نزد خود جای داد»

جز آن که خدا ، توانست برادر را نگه داردنمی، پادشاه آن آیین که در آموختیم یوسف به ای»این گونه، حیله
صاحب علمی، َعلیمی )داناتری( قرار   باالتر از هر  و  بریممی  باال  درجاتی  به  بخواهیم  که  را  کس  بخواهد که هر

 .(5)دارد«

مور بيد اهلل سبحانه وتعالى وقد مجاري األ ن  إواعلم   .ن يوفقكم لكل خريأأسأل اهلل  :2ج س
 لى ما يرضيه من الخري.إعقلها باالخالص فاخلصوا هلل توفقوا 

 
 . 68یوسف:  - 1

 .68یوسف:  2-
 . 68یوسف:  - 3

 .76یوسف:  4-
 . 76یوسف:  - 5
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خواهم که به شما توفیق هر خیری را عطا کند و بدان که راه انجام هرکار به دست : از خدا می۲جواب سوال
پس برای خدا خالص خدای سبحان و متعال است و خداوند انجام امور را َمنوط به اخالص نموده است؛ 

 شوید تا بر انجام  هر خوبی که رضایت او در آن است، موفق گردید.

 بسملة سورة التوبة هي: )بسم اهلل الواحد القهار(. :3ج س

ار« )به نام خدای یگانهالله« سوره: »بسم۳جواب سوال  ی ی توبه عبارت است از »بسم الله الواحد القه 
ار(.  قه 

أـسأل اهلل أن يوفقكم لكل خري ويجنبكم كل ـشر ويرزقكم خري الخري رـضاه  :5، 4ج س 
وأن يمن عليكم بأن يجعلكم ممن ينتصـــر به  ،والجنة ويجنبكم شـــر الشـــر ســـخطه والنار 

ـــطا  وـعدال  كـما ـلديـنه وأن يجعلكم ممن يثـبت بهم كلمـته الـباقـية وأن يملا بكم األ رض قســ
الى أن يجعلكم من الشــهداء على خلقه وأن يختم لكم مليت ظلما  وجورا ، وأســأله ســبحانه وتع

ولي أنا املذنب املقصـــر بالخري كله قتال  ِف ســـبيله ســـبحانه وتعالى نصـــرة  لدينه، وال تنســـوني من  
 طهار املباركون املعروفون ِف السماء.دعائكم واغفروا لي تقصريي بحقكم أيها األ

 حمد الحسنأ

ه شما در هر خیری موفق گرداند و از هر شری بازدارد؛ به شما خواهم ک: از خدا می۵و  ۴جواب سوال 
ها یعنی خشمش و آتش را از شما بازدارد؛ بر شما بهترین خیر یعنی رضایتش و بهشت را ببخشد و بدترین بدی

ت نهد و شما را از کسانی قرار دهد که برای یاری دینش از آنان کمک می خواهد و شما را از کسانی قرار من 
سازد و با شما زمین را پر از قسط و عدل کند پس ی ماندگار و باقیش را با آنان استوار و ثابت میکه کلمهدهد 

خواهم شما را از کسانی قرار دهد که بر از آن که پر از ظلم و جور شده است. از آن معبود سبحان و متعال می
ی خیر و خوبی یعنی کشته شدن ار را همهکار و تقصیر کدهند و پایان کار شما و من گنه خلقش شهادت می

در راه آن معبود سبحان و متعال در جهت یاری دینش قرار دهد. مرا در  دعایتان فراموش  نکنید. ای پاکان 
 ام، برایم طلب بخشش نمایید.هایی که در حق شما روا داشتهمبارک که در آسمان معروفید، برای کوتاهی

 احمد الحسن  

****** 
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 باشد؟ آیا امام مهدی)ع( برتر از حضرت عیسی)ع( می :۲۲۱پرسش 

 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته :221 /السؤال

ــار األخيار خد  إخوتي األعز   ــن ة األنصـ ــال هذا  ،)ع(ام أحمد الحسـ ــاء اهلل إيصـ نود منكم إن شـ
 اإلستفسار للسيد عليه الصالة والسالم، ولكم منا جزيل الشكر.

 خادمكم يوسف

 وصــلى اهلل على ســيدنا محمد وآله األئمة واملهديني وســلم تســليما  ،  اهلل الرحمن الرحيمبســم 
 .كثريا  

الســالم عليك يا بن الني املصــطفى .. الســالم عليك يا بن علي املرتَضــ .. الســالم عليك يا بن 
خلقه   الصــديقة الزهراء .. الســالم عليك يا بن األئمة املعصــومني خلفاء اهلل ِف أرضــه وحججه على
 مصابيا الدجى وأعالم التقى املتقدم عنكم مارق واملتأخر عنكم زاهق والالزم لكم الحق.

الـسالم عليك يا كهف اهلل الحـصني .. الـسالم عليك يا ـصرا  اهلل املـستقيم .. من أراد اهلل بدأ 
 بك ومن وحده قبل منك .. ال إله إال اهلل وحده ال شريك له.

عندك واعف عنا واعطف علينا بمجدك وتحنن علينا  قبلنا خدما  ســيدي أيها الجواد الواســع ت
برحمتك .. اللهم انصــــر ســــيدنا وموالنا واجعلنا من أنصــــاره وأعوانه والذابني عنه بحقه آمني آمني  

 آمني.

أن يكون اإلمام   ويص ورســول اإلمام املهدي ِف التوراة واإلنجيل والقرآن ما يلي: جاء ِف كتاب
إذا كان له  فضــل إال  أ )ع(، وطبعا  ال يكون اإلمام املهدي )ع(ني اهلل عيىســ  أفضــل من )ع(املهدي  

مقام النبوة، وِف هذه الحالة ال يوجد موضـــع لْلشـــكال الذي طرحِتِه. وحىت لو كنت أعتقد بهذا 
 فإني سأطرو االحتمال الثاني وأجيب عليه.

 أنك قصــدت أنك ال فهمي القصــري وأظن أني مخطأ ِف فهمي، أعتقد ســيدي وموالي فحســب
ــل من عيىـســ  )ع(املهدي   تعتقد بهذا اإلعتقاد، أي أنك ال تعتقد أن   ، وبالتالي ليس له مقام )ع( أفضـ

 .النبوة

فأتمىن منكم موالي أن توـضحوا لنا ولكافة األنصـار ولكافة العالم إن ـشاء اهلل هذا األمر .. 
 .والحمد هلل وحده وحده وحده

 م املذنب املقصر ِف نصرتكم: يوسفالعبد الفقري إلى اهلل وإليك
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 سالم علیکم و رحمت الله و برکاته
اگر خدا بخواهد، از شما خواستار  )ع(ی من، خادمان احمد الحسنشدهبرادران انصاری عزیز انتخاب 

 باشیم و بسیار از شما ممنونیم.می )ع(رسانیدن این نامه به سید
 خادم شما یوسف

 کثیرًا.  تسلیًما وسلم والمهدیین األئمةه محمد وآلسیدنا  علی الله صلی و الرحیم، الرحمن الله بسم
زهرا!   یسالم بر تو ای فرزند نبی مصطفی! سالم بر تو ای فرزند علی مرتضی! سالم بر تو ای فرزند صدیقه

های ن چراغآخدا بر خلقش،  هایتو حج شجانشینان خدا بر زمین معصومامامان سالم بر تو ای پسر 
، هالک ه از شماماندرود  و عقب، از راه بیرون میپیشی گیرنده از شماهای تقوی. و پرچم های تاریکشب
 پیوندد.)به حق( میشما، همراه شود و می

هر که خدا را بخواهد از تو شروع  ....خدا! سالم بر تو ای راه مستقیم خدامستحکم سالم بر تو ای غار 
 .شریکی ندارد که هیچنیست خدای یکتا خدایی جز .... پذیردیگانه بشمرد، از تو میکند و هر که خدا را می
لطف کارانت بپذیر! از ما درگذر و با بزرگیت بر ما ! ما را به عنوان خدمتی بزرگواربخشندهقای من! ای آ
و یارانش که در حقش،  قا و موالی ما را یاری کن و ما را از انصارآ خداوندا!نما. مرحمت با رحمتت بر ما  و کن

 ! آمین آمین آمین. والحمد لله وحده وحده وحده.، قرار بدهکننداو را حمایت می
 در تورات، انجیل و قران« آمده است:  )ع(ی امام مهدیدر کتاب »وصی و فرستاده

باشد  )ع(تواند برتر از عیسینمی )ع(است و طبیعتًا امام مهدی )ع(برتر از نبی خدا عیسی )ع(»امام مهدی
ت را هم داشته باشد که در این صورت، اشکالی که مطرح نمودی، وجود ندارد. حتی اگر  مگر این که مقام نبو 

 گویم«.کنم و آن را پاسخ میبه این قضیه معتقد باشم، احتمال دومی را مطرح می
رسد که شما در آن خطا کرده باشم، به نظرم میکنم  آقا و موالی من! با توجه به فهم اندک من که فکر می

برتر از  )ع(خواهید بفهمانید که به این موضوع، معتقد نیستید؛ یعنی شما معتقد نیستید که مهدیمی
 باشد.است و به این ترتیب مقام نبوت را دارا نمی )ع(عیسی

ی عالم  توضیح دهید، اگر همهی انصار و از شما موالی من تقاضا دارم که این موضوع را برای ما و همه
 که خواست خدا چنین باشد! والحمد لله وحده وحده وحده.

 کار تقصیرکار در یاری شما: یوسفی فقیر رهسپار به سوی خدا و شما، گنهبنده

ل محمد آوصــلى اهلل على محمد و،  والحمد هلل رب العاملني،  الجواب: بســم اهلل الرحمن الرحيم
 .تسليما   ئمة واملهديني وسلماأل
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 .)ع(فضل من ني اهلل عيىس أوهو  ،له مقام النبوة )ع(االمام املهدي 
 حمد الحسنأ

 پاسخ:
 بسم الله الرحمن الرحیم 

 و الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم تسلیمًا.
 باشد.می )ع(ا عیسیت را هم دارد و برتر از نبی خد، مقام نبو  )ع(امام مهدی

 احمد الحسن  

****** 

 : چگونه شیطان ایوب)ع( پاک را لمس نمود؟۲۲۲پرسش 

ــؤال ــم اهلل الرحمن الرحيم :222  /السـ ــلى اهلل على محمد وآل ، والحمد هلل رب العاملني،  بسـ وصـ
 .محمد األئمة واملهديني وسلم تسليما  

 ،ه ليمســ   )ع(لى أيوب الطاهر  إ(  اهللنه  كيف وصــل الشــيطان )لع، الســالم على بقية آل محمد
 وكيف كان املس؟ وما املغتسل البارد والشراب ؟

ــلمني ؟  ب بطائفة معينة من طوائف املســ ــورة )يس( أخ  ــلة ل يات األول من ســ هل هناك صــ
َهار  ﴿اآلية:   ُل َساِبُق النَّ ِرَك الأَقَمَر َواَل اللَّيأ ن ُتدأ

َ
ُس َينَبِغي َلَها أ مأ َبُحونَ َوُكلٌّ   ۚ  اَل الشَّ  . ( 1)﴾ ِِف َفَلٍك َيسأ

ــورة يس، اآلياتإرجو أ ــوء على آيات )الصــــيحة( ِف ســ ِعِه َلَقاِدٌر  ﴿ :لقاء الضــ َم  *ِإنَّهُ َعَلى َرجأ َيوأ
َراِئُر  َلى السَّ ٍة َواَل نَاِصٍر  *ُتبأ ع *َفَما َلهُ ِمن ُقوَّ جأ َماِء َذاِت الرَّ عِ  * َوالسَّ دأ رأِض َذاِت الصَّ

َ  .(2)﴾َواألأ

 . )ع(السيد االمام  ىلإبلغوا سالمي ، والسالم على بقية آل محمد
 املرسل: السلماني الذري

 والمهدیین محمد األئمة وآل محمد علی الله وصلی العالمین، رب  لله والحمد الرحیم، الرحمن الله بسم
 .تسلیًما وسلم

 
 . 40یس:  -1

 .12 –  8یس:  2-
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. چگونه شیطان که لعنت خدا بر او باد، به یعقوب پاک رسید تا او را )ع(ی آل محمدماندهباقیسالم بر 
 ی خنک و شراب( چیست؟لمس نماید و این لمس کردن چگونه بود؟ »مغتسل باِرد و شراب« )شوینده

ی از مسلمانان دارد: » خورشید راآیا آیات اول سوره  و رسد ماه به که نسزد ی »یس« ارتباطی با گروه خاص 
 . (1)شناورند « فلکی در همه و گیرد پیشی روز بر که نسزد را شب

توانا   گردانیدنش  باز  ی طارق برای ما تبیین کنید: » مسلمًا او بهتقاضا دارم نوِر آیات )صیحه( زیر را در سوره
 زمیِن   به  بارنده * قسم  آسمان  به  یاوری * قسم  نه  و  است  نیرویی  نه  را  شود * اومی  آشکار  رازها  که  است * روزی

 . (2)خورده « شکاف رویان
 برسانید. )ع(ی آل محمد. سالم مرا به سیدماندهو سالم بر باقی

 فرستنده: سلمانی ذری 

ل محمد آوصــلى اهلل على محمد و  ،والحمد هلل رب العاملني،  بســم اهلل الرحمن الرحيم  الجواب:
 .ئمة واملهديني وسلم تسليما  األ

ــر والظلـمة  :1ج س ــيـطان هو الشــ ــر يمكن   ،الشــ ــطرابـها أوالشــ ـــبب اضــ ن يمس الروو فيســ
يوب أو هالكها، والذي مس أجســام فيســبب فســادها  و يمس الجســد واألأو الضــالل،  أكالجنون  

ــبحـاـنه وتـعالى لعـبده  بليس اللعني اـلذي يوب وتبيكـت إلأمن النوع الـثاني وهو امتحـان من اهلل ســ
يوب مع  أجل املصـلحة واملنفعة ومع ذهابها يذهب شـكره، ولكن  أل  يوب وشـكرهأعبادة   ن  أاعترب  

ــكر اهلل فلم يكن قول أيوب  ــقم  )ع(هالك ـماـله ووـلده ومرضــــه شــ بـعد أن هـلك ـماـله ووـلده وســ
ــكرا  ـلك ـيارب على ـعدـلك(، وكـاـنت ـهذه  ،)عرـياـنا  جـيت لـهذه اـلدنـيا جســـــده إال   وعرـياـنا  أعود شــ

باردا  وشرابا  فيه شفاء من كل  لى الكمال ومغتسال  إنسان  الكلمات من أيوب نصرا  ِف مسرية اإل
 داء ِف هذه الدنيا وحربة غرست ِف قلب الشيطان وقربت زمن هالكه.

 حمد الحسنأ

 پاسخ:
 بسم الله الرحمن الرحیم 

 و الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم تسلیمًا.
تواند روح را لمس نماید و باعث مضطرب شدن آن مانند جنون شر  و ظلمت است. شر  می شیطان، همان

را  )ع(تواند به جسد یا اجسام برسد و آنها را فاسد نماید یا هالک کند. شری که ایوب یا گمراهی شود یا می
 

 . 40یس:  - 1
 . 12تا  8طارق:  - 2
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باشد و به می )ع(ب اش ایولمس کرد، از نوع دوم بود که امتحانی از جانب خدای سبحان و متعال، برای بنده
و شکرگزاری او به جهت مصلحت و منفعت است که با رفتن  )ع(کرد، عبادت ایوب ابلیس لعین که گمان می

رغم از بین رفتن مال و علی )ع(شود، نشان داده شد. ولی ایوب هم تمام می )ع(این منافع، شکرگزاری ایوب 
نابودی مال و فرزندانش و گرفتار شدن با بیماری،  رغم بیماریش، باز شکر خدا گفت و پس ازفرزندانش و علی

عدلك«  علی یا رب  لك شکًرا أعود وعریاًنا الدنیا، لهذه جئت سخنی جز عبارات زیر بر زبان نیاورد: »عریاًنا
. عدالتت(برای  ست ای پروردگارا تو یگردم . شکر و سپاس شایستهمدم و برهنه بازمیآبرهنه به این دنیا )

ای در طی مسیر انسان به سوی کمال بود؛ این کلمات درحقیقت، آبی خنک ، پیروزی)ع(کلمات از ایوب این 
ای است که در قلب و نوشیدنی )مغتساًل باردًا و شرابًا( بود که در آن، شفای هر دردی در این دنیا است و حربه

 سازد.اش را نزدیک میشود و زمان نابودیشیطان کاشته می
 احمد الحسن  

****** 

 : درخواست دعا و نصیحت.۲۲۳پرسش 

ــؤال ــم اهلل الرحمن الرحيم :223  /السـ ــل على محمد وآل محمد األئمة واملهديني ،  بسـ اللهم صـ
   .وسلم تسليما

 .)ع(مامي وسيدي وموالي أحمد الحسن إالسالم على بقية آل محمد .. السالم على 

ــني من  ــيدي حبيب القلب .. أزهقت خمسـ أن أكرمين اهلل  لىإ  )ع(عمري ِف خالف آل محمدسـ
ــاب ــكوت لكم ثقيل اإلإ باالنتسـ ــتميحكم ِفلى أهله بكم. ولقد شـ  رث من قبل وودت أن اسـ

 . املزيد، وسأختصر باذن اهلل حىت ال اثقل عليكم، وسالم اهلل عليكم

 ،خرى قريبة. وأعيا ِف بيئة ســنية صــرفةأوأهلي كندا ومعي شــقيقي ِف مدينة   اســتوطن
على أخي   رتاد مسجدهم قبل أن يهديين ربي بكم أهل البيت سالم ربي عليكم. عرضتأوكنت  

ــل ت زوجيت  ا اليومم  أ، وهذا أمر آخر. يجابا  إه أمر الدعوة ولم يكن رد   ــكوى داخل حرمي: صـ فالشـ
. كل لها. حاولت مناقشـتها الدعوة ولم أجد سـمعا   باالسـتخارة اليت مننتم بها، ورأت رؤى مزعجة

ــمع واـلدليل  ؛حينـها لم أفتا معـها األمر ـعام، ومن يـهذا قـبل حوال ــتـعدة لتســ ألنـها ال زاـلت غري مســ
ــوع معي  أنـها ــرورة ة ـعام. عالقتـنا ـباردة والكالم عـندطوال ـمد   ـبدا  ألم تـحاول فتا املوضــ وال   ،الضــ

ال  و  نا  أجل الطفلتني. أعطف عليها حي شــــجار بيننا كأننا قنعنا كل بدينه، وأن  االســــتمرار من



 
 44                                                                                                                       (سوم)جلد  های روشنگر بر بسرت امواج  اپسخ

 

 

 

ني الوضع البارد أو املخالفة. ومن املخالفة آذانهم، وبنيت يستفز   خرى عندماأطيق النظر ِف وجهها  أ
 .وكثري ،السبع ال تحسن الوضوء على خطى معلمتها ذات

ــربت معي تحملت كابو ، و  ،بنة خاليتإ ــت لي على الدوام وصــ واهلل كابوس  نهأوقد أخلصــ
لكم أاهلل وشــقيقي األصــغر. فأـسـ  فيق منه ببطا شــديد، وأتمىن أن يهديهاأ هوله وأن تبني  أبدأت 

ــلتم أـغافلون، وانـها لرحمكم، و اـلدـعاء لهـما، ولرحم ـما أـنذر آـباوهم فهم لى الـناس كـاـفة إن أرســ
 موالى ماذا أفعل ؟ .سالم اهلل كمرحمة للعاملني، علي

 والسالم على بقية آل محمد، والسالم على حجة اهلل بقية اهلل ورحمة اهلل وبركاته.

 املرسل: السلماني الذري

 محمد األئمة وآل محمد على اهلل وصــلى العاملني، رب هلل والحمد الرحيم، الرحمن اهلل بســم
ا وسلم واملهديني  .تسليم 

 .)ع(د و موال و امامم سید احمد الحسنسالم بر سی  .... ل محمدآ یماندهسالم بر باقی
نکه خدا با آتا تلف شد ل محمد آسال از عمرم در مخالفت با .... پنجاه قلب! دوست داشتنِی من،  قایآ

کنم مرا گرامی داشت. از سنگینی بار میراث گذشته به شما شکایت میانتساب من به اهلش از طریق شما، 
 کنم تا باعث زحمت شما نشوم و سالم علیکم.ست دارم از شما طلب بخشش کنم ولی کوتاه میو دو

ی او صرف . چند سالی در محلهو برادری در شهری نزدیک دارم هستیم ساکنکانادا در ام خانوادهخودم و 
د، به مسجد آنها رفت و کردم و قبل از آنکه پروردگارم مرا به شما اهل بیت که سالم او بر شما باد، هدایت نمای

ی دیگری است. جواب مثبتی به آن نداد، که این خود مسألهدعوت را بر برادرم عرضه کردم و کردم. آمد می
ت نهادید، رسید من   ون وسیله بر اآای که شما به استخاره هباشد: همسرم بام میامروز شکایتم از داخل خانه

ی اینها کرد. همهگوش نمیولی او  برای او باز کنم  یدم تا دعوت را ی دید که بسیار غمگینش کرد. کوشیو رویا
طی یک سال گذشته رخ داد و من از آن موقع نتوانستم موضوع را برایش باز کنم زیرا او ظرفیت شنیدن و 

ما سرد  یعالقهقبول کردن دالیل را ندارد که درنتیجه طی یک سال گذشته مشکل او با من اصاًل حل نشد. 
گویا هر کدام بر دین ای بین ما نیست و  هیچ مشاجره  .قع ضرورت با هم نداریمامو در  جز  به  ست و حرفی  شده ا

به شوم ولی گاهی به او نزدیک می. است مانفقط به خاطر دو فرزند کوچک مانزندگی یخود هستیم و ادامه
ام به پیروی از معلمش . دختر هفت سالهاش را ندارمطاقت دیدن چهرهدلیل سردی و مخالفتی که وجود دارد،  

 گیرد و بسیاری چیزهای دیگر.درست وضو نمی
ام، که پیوسته با من بود و با من صبر کرد و کابوسم را تحمل نمود و به خدا سوگند کابوس از دختر خاله

خواهم که او و برادر کوچکم را از خدا میش آشکار شد و سستی شدید او را دیدم. زمانی شروع شد که ترس
و برای رحمی که برای انذار پدران آنها نیامد، درحالی که در غفلت نها  آخواهم که برای  هدایت کند و از شما می
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بر شما. چه کنم ای  اید. سالم خدامدهآجهانیان  یشما برای رحمت، به سوی همه. دعا کنیدبرند، به سر می
 ؟موالیم

 والسالم علی بقیة آل محمد، والسالم علی حجة الله بقیة الله و رحمة الله و برکاته.
 فرستنده: سلمانی ذری 

ل محمد آوصــلى اهلل على محمد و،  والحمد هلل رب العاملني،  بســم اهلل الرحمن الرحيم  الجواب:
 .ئمة واملهديني وسلم تسليما  األ

 ، خاٍل من الشــكوى لغري اهلل جميال    فأصــرب صــربا  ، (1)ن كالرأس من الجســد  يماالصــرب من اإل
 .خرة والدنيامرك لخري اآلأن يهدي من يشاء ويسهل أليه سبحانه إع وتضر  

 پاسخ:
 بسم الله الرحمن الرحیم 

 تسلیمًا.و الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم 
؛ پس صبری نیکو نما، صبری که در آن هیچ شکایتی (2)صبر در برابر ایمان، مانند سر در برابر جسم است

ع نما تا هر که را بخواهد هدایت کند و کار تو را بر خیر  جز به نزد خدا نبری. به درگاه آن معبود سبحان تضر 
 آخرت و دنیا آسان فرماید.

ة أعلم او ا فال تهـب إلأهـلك وـهذا واجـبك تجـاههم أـنك مكلف بهـداـي دنـي ار اـل ن إنقـاذهم من ـن
ن ال تَتك  أعليك   ؟خرة  هذا وعذابها ينقطع والشــفاء من أملها ممكن فكيف بنار اآل ،وقعوا فيها
هل الحق ألى عدوك وعدو  إوسـلكته، انظر   لى الحق إال  إخرة وهدايتهم  النقاذهم من نار اآل سـبيال  

ــيطـان الرجيم  ه اهلل)بليس إالشــ اذا يقول:  (لعـن ِديِهمأ َوِمنأ َخلأِفِهمأ َوَعنأ ﴿ـم يـأ
َ
ِ أ
ُهمأ ِمنأ بَنيأ ثُمَّ آَلِتَينَّ

اِكِرينَ  ــَ رَثَُهمأ شــ كأ
َ
َماِئِلِهمأ َوال َتِجُد أ ــَ َماِنِهمأ َوَعنأ شــ يأ

َ
نه ال يكتفي بطريق ألى إ، هل تلتفت  (3)﴾أ

ــالل الـناس ـبل   ،ـيديهم ال يَتكهم ويرـحلأـفإذا لم ينفع عـندـما ـيأتيهم من بني  ،وجـهة واـحدة الضــ
ذا لم تنفع إو  ،يـمانهمإذا لم تنفع ـيأتيهم عن إو ،خر وجـهة آخرى هي من خلفهمآـيأتيهم من طريق  

ضــــالل نه مســــتقتل ومســــتميت إلإيأتيهم عن شــــمائلهم، فرببك التفت هذا هو عدونا وعدوكم  

 
، قال: )الصبر من اإلیمان بمنزلة الرأس من الجسد، فإذا ذهب الرأس )ع(یشیر)ع( لما روي عن آل محمد)ع(، فقد روی الکلیني بسنده عن اإلمام الصادق    -1

 . 87ص 2ذهب الجسد، کذلك إذا ذهب الصبر ذهب اإلیمان( الکافي: ج
صبر برای ایمان کند که فرمود: »فرمایند. کلینی با سند خودش از امام صادق )ع(روایت می)ع(به آنچه از آل محمد)ع( روایت شده است، اشاره میایشان - 2

 . 87ص  2«. کافی: ج رودی سر برای جسم است. اگر سر نباشد، جسم نیست به همین ترتیب اگر صبر برود، ایمان نیز میبه منزله
 .17األعراف:  3-
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ــاللهم ليال  جهة إلالناس عن الهدى ويعمل بكل طريق و ــرا    ونهارا   ضـ فال نكون نحن أ  ،وجهرا    سـ
ن نـستقتل ونـستميت لهداية الناس أمر ِف حق بهذا األألى الحق  إهل الحق ومن نريد هداية الناس  أ

 وانقاذهم من جهنم اليت نراها بوضوو مستقرة ِف نهاية طريق الضالل الذي يسريون فيه.

هستی و بر تو واجب است که آنها را با دعوت مواجه سازی. اگر  ات بدان که تو موظف به هدایت خانواده
دهی که رهایشان گرداند؟ در حالی که عذاب دنیا به پایان آنها در آتش دنیا گرفتار شوند، آیا چیزی به آنها نمی

و باشد. حال در برابر آتش آخرت چه باید کرد؟ پس بر تکند، ممکن میرسد و شفای آنکه آن را تحمل میمی
است که از هیچ راهی برای نجات دادن آنها از آتش اخرت و هدایت آنها به حق، کوتاهی نکنی. به دشمن 

 پیش از گوید: » آنگاهخودت و دشمن اهل حق، شیطان رجیم، ابلیس که لعنت خدا بر او باد بنگر که چه می
. آیا متوجه هستی که او (1)یافت « خواهی ناسپاس را بیشترشان و تازممی آنها بر راست از و چپ از و پس از و

رو به سمت آنها آمد و سودی عایدش کند؟ پس اگر از روبهفقط به یک راه برای گمراه کردن مردم، اکتفا نمی
آید. رود بلکه از راهی دیگر و از جهتی متفاوت یعنی از پشت سر به سمتشان میکند و نمینشد، آنان را رها نمی

شود. پس به پروردگارت اه هم سود نبخشید، از راست و اگر باز سودمند نبود از چپ بر آنان وارد میاگر این ر 
سوگند، متوجه این قضیه باشید که او دشمن ما و شما است و برای گمراه کردن مردم از هدایت، خواهان 

نماید. آیا ما، اهل حق کشته شدن و حتی مردن است وشب و روز، آشکارا و نهان، از هر راه و جهتی عمل می
تر نیستند که برای هدایت مردم و رهانیدن خواهند تا مردم را به سوی حق بخوانند، شایستهو کسانی که می

می  که آن را به وضوح در انتهای مسیر گمراهی و حرکت آنان می بینند، خواهان کشته شدن و آنها از جهن 
 مردن  باشند؟

ــحيا وه ،ذنإ  ال  إ لهــدايــة النــاس  وال نَتك طريقــا   وال نمــل   ن ال نكــل  أو فلنتخــذ القرار الصــ
وجئناهم منها، وأسـأل اهلل لك التوفيق والتسـديد وال تنسـين   ال  إو جهة لهداية الناس  أ  ،وسـلكناه

 نا املذنب املقصر ِف حقكم من دعائك.أ
 حمد الحسنأ

راهی برای هدایت مردم کوتاهی نکنیم باید عملکرد درست را اتخاذ کنیم؛ خسته و فرسوده نشویم و از هیچ  
کار و هیچ جهتی را برای هدایت آنان، فرونگذاریم. از خدا برای تو خواهان توفیق و تسدید هستم و مِن گنه 

 تقصیرکار در حق شما را از دعایتان محروم نسازید.
 احمد الحسن  

 
 .17اعراف:  - 1
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 های اسم باطن.: خاصیت۲۲۴پرسش 

ل محمد األئمة واملهديني آاللهم صــــل على محمد و،  بســــم اهلل الرحمن الرحيم :224  /الســــؤال
 .وسلم تسليما  

من يكرر  ن  إلقد سـمعت   ؟سـماء اهلل تعالى أحد أالسـؤال هو: ما هي خواص اسـم الباطن وهو 
م جن  أاســم يا باطن بعدد معني يعلم ما ِف ضــمائر الناس، فهل املوكلني بهذا االســم هم مالئكة  

ل يخدم من الزم تكرار االسـم ن كان هنالك موكَّ إاالسـم  ذاصـالحني ؟ وما هو اسـم املوكل به
 ربعني يوم.أملدة  62  بعدد معني ؟ وقيل بعدد

 املنتصر باليماني -املرسل: خادمك عزام العبيدي 

 العالمین، رب  لله والحمد الرحیم، الرحمن الله بسم
 .تسلیًما وسلم والمهدیین محمد األئمة وآل محمد علی الله وصلی

ام کسانی که به تعدادی معین، خواص اسم باطن که یکی از اسامی خدای متعال است، چیست؟ شنیده 
لین  یا  آشوند.  میآگاه  ، به ضمیر مردم  تکرار کنند  «یا باطن»  اسِم  صالح؟   یانند یا از جن  ااین اسم از فرشتگانموک 

ل این   تعداد معین اسم را تکرار نماید، خدمت   چیست، اگر موکلی وجود داشته باشد که کسی که بهاسم  نام موک 
 مرتبه به مدت چهل روز. 62شود تعداد کند؟ گفته می

 یاری شده با یمانی  –فرستنده: خدمتگزار شما عزام عبیدی  

ل محمد آوصــــلى اهلل على محمد و ،الحمد هلل رب العاملني،  بســــم اهلل الرحمن الرحيم:  الجواب
 األئمة واملهديني وسلم تسليما .

 ينبغي أن ال يطلب املؤمن بذكر اهلل سبحانه غري رضا اهلل.

  پاسخ:
 بسم الله الرحمن الرحیم 

 و الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم تسلیمًا.
 شایسته است که مومن با ذکر خدای سبحان، جز رضای خداوند را طلب ننماید.

اإلنسان هو أولی   ألنها فطرته التي ُفطر علیها، أي إن    ؛ثر علی اإلنسانأا أسماء الله سبحانه وتعالی فلها  وأم  
 مخلوق بأسماء الله سبحانه وتعالی، وتجلي أسماء الله األعظم في الخلق هو إنسان.
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ست که بر اساس اما اسامی خدای سبحان و متعال اثراتی بر انسان دارد زیرا این اسامی،  فطرت انسان ا
آن خلق شده است؛ انسان، اولین مخلوقی بود که با اسامی خدای سبحان و متعال، آفریده شد و تجلی اسامی 

 باشد.ها، انسان میاعظم خداوند در میان آفریده

من يذكر هذا االســــم بعدد معني فإنه يعلم ما ِف ضــــمائر الناس فحاشــــا اهلل ســــبحانه  ن  إا م  أ
ــتار الذي يرجو توبتهم. وإذا كنت تريد أن تبعث وتعالى من أن يهتك   ــحهم وهو السـ خلقه ويفضـ

على كل حال دون   نعم اهلل عليهم من األنبياء واألوصـياء والشـهداء فاذكر اهلل مخلصـا  أمن الذين  
 .أو دنيويا   أخرويا   أو ثوابا   جرا  أأن تطلب أو ترجو 

آگاه شود، هرگز ایناما این که کسی این اسم را به تعداد معینی تکرار کند   طور  و به دنبال آن بر ضمیر مردم 
اری است که امید به نیست که خدای سبحان و متعال، پرده ی خلق را بدرد و آنان را رسوا کند چرا که او ست 

خواهی با انبیا و اوصیا و شهدا که خداوند بر آنها نعمت داده است، مبعوث توبه و بازگشت آنها دارد. اگر می
 ا را خالصانه در همه حال یاد کن بدون این که امیدوار یا خواهان اجر یا ثواب اخروی یا دنیوی باشی.شوی، خد

ــورة النور  ــبحانه وتعالى فاقرأ ســ وإن كنت تريد معرفة بعض الحقائق لتحث الخطى إليه ســ
اقرأ وبعد إكمالها    ،لضـرورة مثل األكل أو الشـرب أو النوم  ة مكررة دون أن تتوقف إال  سـبعني مر  
الى ه تـع ِنَي الأَعِليُم الأَخِبرُي﴾قوـل

َ
أ ــرة اآلالف مر   (1): ﴿نَبَـّ ام أو عشــ ة أـي ه أة خالل ثالـث ـقل، ثم اقرأ قوـل

ُخلُوَها ِبَسالٍم آِمِننَي﴾  ة خالل ثالثة أيام أو أقل.عشرة اآلالف مر   أيضا   (2)تعالى: ﴿ادأ
 أحمد الحسن

به سوی آن معبود سبحان و متعال را استوارتر برداری، خواهی بعضی حقایق را بشناسی تا گام اگر می
ی نور را هفتاد مرتبه پشت سر هم و بدون توقف بخوان مگر برای ضرورتی مانند خوردن یا نوشیدن یا سوره

هزار  دهرا  .(3)« خدای دانا و خبیر به من خبر داد خوابیدن و بعد از تمام کردن آن، این سخن خدای متعال »
را هم     (4)«  ن داخل شویدآبا سالم و امنیت به    »  سپس سخن خدای متعال  ،ه روز یا کمتر بخوانطی سمرتبه  

 .طی سه روز یا کمتر بخوانمرتبه هزار  ده
 احمد الحسن  

 

 
 .3التحریم:  -1
 . 46الحجر:  -2
 .3تحریم:  - 3
 . 46حجر:  - 4
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 : تفسیر سخن خداوند متعال: »ان الذین اذا مسهم.... ثم الیقصرون«۲۲۵پرسش 

 .اللهم صل على محمد وآله األئمة واملهديني، بسم اهلل الرحمن الرحيم :225 /السؤال

ــلوات ربي عليك وعلى آبائك األئمة وأبنائك  ــيدي وموالي ووالدي أحمد صـ ــالم عليك يا سـ السـ
 .املهديني

ــري اآليتني:   ُهمأ   ِإَذا  اتََّقواأ   الَِّذينَ  ِإنَّ ﴿موالي ما تفسـ ــَّ نَ  َطاِئٌف  َمسـ َطانِ  مِّ يأ ــَّ ُرواأ   الشـ  ُهم   َفِإَذا  َتَذكَّ
ِصُرونَ  بأ َوانُُهمأ  * مُّ ونَُهمأ  َوِإخأ ِصُرونَ  الَ  ثُمَّ  الأَغيِّ  ِِف  َيُمدُّ  .(1)﴾ُيقأ

 املغرب -املرسل: أم زينب 

 العالمین رب  لله والحمد الرحیم، الرحمن الله بسم
 .تسلیًما وسلم والمهدیین محمد األئمة وآل محمد علی الله وصلی 

 باد! تینصلوات پروردگارم بر تو و پدران ائمه و فرزندان مهدی   !و پدرم، احمد قا و موالآسالم بر تو ای 
 آنها به ایوسوسه شیطان از چون کنندتقوا پیشه می که » کسانی یه چیست؟آتفسیر این دو موالی من، 

 و کشندمی ضاللت به را ایشان برادرانشان اند * وبصیرت  آن هنگام، صاحب زیرا، کنندمی یاد را خدا، برسد
 .(2)ایستند «بازنمی خویش( عمل )از

 مغرب  -فرستنده: ام زینب 

وصــــلى اهلل على محمد وآله األئمة   ،الحمد هلل رب العاملني،  بســــم اهلل الرحمن الرحيم  الجواب:
 واملهديني وسلم تسليما .

اِهِلنَي  ﴿ـقال تـعالى:   ِرضأ َعِن الأـجَ عأ
َ
ِف َوأ الأُعرأ ُمرأ بـِ

أ
َو َوأ ِذ الأَعفأ غٌ  *خـُ اِن نَزأ يأطـَ ــَّ َك ِمَن الشــ ا َينَزَغنَـّ َوِإمَـّ
ِ ِإنَّهُ َسِميٌع َعِليٌم    ِباّلل 

َتِعذأ ـ  *َفاسأ ُرواأ َفِإَذا ُهــــ ــَ ـــ َطاِن َتَذك  يأ َن الشَّ ُهمأ َطاِئٌف مِّ م ِإنَّ الَِّذيَن اتََّقواأ ِإَذا َمسَّ
ِصـُروَن  بأ ِصُرونَ  *مُّ ونَُهمأ ِِف الأَغيِّ ثُمَّ الَ ُيقأ َوانُُهمأ َيُمدُّ  .(3)﴾َوِإخأ

 پاسخ:
 بسم الله الرحمن الرحیم 

 
 . 202 –  201األعراف: 1- 

 . 202و  201اعراف:  - 2
 . 202 –  199عراف: األ 3- 
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 و الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم تسلیمًا.
روی برگردان * و اگر از شیطان   جاهالن  از  و  ده  فرمان  نیکی  به  و  کن  پیشه  را  فرماید: »عفوخدای متعال می

تقوا پیشه  که ای )برای ارتکاب به گناه( به تو رسید به خدا پناه ببر که او شنوای دانا است * کسانیوسوسه
 اند * وبصیرت  آن هنگام، صاحب زیرا، کنندمی یاد را خدا، برسد آنها به ایوسوسه شیطان از چون کنندمی

 . (1)ایستند«بازنمی خویش( عمل )از و کشندمی ضاللت به را ایشان برادرانشان

ــول ه وتـعالى ـيأمر الرســ ــبحـاـن ألنهم ال  ؛ـباإلعراض عن الجـاهلني وـعدم مجـادلتهم )ص(اهلل ســ
ـــياطني ) ــتهم والشــ اقشــ د مـن ل هم يتمـادون بجهلهم عـن ــتهـدفون الحق ـب خوانهم( يغوونهم إيســ

ــرةم  ويدفعونهم إلى التقد   ــيطان    ،أكرث فأكرث إلى عمق هذه املواجهة الخاسـ خوان إفالجهل والشـ
 تجمعهما الظلمة.

دهد که از جاهالن  روی برگرداند و با آنها مجادله نکند فرمان می پیامبر)ص(خدای سبحان و متعال به 
)برادران آنها(،  دهند و شیاطینزیرا هدف آنان، حقیقت نیست بلکه آنان در مناقشات، نادانیشان را ادامه می

دهند؛ آفرین سوق میی زیانکنند و آنان را هرچه بیشتر و بیشتر به سوی انتهای این مواجههآنان را گمراه می
 گیرد.نادانی و شیطان دو برادرند که تاریکی، هر دو را دربرمی

ِ ﴿وقال تعالى:  َتِعذأ ِباّللَّ غٌ َفاســأ َطاِن نَزأ يأ َك ِمَن الشــَّ َزَغنَّ ا َينأ ِميٌع َعِليٌم َوِإمَّ ا  * ِإنَّهُ ســَ ِإنَّ الَِّذيَن اتََّقوأ
ِصُرونَ  ُروا َفِإَذا ُهمأ ُمبأ َطاِن َتَذكَّ يأ ُهمأ َطاِئٌف ِمَن الشَّ  .(2)﴾ِإَذا َمسَّ

ای )برای ارتکاب به گناه( به تو رسید به خدا پناه ببر که فرماید: »و اگر از شیطان وسوسهخدای متعال می
، کنندمی  یاد  را  خدا،  برسد  آنها  به  ایوسوسه  شیطان  از  چون  کنندتقوا پیشه می  که  دانا است * کسانیاو شنوای  

 .(3)اند«بصیرت  آن هنگام، صاحب زیرا

املؤمن نور ومن النور، والشــــيطان ظلمة ومن الظلمة، فاملؤمن إذا مســــته الظلمة وشــــوشــــت 
ــريـتهمرءاـته وكـد   اِئٌف ِمَن   :رت بصــ ُهمأ طـَ ــَّ غٌ .............. ِإَذا َمســ اِن نَزأ يأطـَ ــَّ َك ِمَن الشــ َزَغنَـّ ا َينأ ﴿َوِإمَـّ

ـــته  ــتـعاذ بنوره من الظلـمة اليت مســ ــبـحاـنه وتـعالى وذكره واســ اِن﴾ التـجأ إلى النور ســ يأطـَ ــَّ الشــ
تَ   ،فيحتويه النور وتنجلي عنه الظلمة اليت مســــته وتعود إليه بصــــريته ِ ِإنَّهُ ﴿......... َفاســــأ  ِباّللَّ

ِعذأ

 
 .202تا  199اعراف:  - 1

 .201 –  200األعراف:  2-
 . 201و  200اعراف  - 3
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ُروَن﴾، وما دخولنا إلى هذه الحياة الدنيا إال   ــِ ُروا َفِإَذا ُهمأ ُمبأصـ ِميٌع َعِليٌم ........... َتَذكَّ ــَ طور من   سـ
فاملتقون يتذكرون ويعودون إلى مبدئهم النور الذي جاءوا منه   ،أطوار مس الظلمة والشـــيطان لنا

َمِئنُّ  َمِئنُّ الأُقلُوبُ ﴿الَِّذيَن آَمُنوا َوَتطأ ِ َتطأ ِر اّللَّ ال ِبِذكأ
َ
ِ أ ِر اّللَّ  .(1)﴾ُقلُوبُُهمأ ِبِذكأ

 حمد الحسن أ

باشد. پس هنگامی که ظلمت به مومن برسد، مومن، نور و از نور است و شیطان، ظلمت و از ظلمت می
ر میآینه ه گناه( به تو رسید ای )برای ارتکاب بگردد: » و اگر از شیطان وسوسهاش مشوش و بصیرتش مکد 

برد و او را یاد برسد « ؛ در آن هنگام به نور سبحان و متعال پناه می آنها به ایوسوسه شیطان از .... چون
گریزد تا نور، او را فرا گیرد و ظلمتی که او را فرا ای که او را فرا گرفته است، به نور او میکند و از تاریکیمی

، کنندمی  یاد  را  صیرتش بازگردد: ».... به خدا پناه ببر که او شنوای دانا است .... خداگرفته بود، کنار برود و به ب
هایی اند «. وارد شدن ما به این زندگی دنیوی، چیزی نیست جز حالتی از حالتبصیرت   آن هنگام، صاحب  زیرا

ند و به سوی مبدأ خویش کنکه تاریکی و شیطان ما را لمس نموده است! پرهیزکاران در این هنگام یاد خدا می
 آگاه یابد.می آرامش خدا یاد به هایشاندل و اندآورده ایمان که گردند: » آنانکه از آن آمدند، یعنی نور، بازمی

 .(2)یابد «می آرامش ها)تنها( با یاد خدا دل که باشید
 احمد الحسن  

****** 

 ها.حجتهای های آشکار در قرآن و باب: قریه۲۲۶پرسش 

 .ل محمدآالسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته .. اللهم صل على محمد و :۲۲۶ /السؤال

 حمد الحســن ببالبأتلقيت جوابكم على األســئلة اليت أرســلتها إلى الســيد    ،ســيدي الكريم
ــرور واللهـفة وممنت لعطفكم عليـنا ـباإلـجاـبة ويعلم اهلل إنـنا متلهفون إلى ــريف  الســ الظهور الشــ

 .)ع(وقلوبنا ترنو إلى أئمة آل محمد

 
 .28الرعد: 1- 

 .28رعد:  - 2
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أن  حمد اليماني هو من أجاب على أسـئليت اليت ال أريد بها إال  أإن كان السـيد    ،سـيدي الكريم
إن كـان الجواب من   د،ل محمـ آمؤمنني موالني فطروا على ـحب محـمد و ةيطمئن قلي وقلوب أخو

ــق   ــئـلة ولو كـان الجأيـماني آل محـمد فلم أتوقع أن يســ ن فهمـنا فهو إواب ـباإلشــــارة فـ ـحد األســ
ــف من اهلل و ـــيدي   ،عن ذنوبـنا الكثرية ن لم نفهم فنســــأل اهلل الـهداـية واملغفرةإكشــ ـفأرجو ســ

 .مذنب مثقل بالذنوب لعبد حقري  الكريم أن تتلطفو بالجواب ولو إشارة

ــيدي الكريم ــيام إلى تمام الليل ولو رأينا الهالل  ،سـ قبل  كان جوابكم الكريم إن تم الصـ
 فهل نفهم منها سيدي أنها إشارة ليشء كما فهمناه منكم.، غيب ونحن بإذن اهلل فاعلونامل

أئمتنا  ســيدي نرجو أن تتقبل ما نطلبه ويعلم اهلل أننا نريد الحق ونحن بحســب ما عرفناه عن
ــين يكون أأنهم يعلمون الغـيب فـهل لي أن  )ع(األطـهار  ــرتكم عن أي يشء يخصــ عرف من حضــ
 .لي واضحا  

ا بـ  وأخريا   ــكري أنرجو عطفكم عليـن ــن العســ اب علم اإلـمام الحســ  )ع( ن نعرف من كـان ـب
والحمد هلل رب العاملني ونسئل . اإلجابة عليه السؤال لم يتم  وهو ما أملحت إليه أن    )ع(واإلمام املهدي  

 .محمد من األئمة واملهديني لآاهلل أن يوفقنا إلى صراطه املستقيم بحق محمد و
 Hadiاملرسل: 

 .محمد وآل محمد علی صل وبرکاته.... اللهم الله ورحمة علیکم السالم
دریافت ارسال کرده بودم با سرور و شادی  سید احمد الحسنبه سوالی که  تان را برایجوابسید بزرگوارم، 

 و هستیم  داند که در انتظار ظهور شریفو خدا میتان سپاسگزارم گوییبر ما برای پاسخ تانلطفو از نمودم 
 .است )ع(ل محمدآ یائمهماالمال از عشق هایمان قلب

آقای بزرگوارم، اگر ممکن است سوال مرا سید احمد یمانی پاسخ بگوید صرفًا برای اطمینان قلبم و قلب 
برادران مومنی که فطرتشان بر دوستی محمد و آل محمد قرار دارد. اگر پاسخ از سوی یمانی آل محمد باشد 

یکی از آنها نادیده گرفته نشود حتی اگر جواب با اشاره باشد؛ اگر فهمیدیم، که کشفی از  انتظار دارم که حتی
طرف خدا است و اگر نفهمیدیم، از خداوند هدایت و بخشایش گناهان بسیارمان را خواستاریم. از سید بزرگوارم 

کار که بار گناهش سنگین ر و گنهی حقیانتظار دارم که لطف نمایند و پاسخ سواالت را ولو با اشاره  به این بنده
 است، عنایت فرمایند.

آقای بزرگوارم، جواب شما بزرگوارانه بود که روزه با فرا رسیدن شب کامل شود حتی اگر هالل را قبل از 
کنیم. آیا از این بفهمیم که این اشاره به چیزی است همان ی خدا چنین میپنهان شدن ببینیم و ما با اجازه

 فهمیم؟ما میطور که از ش
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داند که ما طالب حقیم. ما برحسب شناختی که آقای من، امیدواریم آنچه را طالبیم از ما بپذیری و خدا می
دانستند، آیا چیزی از جانب حضرتتان وجود دارد که غیب می  آنها  که  دانیمداریم، می  )ع(ی اطهارماناز ائمه

 برایم واضح باشد؟من بشناسم و به من اختصاص داشته باشد و 
چه   )ع(و امام مهدی  )ع(و در پایان، امیدواریم که بر ما مهربانی کنید تا بدانیم که باب امام حسن عسکری

 )ع(خواهیم که به حق محمد و آل محمد از ائمه و مهدیینکسی بود. والحمد لله رب العالمین  و از خدا می
 ما را بر راه راست توفیق عنایت فرماید.

 Hadiفرستنده: 

ل محمد وهم آن اهلل جعل حججا  بني الناس وإكرث من موضـع ِف الكتب  أقد بينت ِف   الجواب:
، وكون املقداد حواري الرسول محمد وحجة للرسول )ع(بواب الحجج أو(1)ن  القرى الظاهرة ِف القرآ

مر على الـناس، وكـذا األ  )ع(ن يكون املـقداد حـجة لعلي أومن القرى الـظاهرة ال يمنع   )ص(محـمد
 .بالنسبة لسلمان

  پاسخ:
 بسم الله الرحمن الرحیم 

 ئمة و المهدیین و سلم تسلیمًا.و الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آل محمد اال
نها دهد که آمیقرار  )ع(مردم و آل محمدبین هایی کردم خدا حجتها بیان در بیش از یک جا در کتاب 

. هستند هاحجت هایدروازهطور همین ، و (2)باشندمین آشکار( در قر آ)شهرهای  های ظاهره«همان »قریه
شکار آو از شهرهای  )ص(محمدحضرت و حجتی برای  )ص(محمدخدا مثال وجود مقداد که حواری رسول 

همین مطلب در و  باشد    )ع(شود که مقداد، حجتی بر مردم از طرف  علین نمیآمانع از    ،( بودهظاهر   یه)قری
  مورد سلمان نیز صحیح است.

ن يكون أال يمنع  )ع(ل محمــدآام من مــ إمــة هو من القرى الظــاهرة مع كون فرد من األ :يأ
ــا  أ مـة هو من القرى فراد األأحـد أمـام الـذي يخلفـه، وكـذا كون من القرى الظـاهرة مع اإل يضـــ

 
د بن الصدوق،قال: حدثنا أبي، ومحمد بن الحسن بن أحمد بن الولید )رضي الله عنهما( قاال: حدثنا عبد الله بن جعفر الحمیري، قال: حدثني محمروی  -1

امنا شرار خلق خصالح الهمداني، قال: کتبت إلی صاحب الزمان)ع(: إن  أهل بیتي یؤذونني ویقرعونني بالحدیث الذي روي عن آبائك)ع( أنهم قالوا: قوامنا و د 
ِتي َباَرْکَنا ِفیَها ُقًری َظاِهرَ  ًة"، ونحن والله القری التي بارك الله فیها وأنتم القری الله، فکتب: )ویحکم، أما تقرؤون ما قال عزوجل: "َوَجَعْلَنا َبْیَنُهْم َوَبْیَن اْلُقَری الَّ

 . 483الظاهرة( کمال الدین وتمام النعمة: ص
کنند، نقل می )ع(نوشتم که اهل بیت من، مرا با حدیثی که از پدرانت )ع(گوید: به صاحب الزماند: .... محمد بن صالح همدانی میکنصدوق روایت می - 2

ام ما و خادمان ما شریرترین خلق خدا هستند. در پاسخ نوشت: »دهند مبنی بر این که آنها میآزار می : فرمایدند میاید که خداووای بر شما! آیا نخواندهگویند: قو 
تي باَرْکنا فیها ُقرًي ظاِهَرةً » سوگند، ما همان و به خدا ( هایی آشکار قرار دادیم هایی که برکت دادیم، قریهو بین آنها و بین قریه « )َو َجَعْلنا َبْیَنُهْم َو َبْیَن اْلُقَري اَل 

 . 483«. کمال الدین و تمام النعمه: ص های آشکار هستیدهایی هستیم که خداوند برکتشان داده است و شما قریهقریه

http://www.tadabbor.org/?page=tadabbor&SOID=34&AYID=18
http://www.tadabbor.org/?page=tadabbor&SOID=34&AYID=18
http://www.tadabbor.org/?page=tadabbor&SOID=34&AYID=18
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ن يخلفه أيمكن    يضـا  أو .فضـلهمأنعم هناك    ،ه الوحيدن  أال يعين    )ع(ل محمدآمام من إالظاهرة مع 
 آخر عند موته.

 )ع( همراه با امامی از آل محمدشکار( آ)شهرهای های ظاهره« یعنی: اگر یکی از افراد امت که از »قریه
رای ظاهرهباشد، مانع از آن نمی

ُ
ی( همراه با امام پس از او نیز باشد. همچنین شود که از شهرهای آشکار )ق

، باشد به آن معنی )ع(می از آل محمداگر یکی از افراد امت از شهرهای آشکار )قرای ظاهره( همراه با اما
نیست که این شخص یگانه است. آری، او در آنجا برترین آنها است و نیز ممکن است پس از مرگش، شخص 

 دیگری جانشین او شود.

ول كمثال كان من القرى الظاهرة مع الحسن العسكري ومحمد املهدي صلوات والسفري األ
 .اهلل عليهما

ول از  شهرهای آشکار )قرای ظاهره( همراه با امام حسن عسکری و محمد به عنوان مثال، سفیر ا
 بود. )ع(المهدی

 .ك ِف الباب الذي ابتليت به اليوم وستُسأل عنه غدا  ن تجعل جهدك وهم  أنصيحيت لك  خريا  أو

تت را در دروازه وده ای قرار دهی که امروز با آن آزمدر پایان نصیحت من به شما این است که کوشش و هم 
 شوی و فردا در مورد آن از تو پرسیده خواهد شد. می

 .(1): )الركن اليماني باب من أبواب الجنة لم يغلقه اهلل منذ فتحه( )ع(قال الصادق 

ن را آهای بهشت است که خدا از روزی که ای از دروازهوازهر رکن یمانی د فرماید: »می )ع(امام صادق
 .(2)« گشود، نبست

مـنه الجـنة ، وفـيه نهر من الجـنة تلقى فـيه أعـمال  ـندـخل: )الركن اليـماني ـبابـنا اـلذي )ع(وـقال 
 .(3)العباد(

 أحمد الحسن

 
 . 409ص 4الکافي: ج -1
 . 409ص  4کافی: ج  - 2
 . 208ص 2من ال یحضره الفقیه: ج -3
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ن آشویم و در ن وارد بهشت میآست که از ا ما یرکن یمانی دروازه فرمود: » )ع(همچنین امام صادق
 .(1)« شودن ریخته میآرودی از بهشت است که اعمال بندگان در 

 احمد الحسن  

****** 

 ای به امام مهدی)ع(: عریضه۲۲۷پرسش 

عندي سـؤال ،  السـالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،  بسـم اهلل الرحمن الرحيم  :227  /السـؤال
 .الفداءرواحنا له أحمد الحسن أن يكون الجواب من السيد أتمىن أو

ســبحانه  لى اهللإهذه العريضــة توســل   ،)ع(لى االمام الحجة بن الحســن إتوجد عريضــة   س:
ِف  رمىوتُ  ربعةحد الســـفراء األأل  ويوك   تكتب وتكتب الحاجة اليت تراد مام الحجةوتعالى باإل
ـهذا  ـهل ،غيـبة النعـمانينوار وِف قرئتـها ِف كـتاب بحـار األ ـهذه العريضـــــة ،و البرئأالنهر الجـاري 
 سـكنها كثري من الناس جربوا هذه العريضـةأ؟ وكثري من الناس ِف املنطقة اليت   ال وأصـحيا 

 و ال ؟أجابة السريعة، هل هذا صحيا وحصلوا على اإل

 ووفقكم اهلل ِف كل خري مع الشكر الجزيل. تمىن الرد على هذا السؤالأ
 كندا -م نور أاملرسل: 

 وبرکاته الله ورحمة علیکم السالم الرحیم، الرحمن الله بسم
 .سوالی دارم که امیدوارم سید احمد الحسن که ارواح ما فدای او شود، پاسخ دهد

به  )ع(امام حجت ین به واسطهآاست که در  وجود دارد )ع(حجت بن الحسنای به امام عریضهسوال: 
ن نوشته آشود هم روی می شود و حاجتی که درخواستاین عریضه نوشته می ؛شودخدا توسل جسته می

. این عریضه شودانداخته می یچاه به به نهری جاری یا شود و موکل آن میشود و یکی از سفرای اربعه می
 ی ؟ و بسیاری از مردمی که در منطقهخیریا درست است یا آ. مخواندنعمانی را در کتاب بحار االنوار و غیبت 

 اند؛ آیا این مطلب درست است یا خیر؟شدهاجابت سرعت و به اند ما هستند این عریضه را تجربه کرده
 امیدوارم جواب این سوال را دریافت نمایم. خداوند شما را در هر خیری توفیق دهد. با تشکر فراوان!

 کانادا  -فرستنده: ام نور 

 
 . 208ص  2من ال یحضره الفقیه: ج  - 1
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وصــلى اهلل على محمد وآله األئمة   ،والحمد هلل رب العاملني،  بســم اهلل الرحمن الرحيم  الجواب:
 .واملهديني وسلم تسليما  

 .اهلل يعلم ما ِف القلب قبل أن يخرج على اللسان فإن   ،الدعاء يكفي وال داعي للكتابة
 أحمد الحسن

  پاسخ:
 بسم الله الرحمن الرحیم 

 المهدیین و سلم تسلیمًا.و الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آل محمد االئمة و 
نکه بر زبان آحتی پیش از داند را مینچه در قلب است آ وندکند و نوشتن الزم نیست. خدادعا کفایت می

 .جاری شود
 احمد الحسن  

****** 

 : درخواست نصیحت.۲۲۸پرسش 

والصــالة والســالم على ســيدنا محمد وآل الطاهرين   ،بســم اهلل الرحمن الرحيم  :228  /الســؤال
 .ئمة واملهديني وسلم تسليما  األ

 إلى بقية نور اهلل ِف أرضه، إلى سليل العَتة الصالحة. وبعد ...

ـــيدي وموالي فداك أبي وأمي، أتمىن من العلي الـقدير ــاليت  ســ أن ال تثقـلك قراءة والرد على رســ
 توـصيين الخـضوع والتـسليم ألمرك. أود منكم ـسيدي أن  هذه، فأنت أولى مين بنفيسـ وال أملك إال  

ا بحالنا وأنت أعلم بما هو أصـلا لنا أنا وأمي وإخواي ِف اإليمان اللذان يسـكنان معي فأنت أدرى من  
 ِف أمرنا.

والـسالم عليكم ، على محمد وآل محمد الطاهرين األئمة واملهديني وـسلم تـسليما   وـصل اللهم
 .ورحمة اهلل وبركاته

 املغرب -رسل: يوسف بن محمدامل
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 وسلم الطاهرین األئمة والمهدیین وآل محمد سیدنا علی والسالم والصالة الرحیم، الرحمن الله بسم
 .تسلیماً 

 ....عترت صالح یبه فرزند برگزیده ش،نور خدا بر زمین یبه باقیمانده.... و بعد
که خواندن توانا )علی و قدیر( مسألت دارم و  بلندمرتبهفدایت! از خدای به پدر و مادرم  ،سید و موالی من

و جز خضوع و اولویت دارید من خود بر من نسبت به شما  .دشوار نباشد انن برایتآبه دادن ام و پاسخ نامه
کنند که با من زندگی میام مادرم و دو برادر ایمانیندارم. امیدوارم که به من و شما فرمان در برابر تسلیم 
آگاهای توصیه تری و آنچه در کار ما به صالح ما است را بهتر بفرمایی چرا که شما از حال ما نسبت به خود ما 

 دانی.از خود ما می
 تسلیًما وسلم والمهدیین األئمة الطاهرین محمد وآل محمد علی اللهم وصل

 وبرکاته. الله ورحمة علیکم والسالم
 مغرب  -فرستنده: یوسف بن محمد 

وصــلى اهلل على محمد وآله األئمة   ،والحمد هلل رب العاملني،   الرحمن الرحيمبســم اهلل  الجواب:
 .واملهديني وسلم تسليما  

ـــيك أن ترب واـلدـتك وأن  ــكن مع واـلدـتك وـهذه نعـمة أنعم اهلل بـها علـيك ـفأوصــ قـلت إـنك تســ
ــله كلماتي بمحاربة النفس  ــيك وأويص من تصـ ــبحانه، وأوصـ ــاها فيما يرهلل اهلل سـ تطلب رضـ

وليكن جهدك ِف عمل يرهلل ربك سبحانه   ،أعدى أعداء اإلنسان، حارب نفسك وانصر ربكفإنها  
 بإرادته سبحانه. نه ال يضرك سخ  الخلق مع رضاه وال ينفعك أهل األرض ولو اجتمعوا إال  إف

 أحمد الحسن

  پاسخ:
 بسم الله الرحمن الرحیم 

 محمد االئمة و المهدیین و سلم تسلیمًا.و الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آل 
کنی که این نعمتی است که خدا آن را بر تو ارزانی داشته است؛ پس به تو توصیه گفتی با مادرت زندگی می

کنم که به مادرت نیکی کنی و رضایتش را در آنچه مورد رضای خدای سبحان است، بطلبی؛ و تو و هر می
ترین دشمن انسان است. با نفست کنم که سخته نبرد با نفس توصیه میرسد را بکسی که کلماتم به او می

بجنگ و خدایت را یاری کن. باید تالشت در کاری باشد که پروردگار سبحانت را راضی کند. بدان در صورتی 
ی اهل زمین حتی اگر جمع شوند جز به رساند، و همهکه رضایت او فراهم باشد، خشم خلق به تو زیانی نمی

 رسانند.ی آن معبود سبحان، سودی به تو نمیدهارا
 احمد الحسن  
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 : ارتباط بین اذان و رویای ابراهیم)ع(.۲۲۹پرسش 

حيث إنه رأى كوكبا  فكأن اعَتافه   )ع(صار لدي رب  بني األذان ورؤيا إبراهيم    :229  /السؤال
 عليا   شــهد أن  أ) :واعَتافه هو  ،املهدي واملهديني من ولده حجج اهلل( وقمرا   )أشــهد أن    :بربوبيته له هو

رسـول اهلل( ووصـوله إلى مقام   محمدا   شـهد أن  أ) :واعَتافه هو  ،واألئمة من ولده حجج اهلل( وشـمسـا  
ـــهد أن ال إـله إال  أ) :التوحـيد هو اهلل(، وـهذه هي مراـتب املعرـفة الحق كـما فهـمت، ولكـل مرتـبة  شــ
 درجات.عشر 

فهل هذا الفهم صـحيا ؟ وهذا الرب  صـحيا ونافع ؟؟؟ أ تزيدني موالي حفظك اهلل سـبحانه 
 ورعاك ومكنك ؟ 

 املرسل: استاذ زكي

ن نسبت آنگاه که ستاره را دید گویا بر ربوبیت  آوجود دارد:    )ع(رویای ابراهیماذان و  ارتباطی بین  به نظر من  
که ماه را دید، اعتراف کرد هنگامی و  «المهدی و المهدیین من ولده حجج اللهاشهد ان »به خود اعتراف کرد 

اشهد ان محمد رسول »نگاه که خورشید را دید اعتراف کرد آو  «و االئمة من ولده حجج الله اشهد ان علیاً »
حق شناخت  اتب  گونه که فهمیدم اینها مر  نآو    «اشهد ان ال اله اال الله»توحید یعنی  مقام  به  رسیدنش  و    «الله

 .درجه دارد »َده«است و هر کدامش 
بر من بیفزای، آقای  ؟استسودمند صحیح و یا این ارتباط برقرار کردن آدرست است؟ و استنباط یا این آ

 من؛ خدای سبحان حفظت کند و سرپرستت باشد و تمکینت دهد!
 فرستنده: استاد ذکی

له األئمة آوصــلى اهلل على محمد و  ،العاملنيوالحمد هلل رب ،  بســم اهلل الرحمن الرحيم  الجواب:
 .واملهديني وسلم تسليما  

ا عالقة الشهادات الثالث ِف اآلذان م  أفنعم، و  )ع(الشهادات الثالث مرتبطة برؤيا إبراهيم   ن  أا م  أ
َفِصَياُم ﴿  ،باملعرفة والتوحيد فهي الثالث اليت ِف الحج )أي الوالية(  )ع(واملشاهدات الثالث إلبراهيم  

لُهُ َحاضـِ  هأ
َ
َرةٌ َكاِمَلٌة َذِلَك مِلَنأ َلمأ َيُكنأ أ ُتمأ ِتلأَك َعشـَ َعٍة ِإَذا َرَجعأ بأ يَّاٍم ِِف الأَحجِّ َوسـَ

َ
ِجِد َثالَثِة أ َسـأ ِري املأ
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ــرادق العر  إن   :، أي(1)﴾الأَحَرامِ  األعظم والعر  األعظم والكر . وـهذه الثالـثة  الثالـثة هي ســ
 )ص(فمحـمد  ،وأيضـــــا  لكـل منهم مـقاـمه ودوره، )ص(كلهم محـمد )ع(فهم ،)ص(كلـها محـمد

ــرادق العر  األعظم فهو الحـجاب بني الـخالق وخلـقه ولواله لم تـفاض املعرـفة فهو )ن(  )ص(هو ســ
ُطُرونَ ﴿ِف قوـله تـعالى:  ــأ ا َيســ واألئـمة هم العر  األعظم فمنهم تـفاض املعرـفة ، (2)﴾نأ َوالأَقَلِم َومـَ

الى:  ه تـع ُطُرونَ ﴿فهم )القلم( ِف قوـل ــأ ا َيســ واملـهديون هم الكر  فبهم تتحقق  ،﴾نأ َوالأَقَلِم َوـمَ
ه تعـالى:  ــطرون ِف قوـل ذين يســ ُطُرونَ ﴿املعرفـة فهم اـل ــأ ا َيســ ، فـاملهـديون يمثلون ﴾نأ َوالأَقَلِم َومـَ

ــالى:  ــال تع ــدرة، ق عَ ﴿الق ــِ ا َوُهَو الأَعِليُّ  َوســ ــَ ُظُهم رأَض َوال َيُؤوُدُه ِحفأ
َ اَواِت َواألأ ــَ م ــَّ هُ الســ ــُّ ي ــِ ســ ُكرأ

ولهذا شـيعت هذه   ؛، فالكر  يمثل القدرة والهيمنة على السـماوات السـبع واألرض(3)﴾الأَعِظيمُ 
ألنها متعلقة بمن يمثلون القدرة وـستتحقق بهم املعرفة   ؛اآلية عند نزولها مالئكة الـسبع الـشداد

 نزولها أيضا  يعين قرب تحقق القدرة والحاكمية اإللهية. والعشرين، وألن   ةبحروفها السبع
 أحمد الحسن

  پاسخ:
 بسم الله الرحمن الرحیم 

 و صلی الله علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم تسلیمًا.و الحمد لله رب العالمین، 
 های طور است. اما ارتباط شهادت  است، بله همین  )ع(گانه، مرتبط با رویای ابراهیمسه  هایاینکه شهادت 

ای است که در گانهی شناخت و توحید، همان سهدرباره )ع(ی ابراهیمگانهگانه در اذان و مشاهدات سهسه
 شود؛  کامل  روز  ده  تا  بازگردد،  حج  از  چون  روز  هفت  و  بدارد،  روزه  حج  در  روز  ج وجود دارد )یعنی والیت(: »سهح

های عرش اعظم و این سه تا، پرده؛    (4)اهلش در مسجد الحرام ساکن نباشد «  که  است کسی  برای حکم  این
هستند   )ص(شان، محمدهمه  )ع(است. ائمه  )ص(محمدگی  همگانه،  این سه  ؛عرش اعظم و کرسی هستند

میان خالق و حجابی عرش اعظم و  یپرده )ص(محمد. نها مقام و جایگاهی استآ، و نیز برای هر کدام از 
 . او »نون« است در سخن خدای متعال »رسیدبه کسی نمیو شناخت ست  و اگر او نبود، معرفت ش اخلق
آنان  ؛رسدنان معرفت به خلق میآند و از اعرش اعظم )ع(و ائمه  (5)« نویسندنچه میآسوگند به قلم و  ،نون

ون، کرسی َوَما َواْلَقَلم قلم هستند در سخن خدای متعال »ن اند و با آنها معرفت تحقق َیْسطُرون« و مهدی 
ون تمثیل  َوَما َواْلَقَلم نویسند در سخن خدای متعال »نیابد؛ آنان کسانی هستند که میمی َیْسطُرون«؛ مهدی 

 دشوار  او  بر آنها  و نگهداری  دربر دارد؛  را  زمین  و  هاآسمان  او  فرماید: » کرسیقدرت هستند. خدای متعال می
 

 . 196البقرة:  -1
 .1القلم:  -2
 . 255البقرة:  -3
 . 196بقره:  - 4
 .1قلم:  - 5
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به ؛ گانه و زمین استهای هفتسمانآقدرت و تسلط بر تمثیل کرسی، . (1)است « بزرگ و بلندپایه او نیست؛
زیرا این   ؛شیعه شدند  ،السبع الشداد(مالئکة  سمان سخت )آشتگان هفت  یه، فر آنزول این    مهمین دلیل هنگا

یابد و تحقق می حرف معرفت، نها بیست و هفتآ یو به وسیلهاند به کسانی است که تمثیل قدرت یه متعلق آ
 الهی.یعنی نزدیکی تحقق قدرت و حاکمیت ین آیه، دلیل که نزول ااین نیز به 

 احمد الحسن  

****** 

 ی اخالص )توحید(.: قرائت سوره۲۳۰پرسش 

-  ُهوَ   ُقلأ ﴿بســم اهلل الرحمن الرحيم  :  هل يجوز قراءة ســورة اإلخالص هكذا :230  /الســؤال
ُ   - وقف( ثم إكمـال القراءة) دٌ  اّللَّ حـَ

َ
ُ  * أ دُ  اّللَّ مـَ ــَّ دأ  َلمأ  * الصــ دأ  َوَلمأ  َيلـِ

هُ  َيُكن َوَلمأ  * ُيولـَ  ُكُفوا   لَـّ
َحدٌ 
َ
 ؟ ﴾أ

األخوة األنصـار اعَتض على هذه القراءة قائال : صـليت خلف السـيد ما يقرب من ـسنتني ألن أحد  
ما كان يقرأ بالفصـــل بني )قل هو( )اهلل أحد( بل يقرأها بالوصـــل. فداخلين الخوف من القراءة اليت 

 قرأت بها فأحببت أن أستبني أوال ، وثانيا : هل يجوز القراءة بالفصل ؟؟
 املرسل: استاذ زكي

لقرائت سوره آیا
ُ
هُ  ـ سپس تکمیل قرائت )وقف(ُهَو ـ ی اخالص به این صورت مجاز است؟ »ق أَحٌد *  اللَّ

هُ  َمُد  اللَّ هُ  َیکن َوَلْم  ُیَولْد  َوَلْم  َیِلْد  َلْم  * الصَّ  أَحٌد«. ُکفًوا لَّ
نماز خواندم   ()عدو سال پشت سیدنزدیک به  خواندن اعتراض کرد و گفت    یزیرا یکی از انصار بر این نحوه

نوع از کرد. بلکه به صورت پیوسته قرائت میخواند مین «الله احد»و  «قل هو»بین جدا ن را به صورت آو 
به توان اینها را ییا مو دوست داشتم که اواًل این موضوع را بیان کنم و ثانیًا بدانم آ قرائتی که داشتم ترسیدم

  صورت جدا از هم قرائت نمود؟
 فرستنده: استاد زکی 

 
 . 255بقره:  - 1
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ــم اهلل الرحمن الرحيم  الجواب: ــلى اهلل على محمد واله األئمة ،  بسـ والحمد هلل رب العاملني وصـ
 .واملهديني وسلم تسليما  

إذا لم تقصـد بالفصـل قطع الكالم وبداية كالم جديد يجوز، فالبد أن تلتفت إلى أن اهلل احد 
 وصف لـ )هو(.

 أحمد الحسن

 پاسخ:
 بسم الله الرحمن الرحیم 

 و الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم تسلیمًا.
باید توجه کنی که  .، مجاز استنباشدکالمی جدید شروع و قطع کالم نها، آاز جدا کردن مقصودت اگر 

 .است «هو»برای توصیفی  «الله احد»
 احمد الحسن  

ن خدایی است که آ یسپاس و ستایش شایستهبیان سخن امام علی)ع(: » :۲۳۱پرسش 
 ....«. ها را بازداشتگمان

ــؤال ِف إـحدى خطـبه: )الحـمد هلل اـلذي منع األوـهام أن  )ع(ـما بـيان قول أمري املؤمنني  :231 /الســ
 ؟( 1)وجوده .. وحجب العقول أن تتخيل ذاته المتناعها من الشبه والتشاكل( تنال إال  

 املرسل: استاذ زكي

ن خدایی است آ  یسپاس و ستایش شایسته  ها چیست: »در یکی از خطبه  )ع(معنی این سخن امیرالمونین
ذات ذات او را نکنند زیرا    اِل ها را پوشاند تا خیو عقلش....  وجودکه به او برسند مگر بر  ها را بازداشت  که گمان

 .(2)« ها، بازداشته شده استها و شکلاز شباهتاو 
 فرستنده: استاد زکی 

له األئمة آوصــلى اهلل على محمد و  ،والحمد هلل رب العاملني،  بســم اهلل الرحمن الرحيم  الجواب:
 .واملهديني وسلم تسليما  

 
 . 172ص 1، مصباح البالغة: ج18ص 8الکافي: ج -1
 . 172ص  1؛  مصباح البالغه: ج   18ص  8کافی: ج  - 2
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املعرفة تتحقق لْلنسـان عندما  إن   :معرفته )هو( سـبحانه ِف العجز عن معرفته سـبحانه، أي ن  إ
وهذا يتحقق عندما يســلك اإلنســان الطريق إلى اهلل   ،ه عاجز عن معرفته ســبحانه وتعالىن  أيعرف  

 سبحانه وتعالى حىت يصل إلى معرفة عجزه عن املعرفة.

 پاسخ:
 بسم الله الرحمن الرحیم 

 لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم تسلیمًا.و الحمد 
معرفت او )هو( در ناتوانی از معرفت او سبحان و تعالی است؛ یعنی معرفت، هنگامی برای انسان محقق 

که انسان شود  شود که بفهمد او از شناخت خدای سبحان و متعال، ناتوان است و این، هنگامی محقق میمی
 در مسیر به سوی خدای سبحان ومتعال گام بردارد تا به ناتوانی خود از معرفت، برسد.

العجز أعظم  ن  أوـهذا العجز ِف مـقامي الحقيـقة )هو( واـلذات )اهلل(، ففي مـقام الحقيـقة أكـيد 
ــبحـ  ،ه موجود وحىت ـهذا الوجود ممتنع عن النـيل و اإلدراكنـ  أ فال معرـفة إال   إدراكـه )هو( ســ ه ـف اـن
الى ممتنع ذات اإللهـية )اهلل( فحىت معرـفة  :أي ،(1) وكـذا إدراك أثره ،وتـع ه موجود هي معرـفة أاـل ـن

 ثر أثره وتجلي تجليه سبحانه وتعالى.أألنها حىت ال تستند إلى أثره بل إلى   ؛ناقصة وغري مكتملة

کنم که در مقام حقیقت، که ناتوانی میباشد. تاکید این ناتوانی در دو مقام حقیقت )هو( و ذات )الله( می
بیشتر است؛ پس معرفتی نیست جز این که او وجود دارد و اگرچه این وجود، دور از دسترس و قابل درک 

؛ (2)نباشد. ادراک خدای سبحان و متعال )هو(، ممکن نیست و به همین ترتیب ادراک اثر او نیز ممکن نیست
باشد زیرا حتی معرفت به این که او وجود دارد، معرفتی ناقص و غیرکامل مییعنی: ذات الهی )الله( و حتی 

ی او سبحان و متعال میاین وجود داشتن مستند به اثر او نمی ی تجل   باشد.باشد بلکه مستند به اثر اثرش و تجل 

ممكن حـيث  (3) إدراك األثر ن  أل ؛وـما يخب اـلذات اإللهـية )اهلل( ـفإدراك الوجود هـنا ممكن
ولكن العجز هـنا يكون عن إدراك  ،ثر اـلذات مخلوق يحي  بوجوده وحقيقـته؛ ألنـها نفســـــهأ إن  

ــور حقيقتهـا كونهـا الكمـال املطلق )اهلل( أو كونهـا الرحمـة املطلقـة )الرحمن  ،الـذات أو تصــ
هـما ـفاملعرـفة املتحقـقة ـباألثر م  ،أو كونـها القهر املطلق ........  ،أو كونـها الـقدرة املطلـقة  ،الرحيم(

 ن  إفمهـما عرـفت الرحـمة فـ  ،كـاـنت تبقى ـناقصـــــة عن أن تكون هي الحقيـقة وتـمام معرـفة اـلذات

 
 . األثر هنا لیس بمعنی ماصدر عنه، بل هو ما أظهره سبحانه لخلقه لیعرفوه سبحانه وتعالی -1
 دهد تا او سبحان و تعالی را بشناسند. شود، نیست بلکه آن چیزی است که خدای سبحان را برای خلقش  نشان میدر اینجا به معنی آنچه از او صادر میاثر    - 2
 األثر هنا بمعنی الصادر عن الله سبحانه أو المخلوق الذي خلقه الله سبحانه. -3
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فال تمثــل واقع الرحمــة ِف  ،ال ِف الالهوت -ألنــك ِف الخلق  -معرفتــك تبقى معرفــة ِف الخلق 
 الالهوت، إذن تكون املعرفة هنا هي ِف العجز عن املعرفة التامة.

 أحمد الحسن

 ( 1)باشد؛ زیرا درک اثرذات الهی )الله( است، درک وجود در این مرتبه است که ممکن میآنچه مخصوص 
پذیر است؛ زیرا اثر ذات، مخلوقی است که با وجود و حقیقتش، بر آن احاطه دارد؛ زیرا ذات او، خود او امکان

، »کمال مطلق« )الله( است. ولی عجز در اینجا، ناتوانی از ادراک ذات یا تصور حقیقت آن است که وجود آن
باشد یا وجود آن، »قدرت مطلق« یا وجود آن »قهر است یا وجود آن، »رحمت مطلق« )الرحمن الرحیم( می

شود؛ چه ناقص باقی بماند از آن که عین حقیقت و تمام مطلق« .... است. پس معرفتی که با اثر، محقق می
ماند زیرا شما در خلق تی است که در خلق باقی میمعرفت باشد و چه رحمت شناخته شود، معرفت شما، معرف

باشد. بنابراین معرفت در اینجا، ناتوانی از معرفت هستی و نه در الهوت، و تمثیل رحمت حقیقی در الهوت نمی
 کامل است.

 احمد الحسن 
 : چگونه از منیت خالص شوم؟۲۳۲پرسش 

محمد وآله الطيبني الطاهرين   اللهم صـل على سـيدنا،  بسـم اهلل الرحمن الرحيم  :232  /السـؤال
 .األئمة واملهديني وسلم تسليما  

السـالم عليك ، السـالم عليك يا ني اهلل ،السـالم عليك يا سـيدي وموالي يا رسـول اإلمام املهدي
الـسالم عليك يا فادي   ،الـسالم عليك يا من لواله ـساخت األرض بعمارها  ،يا من يرزق الناس بفـضله

إني أسـتغفر اهلل ،  ن الني املصـطفى وبن علي املرتَضـ وبن فاطمة الزهراءالسـالم عليك يا ب ،عيىسـ 
وأي ذنب أعظم  ،وأتوب إليه من عظيم جرمي وذني الذي ســـود عندك وجهي يا موالي ومالك رقي

 لي. فاغفر ،من تقصريي ِف حقك

معناه:  أراني اهلل رؤيا وكنت تخاطبين فيها يا موالي وقلت لي ما ،يا يوســف آل محمد ســيدي
 .تخليص من األنانية ،مننا عليك بنعم وأريناك رؤى كما أرينا املؤمنني

ــيدي ــيده مين وال أكرث  ســ ــد جرأة على ســ  وموالي أعلم أن ليس على وجه األرض من هو أشــ
أن تعفو عين وأدعوه تعالى   لكين أرجو اهلل دائما   ،معصـية مين وأني ال أسـتحق أن أكلمك سـيدي

 .وأن يجعلين من خلب أتباعك ومن خدامك املطيعني ،سليما   أن يرزقين قلبا  

 
 شود یا مخلوقی است که خدای سبحان آن را خلق نمود.ی سبحان صادر میاثر در اینجا به معنی آن چیزی است که از خدا - 1
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 أرجوك سيدي كيف أتخلب من األنانية ؟

ــواك موالي ـيا موالي أـنت  ،أتوســـــل إلـيك موالي أعف عن أمـتك وتـجاوز عنـها فال مولى لـها ســ
 .والحمد هلل وحده وحده وحده ،املولى   املولى وأنا العبد وهل يرحم العبد إال

  YA MAHDI املرسل: 

 وسلم والمهدیین األئمة الطیبین الطاهرین وآله محمد سیدنا علی صل اللهم الرحیم، الرحمن الله بسم
 .تسلیًما

! سالم بر تو که با نبی  خدا! سالم بر تو ای )ع(امام مهدیی فرستادهو آقای من و  سالم بر تو ای موال
شد! سالم بر تو ای اهلش ویران می ارسانی! سالم بر تو که اگر نبودی زمین بمیروزی مردم  هب شفضل

ه ازهرا! به درگ  ی! سالم بر تو ای فرزند نبی مصطفی و فرزند علی مرتضی و فرزند فاطمه)ع(عیسی  یفداشده
ای موالی  ،گردمام را نزد تو سیاه کرده است، به سوی خدا بازمیکنم و از گناهانی که چهرهخدا استغفار می

 ناهی باالتر از کوتاهی در حق تو! پس مرا ببخشای.گچه ام! ، ای مالک بندگیمن
، گفتیبا من سخن میرویا  ن  آدر  شما  رویایی نشان داد و  به من    وند! خدا)ع(ل محمدآای یوسف    من،قای  آ

هایی بر تو منت نهادیم! و به تو با نعمتفرمودی که معنایش چنین بود: »چیزی می. به من ای آقای من
ت از  ،دهیمگونه که به مومنین نشان میمانرویایی را نشان دادیم ه  «.رها شومنی 

و باشد قایش جرات داشته آبیشتر از من بر وجود ندارد که دانم کسی روی این زمین ! میمن قا و موالیآ
از خدا امید مرتب . ولی ، ای آقای منو من شایسته نیستم که با تو سخن بگویموجود ندارد کارتر از من ه اگن

لبی سالم ببخشد و مرا از یاران خالصت و خادمان قخواهم که به من  متعال میخدای  دارم که مرا ببخشی و از  
 .مطیعت قرار دهد

ت( ت چگونه از انانی  ای آقای من، امید دارم به تو   رها شوم؟)منی 
کنم و موالیی جز تو ندارم. موالی جویم ای موالی من که از امت تو بازنمانم و از آن تجاوز نبه تو توسل می

من، ای موالی من، تو موالیی و من بنده و آیا شایسته است که بنده جز از موال انتظار ترحم داشته باشد؟ 
 والحمد لله وحده، وحده، وحده.

 YA MAHDIفرستنده: 

له األئمة آوصــلى اهلل على محمد و  ،والحمد هلل رب العاملني،  بســم اهلل الرحمن الرحيم  جواب:ال
 .واملهديني وسلم تسليما  

ــه وال يرى إال   ــان يتخلب من األنا عندما ال يرى نفســ ربه قبل كل يشء ومع كل يشء   اإلنســ
لى الشـــيطان والشـــر املســـتبطن فينا ولنعمل كل ما ِف وســـعنا إفلنلتفت    وبعد كل يشء. ودائما  
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ذه النفس اليت تقف بصـــالفة ودون حياء لتثبت أنها موجودة ه، (1)لقتله فأعدى أعدائنا هي أنفســـنا  
ربما إنأ تحرك اإلنســـان بهذا االتجاه وراقب وحارب عدوه بل   ،ِف مقابل وجود اهلل ســـبحانه وتعالى

 لى ما شاء اهلل من املعرفة اليت يريدها اهلل لْلنسان.إألد أعداءه نفسه سيصل 

 پاسخ:
 بسم الله الرحمن الرحیم 

 و الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم تسلیمًا.
ت رها می شود که خود را نبیند و جز پروردگارش را پیش از هر چیز، و با هر چیز و پس از انسان وقتی از منی 

ی  که در درون ما است، باشیم و باید هر چه در توان داریم برای هر چیز، نبیند. دایم باید متوجه شیطان و شر 
. این نفس است که بدون حیا و با صدای (2)تریِن دشمنان ما، نفس خود ما استکشتن آن به کار بریم. دشمن

آورد، تا ثابت کند که در برابر خدای سبحان و متعال وجود دارد. چه بسا اگر انسان در این بلند فریاد برمی
ت حرکت کند و مراقبت نماید و با دشمنش، بلکه بدترین دشمنش، یعنی نفس خودش بجنگد به آن میزان جه

 معرفت که خدا برای انسان اراده فرموده است، خواهد رسید.

ه فـماذا أـم   د أن نخجـل مـما نحن فـي ا الـب ه ـفالحق أقول لكم إنـن ا إن كنتم ترـيدون الحق كـل
ا  ولكن من منــ  ، و .. و ...... وكمــاال   نريــد بقــاء  وخلودا   نريــد نحن؟؟ نريــد اآلخرة نريــد الجنــة

ــتحي من كرم اهلل وعـندـما ينظر إلى وجوده ال يرـيد وال يرن أن يكون موجودا  ِف مـقاـبل  ،يســ
 بل يطلب الفناء حياء  من اهلل ؟؟  ،اهلل سبحانه فال يختار البقاء والخلود وال حىت ِف اآلخرة والجنة

 الحسنأحمد 

گویم: ما ناچاریم که از آنچه در آن هستیم، ی حق باشد، پس به حق به شما میب همهاما اگر طال
خواهیم، بقا و جاودانگی و کمال خواهیم، بهشت را میخواهیم؟ آخرت را میزده باشیم؛ ما چه میخجالت

خود بنگرد، نخواهد و خواهیم. ولی کیست از ما که از َکَرم خدا حیا کند؟ و آنگاه که به وجود و.... و.... را می
راضی نشود که در برابر خدای سبحان، وجود داشته باشد؟ و بقا و جاودانگی را نطلبد و حتی به دنبال آخرت 

 و بهشت هم نباشد، بلکه فنا و نیستی را حیاتی از طرف خدا بخواهد؟ 
 احمد الحسن 

 
ه رسول الله )ع(یشیر  -1  . 36ص67، بحار األنوار: ج118ص 4: )أعدی عدوك نفسك التي بین جنبیك( عوالي اللئالي: ج)ع(إلی قول جد 
 4«. عوالی اللئالی: ج دشمنان تو، نفس تو است که بین دو پهلویت قرار داردترین دشمن فرمایند: »)ع(به سخن جدش رسول الله)ص( اشاره می ایشان - 2

 . 36ص  67؛  بحار االنوار: ج   118ص 
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 حرف چیست؟ ۲۸: باب امام)ع( چه کسی است و ماهیت ۲۳۳پرسش 

بعد اطالعي ،  نـسان مقصـر مذنب انتظر عفو اهلل ومغفرتهإنين  إـسيدي الكريم    :233  /الـسؤال
ــطع من الحروف والكلمات  غزيرا    على املوقع وجدت علما   جابة بعض إوا علينا بن تمن  أرجو أف  ،يسـ

ـ وليســـت لالمتحان فمن نحن ح  ،ســـئلةاأل هل الوالية ولكن ليطمئن أكان من  ا  ي  أىت نمتحن  ـسـ
 قلي:

 ؟ ن يفطروا وهل  الهاللأذن للصائمني أهل  -1

 .)ع(مام الحسن العسكري وباب اإل )ع(مام املهدي من هو باب اإل -2

ــرون حرف -3 م أعلى ترتيبهم هـذا  اوهـل خلقو ،حرف اللغـة العربيـةأ ،من هم الثمـانيـة وعشــ
 ؟ خرأكان يشء 

ــيادي الكرام ألأعود أ ــريي، أ  ني عبد مذنب كثريا  إؤكد لكم سـ رجو من اهلل العفو عن تقصـ
الظلم مبني الحق قــاهر الطغــاة ومطهر  عن يعجــل بظهور قــائمنــا وهــادينــا رافأونرجو من اهلل 
 مظهر الحق وناشر العدل مطمئن النفوس. ،املؤمنني

 hadiاملرسل: 

کارم که منتظر بخشایش خدا و مغفرت او هستم. پس از این که از سایت رسمی آقای کریم من! انسانی گنه
ت نهید و برخی  اطالع یافتم، علم فراوانی یافتم که در قالب حروف و کلمات ساطع شده بود. امیدوارم بر ما من 

باشد، بلکه ست که از اهل والیت میسواالت را پاسخ دهید. نه برای امتحان شما که از جانب ما احساسی ا
 برای اطمینان یافتن قلبم: 

 تواند روزه را افطار کند؟دار هنگامی که هالل ظاهر شود، میآیا روزه - ۱
 چه کسی است؟ )ع(و امام حسن عسکری )ع(باب امام مهدی - ۲
 یا به صورتی دیگر؟  اندحرف چه کسانی هستند؟ حروف زبان عربی، و آیا به ترتیب حروف خلق شده  ۲۸  -  ۳

کاری هستم و امید دارم ی بسیار گناهگردم تا به شما تاکید کنم که من بندهام بازمیبه سوی سروران گرامی
ی ظلم، ی ما، از بین برندهکنندهخداوند از تقصیراتم بگذرد و امیدواریم که خداوند ظهور قائم ما و هدایت

ی ی حق و نشر دهندهی مومنین، ظاهر کننده کنندهنگران و پاکشونده بر طغیای حق، چیرهآشکار کننده 
 ها را تعجیل فرماید.ی جاندهندهعدل و اطمینان

 hadiفرستنده: 
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وكذا اليوم األخري من شـهر رمضـان  ،الصـائم يتم صـيامه ِف كل يوم من أيام رمضـان  الجواب:
 وإن رأى الهالل قبل املغرب.

وكل واحد منها  ،ِف أوائل الـسور إـشارة إلى أربعة عـشر معـصوما  ا أحرف اللغة فقد بينت أنها أم  
ــما  ملعصــــوم ــن    )ع(وفاطمة )ع(وعلي    )ص(هم محمد  ،يمثل اســ وعلي  )ع(والحســــني   )ع(والحســ

تشـري   ا  ، وباقي األربعة عشـر حرف)ع(ومحمد وجعفر وموَس وعلي ومحمد وعلي والحسـن ومحمد
  .)ع(وهي تشري إلى أربعة عشر مقاما  لهم ،ِف املهديني )ع(ل محمدآإلى بقية 

 حمد الحسنأ

  پاسخ:
کند و به همین ترتیب روز آخر ماه رمضان را اش را در هر روز از روزهای ماه رمضان تمام میدار، روزهروزه

 حتی اگر هالل را قبل از مغرب ببیند.
باشند و هر ها هستند، اشاره به چهارده معصوم میرهام که آنهایی که در اول سواما حروف زبان: بیان کرده

، )ع(، حسن)ع(، فاطمه)ع(، علی)ص(کدام از این حروف، اشاره به نام یکی از معصومان دارد و آنان محمد
و  )ع(، حسن)ع(، علی)ع(، محمد)ع(، علی)ع(، موسی)ع(، جعفر)ع(، محمد)ع(، علی)ع(حسین
در مهدیین اشاره دارد که اشاره به چهارده  )ع(ی آل محمدبقیه حرف به چهاردهی هستند و بقیه )ع(محمد

 باشد.مقام آنها می
 احمد الحسن 

****** 

 : نصیحت سید)ع( به انصار.۲۳۴پرسش 

ــؤال ــم اهلل الرحمن الرحيم :234  /السـ ــلى اهلل على محمد و،  بسـ ل محمد األئمة واملهديني آوصـ
 .وسلم تسليما  

نصــار، وجاءت جوابا  على اســتفهام وطلب من األ  حمد الحســن لألأفيما يلي نصــيحة الســيد  
 ق. .هـ 1430 /صفر16 /العزيز الغالي عالء، وكانت بتاريي: األربعاء

 العالمین رب  لله والحمد الرحیم، الرحمن الله بسم
 .تسلیًما وسلم والمهدیین محمد األئمة وآل محمد علی الله وصلی 
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باشد که در جواب به سوال و درخواست آید، نصیحت سید احمد الحسن به انصار میآنچه در ادامه میدر 
 داده شده است. (1)هـ.ق. ۱۴۳۰صفر  ۱۶شنبه برادر عزیز غالی عالء در تاریخ چهار

والحمد هلل رب العاملني كما هو أهله وكما ينبغي لكرم ،  الجواب: بســـم اهلل الرحمن الرحيم
 . وصلى اهلل على محمد وآل محمد األئمة واملهديني الهداة األطهار وسلم تسليما  ، جالله  وعز  وجهه  

 ،اهلل وحده ال ـشريك له إلها  واحدا  أحدا  فردا  صـمدا  لم يتخذ صـاحبة وال ولدا    له إال  إاـشهد أن ال  
 .لى العاملنيإبن عبد اهلل عبده ورسوله  سيدي وموالي محمدا   واشهد أن  

  پاسخ:
 ی مهربان به نام خداوند بخشاینده

همان گونه که او، اهل آن است و همان گونه  ست که پروردگار جهانیان استا خدا ِن آسپاس و ستایش از 
ت جاللش است که  شایسته  که ل محمد از ائمه و مهدیین آو درود خدا بر محمد و ی بزرگی وجهش و عز 

 اند.گر و پاکیزههدایت
ای است که شریکی ندارد. خدای یگانه، احد، واحد، فرد، دایی جز الله نیست، یگانهدهم که خشهادت می

ی او و ، بنده)ص(دهم که سید و موالیم محمدنیاز است و دوست و فرزندی نگرفت و شهادت میبی
 اش به سوی جهانیان است.فرستاده

ن جعلين أحانه وتعالى هو ســب ن تفضــل علي  بفضــله الذي ال يعلمه إال  أحمده ســبحانه وتعالى  أ
ــينفوالحق ال أـجد   ،ن جعلين من الســـــاـجدين وكتبين مع اـلذاكرينأم علي  بـ وتكر   ،عـبدا  ـله  إال   سـ
 ،ولكنه الكريم الذي يجازي بالكثري   ،ســتحق هذا الكرم الذي أفاضــه علي ســبحانهأغافال  ال 

ه جازاني بالكثري على القليل الذي قدمته، ثم كانت ن  إقد قدمت القليل ألقول   نفيسوواهلل ال أجد 
ن حشـــرني بني ســـادتي آل محمد األئمة واملهديني عليهم صـــلوات ربي  أمشـــيئته ســـبحانه وتعالى  

ــبحانه ــرقة بنوره سـ ــود بني وجوههم املشـ ــر وجهي األسـ فوجدتين بني أمره    ،فكتبين منهم وحشـ
ــبـحاـنه اـلذي ألجمين وبني معرفيت   ــيســ ــبـحاـنه  اليت أقلقتين بنفسـ ن يمتحن الخلق أ وكـان ـما أراد ســ

 بحجر إسَودَّ من الذنوب، ال يضر وال ينفع.

ل نمود؛ فضلی که جز ذات سبحان آن معبود سبحان و متعال را سپاس می گویم که به فضلش بر من تفض 
به من َکَرم کرد کنندگان،  ی خودش قرار داد و با قرار دادن من از سجدهداند؛ که مرا بندهو متعالش، آن را نمی

ی این کرم الهی که معبود سبحان بر و مرا جزو ذاکران نوشت. به حق سوگند، خود را جز غافلی که شایسته
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بینم که  دهد. به خدا سوگند، خود را کسی نمیبینم؛ ولی او کریمی است که بسیار پاداش میمن فرستاد، نمی
ر ِازای کار خیر اندکم، پاداش بسیار  به من داده است! ای اندک اندوخت باشد که بگویم خدا دحتی اندوخته

از ائمه و مهدیین   )ع(سپس خواست و مشیت خدای سبحان و متعال آن بود که مرا در میان سادات آل محمد
های آنها که صلوات پروردگارم بر آنها باد، قرار دهد؛ مرا در میان آنان نوشت و روی سیاه مرا در میان صورت 

دای سبحان روشن است، محشور نمود. پس خود را میان امر خدای سبحان که مرا استوار ساخته که به نور خ
نمود، دیدم، و خدای سبحان اراده فرمود که خلق را با خاطرم میبود و میان شناختم از نفسم که پریشان

 ماید.سنگ سیاهی )حجر االسود( که با گناهان سیاه شده است و هیچ سودی و زیانی ندارد، بیاز

 ء، والذي ال يقدر على يش ،حمد الحســن العبد الذي يموتأ)ال تكونوا أنصــار  :فما قلته لكم
ــار الحي الذي ال يموت والذي يـقدر على كل يش ــغلكم القبلة عن  :أي  ،(ءبل كونوا أنصــ ال تشــ

فلتكن قلوبكم متعلقة به ســبحانه وتعالى ال بعبد من عباده وإن كان   ،الحقيقة اليت تقصــدون
ــه فــأطيعوا خليفــة اهللهــذا  ولتكن  ،اهلل أمركم بهــذا ن  أل ؛العبــد هو خليفــة اهلل ِف أرضــــ

ون هذا اإلنـسان الذي جعله اهلل ال ألنكم تحب    ،اهلل أمركم بهذا ألن    ؛تـضحياتكم مع خليفة اهلل
اء ِف طرق  ،خليفـته ِف أرضـــــه ــرك اـلذي يمنع اإلنســـــان املؤمن الصـــــالا من االرتـق فـهذا من الشــ

ِرُكونَ ﴿ :السماوات شأ ِ ِإالَّ َوُهم مُّ رَثُُهمأ ِباّلل  كأ
َ
ِمُن أ  .(1)﴾َوَما ُيؤأ

میرد و صاحب چیزی نیست، ای فانی که میهمان طور که به شما گفتم: »یاران احمد الحسن، بنده
دهد«؛ یعنی: قبله، شما را از میرد و هر چه را بخواهد، انجام میای باشید که نمیدهنباشید؛ بلکه یاران آن زن

های شما متعلق به آن معبود سبحان و متعال باشد، نه حقیقتی که هدف شما است، بازندارد. پس باید قلب
ید زیرا خداوند شما را ی خدا باشی خدا در زمینش باشد، تابع خلیفهای از بندگان او! اگر آن بنده، خلیفه بنده

ی خدا باشد، نه به این دلیل که ریختنتان به همراه خلیفه دهد و باید تالش و کوشش و عرقبه آن فرمان می
شرکی است که انسان دارید که این، ی خود در زمینش کرده است، دوست میاین انسانی را که خدا خلیفه
، بلکه به این دلیل که خدا شما را به آن فرمان داده است: داردمیسمان بازآهای  مومن و صالح را از ارتقا در راه

 .(2)شرک « همراه با مگر نیاورند ایمان خدا به بیشترشان » و

ا  ترق قلوبهم لذكرنا وتسيل دموعهم ا  وحب  اهلل قد جعل لنا ِف قلوب الذين آمنوا ود   ن  إواعلموا  
غلكم هذا عن اهلل، ال تكونوا كمن شـغلته املرآة وأنتم ممتحنون بهذا أيضـا  فال يشـ  ،شـوقا  إلينا

خلفاء اهلل  ن  إفأعلموا يرحمكم اهلل    ،لى الصــورةإعن الصــورة اليت فيها وإنما هي وجدت لتوصــلك  
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ــكم معرفته  ،عرف اهللأدـلة يعرفهم من عرفهم وبهم يُ   ِف أرضــــه ـما هم إال   فـغايتكم اهلل وغرضــ
عن هدفكم   (ســالم اهلل عليهم أجمعني)ســبحانه وتعالى فإياكم ثم إياكم أن تنشــغلوا باألدلة  

 الذي أشاروا ويشريون إليه.

نها با یاد ما، رقیق و آهای های مومنان دوستی و محبت نهاده است. قلبدر دلبرای ما بدانید که خداوند 
پس این محبت، شما   ؛شویدزموده میآگردد و شما نیز با این  نها با شوق ما، روان میآهای  شود و اشکنرم می

از دیدن تصویر  در حالی کهکند ینه او را به خود مشغول میآخدا غافل نسازد و مانند کسی نباشید که یاد را از 
ار دارد، برساند. خداوند شما را شما را به تصویری که در آن قر تا ساخته شد بدانید که آینه  ؛داردینه بازمیآدر 

، راهنماهایی هستند که مردم آنان را شکه خلفای خدا در زمینمشمول رحمت خویش قرار دهد؛ پس بدانید 
و غرض از خلقتتان، ست  ا  شود و غایت و هدف نهایی شما خداخدا شناخته می  ها،آن  یشناسند و به وسیلهمی

ی ها و راهنمایان که سالم خدا بر همهادا و مبادا که به آن دلیلباشد. پس مبمعرفت او سبحان و متعال می
 خوانند، دور شوید.آنها باد، مشغول شوید و از هدفتان، که آنها به آن خواندند و می

فهي قبلة   ،واختصــر كالمي بكلمتني ضــعوها ِف أعناقكم: )إياكم واالنشــغال عن القبلة
 
ُ
 شغال بالقبلة فهي قبلة ُيراد ما بعدها(.، وإياكم واالنمن خاللهاه مرتم بالتوج  أ

دارم که به قبله ی گوش خود کنید: »شما را برحذر میکنم، آنها را آویزهسخنم را به دو کالم، مختصر می
دارم که به قبله ای که به شما فرمان داده شده است تا از درونش بنگرید؛ شما را برحذر میمشغول شوید، قبله
 باشد«.که آنچه فراسویش قرار دارد، خواسته شده می ایمشغول شوید، قبله

ــه فهو قبلتكم أ ــيئـا  من خليفـة اهلل ِف أرضـــ حـذركم أن أو ،لى اهللإحـذركم أن تهملوا شــ
 لى اهلل.إقبلة  تنشغلوا بخليفة اهلل عن ذكر اهلل سبحانه فخليفة اهلل ما هو إال  

ی شما ی خدا در زمینش را ُمهمل بگذارید که او قبلهخلیفهدارم از این که چیزی از دستورات  برحذرتان می
ی خدا، شما را از یاد خدای سبحان دارم که مشغول شدنتان به خلیفهبه سوی خدا است و شما را برحذر می

 ای به سوی او نیست.ی خدا، جز قبلهباز دارد چرا که خلیفه

ن إنتم  أف ،ؤمنني يرحمكم اهللصـالو ذات بينكم وكونوا رحماء باملإثم ليكن شـغلكم ِف 
اهلل سـبحانه  وليس فيكم من يعتقد أن    ،هلل سـبحانه شـريك شـاء اهلل ليس فيكم من يعتقد أن  

النور  وتعـالى ه يحـل ِف عـالم من عوالم الخلق وهي ظلمـة مختلطـة ـب ل هي  ،وهو نور ال ظلمـة فـي ـب
خلب أاهلل يخاطب من   لمون أن  كم تعن  إقائمة بنوره سبحانه وتعالى اهلل علوا  كبريا ، كما أظن  
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ه  ا  ال تموت -من خلقـه  -ـل ا حي ال أموت وـقد جعلـتك حـي د  ،أـن ــء كن فيكون وـق ا أقول لليشــ أـن
 .(1)جعلتك تقول لليشء كن فيكون

رحم شما    رب  وندتا خدارحم کنید  مومنان    رب  .باشدبین خودتان  در زندگی، اصالح  مشغولیتان  که دلباید  پس  
کسی نیست که معتقد باشد که خدای سبحان شریکی دارد و در میان شما  شما الله در میانان شاء کند. 

خلقت، حلول کرده های  عالممتعال که نور بدون تاریکی است، در عالمی از    کسی نیست که خدای سبحان و
به نور خدا ها عالماین باشد؛ حتی میمیخته آظلمتی است که با نور همگی ، هاعالمکه این  است در حالی

ًا کبیرًا. ستا برپاسبحان و متعال که بسیار بلندمرتبه است،  شما  مگمانبه به همین ترتیب . تعالی الله علو 
ای دهد که من زندهکس از خلقش را که در پیشگاهش اخالص ورزد، مخاطب قرار می دانید که خدا آنمی

موجود  ،من به هر چه بگویم باش ؛میریکه نمی مدیای گردانزنده ،امبندهمیرم و تو را ای هستم که نمی
 . (2)شودمیام که چون به چیزی بگویی موجود باش، موجود پس تو را چنان کرده ،شودمی

  

َذاَب الأَجِحيمِ ﴿قـال تعـالى:  اُهمأ عـَ وَلى َوَوقـَ
ُ َة األأ تـَ َوأ َت ِإالَّ املأ َوأ ا املأ ُذوُقوَن ِفيهـَ ، فهؤالء ال (3)﴾اَل يـَ

وِر َفَصِعَق َمن    ،خروجهم من هذه الدنيا  يموتون وال يعرفون من املوت إال   وقال تعالى: ﴿َونُِفَي ِِف الصُّ
َرى َفِإَذا ُهم ِقَياٌم َينُظُرونَ  خأ

ُ
ُ ثُمَّ نُِفَي ِفيِه أ اء اّللَّ رأِض ِإالَّ َمن ـشَ

َ َماَواِت َوَمن ِِف األأ ، وهؤالء ال (4)﴾ِِف الـسَّ
هُ َربَِّك ُذو  ،سـرافيل بالصـور إون بل وال يتفاجئون ويصـعقون عند نفي  يموت َقى َوجأ وقال تعالى: ﴿َيبأ

َرامِ  كأ ِ
 .اهلل واجه بهم بقية الخلق إن   :أي ،ألنهم وجه اهلل ؛، وهؤالء ال يفنون(5)﴾الأَجاَلِل َواإلأ

 )خدا( از را آنها و خستین، ن مرگ همان مگر چشندنمی را مرگ طعم آنجا » در: فرمایدمیخدای متعال 
خدای متعال . فهمندمیرند و از مرگ جز خروج از این دنیا، نمیاینان نمی. (6)است « داشته نگه جهنم عذاب 

 بخواهد او آنها که جز است زمین در که هر و هاآسمان در که هر پس شود دمیده صور در » و :فرمایدمی
هنگام  میرند واینان نمی. (7)گرند «)آنگاه( آنها ایستاده نظاره، شود دمیده آن در دیگر بار و شوندمی هوشبي

 
ء کن  إلی الحدیث القدسي الذي جاء فیه: )یا بن آدم، أنا حي ال أموت، أطعني فیما أمرتك حتی أجعلك حیًا ال تموت، یا بن آدم، أنا أقول للشي )ع(یشیر  -1

 . 376ص 90، بحار األنوار: ج258ص 11فیکون، أطعني فیما أمرتك أجعلك تقول للشيء کن فیکون( مستدرك الوسائل: ج
ای میرم. در آنچه به تو فرمان دادم، مرا اطاعت نما تا تو را زندهای هستم که نمیای فرزند آدم، من زندهفرمایند: »قدسی اشاره می )ع(به این حدیثایشان - 2

ردانم که به ای گام، مرا اطاعت کن تا تو را به گونهشود پس در آنچه فرمانت داده میرد. ای فرزند آدم، من به چیزی بگویم باشد، موجود میگردانم که نمی
 . 376ص  90؛  بحار االنوار: ج   258ص  11«. مستدرک الوسایل: ج چیزی بگویی باشد، موجود شود

 . 56الدخان:  -3
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: )وجه پروردگار صاحب جالل فرمایدمیخدای متعال   .شوندهوش نمیبیافیل در صور، حیران و  ر دمیدن اس
 ینها با بقیهی آه وسیله وجه خدا هستند یعنی خدا ب  هازیرا آن  ؛شونداینان فنا نمی.  (1)«  ماندو اکرامت باقی می

 .شودمواجه می ،خلق

ولكن أين الحي الذي ال يموت بغريه، من الحي الذي ال يموت بنفســه، وأين الذي يقول لليشــء 
ذن غريه، من الذي يقول لليشـــء كن فيكون بحوله كن فيكون بحول وقوة غريه بل ويحتاج إل

ُ  :وقوتـه اَل اّلل  نِي  ﴿ ... قـَ لُُق ِمَن الطِّ َك ............... َوِإذأ َتخأ َميِت َعَليـأ ُكرأ ِنعأ َيَم اذأ ــ ابأَن َمرأ ا ِعيىســ يـَ
ِني ا  ِبِإذأ ِني َفَتنُفُي ِفيَها َفَتُكوُن َطريأ ِ ِبِإذأ

ريأ َئِة الطَّ  .(2)﴾َكَهيأ

خود  یواسطه ای که بهمیرد و کیست زندهنمی خودشغیر  یای که به واسطهست آن زندها ولی کجا
بلکه ، شودموجود میاز خودش گوید باش، به حول و قوت غیر ست کسی که به هر چیز میا میرد و کجانمی

ش خود ید موجود باشد، به اذن و ارادهیکیست آنکه به هر چیز بگو ؟ ونیازمند به اذن دیگری استخود 
ل، به یاد بیاور .... و آنگاه از گِ را بر خود  نای عیسی بن مریم نعمت م :گفتخداوند  ...».شود؟ موجود می

 .(3)« شودای میپرنده ،دمی و به اذن منن میآفرینی پس در آای به اذن من میمشابه پرنده

 فدعوا الجدال واملراء يرحمكم اهلل وكلموا الناس على قدر عقولهم.

 .سخن بگویید هایشانعقل یرا رها کنید و با مردم به اندازه موردجدال و بحث بیخدا رحمتتان کند، پس 

نتم تحملون لهم طعام السماء فال أوأوصيكم أن توصلوا الحق لطالبه برفق ورحمة وعطف ف
َنِّ َواألَذى﴿  :تتبعوا صـــدقاتكم باملن واألذى َدَقاِتُكم ِباملأ ِطلُواأ صـــَ يَُّها الَِّذيَن آَمُنواأ الَ ُتبأ

َ
فإن ،  (4)﴾يأ

ا   ــات القيـامـة  لم يكن لكم ِف هـدايتهم حـاجـة فلتكن لكم ِف أن تكونوا عوـن لنـا ِف عرصـــ
 .حاجة كونوا ممن يفاخر بهم الجليل مالئكته

شما طعام آسمان را به  ؛کنم که حق را به طالبانش با رفق و محبت و عطوفت برسانیدبه شما توصیه می
هایتان صدقهاید، کسانی که ایمان آوردهای  : »تباه نکنید ،زارآت و برید پس صدقاتتان را با من  نها میآسوی 
نکه یاور ما در آ، باید برای کنیددر خود حس نمینها آدر هدایت نیازی اگر . (5)« تباه نکنید ،زارآت و را با من  

 
 .27الرحمن:  - 1
 . 110المائدة:  -2
 . 110مائده:  - 3
 . 264البقرة:  -4
 . 246بقره:  - 5
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آنها، به به  مرتبه بلندباشید که خدای  یینهاآاز  ؛قیامت باشید، در خود احساس نیاز کنیدهای عرصه
 .کندفرشتگانش افتخار می

ا بعلم وعـمل و ــالو ذات بينكمإخالص وإأعينوـن وإن لم  ،كونوا خري أـمة أخرجـت للـناس ،صــ
 .يكن أصحاب الكهف فكونوا أنتم ملن قبلكم ومن يأتي بعدكم عجبا  

م خارج تی شوید که برای مردیاری دهید تا بهترین ام  خود، علم و عمل و اخالص و اصالح بین  اما را ب
 شگفتی و حیرت باشید.  یشما برای گذشتگان و آیندگانتان، مایه ،و اگر اصحاب کهف نبود ه استشد

ِقيِم َكانُوا ِمنأ آَياِتَنا َعَجبا  ﴿قال تعالى:  ِف َوالرَّ َحاَب الأَكهأ صـأ
َ
نَّ أ
َ
بأَت أ مأ َحسـِ

َ
، وسـمع رأس  (1)﴾أ
ــني بن علي  َحاَب ﴿يقرأ منها فق :   )ع(الحسـ ــأ صـ

َ
نَّ أ
َ
ِقيِم َكانُوا ِمنأ آَياِتَنا َعَجبا   أ ِف َوالرَّ ، ﴾ الأَكهأ

وهم أـصحاب القائم الذين يأخذون بثأره ويلزتمون بدين الحسني  ،أـصحاب الكهف ِف اآلخرين :أي
 الذي قتل ألجله وهو حاكمية اهلل.

در   (2)«یات شگفت ما بودند؟آآیا گمان کردی که اصحاب کهف و رقیم، از  »: فرمایدمیخدای متعال 
ِقیِم َکاُنوا ِمْن آَیاِتَنا شد: »آیه شنیده میاین فقط  )ع(بن علی از سر حسین حالی که ْصَحاَب اْلَکْهِف َوالرَّ

َ
نَّ أ

َ
أ

 )ع(ند که برای انتقام خون حسیناآنان اصحاب قائم کند؛می یندگانآاصحاب کهف در  «؛ که اشاره بهَعَجباً 
 .است «حاکمیت اللهبرای آن کشته شد که همان » )ع(نحسیهستند که   یکنند و ملزم به دینقیام می

لقد تمســكتم بالدين كله وهو حاكمية اهلل وال يضــر من جاء بحاكمية اهلل يوم القيامة 
طوا بحاكمية اهلل يكتبون من أعداء محمد الذين فر   والحق أن   ،يشء وال ينفع من فر  بها يشء

ويكتبون من أعداء الحسـني الذي   ،ويكتبون من أعداء علي وإن ادعوا مشـايعته أتباعه،وإن ادعوا  
هو  له إال  إى حىت بالرضــــيع ورفع رأســــه على الرماو ألجل تثبيت حاكمية اهلل، واهلل الذي ال ضــــح  

ــني على الرـماو ِف ـهذا الزمـ  ــهم ِف إنهم حمـلة رأس الحســ ان ويكفيهم خزي وـعار أن يـجدوا أنفســ
 . )ع(نهاية املطاف ال يفقهون شيئا  من الدين اإللهي أو من ثورة الحسني 

اید، که همان حاکمیت الله است و هر که حاکمیت الله را بیاورد، چیزی در ی دین چنگ زدهشما به همه
ی به او سود نرساند. حقیقت آن است که کسانی رساند و هر که در آن کوتاهی کند، چیزآخرت به او زیان نمی

شوند، هرچند ادعا کنند که نوشته می )ص(ی دشمنان محمدکنند، در زمرهکه در حاکمیت الله کوتاهی می

 
 . 9الکهف:  -1
 . 9کهف:  - 2
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هستند و از دشمنان حسین  او یهستند، هرچند مدعی باشند شیعه )ع(پیرو او هستند و از دشمنان علی
خوارش را قربانی کرد و سرش بر نیزه رفت تا حاکمیت الله را ثابت کند. شوند؛ حسینی که حتی شیر نوشته می

اند و این رسوایی بر نیزه در زمان حاضر  )ع(سوگند به خدایی که خدایی جز او نیست، اینان، حامالن سر حسین
یابند در حالی که چیزی از دین الهی و انقالب کننده میو ننگ برای آنها کافی است که خود را طواف

 دانند.نمی )ع(حسین

الحســني لم يخرج ألجل  نتم تســمعونهم ســنني طوال على املنابر وهم يصــدعون بقولهم إن  أف
مطالبة خليفة اهلل بالحاكمية   ن  إبهذا ِف حني    )ع(هون الحسني  نهم ينزإوهم يعتقدون    ،الحكم

خليـفة اهلل بمـطالبـته ـبالـحاكمـية اإللهـية  ن  أل ؛اإللهـية منقـبة ـله بـقدر ـما هي ـعار ومنقصــــة لغريه
ـــبه اهلل  ،ينـفذ إرادة اهلل ِف حني مـطالـبة غريه بـحاكمـية الـناس هي مـعارضـــــة إلرادة اهلل فمن نصــ

ــرا  إ أن يرفض اإلـماـمة أو أن يتخلى عن مـهامـها ِف ـهداـية الـناس إـماـما  ال يرن مـنه اهلل لى الصــ
بها  الحـسني لم يطالب بحاكمية اهلل ولم يطالب بالحكم مع أن   فكيف يفرضـون أن   ،املـستقيم

ــمني ــم الناس ِف كل زمان قسـ منهم كإبليس يقولون أنا أو نحن، ومنهم  ؛ُيمتحن الخلق فينقسـ
 هو. كاملالئكة ِف سجودهم يقولون

به دنبال حکومت نبود و  )ع(گویند حسینشنوید که میشما صدای آنان را سالیان دراز است بر منابر می
ه جلوه می )ع(کنند که با این سخن، حسینگمان می ی حاکمیت دهند. این در حالی است که مطالبهرا منز 

ی حاکمیت و پادشاهی که مطالبهی خدا، منقبت و ارزشی برای او است به همان اندازه الهی توسط خلیفه
کند در حالی ی خدا را جاری میی خدا با طلبیدن حاکمیت الهی، ارادهبرای غیر او، ننگ و عار است. خلیفه

ی خدا است. خدا راضی ی خدا، خالف جهت ارادهی غیر از خلیفهی حاکمیت مردم به وسیلهکه مطالبه
ست، از حاکمیت انصراف دهد یا جایگاه آن را برای هدایت نیست، آن کس را که به امامت منصوب کرده ا

خواهان حاکمیت الله و  )ع(کنند که حسینمردم به صراط مستقیم، خالی بگذارد. پس چگونه فرض می
شوند و در هر زمان، مردم به دو ی خلق با حاکمیت الله امتحان میحکومت نبود؟ این در حالی است که همه

شان گویند و گروهی مانند فرشتگان در سجدهاند که من یا ما میگروهی مانند ابلیسشوند: گروه تقسیم می
 گویند.هستند که »او« می

ـ  ــيبة هؤالء الذين اعتربوا فيما مـضــ ــني لم يخرج للمطالبة بالحكم  ن  أ یثم انظر ملصــ الحســ
ــ  ،)ع(واـعـتربوهــا ـبزـعـمـهم ـمـنـقبــة ـلـلحســـــني  ی هــل ـهم اـلـيوم ـمـلزتـمون ـبمــا اـعـتربوه ـفـيمــا مـضــ

 منقبة؟؟؟!!!
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برای طلبیدن  )ع(که حسینکنند برداشت مین یبنگر به مصیبت اینها که از خبرهای گذشته چنحال 
ملتزم به خود نان امروز، آاست.  آیا  )ع(کنند که این، فضیلتی برای حسینو گمان میخروج نکرد حکومت 

 ، هستند؟؟؟؟ نمودندفرض می )ع(که فضیلتی برای حسین یآن چیز

 الحكم لكم وللناس وهي تراهم ينزون على كر  الحكم نزو القرود.ترك أ

ها بر تخت حکومت که مانند میمونبیند  در حالی که شما را چنان میگذارم  را برای شما و مردم می  ومتحک
 اند.تکیه زده

 لقد ضــاعوا وأضــاعوا ،نتم قد عرفتم جهلهم والضــياع الذي هم فيهأ ،ها األحبة يا أنصــار اهللأي  
ِة  نـَ ــَ ِة الأَحســ ِعظـَ َوأ ِة َواملأ ـمَ الأِحكأ َك بـِ ِبـيِل َربِـّ ــَ ُع ِإِلى ســ

فَتفقوا بمن أضـــــاعوهم لعلهم يهـتدون ﴿ادأ
َتِدينَ  ُهأ َلُم ِباملأ عأ

َ
َلُم ِبَمن َضلَّ َعن َسِبيِلِه َوُهَو أ عأ

َ
َسُن ِإنَّ َربََّك ُهَو أ حأ

َ
 .(1)﴾َوَجاِدلأُهم ِبالَّيِت ِهَي أ

 .هلل وبركاتهوالسالم عليكم ورحمة ا
 أحمد الحسن

تباه ای که گرفتارش شدند و مردم را با آن شما نادانی اینها را و آن تباهی ای انصار خدا!عزیزان، ای 
 با را : » مردمکردند، مدارا و محبت کنید، شاید هدایت شوند شانکه تباهکسانی پس با ؛ ایدشناخته ساختند،  

 که  کسانی  به تو  پروردگار زیرا کن  مجادله  آنان  با  شیوه  بهترین  با  و  بخوان پروردگارت  راه به  نیکو اندرز و  حکمت
 .(2)داناتر است « یافتگانبه هدایت و ترآگاه اندشده منحرف او راه از

 احمد الحسن 

****** 

 سوال از رجعت، محشر و عصمت. :۲۳۵پرسش 

 :235 /السؤال

 
 . 125النحل:  -1
 . 25نحل:  - 2
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ــوف ليس جميع األ ن  إهل البيت  أورد عن  معناه وكما: هناك آية ِف القرآن تقول بما 1س مم ســ
وما هي  ؟  ممفمن هي هذه األ  ،مم غري مشـــمولة بالرجعةأ ن هناكإبل    ،تكون مشـــمولة بالرجعة

 ؟ عن هذا املوضوع نية اليت تتحدثآية القراآل

ك وما الدليل على ذل ؟ م ال أهل املحشــر يطلبون الطعام والشــراب بســبب جوعهم أ ن  إ: هل  2س
 أو السن. من القرآن

 النقلية والعقلية. )ع( دلة عصمة االئمةأ: ما هي 3س
 العراق -املرسل: العراقي 

نیز نقل شده  )ع(طور که از اهل بیترساند و همانچنین معنایی را میکه هست ای در قران یه: آ۱سوال 
نها چه کسانی آ ؛شوندشامل رجعت نمیوجود دارند که هایی شود و امتنمی هرجعت شامل حال هماست، 

 ؟کدام است ،گویدقرانی که در این مورد سخن می ییهآهستند؟ و 
براساس  یاخواهند؟ و دلیل قرانی ، غذا و نوشیدنی میو تشنگییا اهل محشر به دلیل گرسنگی : آ۲سوال 

 چیست؟گفته، سنت بر این 
 ائمه چیست؟  دالیل عقلی و نقلی معصومیت: ۳سوال 

 عراق  -فرستنده: عراقی 

وصــلى اهلل على محمد وآل محمد ،  والحمد هلل رب العاملني،  الجواب: بســم اهلل الرحمن الرحيم
 .األئمة واملهديني وسلم تسليما  

ــوا اإليـمان   ،نس والجن وال عالـقة لـها ـباألمم ـبل ـباألفرادالرجـعة متعلـقة ـباإل :1ج س فمن محضــ
ــوا الكف ذين يعـاد امتحـانهم ِف الرجعـة هم أئمـة الـعدل  أي إن   ،ر يرجعونيرجعون ومن محضــ اـل

وأئمة الكفر وخاصـــة من أتباعهم وقد فصـــلت مســـألة الرجعة وعلتها ِف   ،وخاصـــة من أتباعهم
 .(1) أكرث من موضع فراجع

  پاسخ:
 بسم الله الرحمن الرحیم 

 االئمة و المهدیین و سلم تسلیمًا.و الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آل محمد 

 
ُه ال ِإَلَه ِإالَّ ُهَو َلُه معنی قوله في جواب  4... ، وج)ع(في جواب سؤال عن العالقة بین قصة أصحاب الکهف وموسی  3راجع المتشابهات: ج -1 تعالی: )َوُهَو اللَّ

وَلی َواْلِْخَرِة َوَلُه اْلُحْکُم َوِإَلْیِه ُتْرَجُعوَن( القصص: 
ُ
لماذا مدة خلق األرض وأرزاقها أربعة أیام بینما خلق السماوات في یومین  ، وفي جواب سؤال:  70اْلَحْمُد ِفي اأْل

  مواضع. مع إن السماوات أعظم ؟، وغیرها من ال
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بلکه مختص افراد است؛ شود مینها را شامل به انسان و جن است و امتمربوط : رجعت ۱ والس واب ج
کسانی که یعنی  .گردندبازمینیز نان که کفر محض داشتند آگردند و ، بازمیداشتندمحض ایمان که کسانی 

 کفر و پیروان خاص   یائمههمچنین نها و خاص  آدل و پیروان ع یشود، ائمهامتحانشان در رجعت تکرار می
 .(1)توانی به آنها مراجعه نماییکه میام جا توضیح داده بیش از یک ررجعت را د یو مسئلهباشند مینها آ

ــري لرجـعة بعض األفراد من األمم فهي كثرية وهذه منـها:  أمـ   ِإنَّ الَِّذي َفَرَض ﴿ا اآليات اليت تشــ
ِبنيٍ  اَلٍل مُّ ــَ َدى َوَمنأ ُهَو ِِف ضــ الأهـُ اء بـِ َلُم َمن جـَ عأ

َ
بِّي أ ل رَّ اٍد قـُ َك ِإَلى َمـعَ آَن َلَرادُّ َك الأُقرأ ، هـذه ِف (2)﴾َعَليـأ

 م أهل القرآن.فه )ع( ل محمدآرجعة رسول اهلل محمد و

 نها آکی از  ی  ی زیر،آیه  است که  ند بسیارنکها میبعضی از افراد امت)رجعت(  بازگشت    یاتی که داللت برآاما  
 که   داندمی  بهتر  من  پروردگار:  بگو  گرداند.بازمی  گاهوعده  به  را  فرض کرد، تو  تو  بر  را  قرآن  که  کس  » آن  ست:ا

ی بازگشت محمد و آل ، این آیه درباره (3)است « آشکار گمراهی در کسی چه هدایت را آورد و کسی چه
 باشند.است که همان اهل قرآن می )ع(محمد

ا َفُهمأ ُيوَزُعونَ ﴿ وـقال تـعالى: اِتنـَ ُب بـِ يـَ
ذِّ ن ُيكـَ مَّ ـجا  مِّ ٍة َفوأ مَـّ

ُ
لِّ أ ُر ِمن كـُ ــُ شــ َم نَحأ ، وـهذه (4)﴾َيوأ
 أتباعهم.اآلية ِف رجعة أئمة الكفر وخاصة 

 گرد کردندمی تکذیب را ما آیات  را که آنان گروهی از ملتی، هر از که فرماید: » روزیخدای متعال می
 که این آیه مربوط به رجعت امامان کفر و پیروان خاص  آنها است.  (5)شدگانند «برانگیخته آنان و آوریممی

ِف السنة اليت حج   )ع(مع أبي جعفر  حججت  )عن أبي حمزة الثمالي عن أبي الربيع، قال:  :2ج س
ِف  )ع(فنظر نافع إلى أبي جعفر    ،فيها هشـــام بن عبد امللك، وكان معه نافع مولى عمر بن الخطاب

فـقال: ـيا أمري املؤمنني من ـهذا اـلذي ـقد تكـاـفأ علـيه الـناس ؟   ،ركن البـيت وـقد اجتمع علـيه الخلق
ني   . قال: آلتينه وألســألنه عن مســائل ال يجيبين فيها إال  )ع(فقال: هذا محمد بن علي بن الحســني  

 
و او خداوندی  در پاسخ معنی این سخن خداوند » 4در جواب سوال از ارتباط بین داستان اصحاب کهف و موسی)ع(.... و جلد  3به کتاب متشابهات جلد  - 1

 شویدبه او بازگردانده می  است که هیچ خدایی به جز او نیست، ستایش خاص او است، چه در این جهان و چه در جهان دیگر و فرمان فرمان او است و همگان
ها بزرگتر است؟ و سایر ها در دو روز خلق شد با این که آسمانهای آن چهار روز طول کشید ولی آسمان«  و همچنین در جواب سوال: چرا خلقت زمین و روزی

 موارد دیگر.
 . 85القصص:  -2
 . 85قصص:  - 3
 . 83النمل:  -4
 . 83نمل:  - 5
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افع حىت اتكـأ عل ــرف على أبي   ىأو ويص ني. ـقال: ـفاذـهب إلـيه لعـلك تخجـله، فجـاء ـن الـناس وأشــ
لي أني قرأت التوراة واإلنجيـل والزبور والفرقـان، وقـد عرفـت حاللهـا جعفر، فقـال: يـا محمـد بن ع

ني أو ويص ني أو ابن ني، فرفع أبو جعفر   وحرامها، وقد جيت أسألك عن مسائل ال يجيبين فيها إال  
مَ ﴿:)عزوجل(ا بدا لك ..... قال: فأخربني عن قول اهللرأســه فقال: ســل عم   )ع( ُل   َيوأ رأُض  ُتَبدَّ

َ
َ   األ  َغريأ

رأِض 
َ
َماَواتُ   األ : خزبة بيضـاء يأكلونها حىت يفرغ اهلل )ع(أرض تبدل ؟ فقال أبو جعفر  أي    ،﴾َوالسـَّ

: أهم حينئذ أشـــغل أم )ع(فقال: إنهم عن األكل ملشـــغولون. فقال أبو جعفر   ،من حســـاب الخاليق
َحابُ   ىَونَادَ : ﴿)عزوجل( بل هم ِف النار. قال: فقد قال اهلل :هم ِف النار ؟ قال نافع صـأ

َ
ارِ  أ َحاَب   النَّ صـأ

َ
  أ

ةِ  نأ   الأَجنَـّ
َ
واأ  أ ــُ ِفيضــ
َ
ا أ نـَ َاء ِمنَ  َعَليأ وأ  املـأ

َ
ا أ ُ  َرَزَقُكمُ  ِممَـّ ــغلهم إذا دعوا ـبالطـعام ـفأطعموا  ،(1)﴾اّلل  ـما أشــ

 .(2)الزقوم، ودعوا بالشراب فسقوا من الجحيم. فقال: صدقت يا بن رسول اهلل(

در سالی که هشام بن » است که گفت:شده ثمالی از ابی الربیع روایت  یحمزه و: از اب۲وال س واب ج
 .کار عمر بن خطاب همراه او بودخدمت «نافع»کردم و ، حج می)ع(ابوجعفرکرد همراه  با عبدالملک حج می

ای  :پس گفت .بودند ِگرد حضرت ،که جمعی از خلق نگریست در حالی )ع(جعفروکن خانه به ابر نافع در 
 )ع( هشام گفت: او محمد بن علی بن حسیناند، کیست؟  این مرد که خلق بر دورش جمع شده  ،امیرالمومنین

سوال دهد، نمی م رانبی پاسخ مسایلی که جز نبی یا وصی   یدرباره روم از اواست. نافع گفت: به سوی او می
و رسید   )ع(جعفرومد و از میان مردم گذشت و به ابآزده کنی. نافع  هشام گفت: برو شاید او را خجالتکنم.  می

نها را شناختم و به آو حالل و حرام  من را خواندآمن تورات و انجیل و زبور و قر  ،گفت: ای محمد بن علی
سر  )ع(ابوجعفرگوید. ها را پاسخ نمینآنبی یا فرزند نبی  تا از مسایلی بپرسم که جز نبی یا وصی   ممدآسوی تو 

وجل   سخن خدای  این    یدرباره  :نافع گفت....  شکار شده است بپرسآنچه برایت  آ: از  فرمودبلند کرد و   مرا عز 
شود؟ کدام زمین دگرگون می ،ها نیز « آن تبدیل شود و آسمان» روزی که زمین و به غیر  :با خبر کن

خورند تا آن که خدا از حساب خلق، فارغ شود«. نافع گفت: آنان فرمود: »نانی سفید که از آن می  )ع(ابوجعفر
که ترند یا آنگاه فرمود: »آیا آنان در آن هنگام مشغول )ع(مانند. ابوجعفراند که از خوردن بازمیچنان مشغول
 فرماید » دوزخیان فرمود: خداوند می )ع(ترند. امامروند؟« نافع گفت: بلکه در آتش مشغولدر آتش می

چه چیز   (3)فروریزید « ما بر داشته است شما ارزانی به خدا که چیزهایی از یا از آب  که دهند ندا را بهشتیان

 
 . 50األعراف:  -1
 . 59ص 2االحتجاج: ج -2
 .50اعراف:  - 3
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پس به خواستند د و شراب وزقوم داده شغذای نان آپس به خواهند غذا مینگاه که نماید آمینان را مشغول آ
 .(1)«!خدانافع گفت: راست گفتی ای فرزند رسول  «د؟وب سوزان دوزخ داده شآنان از آ

ـــمة أمر ـباطن :3ج س وهو ـقانون معرفة   ،ـفاـلدلـيل عليـها هو اـلدلـيل على الخالـفة اإللهـية ،العصــ
 .(2) تاب وموضع ومنها اإلضاءاتوقد فصلته ِف أكرث من ك ،الحجة

 أحمد الحسن

قانون  کهن همان دلیل بر خالفت الهی است آاست و دلیل بر  یباطنموضوعی عصمت : ۳سوال  جواب
از جمله در کتاب جا بیان کردم  ن را در بیش از یک کتاب و بیش از یکآو باشد میحجت شناخت 

 .(3)هاروشنگری
 الحسن  أحمد

****** 

 هاای از سوال: مجموعه۲۳۶پرسش 

اللهم صــل على محمد وعلى محمد األئمة واملهديني ،  بســم اهلل الرحمن لرحيم  :236  /الســؤال
 .وسلم تسليما  

ــالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ــ أهال  إة والحمد هلل واملن  ،  الســ لكي  ن كنت ال أرى نفيســ
 الى ال يسأل عما يفعل وله الحمد.ولكن سبحانه وتع ،علي باللني ألمرك يعرفين اهلل بك ويمن  

 لدي بعض األسئلة: سيدي وموالي أستميحكم عذرا  

 .تسلیماً  والمهدیین وسلم األئمة محمد وعلی محمد علی صل اللهم لرحیم، الرحمن الله بسم
 وبرکاته. الله ورحمة علیکم السالم

 
 .59ص  2احتجاج: ج  - 1
 .)ع(، وغیره من الدرر التي سطرتها ید یماني آل محمد 2راجع اإلضاءات: ج -2
 نوشته شده است، مراجعه نمایید. )ع(و سایر منابعی که به دست یمانی آل محمد 2ها جلد به کتاب روشنگری - 3
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بینم که خداوند تو را به من بشناساند نمیی آن  و با این که خود را شایستهست  ا  خدا  یت شایستهحمد و من  
رساند و و با اطاعت امر تو بر من منت نهد، با این حال خدای سبحان و متعال آنچه را بخواهد به انجام می

 ی او است.حمد شایسته
 آقا و موالی من، امیدوارم عذر مرا از سواالتم پذیرا باشی:

  اهلل( ؟ما قولكم ِف زيد بن علي )رحمه  -1

 چیست ؟  )ع(نظرتان در مورد زید بن علی - ۱

ــيي املفيد حيث فهمت أنكم ترحمتم عليه  -2 ه ولكن قبل ذلك ذكرت بأن   ،قولكم ِف الشــ
َ  نَُسوا﴿ :وذكرت آية ذامة ،نىس عالم الذر  نَساُهمأ  اّللَّ

َ
نُفَسُهمأ  َفأ

َ
  فما معىن ترحمك عليه ؟ ﴾أ

چیست تا آنجا که فهمیدم شما بر او رحمت فرستادید ولی پیش از آن ذکر نظرتان در مورد شیخ مفید  - ۲
نُفَسُهْم ای در َذم  او خواندید: »کردید که او عالم ذر را فراموش نمود و آیه

َ
نَساُهْم أ

َ
َه َفأ )خدا را فراموش «  َنُسوا اللَّ

 ت؟ نان را فراموش نمود( پس معنی طلب رحمت کردن برای او چیسآکردند پس خدا هم 

ر مع أن ما  ه قاصــر وليس مقصــ  وقلت عنه أن    ،ما معىن ترحمك على صــاحب كتاب الشــرائع -3
لى أئـمة الـهدى ِف ـحاـلة إورد عن آـباـئك الكرام بـما معـناه التوقف ِف ـحاـلة ـعدم القطع واليقني والرد  

 ؟ عدم معرفة القصد

ی که او قاصر و نه مقصر است شرایع چیست و گفتی کتاب  نگارنده  ایبر   شما  معنی طلب رحمت کردن  -  ۳
در هدی  ییقین و یا رد ائمه ودر حالت عدم قطع وی نکه از پدران بزرگوارت این معنی نقل شده است که آبا 

 ماند؟حالت شناخت عدم هدف، 

ما معىن ترحمك على العلماء الثالثة األصوليني الخميين والصدرين مع أنهم قد انحرفوا عن  -4
ذن إومن أي وجه أصــبحوا علماء عاملني    ،صــول وعلم الرجال وغريها من البدعمنهج أهل البيت باأل

 ؟

ی اصولی یعنی خمینی و دو صدر چیست با آنکه آنان با گانهمعنی طلب رحمت شما برای علمای سه - ۴
منحرف شدند و چگونه با این وضعیت، علمای عامل نام  )ع(اصول و علم رجال و غیِر آن از راه اهل بیت

 ند؟ گرفت
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مام ولكن الذي يطلب اإل  ،الذي يطلبين هلك  ن  أسيدي قلت بما معناه أو حسب ما أتذكر ب  -5
مام وحجة اهلل ؟ فكيف يكون طالبك إمام وابن  إ يضــا  أاملهدي هو الذي على حق ولكن ألســت 

مام الباقر ِف رواية اليماني لى نفســك يا ســيدي ؟ وما معىن قول اإلإألســت تدعو  يضــا  أهالك ؟! و
ــالم) ــتقيم. ويدعو   إلىيدعو  ):  (عليهـما الســ ــاحبكمإالحق وطريق مســ فكيف تكون   (لى صــ

 لى نفسك الشريفة ؟ إمام املهدي وما نرى هو الدعوة وهو اإل ،لى صاحبناإالدعوة 

که مرا بطلبد   ای که معنایش چنین است یا چیزی که من به خاطر دارم که هرآقای من، چیزی فرموده  -  ۵
را بطلبد بر راه حق است؛ ولی مگر شما خودت امام و پسر امام و  )ع(شود، ولی هر که امام مهدیهالک می

شود؟ و آیا ای آقا من، شما به سوی خودت فرا حجت نیستی؟ چگونه کسی که طالب شما است، هالک می
»به حق و راه راست و به سوی صاحبتان چیست که    )ع(در روایت یمانی  )ع(نخواندی؟ و معنی سخن امام باقر

است در حالی که آنچه  )ع(کند«؟ چگونه این دعوت به سوی صاحب ما است که او، امام مهدیدعوت می
 بینیم دعوت به سوی نفس شریف شما است؟می

ولكن ليس كل ما قاله النيلي   ،ســـمعنا عنك أنك قلت اقرأوا كتب عالم ســـبي  النيلي -6
ــيـ  ــ  يتفق مع أقوالك ســ ــمـعت وقرأت عنك دي فأنت تفســ  ،ر الظن باليقني والنفس بالروو كـما ســ

  ولكن منهج النيلي والقصدية ال تقول بذلك على ما أظن ؟

اش منطبق شنیدیم که شما گفتی کتاب »عالم سبیط نیلی« را بخوانید ولی آنچه نیلی گفته است همه - ۶
ام و کنید آن گونه که شنیدهس را به روح تفسیر میبر سخنان شما نیست! آقای من، شما ظن را به یقین و نف

 ام، ولی به نظر من، روش و هدف نیلی این گونه نیست!خوانده

أـشهر ولكن روينا عن آبائك  6قلت ِف كتاب الشـرائع أن أقل مدة لزواج املتعة هي  ،ـسيدي -7
  خالف هذا فهناك الساعة و الساعتني ؟ فكيف ذلك ؟

ماه است ولی برای ما روایت  6یع گفتی که حداقل مدت »متعه« )ازدواج موقت( آقایم، در کتاب شرا - ۷
اند. علت اند و حتی به مدت یک ساعت یا دو ساعت را هم جایز دانستهشده است که پدرانت این گونه نگفته

 این تفاوت در چیست؟
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ـــيدي -8 القرآن  مريم املـجدلـية كـاـنت بغـية ولكن ـتاـبت، ولكن ن  إنـقل عـنك أـنك تقول  ،ســ
  . فكيف ذلك ؟(1)(وما كنت بغيا)يقول على لسان مريم 

ای مریم مجدلیه زناکار بود ولی توبه کرد در حالی که قرآن از زبان مریم ام که گفته آقای من، شنیده - ۸
 ممکن است؟؛ چگونه چنین چیزی (2)گوید »و ما کنت بغیا« )زناکار نبود(می

 )ع( مام الرضــا  ولكن روينا عن اإل  ،ِف البقيع  )ع(قرب الزهراء نقل عنك أنك قلت أن   ،ســيدي  -9
  فكيف ذلك ؟ ،(3)نه ِف بيتها واملسجد النبويأِف الكاِف ب

 )ع( در بقیع است ولی از امام رضا )ع(زهرا ای قبر فاطمهموالی من، از شما نقل شده است که گفته - ۹
 ؛ چه طور ممکن است؟ (4)در کافی روایت است که قبر ایشان در منزلش و در مسجد نبوی است

ـــيدي -10 ــوص القـيام. ذكر لي أـحدهم بـ  ،ســ فكيف انهزمتم  ،الـقائم ال ترد ـله راـية ن  أبخصــ
  واستشهد األنصار رحمهم اهلل ؟

دارد. پس چگونه شکست ام که پرچم قائم شکست نموالی من، در خصوص قیام، از شخصی شنیده  -  ۱۰
 خوردید و انصار که رحمت خدا بر آنها باد، شهید شدند؟

ولكن روينا عن   ،لى األمر باملعروف والنهي عن املنكر مع الســالطنيإلقد دعوتم   ،ســيدي -11
ن إض  ِف رواية ال أجر للمتعر   وأيضــا   ،ذا كان معه الســو  ال يصــا إض للســلطان  التعر   آبائك بأن  

  ف ذلك ؟أصابه أذى. فكي

آقای من، به امر به معروف و نهی از منکِر پادشاهان فرمان دادید حال آن که از پدرانت روایت شده  - ۱۱
است که اگر سلطان شمشیر داشته باشد با او مقابله نکنیم و نیز در روایتی دیگر آمده است که اگر کسی که 

 گونه است؟ معترض بشود و زیان ببیند، اجری ندارد. چگونه این 

 
ْخَت  -1

ُ
ًا( مریم: )َیا أ ِك َبِغی  مُّ

ُ
 َسْوٍء َوَما َکاَنْت أ

َ
ُبوِك اْمَرأ

َ
 . 28َهاُروَن َما َکاَن أ

 (. 28!« )مریم: ای خواهر هارون، نه ظدرت مرد بدی بود و نه مادرت زنی بدکاره » -  2
فقال: )دفنت في   )ع(عن قبر فاطمة    )ع(روی الکلیني: عن علي بن محمد وغیره، عن سهل بن زیاد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، قال: سألت الرضا    -3

 . 461ص 1بیتها، فلما زادت بنو أمیة في المسجد صارت في المسجد( الکافي: ج
)ع(از قبر فاطمه)ع( سوال کردم؛ زیاد، از احمد بن محمد بن ابی نصر که گفت: از امام رضا کند: از علی بن محمد و غیره، از سهل بنکلینی روایت می - 4

 . 461ص  1«. کافی: ج اش دفن شد و هنگامی که بنی امیه مسجد را توسعه دادند، داخل مسجد افتاددر خانهایشان فرمود: » 
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فما هي البحار واألنهار  )ع(والقمر علي   )ص(الشــمس هو الرســول محمد قلت بأن   ،ســيدي  -12
ــرات وـما هو الريا   ،وـما هي القهوة ،وـما هو امللا   ،ـما ذا تمـثل وـما هو مـثل األئـمة ِف الفواكـه والحشــ

  والنسيم ؟ وماهو الحوت ؟

است؛ دریاها و رودها تمثیل چه  )ع(و ماه علی )ص(موالی من، فرمودی که خورشید، رسول الله - ۱۲
ها و حشرات چیست؟ همین طور نمک و قهوه؟ و باد و نسیم؟ و ماهی در میوه )ع(چیزی هستند و َمَثل ائمه

 مثلی از چیست؟ 

ــيدي  -13 ــل  على مال املؤمن  قلت بأن   ،ســ والية الفقيه والية فرعية عن األئمة وللفقيه التســ
ـ  ــه ويفيت لـه ويقـ ــ ــتحـدثـات  ونفســـ بني املؤمنني بمـا يراه. ولكن من أين للفقيـه العلم بـاملســ
 ـبالظن والرأي ؟ وـهل هـناك أدـلة قرآنـية أو روائـية عن آـباـئك تبني   واملجهوالت ؟ أال يعترب ـهذا عمال  

  هذا األمر ؟

ارد که آقای من، گفتی که والیت فقیه، فرعی از والیت ائمه است و فقیه بر مال و جان مومن تسلط د  -  ۱۳
دهد و علم بیند بین مومنین قضاوت نماید. ولی علم آنچه رخ میتواند فتوی بدهد و آن گونه که میمی

شود؟ و آیا دالیل قرآنی یا روایی از رسد؟ آیا عمل براساس ظن و رأی تلقی نمیمجهوالت از کجا به فقیه می
 پدرانت که این موضوع را بیان نموده باشند، وجود دارد؟

ئمة هذا األمر شـيعتهم أن نهوا عن باهلل وأرباب باهلل ؟ وهل علم األ  آلهةهل األئمة   ،يديسـ  -14
  وهل املهديون كذلك ؟ ،ظهاره بالتقيةإ

ی الله هستند؟ و آیا ائمه این را به ی الله و اربابانی با واسطهآقای من، آیا ائمه خدایانی به واسطه - ۱۴
ین هم این شیعیان خود آموختند ولی آنان را به  اند؟گونهجهت تقیه، از بیانش بازداشتند؟ و آیا مهدی 

  والبهائية وغريهم نواصب ؟ واإلسماعيليةهل الزيدية  ،سيدي -15

 اند؟ موالی من، آیا زیدیه و اسماعیلیه و بهائیان و غیر آنان از نواصب - ۱۵

ثل قوس ما الحكمة ِف اســــتخدامكم ملصــــطلحات الصــــوفية والفالســــفة م  ،ســــيدي -16
ــعود وقوس النزول والفنـاء وغريهـا لبيـان الحكمـة والعلم ؟ أليس عنـدكم العلم النوراني  الصــ

  والبيان النوراني والقول الحق والحجة الباهرة ؟
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آقای من، حکمت به کار بردن اصطالحات صوفی و کالم فالسفه مانند قوس صعود و نزول و فنا و  - ۱۶
م و حکمت چیست؟ آیا مگر علم نورانی و بیان نورانی و سخن حق و حجت غیر آن از جانب شما برای بیان عل
 درخشان )باهره( نزد شما نیست؟ 

ـــيدي -17 لكن ـماذا عن ـما روي عن أمري املؤمنني  ،أنكرت ـتدريس اللـغة العربـية والنحو ،ســ
  ِف تعليمه النحو ألبي األسود الدؤلي ؟ )ع(

در تعلیم علم نحو به  )ع(منع کردی، پس چگونه از امیرالمونینموالیم، تدریس علم عربی و نحو را  - ۱۷
 ، روایت شده است؟)ع(ابو االسود دوئلی از طرف ایشان

  ما الحكمة من تأليف كتاب النبوة الخاتمة ؟ ،سيدي -18

 حکمت تالیف کتاب »نبوت خاتم« چیست؟  - ۱۸

مام ومعرفة لى اإلإالحاجة   الحكمة ِف وجود التأويل ِف القرآن هو عرفت منك أن   ،سـيدي  -19
  ؟ ولكن ما الفائدة من وجود التأويل أصال   ،ماماإل

باشد؛ ی شناخت او میآقای من، از شما آموختم که علت وجود تأویل در قرآن، نیاز به امام و وسیله - ۱۹
 وجود تأویل چیست؟  یولی اصاًل فایده

ـــيدي -20 ــيـطان أرى ـفاطـمة ال ورد ِف الرواـية أن   ،ســ   )ع(وعلي  )ص(رؤـيا ـبأن الني  )ع(زهراءالشــ
ن الشـيطان من ذلك. أليس ملكوت اهلل بيد اهلل ؟ ِف . فكيف تمك  (1)والحسـنان على ما أتذكر

 
ِذیَن آَمُنوا َوَلْیَس ِبَضارِّ   -1 ْیَطاِن ِلَیْحُزَن الَّ ْجَوی ِمَن الشَّ َما النَّ ِل اْلُمْؤِمُنوَن﴾، روی علي بن إبراهیم في تفسیره، قال: وقوله: ﴿ِإنَّ ِه َفْلَیَتَوکَّ ِه َوَعَلی اللَّ ِهْم َشْیئًا ِإالَّ ِبِإْذِن اللَّ

ن أبي بصیر، عن أبي عبد الله)ع(، قال: )کان سبب نزول هذه اْلیة إن فاطمة)ع( رأت في منامها إن  رسول  قال: فإنه حدثني أبي عن محمد بن أبي عمیر، ع
یقان فاخذ الله)ص( هم  أن یخرج هو وفاطمة وعلي والحسن والحسین صلوات الله علیهم من المدینة، فخرجوا حتی جاوزوا من حیطان المدینة فعرض لهم طر

تی انتهی بهم إلی موضع فیه نخل وماء، فاشتری رسول الله)ص( شاة کبراء وهي التي في أحد أذنیها نقط بیض فأمر بذبحها رسول الله)ص( ذات الیمین ح
علیه فاطمة وأمر    فلما أکلوا منها ماتوا في مکانهم، فانتبهت فاطمة باکیة ذعرة فلم تخبر رسول الله)ص( بذلك، فلما أصبحت جاء رسول الله)ص( بحمار فأرکب

رج أمیر المؤمنین والحسن والحسین)ص( من المدینة، کما رأت فاطمة في نومها فلما خرجوا من حیطان المدینة عرض لهم طریقان فاخذ رسول أن یخ 
 ها فذبحتالله)ص( ذات الیمین کما رأت فاطمة)ص( حتی انتهوا إلی موضع فیه نخل وماء، فاشتری رسول الله)ص( شاة ذراء کما رأت فاطمة)ع( فأمر بذبح 

شأنك یا بنیة؟  وشویت فلما أرادوا أکلها قامت فاطمة وتنحت ناحیة منهم تبکي مخافة أن یموتوا، فطلبها رسول الله)ص( حتی وقف علیها وهي تبکي فقال: ما
فقام رسول الله)ص( فصلی قالت: یا رسول الله، رأیت البارحة کذا وکذا في نومي وقد فعلت أنت کما رأیته في نومي فتنحیت عنکم؛ ألن ال أراکم تموتون، 

المؤمنین في نومهم رکعتین ثم ناجی ربه فنزل علیه جبرئیل)ع( فقال: یا محمد، هذا شیطان یقال له الزها )الرها ط(، وهو الذي أری فاطمة هذه الرؤیا ویؤذي  
ه: أنت أریت فاطمة هذه الرؤیا ؟ فقال: نعم یا محمد ! ما یغتمون به، فأمر جبرائیل)ع( أن یأتي به إلی رسول الله)ص(، فجاء به إلی رسول الله)ص( فقال ل

نین فلیقل:  فبزق علیه ثالث بزقات فشجه في ثالث مواضع: ثم قال جبرائیل لمحمد)ص(: قل یا محمد إذا رأیت في منامك شیئا تکرهه أو رأی أحد من المؤم
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َوى ِإنََّما﴿تفســــري قوله:   َطانِ  ِمنَ   النَّجأ يأ ُزنَ   الشــــَّ ما معىن رؤيا غري الشــــيعي   يضــــا  أ. و(1)﴾آَمُنوا  الَِّذينَ  ِلَيحأ
وهناك رؤى عديدة تنقل عنهم بل وحىت ِف الكـشف فكيف   ،أمثال الـصوفية والـسنة  (ص)بالني

رؤيا الشـيعة األصـوليني باألئمة مع أنهم  أو يتمثل لهم وهم على باطل. وأيضـا    )ص(يأتيهم الرسـول
 ؟ على ضالل. أهل تشفي قلوبنا بأجوبة شافية منعشة تريحنا موالي

و  )ص(نشان داد که در آن  محمد )ع(زهرا یآقایم، در روایت است که شیطان رؤیایی را به فاطمه - ۲۰
. چگونه شیطان توانست این قدرت را داشته باشد؟ آیا (2)شوداند که ذکر میآن گونه  )ع(علی و حسن و حسین

 که  است شیطان فقط کار کردن ملکوت به دست خداوند نیست؟ در تفسیر این سخن خداوند: » نجوا
را  )ص(. و نیز معنی این که غیرشیعه مانند صوفی یا اهل سنت، محمد(3)کند « محزون را مؤمنان خواهدمی

در رویا ببینند چیست؟ در حالی که رویاهای فراوان و حتی کشفیاتی از آنان نقل شده است و چگونه آنان که 
ل میرود و  به سوی آنها می  )ص(اند، رسولبر باطل ی اصولی شود؟ و همچنین رویاهای شیعهیا برایشان متمث 
 دهی، ای موالی من؟ های ما را با جوابی کافی، شفا میاند؟ آیا دلبینند با آنکه بر باطلرا می )ع(که ائمه

 
صالحون من شر ما رأیت من رؤیاي، ویقرأ الحمد والمعوذتین وقل هو الله أحد ویتفل عن أعوذ بما عاذت به مالئکة الله المقربون وأنبیاء الله المرسلون وعباده ال

ْیَطاِن" اْلیة( ْجَوی ِمَن الشَّ َما النَّ ره ما رأی، فأنزل الله علی رسوله "ِإنَّ  . 355ص 2ج :تفسیر القمي  یساره ثالث تفالت، فإنه ال یض 
 . 10المجادلة:  -1
خواهد مؤمنان را محزون کند و حال آنکه هیچ زیانی، جز به فرمان نجوا کردن فقط کار شیطان است که می ی »تفسیرش در مورد آیهعلی ابن براهیم در  - 2

سبب نزول »روایت کرد:  )ع(«  آورده است: پدرم از محمد بن ابی عمیر از ابی بصیر از ابی عبد الله  رساند و مؤمنان باید که بر خدا توکل کنندخداوند به آنها نمی
د، از مدینه این آیه آن بود که فاطمه)ع( در خوابش دید که رسول الله)ص( تصمیم گرفت که خودش و علی و فاطمه و حسن و حسین که صلوات خدا بر آنها با

که به جایی رسیدند که نخل و آب خارج شوند. خارج شدند تا به اطراف مدینه رسیدند. در مسیرشان دو راه پیدا شد و رسول الله)ص( به سمت راست رفت تا آن
ای سفید بود. دستور داد که آن را ذبح کنند. همینکه از آن خوردند، در همانجا مردند. فاطمه بود. رسول الله)ص( گوسفندی بزرگ خرید که در گوش آن نقطه

الله)ص( االغی را آورد و فاطمه)ع( را بر آن نشاند و دستور اندوهناک و گریان از خواب برخواست و آن را به رسول الله)ص( خبر نداد. همینکه صبح شد رسول  
، دو راه نمایان داد که امیرالمومنین و حسن و حسین)ع( از مدینه خارج شوند؛ همان گونه که فاطمه)ع( در خواب دیده بود. همین که از اطراف شهر دور شدند

اب دیده بود تا این که  به نخل و آب رسیدند. رسول الله)ص( گوسفندی خرید، همانگونه شد و رسول الله به طرف راست رفت و همانگونه که فاطمه)ع( در خو 
س آنکه آنها بمیرند،  که فاطمه)ع( دیده بود پس دستور به ذبح آن داد. گوسفند ذبح شد. همین که خواستند از آن بخورند، فاطمه)ع( ایستاد و در حال گریه از تر 

گریست. رسول الله)ص( گفت:  رسول الله)ص( او را خواند و به سوی او رفت و کنار او ایستاد، در حالی که فاطمه)ع( می ای دور از آنها رفت.  پسبه گوشه
کنی؟ فاطمه)ع( گفت: ای رسول خدا، رویایی دیدم که این گونه و این گونه بود و آن گونه که دیده بودم، شما هم انجام دادی پس از شما دخترم چرا گریه می

میرید. پس رسول الله)ص( برخواست، دو رکعت نماز خواند و با پروردگارش مناجات نمود. جبرئیل بر او فرود آمد و گفت: ای رفتم تا شما را نبینم که می کناره گ
سازد. به  و آنان را اندوهناک می  آزاردگویند که این رویا را به فاطمه نشان داد و مومنین را در خوابشان می محمد! این شیطانی است که به آن »زها« )یا رها( می 

مه نشان دادی؟ گفت: بله جبرییل فرمان داده شد که او را نزد رسول الله)ص( بیاورد. پس آن را نزد رسول الله)ص( آورد. به او فرمود: آیا تو این رویا را به فاط
می کرد. سپس جبرییل به محمد)ص( گفت: ای محمد! وقتی در  ای محمد! پس رسول الله)ص(، سه بار بر او آب دهان انداخت و در سه جا سر او را زخ

برم به آن چیزی که فرشتگان داشتی یا اگر یکی از مومنین چنین دید بگویید: »از شر  آن چیزی که در رویا دیدم پناه میخوابت چیزی دیدی که ناپسند می
ی قل اعوذ( و قل هو الله احد را بخواند و سه بار به سمت راست فوت عوذتین )دو سورهبرند و حمد و ممقرب و انبیای مرسل خدا و بندگان صالح به آن پناه می

یطان: »رساند. پس خدا بر رسولش نازل کردکند که آنچه دیده است زیانی به او نمی جوی من الش  ما الن   . 355ص  2...«. تفسیر قمی: ج ان 
 .10مجادله:  - 3
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 زيارتك لقبور األئمة وأضرحتهم ما معناه كونت جزءا    ذكرت ِف قصة اللقاء بأن    ،سيدي  -21
  فكيف ذلك ؟ ،هي مرحلة مهمةمهما من حياتك و

ی دیدار، زیارت قبور ائمه و مزار آنان را ذکر کردی که معنای آن چنین است که  جزئی آقایم، در قصه  -  ۲۱
 شود؟ چگونه چنین است؟ ای مهم شمرده میمهم از زندگیت و مرحله

فق  وليس الكل فلماذا؟   ســألتكســألتك ســؤال من قبل وأجبت على بعض ما   ،ســيدي  -22
أم ليشـــء غيي آخر علمته ؟ وســـيدي هل تعرفين من أنا ؟ وهل أنا  ،ســـاءة أدبإهل من نقب فيين و

  من أنصارك ومن مبايعيك ِف عالم الذر وقابليك أم ال ؟

ی آنها را پاسخ دادی. علت چیست؟ آنها و نه همهآقایم، سواالتی را قبال از شما پرسیدم و برخی از  - ۲۲
دانی دانی؟ و آقایم، آیا میغیبی است که شما می  یای ادبی شد؟ یا به دلیل مسئلهآیا نقصی در من بود یا اسائه

 من چه کسی هستم؟ آیا من از انصار شما و از کسانی هستم که در عالم ذر با تو بیعت کرده است یا خیر؟

د خرجت بعض االســـتخارات ب يات تبدو ســـيئة وحاشـــاك فما معناها ؟ وهل لق ،ســـيدي  -23
  مرك أم ال بأس بذلك ؟أهناك مانع ِف كرثة االستخارة ِف 

شد و شما هرگز این گونه نیستی! هایی کردم و آیاتی آمد که با بدی و سیئه شروع میآقایم، استخاره - ۲۳
 یا اشکالی ندارد؟توان بسیار استخاره کرد آیا در مورد شما نمی

فقد   ،املباهلة ولم يحدث له يشء وأيضــا   ســيدي هناك من أقســم قســم الرباءة وال زال حيا   -24
ــا    روي لي بأن   ــخصـ ــمه ه املهدي فباهل وتهد  ويقول أن    ادعى باطال   شـ ــجد الذي باهل فيه خصـ م املسـ

 فكيف ذلك ؟

 .وشكرا    خريا  وصلى اهلل عليك وجزاك اهلل ،السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
 علي املرسل: أبو

آقایم، کسی هست که قسم برائت از شما یاد کرد و زنده ماند و اتفاقی برای او نیفتاد و همچنین  - ۲۴
اند که شخصی به دروغ ادعای مهدویت کرد و مباهله نمود و مسجدی که در مباهله. در حالی که به من گفته 

 خراب شد. پس چرا این گونه است؟ ی دشمنشآن مباهله کرده بود، به وسیله
 .وشکًرا خیًرا الله وجزاك علیك الله وصلی وبرکاته، الله ورحمة علیکم السالم

 فرستنده: ابو علی
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وصــلى اهلل على محمد وآل محمد ،  والحمد هلل رب العاملني،  الجواب: بســم اهلل الرحمن الرحيم
 .األئمة واملهديني وسلم تسليما  

 فقد ترحموا عليه. )ع(قولي ما قال األئمة :1 ج س

 پاسخ:
 بسم الله الرحمن الرحیم 

 و الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم تسلیمًا.
 اند.هاو طلب رحمت کرد اینان بر آو اند فرموده )ع(ان چیزی است که ائمههم: سخن من ۱جواب سوال 

ــيي املفـيد فكوـنه  ر  :2 ج س ـبل هو وـلد   ،ـنه ـخارج من الوالـيةأخـطأ ِف أمور ال يعين  أحم اهلل الشــ
وهم ســالم اهلل عليهم َمن ُكلِّف أهل زمانه بمواالتهم فكل من    )ع(وعا  ومات على والية األئمة

 مات على مواالتهم فهو من أهل الجنة.

به معنی خروجش از  ه استخطا کردمواردی او در این که  ؛کند ت: خدا شیخ مفید را رحم۲ والس واب ج
کسانی بودند نها باد،  آکه سالم خدا بر    )ع(ائمهزندگی کرد و مرد.    ،متولد شد  )ع(والیت نیست. او بر والیت ائمه

 .بمیرد، از اهل بهشت استدوستی آنها اند و هر که بر نان شدهآو محبت  اهل زمانشان مکلف به مواالتکه 

ــيي ألو ـعاـمل اهلل الـناس ـبالـعدل مـلا دـخل الجـنة   ،حـمك اهللير :4 س 3 ج س ـــبة للشــ ـحد. ـبالنســ
ِف الفقه تعامل ضمن قوانني هم أرشدوا شيعتهم للتعامل بها ومن خاللها مع رواياتهم   (رحمه اهلل)

، وأيضــا  مثل (1)الرشــد ِف خالفهم    )ع(مثل كون الرواية موافقة للمخالفني وصــدرت لتقية فقالوا
نزل أولم يرد رواياتهم بالهوى وبأمور ما ( 2)بأيهما أخذتم من باب التســليم لنا وســعكم    )ع(قولهم

لى الكثري الذي إالشيي ِف القليل نسبة   وقد شذ    .اهلل بها من سلطان كالسند أو القواعد العقلية
ــذ   ــوا على واليــة الطــاهرين شــــ ــه غريه واهلل غفور رحيم مــا داموا قــد قضــ ولم ينكروا  )ع(في
ــاء  ،)ع(همإمامت ــه ِف زمانه هو من أهل الجنة إن شـ فكل من مات على الوالية لخليفة اهلل ِف أرضـ

 اهلل وال يخلد ِف النار وإن ارتكب الكبائر.

احدی وارد بهشت  ،کردمردم برخورد می عدالت با ، اگر خدا باتو را رحمت کند: خدا ۴و  ۳والس وابج
با روایات خود،   )ع(در فقه در ضمن قوانینی کار کرد که ائمه، او شد. به همین ترتیب در مورد شیخنمی

موافقت با دشمنان   ی کهکردند مانند اینکه روایتراهنمایی  این قوانین   طریق  و از   هانآشیعیانشان را به تعامل با 
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و  (1)«ستنان اآرشد، در مخالفت با »: اندفرموده )ع(ائمه و تقیه صادر شده استاز جهت کند را توصیه می
و روایات  (2)«هر کدام را که برای تسلیم به ما بگیرید، باعث گشایش شما استکه » )ع(نانآنیز مانند سخن 

نفرستاده است مانند سند یا قواعد  هانآکه خدا برهانی بر معیارهایی و براساس  ی نفسروی هوارا از  )ع(هانآ
 وند خدا کهکمی اشتباه کرد کردند، در موارد مقایسه با دیگران که بسیار اشتباه میشیخ در َرد نکرد. علمی، 

را انکار نکنند. هر  )ع(نانآباقی بمانند و امامت  )ع(که بر والیت طاهرین یتا زمان ،بخشاینده و مهربان است
حتی اگر گناه  و  لله  ان شاء ا  ،بمیرد، از اهل بهشت است  خودش  در زمان  شخدا در زمین  یکه بر والیت خلیفه

 .ماندتش نمیآکرده باشد، جاودانه در نیز کبیره 

ت اقرؤوا كتـب النيلي  :6 ج س ك أني قـل ك أن ِف أن يبني   (رحمـه اهلل)ربمـا أخطـأ من نقـل ـل  ـل
ــؤال عن الحق والبحث وليس قبول كل ما يقول  تقرؤوها لالطالع ومعرفة الحق من الباطل والسـ

ــار عـددا  وـقد أعطـيت لبعض األ ،النيلي ا النيلي  ا  جـد   كبريا   نصـــ رحمـه )من األخطـاء اليت وقع فيـه
 .(اهلل

را بخوانید   )رحمه الله(های نیلیام کتاب برای تو نقل کرده است که من گفتهکسی که  : شاید  ۶  والس  واب ج
جو وجستباطل و پرسش از حق و  ازوری کند که برای اطالع و شناخت حق آفراموش  کرده است که یاد

تعداد بسیار زیادی از خطاهایی را که  .باشد، نمیاستنچه نیلی گفت آو این به معنی قبول هر مطالعه کنی 
 .شکار نمودمآبرای بعضی از انصار  ران افتاد آدر   ،نیلی که رحمت خدا بر او باد

ــع قانونا    ،الباطلجمال أقول لك: النيلي نقض بكثري من األدلة منهجهم  وباإل من    ولكن وضــ
ــ يرمـيه  نفســــه ويرـيد أن يـحاكم القرآن ورواـيات آل محـمد بـهذا الـقانون وـما يـخالف ـقانوـنه أمىســ

ــبقوه ـبل كالهـما مخـالف   ،كـما كـانوا يفعلون هم فلم يفرق نـتاج منهج النيلي عن نـتاج من ســ
ـبل هو ِف النـهاـية  ،ـهة أخرىـفالنيلي ِف نـهاـية املـطاف وقع ِف ـما كـان ينتـقده من ج ،للمنهج اإللهي

ــومني  على كالم اهلل وـحاكـما   جـعل نفســـــه ـحاكـما   ـنه أـبل هو جـعل نفســـــه  ،على كالم املعصــ
ــف ـقانون مـحاكـمة القرآن وكـل ـما يـخالف ـقانوـنه ـباـطل وـبالـتالي فهو ـقد جـعل نفســــه  ،اكتشــ

رآن عرف منهم ـبالقأعلم من األئـمة وأـنه أوجـعل نفســـــه بحســـــب منهـجه   )ع(على األئـمة  ـحاكـما  
 والحمد هلل الذي رزقه املوت وأخرجه من هذه الدنيا على الوالية. ،وتفسريه ومعانيه
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نان را نقض نمود ولی قانونی از طرف خودش وضع آراه و روش باطل    ،بسیاردالیل  به طور خالصه: نیلی با  
 ؛ اوحکم بدهد انرا بررسی کند و در موردش )ع(آل محمدخواست که با این قانون، قران و روایات کرد و می

 نتایج روش نیلی تفاوت بنابراین  ؛کردندنان میآگونه که  افکند، همانبود به دور می شنچه مخالف قانونآ
نیلی . در نهایت، باشندیمبلکه هر دو روش، مخالف روش الهی  ،با راه  و روش پیشینیان او نداشت چندانی

خود را حاکم بر کالم خدا و او در نهایت  ؛کندانتقاد می یدر چیزی گرفتار شد که او را از جهتی دیگر شایسته
قرار داد که بیان داشت که قانون وضعیتی چنان در بلکه او خودش را  ،قرار داد )ع(حاکم بر کالم معصومین

و به این ترتیب او آورد میبود را باطل حساب  شو هرچه مخالف قانونن را یافته است  آحکم کردن براساس قر 
نان به آو داناتر از  )ع(از ائمهتر عالمقرار داد و براساس راه و روشش، خود را گویا  )ع(خودش را حاکم بر ائمه

و بر نید را روزی او گرداست که مرگ وند اخدا یسپاس و ستایش شایسته .قران و تفسیر و معانیش، قرار داد
 از این دنیا رفت.  ،والیت

ــي يرحـمك اهلل وـما أهون ـهذا اـلذي تروـيه فـقد ـيأتي ـما هو  :7 ج س ــرعـية تنســ األحكـام الشــ
ألنه تشـــريع الهي وأرادوا أن يبقى   ؛أعظم بكثري، وبالنســـبة للزواج املنقطع فقد أكد عليه األئمة

ــتحـباـبه كـان لـهذه العـلة  ،وال يـندرس ــريـعة أراد لـها  إحـياءأي ألـنه ـبل وحىت الـتأكـيد على اســ لشــ
ــيطـان أن تنـدرس اس  ،الطـاغوت والشــ ت ويعرفـه الـن اـب الزواج املنقطع ـث ا اليوم فـاألمر مختلف ـف أـم

لو قـبل الـناس ـما   ،ـبل وفـيه ـحل لكثري من املشـــــاكـل االجتـماعـية واألخالقـية  ،املخـالف واملوالف
ن هذا ســيضــمن حق املرأة واألبناء ولن إف  اإلشــهار أو   واإلشــهادجيت به من املدة وهي ســتة أشــهر  

 يجعل املرأة سلعة رخيصة لقضاء الوطر فق .

ترین آن، شوند و ساده: خداوند تو را مورد رحمت خویش قرار دهد، احکام شرعی نسخ می۷جواب سوال 
بر آن  )ع(کردی. موارد بسیار بزرگتر نیز وجود دارد. در مورد ازدواج موقت، ائمه همان موردی است که روایت

اند؛ زیرا تشریعی الهی است و خواستند که باقی بماند و کهنه نشود و حتی تاکید بر مستحب بودن تاکید کرده
شیطان آن ی طاغوت و آن نیز به همین علت است؛ زیرا زنده نگهداشتن شریعت است در حالی که خواسته

بود که کهنه شود و از بین برود. اما امروز، وضعیت متفاوت است و ازدواج موقت، ثابت شده است و مردم 
شناسند؛ حتی در آن راه حل بسیاری از مشکالت اجتماعی و اخالقی موجود است. مخالف و موافق آن را می

ماه است بپذیرند، و نیز شاهد داشته باشد اگر مردم آنچه را که در مورد مدت ازدواج موقت بیان کردم که شش  
یا این که مشهور شود، این کار، حقوق زن و فرزندان را  تضمین خواهد کرد و زن هرگز کاالیی نخواهد شد که 

 ی جنسی گرفته شود.از آن فقط بهره

 .)ع(أم عيىس  )ع(مريم املجدلية غري مريم بنت عمران :8 ج س
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 است. )ع(، مادر عیسی)ع(ز مریم دختر عمران: مریم مجدلیه غیر ا۸جواب سوال 

ه غريه موافق لكالم العـامـة وأهـل الخالف وهم قـالوا هـذا لكي يلغوا  :9 ج س الحـديـث ومثـل
فكونه ِف دارها  ،شــارة ملا وقع عليها من ظلمخفاء موضــع ضــريحها لْلإفاطمة أرادت  ن  أقضــية  

 إليه.خفاءه هذا ما كانوا يريدون الوصول إيعين أنها لم تطلب 

: این حدیث و سایر موارد شبیه آن، موافق کالم عامه و دشمنان است و آنان این گونه گفتند  ۹جواب سوال  
خواست که موضع ضریحش مخفی آنگاه که ظلم به او وارد شد، با اشاره می )ع(تا این قضیه را که فاطمه

ار مخفی ماندن محل قبرش نبود؛ این اش یعنی این که او خواستبماند را منتفی بدانند. وجود قبر در خانه
 خواهند به آن برسند.چیزی است که آنها می

 )ع(ملن كان يسألهم من شيعتهم عن موضع قرب فاطمة   )ع(واألئمة   )ع(ا كالم اإلمام الرضا  أم  
نما توهموا من  إه قربها ن  أِف حجرتها ولم يصــرحوا ألحد    )ع(فكانوا يرشــدوه لزيور فاطمة ،لزيوره
 خربهم األئمة زيارتها ِف الغرفة وبينوا لهم موضع الغرفة.أالقرب ِف الغرفة ملا  ن  إسمعوا 

نمودند تا در آنجا او را سوال می )ع(به شیعیانی که در مورد محل قبر فاطمه )ع(اما کالم امام رضا و ائمه
اش زیارت کنند و برای احدی تصریح نکردند که انهکردند که او را در خزیارت کنند، آنها ایشان را راهنمایی می

اش زیارت شود و جای خانه را در خانه )ع(خبر دادند که فاطمه )ع(قبر او در آنجا قرار دارد. هنگامی که ائمه
 اش قرار دارد، دچار توهم شدند.در خانه )ع(آشکار کردند، کسانی که تصور کردند که قبر فاطمه

 )عزوجل( أفلم تقرأ اللوو الذي أهداه اهلل ،أســوة )ع(لألنصــار بالحســني  أفال تكون لي و :10 ج س
ومكتوب فيه حال القائم وأصـحابه: )بسـم اهلل   )ع(لفاطمة  )ص(وأعطاه الرسـول  )ص(إلى الرسـول
هذا كتاب من اهلل العزيز العليم ملحمد نوره وسـفريه وحجابه ووليه، نزل به الروو   ؛الرحمن الرحيم
 لعاملني.األمني من عند رب ا

وجل  به  )ع(: آیا برای من و انصار، الگویی در حسین۱۰جواب سوال  نباشد؟ آیا لوحی را که خدای عز 
ای؟ که در آن حال قائم و یارانش نوشته بخشید، نخوانده  )ع(به فاطمه  رانیز آن    )ص(داد و رسول  )ص(رسول

 شده است:
زیز و علیم برای محمد، نور او و سفیرش و حجاب ای است از خدای ع»بسم الله الرحمن الرحیم. این نوشته

ش، که روح  االمین از طرف پروردگار جهانیان فرود آورد.و ولی 
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ــكر نعـمائي، وال تجحـد آالئي. إني أـنا اهلل ال  ـــمائي واشــ ــم  ـله إال  إعظم ـيا محـمد أســ أـنا ـقاصــ
ــلي أو ـخاف   ـله إال  إالجـبارين، وـمذل الـظاملني ودـيان )يوم( اـلدين، إني أـنا اهلل ال  أـنا فمن رـجا غري فضــ

د وعلي فتوكـل، أني لم  اي ـفاعـب إـي املني، ـف ه أحـدا  من الـع ا  ال أـعذـب ه ـعذاـب غري ـعدلي )وـعذابي( ـعذبـت
كمل ذلك بابنه رحمة أ........ ثم جعلت له وصــيا ، ... ال  إته بعث نبيا  فأكملت أيامه وانقضــت مد  أ

العاملني، عليه كمال موَس، وبهاء عيىسـ، وصـرب أيوب. سـيذل  أوليائي ِف زمانه، ويتهادون رؤوسـهم 
كما تتهادى رؤوس الَتك والديلم، فيقتلون ويحرقون، ويكونون خائفني مرعوبني وجلني، تـصبب 

أوليائي حقا ، بهم ادفع )وارفع( كل فتنة   األرض بدمائهم، ويفشوا الويل والرنني ِف نسائهم، أولئك
عمياء حندس، وبهم اكشف الزالزل، وادفع اآلثار واألغالل. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه 

 .(1)وأولئك هم املهتدون( 

های بزرگ مرا کتمان نکن. من الله هایم را سپاس گو و نعمتای محمد! اسامی مرا بزرگ بدار و نعمت
رس روز جزا. من ی ظالمین و حساب ی زورگویان و پست کنندهجز من نیست، شکننده  هستم که خدایی

خدایی هستم که هیچ خدایی جز من نیست، پس هر کس که جز فضل مرا آرزو کند یا از عدل و عذاب غیر 
قط من بترسد، او را چنان عذاب کنم که احدی از جهانیان را عذاب نکرده باشم. پس تنها مرا بندگی کن و ف

ای را نفرستادم جز آنکه دورانش را به پایان رساندم و همین که مدتش به پایان رسید بر من توکل نما. من نبی  
ای قرار دادم، .... سپس آن را با فرزندش که رحمت بر جهانیان است کامل نمودم. او، کمال برای او وصی  

خوار خواهند شد و سرهای آنان هدیه داده موسی و نور عیسی و صبر ایوب را دارد. اولیای من در زمانش 
شوند، شوند و در آتش انداخته میخواهد شد همان گونه که سرهای ترک و دیلم هدیه خواهند گردید؛ کشته می

گیرد و گریه و ماتم و زاری در زنانشان آشکار های آنان رنگ میگردند، زمین با خونترسان، مرعوب و لرزان می
ها کنم و لغزشی کور هالک کننده را دفع )و رفع( میاولیای من هستند. با آنان هر فتنه  گردد. آنان به حقمی

زدایم. آنها کسانی هستند که صلواتی و رحمتی از نمایم  و آثار باطل و زنجیرها را با آنان میرا با آنان محو می
 .(2)اند«گانیافتهجانب پروردگارشان بر آنها است و آنها، هدایت

ن نكون أوالحمد رب العاملني ويا لها من نعمة   ،صــدق اهلل ورســوله  ،ما وعدنا اهلل ورســولههذا  
ن يكونوا كزييد وجنده أويا له من عار على فقهاء الســـوء   ،كالحســـني وأهله مقتولني مرعوبني

 قتلة وطغاة.

 
، 371، أعالم الوری: ص527، أصول الکافي: ج؟؟؟ ص29، غیبة النعماني: ص101، غیبة الطوسي: ص 210، االختصاص: ص 41االحتجاج: ص -1

 . 195ص 36، بحار األنوار: ج179، إکمال الدین: ص25عیون أخبار الرضا: ص
  371؛  اعالم الوری: ص   527؛  اصول کافی: ج ص   29؛  غیبت نعمانی: ص   101؛  غیبت طوسی: ص   210؛  اختصاص: ص   41احتجاج: ص  - 2

 . 195ص  36؛  بحار االنوار: جلد   179؛  اکمال الدین: ص   25؛  عیون اخبار رضا: ص 
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تایش این چیزی است که خدا و رسولش به ما وعده دادند؛ راست گفتند خدا و رسولش و سپاس و س
و اهلش، مقتول و ترسان  )ع(مخصوص پروردگار جهانیان است و چه نعمت بزرگی است که مانند حسین

 باشیم و چه ننگی است بر علمای بدکار که مانند یزید و سربازان قاتلش و گردنکشان باشند.

 لكل إمام كتاب يعمل بما فيه. ن  إعلم إماذا فعل يرحمك اهلل،  )ع(فالحسني  :11 ج س

چه کرد ؟ بدان هر امامی، کتابی دارد   )ع(: خدا تو را مورد رحمت خویش قرار دهد! حسین۱۱سوال    جواب
 کند.که طبق آن عمل می

اِن ﴿قــال ـتعــاـلى:  :12 ج س يــَ قـِ تـَ
لـأ ِن يـَ َريـأ حـأ َرَج الـأبـَ انُ  *مـَ جــَ َرأ لـُُؤ َواملـأ ا اـللُـّؤأ مــَ ـهُ نـأ ُرُج مـِ ، ( 1) ﴾ ..... ـيخـأ

 .(2))ع(وفاطمة واللؤلؤ واملرجان الحسن والحسني واألئمة واملهدينيفالبحران ِف هذه اآلية علي 

ْؤُلُؤ َواْلَمْرَجاُن ....  *َمَرَج اْلَبْحَرْیِن َیْلَتِقَیاِن فرماید: »: خدای متعال می۱۲جواب سوال  ،  ( 3)«َیْخُرُج ِمْنُهَما الُل 
 هستند.  )ع(ائمه و مهدییندو دریا در این آیه، علی و فاطمه و لولو و مرجان، حسن و حسین و 

 إذا كنت فهمت هذا ففهمك خاطا. :13 ج س

 ای ، درک تو اشتباه است.: اگر این گونه فهمیده۱۳جواب سوال 

لم يتخذ صـاحبة   صـمدا    فردا    حدا  أ  اهلل وحده ال شـريك له إلها  واحدا   له إال  إاشـهد أن ال  :14 ج س
لوهية ا يقول املشركون، والكالم ِف اإلاملطلقة له سبحانه وتعالى عم  لوهية  ، الربوبية واإلوال ولدا  

والربوبية بالتفصــيل ســتجده إن شــاء اهلل ِف كتاب تفســري ســورة التوحيد كتبته قبل ســنوات 
 .(4) وقرأه بعض األنصار وسأنشره إن شاء اهلل عندما أجد له حملة ويحني وقته

ای که شریکی ندارد؛ خدای واحِد احِد الله نیست، یگانه دهم که خدایی جز: شهادت می۱۴جواب سوال 
تر است نیازی که دوست یا فرزندی نگرفت. ربوبیت و الوهیت مطلق از آِن او است. سبحان و بلند مرتبهَفرِد بی

ی توحید خواهی یافت که گویند. تفصیِل الوهیت و ربوبیت را ان شاء الله در تفسیر سورهاز آنچه مشرکان می

 
 . 22 - 19الرحمن:  -1
 . )ع(لمعرفة المزید راجع کتاب رحلة موسی إلی مجمع البحرین لإلمام أحمد الحسن  -2
 .22تا  19الرحمن:  - 3
 بفضل الله سبحانه وتعالی من  علینا بهذا الکتاب ، فهو منشور ویمکن للقارئ الکریم الرجوع إلیه. -4
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اند. ان شاء الله هنگامی که حاملینی برای آن بیابم و وقتش ها قبل نوشتم و بعضی از انصار آن را خواندهلسا
 .(1)فرارسد، آن را منتشر خواهم کرد

ــه أو أتباعه املؤمنني به :15 ج س ــب العداء ألحد خلفاء اهلل ِف أرضـ ــي هو من ينصـ ألنهم  ؛الناصـ
 .بق على مصاديق كثريةن ينطأمؤمنون به. فهذا املعىن ممكن 

: ناصبی، کسی است که با یکی از خلفای خدا بر زمینش یا پیروان مومن او دشمنی برانگیزد ۱۵جواب سوال  
 تواند بر مصادیق بسیاری منطبق گردد.ی خدا هستند؛ پس این معنی میاز آن رو که آنان مومن به خلیفه

ـــماعيلـية والزـيدـية أمـ   ن أفال يمكن  ،بعـيد عن نصـــــب الـعداء فـحال كثري منهم اليوم ؛ا االســ
 ن يصدر منه ما يبني نصبه العداء.أ حدهم بالنصب إال  أتحكم على 

ی ناصبین نیست و ممکن نیست که بر اما در مورد اسماعیلیه و زیدیه، حال بسیاری از آنان امروزه در زمره
 که دشمنیش را آشکار گرداند.کسی از آنها، ناصبی بودن را حکم کنی مگر این که از او عملی صادر شود 

 فكذلك وهم ضالون مضلون كغريهم من الفرق. ؛ا البهائيةأم  

 ها.اند مانند دیگر فرقهاما بهاییت نیز به همین ترتیب؛ آنها نیز گمراه و گمراه کننده

مــا تكلمــت بــه هو الحقيقــة بعينهــا كمــا أراني ربي فمن شـــــاء فليؤمن ولريى ِف  :16 ج س
 حقيقة.ملكوت السموات ال

: آنچه در موردش سخن گفتم عین حقیقت است همان گونه که پروردگارم به من نشان ۱۶جواب سوال 
 ها بنگرد.داد؛ هر که بخواهد باید مومن شود  و در ملکوت حقیقی آسمان

ــة اللغة العربية  حدا  أمنع ألم أنكر أو  :17 ج س ــاتذة جامعني   ،من دراسـ ــار هم أسـ وهناك أنصـ
ــون اللـغة العربـية دِرســ ــتقرائـية تحتـمل الخطـأ ِف بعض األحـيان فال  ،ويـُ أنـها قواـعد اســ ـبل قـلت ـب
ا   ـــياء وإال   يمكن اعتـبارـها ـقانوـن ون للنصـــــارى يقر   ـفأنهم يحـاكم القرآن وكالم األنبـياء واألوصــ

إن كنت مطلعا  على اللغة العربية نقضــهم على القرآن بواســطة قواعد اللغة العربية الوضــعية، و
هناك أكرث من مدرسـة نحوية ولكل مدرسـة قواعدها اليت تختلف عن األخرى فأيها  سـتجد أن  

 
 تواند به آن رجوع نماید.ی محترم مین کتاب اکنون منتشر شده و خوانندهبه فضل خداوند سبحان و متعال که با این کتاب بر ما منت نهاد، ای -  1



 
 94                                                                                                                       (سوم)جلد  های روشنگر بر بسرت امواج  اپسخ

 

 

 

ا تحريف القرآن بسـبب مخالفته بعض علماء الشـيعة رج   حىت إن   ؟  الحقيقة وأيها الوهم والباطل
خوند على كفاية األصــول لألاالطالع    وبإمكانك  ،لبعض القواعد النحوية والبالغية املوضــوعة
خوند تحريف القرآن حيث علق املشــكيين على ترجيا األ  ،الخراســاني وتعليق املشــكيين عليها

واالعتبار يقصـــد به مخالفة القرآن الذي  ،بما معناه: )كما يدل عليه االعتبار وكثري من األخبار(
 عد اللغة العربية.بني أيدي الناس للقواعد النحوية والبالغية والكالم طويل ِف قوا

: احدی را از درس زبان عربی منع نکردم و آن را ناپسند ندانستم. برخی از انصار که مدرس ۱۷جواب سوال  
کنند. بلکه گفتم که قوانینی قراردادی دارد که گاهی احتمال وجود اند، زبان عربی تدریس میدانشگاه و حوزه
ی برای سنجش قرآن و کالم انبیا و اوصیا منظور گردد که اگر تواند به عنوان قانونرود و نمیخطا در آن می

ی قوانین وضعی زبان عربی اقرار جز این باشد آنان بر موارد نقض نصاری )مسیحیان( به قرآن به واسطه
یابی و هر روش، قواعدی کنند. اگر بر زبان عربی مطلع باشی، بیش از یک روش تدریس نحوی را در آن میمی

روش دیگر متفاوت است؛ حال کدام یک حقیقت است و کدام گمان؟ تا آنجا که بعضی از علمای دارد که با 
اند شیعه، بر تحریف قرآن به سبب مخالفت آن با بعضی قواعد نحوی و قوانین بالغی وضع شده، ترجیح داده

مراجعه نمایی؛ آنجا توانی برای اطالع بیشتر به کفایة االصول آخوند خراسانی و تعلیق مشکینی بر آن که می
ای به ترجیح آخوند خراسانی بر تحریف قرآن به این معنا نوشته است: »آن گونه که اعتبار که مشکینی، حاشیه 

کند« و منظور از  اعتبار، مخالفت قرآنی که در اختیار مردم است با قواعد و بسیاری از اخبار بر آن داللت می
 قواعد زبان عربی، بسیار است. باشد و کالم در موردنحوی و بالغی  می

منها لغة تعامل األفعال الخمسة ِف   ،العرب كانوا يتكلمون بأكرث من لغة فصحى ن  إواعلم  
 )ع( أمري املؤمنني   ن  إا ، أم  حال النصــــب والجزم والرفع بخالف ما عليه قواعد اللغة املوضــــوعة تماما  

ــحيا  وال عالـقة ـله ـبالحقيـقة، وإن كنتم  أمر بكـتاـبة قواـعد اللـغة العربـية فـهذا الكالم غري صــ
 فعلي ِف غىن عن هذا. )ع(هذا مدو لعلي  تعتقدون أن  

گانه کردند که از آن جمله، زبانی است که با افعال پنجبدان که عرب با بیش از یک زبان فصیح صحبت می
موضوع که  ی زبان است. اما اینکند که برخالف قواعد موضوعهدر حالت نصب و رفع و جزم تعامل می

کنید دستور داد تا قواعد زبان عربی نوشته شود، درست نیست و حقیقت ندارد و اگر فکر می  )ع(امیرالمومنین
 نیاز است.از چیزها بی )ع(است، علی )ع(که این مدحی برای علی

ــبـحاـنه للخلق لعلهم أرجوه من اهلل أـما  :18 ج س ن يقـبل مين عملي القلـيل ِف نـقل ـما عرفين ســ
 لى الحق ويعرفون الحق.إ يهتدون
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: آنچه از خدا امید دارم این است که عمل اندکم را در انتقال آنچه که او سبحان و متعال ۱۸جواب سوال 
 برای هدایت خلق به حق و شناختن حق به من شناساند، بپذیرد.

، (1)أرجو أن تقرأ ما كتبت عن املحكم واملتشــــابه بتأني لتتضــــا لك الصــــورة أكرث  :19ج س 
ــبـحاـنه وتـعالى غري  ن  إواعلم   اهلل ليس كمثـله يشء وكالـمه ليس ككالم الخلق فكالم اهلل ســ

ــمس والقمر ِف ـهذا الـعالم  ،مقـيد ـبالزـمان واملكـان ـبل هو لكـل زـمان ومكـان ويجري مجرى الشــ
 وهو لكل العوالم. ،(2)الجسماني

ی بخوانی تا قضیه برای تو آشکارتر   ام را: امیدوارم آنچه در مورد محکم و متشابه نوشته ۱۹جواب سوال   با تأن 
باشد؛ کالم خدای سبحان و و بدان که احدی شبیه خداوند نیست و کالمش مانند کالم خلق نمی (3)گردد

د به زمان و مکان نیست بلکه برای همه ها است و مانند خورشید و ماه در این ها و مکانی زمانمتعال، مقی 
 ها است.ی جهانو برای همه (4)عالم جسمانی در حرکت است

ــول محمد  إن   :20ج س  ــيطان ال يتمثل بالرسـ وليس   )ع(هذا كالم األئمة،  )ع( واألئمة  )ص(الشـ
ــرائر اـلذي جـعل العلـماء غري  ،فق  قولي وال هو جـدـيد ولكن لعن اهلل الحـقد األعمى وخـبث الســ
ــيطــان يتمثــ   ن  إعون خبــث القول ويــد  أالعــاملني اليوم يقولون ـبـ  ــول اهلل محمــدل بالشــ  )ص(رســ

 .(5))ع(واألئمة
 

 (. 19جواب السؤال ) 1راجع المتشابهات: ج -1
نَت ُمنِذٌر َوِلُکلِّ  )ع(روی العیاشي عن عبد الرحیم القصیر، قال: کنت یومًا من األیام عند أبي جعفر  -2

َ
َما أ فقال: )یا عبد الرحیم، قلت: لبیك، قال: قول الله "ِإنَّ

فعت رأسي، فقلت: جعلت فداك، هي فیکم توارثونها رجل : أنا المنذر وعلي الهاد، ومن الهاد الیوم ؟ قال: فسکت طویاًل ثم ر )ص( َقْوٍم َهاٍد" إذ قال رسول الله
إذا نزلت في األقوام   فرجل حتی انتهت إلیك، فأنت جعلت فداك الهاد، قال: صدقت یا عبد الرحیم، إن  القرآن حي ال یموت، واْلیة حیة ال تموت، فلو کانت اْلیة

: إن  القرآن حي لم یمت، وإنه یجری ما یجری )ع(ن، وقال عبد الرحیم: قال أبو عبد الله ماتوا فمات القرآن، ولکن هي جاریة في الباقین کما جرت في الماضی
 . 403ص 35، بحار األنوار: ج203ص 2اللیل والنهار، وکما تجري الشمس والقمر، و یجري علی آخرنا کما یجری علی أولنا( تفسیر العیاشي: ج

 مراجعه نمایید. 19پاسخ سوال  1به کتاب متشابهات جلد  - 3
َنما : »ای عبد الرحیم« گفتم: لبیک. دربارهرمودبودم. ف)ع(عیاشی از عبد الرحیم قصیر روایت کرد که گفت: روزی از روزها نزد ابوجعفر  - 4 ی سخن خداوند »اَّ

فرمود: »آنگاه که رسول الله)ص( فرمود: من ترساننده و علی، هادی ای و برای هر قومی هدایتگری هست( َاْنَت ُمْنِذُر َو ِلُکلِّ َقوم هاد« )فقط تو ترساننده
در میان شما است که از مردی به  است. امروز هادی چه کسی است؟ عبد الرحیم گفت: سکوتی طوالنی کردم. سپس سر را بلند کردم و گفتم: جانم فدایت!

ای است که : »ای عبد الرحیم، درست گفتی. قرآن زندهرمودف)ع(روز هدایتگری. امامکه جانم فدایت باد، اما رسید. پس شما بردید تا به شمرث مردی به ا
میرد؛ ولی قرآن در میان آیندگان جاری ای در مورد قومی نازل شده باشد، با مرگ آنان، قرآن هم میمیرد. پس اگر آیهای است که نمیمیرد و آیه )نیز( زندهنمی

میرد و تا شب و روز جریان ای است که نمی قرآن زنده)ع(فرمود: »داشته است«. عبدالرحیم ادامه داد: ابوعبدالله است همان گونه که در گذشتگان جریان
ص   2گذرد همان گونه که بر اولین ما گذشت«. تفسیر عیاشی: ج  دارد، در جریان است همان طور که خورشید و ماه در جریان هستند و قرآن، بر آخرین ما می

 . 403ص  35النوار: ج ؛  بحار ا  203
، وقال)ص(: )من رآني في منامه 155ص  3: )من رآنا فقد رآنا فان الشیطان ال یتمثل بي وال بأحد من أوصیائي( الصراط المستقیم: ج)ص(قال رسول الله  -5

یا الصادقة جزء من سبعین جزء من النبوة(  فقد رآني فان الشیطان ال یتمثل في صورتي وال في صورة أحد من أوصیائي وال بصورة أحد من شیعتهم، وإن الرؤ
، وقال)ص(: )من رآني فقد رآني فإني ال یتمثل بي شیطان، ومن رأی أحدًا من أوصیائي فقد رآه فإنه ال یتمثل بهم شیطان( المحتضر: 234روضة الواعظین: ص
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است   )ع(متمثل شود؛ این سخن ائمه  )ع(و ائمه  )ص(تواند به صورت محمد: شیطان نمی۲۰جواب سوال  
ی کور و خباثت درونی را که امروز علمای غیرعامل را و فقط حرف من و مطلب جدیدی نیست ولی خدا کینه

 )ص(تواند شبیه رسول الله محمدترین شکل سخن بگویند و مدعی شوند که شیطان میواداشت که به خبیث
 .(1)شود را لعن نمود )ع(و ائمه

الشــــيطان يعلم الغيب لكي يريها الغيب وقد  ن  أعتقد  فهل ت  ،)ع(ا ســــؤالك عن رؤيا الزهراءأم  
ُِهنيِ ﴿ـقال تـعالى:  َذاِب املأ ا َلِبُثوا ِِف الأـعَ َب ـمَ َلُموَن الأَغيـأ انُوا َيعأ ن لَّوأ كـَ

َ
ِت الأِجنُّ أ نـَ ا َخرَّ َتَبيَّ ، فلم (2)﴾َفَلـمَّ

وبما   ،)ص(الرسـول محمدالشـيطان ألقى ِف نهاية الرؤيا هذا األمر وهو موت  يشء واحد: إن   يبَق إال  
الصـوت الذي  ن  إ  )ع(ليبني لها  )ع(فقد وكلها اهلل إليه  )ص(العاصـم موجود معها وهو رسـول اهلل أن  

ا ا ليس من الرؤـي اـية الرؤـي ــمعـته ِف نـه ا ـبه، ســ ــيطـان أراد تحزينـه والحـمد هلل رب  ،ـبل هو من الشــ
 العالني.

داند تا غیب را به معتقدی که شیطان چیزی از غیب می، آیا )ع(ی رویای حضرت زهرااما سوالت درباره
یان دریافتند، افتاد فرو نشان دهد؟ در حالی که خدای متعال فرموده است: »چون )ع(زهرا  علم اگر که جن 

ماند: شیطان در . پس جز یک مطلب باقی نمی( 3)ماندند«نمی خوارکننده عذاب  آن در، دانستندمی غیب
ای با این رویا بود و با آنکه نگهدارنده )ص(ا را القا نمود که همان مرگ رسول خدا محمدانتهای رویا این ماجر 

واگذاشت تا به او  )ص(را به محمد )ع(باشد، خدا فاطمهمی )ص(وجود دارد که همان رسول الله محمد
خواست که ه میی شیطان بود کبفهماند که صوتی که در انتهای رویا شنید بخشی از رویا نبود بلکه از ناحیه

 او را با آن، نگران سازد. و الحمد لله رب العالمین.

بفضـل اهلل عليه وبيقني   ذهب ألضـرحتهم ألقول لهم خادمكم يقر  ألي الشـرف أن  إن   :21ج س 
 م.والويل ملن ظلمكم وجحد حقك   كامل أنكم خلفاء اهلل حقا  

 
 في الیقظة، وال بأحد من أوصیائي إلی یوم القیامة( مدینة المعاجز:  : )من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشیطان ال یتمثل بي في النوم وال)ص(. وقال18ص

 . 93ص 2ج
«: صراط مستقیم: ج  تواند به صورت من و یا یکی از اوصیای من متمثل شود.هر کس ما را ببیند، ما را دیده است و شیطان نمی )ص( فرمود: » رسول الله - 1
تواند به صورت من و یا به صورت یکی از اوصیای من و به خوابش ببیند، مرا دیده است چرا که شیطان نمی هر کس مرا در و همچنین فرمود: »  155ص  3

هر کس مرا ببیند، و همچنین فرمود: »  234«: روضة الواعظین: ص  صورت یکی از شیعیان آنها متمثل شود و رویای صادقه جزئی از هفتاد جزء پیامبری است
تواند به صورت آنها تواند به صورت من دربیاید و هر کس یکی از اوصیای مرا ببیند، همو را دیده است چرا که شیطان نمی مرا دیده است که شیطان نمی

تواند نه در خواب و نه در بیداری به صورت من هر کس مرا در خواب ببیند، مرا دیده است که شیطان نمیو همچنین فرمود: » 18«. مختصر: ص دربیاید
 . 93ص  2!« مدینة المعاجز: ج و نه به صورت یکی از اوصیای من، تا روز قیامتمتمثل گردد و 

 . 14سبأ:  -2
 . 14سبأ:  - 3
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ضریح آنان بروم تا به آنها بگویم که شود که به : این برای من شرافت محسوب می۲۱جواب سوال 
کار شما به فضل خدا بر خودش و با یقین کامل اقرار دارد که شما خلفای حق خدا هستید و وای بر خدمت

 کسی که بر شما ستم کرد و حق شما را انکار نمود.

ــؤال  :22ج س  ــ أن إا وأمـ   ،ليس علي  أن أجـيب على كـل ســ ســــاءة األدب فلم تمنعين فيـما مَضــ
 ب فكيف تمنعين اآلن.أجي

ی ادب مانع ی سواالت پاسخ بدهم. اما در گذشته اسائه: بر من واجب نیست که به همه۲۲جواب سوال 
 شود که پاسخ ندهم؟!از آن نبود که پاسخ دهم، حال چگونه امروز باعث می

 :االستخارة هي سؤال اهلل سبحانه وتعالى فالبد من عقد العزم فيها على أمور  :23ج س 

: استخاره درخواست از خدای سبحان و متعال است، پس باید که در آن، بر مواردی استوار ۲۳جواب سوال 
 باشی: 

 على آخر بل تساوي األمرين ِف نفسك. نك ال ترجا ِف نفسك طرفا  إاألول:  

 اول: در نفست یکی از دو گزینه را بر دیگری ترجیح ندهی بلکه دو حالت در نظرت یکسان باشد.

ــتعدا  والث لقبول جواب اهلل بشـــكل كامل وال يوجد ِف نفســـك أي رفض   اني: أن تكون مسـ
 للجواب وال مناقشة ممكنة ملا يأتيك من الجواب.

ای بر جواب دوم: این که برای پذیرش جواب خدا به طور کامل  آماده باشی و در نفس خودت هیچ ردیه
 ای نکنی.مناقشهخدا نیاوری و آنگاه که جواب آمد، هیچ 

ن كلمك اهلل وأجابك، هذه األمور أوالثالث: أن تقبل الجواب وتعتربه نعمة اهلل الكربى عليك  
د ِف ن يأتي ـشخب وهو مَتد  أا أم   .قد اـستخرت اهلل الثالثة كحد أدنى ضـرورية لتكون أنت فعال  
ــتخري ويعترب   ــتخارة، فالحق  أقبول جواب اهلل له ثم يســ ــخب ربما مث ن  إن ما فعله اســ ل هذا الشــ

حد أن يستشريه  أينعم عليه اهلل الكريم ويجيبه ولكن يا له من خزي لهذا وأمثاله وهو ال يرن  
ن يفعل هذا مع اهلل أفكيف يرن   ،ثم يذهب لخالف مشـــورته وكأنه اســـتشـــاره ليخالف قوله
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ومع هذا الخبث الصــادر  ،أ كبري على اهلل ســبحانه وتعالىهذا ألمر عظيم وتجر   ن  إســبحانه، واهلل  
 اهلل يعاملهم برأفة ورحمة. من الناس فأن  

 سوم: جواب را بپذیری و آن را نعمت برتر خدا بر خودت بدانی که خدا با تو سخن گفت و جواب تو را داد.
ترین حد ضروریات است تا بتوانی از خداوند طلب استخاره کنی؛ اما اینکه شخصی بیاید این سه مورد، پایین

در پذیرش جواب خدا مردد باشد و سپس استخاره کند و گمان کند آنچه کرده است، استخاره است، َمَثل و 
چنین شخصی مانند کسی است که شاید خدای کریم بر او نعمت بفرستد و جوابش دهد ولی وای بر او از 

پس خالف مشورتش رسوایی این استخاره و مانند آن! خداوند راضی نیست که احدی از او مشورت بخواهد س
شود که با خدای برود و گویا که او با خدا مشورت کرده است تا با سخنش مخالفت کند. چگونه راضی می

سبحان چنین کند؟ به خدا سوگند که این موضوعی عظیم و جراتی بزرگ بر خدای سبحان و متعال است و 
 کند.ا رأفت و رحمت رفتار میشود، خدا با آنان برغم این خباثتی که از طرف مردم صادر میعلی

وقد عرضــت   ،نما الذي يقســم صــاحب الدعوةإفما هم بمدعني ليقســموا   ،ا القســمأم   :24ج س 
ــم. وأمـ   نفسييي  ا املـباهـلة فهي بني طرفني فمن ـباهلوا وأـنا لم أـباهلهم هؤالء اـلذين ـتدعي للـناس للقســ
والشـــــك ِف ـهذا هو  ،ولو بـعد حني  ا  على من يـباـهل كـاذبـ   ا الـعذاب فهو ينزل حتـما  مـ  أنهم ـباهلوني، إ

ا جرى له، وقد باهل حيدر مشـتت فاسـأل عم    ،بل هو شـك ِف وجود اهلل سـبحانه ،شـك بكتاب اهلل
ــأل  ا  وقد ظلمـنا عـبد العزيز الحكيم وابـنه فاســ جرى لهم، وقد ظلمـنا جيا املرجعـية وجيا عمـ 

غري أـيام قالـئل،  اهلل جميـعا  ا جرى لهم وليس بـعد فَتات طويـلة ـبل لم يمهلهم  مقـتدى ـفاســـــأل عمـ  
فات رعناء وبعدها هلك ِف العراق يران بتصر  إف كاملجنون ثم دخل السجن ِف  فحيدر مشتت تصر  

ا عبد العزيز وابنه ني غري محق. وأم  أبعد أن ختم عمله بنشـــر قســـم براءة بجريدته الرســـمية على  
ــوى أـيام حىت أـها ن األمريكـان عميلهم عـمار ابن فلـما اعـتدوا على املكـتب قـبل ـعامني لم تمِض ســ
ولكنه منبطا لهم ومسالم معهم  ،عبد العزيز وادخلوه السجن ولو كان ضدهم لكان هذا فخر

ــافا مع بو  عدو اهلل بكل حرارةتماما   ــود بعد ذلك وتصــ وهذا   ،، وقد زار عبد العزيز البيت األســ
ــر   دنيويتصــ ل أحـد ،ف ـيدل على فقـدان العقـل والخزي اـل ل عـام أي قـب ا اث املحر  وقـب م اجتمع عليـن

ــريا أمري املؤمنني    )ع( الجميع فعبد العزيز الحكيم وابنه قاموا باغالق املكتب الثاني لنا قرب ضـ
ومن ثم كـمل جيا املرجعـية  ،وـعدواـنا   من األنصـــــار ظلـما    كبريا   بـعد فتـحه ـبأـيام واعتقلوا ـعددا  

ا ِف كـل أنحـاء العراق فـما  ادتـن اموا بقـتل وهـدم دور عـب ــيطـانـية وجيا مقـتدى الجريمـة وـق الشــ
وهذا عذاب وخزي   ،كانت النتيجة وبعد أيام قالئل ؟؟؟ عبد العزيز الحكيم مصــاب بالســرطان

مســبوق ولم يكن وجيا مقتدى وجند املرجعية تذابحوا بينهم ِف حدث غري  ،الدنيا قبل اآلخرة
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ــر على اآلخرأاألمر  ـبل ـقام جيا مقـتدى بقـتل ـعدد كبري من جـند  ،ن قـتل طرف اآلخر أو انتصــ
 .ثم انقلبت األمور ليحصد جند املرجعية جيا مقتدى ،املرجعية

کند، فقط صاحب دعوت باشند، کسی که قسم یاد می: اما قسم؛ آنها از مدعیان قسم نمی۲۴جواب سوال  
ای( بین دو طرف است که را در برابر مردم در معرض قسم قرار دادم. اما مباهله؛ )صیغهاست و من خودم 

ام. کنند با من مباهله نمودند، مباهله نکردهکنند و این در حالی است که من با اینان که ادعا میمباهله می
ت مدتی باشد و شک شود هرچند پس از گذشعذاب به طور قطع بر کسی که به دروغ  مباهله کند، نازل می

ت مباهله کرد، از  کردن به آن، شک در کتاب خدا است بلکه شک در وجود خدای سبحان است! حیدر ُمشت 
آنچه بر او گذشت، بپرس. عبدالعزیز الحکیم و پسرش بر ما ستم کردند، از آنچه بر آنان گذشت، بپرس. 

ها بعد از ر آنان گذشت بپرس و این سرگذشتسربازان مرجعیت و سربازان مقتدی به ما ستم کردند، از آنچه ب
ت، مانند زمانی طوالنی اتفاق نیفتاد بلکه خدا به همه ی آنها جز روزهایی اندک، مهلت نداد. حیدر مشت 

ای رفتار کرد و سپس در ایران به زندان افتاد و چون دیوانگان رفتار کرد و بعد از آن در عراق هالک شد دیوانه
ی رسمیش د که عملش مبنی بر قسم برائت نسبت به من که من بر حق نیستم را در روزنامهو این بعد از آن بو

منتشر کرد. و اما عبدالعزیز و پسرش، همین که دو سال قبل با مکتب دشمنی کردند، چند روزی نگذشت تا 
ها و ضد آمریکاییها پسرش عمار بن عبد العزیز را تحقیر کردند و به زندان فرستادند که اگر اآنکه آمریکایی

دانست ولی او به طور کامل در برابر آنها ذلیل شد و با آنها مسالمت ی فخر و مباهات میبود، این اسارت را مایه
ی سیاه رفت و با بوش، دشمن خدا با آن همه شوق و حرارت، دست کرد  و عبد العزیز بعد از آن  به دیدار خانه

ی فقدان عقل و رسوایی در دنیا بود. یک سال قبل یعنی قبل از دهندهداد و روبوسی نمود و این رفتار نشان
ی دوم ما را در کنار ضریح حوادث محرم همگی علیه ما موضع گرفتند و عبد العزیز حکیم و پسرش مدرسه

ن ی زندای زیادی از انصار را با ظلم و دشمنی روانهرا چند روز پس از افتتاحش بستند و عده  )ع(امیرالمومنین
کار، کار را تکمیل کردند و برای کشتن کردند و پس از آن  سربازان مرجعیت شیطانی و سربازان مقتدای تبه

ی آن پس از مدتی کوتاه، چه شد؟ های ما در همه جای عراق کوشیدند؛ نتیجهما و خراب کردن عبادتگاه
آخرت بود و سربازان مقتدا و سربازان عبدالعزیز الحکیم گرفتار سرطان شد و این عذاب و رسوایی دنیا پیش از  

ای که سابقه نداشت، به جان هم افتادند و کار به این صورت پیش نرفت که گروهی، طرف مرجعیت در حادثه
مقابل را بکشد یا بر آنان پیروز شود بلکه سربازان مقتدا، تعداد زیادی از سربازان مرجعیت را کشتند سپس 

 عیت، گروه مقتدا را درو کنند.وضعیت برعکس شد تا سربازان مرج

 أيرســــل لكـل واـحد منهم ملكـا   ؟  أليس كـل ـهذه آـيات أم ـماذا يفـعل اهلل لكي تؤمن الـناس
ــربه ــه يضــ ــن  ،فوق رأســ ــربيت يقول له ألنك لم تؤمن بأحمد الحســ ــأله ملاذا ضــ هل هذا ما   ،وإذا ســ

 باهلل العلي العظيم. ة إال  ال حول وال قو  ؟ يريدون
 أحمد الحسن
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ای بفرستد تا بر سر ها نشانه نیست؟ خدا چه کند تا مردم ایمان بیاورند؟ آیا برای هر کدام از آنها فرشتهآیا این
زنی به او بگوید که چون تو به احمد الحسن ایمان نیاوردی، آیا او بکوبد؟ و آنگاه که از او بپرسد که چرا مرا می

 خواهید؟این چیزی است که شما می
ة اال     بالله العلی العظیم.ال حول و ال قو 

 احمد الحسن  

****** 

 : خودت را به من بشناسان.۲۳۷پرسش 

قسـم عليك بقرابتك من رسـول أ سـيدنا،  السـالم عليكم ورحمه اهلل وبركاته :237  /السـؤال
 .وبركاته والسالم عليكم ورحمه اهلل، ن تعرفين نفسكأ )ص(اهلل

 Ahmed Saad املرسل: 

 وبرکاته. الله ورحمه علیکم السالم
 خودت را به من بشناسان. )ص(آقای ما، سوگند به قرابتت با رسول الله

 وبرکاته. الله ورحمه علیکم و السالم
 Ahmed Saadفرستنده: 

وصــلى اهلل على محمد وآل محمد ،  والحمد هلل رب العاملني،  بســم اهلل الرحمن الرحيم  الجواب:
 .األئمة واملهديني وسلم تسليما  

ــأله الجنة  ،مســـكني أرجو رحمة ربي كما ترجونعبد   وخادم أقف بني يدي اهلل وببابه ال أسـ
طلب شــيئا ، فق  خادم انتظر أن يأمرني ولو ســألتين فماذا تريد ؟ لقلت لك ما يريد أوال رضــاه وال  
ــتعملين مدى الدهور ِف خدمته ثم أدخلين النار لكان عادال  حكيما  أهو ؟ ولو  ــنا    ،نه اسـ بل محسـ
 .را  معهي ولكنت مذنبا  مقص  مع

 پاسخ:
 بسم الله الرحمن الرحیم 
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 و الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم تسلیمًا.
گونه که شما امید دارید و خادمی که در پیشگاه و  پروردگارم دارم، همان  تای مسکین که امید به رحمبنده
خواهم فقط خادمی هستم که منتظرم میچیز دیگری نهیچ  از او بهشت یا رضایتش یا  .  امایستادهخدا    یدروازه

خواهد؟ اگر او یا به تو بگویم او چه میآ ؟خواهی، چه میمن پرسیدیسوال را از که این این از  .تا فرمانم دهد
دالت و حکمت رفتار کرده حتی به عتشم کند، آسپس وارد  ،ها برای خدمتش به کار بگیردمرا در طول دوران

 ام که در پیشگاهش کوتاهی نمودم.کاری بودهمن گنهدر حالی که است به نیکی رفتار کرده با من 

 

بل هو حقيقة ِف قرارة نفيسـ مسـتقرة  ،د كالم يجري على اللسـانال أقول هذا مبالغة أو مجر  
 حمد الحسن.أفيها، هذا هو 

 أحمد الحسن

گویم بلکه حقیقتی است که  ، نمیشودجاری میکه بر زبان فقط به عنوان سخنی یا مبالغه از روی این را 
 این، احمد الحسن است.؛ قر و پایدار استستن مآنفس من بر 

 احمد الحسن 
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 .)ع(: سواز در مورد جامعه، جفر و مصحف فاطمه۲۳۸پرسش 

 قرأت ِف املتشابهات عن الجامعة والجفر ومصحف فاطمة فما هي هذه ؟ :238 /السؤال
 ماراتاإل  -املرسل: لبيك سيدي 

 « خواندم؛ اینها چیست؟ )ع(در متشابهات در مورد »جامعه« و »ِجفر« و »مصحف فاطمه
 امارات  -فرستنده: لبیک سیدی 

وصــلى اهلل على محمد وآل محمد ،  والحمد هلل رب العاملني،  بســم اهلل الرحمن الرحيم  الجواب:
 .األئمة واملهديني وسلم تسليما  

حت أكرث ِف وقد عقبت ووضـ  ، (2)والجفر ومصـحف فاطمة   (1)لقد وضـا األئمة ما هي الجامعة  
ــئلة   ــئلي عما بدا كتبت بتدب  فأرجو منك قراءة األحاديث وما  (3)جواب بعض األســ ر ثم بعدها اســ

 لك.
 أحمد الحسن

 

 
هي سبعون روی محمد بن الحسن الصفارفي بصائر الدرجات بابًا في األئمة، إن  عندهم الصحیفة الجامعة التي هي إمالء رسول الله وخط علي)ع( بیده و -1

 . 162الدرجات: صذراعًا. بصائر 
ن الجامعة لم وروی الکلیني: عن أبي شیبة، قال: سمعت أبا عبد الله)ع( یقول: )ضل علم ابن شبرمة عند الجامعة إمالء رسول الله)ع( وخط علي)ع( بیده إ

  1دًا، إن  دین الله ال یصاب بالقیاس( الکافي: ج تدع ألحد کالما، فیها علم الحالل والحرام إن أصحاب القیاس طلبوا العلم بالقیاس فلم یزدادوا من الحق إال  بع
 . 57ص

 روی محمد بن الحسن الصفار بابًا في األئمة)ع( أنهم أعطوا الجفر والجامعة ومصحف فاطمة)ع(.  -2
 وأورد فیه عددًا من الروایات، أنقل روایة واحدة مراعاة لالختصار: 
یقول: )عندي الجفر األبیض، قال: قلنا: وأي شئ  )ع(ن أبي العالء، قال: سمعت أبا عبد الله  قال: حدثنا أحمد بن محمد، عن علي بن الحکم، عن الحسین ب

یحتاج الناس فیه ؟ قال: فقال لي: زبور داود وتوریة موسی وإنجیل عیسی وصحف إبراهیم والحالل والحرام، ومصحف فاطمة ما أزعم أن فیه قرآنا وفیه ما 
ه الجلدة ونصف الجلدة وثلث الجلدة وربع الجلدة وأرش الخدش، وعندي الجفر األحمر وما یدریهم ما الجفر، قال: قلنا:  إلینا، وال نحتاج إلی أحد حتی أن فی

أصلحك الله جعلت فداك، وأي شئ في الجفر األحمر ؟ قال: السالح، وذلك أنها تفتح للدم یفتحها صاحب السیف للقتل، فقال له عبد الله بن أبي یعفور: 
بصائر و الحسن ؟ قال: أي والله کما یعرف اللیل أنه لیل، والنهار أنه نهار ولکن یحملهم الحسد وطلب الدنیا ولو طلبوا الحق لکان خیرا لهم( فیعرف هذا بن

 . 170الدرجات: ص
  ( من األسئلة العقائدیة.10(، وجواب السؤال )1جواب السؤال رقم ) 2راجع الجواب المنیر: ج -3
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 پاسخ:
 بسم الله الرحمن الرحیم 

 و الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم تسلیمًا.
این در ، چه هستند. پیشتر، بیش از (2)، ِجفر و مصحف فاطمه(1)اند که جامعهمشخص فرموده )ع(ائمه

ام را به دقت بخوانی و پس از آن از من سوال و امیدوارم احادیث و آنچه نوشته   (3)امپاسخ به برخی مسایل گفته
 نمایی.

 احمد الحسن 

****** 

ْوَم : تفسیر خداوند متعال: »۲۳۹پرسش 
َ
ُهْم ق

َ
ْبل

َ
ا ق َتنَّ

َ
ْد ف

َ
ق

َ
ِمیٌن  ....َول

َ
 «َرُسوٌل أ

 .ل محمدآو اللهم صل على محمد ،حيمبسم اهلل الرحمن الر :239 /السؤال

ـــيدي وموالي  ــن. مـنذ تعر  أســ ـقل ال أولم  كـذبـهاأـفت على دعوتكم الجليـلة لم حـمد الحســ
الزاخر وبيــانــاتكم  صــــــدقهــا بــل قلــت يجــب البحــث. وبــالفعــل وقفــت على نتف من علمكمأ

ــة على  ــدينني ومواقف الحقأوخطبكم الواقف ــدين واملت ــا األ عطــاب الت ــميتم فيه مور اليت ســ
ـــمائـها. فـيا موالي ادعو لي أبـ  فين دعوتكم حق معرفتـها حىت ال ن يعر  أللحق و ن يفتا اهلل قليأســ

 
خط   و به دست )ص(ی جامعه وجود دارد که با امالی رسول اللهصفار در بصائر الدرجات بابی در مورد ائمه گشود، که نزد آنها صحیفه محمد بن الحسن  - 1

 . 162ذراع است. بصائر الدرجات: ص  70باشد و می )ع(علی
ر برابر جامعه گم شد؛ این جامعه به امالی رسول الله)ص( و  علم ابن شبرمة دفرماید: »شنیدم که می )ع(کند: ابی شیبه گفت: از اباعبداللهکلینی روایت می 

باشد. مسلمًا جامعه، برای احدی، کالمی باقی نگذاشت. در آن علم حالل و حرام هست. آنان که اهل قیاس هستند، علم را خط علی)ع(با دست خودش می 
 . 57ص  1«. الکافی جلد شودخدا با قیاس حاصل نمی ای جز دور شدن از حق برایشان نداشت. همانا دین با قیاس طلبیدند و نتیجه 

کند که به آنها جفر، جامعه و مصحف فاطمه)ع( داده شده است، و تعدادی از روایات را در آن )ع( روایت میمحمد بن حسن صفار در بابی در مورد ائمه - 2
کند که شنیدم که کنم. گفت: احمد بن محمد از علی بن حکم از حسین بن ابی عالء روایت می آورده است که یکی از آنها را به اختصار نقل می 

زبور داوود و تورات موسی و انجیل عیسی و صحف  فرمود: )ع(. راوی گفت: گفتیم که در آن چیست ؟ امامد من استجفر سفید نز»ابوعبدالله)ع(فرمود: 
کند و ما به احدی نیاز نداریم تا شود از قرآن است و آن چیزی است که مردم را به ما نیازمند میابراهیم و حالل و حرام و مصحف فاطمه. آنچه در آن ارایه می

آن حکم یک ضربه شالق و نصف ضربه و یک سوم ضربه و یک چهارم ضربه و حتی حکم خراشی کوچک هم هست. و من جفر قرمز را هم دارم آنجا که در 
گشاید و صاحب شمشیر  سالح، و برای آن است که خون را میفرمود:  )ع(؟ راوی پرسید: جانم فدایت، در جفر قرمز چیست؟ امامدانند که آن چیستو چه می
سوگند به خدا، آری، فرمود: )ع(دانند؟ اماماین را می)ع(. پس عبد لله بن ابی یعفور گفت: خدا تو را اصالح کند، آیا فرزندان حسنکندتار آن را بازمیبرای کش

شدند برای لب حق می گیرد که اگر طاشناسند که روز است؛ ولی حسد و طلب دنیا آنان را فرامی شناسند که شب است و روز را می همان گونه که شب را می 
 . 170«. بصائر الدرجات: ص آنان بهتر است

 از مسایل مربوط به عقاید. 10و پاسخ سوال  1پاسخ سوال  2رجوع کنید به جواب منیر جلد  - 3
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ــنا مكد  أ ن  أنت تعرف موالي أالنادمني. ف كون منأيفوتين هذا الخري و ــريتنا معمي  نفســ ة رة وبصــ
ــألوذنوبـنا الالمتـناهـية تحجبـنا عن الحق.  .دت على الـجدلتعو   ن يجعلين أبائك آاهلل لي بحق  فاســ
 .نصارك والخادمني لكأ من

َم ﴿االية الكريمة:   خوتي هو ما تفسـريإحد أا سـؤالي موالي بل سـؤال  م  أ َلُهمأ َقوأ ا َقبأ َوَلَقدأ َفَتنَّ
نَ  َعوأ ِ  *َوَجاَءُهمأ َرُسوٌل َكِريٌم  ِفرأ وا ِإَليَّ ِعَباَد اّللَّ دُّ

َ
نأ أ
َ
ِمنيٌ  أ

َ
 . (1)﴾ِإنِّي َلُكمأ َرُسوٌل أ

 العبد املذنب الحقري املقصر ِف جنب اهلل
 عادل بودن من املغرب املرسل:

 .ل محمدآبسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و 
انکار نکردم و نگفتم که آن را  ،شما را متوجه شدمبزرگ از وقتی دعوت  !احمد الحسنموالی من، قا و آ

و  ت علم درخشان شما و بیاناکاهی از  در عمل، بر َپرِ  نمود. باید تحقیقکنم بلکه گفتم که ن را تصدیق نمیآ
آگاهی یافتم و موارد حقی که در آنها اموری را به اسم، نام داران بودو دینهای شما که خطاب به دین  خطبه  ،

گونه که  نآبرایم دعا کن تا خدا دلم را به حق بگشاید و دعوتتان را  من، پس ای موالیبردید، متوجه شدم. 
دانی میمن،  ای موالیشما  .به من بشناساند تا این خیر از من زایل نشود و از نادمین نگردم ،شایسته است

ما را از مان، پایانبیگناهان  .استعادت کرده ل کردن َد َج بر تیره و بصیرتمان کور است و های ما جانکه 
 .پس به حق پدرانت از خدا بخواه تا مرا از یاران و خادمانت قرار دهد ؛داردمیحق باز

 را فرعون قوم آنها از » پیش یات چیست؟آسوال یکی از برادران است. تفسیر این  م موالی من،اما سوال
ای هبرای شما فرستاد  من  که  کنید  تسلیم  من  به  را خدا  بندگان  آمد * که  نزدشان ای بزرگوارفرستاده  و  آزمودیم
 .(2)امینم «
 کار حقیر در پیشگاه خدای گنهبنده

 فرستنده: عادل بودن از مغرب

وصــلى اهلل على محمد وآل محمد   ،والحمد هلل رب العاملني،  الجواب: بســم اهلل الرحمن الرحيم
 .األئمة واملهديني وسلم تسليما  

لخري الخري رضــاه والجنة أســأل اهلل  ســبحانه أن يجنبك شــر الشــر ســخطه والنار وأن يوفقك  
 هو وليي وهو يتولى الصالحني.

 
 .18 –  17الدخان:  -1
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 پاسخ:
 بسم الله الرحمن الرحیم 

 و الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم تسلیمًا.
ست بازدارد و تو را بر بهترین خیر اتش آکه خشم او و  هاخواهم که تو را از شرترین شراز خدای سبحان می

 .کندمن است و صالحین را سرپرستی مییاور او . که رضایت او و بهشت است موفق بداردخیرها 

ِمنيٌ ﴿قال تـعالى: 
َ
وٌل أ ــُ ِ ِإنِّي َلُكمأ َرســ اَد اّللَّ وا ِإَليَّ ِعبـَ دُّ

َ
نأ أ
َ
، أي أطيعوا أمري ألني خليفة اهلل ﴾أ

ِتنَي ﴿ :)ع(هيم  ِف أرـضه وهذا نفـسه نداء إبرا
أ
اِمٍر َيأ ُتوَك ِرَجاال  َوَعَلى ُكلِّ ـضَ

أ
اِس ِبالأَحجِّ َيأ ن ِِف النَّ ذِّ

َ
َوأ

لِّ َفجٍّ َعِميٍق  ن يمتثلوا أمره ويؤمنوا نفس قول الحـجة ودعوـته الـناس كـافـية أل ، أي إن  (1)﴾ِمن كـُ
ه ويطيعوه وال يحتـاج لتقـديم دليـل ه  ن  أاملفروض  ن  أل ؛ـب اس يعرفوـن ألنهم على  ؛كـان محق نإالـن

ولكنهم بالحقيقة   ،عالقة باهلل وعلى اتصال باهلل الذي أرسله والذي خلقهم وبثهم ِف هذه األرض
ضـــيعوا هذه العالقة وضـــيعوا حظهم وأمســـوا عميانا  ال يرون وال يســـمعون من اهلل فهنا تكون 

ــتحقون العذاب ــكلة فيهم وهم يسـ ــهألنهم لم يعرفوا ويمزيوا خليفة اهلل  ؛املشـ آلية  ن  أل ، ِف أرضـ
ــبحانه فاهلل أعطاهم القدرة  ،التميزي موجودة عندهم ــماع منه سـ ــؤال اهلل والسـ ولكنهم   ،وهي سـ

ومع هذا كانت رحمة اهلل غالبة ِف أكرث الرســاالت فكان اهلل يرســل اآليات والحجج  ،يعوهاضــ  
 مع الرسل ليعرفهم الناس الذين لوثوا وفقدوا فطرتهم اليت وهبهم اهلل ملعرفة الحق.

ای امینم « ؛ برای شما فرستاده من که کنید تسلیم من به را خدا بندگان فرماید: » کهخدای متعال می
است که: »  )ع(ی خدا در زمینش هستم و این همان ندای ابراهیممرا اطاعت کنید زیرا من خلیفه یعنی امر

سخن فقط یعنی ؛  ( 2)بیایند « تو نزد دور هایراه از تکیده شتران بر سوار یا پیاده تا فراخوان حج به را مردم و
ورند و اطاعتش کنند و احتیاجی آان مردم کافی است تا فرمانش را بپذیرند و به او ایمبرای حجت و دعوتش 

پیوندی با خدا آنها  زیرا  شناسند  میمردم او را  حق باشد،   اگر برکه  بر این است  به آوردن دلیل نیست زیرا فرض  
ه است؛ همان خدایی که آنها را آفرید و در این زمین ن خدایی هستند که او را فرستادآدارند و در اتصال با 

ی خویش را تباه نمودند و کورهایی اند و بهرهپراکنده ساخت. ولی آنها در حقیقت، این اتصال را از بین برده
ی شنوند؛ مشکل در خود آنها است و آنها خود شایستهبینند و نه از او چیزی میشدند که نه از سوی خدا می

ی تشخیص دادن، در ی خدا در زمینش را نشناختند و تشخیص ندادند؛ چرا که وسیلهزیرا که خلیفه  اندعذاب 
وجود خود آنها قرار دارد که همان، پرسیدن از خدا و شنیدن از او سبحان و متعال است. خدا به آنان این قدرت 

ها، رحمت خداوند، غالب است. خدا را داده است ولی آنها، آن را تباه کردند و با این حال در بیشتر رسالت
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فرستد تا آنها را به مردمی که فطرت خویش را که خدا برای شناخت ها و دالیل را با رسوالن میها و حجتنشانه
 حق به آنها بخشیده است، آلوده و گم کردند، بشناسانند.

ة بمجر   ن  إإذن املفروض  ــتجيبون عن علم ومعرـف اس يســ ادي حجـة اهللالـن ن ِِف ﴿ :د أن يـن ذِّ
َ
َوأ

ُتوكَ 
أ
أ الأَحجِّ يـَ اِس بـِ

ــبـحانه  ،د أن تؤذن ـيأتوك، املفروض أنهم يعرفوـنك وـيأتوكفبمجر    ،﴾النَـّ واهلل ســ
 .م دليال  ِف البداية فق لم يأمره أن يقد  

کند، با علم و معرفت او را فرض این است که مردم، به ِصرف این که حجت خدا اعالم میبنابراین پیش
دهی، به سوی تو بیایند«  پس به محض این که فرمان می تو نزد تا فراخوان حج به را مردم » واجابت کنند: 

)ابراهیم(  )ع(آیند و خدای سبحان به اوشناسند و به سوی تو میآیند. فرض بر آن است که آنها تو را میمی
 فرمان نداد که در ابتدای کار، فقط دلیل بیاورد.

ــ   .ةأي ناد واصـــدع بالدعو، نأذ   لون أوهناك أناس لم يلوثوا فطرتهم فهم يســـمعون من اهلل ويـس
د صدور النداء وهؤالء حجة على بقية الناس فهم كبقية الناس، فق  اهلل وهم يستجيبون بمجر  

 .ن( جاءوه )يأتوك(د أن نادى )أذ  الرسول حق من اهلل فبمجر   هم لم يلوثوا فطرتهم وعرفوا أن  

ن« یعنی صدا بزن و به  هایی هستند که فطرتشان را آلوده نساختند، از خدا دعوت بخوان. انسان»أذ 
ی کنند و اینان، حجت بر بقیهکنند و آنها به محض آمدن ندا، اجابت میشنوند و از خدا درخواست میمی

ف خدا اند، فقط فطرت خویش را نیالودند و دانستند که فرستاده، حقی از طر ی مردماند. اینها مانند بقیهمردم
ن( به سوی او می سر است؛ پس همین که ندا  آیند )یاتوک(.دهد )اذ 

ا ـباقي الخلق ـفاهلل يعلم ـما هم ولكن أمـ   ،خربه تـعالىأالـناس كلهم ـجاءوه كـما  ن  إوالحقيـقة  
 نهم ليسوا ناسا  وإن تسموا بهذا االسم.إأكيد 

 أحمد الحسن

ی خلق، که خدای متعال خبر داده است، اما بقیهها، همه به سوی او آمدند همان گونه در حقیقت انسان
 شوند.کنم که آنها انسان نیستند، اگرچه به این نام خوانده میداند که درواقع چه هستند؛ ولی تاکید میخدا می

 احمد الحسن  

****** 
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 انتخاب شد؟  أبه عنوان مادر امام مهدی  )ع(: چرا نرجس۲۴۰پرسش 

 م عليكم ورحمة اهللسال... بسمه تعالى :240 /السؤال

ـــيده مليكـه )نرجس ـخاتون  ــبـحاـنه وتـعالى الســ لتكون واـلدة املـهدي  (مـلاذا اخـتار اهلل ســ
 فيدونا جزاكم اهلل خري الجزاء.أ ؟ املنتظر عجل اهلل تعالى فرجه دون النساء املسلمات

 Alyasen املرسل: 

 بسمه تعالی .... سالم علیکم و رحمة الله
باشد؟ ما را  أرا از میان زنان مسلمان برنگزید تا مادر امام مهدی منتظر  )ع(خاتونچرا خدا سیده نرجس 

 مند سازید، خدا به شما جزای خیر دهد.بهره
 Alyasenفرستنده: 

وصــلى اهلل على محمد وآل محمد ،  والحمد هلل رب العاملني،  الجواب: بســم اهلل الرحمن الرحيم
 .األئمة واملهديني وسلم تسليما  كثريا  

 ن يصطفيها اهلل سبحانه وتعالى دون سواها.أخالصها هلل سبحانه وتعالى جعلها أهال  إ
 أحمد الحسن

 پاسخ:
 بسم الله الرحمن الرحیم 

 و الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم تسلیمًا.
د تا خدای سبحان و متعال او و نه کس دیگر را اخالصش برای خدای سبحان و متعال او را شایسته کر 

 برگزیند. 
 احمد الحسن  

****** 
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 ای از نوری المرادی.: نامه۲۴۱پرسش 

 سماحة األ  اإلمام أحمد الحسن املحَتم :241 /السؤال

ــريف و...  وبـعد تحـية ــتـها أـقد تكرم األ  علي الشــ بلغـنا عنوانكم. وـلدي أمور أرى مـناقشــ
 ا على آخر ؟!اإلمام، فهل من مجال، على هذا الربيد أم  معكم أخي 

 أخوكم: د. نوري املرادي 

 جناب برادر امام احمد الحسن محترم!
پس از عرض تحیت.... لفظ برادر برای فرد شریف بسیار گرامی است و عنوانتان را به شما دادم. مواردی 

 ام! آیا فرصتی هست تا آنها را مطرح کنم؟وجود دارد که در آنها با شما مناقشه دارم، ای برادرم، ام
 فرستنده: برادر شما: د. نوری المرادی 

ل محمد آوصــلى اهلل على محمد و  ،والحمد هلل رب العاملني،  الجواب: بســم اهلل الرحمن الرحيم
 األئمة واملهديني وسلم تسليما  كثريا .

رسال األسئلة إمرحبا  بك وبكل ما تريد طرحه من أسئلة أو أمور تريد مناقشتها ويمكنك  
يصـالها مشـكورين جزاهم اهلل خري جزاء إلى هذا الربيد وهي تصـل لبعض األنصـار وهم يقومون بإ

شـارة لذلك ِف عنوان الرسـالة واألنصـار إن وإذا كانت رسـالتك مسـتعجلة يمكنك اإل ،املحسـنني
 .يصال الجواب لكإروا ِف سرعة لن يقص  شاء اهلل 

 پاسخ:
 بسم الله الرحمن الرحیم 

 و الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم تسلیمًا.
توانی سواالت را کند! میمرحبا به تو و به هر کس که سواالت یا مواردی را برای بحث و مناقشه طرح می

رسد و ایشان که باید از آنها سپاسگزاری شود، این صفحه بفرستی؛ سواالت به بعضی از انصار میبه این 
ی شما باید به سرعت پاسخ داده رسانند، خدا به آنها بهترین پاداش نیکوکاران را  بدهد! اگر نامهسواالت را می

 کنند. جواب سریع به شما کوتاهی نمی توانی در عنوان نامه ذکر کنی و ان شاء الله، انصار در رساندنشود می
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أن تعذرني وتعذر األنصــار بســبب التأخري الذي هو بالنســبة لهم بســبب كرثة الرســائل  وأرجو
 وبالنسبة لي بسبب تقصريي. ،الواردة لهم

 أحمد الحسن

ن وارد هایی است که بر آناامیدوارم من و انصار را به دلیل تاخیر ببخشی و این تاخیر به علت زیادی نامه
 باشد.شود و همچنین به دلیل کوتاهی بنده میمی

 احمد الحسن  

****** 

 کنی؟: آیا تو همانی هستی که ادعا می۲۴۲پرسش 

ــؤال ـــيدي وابن موالي: إ :242 /الســ ــم علـيك بمن تـحب ألى ســ هو من ـتدعي ؟ التـعب  ـنتأأقســ
ــه. فكيف ملثلي  خوة يوســــف لم يعرفوا يوســــف حىت عرفهمإتعبين .. أالروحي   ن يعرف ؟  أنفســ
ــم علـيك بجـد  أ ا  أأرحين وـقل لي أبـيك أك وقســ ه. اإل ابن ـنت حـق ا ال أـمام املـهدي ومرســـــل من قبـل ـن

ِف جنابكم تطلع مخرية ؟! وسـبق  أسـتخريهحينما   ولكن لم ،اسـتعجبها من اهلل بل هذا ظين به
ــتخرته قديما   ــيد  واســ َرِبي  َفُكِلي﴿الخامنئي فكانت:   على الســ ــأ ي  َواشــ نا    َوَقرِّ موالتي    ،(1)﴾َعيأ
ــبـيل رى جواـبا  أطلبـها ولم أ الزهراء مـنذ زمن جبين ألى اليقني بكم ؟ يرحـمك اهلل إ. فكيف الســ

 رـيد جوابي من عـندكم ال منأنكم تعرفون قصــــدي وعـندكم دوائي  إمن ـعذابي. الـبد و رحينأو
 عن ائميت والسالم. ذاني كفاني بعدا  آفالبعد  ،الشيي العقيلي أو غريه

 ماراتاإل  -املرسل: زينب 

دهم، آیا تو همانی هستی که ادعا داری سوگند میبه آقا و فرزند موالیم! تو را به حق هر کس که دوست می
او را نشناختند تا آنکه او خودش، خودش را  )ع(دهد.... برادران یوسفکنی؟ درماندگی روحی آزارم میمی

دهم که مرا آسوده سازی. چون منی بتواند بشناسد؟ تو را به جد  و پدرت سوگند میمعرفی نمود؛ پس چگونه 
ی پیش از او هستی؟ من از خداوند درشگفت نیستم بلکه و فرستاده  )ع(به من بگو آیا تو واقعًا فرزند امام مهدی

ش کرد ولی قبال که این گمان من است، چرا وقتی بر شما از درگاه خداوند استخاره کردم، مرا مخیر به پذیر 
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ی َعیناً ای استخاره نمودم این آیه آمد »در مورد سید خامنه رِّ
َ
)بخور و بیاشام و چشمت  (1)«َفُکِلی و اشَربی و ق

آید؛ پس چگونه به شما اطمینان کنم ولی جوابی نمیرا مدتی است که طلب می )ع(را روشن کن(؟ خانم زهرا
 دانید دهد، جواب مرا بده و مرا از عذاب برهان. الجرم شما نیت مرا می  یابم؟ خدا تو را مورد رحمت خویش قرار

خواهم. دوری، مرا آزار دوای درد من پیش شما است؛ جواب را از خودتان و نه از شیخ عقیلی و غیر از آن می  و
 دهد؛ مرا از دور بودن از ائمه نجات دهید. والسالم.می

 امارات  -فرستنده: زینب 

وصــلى اهلل على محمد وآل محمد   ،والحمد هلل رب العاملني،  اهلل الرحمن الرحيمالجواب: بســم 
 .األئمة واملهديني وسلم تسليما  

نَُّكمأ َتنِطُقونَ ﴿
َ
َل َما أ ثأ رأِض ِإنَّهُ َلَحقٌّ مِّ

َ َماء َواألأ  .(2)﴾َفَوَربِّ السَّ

  پاسخ:
 بسم الله الرحمن الرحیم 

 الله علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم تسلیمًا.و الحمد لله رب العالمین، و صلی 
 .(3)حق است «، گوییدمی سخن که آنچنان او که زمین و هاآسمان پروردگار به سوگند » پس

لِّ َفجٍّ ﴿قــال تعــالى:  ِتنَي ِمن كــُ
أ
أ اِمٍر يــَ لِّ ضــــــَ اال  َوَعَلى كــُ ُتوَك ِرجــَ

أ
أ الأَحجِّ يــَ اِس بــِ

ن ِِف النــَّ ذِّ
َ
َوأ

ــلني   )ع(وـهذا ـما كلف ـبه كـل األنبـياء )ع(، ـهذا ـما كلف ـبه إبراهيم  (4)﴾يٍق َعمِ  ـــياء املرســ واألوصــ
ــة وآيــات فلم وأمــ   ،ا هــداهم فلم يكلفوهأمــ   .لى الحقإدعوة النــاس  :أي ،ذانوهو األ ا تقــديم أدل

ــبـحاـنه وتـعالى فيـها أن يخزي الكـافرين وينجي الـغافلني بمنـ   يكلفوه إال   ه ِف أحوال شــــاء اهلل ســ
ذانهم عن ســماع صــوت الحق وغلفوا قلوبهم آوا  فكون الناس قد لوثوا فطرتهم وصــم    ،ســبحانه

 ، روا عنها أوال  ليسـمعوا قول الحق وصـوت الحقكف  ن يُ أبرين املادة والهوى فهذه خطييتهم عليهم  
اُغوِت َوُيؤأِمن ﴿ـعالى: وـلذـلك ـقال ت الطَـّ ُفرأ بـِ

ُد ِمَن الأَغيِّ َفَمنأ َيكأ َ الرُّشـــــأ د تََّبنيَّ يِن قـَ َراَه ِِف اـلدِّ الَ ِإكأ
ِميٌع َعِليمٌ  ُ سـَ اَم َلَها َواّلل  َوِة الأُوثأَقَى الَ انِفصـَ َك ِبالأُعرأ سـَ َتمأ ِ َفَقِد اسـأ ، فالكفر بالطاغوت يوفر (5)﴾ِباّلل 

 ة الحرية املالئمة لسماع صوت الحق وسماع صوت اهلل.قل تقدير بيئأعلى 
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 تو نزد دور هایراه از تکیده شتران بر سوار یا پیاده تا فراخوان حج به را مردم فرماید: » وخدای متعال می
بر آن مکلف شدند:  )ع(شده ی انبیا و اوصیای فرستادهو همه )ع(؛ این چیزی است که ابراهیم (1)بیایند «

ی دالیل و ی آنا بوده است اما ارایهی همه فراخواندن؛ یعنی دعوت مردم به سوی حق. هدایت، این وظیفه
ت ها، نه، تکلیفی نداشتهنشانه اند. در مواردی خدای سبحان و متعال اراده فرمود تا کافران را رسوا سازد و با من 

های خویش را از شنیدن فطرت خویش را آلوده نمودند و گوشها خویش، غافالن را نجات بخشد. انسان
های مادی و هوا و هوس، غافل ساختند. پس این گناه و هایشان را با آلودگیصدای حق بازداشتند و قلب

ها است  و بر آنها است که از آن بیرون بیایند تا صدای حق را بشنوند؛ از این رو است که خدای خطای انسان
 کس  هر  پس  است؛  شده  مشخص  گمراهی  از  قطعًا هدایت  نیست.  دین  ماید: » هیچ اجباری درفرسبحان می

 نباشد،  گسستنش  است که  زده  چنگ  استواری  یرشته  چنان  به،  آورد  ایمان  خدای  به  و  ورزد  طاغوت کفر  به  که
هایش آزادگی انسان را از محدودیت،  حد  خودترین  کفر به طاغوت در کم. بنابراین  (2)دانا است«  شنوا و  و خداوند

 وند را بشنود.صدای حق و صدای خداکند تا بیشتر می

الخراف تعرف راعيها الـصالا من ـصوته، الذين من اهلل يـسمعون ـصوت اهلل ويعرفون ـصوت اهلل 
 عن سفه الشيطان. وكلمات اهلل وحكمة اهلل ويمزيونها جيدا  

، صدای خدا و کلمات و حکمت اندینان که خدایآشناسد.  گوسفند، چوپان صالحش را از روی صدایش می
 دهند.یز میین را از نادانی و بی خردی شیطان تمآشنوند و را میاو 

ِ ﴿ـهذا هو كـل يشء  ِمن بـِاّلل 
اُغوِت َوُيؤأ الطَـّ ُفرأ بـِ

يعرف   من يكفر ـبالـطاغوت حتـما   ﴾َفَمنأ َيكأ
نمرود وعلماء الدين غري العاملني ِف زمن  فهو ال ،صــوته وصــورته القبيحة اليت تتجدد ِف كل زمان

ــر الروم وعلـماء ، )ع(وفرعون وعلـماء اـلدين ِف زمن موَس ، )ع(إبراهيم  وبيالطس وهريودس وقيصــ
ـ  ــر والحكـ   ،)ع(یاليهود غري الـعاملني ِف زمن عيـســ ــرى وقيصــ ام وعلـماء األحـناف وعلـماء وكســ

ام املســــلمني وعلماء املســــلمني ِف زمن  وهؤالء وحك    ،)ص(النصــــارى وعلماء اليهود ِف زمن محمد
ــيعـة غري العـاملني ِف هـذا الزمـان، )ع(األئمـة دائرة  ن  إهـل رأيـت كم  .وهؤالء كلهم وعلمـاء الشــ

ـــعة وكبرية وكم هي كرثة الـطاغوت ِه ِإالَّ ﴿وـلذا ـقال تـعالى:  ،الـطاغوت واســ ُدوَن ِمن ُدونـِ بـُ ـما َتعأ
نتُ 
َ
ُتُموَها أ يأ مَّ ــَ َماء سـ ــأ سـ

َ
ُبُدواأ ِإالَّ أ الَّ َتعأ

َ
َمَر أ
َ
ِ أ ُم ِإالَّ ّلِل  لأَطاٍن ِإِن الأُحكأ ــُ ُ ِبَها ِمن سـ نَزَل اّلل 

َ
ا أ مأ َوآبَ ُؤُكم مَّ

َلُمونَ  اِس الَ َيعأ رَثَ النَـّ كأ
َ
ُم َوَلِكنَّ أ يُن الأَقيِّ َك اـلدِّ اُه َذلـِ ـــمل كـل أولـئك (3)﴾ِإيَـّ ، ـفدائرة الطـاغوت تشــ
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الحكم هلل ويخالفونه بأفعالهم  ن  أون بألـسنتهم  م هلل أو حىت الذين يقر  الحك ن  أالذين ال يؤمنون 
كـل أولـئك ومن يتبعهم هم ـطاغوت وأتـباع ـطاغوت وعبـيد ـطاغوت ال يعـبدون اهلل، وإن   ،وأعـمالهم

 ؛وا فحجهم للشــيطان، وإن صــاموا فصــومهم للشــيطان ســجدوا فســجودهم للشــيطان، وإن حج  
ون ما للشــيطان ســواء   بأقوالهم أم بأفعالهم وينكرون ما هلل ســواء بأقوالهم أم بأفعالهم، ألنهم يقرِّ

بل تراهم مالئكته واقفني يستهزؤن به سبحانه وتعالى   ،فعبادتهم الظاهرية ال قيمة لها عند اهلل
اَلُتُهمأ ِعنَد الأَبيأِت ِإالَّ ﴿  :فما أقبا موقفهم هذا الذي وصــفه ســبحانه  -والعياذ باهلل - َوَما َكاَن صــَ
ُفُرونَ مُ  ِدَية  َفُذوُقواأ الأَعَذاَب ِبَما ُكنُتمأ َتكأ  .(1)﴾َكاء َوَتصأ

صدا و  حتما به طاغوت کافر شود،کسی که . ورزد « طاغوت کفر به که کس هر » پس همه چیز است ،این
عمل بیمانند نمرود و علمای    ؛شناسدمیگیرد،  صورتی جدید به خودش میقبیحش را که در هر زمان    یچهره

، و پیالطس و هیرودس و قیصر روم و )ع(، و فرعون و علمای دین در زمان موسی)ع(دین در زمان ابراهیم
، و کسری و قیصر و حاکمان و علمای حنفیه و علمای نصاری و )ع(عمل یهود در زمان عیسیعلمای بی

، همه و همه و )ع(ن ائمه. اینها و حاکمان مسلمانان و علمای مسلمانان در زما)ص(یهود در زمان محمد
ی طاغوت بینید که دایرهی ما، همه مصداق طاغوت هستند. آیا میعمل شیعه در زمانههمچنین علمای بی

فرماید: »جز زیاد هستند؟ به همین دلیل خدای متعال می هاچقدر بزرگ و وسیع  است؟ و چقدر طاغوت 
 خدا و ایدخوانده هااین نام به را آنها پدرانتان و خود که را هایی(هایی )بتاسم مگر، پرستیدخدای یکتا را نمی

 این  نپرستید. را او جز که است داده فرمان نیست. خدا جز حکم حکم، است. نکرده نازل آنها اثبات  بر حجتی
ی کسانی را که ایمان به ی طاغوت همه. دایره( 2)دانند«نمی مردم بیشتر ولی، استوار و راست دین است

حاکمیت خدا ندارند و یا حتی کسانی را که با زبانشان بر حاکمیت خدا اقرار دارند ولی با اعمال و کردارشان با 
ی آنها و پیروانشان، طاغوت، پیروان طاغوت و بندگان طاغوت گیرد. همهمی کنند، دربرآن مخالفت می

جا آورند، رای شیطان است و اگر حج بهشان بکنند و اگر هم سجده کنند، سجدههستند که خدا را بندگی نمی
شان برای شیطان است؛ چرا که آنها با سخن یا کردارشان شان برای شیطان است و اگر روزه بگیرند، روزهحج

کنند و با سخن و کردارشان، آنچه متعلق به خداوند است را انکار بر آنچه متعلق به شیطان است اقرار می
بینند که ارزش است، بلکه فرشتگان خدا، آنان را چنان میاز نظر خدا بی نمایند. عبادت ظاهری آنهامی

اند و چقدر ایستادنشان زشت اند در حالی که )پناه بر خدا( خدای  سبحان و متعال را به سخره گرفتهایستاده
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 صفیر جز کعبه، یخانه نزد دعایشان فرماید: » واست؛ این چیزی است که خدای سبحان توصیف می
 .(1)بچشید « را عذاب  انکارتان پاداش به پس نبود هیچ زدن دست و یدنکش

الحقيقيون يعرفون صـوت   )ع(ل محمدآالذين من اهلل يسـمعون كلمات اهلل، وشـيعة محمد و
 .الراعي الصالا جيدا  

صالح ، صدای چوپان )ع(ل محمدآحقیقی محمد و  یشنوند و شیعه، کلمات خدا را میاندیکه خدایآنان 
 .شناسدرا به درستی می

ألنه سـمع ِف  ؛اهصـوت أبيه الذي رب    االبنن ال يعرف  أأيمكن   وهل يضـيع اإلنسـان صـوت إمامه ؟
 زحام الدنيا أصوات كثرية، أيمكن هذا ؟!

 أحمد الحسن

آیا انسان، صدای امامش را تباه کند؟ آیا ممکن است که فرزند به دلیل شلوغی دنیا و این که صداهای 
 اری را شنیده است، صدای پدری را که او را پرورانده است، نشناسد؟  آیا چنین چیزی ممکن است؟بسی

 احمد الحسن  

****** 

 خواهم که مرا به راه راست هدایت نماید.: کسی را می۲۴۳پرسش 

ل محمد االئمة واملهدين آوصــــلى اهلل على محمد و  ،بســــم اهلل الرحمن الرحيم :243  /الســــؤال
 .كثريا   وسلم تسليما  

السالم ،  صحاب الحسنيأوالد الحسني وعلى  آالسالم على الحسني وعلى علي بن الحسني وعلى  
ــالم علـيك ـيا موالي وبن موالي ـيا  ،ـبا صــــالا أعلـيك ـيا موالي ـيا  ــن أالعـباس ـيا  ـباأالســ حـمد الحســ
 .)ع(ل محمدآمعكم ِف نصر محمد و رض وجعلنا اهلل من املجاهدينمكن اهلل لك ِف األ
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الناس  لىإلى صــوتك ِف الخطابات الصــادرة منك  إتشــرف ِف الســماع  أني إيا ســيدي وموالي 
ــرف ِف لـقائكمأن أرـيد أكرث من ذـلك وألى إطما أو طمع أولكين  ،كـاـفة ن إقرب وـقت أِف  تشــ

لى الطريق الصـحيا للنجاة إيرشـدني   ريد منأنسـان ضـائع ِف هذه الدنيا وإني إف ،وافقتم على ذلك
كون قد طلبت أن ال  أ وأرجوكون قد تجاوزت عليك  أ ن الأرجو أو ،طريق الصـرا  املسـتقيموهو 

ــانني  إعلم أ نيإمنك يشء ليس من حقي ف ــيت ربي مر   إنســ و أي حياء أات كثرية من دون  قد عصــ
ــتغفر اهلل ربي وأقن  وال أ ولكين ال ،خجـل  لـيه من كـلإتوب أـيأس من رحـمة اهلل ومغفرـته اســ
  .والسالم عليكم ورحمة اهلل و بركاته، ليهإوب تأو أذنبتهذنب 

 علي بوأاملحب الضائع: 
 الكويت -بوعلي أاملرسل: 

 .کثیراً  تسلیًما والمهدین وسلم االئمة محمد وآل محمد علی الله وصلی الرحیم، الرحمن الله بسم
 من،  تو ای موالیاصحاب حسین. سالم بر بر حسین و بر فرزندان بن حسین و بر علی حسین و بر سالم 

که خدا تو را در  ،احمد الحسن ،ای ابا العباس من، و پسر موالی من سالم بر تو ای موالی !ای ابا صالح
 قرار دهد.  )ع(ل محمدآاری محمد و یدر تو زمین تمکین دهد و ما را از مجاهدان همراه با 

نایل  ای،ی مردم فرمودهشما که برای همههای خطبهبه شرافت گوش دادن به ! من الیو سید و م
که یاب شوم، اگر  به دیدرات شرفزمان  ترین  نزدیکخواهم در  رزو و طمع بیش از این دارم و میآولی    ام؛گشته 

راه صحیح نجات که همان  خواهم که مرا به راه  در این دنیایم و کسی را می  شده  . من انسانی تباهدموافق باشی
، ستمینچه را که الیقش نآنکرده باشم و جسارت  شماامیدوارم که به  است، راهنمایی نماید.مستقیم هدایت 

بسیار گناه پروردگارش را ی، حیا و خجالتبی هیچ تم که سه دانم که انسانی. میاز شما درخواست نکرده باشم
از و طلب بخشایش دارم  ونده خدااولی از رحمت خدا وبخشایش او، ناامید و مایوس نیستم. از درگ ه استکرد

 برکاته. و الله ورحمة علیکم والسالم گردم.، به سوی او بازمیماهکه انجام داد یهر گناه
 شده: ابوعلیدار تباهدوست

 کویت -فرستنده: ابوعلی  

وصــلى اهلل على محمد وآل محمد ،  والحمد هلل رب العاملني،  الرحيمالجواب: بســم اهلل الرحمن  
 .األئمة واملهديني وسلم تسليما  

فضــله  إن  ســـأل اهلل أن يفتا للمؤمنني ويخزي الكافرين وييســـر لقائي بكل مؤمن ومؤمنة  أ
 غري آجل. ن يكون هذا عاجال  أوعىس  كان كبريا   علي  

 پاسخ:
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 بسم الله الرحمن الرحیم 
 ل علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم تسلیمًا کثیرًا. اللهم ص

خواهم که گشایش بر مومنین بفرستد و کافران را رسوا کند و دیدارم را با هر زن و مرد مومنی از خدا می
 انجامد.آسان سازد. فضل او بر من عظیم است و امید است که این گشایش، نزدیک باشد و به طول نمی

يمان وييســـر أمرك ملا فيه خري آخرتك ودنياك هو وليي وهو ن يشـــرو صـــدرك لْلأ  وأســـأل اهلل
 يتولى الصالحني.

ات را برای ایمان گشاده سازد و امرت را برای هر چیزی که خیر آخرت و دنیایت خواهم که سینهاز خدا می
 کند.در آن است، آسان سازد. او، ولی  من است و صالحین را سرپرستی می

 غاثة املؤمنني املوقنني.ننا ال نبعد عمن يطلبنا بل نحضر بفضل اهلل علينا إلإواعلم 

 والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
 أحمد الحسن

ی فضل خداوند بر ما، برای فریادرسی به بدان ما از کسی که ما را بطلبد، دور نیستیم، بلکه به واسطه
 مومناِن دارای یقین ، حاضریم.

 .وبرکاته الله ورحمة علیکم والسالم
 احمد الحسن 

****** 

 : تفسیر دو رویا۲۴۴پرسش 

، بـسم اهلل الرحمن الرحيم   ،أعوذ باهلل الـسميع العليم من الـشيطان اللعني الرجيم :244  /الـسؤال
 .ل محمد األئمة واملهديني وسلم تسليما  آاللهم صل على محمد و

 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

 قبل فَتة بهاتني الرؤيتني:تحلمت 
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عین الشیطان من العلیم السمیع بالله أعوذ  الرحمن الرحیم، الله بسم الرجیم، الل 
 .تسلیًما وسلم والمهدیین األئمة محمد وآل محمد علی صل اللهم

 وبرکاته الله ورحمة علیکم السالم
 سال قبل دو رویا دیدم: 

لى الســماء ورأيت املســجد النبوي مســجد إالرؤيا األولى: وهو أني فوق ســطا املنزل فنضــرت  
ــول ــريان معا  (ص)الرســ ــباب ينبعث من تحت أهنالك دخان   وكأن   ،، والكعبة بجانبها ويســ  و ضــ

النبوي ِف جهة  توقفت الكعبة واملســجد  ،تجاهيإاملســجد والكعبة وهما يســريان فوق الســماء  
، وكان معي ناس ثم قمت وســــجدت جهة الكعبة واملســــجد النبوي اللذان معينه فوق الســــماء

ــمـاء بعـدمـا توجهـا  كـانـا فوق ــمـاء قريبـة جـدا   ،تجـاهيإالســ  ثم توقفـا ِف جهـة معينـة ِف الســ
ــماء، ة املســـجد النبوي والكعب اتجاهوحينها ســـجدت   ،مين   ثم ســـجد الناس معي   وهما فوق السـ

والدموع تنزل  ي حزننا كل  أثم رفعت رأ  و  ،ال أتذكرولربما سجدوا بعدي ولربما كانوا خلفي  
ــطا املنزل وكـان جزء من الكعـبة  من عيين، ثم بـعدـها ِف نفس الحلم وجـدت الكعـبة على ســ

جدار الســطا فكان جزء من الكعبة يظهر من خلف  اخَتقتالكعبة    كأن   ،فق  ظاهر منها
ــ   و جزء أر وظهر مـنه جزء من الكعـبة ربـما كـان الجزء هو الركن اليـماني الجـدار اـلذي تكســ

 ءباستثنا لى الكعبة اليت فوق سطحي منزلي  إالذين معي ينضرون    والناس جميعا    ،خر ال أتذكرآ
ــوص الكعبـ  ــخب كـان ـجالس فقـلت ـله كالم بخصــ ـهذا  أن   ا  ـنا ـخائف علمـ أدري أفـقال ال   ة،شــ

ــياأالشـــخب ِف الواقع أنا  ــته فيها    عرفه شـــخصـ ــلته الدعوة اليمانية عن طريقي وناقشـ ولقد وصـ
بل ولم يكتفي بهذا بل لعن   ،ولكن رفضـــها هذا الشـــخب ، )ع(وشـــرحت له أشـــياء عن اليماني
 ،اني الذي يقلده ة دفاعه عن الســيســتوكان الســبب هو شــد    ،الســيد والعياذ باهلل من هذا الكفر

وكذالك جميع الناس الذين كانوا ِف الســـطا وســـجدوا اتجاه املســـجد النبوي والكعبة اللذان 
ني ناقشـته إالشـخب األول الذي ذكرت لكم    شـخصـني  ءباسـتثناكانا فوق السـماء ال أعرفهم  

 حد املؤمنني الصــالحني لكنه غري مؤمن بالدعوة واســمهأوالشــخب الثاني هو   ،بخصــوص الدعوة
 فايز.

را  )ص(، مسجد رسول اللهسمان نگریستم و مسجد نبویآبه  .منزل بودمباالی پشت بام رویای اول: من 
از زیر مسجد و کعبه گویا دود یا ِمهی در حرکت بودند. به همراه یکدیگر، ن بود و آکنار در کعبه . نجا دیدمآدر 

در جهت خاصی کعبه و مسجد نبوی    آمدند.من میآمد در حالی که آن دو در باالی آسمان به سوی  بیرون می
کعبه و مسجد النبی سجده سوی برخواستم و به  .بودندای نیز همراه من عده .سمان متوقف شدندآدر باالی 
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سپس این دو در جهت معینی که بسیار نزدیک من بود، توقف کردند   .نکه به سوی من رو کردندآکردم پس از  
سپس مردم با من  .سمان بودندآنها باالی آکه  نبی و کعبه سجده کردم در حالیهنگام بر مسجد ال اینو در 

 ،را بلند کردم مسر  درست به یاد ندارم. ،اید پشت سر من بودندشگویا بعد از من سجده کردند و  ،سجده کردند
 ،یدم و منزلمنزل دبام کعبه را روی  ، در همان رویا،پس از اندکی .گریستمبسیار ناراحت بودم و بسیار می

خانه را خراب کرد و بخشی از کعبه از دیوار گویا کعبه،  .شدن رویت میآاز قسمتی ی از کعبه شد و فقط ئجز
رکن یمانی یا قسمتی دیگر قسمت،  گویا این    بود؛کعبه نمایان    زاقسمتی و    شدمیرویت    فروریخته،ت دیوار  شپ

یک نفر نگریستند به جز منزل من بود میروی بام که با من بودند همگی به کعبه که کسانی  .دانمنمی ،بود
دانستم این ترسیدم که می. از این میدانمسخنی در مورد کعبه به او گفتم و او گفت نمی ؛که نشسته بود

 ه بودمردکبحث و با او  یدهدعوت یمانی را به او رسان ماز راه خودشناختمش؛ شخص، شخصیتی است که می
 بلکه به رد کردن اکتفا ننمود و نه تنها رد کرد  ،ولی این شخص گفته بودم؛برایش  )ع(و چیزهایی را از یمانی

ش  را لعنت نمود و پناه بر خدا از این کفر! )ع(سید علت این لعن نمودن، این بود که وی از سیستانی که مقلد 
ی که روی بام بودند و به سوی مسجد نبوی و کعبه سجده نمود. به این ترتیب، کسانبود، بسیار پشتیبانی می

شناختم؛ یکی همان بود که گفتم و دیگری یکی از مومنان صالح بود کرده بودند را به جز دو نفر، بقیه را نمی
 که البته به دعوت یمانی ایمان نیاورده بود و اسمش »فائز« بود.

 ما حينما أصــبحت الكعبة فوقرهيب شــاهدت الكعبة ضــخمة الســي   احقيقة املنظر جد  
 سطا منزلي أو باألصا جزء منها أخَتق الجدار وظهر جزء منها فوق السطا.

تر، جزیی ی بزرگ را دیدم که روی سقف منزلم آمد یا به طور دقیقی بسیار ترسناکی بود که کعبهاین منظره
 دید.از آن شد، دیوار را خراب کرد و قسمتی از آن باالی پشت بام، آشکار گر 

جهـة  هـذا الجـدار جهتـه هو نفس ةهـذا الجـدار الـذي اخَتقتـه جزء من الكعبـ  والعجيـب أن  
ة بحـيث  ــطا أكون حينهـاني لو وقفـت اتجـاه هـذا الجـدار اآلإالقبـل ــتقبال   ن ِف الســ ة  مســ للقبـل
 بالضب .

اگر روی   عجیب آنکه این دیوار که قسمتی از کعبه آن را خراب کرد، جهتش به سوی قبله بود به طوری که
 گرفتم.ایستادم، دقیقًا رو به قبله قرار قرار میپشت بام به سمت این دیوار می

الرؤيا الثانية: شاهدت نفيس أني أرتدي لباس غريب لونه أبيض وهي أشبه بالبذلة العسكرية 
ــفر  ِف زمنـنا هذا ــر ِف الـبذلة نجوم لربـما لونـها أصــ و ذهي ال أتذكر أوعلى كتفي األيمني واأليســ
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 تأملأوكنت جالس فوق السـرير ولسـت مسـتلقي على السـرير بل جالس على السـرير     ،الضـب ب
 لى النجوم اليت على كتفي األيمن واأليسر ِف البذلة.إلبا  وأنضر 

های رویای دوم: خود را دیدم که لباسی عجیب و غریب به رنگ سفید پوشیده بودم که بسیار شبیه یونیفورم
ی راست و چپم ستارگانی بود گویا رنگشان زرد یا طالیی بود، دقیق خاطرم باشد. روی شانهمینظامی زمان ما  

اندیشیدم و نیست. روی تخت خواب نشسته بودم؛ روی آن نخوابیده بودم، نشسته بودم و به لباس خودم می
 نگریستم.چپ و راستم بود، می هایبه ستارگانی که روی شانه

فَتة حزن وـضيق ـشديدين صـابين، ولقد أنـستين هذه الرؤيتني ِف تلك وكال الحلمني كانت ِف 
ــرية  ــكل أزاو عين هم وغم كبري كنت أعاني منه حينها وبني هذين الحلمني فَتة قصـ الفَتة بشـ

 .ا  جد  

هر دو رویا در شرایطی دیده شد که بسیار محزون بودم و این دو رویا در آن هنگام غم و اندوِه مرا بسیار زدود 
 ی زمانی بسیار کوتاهی از هم، بود.رویا در فاصلهو دو 

ــة اليت عليهــا نجوم  ــا البــذل ــجــد النبوي هي األولى وبعــدهــا بفَتة رؤي  ورؤيــا الكعبــة واملســ
  أتمىن التفسري من السيد صلوات اهلل وسالمه عليه.

 املنتصر باليماني -املرسل: عزام العبيدي

هایی که روی یونیفورم بودند. امیدوارم سید که ویای ستارهرویای کعبه و مسجد نبوی اول بود و پس از آن ر 
 سالم و صلوات پروردگارم بر او باد، تفسیر فرمایند.

 المنتصر به یمانی  –فرستنده: عزام العبیدی 

وصــلى اهلل على محمد وآل محمد   ،والحمد هلل رب العاملني،  الجواب: بســم اهلل الرحمن الرحيم
 .ا  األئمة واملهديني وسلم تسليم

 واملفروض أن    ،لى األرضإفيها الكعبة واملسـجد النبوي للداللة على نزول الهدى    :الرؤيا األولى
ــابهة هذا   ،الكعبة كافية للداللة على الهدى ِف الرؤيا ــجد النبوي للداللة على مشــ ولكن املســ

ــول اهلل محـمد ــكـل كبري بحـيث تتشـــــاـبه األـحداث والوـقائع واألـعداء  (ص)الحق ـبدعوة رســ بشــ
 ألولياء.وا
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 پاسخ:
 بسم الله الرحمن الرحیم 

 اللهم صل علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم تسلیمًا کثیرًا. 
فرض وجود کعبه به رویای اول: کعبه و مسجد نبوی داللت بر نزول هدایت بر زمین دارد. به طور پیش

مسجد نبوی بر تشابه بسیار این حق با دعوت تنهایی در رویا برای داللت بر هدایت، کافی است ولی وجود 
داللت دارد، همان گونه که حوادث و وقایع این دو دعوت و دوستان و دشمنان آن به  )ص(رسول الله محمد

 هم شباهت دارند.

ــول  إن  )أـنه ـقال:  )ع(عن أبي جعفر  ـقائمـنا إذا ـقام دـعا الـناس إلى أمر ـجدـيد كـما دـعا إلـيه رســ
 .(1)(فطوبى للغرباء ،كما بدأ وسيعود غريبا   اإلسالم بدأ غريبا   وإن   ،)ص(اهلل

گونه که  کند همانمردم را به امر جدید دعوت میقیام کند، نگاه که آهمانا قائم ما »فرمود:  )ع(امام باقر
پس خوشا به حال  ؛غاز شد و غریب باز خواهد گشتآاسالم غریب . خواندفراد به امری جدی )ص(رسول الله

 .(2)«غریبان

كما بدأ فطوبى   وسيعود غريبا    اإلسالم بدأ غريبا  )أنه قال:    ،)ع(عن أبي عبد اهلل    ،عن أبي بصري
كما دعا رـسول   للغرباء، فقلت: اـشرو لي هذا أـصلحك اهلل، فقال: يـستأنف الداعي منا دعاء جديدا  

 .(3)()ص(اهلل

غاز شد، غریبانه باز آگونه که  غاز شد و همانآاسالم غریبانه »فرمود:  )ع(امام صادقگوید که ابوبصیر می
: خدا تو را به صالح برساند، این را برای من تشریح گفتمبه او . ن«پس خوشا به حال غریبا ،خواهد گشت

 )ص(گونه که رسول الله نماید هماندعوتی جدید می ،ای از ماکنندهدعوت »فرمود:  )ع(پس امامفرما! 
 . (4)نمود«دعوتی جدید 

ــري ــالم بدأ  إن   )ع(أخربني عن قول أمري املؤمنني  ): )ع(قال: قلت ألبي عبد اهلل   ،عن أبي بصــ اإلســ
 اـستأنف دعاء جديدا   )ع(إذا قام القائم   ،با محمدأوـسيعود كما بدأ فطوبى للغرباء، فقال: يا   غريبا  

 
 . 366ص 52، بحار األنوار: ج336غیبة النعماني: ص  -1
 . 366ص  52؛  بحار االنوار: ج   336غیبت نعمانی: ص  - 2
 . 366ص 52بحار األنوار: ج، 336غیبة النعماني: ص  -3
 . 366ص  52؛  بحار االنوار: ج   336غیبت نعمانی: ص  - 4
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قال: فقمت إليه فقبلت رأســه وقلت: أشــهد أنك إمامي ِف الدنيا واآلخرة  ،)ص(كما دعا رســول اهلل
 .(1)(فقال: رحمك اهلل ،ولي اهلل أوالي وليك وأعادي عدوك وأنك

غاز آاسالم غریبانه که » )ع(ی این سخن امیرالمومنینگفتم: درباره )ع(گوید: به امام صادقابوبصیر می
 )ع(ن« مرا باخبر فرما! امامپس خوشا به حال غریبا ؛غاز شد، غریبانه باز خواهد گشتآگونه که  شد و همان

 )ص(کند همان گونه که رسول اللهائم ما قیام کند به امری جدید دعوت میمحمد! آنگاه که ق فرمود: »ای ابا
دهم که تو را بوسیدم و گفتم: شهادت می )ع(به امری جدید خواند«. ابوبصیر گفت که برخواستم و سر امام

کنم و همانا تو ولی  خدا امام من در دنیا و آخرت هستی. دوستت را دوست دارم و با دشمنت دشمنی می
 .(2)فرمود: »خدا بر تو رحم کند« )ع(تی. امامهس

ــارة للعـذاب ؛ا الـدخـانأمـ   أي العـذاب املرافق لـدعوة الحق كمـا رافق كـل الـدعوات  ،فهو أشـــ
ن عارضــوا أمر  إة ســيشــمل كل أهل األرض  ولكن هذه املر    ،اإللهية الســابقة ونزل باألمم املتمردة

 ن ينجي املؤمنني بفضله سبحانه.أالدعوة وصلت لهم وموجهة إليهم بأجمعهم أسأل اهلل  ن  أل ؛اهلل

اما دود، اشاره به عذاب دارد یعنی عذابی که همراه با دعوت حق است؛ همان گونه که همراه با تمام 
گیرد میری اهل زمین  را دربهای سرکش نازل شد. ولی این دفعه همههای الهی پیشین بود و بر امتدعوت 

ی آنها نمایان شد. از خدای سبحان  اگر از امر خدا سرپیچی کنند زیرا دعوت به آنها رسید و برای همه
 خواهم که مومنین را به فضلش نجات دهد.می

تباعه أبليس وإوالذين لم يســجدا ال يؤمنان بالحق، فالســاجدون هم املالئكة والرافضــون هم 
 ِف كل زمان.ر كما ِف األمر األول فهو يتكر  

کنندگان، ابلیس و  اند و ردکنندگان، فرشتگان آورند. سجدهآن دو نفر که سجده نکردند، به حق ایمان نمی
 شود.پیروانش هستند.  این موضوع همان گونه که در ابتدا اتفاق افتاد، در هر زمان تکرار می

 ،ى الصـرا  املسـتقيم نك على هدى وعلأونزول الكعبة ِف بيتك أو على سـطا دارك دليل على  
 أي إنك على الوالية اإللهية. ،وِف جهة القبلة
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ات دلیلی بر آن است که تو در راه حق و صراط مستقیم هستی ات یا بر سقف خانهفرود آمدن کعبه در خانه
 و در جهت قبله؛ یعنی این که تو بر والیت الهی هستی.

ــب وملك، والنجوم: على    :والرؤيا الثانية ــرير منصـ ــارة  الكتف لْلالسـ لى وجاهة ومكانة إشـ
 .)ع(عند اهلل ومالئكته

رویای دوم: تخت یعنی منصب و پادشاهی و ستارگان روی شانه، داللت بر وجاهت و بزرگی نزد خدا و 
 فرشتگانش دارد.

ن يوفقك ويثبتك على الحق حىت آخر لحظة من  أوالرؤيا من املبشــرات للمســتقبل نســأل اهلل  
وأن يجعل اهلل رؤياك حقا  ويقر عينك ويجنبك شـــر األشـــرار من شـــياطني   ،الدنياحياتك ِف هذه 

 .والجن أخزاهم اهلل اإلنس

 والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
 أحمد الحسن

ی زندگیت خواهیم که به تو توفیق دهد و تو را تا آخرین لحظهها در زمان آینده است. از خدا میرویا از بشارت 
دنیا، بر حق استوار بدارد و رویایت را به حقیقت بدل کند و چشمت را روشن کند و تو را از شر  شیاطین در این 

 انس و جن که خدا رسوایشان سازد، دور گرداند.
 .وبرکاته الله ورحمة علیکم والسالم

 الحسن  أحمد 

****** 

 : درخواست دعا۲۴۵پرسش 

 :245 /السؤال
salamalekom 

please, please, please, please, please, please, please, please, please, please, 
please, please, please, please I want Ahmad el hassani to make a dua for me 
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that I became a good ansar and to cry more over Imam Hussein and to go to 
jannah and there will be plenty of people in jannah massalame 

 ترجمة السؤال: 

ــالم عليكم  رـجاءا   رـجاءا   رـجاءا   رـجاءا   رـجاءا   رـجاءا   رـجاءا   رـجاءا   رـجاءا   رـجاءا   رـجاءا   رـجاءا   ،الســ
ــن أريد من أ ،رجاءا   رجاءا   ــبا أن يدعو لي لكي أحمد الحسـ ــاري جيدأصـ كرث على أبكي  أو ،نصـ
 الكثري من الناس ِف الجنة مسلمة.لى الجنة وسيكون إذهب أمام الحسني واإل

 السويد -املرسل: علي محمد 

 سالم بر شما.
لطفا، لطفا، لطفا، لطفا، لطفا، لطفا، لطفا، لطفا، لطفا، لطفا، لطفا، لطفا، لطفا، لطفا از احمد الحسن 

بهشت بروم گریه کنم و به    )ع(خواهم که برای من دعا کند تا از انصار خوب شوم و بیشتر برای امام حسینمی
 و تعداد زیادی مردم در بهشت با من باشند.

 سوئد -فرستنده: علی محمد 

وصــلى اهلل على محمد وآل محمد   ،والحمد هلل رب العاملني،  الجواب: بســم اهلل الرحمن الرحيم
 .األئمة واملهديني وسلم تسليما  

لحني وأن يجعلكم أـسأل اهلل أن يوفقكم ملا يرـضيه ـسبحانه وتعالى هو وليي وهو يتولى الـصا
 يا أنصار اهلل من ملوك الجنة.

 والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
 أحمد الحسن

 پاسخ:
 بسم الله الرحمن الرحیم 

 اللهم صل علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم تسلیمًا کثیرًا. 
ی من است . او ول  شود، موفق بداردمیشما را در هرآنچه خود سبحان و متعالش راضی  خواهم که  از خدا می

 د.از پادشاهان بهشت قرار ده ،شما را ای انصار اللهو  ؛کندو صالحین را سرپرستی می
 .وبرکاته الله ورحمة علیکم والسالم

 الحسن  أحمد 

****** 
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 : درخواست دعا برای هدایت و شفا. ۲۴۶پرسش 

سـتطيع الطلب من السـيد أفهل  ، قرار  لىإصـل أولم   الدعوةدلت أنين اطلعت على  إ :246  /السـؤال
رجو الجواب أ ؟  لى الحق وبالشـــفاء من كل داءإبالهداية  ن يدعو لي اهلل ســـبحانه وتعالىأيماني  

 جزيل الشكر. من السيد بنفسه ولكم

 أملانيا -املرسل: سجاد 

بخواهم تا برایم به   انییا ممکن است که از سید یمآ  .شنا شدم ولی به اطمینان نرسیدمآدعوت    یادله  امن ب
. با تشکر خواهمه خدا دعا کند تا به حق هدایت شوم و از هر دردی شفا یابم؟ از خود سید جواب را میادرگ

  فراوان.
 آلمان -فرستنده: سجاد 

وصــلى اهلل على محمد وآل محمد   ،والحمد هلل رب العاملني،  الجواب: بســم اهلل الرحمن الرحيم
 .األئمة واملهديني وسلم تسليما  

ويرزق   وأن يريك الباطل باطال    ،ونصــرته  إتباعهأســأل اهلل أن يوفقك لَتى الحق حقا  ويرزقك  
 اجتنابه ومحاربته. 

 حمد الحسنأ

 پاسخ:
 بسم الله الرحمن الرحیم 

 تسلیمًا کثیرًا.  اللهم صل علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم
و باطل گرداند    تن را روزیَ آخواهم که به تو توفیق دهد تا حق را به حقیقت ببینی و پیروی و یاری  از خدا می

 نماید. ن را روزیتآن و نبرد با آرا به صورت باطل به تو بنمایاند و دوری از 
 احمد الحسن 
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املحور الثاني: األجوبة الفقهية 
 فقهی   هایمحور دوم: پاسخ 

 و حکم پنیرهای خارجی.  )ع(: تسبیحات حضرت زهرا۲۴۷پرسش 

حيم :247السؤال/  حمن الر   بسم اهلل الر 

 :)ع(سؤالي عن تسبيا الزهراء -أ

  مستحب ؟ هل هو واجب بعد كل صالت أم -1

 كيفية التسبيا ؟ -2

 إذا صار لخبطه أثناء التسبيا ماذا نفعل ؟ -3

ل للتسبيا به  -4  ؟ والباي زهر وغريها )ع(تربة الحسني  -مثال   -ما هو املفض 

 ؟  )ع(رق كما ورد عن فاطمةيجب أن يكون الخي  أز هل -5

 الحوائج، هل هناك وقت محدد ؟ كيفية استخدامها لطلب -6

ة ج  كرافت، وما حكم املنفحة املـستخدمة -ب  ما حكم األجبان األجنبية املعل بة، خاـص 
 فيها ؟

 والسالم ختام، مشكورين على الرد.
 ALSAFFAR52 املرسل: 

 بسم الله الرحمن الرحیم
 :)ع(ی تسبیهات حضرت زهراسواالت من درباره –الف 

 آیا بعد از هر نماز، واجب است یا مستحب؟ - 1
 کیفیت آن چگونه است؟ - 2
 اگر در حین گفتن ذکر، اشتباهی رخ، دهد چه کنیم؟ - 3
 یا شاه مقصود یا چیز دیگر؟ )ع(گفتن تسبیح با چه تسبیهی بهتر است؟ مثال با تربت حسین - 4
 روایت شده است، باید نخ تسبیح آبی رنگ باشد؟ )ع(طور که از حضرت زهراآیا همان  - 5
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ی دارد ؟چگونه می - 6  توان آن را برای رفع نیازها به کار برد؟ آیا زمان خاص 
ی ی خارجی به خصوص پنیر کرافت چیست؟ حکم پنیرمایه که از بزغالهبندی شدهحکم پنیرهای بسته  -ب 

 ؟ شود، چیستشیرخوار گرفته می
 در پایان، والسالم. با تشکر از پاسخ شما.

 ALSAFFAR52فرستنده: 

والحمد هلل رب العاملني، وصــلى اهلل على محمد وآل محمد ،  بســم اهلل الرحمن الرحيم  الجواب:
 األئمة واملهديني وسلم تسليما .

ة اهلل أكرب، ثم  34مســتحب وكيفيته: )  )ع(تســبيا الزهراء ة الحمد هلل، ثم   33مر  ة   33مر  مر 
ســبحان اهلل(، وإن أخطأ ِف العدد بىن على األقل وأتم، والَتبة الحســينية أفضــل أن تعمل مســبحة 
ــبيا الزهراء قـبل النوم وعـند الخروج ِف  ــبا بتســ ــكـال ِف لون الخي ، ويســ ــبا بـها، وال إشــ ويســ

 ا بأذن اهلل.الحاجة لتسهيل قضائه

 پاسخ:
 بسم الله الرحمن الرحیم 

 اللهم صل علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم تسلیمًا کثیرًا. 
بار سبحان  ۳۳بار الحمد لله و  ۳۳بار الله اکبر،  ۳۴مستحب و کیفیت آن: » )ع(تسبیحات حضرت زهرا

مبنا را بر تعداد کمتر قرار داد و به پایان رسانید.   باشد. اگر در شمارش تسبیخات خطایی رخ دهد، بایدالله« می
برای درست کردن تسبیح و گفتن ذکر، تربت حسینی بهتر است. رنگ نخ آن مهم نیست. قبل از خواب و 

خوانده شود تا به اذن خدا برآورده شدن آن حاجت،   )ع(همچنین هنگام خروج برای هر حاجت تسبیحات زهرا
 آسان شود.

ـ  ى بشـــكل واملنفحة ال إـشـ ــواء كانت لحيوان مذك  ــناعة الج  سـ ــتعمالها لصـ كال ِف اسـ
 صحيا أم ال.

 والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
 أحمد الحسن

 ی شرعی به دست آید یا غیر ذبح شرعی. ی پنیر اشکالی ندارد چه از حیوان ذبح شدهپنیرمایه برای تهیه
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 وبرکاته. الله ورحمة علیکم والسالم
 الحسن  أحمد 

****** 

 : سوال در مورد خمس و ازدواج با زن مسلمان.۲۴۸پرسش 

ــؤال/   ــن  :248السـ ــيد أحمد الحسـ الدعاء لي وألهلي، وأنا غري مزتوج فهل وأرجو ،  )ع(أبايع السـ
فســأتزوج امرأة عامية )ســنية( أم أنتظر الفرج، وأريد أن أرســل جزء  أتزوج مع العلم إني لو تزوجت

 املالية فما الوسيلة ؟ أرجو الرد ونصركم اهلل. )ع(اإلمام املهدي  من حقوق
 مصر -املرسل: عمرو 

ام دعا کند. من مردی مجردم خواهم برای من و خانوادهمی کنم و از اوبیعت می )ع(با سید احمد الحسن
ی خواهد بود؛ آیا ازدواج کنم یا صبر پیشه نمایم؟  میو می خواهم قسمتی دانم که اگر ازدواج کنم با یک زن سن 

انتظار پاسخ هستم. خداوند شما را یاری ی این پرداخت چیست؟ چشمرا بپردازم، وسیله  )ع(از حق امام مهدی
 د.ده

 مصر -فرستنده: عمرو 

بســم اهلل الرحمن الرحيم، والحمد هلل رب العاملني، وصــلى اهلل على محمد وآل محمد   الجواب:
 األئمة واملهديني وسلم تسليما .

أســـأل اهلل أن يوفقك لخري اآلخرة والدنيا وأن يســـددك لنصـــرة الحق على هذه األرض ما دمت 
 حيا .

 پاسخ:
 بسم الله الرحمن الرحیم 

 للهم صل علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم تسلیمًا کثیرًا. ا
خواهم که تو را بر خیر آخرت و دنیا موفق بدارد و تو را تا زمانی که زنده هستی، برای یاری حق از خدا می
 استوار بدارد.
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ــكال فيه، وإن أردت  ــب العداء فال إشـ ــلمة مخالفة ال تنصـ ا الزواج من مسـ ــل فاعمل أم  األفضـ
ــول اهلل محـمد وأســـــأل اهلل أن يوفـقك الختـيار ، (1)(: )أظفر ـبذات اـلدين ترـبت ـيداك)ص(بقول رســ

 مؤمنة صالحة، وِف بلدك مصر يوجد مؤمنات ويمكنك سؤال إخوتك األنصار.

ندارد، بدون اشکال است اما اگر خواستار بهتر از این   )ع(ازدواج با مسلمان مخالف که دشمنی با اهل بیت
)اگر خواهان پیروزی و  (2)«یداك تربت الدین بذات  أظفر» عمل کن: )ص(باشی به سخن رسول خدا محمد

خواهم که به تو توفیق ازدواج با زنی مومن را عنایت کند و در دار ازدواج کن(. از خدا میسعادتی با فردی دین
 توانی از برادران انصار، سراغ آنها را بگیری.صر، زنان مومن بسیارند و میسرزمین تو، م

ا الخمس فيمكنك إعطاءه للمحتاجني من املؤمنني واملؤمنات ِف بلدك مصـر، وأسـأل اهلل أن  أم 
يوفقك لذلك، ويمكنك ســؤال إخوتك األنصــار ملعرفة املحتاجني ِف بلدك من املؤمنني واملؤمنات 

 م اهلل لكل خري.  حفظكم اهلل ووفقك
 أحمد الحسن

خواهم که توانی آن را به مردان و زنان مومن نیازمند در سرزمینت، مصر، بدهی و از خدا میاما خمس، می
توانی از برادران انصار سوال کنی تا  مردان و زنان مومن نیازمند را در سرزمینت به تو توفیق این کار را بدهد و می

 کند و توفیق هر خیری را به شما بدهد. بشناسی. خدا شما را حفظ
 احمد الحسن  

****** 

 : حج قبل از ایمان به دعوت.۲۴۹پرسش 

وســمعنا من أحد األنصــار إن  ذهبنا للحج قبل ظهور الدعوة ولم نكن نعلم بها :249الســؤال/  
ــن، لكننا لم ــمع بالدعوة ق ، وعند عودتنا   حجنا باطل؛ ألننا لم نؤمن بأحمد الحسـ ــمعنا نسـ سـ

 وآمنا فهل صحيا الحج باطل أم صحيا.

 
 . 332ص 5الکافي: ج -1
 . 332ص  5کافی: ج  - 2
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 اسَتاليا -املرسل: أم بنني 

قبل از ظهور این دعوت به حج رفتم و آشنایی با دعوت نداشتم. از یکی از انصار شنیدم که حج ما باطل 
است؛ چرا که ما به احمد الحسن ایمان نداشتیم، ولی ما هیچ چیزی از دعوت به گوشمان نخوره بود! و پس 

 بازگشت از حج، دعوت را شنیدم و ایمان آوردم. آیا این حج، صحیح است یا خیر؟  از
 استرالیا  -فرستنده: ام بنین 

بســم اهلل الرحمن الرحيم، والحمد هلل رب العاملني، وصــلى اهلل على محمد وآل محمد   الجواب:
 األئمة واملهديني وسلم تسليما .

 حجكم مقبول إن شاء اهلل.
 أحمد الحسن 

 پاسخ: 
 بسم الله الرحمن الرحیم 

 اللهم صل علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم تسلیمًا کثیرًا. 
تان مقبول است.  ان شاء الله که حج 

 احمد الحسن  

****** 

 : وفای به عهد. ۲۵۰پرسش 

 السالم على موالي وابن موالي :250السؤال/ 

كله ِف  لى أن أجعل نفيســــ ومالي وعياليع كنت قد عاهدت اهلل    1988ســــنة االنتفاضــــة  
البدون جنسـية وال أقدر   سـبيل اهلل وأن أجاهد ِف فلسـطني، ولم أكن مزتوجة، وأنا كنت من فئة

حامال  بالشـهر السـابع وحصـلت على  على السـفر وبعدها تزوجت وحصـلت على أربع أطفال وكنت
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فكتب لي أن أجلس ِف بييت  عهدي مع اهلل  فكتبت للسـيسـتاني بقضـية 2001جواز السـفر سـنة  
وكذلك أحد فقهاء السـيد الشـريازي بني لي أن  العهد غري صـحيا،   وأربي عيالي الَتبية الصـالحة،

الفقهاء، ولكين لم اقتنع بالجواب ولكين ســــكنت. وأريد أن أضــــيف يشء  وكذلك غريهم من
 عاهدت اهلل أن ال أرجع عن عهدي هذا.  مهم وهو أني

ـفدني ـيا موالي بحق أبـيك الحجـة وأبلـغه
َ
ــواق.أـنا خـائـفه وأعلم أن   أ ــالم واألشــ عين كثري الســ
ــالم.  أرحم الراحمني )عزوجــل(ربي وال نيــة عنــدي للَتاجع عن العهــد ولكن كيف أنفــذه ؟ والســ

 ابنتكم زينب خاكزاد.
 اإلمارات -املرسل: زينب 

 و پسر موالیم! سالم بر موال
)سال انتفاضه( با خدای عزوجل عهد کردم که جان، مال و اهلم را در راه خدا بدهم و در  ۱۹۸۸سال 

توانستم سفر کنم. پس از آن ازدواج کردم فلسطین جهاد نمایم. در آن زمان مجرد و بدون تابعیت بودم و نمی
مجوز سفرم را دریافت نمودم. به سیستانی   ۲۰۰۱فرزند شدم و هفت ماهه حامله بودم که در سال    ۴و صاحب  

ام را تربیت کنم. نامه نوشتم و از عهدم با خداوند به او گفتم. در پاسخ به من نوشت که در خانه بمانم و خانواده
ی فقها نیز همین طور؛ ولی من قانع نشدم، اما سید شیرازی نیز گفت که عهدم صحیح نبوده است و بقیه 

 اهم کار مهمی انجام بدهم؛ من با خدا عهد نمودم که از این عهدم بازنگردم.خو سکونت گزیدم. می
دانم آقای من! به حق پدرت، حجت، جوابم را بده و به او سالم فراوان و اشتیاقم را برسان.  من ترسانم و می

سازم؟  که پروردگارم رحمن رحیم است و من قصد برگشت از عهد خود را نیز ندارم ولی چگونه آن را عملی
 والسالم. دختر شما، زینب خاکزاد.

 امارات  -فرستنده: زینب 

بســم اهلل الرحمن الرحيم، والحمد هلل رب العاملني، وصــلى اهلل على محمد وآل محمد   الجواب:
 األئمة واملهديني وسلم تسليما .

داـية ـبالكلـمة وبهـ  )ع(أوِف ـبالعـهد من خالل إيـماـنك ـبالحق والجـهاد مع أنصـــــار اإلـمام املـهدي 
الناس إلى الحق وبكل ما ييسره اهلل لك من سبل الجهاد ِف سبيله، فهذا هو الطريق إلى اهلل وإلى 
ــبحـاـنه وتـعالى مفتوو فطوبى ملن يقتحمون العقـبة ويلجون ســـــاـحة الـقدس  حجرات ـقدســـــه ســ
 ويقفون بني يدي ربهم ليعرضوا أنفسهم وكل ما خولهم ربهم للخدمة دون أن يطلبوا أي مقابل.

 خ:پاس
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 بسم الله الرحمن الرحیم 
 اللهم صل علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم تسلیمًا کثیرًا. 

با سخن گفتن و هدایت مردم به حق و با هرآنچه خدا از  )ع(با ایمانت به حق و جهاد با انصار امام مهدی
های قدسی آورد، به عهدت وفا کن. این راه به سوی خدا و حجرههای جهاد در مسیرش، برایت فراهم میراه

خدای سبحان و متعال است که گشوده گردیده است. خوشا به حال آنان که از گردنه گذشتند و به ساحت 
پیشگاه پروردگارشان ایستادند تا خویش و هر آنچه پروردگارشان برای خدمت به آنان قدسی وارد شدند و در 

 داد، عرضه کنند بدون اینکه در مقابل آن چیزی طلب نمایند.

ة هي باب واســع فتحه اهلل لنشــر دين اهلل ليس ِف فلســطني أو أرض املســلمني  هذه الدعوة الحق 
ــرون فحســــب، ـبل ِف كـل بقـعة على ـهذه األرض فطوبى مل ن يتعل مون الحق ويعلمون الحق وينشــ

 الحق ِف كل ناحية من هذه األرض.
 أحمد الحسن

ای وسیع است که خداوند برای نشر دین الله  گشود و فقط مخصوص فلسطین یا این دعوت حق، دروازه
حق  ای از این زمین گسترده شده است. پس خوشا به حال آنان کهسرزمین مسلمین نیست بلکه بر هر قطعه

 کنند.شناسند و حق را در جای جای زمین، منتشر میآموزند، میرا می
 احمد الحسن  

****** 

 داران.: موسیقس و غنا و نقاشی جان ۲۵۱پرسش 

 :أرجو اإلفادة :251السؤال/ 
الحالل  ما هو حكم املوسـيقى واألغاني يا ليت تكون اإلجابة بحيث اسـتطيع التفريق بني -1

  .بشكل جلي ؟ فقد اختلطت األمورعلي هذه األياموالحرام منها 
 ما هي أحكام الرسم لذوات األرواو ؟ -2
 ما الحكمة ِف أن يكون الكلب ثامن أهل الكهف رضوان اهلل عليهم وهو نجس ؟ -3

 املرسل: زينب
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 ما را مستفیظ فرمایید:
را به طور واضح توضیح  حکم موسیقی و غنا چیست؟ امیدوارم در حد توان موارد حالل و حرام آن - ۱

 دهی؟ این روزها موارد با هم قاطی شده است.
 داران چیست؟ حکم نقاشی جان - ۲
حکمت این که سگ اصحاب کهف هشتمین آنهایی است که خداوند از ایشان راضی گشت، ولی   - ۳

 باشد، چیست؟نجس می
 فرستنده: زینب

بســم اهلل الرحمن الرحيم، والحمد هلل رب العاملني، وصــلى اهلل على محمد وآل محمد   الجواب:
 األئمة واملهديني وسلم تسليما .

ــد وليس 1ج ــتمـاع يكون بقصـــ ــتمـاعهـا حرام )واالســ ــيقى حرام واألغـاني حرام واســ : املوســ
 .كالسماع الذي يكون بدون قصد(، والجائز فق  طبول الحرب والنفي ِف البوق لْلعالم

 :اسخپ
 بسم الله الرحمن الرحیم 

 اللهم صل علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم تسلیمًا کثیرًا. 
ت و ۱جواب سوال  : موسیقی حرام، غنا حرام و استماع آنها حرام است )استماع یعنی شنیدن با قصد و نی 

حین جنگ و دمیدن در شیپور برای باشد(. فقط طبل شنیدنی که بدون قصد و غرض باشد، مورد نظر نمی
 اعالم، مجاز است.

م آخر كـاظـهار 2ج ــم محر  ــم ـجائز حىت ـلذوات األرواو إال  إذا كـان هـناك ِف نفس الرســ : الرســ
 عورة أو كون الرسم أو النحت لصنم يعبد من دون اهلل.

حرامی باشد داران مگر آنکه در خود نقاشی، : نقاشی کردن جایز است حتی در مورد جان۲جواب سوال 
 شود.مانند نمایاندن عورت، یا کشیدن و تراشیدن بتی که به جای خدا بندگی می
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ا سـؤالك عن كلب أصـحاب الكهف فقد فصـلته ِف املتشـابهات فراجعيه هناك، وكذا 3ج : أم 
يوجد ســؤال ِف املتشــابهات عن نجاســة الكلب يمكنك االســتفادة منه، وإن كان لديك ســؤال 

 .  (1)آخر أرسليه 

 والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
 أحمد الحسن

: اما سوالت در مورد سگ اصحاب کهف؛ جواب آن را در متشابهات به تفصیل بیان کردم، ۳جواب سوال 
توانی از آن به آن مراجعه نما و همچنین سوالی در متشابهات در مورد نجس بودن سگ  مطرح شد که می

 .(2)ی، ارسال کناستفاده کنی. اگر سوال دیگری داشت
 وبرکاته. الله ورحمة علیکم والسالم

 الحسن  أحمد

****** 

 ها و شب قدر.: تعدد افق۲۵۲پرسش 

ــؤال/   ــلي على محمد وآل محمد األئمة واملهدين   :252السـ ــم اهلل الرحمن الرحيم، اللهم صـ بسـ
 وسلم تسليما .

 ُيرجى تفضلكم باالجابة على االسئلة التالية:

 تسليما . واملهدين وسلم األئمة محمد وآل محمد على صلي اللهم الرحيم، الرحمن اهلل بسم

 امید است که با فضلتان به سواالت زیر پاسي دهید : 

ــن  ـــيد أحـمد الحســ ــحيا هـناك تـعدد  )ع(أوال : ـما هو رأي الســ بمســــأـلة تـعدد اآلـفاق، وـهل صــ
 لألفاق؟

 
 . 162وص، 38ص 4راجع المتشابهات: ج -1
 . 162و ص  38ص  4رجوع نمایید به متشابهان جلد  - 2
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 ها، صحیح است؟ها چیست؟ و آیا تعدد افقدر مورد تعدد افق )ع(اول: نظر سید احمد الحسن

ــن ـــيد أحـمد الحســ وـهل هي ليـلة واـحدة وـما هي الـحدود  بليـلة الـقدر   )ع(ـثانـيا : ـماهو رأي الســ
ــرة على اه إلى النهار كما ورد ِف الرواية من   الليل ؟ الزمنية لهذه الليلة ؟ وهل هي مقتصــ أم تتعد 

 ديث التواب.من ح أن  نهار القدر كليلته

در مورد شب قدر چیست؟ آیا شبی یگانه است و حدود زمانی آن چیست؟   )ع(دوم: نظر سید احمد الحسن
اب است آمده آیا صرفًا محدود به شب است؟ یا آن را تا روز بعد به حساب می آوری همان طور که در حدیث تو 

 است که شب قدر مانند روزش است؟ 

العاملني، وصــلى اهلل على محمد وآل محمد األئمة واملهدين وسـلم  وأخر دعوانا أن الحمد هلل رب
 تسليما .

 2009/ 1/ 6اسَتاليا   -املرسل: مجموعة من أنصار اإلمام املهدي )عج( 

 تسلیًما. والمهدین وسلم األئمة محمد وآل محمد علی الله وصلی العالمین، رب  لله و در انتها، الحمد
 6/1/2009استرالیا  -)عج( انصار امام مهدیای از فرستنده: مجموعه

بســم اهلل الرحمن الرحيم، والحمد هلل رب العاملني، وصــلى اهلل على محمد وآل محمد   الجواب:
 االئمة واملهديني وسلم تسليما .

ا رؤيـته ـبالعني 1ج ــوب إلى مكـان الـناظر. أمـ  ـــبة لوالدة الهالل ال عالـقة لـها ـباألفق املنســ : ـبالنســ
بأول الشـهر  )ع(ألفق قطعا ؛ ألن ه منسـوب إلى مكان الناظر، وإذا حكم اإلمام العادل  فهي تتأثر با

 القمري أو ختامه يثبت على كل أهل األرض بغض النظر عن الرؤية البصرية وإمكانها أو عدمه.

 پاسخ:
 بسم الله الرحمن الرحیم 

 رًا. اللهم صل علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم تسلیمًا کثی
: در خصوص زمان پیدایش هالل، ارتباطی با افق منسوب به مکان ناظر، وجود ندارد اما ۱جواب سوال 

حکم   )ع(باشد؛ زیرا وابسته به مکان ناظر است. هنگامی که امام عادلرؤیتش با چشم، قطعًا متاثر از افق می
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ه به رویت آن با چشم و یا امکان یا عدم ی اهل زمین بدون توجبه اول ماه قمری یا پایان آن بدهد، برای همه
 شود.امکان آن، اثبات می

ــرعية هي ليلة  2ج ها إلى   23: ليلة القدر اليت يتعلق بها بعض األحكام الشــ ــان، وحد  من رمضــ
 مطلع الفجر، ولكن بشر  أن يكون الحاكم بموعدها هو اإلمام العادل.

 أحمد الحسن

رمضان است و حدود آن تا  23ی به آن تعلق دارد، شب : شب قدری که برخی احکام شرع۲جواب سوال 
 باشد ولی به شرطی که حکم کننده به زمان آن، امام عادل باشد.طلوع صبح می

 احمد الحسن  

****** 

 گفت، چیست؟می )ع(: معنی »پدر« که عیسی۲۵۳پرسش 

ى أحمد الحسن :253السؤال/   بسمه تعالى ... إلى السيد املفد 

 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

هل كان الســيد املســيا يســتعمل كلمة األب أو أبي ؟ وما املقصــود بها ؟ وهل أســتطيع أن 
ى .. وفقنا اهلل تعالى لنصرته والذود عنه.  أرسل رؤية لغرض تفسريها من السيد املفد 

 املرسل: الخادمة

 )ع(عالی....به سید مفدی، احمد الحسنبسمه ت
 وبرکاته الله ورحمة علیکم سالم

توانم رویایی را برای ی پدر یا پدر من استفاده کرد؟ مقصود از این کلمه چیست؟ آیا میاز کلمه  )ع(آیا مسیح
 سید بفرستم تا برایم تفسیر نماید؟.... خدای متعال به ما توفیق یاریش را عنایت فرماید.

 : خادمهفرستنده
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بســم اهلل الرحمن الرحيم، والحمد هلل رب العاملني، وصــلى اهلل على محمد وآل محمد   الجواب:
 االئمة واملهديني وسلم تسليما .

ـ 1ج س ــتعمل هذه الكلمة األب أو أبي أو أبوكم، وهذه  )ع(  ی: نعم، إن  ني اهلل عيـسـ كان يسـ
ولد من غري أب ليعرف الناس أن  األب الحقيقي  )ع(  یالكلمة ِف التوراة أيضـا  موجودة، بل إن  عيسـ 

ـــفات واأل ــبـحاـنه وتـعالى؛ وليعرفوا أن  املطلوب منهم أن يتحل وا بصــ صـــــل الحقيقي لهم هو اهلل ســ
ســبحانه وتعالى ليصــبحوا صــورة له ســبحانه وتعالى )خلق   (1)خالقهم وأبوهم )فالخلق عيال اهلل(

 .(2)اهلل آدم على صورته(

 پاسخ:
 لرحمن الرحیم بسم الله ا

 اللهم صل علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم تسلیمًا کثیرًا. 
کرد و این کلمه در ی پدر، پدر من یا پدر شما استفاده میاز کلمه )ع(: بله، نبی خدا عیسی۱جواب سوال 

و اصل حقیقی آنها،  ، مولودی بدون پدر بود تا مردم بفهمند که پدر حقیقی)ع(تورات نیز موجود است. عیسی
خدای سبحان و متعال است و بدانند که آنچه از آنها خواسته شده است آن است که به صفات خالق و پدرشان 

تا آنکه صورت خدای سبحان و متعال شوند )خدا آدم را  (3)آراسته شوند )خلق، خانواده و عیال خداوند است(
 . (4)به صورت خود آفرید(

 إرسال رؤيا وطلب تفسريها وأنا خادم لكم.: بإمكانك 2ج س
 أحمد الحسن

 
أحب الخلق روی الکلیني عن علي بن إبراهیم، عن أبیه، عن النوفلي، عن السکوني، عن أبي عبد الله)ع(، قال: )قال رسول الله)ع(: الخلق عیال الله ف -1

 . 341ص 16وسائل الشیعة طبعة آل البیت: ج، 164ص 2الکافي: جإلی الله من نفع عیال الله وأدخل علی أهل بیت سرورا( 
مسلم،  روی الشیخ الکلیني بسنده: عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبیه، عن عبد الله بن بحر، عن أبي أیوب الخزاز، عن محمد بن -2

)هي صورة محدثة مخلوقة واصطفاها الله واختارها علی سائر الصور المختلفة، فأضافها عما یروون أن الله خلق آدم علی صورته، فقال:    )ع(قال: سألت أبا جعفر  
وِحي"( الکافي: ج  . 134ص 1إلی نفسه، کما أضاف الکعبة إلی نفسه، والروح إلی نفسه، فقال: "َبْیِتَي"، "َوَنَفْخُت ِفیِه ِمن رُّ

کند که فرمود:»رسول الله)ص( فرمود: خلق، خانواده و عیال خدا هستند مام صادق)ع(روایت میکلینی از علی بن ابراهیم از پدرش از نوفلی از سکونی از ا  - 3
؛  وسایل الشیعه آل    164ص  2ای را شاد کند«. کافی: ج ی خدا خیر برساند و اهل خانهترین خلق از نظر خدا کسی است که به خانوادهپس دوست داشتنی 

 . 341ص  16البیت: ج 
ای از یاران ما از احمد بن محمد خالد از پدرش از عبد الله بن حجر از ابو ایوب خراز از محمد بن مسلم روایت کند: عدهسند خودش نقل می  شیخ کلینی با - 4

د و خلق شده او صورتی جدیکنند که خدا آدم را بر صورت خودش آفرید، پرسیدم. ایشان)ع(فرمود: »روایت می  ی آنچه مردمکنند: از امام صادق)ع( درباره می
گونه که کعبه را به نفس خود و روح را به نفس   های مختلف انتخاب کرد و برگزید و آن را به نفس خویش اضافه نمود؛ هماناست که خدا آن را بر دیگر صورت

 . 134ص  1کافی: ج «. ی من( و »و نفخت فیه من روحی« )و در آن از روح خودم دمیدم(خود  اضافه کرد و فرمود: »بیتی« )خانه 
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 توانی رویا را ارسال کنی و تفسیرش را بخواهی. من خادم شما هستم.: می۲جواب سوال 
 احمد الحسن  

****** 

 کاران.: یاری دولت ستم۲۵۴پرسش 

لتجهزي دوائر الدولة، ومن  الســالم عليكم، إني من األنصــار وأعمل ِف شــركة :254الســؤال/  
 ال، وشكرا . أخوكم علي األنصاري. ضمن هذه الدوائر الداخلية والدفاع هل هذا حرام أم

 املرسل: علي الزيرجاوي

در این میان، کنم و  کند، کار میسالم علیکم. من از انصار هستم و در شرکتی که دوایر دولتی را تجهیز می
 دوایر داخلی و دفاعی هم وجود دارد. آیا این کار حرام است یا نه؟ با سپاس. برادرتان، علی االنصاری.

 فرستنده: علی الزیرجاوی 

بســم اهلل الرحمن الرحيم، والحمد هلل رب العاملني، وصــلى اهلل على محمد وآل محمد   الجواب:
 األئمة واملهديني وسلم تسليما  كثريا .

 نة الظالم ِف ظلمه غري جائزة، وأكيد أن  العسكر هم ذراع الظالم اليت يبطا بها.إعا
 أحمد الحسن

 پاسخ:
 بسم الله الرحمن الرحیم 

 اللهم صل علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم تسلیمًا کثیرًا. 
 کند.کار است که با آن ستم میستمکنم که ارتش، ابزار یاری ظالم در ستمش، جایز نیست. تاکید می

 احمد الحسن  

****** 
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 : برخی احکام ازدواج دایم و موقت.۲۵۵پرسش 

 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته :255السؤال/ 

 :أرجو إجابتكم مشكورين على

سنة،  35هل تعترب الباكر ولية أمر نفسها ِف زواج املتعة إذا كانت معيلة لنفسها، عمرها   -1
 األب متوِف، ال يوجد أ  أكرب منها.

ية زواج املتعة تجعله باطال  ؟ -2  هل سر 

 هل يستلزم وجود شاهد على الزواج أم يتم بني طرِف العقد فق . -3

 .ما هي حقوقها وما واجباتها -4

ة أو ِف حالة وفاة من تزوجت منه إثناء فَتة العقد. لقد بحثت  -5 ة بعد انقضــاء املد  هل عليها عد 
 موقعكم عن أحكام هذا الزواج لم أجد ضــاليت. أرجو أجابتكم بالســرعة املمكنة. أثابكم ِف
 اهلل.

 Hadadاملرسل: 

 سالم علیکم و رحمة الله و بر کاته
 انتظار پاسختان در موارد زیر هستم:با کمال امتنان، چشم

ش را از ازدواج موقت مطلع کند اگر بالغ باشد، - ۱ ساله باشد، پدرش فوت کرده  35 آیا زن باکره باید ولی 
 باشد و برادر بزرگتری هم نداشته باشد؟

 کند؟ آیا مخفی بودن ازدواج موقت، آن را باطل می - ۲ 
 کند؟آیا ازدواج نیاز به شهود دارد یا فقط توافق طرفین کفایت می - ۳
 حقوق زن و واجبات او چیست؟  - ۴
ه دارد یا اگ - ۵ ر شوهرش در دوران عقد فوت نماید، باید ُعده نگه دارد؟ من در آیا بعد از پایان مدت، ُعد 

جو کردم ولی نیازم رفع نشد. امیدوارم به سرعت پاسخ گویید. خداوند شما وسایت شما احکام ازدواج را جست
 را پاداش دهد.

 Hadadفرستنده: 
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على محمد وآل محمد بســم اهلل الرحمن الرحيم، والحمد هلل رب العاملني، وصــلى اهلل الجواب:  
 األئمة واملهديني وسلم تسليما .

عاما  ال من بلغت ســن التكليف عاقلة فق (، أن تزوج  ۱۸: للبالغة الرشــيدة )وهي من بلغت  1ج
 نفسها )وال فرق بني الدائم واملنقطع(، وليس لوليها اعَتاض، بكرا  كانت أو ثيبا .

 پاسخ:
 بسم الله الرحمن الرحیم 

 مد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم تسلیمًا کثیرًا. اللهم صل علی مح
سال رسیده باشد و رسیدن به سن تکلیف به تنهایی دلیل بر   ۱۸: زن بالغ رشید )کسی که به  ۱جواب سوال  

ش نمیکند( میکفایت نمی تواند اعتراض نماید، چه تواند خودش ازدواج کند )چه دایم باشد، چه موقت( و ولی 
 باشد و چه قبال شوهر کرده باشد.باکره 

: يـشَت  ِف عقد النكاو حـضور ـشاهدين أو اإلـشهار )اإلعالن( فإن حـضر ـشاهدان اـستحب 2ج
اإلشـهار، وإن لم يحضـر شـاهدان وجب اإلشـهار قبل الدخول، وبدون شـهادة يكون عقد النكاو 

ر امل ر املواقعة متوقفا  على اإلشهار ويرتكبان الحرام إن دخل بها من دونه، وتتكر  عصية مع تكر 
 حىت يتم اإلشهار.

ا الولد فينتسب كما ِف الشبهة.  أم 

ــهار واإلعالن فيكون بعد إيقاع العقد وقبل الدخول،  ا اإلشـ ــاهدين. وأم  ــهاد بشـ ويكون اإلشـ
ــيلة  ــهار وإعالن كالدعوة إلى وليمة العرس أو تعريف الناس بالوسـ ى عرفا  إشـ ــم  ويتحقق بما يسـ

 املتاحة.

: در عقد ازدواج، حضور دو شاهد شرط است و یا  آنکه ازدواج مشهور گردد )اعالن شود( و ۲ جواب سوال
اگر دو شاهد حضور داشته باشند، مشهور کردن ازدواج، مستحب است. اگر دو شاهد نبود، مشهور کردن 

بدون درنظر ازدواج قبل از نزدیکی، واجب است. بدون شاهد، عقد ازدواج، متوقف بر مشهور شدن است و اگر  
اند و اگر این کار تکرار شود، معصیت تکرا گرفتن این شرایط زن و مرد نزدیکی کنند، کار حرام مرتکب شده

 شود.شده است تا موقعی که ازدواج، مشهور شود. اما فرزند، مانند موارد شبهه، به پدر منسوب می
زدواج، بعد از بستن عقد و قبل از شود؛ مشهور کردن و اعالن ای دو شاهد انجام میشهادت به وسیله

شود مثال دعوت به ی آنچه در عرف، اعالن و مشهور کردن نامیده میشود و به وسیلهنزدیکی انجام می
 یابد.ی عروسی یا شناساندن مردم به وسیله ای که رایج است، تحقق میولیمه 
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 .2: تمت األجابة ِف ج3ج

 ه است.داده شد ۲: پاسخ کامل در جلد ۳جواب سوال 

ــر  أـحدهـما، يلزم عمال  4ج ــرـطا التوارث أو شــ : ال يثـبت بـهذا العـقد مرياث بني الزوجني، ولو شــ
بالشـر ، ويجوز أن يشـَت  عليها اإلتيان ليال  أو نهارا ، ويجوز العزل للزوج وال يقف على إذنها، وال 

ة، ويقع لعان، ويقع بها ظهار وإيالء وي ــاء املد  حرم ترك وطئها أكرث من  يقع بها طالق وتبني بانقضـ
 أربعة أشهر كالدائمة. وأيضا  لها نفقة.

برند ولی اگر هر دو یا یکی از آنها شرط کند که : با این نوع عقد، زن و شوهر ارثی از هم نمی۴جواب سوال  
و تواند از اتواند شرط کند که صبح یا شب نزد همسرش بیاید و میارث ببرند، عمل به شرط الزم است. مرد می

ی زن الزم نیست؛ طالق در آن نیست و با پایان عزل کند )منی را بیرون بریزد( و برای این عزل کردن، اجازه
رسد. لعن کردن، ظهار و سرپرستی )ایالء( در آن وجود دارد و ترک وطیء در آن بیش از مدت، به پایان می

 باشد.چهار ماه، حرام است و همچنین نفقه نیز در آن برقرار می

: وعدتها حيضــتان، وتعتد من الوفاة، ولو لم يدخل بها بأربعة أشــهر وعشــرة أيام إن كانت 5ج
.  حائال ، وبأبعد األجلني إن كانت حامال 

 أحمد الحسن

ی آن، دو حیض است که باید از زمان وفات شمرده شود. حتی اگر دخول صورت : ُعده۵جواب سوال 
 باشد.تر میایل باشد؛ اگر حامله باشد از این دو مدت زمان، طوالنینگرفته باشد چهار ماه و ده روز است اگر ح

 احمد الحسن 

****** 

 : کار در موسسات اجتماعی و دریافت وام از آنها. ۲۵۶پرسش 

 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته، بسم اهلل الرحمن الرحيم :256السؤال/ 
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 واملهديني وسلم تسليما .اللهم صل على محمد وال محمد األئمة 

 السالم عليكم يا أهل بيت النبوة ومعدن العلم ومهب  الوحي والتنزيل.

ــؤالي إقراض  أعمـل حـاليـا  ِف العراق مع منظمـة من منظمـات املجتمع املـدني، وهي تقوم :ســ ـب
ــديد على  ــتقطعة مقدما ، ويتم التسـ ــغرية بمبلب من املال مقابل فائدة مسـ ــاريع الصـ ــحاب املشـ أصـ

 دفعات شهرية، علما  أنين لست مقَتضا  وإنما أعمل كموظف ِف هذه املنظمة.شكل 

رأس مال املنظمة هو من خالل منا الدول املانحة وليس من أموال الشــعب العراقي، أي إن  رأس  
 املال أمريكي أو أوربي.

علما  إني قد عملت معهم على أســــاس جواب الســــيد اليماني ألحد اإلخوة حول شــــرعية أخذ 
 القروض بفائدة إذا كان صاحب املال كافر أو ناصي.

حول حلية أو عدم حلية  أرجو من السيد امليمون أو أحد اإلخوة األنصار إجابيت على هذه املسألة
ــ يقع ِف أمريكـا .. وفقكم اهلل  إن  مقر املنظـمة العـمل مع ـهذه املنظـمة كموظف علـما   الرئييســ

 ملراضيه ونصرة دينه.
 طائياملرسل: أدهم ال

 وبرکاته الله ورحمة علیکم السالم الرحیم، الرحمن الله بسم
 تسلیًما وسلم والمهدیین األئمة محمد وال محمد علی صل اللهم

 سالم برشما ای اهل بیت نبوت و معدن علم و جایگاه فرود آمدن وحی و تنزیل 
به صاحبان مشاغل کوچک کنم که  ای از موسسات مدنی عراق کار میسوال من: در حال حاضر درموسسه

شود، با در نظر گیرد و این سود به صورت اقساط ماهانه داده پرداخت میدهد که در ازای آن سود میوام می
 کنم.ام بلکه فقط در این موسسه کار میگرفتن این که من وام نگرفته 

 راق نیست.های دیگر است )مثال آمریکا و اروپا( و از مردم عمنبع پول این موسسه از دولت
کنم که در فتوایی از سید یمانی شنیدم که اگر صاحب با توجه به این که من به این علت با آنها همکاری می

 ( باشد، ربای قرضی وجود ندارد.)ع(مال کافر یا ناصبی )دشمن اهل بیت
سسه برای من جایز از سید مبارک یا یکی از انصار انتظار دارم که جواب مرا بدهند که آیا کار کردن در این مو

است یا خیر؟ با علم به این که مرکز این موسسه، در آمریکا است.... خداوند شما را در آنچه مورد رضایش و 
 یاری دین است، توفیق دهد.

 فرستنده: أدهم الطائی 
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بســم اهلل الرحمن الرحيم، والحمد هلل رب العاملني، وصــلى اهلل على محمد وآل محمد   الجواب:
 هديني وسلم تسليما  كثريا .األئمة وامل

ــرتم اهلل  ــر ـبك ديـنه طبتم وطـاـبت األرض اليت تطؤـها أـقدامكم ـيا من نصــ وفـقك اهلل ونصــ
 ونصرتم دين اهلل ِف زمن عز  فيه من ينصرون الحق.

)أو ناصــب  )ص(( وكافر بنبوة محمد)ع(ال يوجد ربا بني مؤمن )أو مســلم ينتحل حب آل محمد
ــيعتهم أل ــلمني يجوز ـعداء آلل محـمد أو شــ نهم يشـــــايعونهم(، والقرض الربوي من ـمال غري املســ

ا العمل ِف هكذا مؤسسات فجائز.  للمسلم أخذه، وأم 
 أحمد الحسن

 پاسخ:
 بسم الله الرحمن الرحیم 

 اللهم صل علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم تسلیمًا کثیرًا. 
فرماید. پاک شدید و آن خاکی که بر آن گام نهادید، پاک شد، خداوند به تو توفیق دهد و با تو دینش را یاری  

 اند!ای کسانی که خدا و دین خدا را یاری کردید، در زمانی که یاران حق، اندک
)یا آنکه دشمنی با آل  )ص(را دارد( و کافر به نبوت محمد )ع(بین مومن )یا مسلمانی که حب اهل بیت

هستند، برانگیزد( ربا وجود ندارد. گرفتن قرض  )ع(ی اهل بیته شیعهیا شیعیان آنها را از آن رو ک )ع(محمد
 مسلمانان برای مسلمان جایز است و کار در این موسسات  نیز، جایز است.ربوی از مال غیر

 احمد الحسن  

****** 

 .)ع(های غیرمومنان و سوال از قبر حضرت زینب: شنیدن برهان۲۵۷پرسش 

اللهم صــــل على محمد وآل محمد األئمة واملهديني ،  بســــم اهلل الرحمن الرحيم  :257الســــؤال/
 وسلم تسليما .

السـالم على بقية آل محمد ورحمة اهلل وبركاته، أسـأل اهلل أن يكون سـيدي وموالي واألهل 
 الطيبني بخري وعافية.
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 عندي بعض املسائل:

ا. واملهديني وسلم األئمة محمد وآل محمد على صل اللهم الرحيم، الرحمن اهلل بسم  تسليم 

خواهم که سید و موالیم و و رحمت خدا و برکاتش بر او! از خدا می )ع(ی آل محمدسالم بر باقیمانده
 ی پاکان به سالمت باشند.همه

 چند سوال دارم: 

وأكرث(، والـحدـيث  4أوال : هـناك بعض مـقاطع فـيدو إشــــاـهدـها على اإلنَتـنت. املـحدثون )حوالي 
 لى النفس البشرية كيفية تخليصها من السوالب بالرجوع إلى أصل النفس.ينصب ع

معظم هؤالء يقفون ِف حدود النفس البـشرية كأـصل وال يخطون إلى الخالق ـسبحانه، فاألمر 
ليس دينيا  بالنـسبة لهم أو ملن يـستمع إليهم. الحديث يختلف فق  عندما يـصل إلى آخر نقطة وال 

ر فيقفون على تلفيق.يبقى إال  اإلقرار بمن أب  دع وصو 

هل يجوز للموحد االســــتماع بحجة جين الحكمة وأن ه يقر  بالذي خلق ســــبحانه أم أنه )أني( 
 يوثم ؟

اول: در اینترنت چند کلیپ ویدیویی مشاهده کردم؛ حوالی چهار تا یا بیشتر که در مورد کیفیت ایجاد نفس 
 کنند.ودش بحث میبشر و چگونگی خالص شدن آن برای بازگشت به اصل خ

کنند و راهی به سوی خالق سبحان ندارند. بحث آنها چه از دید بیشتر آنها در حدود نفس بشر توقف می
خودشان و چه برای بیننده، اصال دینی نیست. بحث آنها صرفًا در مورد شروع خلقت است و در نهایت چیزی 

های ت که خلق کند و صورت بخشد و صرفا در حد جنبهکنند که به خالقی نیاز اسندارند جز آنکه آنها اقرار می
 کنند.آفرینشی توقف می

آیا برای موحد جایز است که استدالل و حکمت آنها را بشنود و بر این اساس اقرار کند که خالق سبحانی 
 است یا او )من( گناه نموده است؟ 

ا : رأت زوجيت رؤـيا كـاآلتي بحســـــب روايتـها وكـاـنت ـنائـمة ِف مجلس البـيت )الصـــــاـلة(  ـثانـي
ــة إلى البيــت. قــامــت وهي تقول كيف دخلــت بييت وهو مقفول.  فــدخلــت قطــة كبرية وجميل

وزوجيت   فاتجهت القطة صـــوب النافذة )املواجهة لباب البيت( ثم صـــارت )تنادي( )الني الخضـــر(
ــرف وال  ــتمر األمر فَتة قبل أن تفتا لها الباب لتنصـ ــالم. واسـ ــالة السـ قطة تعقب قائلة: عليه الصـ

 تقول وهي تعقب.
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ای زیبا و نمایم: در سالن پذیرایی خوابیده بود که گربهدوم: همسرم رویایی دید که از ایشان نقل قول می
بزرگ به خانه وارد شد. همسرم برخاست و به او گفت: چگونه وارد شدی در حالی که در خانه قفل است. گربه 

ی حرف او )ندا داد(: »نبی خدا، خضر« و همسرم در ادامه به سمت پنجره رفت )در جهت دِر خانه( و صدا زد
گفت: علیه السالم. مدتی این وضعیت ادامه یافت تا در باز شد تا گربه بیرون برود در حالی که گربه همچنان 

 نمود.گفت و همسرم نیز با او همراهی میآن را می

إلى مصــر أبدا  ؟ وهل   )ع(عقيلةالثالثة: أين قرب الســيدة زينب صــلوات ربي عليها، وهل ذهبت ال
 الطاهر يشء ِف مصر ؟ )ع(من جسد اإلمام الحسني 

سوم: قبر سیده زینب که درود پروردگارم بر او باد در کجا است؟ آیا آن عقیله اصاًل به مصر رفت؟ آیا از جسد 
 چیزی در مصر هست؟  )ع(مطهر حسین

أعمالكم وأعزوا اإلسالم. قالوا: يا رسول اهلل،    )أخلصوا:  )ص(الرابعة: رواية عن أنس، عن الني
ــور عند العلماء لتعلم العلم بالرد على أهل األهواء، فإن من رد  ــالم ؟ قال: بالحضــ وكيف نعز اإلســ
عليهم وأراد بـه وجـه اهلل، فلـه عبـادة الثقلني الجن واإلنس، ومن رد عليهم وأراد بـه وجـه اهلل، فلـه 

ــ على عبادة أهل مكة منذ خلق ــول اهلل، فاملرائي يؤجر بعلمه ؟ قال: إن  اهلل قَضـ ت. فقيل: يا رسـ
نفســه أن من أعز اإلســالم وأراد به وجه اهلل، فله عبادة أهل مكة منذ خلقت، ولو لم يرد فقد حرم 

 النار على وجهه(. ما معىن الرواية ؟

ا خالص کنید و اسالم را یاری هست که فرمود: »اعمالتان ر  )ص(چهارم: روایتی از انس از قول نبی اکرم
رسانید. گفتند: یا رسول الله چگونه اسالم را یاری کنیم؟ فرمود: با حضور در پیشگاه علما تا علم را بیاموزی و 
با آن پاسخ اهل هوا و هوس را بدهی. هر که جواب آنها را بدهد و هدفش رسیدن به خدا باشد، قطعًا برایش 

شود. هر که جواب آنها )اهل هوا( را بدهد و هدفش وجه خدا باشد، یعبادت ثقلین انس و جن نوشته م
گفته شد: آیا خودنمایی اجر آن را  )ص(اش عبادت اهل مکه از زمان خلقت است. پس به رسول اللهبهره

فرمود: خداوند بر خود واجب کرد که اگر کسی اسالم را یاری دهد و هدفش وجه  )ص(کند؟ پیامبرباطل می
ثوابش معادل عبادت اهل مکه از زمان خلقت است و اگر هدفش وجه خدا نباشد، خداوند آتش را خدا باشد، 

 کند«. معنی این روایت چیست؟بر او حرام می
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وبلغوا ـسالمي إلى الطيب الصـابر بقية اهلل وحجته صـلوات ربي  )ع(والـسالم على بقية آل محمد
 عليه.

 Abdelhamid Ibrahim املرسل: 

. سالم مرا به با آن صابر پاکیزه، بقیت الله و حجت او برسانید و صلوات )ع(ی آل محمدماندهباقیسالم بر  
 پروردگارم بر او باد!

 Abdelhamid Ibrahimفرستنده: 

بســم اهلل الرحمن الرحيم، والحمد هلل رب العاملني، وصــلى اهلل على محمد وآل محمد   الجواب:
 األئمة واملهديني وسلم تسليما .

ا أن كنت ا لســماع ال يضــر فأنت ربما تســمع حجة اليهود والنصــارى واملالحدة لَتد عليها، أم 
ــحيا، فهم إن أصـــــابوا ِف  تقصـــــد االعتـقاد والتصـــــديق بـما يقول هؤالء عن النفس فـهذا غري صــ
ــبحانه وطريق  ــحيا أن تعرف النفس من خالق النفس سـ ــخيب أمر ما يخطئون ب خر، فالصـ تشـ

 بحانه وتعالى.املعرفة كتبه ورسله س

 پاسخ:
 بسم الله الرحمن الرحیم 

 اللهم صل علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم تسلیمًا کثیرًا. 
رساند. چه بسا شما دالیل یهود و نصارا و کفار را بشنوی تا به آن پاسخ گوش کردن و شنیدن، زیان نمی

گویند، درست نیست. اگر آنها تشخیص درست آنها میدهی اما اگر هدفت اعتقاد و تصدیق چیزی است که 
رفتند؛ درست آن است که نفس را از نفس خالق سبحان بشناسی و راه شناخت دادند، دیگر به خطا نمیمی

 باشد.ها و فرستادگان خداوند سبحان و متعال میآن از طریق کتاب 

ا ضــريا الســيدة زينب بنت علي ني ِف كربالء وليس هناك فهو ِف الشــام، وضــريا الحـسـ  )ع(أم 
ِف املقام الذي ِف مصــر، ولكن ملن زار هذا املقام ِف مصــر أجر وثواب؛  )ع(يشء من جســد الحســني  
 .)ع(ألن ه إحياء ألمر الحسني 

 أحمد الحسن
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 )ع( در کربال است و چیزی از جسد حسین  )ع(در شام و ضریح حسین  )ع(اما ضریح سیده زینب دختر علی
برد است، وجود ندارد؛ ولی آن کس که این مقام در مصر زیارت کند، اجر و پاداش می در مقامی که در مصر

 شود.می )ع(زیرا این کار باعث زنده شدن خط حسین
 احمد الحسن  

****** 

 : سوال در مورد وضو، نماز، روزه، زکات و خمس.۲۵۸پرسش 

 طيبة وبعدسيدي العزيز .. تحية ، بسم اهلل الرحمن الرحيم :258السؤال/ 

 لدي أسئلة ألتمس اإلجابة عليها:

الســـؤال األول: هل تســـلســـل أعمال الوضـــوء واجب ؟ أم من املمكن تقديم أو تأخري غســـل أو 
 مسا ؟

 بسم الله الرحمن الرحیم، سید عزیزم.... تحیت پاک بر تو باد و اما بعد
 چند سوال برایم مطرح است که عاجزانه درخواست پاسخ دارم:

توان در شستن و یا مسح کشیدن تقدم و تاخر آیا پی در پی بودن اعمال وضو واجب است؟ یا می: ۱سوال 
 ایجاد کرد؟

يأِدَيُكمأ ِإَلى 
َ
لُواأ ُوُجوَهُكمأ َوأ ــِ ســ

الِة فاغأ ــَّ ُتمأ ِإَلى الصــ ــؤال الـثاني: قال اهلل تـعالى: ﴿ِإَذا ُقمأ الســ
ُجَلُكمأ  رأ

َ
ُكمأ َوأ  ِبُرُؤوســِ

ُحواأ ســَ ََراِفِق َوامأ َبنِي﴾املأ ، األرجل هنا منصــوبة بالفتحة، وهي (1) ِإَلى الأَكعأ
ــا فهو  ا املســ ا أفهم أنـها يجـب أن تغســـــل. أـم  مفعول ـبه معطوف على الوجوه واألـيدي؛ وـلذـلك ـفأـن
ــكم )رؤوس  ــحوا برؤوســ ــود امســ للرؤوس فق . إال  أنين عنـدي التبـاس آخر فقـد يكون املقصــ

كم أرجلكم )الواو جاءت هنا للتوكيد أي مثل األصــابع( وأرجلكم أي امســحوا برؤوس أصــابع
   وإياك وإيانا وإياكم ..الي(، وبذلك فما هو حكم مسا الرأس ؟

 
 .6المائدة:  -1
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تان را تا آرنج بشویید و هايفرماید: » چون به نماز برخاستید، صورت، و دست: خدای متعال می۲سوال 
 ین آیه منصوب به فتح است در حالی که مفعوٌل . »ارجل« )پاها( در ا(1) سر، و پاهایتان را تا دو قاب مسح کنید «

ها واجب فهمم که شستن آن مانند صورت و دستبه و معطوف به »وجوه و ایدی« است؛ بنابراین این گونه می
باشد. مگر این که تعبیر دیگری هم بتوانیم داشته باشیم به این صورت که است و مسح فقط برای سر می
)سرهایتان را مسح کنید( سر انگشتان باشد و »پاهایتان« یعنی »سرهای منظور از »امسحوا برؤوسکم« 

انگشتان پاهایتان را مسحکنید« )و »واو« در اینجا برای تاکید آمده است مثل »و ایاک«، »و ایانا« و »و ایاکم« 
 شود؟ی مسح سر چه میو ...(؛ در این صورت، قضیه

باإلمكان أداء كل صــالة ِف وقتها، فهل إن كان   الســؤال الثالث: ما حكم جمع الصــلوات ؟
 هذا هو مفضل أم  الجمع أولى ؟

جا آورد، آیا بهتر    : قضیه جمع کردن بین نمازها چگونه است؟ اگر بتوان هر نماز را در وقت خود به۳سوال 
 است آنها را جدا بخوانیم یا به هم وصل کنیم؟

اجب ؟ أنا أسجد على سجادة مصنوعة السؤال الرابع: ما حكم السجود على الَتبة ؟ هل هو و
من الحصــري وليس على الَتبة ولكي تكون مســاجدي الســبعة على الحصــري مما ال يؤكل وال 

 يلبس فما حكمكم هل الصالة باطلة ؟ إن لم تكن على تربة ؟

کنم و ای از حصیر سجده می: حکم سجده بر تربت چیست؟ آیا واجب است؟ من بر سجاده۴سوال 
باشد که نه خورده و نه پوشیده ام بر حصیری میی سجدهگانههای هفتتربت نیست و محلام بر سجده

 شود، حکم شما چیست؟ آیا نمازها باطل است، اگر بر تربت نباشد؟می

السـؤال الخامس: أنا أود السـؤال حول اختالف املسـلمني على الرؤية الشـرعية للهالل. ومن نتبع 
 رؤية الهالل بأم عينه حىت يتأكد ؟؟ هل يجب على كل مسلم 

باشد؛ از چه کسی پیروی کنیم؟ : این سوال مربوط به اختالف مسلمانان در رویت شرعی هالل می۵سوال  
 آیا بر هر مسلمان واجب است که خودش هالل ماه را رویت کند؟ 

 
 .6مائده:  - 1
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َياَم ِإَلى الَّليأِل﴾ واأ الصـِّ ِتمُّ
َ
املقصـود بهذا الوقت ؟ هل هو ، فما  (1)السـؤال السـادس: قال تعالى: ﴿أ

 ظهور أول نجم ِف السماء إعالنا  عن دخول الليل فيفطر الصائم.

لْیِل«فرماید: : خدای متعال می۶سوال  َیاَم ِإَلی اَل  وْا الِص  ِتُم 
َ
)روزه را تا هنگام شب، به پایان برسانید(؛  (2)»أ

 منظور از این وقت چیست؟

َطى﴾الســؤال الســابع: قال تعالى: ﴿َحافِ  اَلِة الأُوســأ َلَواِت والصــَّ ، ما هي الصــالة (3)ُظواأ َعَلى الصــَّ
 الوسطى ؟

اَلِة اْلُوْسَطی«فرماید: : خدای متعال می ۷سوال َلَواِت والَص  )بر نمازها و نماز وسطی (4)»َحاِفُظوْا َعَلی الَص 
 محافظت کنید(؛ نماز وسطی چیست؟

ا الخمس الســـؤال الثامن: عن الزكاة والخمس: إن  ذك ر الزكاة ِف القرآن اقَتن بالصـــالة، أم 
ــنويـا  أم دفع  ه جميعهـا ســ ــلم دفع زكـاة أمواـل ة واحـدة فق . فهـل يجـب على املســ فقـد ذكر مر 

 الخمس عن الزيادة عن رأس املال ؟ أو كالهما ؟

أـنا ِف كـل رمضـــــان أحســـــب ـمالي ومجوهراتي وأدفع زكـاتـها إن كـاـنت أعلى من النصـــــاب 
النصـاب ِف كل سـنة. وأحرص على دفعها للمسـتحقني من املسـلمني )شـيعة أو وأتأكد من قيمة  

 سنة( فهل هذا فيه خطأ ؟

ــئلـة اليت تورقين، وإلى اللقـاء ِف مجموعـة أخرى من   ألتمس منكم اإلجـابـة على هـذه األســ
 األسئلة  جزاكم اهلل خري الجزاء.

 املرسلة: فداء حسني أحمد

باشد، ولی خمس فقط یک بار آمده آن ذکر زکات همراه با نماز میی زکات و خمس: در قر : درباره۸سوال 
است. آیا بر مسلمان واجب است که زکات مال را ساالنه بپردازد یا فقط خمس ساالنه از زیادی کسب الزم 

 است؟ یا  هردو؟ 

 
 . 187البقرة:  -1
 . 187بقره:  - 2
 . 238البقرة:  -3
 . 238بقره:  - 4
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زکات آن را کنم و اگر از حد نصاب بیشتر باشد، من در هر ماه رمضان اموال و جواهراتم را محاسبه می
کنم که آن را به نیازمندان مسلمان کنم. دقت میپردازم و قیمت حد نصاب را در هر سال محاسبه میمی

 برسانم )شیعه یا سنی( آیا در این روش، خطایی وجود دارد؟
 های این مسایل را مرقوم برمایید. تا دیدار بعدی در مورد مسایل دیگر. خداوند بهاز شما خواهش دارم پاسخ

 شما نیکوترین پاداش را بدهد!
 فرستنده: فداء حسین احمد 

بســم اهلل الرحمن الرحيم، والحمد هلل رب العاملني، وصــلى اهلل على محمد وآل محمد   الجواب:
 األئمة واملهديني وسلم تسليما .

 :1ج س

أس األولى: الَتتيب واجب ِف الوضـوء، يبدأ غسـل الوجه قبل اليمىن، واليسـرى بعدها، ومسـا الر 
إن كان قد جف الوضـوء،  -عمدا  كان أو نسـيانا    -ثالثاَ، والرجلني أخريا . فلو خالف، أعاد الوضـوء 

 وإن كان البلل باقيا ، أعاد على ما يحصل معه الَتتيب.

 پاسخ: 
 بسم الله الرحمن الرحیم

 تسلیمًا.   و الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم
 :۱جواب سوال 

اول: ترتیب در وضو واجب است. شستن صورت پیش از دست راست، و دست چپ پس از آن، و سوم مسح 
سر و در آخر مسح دو پا. اگر از روی عمد یا فراموشی خالف این بنماید، اگر آب وضو خشک شده باشد، باید 

 شود، باید تکرار نماید.ز جایی که ترتیب، حفظ میوضو را دوباره بگیرد ولی اگر آبی از وضو باقی باشد، ا

الثانية: املواالة واجبة، وهي أن ال يفصــل بني الغســلتني واملســحتني بفاصــل يخرجها عرفا  عن 
كونها عمل واحد وهو الوضــوء، فإذا غســل وجهه بادر إلى غســل يديه ثم بادر إلى مســا رأســه ثم 

 بادر إلى مسا رجليه دون تواني أو إهمال.

ها و مسح ی بین شستن صورت و دستم: مواالت )بدون وقفه انجام دادن( واجب است و نباید فاصلهدو
سر و پا، بیش از حد عرف شود به طوری که آن را عمل واحد به عنوان وضو، حساب نکنند. بنابراین وقتی 
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پا بپردازد  ها بپردازد، سپس به مسح سر مشغول شود و سپس به مسح دوصورت را شست، به شستن دست
 بدون اینکه سستی و اهمال نماید.

ة واحدة، والثانية سنة، والثالثة بدعة، وليس ِف املسا تكرار.  الثالثة: الفرض ِف الغسالت مر 

ها یک بار است؛ بار دوم مستحب و بار سوم بدعت است ولی شوی صورت و دستوسوم: واجب در شست
 در مسح تکرار، جایی ندارد.

ِف الغسـل ما يسـمى به غاسـال ، وإن كان مثل الدهن. ومن كان ِف يده خاتم أو   الرابعة: يجزي
 سري، فعليه إيصال املاء إلى ما تحته. وإن كان واسعا ، استحب له تحريكه.

شود، جایز است حتی اگر مثل روغن ها، استفاده از هر چیزی که به آن شوینده گفته میچهارم: در شستن
ه یا انگشتری در دستش داشته باشد، واجب است که آب را به زیر آن برساند حتی به نظر برسد. کسی که حلق

 اگر انگشتر گشاد باشد و مستحب است که آن را حرکت دهد.

ــعهـا النـاس فـإن  العطف على األقرب هو 2ج س ــب قواعـد العربيـة اليت وضــ : إذا كـان بحســـ
ــحيحـة وليس الفتا، وإن اخَت  ــر هي الصــ ــحيا، فتكون قراءة الكســ تي الفتا، فتكون الصــ

 معطوفة على محل )برؤوسكم( فإنها بمحل نصب مفعول.

اند، عطف بر عبارات قبلی صحیح : اگر برحسب قواعد عربی باشد که مردم آن را وضع کرده۲جواب سوال  
است؛ بنابراین قرائت کسره، صحیح است و فتحه درست نیست و اگر فتحه را انتخاب کنی، معطوف به 

 شود.باشد و محاًل منصوب حساب میرهایتان( می»برؤوسکم« )به س

: ما بني زوال الشـــمس إلى غروبها وقت للظهر والعصـــر. وتختب الظهر من أوله بمقدار 3ج س
ــمس دخل  ــَتك. وكذا إذا غربت الشـ ــر من آخره، وما بينهما من الوقت مشـ أدائها، وكذلك العصـ

ــار  ــف الليل وقت املغرب، وتختب من أوله بمقدار ثالث ركعات، ثم تشـ ــاء حىت ينتصـ كها العشـ
للمختار وإلى طلوع الفجر للمـضطر. وتختب العـشاء من آخر الوقت بمقدار أربع ركعات. وما بني 

 إلى طلوع الشمس، وقت للصبا. -املستطري ِف األفق  -طلوع الفجر الثاني 

نماز ظهر،  باشد و زمان خاص: بین زوال خورشید و غروب آن، وقت نماز ظهر و عصر می۳جواب سوال 
ی یک نماز ظهر و زمان خاص نماز عصر به همین میزان از انتهای این وقت  در اول این زمان به اندازه
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باشد و بین این دو زمان، وقت مشترک هر دو نماز است. به همین ترتیب آنگاه که خورشید غروب کند، می
ت از ابتدای غروب خورشید است؛ سپس ی سه رکعشود و زمان خاص آن به اندازهزمان نماز مغرب شروع می

شود تا به نیمه شب برای مختار )برای فردی که برای ادای نماز، اختیار دارد( یا طلوع با نماز عشا مشترک می
فجر برای مضطرب )برای فردی که ناچار شده است نماز را عقب بیندازد( برسد. زمان خاص نماز عشا به 

شود( تا طلوع خورشید، زمان است. بین طلوع فجر دوم )که در افق دیده میی چهار رکعت از آخِر این اندازه
 وقت نماز صبح است.

ويعلم الزوال: بزيادة الظل بعد نقصـــانه، والغروب: باســـتتار القرص، وانتظار ذهاب الحمرة  من  
املشــرق أفضــل لحصــول االطمئنان بســقو  القرص، وخري األعمال الصــالة ِف أول وقتها، وصــالة 

ـ  اء األفضــل تأخريها حىت ذهاب الحمرة املغربية، وصــالة العصــر ســاعة أو ســاعتني عن زوال العـش
 الشمس بحسب طول النهار وقصره.

شود. غروب، به مخفی شدن قرص خورشید گفته زوال، به بلند شدن سایه پس از کوتاه شدن آن گفته می
حاصل کردن از پایین رفتن قرص شود و انتظار کشیدن تا آنکه قرمزی مشرق برود، جهت اطمینان می

خورشید، بهتر است. بهترین اعمال، نماز در اول وقت آن است. نماز عشا، بهتر است تا محو شدن قرمزی 
مغرب، به تاخیر انداخته شود و نماز عصر با توجه به کوتاهی یا بلندی روز، بهتر است یک یا دو ساعت از زوال 

 فاصله داشته باشد.

 النوافل اليومية:ووقت 

 ی روزانه:وقت نمازهای نافله

 للظهر: من حني الزوال إلى نصف ساعة.

 ی ظهر: از زوال به مدت نیم ساعت.نافله

وللعصـر: إلى سـاعة ونصـف أو سـاعتني ونصـف بحسـب طول النهار فإن خرج الوقت وقد تلبس 
يئا ، بدأ بالفريضــة ثم من النافلة ولو بركعة، زاحم بها الفريضــة مخففة. وإن لم يكن صــلى ـشـ 

ـيأتي ـبالـنافـلة. وال يجوز تـقديمـها على الزوال إال  يوم الجمـعة. ويزاد ِف ـنافلتـها أربع ركـعات، اثنـتان 
 منها للزوال.
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باشد. اگر ی عصر: با توجه به طول روز، یک ساعت و نیم یا دو ساعت و نیم )بعد از اذان ظهر( مینافله
ترین شکل ت نافله تمام شد، حتی اگر یک رکعت خوانده باشد، نافله را به کوتاهشروع به خواندن نافله کرد، و وق

به اتمام برساند و بعد از آن نماز واجبش را اقامه کند، و اگر از نافله چیزی نخوانده بود، باید اول نماز واجب را 
ن ظهر جایز نیست، مگر در روز ی ظهر قبل از اذابخواند و بعد از آن، نافله را به جا آورد. به جا آوردن نافله

شود، که دو رکعت از آن هنگام اذان ظهر های ظهر و عصر روز جمعه چهار رکعت افزوده میجمعه. به نافله
 شود.خوانده می

ـنافـلة املغرب: بـعدـها إلى ذـهاب الحمرة املغربـية بمـقدار أداء الفريضــــة. ـفإن بلب ـبذـلك ولم يكن 
 صلى النافلة أجمع، بدأ بالفريضة.

ی مغرب: بعد از نماز مغرب است تا زمانی که به مقدار خواندن نماز عشا تا ناپدید شدن سرخی سمت نافله
مغرب، وقت باقی مانده باشد. اگر سرخی از بین رفت و فرد شروع به خواندن نافله نکرده بود، ابتدا باید نماز 

 واجب را ادا کند.

ــاء. ويمتد   ــة وينبغي أن يجعلهما وركعتان من جلوس بعد العشـ وقتهما بامتداد وقت الفريضـ
 خاتمة نوافله.

شود، و وقتش تا آخر ی عشا: )ُوَتیِره( دو رکعت است که بعد از نماز عشا و به حالت نشسته خوانده مینافله
 هایش قرار دهد.وقت نماز واجب )عشا( ادامه دارد، و نیکو است که این دو رکعت را پایان نافله

ــالة الل ـيل: بـعد انتصـــــاـفه. وكلـما قرب من الفجر كـان أفضـــــل. وال يجوز تـقديمـها على وصــ
، وقضــاؤها أفضــل وآخر وقتها (1)االنتصــاف، إال  ملســافر يصــده جده، أو شــاب يمنعه رطوبة رأســه 

طلوع الفجر الثاني. فإن طلع ولم يكن تلبس منها بأربع، بدأ بركعيت الفجر قبل الفريضــــة حىت 
ــرق ــة. وإن كان قد تلبس بأربع، تممها مخففة ولو طلع تطلع الحمرة املشـ ــتغل بالفريضـ ية، فيشـ

ــليهـما قـبل ذـلك. واألفضـــــل  الفجر. ووـقت ركعيت الفجر بـعد طلوع الفجر األول. ويجوز أن يصــ
ــ  ــري الفريضـــــة أولى. ويجوز أن يق ــ إـعادتهـما بـعده ويمـتد وقتهـما حىت تطلع الحمرة، ثم تصــ

ــلي بقية الفرائض الخمس ِف كل وقت، ما لم ي ــرة، وكذا يصــ ــة الحاضــ ــيق وقت الفريضــ تضــ
 الصلوات املفروضات، ويصلي النوافل ما لم يدخل وقت فريضة، وكذا قضاؤها.

 
 إشارة إلی الشاب الذي یمنعه من القیام في منتصب اللیل ثقل النوم فیقدم صالته. -1
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تر باشد، بهتر است. خواندن نماز شب قبل شود و هر چه به فجر نزدیکشب شروع می نماز شب: از نیمه
تواند آن را بعد از نیمه شب شب، نمی شب جایز نیست، مگر برای مسافری که به دلیل حرکت در از نیمه

بخواند، یا جوانی که به دلیل خواب سنگین نتواند به موقع بیدار شود، گرچه قضای آن بهتر است. پایان وقت 
 ی شب، اذان صبح است.نماز نافله

به  های نافله ی شب را به طور مختصراگر اذان صبح شود و چهار رکعت از نماز شب را خوانده باشد، نماز
رساند گرچه اذان صبح را گفته باشند، ولی اگر کمتر از چهار رکعت خوانده باشد و اذان صبح شده پایان می

 خواند. ی صبح و سپس نماز صبح را میباشد نافله
ی صبح، بعد از طلوع فجر اول )کاذب( است، و قبل از طلوع فجر اول ی صبح: وقت دو رکعت نافلهنافله

ی صبح تا آغاز سرخی ، ولی )اگر قبل از فجر اول خواند( تکرار آن مستحب است. وقت نافلهشودنیز خوانده می
 افق ادامه دارد، و بعد از آن، اولویت با نماز صبح است.

ه و سایر نمازهای واجب، در هر زمان جایز است، به شرطی که باعث تنگی  خواندن قضای نمازهای یومی 
ها و قضای باشد(. نافلهکم درمورد سایر نمازهای واجب نیز برقرار میوقت نماز واجب کنونی نشود )این ح

 تواند در هر زمانی بخواند، به شرطی که وقت نماز واجب داخل نشده باشد. ها را نیز مینافله

: ليس شــــرطا  ِف صــــحة الصــــالة أن يكون الســــجود على الَتاب أو الَتبة الحســــينية 4ج س
 بالخصوص.

 تی نماز ، سجده بر ترتبت یا به خصوص، تربت حسینی، نیست.: شرط درس۴جواب سوال 

ال يجوز الســــجود على ما ليس بأرض، كالجلود والصــــوف والشــــعر والوبر. وال على ما هو من  
األرض إذا كان معدنا ، كامللا والعقيق والذهب والفضـة والقري إال  عند الضـرورة. وال على ما ينبت 

 والفواكه، أو ملبوسـا  القطن والكتان. وال يجوز السـجود من األرض، إذا كان مأكوال  كالخزب
ــجود على القرطاس، ويكره إذا كان فيه كتابة، وال  ــطر أومأ، ويجوز الســ على الوحل، فإن اضــ
ه، وإن لم  ــجـد على ثوـب ــجود على األرض ســ ه، ـفإن منـعه الحر عن الســ ــجـد على يشء من ـبدـن يســ

ــاجد.  يتمكن فعلى كفه. والذي ذكرناه، إنما يعترب ِف  ــة، ال ِف بقية املسـ ــع الجبهة خاصـ موضـ
ت  ــة. وإذا كـاـن ا  فيـه، وأن يكون خـاليـا  من النجـاســـ ويراعي فيـه: أن يكون مملوكـا ، أو مـأذوـن
النجاسـة ِف موضـع محصـور، كالبيت وشـبهه، وجهل موضـع النجاسـة لم يسـجد على يشء منه. 

 ويجوز السجود ِف املواضع املتسعة دفعا  للمشقة.
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موارد صحیح نیست: آنچه از زمین نیست، مانند پوست، پشم، مو و کرک، و آنچه از زمین  سجده بر این
رود، مانند نمک، عقیق، طال، نقره و قیر مگر در حال ضرورت، و همچنین است اما معدن به شمار می
پنبه و کتان. ها، یا پوشیدنی باشد، مانند گردد و خوردنی است، مانند نان و میوهچیزهایی که از زمین سبز می

 ی حیوانات جایز نیست، و اگر مجبور باشد، باید اشاره کند.و نیز سجده بر گل و الی و فضله
 سجده بر کاغذ جایز است، ولی اگر داخلش نوشته داشته باشد، مکروه است.

ر لباس تواند بنباید نمازگزار بر بدن خود سجده کند، اما اگر به دلیل گرما نتواند بر زمین سجده کند، می
 کند.خود سجده کند و اگر نتوانست، بر پشت دست خود سجده می

 ها و زانوها و نوک پاها(.آنچه گفته شد در مورد پیشانی است نه بقیه اعضای سجده )کف دست
ی آن را داشته باشد، و نجس هم نباشد. اگر در مکان که اجازهمحل سجده باید ملک شخص باشد یا این

نجاستی باشد و مکان دقیق آن را نداند، سجده در هیچ جای آن جایز نیست، اما اگر در محدودی مانند خانه 
 مکان بزرگی باشد، برای دفع سختی، سجده در آن جایز است.

 : رؤية الهالل املفروض أن يتبع فيها إمام الحق فتتوحد الناس على يوم واحد.5ج س

وی رویت هالل باشــد و مردم همه جو: واجب اســت که امام حق به دنبال جســت۵جواب ســوال  
 بر روز واحدی، متفق شوند.

 : يجوز اإلفطار مع دخول وقت صالة املغرب.6ج س

 توان افطار کرد.: با داخل شدن به وقت نماز مغرب، می۶جواب سوال 

 : الصالة الوسطى هي الجمعة ووالية الذي يستدير عليه الفلك، أي اإلمامة والهداية.7ج س

چرخد؛ یعنی ی آن فلک میباشد که به واسطهنماز وسطی، نماز جمعه است، و والیتی می: ۷جواب سوال 
 امامت و هدایت.

ضـــت لها بالتفصـــيل ِف كتاب 8ج س : بالنســـبة للزكاة والخمس وغريها من العبادات قد تعر 
 ـشرائع اإلـسالم. والزكاة لها موارد تختلف عن الخمس اقرئيها هناك، وان احتجيت توـضيحا  أكرث 

 إرسلي أسئلتك.
 أحمد الحسن



 
 154                                                                                                                     (سوم)جلد    های روشنگر بر بسرت امواجاپسخ

 

 
 

 

ها، به تفصیل در کتاب »شرایع اسالم« )احکام : در مورد زکات و خمس و غیرآنها از عبادت ۸جواب سوال 
ام. موارد زکات غیر از خمس است که آنها را برشمردم؛ اگر سوال بیشتری داشتی نورانی اسالم( توضیح داده

 برایم بفرست.
 احمد الحسن 

****** 

 حکم حج قبل از ظهور دعوت. :۲۵۹پرسش 

ــؤال/  دعوة هـل الحج  :259الســ اـل دعوة وهو مؤمن ـب ـما حكم من ذهـب إلى الحج قـبل ظهور اـل
 شخصيا . )ع(صحيا ؟ أريد الجواب من السيد أحمد الحسن 

 اسَتاليا -املرسل: أم بنني 

یا حجش حکم کسی که پیش از ظهور دعوت به حج رفته است و اکنون مومن به دعوت است چیست؟ آ
 پاسخ بفرمایند. )ع(مقبول است؟  لطفا خود سید احمد الحسن

بســم اهلل الرحمن الرحيم، والحمد هلل رب العاملني، وصــلى اهلل على محمد وآل محمد   الجواب:
 األئمة واملهديني وسلم تسليما .

 حجه صحيا إن شاء اهلل تعالى.
 أحمد الحسن

 پاسخ: 
 بسم الله الرحمن الرحیم

 و الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم تسلیمًا.  
ش صحیح است.  ان شاء الله تعالی، حج 

 احمد الحسن 

****** 
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 گران و سوال از جلوگیری از بارداری و سوال از خمس.: کار در دولت ستم۲۶۰پرسش 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم :260السؤال/ 

ة، وأعمـل ِف جهـاز تفتيا أمين، وِف بعض األحيـان يتم 1س دعوتـك الحقـ  : إني أحـد املؤمنني ـب
ــوة أو  ـــبب أكل أموال اآلخرين عن طريق أخذ الرشــ ــاء بســ ـــبة املـخالفني وإحالتهم للقضــ مـحاســ
ــريـعة، وـيأـخذون من الرواـتب  التـعاطي، فـهل يجوز إـحالتهم مع العلم إنهم مفســـــدين من ـباب الشــ

بني أويأخذون من املنتســبني مبلغا  من املال ِف مقابل إعطائهم إجازة عن العمل أو الشــهرية للمنتـسـ 
 قضاء حاجة معينة للمنتسبني مقابل أخذ جزء من رواتبهم.

 الرحیم الرحمن الله بسم
کنم. گاهی : من یکی از مومنین به دعوت حق شما هستم و در یک مرکز بازرسی امنیتی کار می۱سوال 
همین تمام میآید که بپیش می شود و باید آنها را به دلیل خوردن مال دیگران از طریق دریافت رشوه ازجویی مت 

ند درحالی بند، به دستگاه قضایی معرفی شوند. آیا تحویل دادن آنها با علم به اینکه از نظر شریعت مفسد و یا زد
ی کنند که در مقابل، به آنها اجازهمی گیرند و یا مبلغی پول دریافتکه آنها از این سیستم حقوق ماهیانه می

 شود، جایز است؟فعالیت یا انجام قضاوت برای رفع نیاز معینی از سیستم به عنوان حقوق داده می
ــ )اللولب( والذي تضــعه دكتورة، فهل يجوز 2س ى بـــــ : لو انحصــر األمر ملنع الحمل بما يســم 

ــتلزم النظر من قبــل الــدكتورة املتكفلــة بــالقيـام  للمرأة أن تفعــل ذلــك؛ علمــا  أن  العمليــة تســ
 بالعملية ؟

شود، : آیا استفاده از دستگاه ضد بارداری »ای یو دی« که به توسط پزشک زنان کار گذاشته می۲سوال 
 باشد.ی اندام تناسلی توسط دکتر میجایز است؟ با توجه به این که انجام این عمل نیازمند مشاهده

وكان سـابقا  يدفع الخمس لفقهاء الضـاللة الخونة، فهل : ما حكم من دخل دعوة الحق  3س
يجب عليه أن يخمس من جديد ؟ وما يصـنع مثل هكذا إنسـان بعد اعتناقه للحق الذي جئتم به، 

 علما  إنه يملك بيتا  أو أرضا  أو أمالك اُخرى ؟
 1430/ صفر الحرام/ 6 - خادمكم املذنب: أبو محمد علي األنصاري
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داده است، چیست؟ آیا الزم است قبل از دعوت، خمس خود را به فقهای خائن می  : حکم کسی که۳سوال  
سازد اید، میکه دوباره خمس بپردازد؟ و هرآنچه چنین شخصی بعد از پیوستن به دعوت حقی که شما آورده

 باشد.طور؟ با علم به اینکه او دارای خانه، زمین با ملک دیگری می چه
 ۱۴۳۰/صفر/۶ - و محمد علی انصاریکار شما: ابکار گناه خدمت

بســــم اهلل الرحمن الرحيم، الحمد هلل رب العاملني، وصــــلى اهلل على محمد وآله األئمة   الجواب:
 واملهديني وسلم تسليما .

ا 1ج س  ة الطـاغوت بكـل ـم ل ويجـب هـدم دوـل ــورة كـاـنت، ـب أي صــ ة الظـالم ـب : ال تجوز معوـن
ـ  ــاة يحكمون أمكن وتقويض أركانها وهي جزء من مملكة الـشـ يطان، وال يجوز الَتافع لقضـ

ا إذا كنت تعمل باملمكن لدفع ظلم  بغري ما أنزل اهلل ولم يخولهم حجة اهلل للقضاء بني الناس، أم 
م فال تكن عونا  لظالم وطاغوت  بعض الناس عن بعض فعليك أيضا  أن تأخذ بنظر االعتبار ما تقد 

ظلوم وإـغاـثة املؤمن، وأســـــأل اهلل لكم الخري بتقوـية مملكـته وحـاكميـته واعـمل على إـعاـنة امل
ــابكم  ــاء اهلل يكون حسـ ــخطه والنار وإن شـ ــر كله سـ ــاه والجنة وأن يجنبكم الشـ كله رضـ

 يسريا  بفضل إيمانكم ويدخلكم رب رحيم برحمته وهو أرحم الراحمني.

 :پاسخ
 بسم الله الرحمن الرحیم

 و الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم تسلیمًا.  
: یاری رسانیدن به ستمکار به هر شکل جایز نیست؛ بلکه نابود کردن دولت طاغوت و محو ۱جواب سوال 

نیست که رفع ی ممکن، واجب است زیرا که جزیی از مملکت شیطان است. جایز ارکان آن با هر وسیله
کنند و حجت خدا به آنان اختالفات نزد قضاتی فرستاده شود که به غیر از آنچه خدا فرستاده است، حکم می

ی قضاوت بین مردم را نداده است. اما اگر برایت ممکن است که ظلم بعضی مردم از بعضی دیگر را دفع اجازه
کار و طاغوت با تقویت مملکت و حاکمیتش اور ستمدقت به آنچه گفتم، بنگری تا ی کنی، بر تو واجب است با

ی خیر، خواهم و همهی خیر را مینشوی. برای یاری مظلوم و فریادرسی به مومن عمل کن. برای شما همه
ی شر، خشم خدا و آتش است. انشاء خواهم که شما را از شر  بازدارد و همهرضایت خدا و بهشت است و نیز می

ترین کند و او مهربان، حسابتان آسان است و پروردگار رحیم، شما را وارد رحمتش میالله به فضل ایمانتان
 مهربانان است.
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 :  يجوز.2ج س 

 : مجاز است.۲جواب سوال 

ــد الحاجة، فإذا كنت تملك بيتا  واحدا  فليس فيه 3ج س  : الخمس ِف الفائض وليس فيما يسـ
مصـــدر الرزق الذي يســـد حاجتك فق  دون خمس وال أثاثه املســـتعمل وال الســـيارة الخاصـــة وال 

ا مصــدر الرزق )محل  ا إذا كنت تملك بيتا  غريه أو أرضــا  أو ســيارة أخرى فتخمســها، أم  فائض، أم 
للتجارة أو مصـــنع أو مزرعة( فإذا كان إنتاجه يفيض عن حاجتك فتخمس من أصـــل املال بنفس 

ا اإلنتاج أو املال فتخمس ما يفيض منه   عن حاجتك ِف نهاية السنة.نسبة الزيادة، أم 
 أحمد الحسن 

کند. اگر یک خانه داشته : خمس در مورد اضافه درآمد است و نه آنچه نیاز فرد را رفع می۳جواب سوال 
گیرد و نیز وسایل مورد استفاده و ماشین شخصی و محل کسبی که نیازت را باشی، خمس به آن تعلق نمی

ای جز آن یا زمین یا ماشین دیگری گردد. اما اگر خانهامل خمس نمیکند، شبدون اضافه درآمدی، برآورده می
داری، باید خمسش را بپردازی. اما در مورد محل کسب و کار و روزی )محل تجارت، کارخانه یا مزرعه(، اگر 

دهی اما در مورد ، یک پنجم را خمس میاشی زیادهحاصل آن از نیازت بیشتر است، از اصل مال به اندازه
 دهی.تیجه یا مال، آنچه از نیازت  اضافه بیاید، در آخر سال، خمسش را مین

 احمد الحسن 

****** 

 کشیدن جلوی بیگانگان.: سرمه۲۶۱پرسش 

 هل الكحل جائز للمرأة أمام األجانب ؟ :261السؤال/ 

 آیا سرمه کشیدن جلوی افراد غریبه برای زن جایز است؟
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ولكن إن وضعته ِف البيت لزوجها فال يجب عليها أن تزيله ج: أن تضعه لرياه األجانب ال يجوز،  
 لتخرج أو لتلتقي غري املحارم.

ها سرمه بگذارد، جایز نیست ولی اگر در خانه برای همسرش گذاشته باشد، پاسخ: اگر برای دیدن غریبه
 واجب نیست برای خارج شدن از خانه یا دیدن غیرمحارم، آن را بزداید.

ــلين وق ــؤال: لقد وصـ ــألة أعاله واملتعلقة بالتكحل للمرأة. فهل سـ ــيدي ِف املسـ رأت جوابك سـ
 معىن هذا أن  غري املزتوجة يحرم عليها التكحل ِف البيت فضال  عن خارجه ؟

ها است، به دستم رسید و مشاهده سوال من: آقای من، جواب سوال فوق که مربوط به سرمه کشیدن خانم
 نی که همسر ندارد، حتی در خانه مجاز نیست سرمه بکشد؟ کردم؛ ولی آیا به این معنی است که ز 

بســم اهلل الرحمن الرحيم، والحمد هلل رب العاملني، وصــلى اهلل على محمد وآله األئمة   الجواب:
 واملهديني وسلم تسليما .

 يجوز لغري املزتوجة أن تضع الكحل ِف البيت.
 أحمد الحسن

 پاسخ:
 بسم الله الرحمن الرحیم

 و الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم تسلیمًا.  
 زن مجرد، مجاز است که در خانه سرمه بکشد.

 احمد الحسن  

****** 
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 : سوال از خمس. ۲۶۲پرسش 

ني بـسم اهلل الرحمن الرحيم، وـصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين األئمة واملهدي   :262الـسؤال/  
 وسلم تسليما .

 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

 سأل أحد اإلخوة األنصار ما يلي:

( ألف كرونه سويدي أريد أخمس مالي وليس عندي بيت أو قطعة أرض وأنا 200000عندي مبلب )
 اسكن مع زوجيت وليس لدي أوالد وأسكن أجار ِف شقة ِف السويد.

ا  أعمل عمل آخر ِف ســيارتي نصــفه أعطه للمحتاجني ( ألف شــهريا  وأحيان15000دخلي شــهريا  )
 والنصف اآلخر أنفقه للسيارة.

 ( كرونه سويدي. 4000دخل زوجيت )

 ( كرونه سويدي.6000أجار شقيت )

ــهريا  ) ــرف دفوعات شـ ــيارة وكهرباء. و )3000وأصـ ــريبة سـ ــيارة وضـ ( ألف  5000( مابني تأمني سـ
 نه  .( كرو2000كرونه مصرف شهريا  طعام ودواء و )

 السؤال أخي الكريم: عن تعلق الخمس باأل  السائل وكم يدفع ؟

 وفقك اهلل لكل خري والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
 خادمك: أبو حسن

 تسلیًما. وسلم األئمة والمهدیین الطاهرین وآله محمد علی الله وصلی الرحیم، الرحمن الله بسم
 وبرکاته الله ورحمة علیکم السالم

 از برادران انصار سوالی به شکل زیر پرسید:یکی 
خواهم خمس آن را بپردازم ولی خانه یا قطعه زمینی ندارم. با همسرم هزار کرون سوئد دارم که می  ۲۰۰۰۰۰

 ام.کنم و فرزندانی ندارم و با مشقت جایی را در سوئد اجاره کردهزندگی می
یگری هم از ماشین خود دارم که نصف آن را به هزار کرون است و گهگاه درآمد د ۱۵ام درآمد ماهانه

 کنم.نیازمندان و نصف دیگر را خرج ماشین می
 کرون سوئد است. ۴۰۰۰درآمد همسرم 
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 پردازم.کرون سوئد اجاره می ۶۰۰۰
کرون   ۵۰۰۰ی برق، های ماشین و استهالک آن و هزینهکرون سوئد پرداختی هزینه ۳۰۰۰ماهیانه مبلغ 

 شود.ی دارو میکرون هزینه ۲۰۰۰های غذا و هزینهسوئد 
 گیرد و چقدر باید بپردازد؟قدرم: آیا به این برادرما خمس تعلق میسوال برادر گران

 خداوند شما را بر هر خیری توفیق دهد. والسالم علیکم و رحمت الله و برکاته.
 خدمتگزار شما: ابوحسن 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم، وصلى اهلل على محمد وآله األئمة واملهديني وسلم تسليما . الجواب:

الخمس ِف الـفائض وليس فيـما يســــد الـحاـجة، ـفإذا كـنت تمـلك بيـتا  واـحدا  فليس فـيه خمس 
ا   وال أثاثه املسـتعمل وال السـيارة الخاصـة وال مصـدر الرزق الذي يسـد حاجتك فق  دون فائض، أم 

ا مصــدر الرزق )محل للتجارة أو إذا كنت تمل ك بيتا  غريه أو أرضــا  أو ســيارة أخرى فتخمســها، أم 
ــبة  ــل املال بنفس نســ ــنع أو مزرعة(، فإذا كان إنتاجه يفيض عن حاجتك فتخمس من أصــ مصــ
ـــنة، وامـلال الـفائض يخمس  ا اإلنـتاج فتخمس ـما يفيض مـنه عن ـحاجـتك ِف نـهاـية الســ الزـيادة، أمـ 

ة واحدة فق  فإذا  ة أخرى.مر   بقي إلى السنة التالية ال يخمس مر 

ــؤال: الخمس فق  ِف املبلب الفائض، ويمكنك أن تعطي الخمس إلى املؤمنني  ــبة للسـ وبالنسـ
 املحتاجني بنفسك.

 أحمد الحسن

 پاسخ:
 بسم الله الرحمن الرحیم

 تسلیمًا.  و الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم 
کند. اگر یک خانه داشته باشی، خمس به خمس در مورد اضافه درآمد است و نه آنچه نیاز فرد را رفع می

گیرد و نیز وسایل مورد استفاده و ماشین شخصی و محل کسبی که نیازت را بدون اضافه درآمدی، آن تعلق نمی
ن یا زمین یا ماشین دیگری داری، باید خمسش ای جز آگردد. اما اگر خانهکند، شامل خمس نمیبرآورده می

را بپردازی. اما در مورد محل کسب و کار و روزی )محل تجارت، کارخانه یا مزرعه(، اگر حاصل آن از نیازت 
دهی اما نتیجه یا مال، آنچه از نیازت  اش، یک پنجم را خمس میی زیادیبیشتر است، از اصل مال به اندازه

 دهی.سال، خمسش را می اضافه بیاید، در آخر
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توانی خمس را خودت به مومنین محتاج و در مورد سوال: خمس فقط در مورد اضافه درآمد است و می
 بدهی.

 احمد الحسن 

****** 

 : سوال در مورد شیر دادن۲۶۳پرسش 

بســـم اهلل الرحمن الرحيم، اللهم صـــل على محمد وآله األئمة واملهديني وســـلم   :263الســـؤال/  
 تسليما .

الســالم عليكم يا ســيدي وموالي أحمد الحســن صــلى اهلل عليك وعلى آبائك وجعلنا اهلل من  
إنه على كل يشء قدير، وال حول لنا  املســلمني الســاجدين لك أبدا  ســرمدا  وال نعصــاك ِف أمر أبدا  

ــبـحاـنه، ونرجوا من ة إال  ـبه ســ لم اهلل الرحمن الرحيم أن ال يفجعـنا بكم بحـقك علـيه وال نع  وال قو 
  .حقك

املذنبة  ســـيدي وموالي أحمد، لي ســـؤال أرجو من اهلل العلي أن تتفضـــل على أمتك الضـــعيفة
األولى ِف إتمام الرضاع هل هو  أشهر وأريد أن أعرف هل 5املقصرة بالجواب عليه: لي رضيعة عمرها  

ــيدي،  ــمحت لي سـ ــا  رجاء إن سـ ة حولني ؟ ولي أيضـ وهو أن تدعو عدم إطعامها أبدا  غري الحليب مد 
والحمد  .لزوجي وإخواني ِف هذا البلد ولي بما تجود به نفـسك الطاهرة املقدـسة إنك أهل كل خري

 هلل وحده.
 املغرب -املرسل: أم زينب 

 تسلیًما. وسلم األئمة والمهدیین الطاهرین وآله محمد علی الله وصلی الرحیم، الرحمن الله بسم
الحسن. خدا بر تو و پدرانت درود بفرستد و ما را تا ابد از مسلمانان سالم بر تو ای سیدم و موالیم، احمد 

کننده بر تو، قرار دهد و در هیچ چیزی تا ابد نافرمانی تو را نکنیم؛ خداوند بر هر چیز توانا است و هیچ سجده
او داری،  خواهیم به حقی که بری خداوند سبحان نیست. از خدای رحمن و رحیم مینیرو و توانی جز به اراده

 شناسیم.شما را از ما رنجیده نسازد در حالی که ما حق تو را نمی
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سید و موالیم، احمد! سوالی دارم که امیدوارم به این زن ضعیف گناهکار تقصیرکار پاسخ دهید. شیرخواری 
یز دیگری خواهم بدانم آیا بهتر است که در مدت دو سال فقط شیر خود را به او بدهم و چماهه دارم و میپنج

دهد، برای شوهر و برادرانم و خودم در این خواهم تا آنجا که نفس طاهرش اجازه میبه او ندهم؟ از سید می
 شهر دعا کند؛ شما اهل همه گونه خیری هستی. والحمد لله وحده.

 مغرب  -فرستنده: ام زینب 

 األئمة واملهديني وسلم تسليما .وصلى اهلل على محمد وآله ، بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

يمكنك إطعامها وبارك اهلل لك فيها، ولكن املكروه هو أن ترضع األم طفلها من لبنها وهي 
حامل، وأســأل اهلل أن يوفقكم لكل خري ويجنبكم كل شــر ِف الدنيا واآلخرة وأن ينصــركم 

 اهلل نصرا  عزيزا  وينصر بكم دينه.
 أحمد الحسن

 پاسخ:
 ن الرحیمبسم الله الرحم

 و الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم تسلیمًا.  
توانی به او غذا بدهی و خدا او را برای تو مبارک گرداند؛ ولی مکروه است که زن حامله از شیر خود به می

ماید و شما را از هر شری در دنیا و آخرت خواهم شما را بر هر خیری توفیق عطا فرفرزندش بدهد. از خدا می
 محفوظ بدارد، شما را با نصری، بزرگ یاری کند و با شما دینش را یاری نماید.

 احمد الحسن  

****** 

 های خارجی: سود سپرده در بانک۲۶۴پرسش 

نهاية السـنة يعطيين البنك فائدة ومن ثم  أنا أضـع نقودي ِف البنك السـويدي وِف :264السـؤال/  
من باب اجتناب الربا، أعرف إني ال أحصـــل على ثواب، ولكين  ســـلها إلى العراق، أي فقراء العراقأر 
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، الربا؛ علما  أني مضــطر على أن أضــع نقودي ِف البنك للحفاى عليها من الســرقة  أريد االبتعاد عن
 فهل أني على صواب أم على خطأ ؟

 السويد -ليث سلمان 

دهد که آن را به عراق ام و در پایان سال، بانک، سودی به من میسپردهمن در بانک سوئدی مقداری 
برم ولی دانم که ثوابی از این کار نمیدهم تا از ربا دوری کرده باشم. میفرستم یعنی به فقرای عراق میمی

، در بانک کنم؛ با توجه به این که من ناچارم پول خود را برای جلوگیری از سرقتبرای دوری از ربا چنین می
 بگذارم. آیا من بر مسیر صحیح قرار دارم یا خیر؟

 سوئد -فرستنده: سلمان 

بســم اهلل الرحمن الرحيم، والحمد هلل رب العاملني، وصــلى اهلل على محمد وآله األئمة   الجواب:
 واملهديني وسلم تسليما .

الربا يكون بني املؤمنني وبني مؤمن ومسـلم ال يعادي آل محمد بقول أو فعل، فال ربا بني مسـلم 
صـرفها على نفـسك أو أن  وغري مـسلم، فالفائدة اليت يعطيها لك البنك املذكور ملك لك، ولك أن ت

قك؛ ألنه مال تملكه  ق بها أو أن تفعل بها ما تشـاء فيما يرهلل اهلل وتؤجر وتثاب على تصـد  تتصـد 
قت به.  وتصد 

 أحمد الحسن

 پاسخ:
 بسم الله الرحمن الرحیم

 و الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم تسلیمًا.  
یابد ندارد،  معنا می )ع(بین مومنان و یا بین مومن و مسلمانی که در گفتار یا کردار دشمنی با آل محمدربا،  

دهد، متعلق به تو و بین مسلمان و غیرمسلمان، ربایی وجود ندارد. بنابراین سودی که بانک مذکور به تو می
دهی یا هر کار که مایل هستی و در آن ی خود در آن تصرف نمایی یا آن را صدقه توانی با ارادهاست و می

گیری؛ زیرا مالی بری و پاداش میهایی که دادی، اجر میرضایت خدا وجود دارد، انجام دهی. برای صدقه
 ای. است که تو مالک آن هستی و آن را صدقه داده

 احمد الحسن 

****** 
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 ها.: سوال در مورد حج، نماز و خوراکی۲۶۵پرسش 

ــؤال/   ــلى اهلل على محمد وآل  :265الســ بســــم اهلل الرحمن الرحيم، الحمد هلل رب العاملني، وصــ
 محمد األئمة واملهديني وسلم تسليما .

 يرجى تفضلكم باإلجابة على األسئلة التالية:

 هل يجزي الحج بالنسبة لشخب حج قبل دخوله الدعوة اليمانية املباركة ؟ أوال :

 ؟ ما هي كفارة اإلخالل بالعهد ثانيا :

ــخب غري داـخل ِف اـلدعوة اليـمانـية؛ علـما  أـنه غري مـعاديا   ـثالـثا : ــالة الجمـعة بشــ ـهل يعـتد ِف صــ
 األفراد ؟ أي: االعتداد بعدد لهذه الدعوة،

الصـــالة الواجبة والنافلة  من ترك التكبريات الســـتة بعد تكبرية اإلحرام ِف ما حكم رابعا :
 سهوا ؟

ا  عـبارة جيالتني ـهل يعـتد ـبالكـتاـبة على بعض ع خـامســـــا : اـن ـلب األـغذـية، حـيث يكـتب أحـي
حالل، وأحيانا  جيالتني حيواني، وأحيانا  جيالتني نباتي، وأحيانا  تذكر عبارة مواد مثخنة من دون 

 ذكر ماهية هذه املواد علما  أن هذه العلب الغذائية موجودة ِف أسواق غري إسالمية ؟

 والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
 hassan alsharifiاملرسل: 

 العالمین، رب  لله والحمد الرحیم، الرحمن الله بسم
 تسلیًما. وسلم والمهدیین محمد األئمة وآل محمد علی الله وصلی

 امیدوارم تفضل فرمایید و به سواالت زیر پاسخ دهید:
 ه است، مقبول است؟ اول: آیا حج، برای کسی که قبل از داخل شدن به این دعوت مبارک یمانی به جا آورد

 ی شکستن عهد چیست؟ دوم: کفاره
توان با فردی غیرمومن به دعوت، به جا آورد؟ با علم به اینکه دشمنی با این سوم: آیا نماز جمعه را می

 شود؟دعوت ندارد؛ یعنی آیا جزو جماعت نمازگزار شمرده می
االحرام را در نماز واجب یا نافله فراموش کرده چهارم: حکم کسی که به اشتباه، شش تکبیر پس از تکبیرت  

 است، چیست؟ 
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توان اطمینان کرد؛ مثال نوشته شده ژالتین حالل، ی روی بعضی از غذاهای آماده میپنجم: آیا بر نوشته
شود مواد تغلیظ کننده بدون ذکر ماهیت آنها؛ با توجه به این ژالتین حیوانی یا گیاهی و گاهی موارد نوشته می

 رسد؟این غذاهای آماده در بازارهای غیرمسلمانان به فروش میکه 
 والسالم علیکم و رحمة الله و برکاته

 hassan alsharifiفرستنده: 

بســــم اهلل الرحمن الرحيم، الحمد هلل رب العاملني، وصــــلى اهلل على محمد وآل محمد   الجواب:
 األئمة واملهديني وسلم تسليما .

 نسبة لشخب حج قبل دخوله الدعوة اليمانية املباركة ؟(.هل يجزي الحج بال )أوال :

 ، يجزي وإال  فال يجزي. )ع(ج: إن كان حجه على وفق ما روي عن األئمة

 پاسخ:
 بسم الله الرحمن الرحیم

 و الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم تسلیمًا.  
روایت شده است،باشد،  درست است وگرنه درست  )ع(جش منطبق با آنچه از ائمهپاسخ سوال اول: اگر ح

 نیست.

 ما هي كفارة اإلخالل بالعهد ؟(. )ثانيا :

ــتني  ــهرين متـتابعني أو إطـعام ســ ـــيام شــ ج: كـفارة الحـنث ـبالعـهد مخرية بني عتق رقـبة أو صــ
 مسكينا .

ی دو ماه پی در اشد: آزاد کردن بنده یا روزهبی شکستن عهد یکی از موارد زیر میپاسخ سوال دوم: کفاره
 فقیر. ۶۰پی یا غذا دادن به 

)ثالثا : هل يعتد ِف صــــالة الجمعة بشــــخب غري داخل ِف الدعوة اليمانية؛ علما  أن ه غري معاديا  
 األفراد ؟(. أي: االعتداد بعدد لهذه الدعوة،

 ج: ال يعتد إال  باملؤمن.

 یابد.با مومن، تحقق نمیپاسخ سوال سوم: نماز جمعه جز 
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الصــالة الواجبة والنافلة  من ترك التكبريات الســتة بعد تكبرية اإلحرام ِف ما حكم )رابعا :
 سهوا  ؟(. 

ج: إذا ذكر قـبل الركوع )أي انتـبه إلى أـنه لم ـيأِت ـبالتكبريات قـبل أن يركع؛ كـأن يكون 
ا إن ذ كر بعد الركوع فيم ـــ ِف صـــالته وال يشء انتبه ِف أثناء القراءة( يأتي بها وبما بعدها، وأم 

 عليه. 

اگر پیش از رکوع به یاد آورد )یعنی قبل از رکوع به یاد آورد که تکبیرها را نگفته است  پاسخ سوال چهارم:
یاد آورد؛ اما اگر بعد از رکوع به مثال حین قرائت به یاد بیاورد( آن را و کارهای بعد از تکبیرها را دوباره به جا می

 آورد، نمازش را ادامه دهد و گناهی بر او نیست.

ـهل يعـتد ـبالكـتاـبة على بعض عـلب األـغذـية؛ حـيث يكـتب أحـياـنا  عـبارة جيالتني  )ـخامســـــا :
حالل، وأحيانا  جيالتني حيواني، وأحيانا  جيالتني نباتي، وأحيانا  تذكر عبارة مواد مثخنة من دون 

 علب الغذائية موجودة ِف أسواق غري اسالمية ؟(.ذكر ماهية هذه املواد علما  إن هذه ال

ج: يمكن االعتـماد على ـما هو مكتوب إذا كـان هـناك عالـمات تفـيد االطمئـنان والوثوق بـما 
ــلـحة أو نفع معني للمنتج من الكـذب حول محتوـيات  يكـتب )ويكفي االطمئـنان إلى أـنه ال مصــ

ا بالنســبة للمكتوب وهو مبهم )مواد مثخنة، م  واد حافظة( فالبد من االســتعالم عنه منتجه(، أم 
ا بالنســبة للمنتجات الحيوانية اليت يشــَت  فيها التذكية لألكل أو االســتعمال ِف  ومعرفته. أم 
اة وحالل؛ ألنها أنتجت ِف بلد إـسالمي، وليس ـضروريا   موارد معينة فليس ـضروريا  أن تكون مذك 

اة وحرام؛ ألنهــا أنتجــت ِف بلــد غري ــالمي، إنمــا تكون حالل إن تمــت  أن تكون غري مــذكــ  إســ
التذكية بالصـورة الشـرعية سـواء ِف بلد إسـالمي أم غري إسـالمي وتكون حرام إن لم تذَك بصـورة 
شـرعية صـحيحة سـواء ِف بلد إسـالمي أم غري إسـالمي، وسـأعطي مثاال  من الواقع: فمثال  ذبيحة ِف 

رمة يذبحها شـخب ينصـب العداء آلل محمد اة، وذبيحة ِف فرنسـا ال تع )ع(مكة املك  ترب مذك 
ــلم ال ينصــــب الـعداء آلل محـمد ــخب مســ اة، ودـجاـجة تقطع رقبتـها  )ع(ـيذبحـها شــ تعترب ـمذكـ 

ــلم ال ينصـــــب الـعداء آلل  ــني بـيد مســ اة ودجـاجـة ـتذبا ِف الصــ ـباملكـائن ِف إيران ال تعترب ـمذكـ 
اة. )ع(محمد  تعترب مذك 

 أحمد الحسن

ه شده است، اعتماد کرد، اگر عالماتی باشد که این اطمینان و توان بر آنچه نوشتپاسخ سوال پنجم: می
ی محتویات وثوق را برساند )اطمینان بر این که مصلحت یا نفعی معین برای تولید کننده از درج دروغ درباره
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محصول وجود ندارد، کافی است(. ولی در مورد آنچه نوشته شده و مبهم است )مواد تغلیظ کننده و مواد 
باید از کارخانه استعالم شود و حالل بودن آن شناخته شود. اما در مورد محصوالت حیوانی که در محافظ(، 

آن شرط ذبح حالل برای خوردن یا مصرف در موارد معین وجود دارد، اگر در کشور اسالمی تولید شده باشد، 
المی تولید شده باشد، الزامًا به معنی این نیست که ذبح شده، شرعی و حالل است، و اگر در کشور غیراس 

ضرورتا به آن معنا نیست که به صورت غیرحالل ذبح شده و حرام باشد. اگر ذبح به صورت شرعی باشد، کشتار 
شود چه در کشور اسالمی باشد و چه در کشور غیر اسالمی؛ و اگر به صورت غیرشرعی و نادرست  حالل می

زنم: چه در کشور غیراسالمی. در اینجا مثالی می گردد، چه در کشور اسالمی وذبح شده باشد، حرام می
مه توسط کسی که دشمنی آل محمدحیوانی که در مکه را دارد، ذبح شده باشد، حالل محسوب  )ع(ی مکر 

ندارد، ذبح شده باشد، حالل  )ع(شود و حیوانی که در فرانسه توسط مسلمانی که دشمنی با آل محمدنمی
شود ولی مرغی که در چین شود، حالل حساب نمیایران، گردنش زده میهایی در است. مرغی که در مکان

 نیست، ذبح شرعی شود، حالل است. )ع(توسط مسلمانی که دشمن آل محمد
 احمد الحسن  

****** 

 کوبی روی بدن.: خال۲۶۶پرسش 

  بسم اهلل الرحمن الرحيم، السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته :266السؤال/ 

من الكتف  : أنا عملت وشـم ِف ذراعي األيسـر منذ عشـر سـنوات، والوشـم يبدأأود أن تفيدونين
بهذا الوشــم؛ حيث إن  إزالته  ســنة وأريد أن أعرف ما حكم الصــالة 31حىت الذراع، وأنا اآلن عمري  

 ؟ ماذا أعمل تحتاج لعملية جراحية، وهل من الضروري إزالته أم

 أفيدوني جزاكم اهلل خري.
 السعودية  -يوسف الحميد املرسل: عماد 

 الرحیم، السالم علیکم و رحمة الله و برکاته. الرحمن الله بسم
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کوبی از کتف تا بازو کوبی کردم و خالسال پیش خال ۱۰مند سازی: روی بازوی راستم امیدوارم مرا بهره
شتن آن به جراحی کوبی چیست؟ زیرا برداخواهم بدانم حکم نماز با این خالسال دارم. می ۳۱است. اکنون 

 نیاز دارد و آیا برداشتن آن ضروری است؟ من چه کنم؟!
 مند سازید. خداون پاداش نیکو به شما دهد.مرا بهره

 سعودی -فرستنده: عماد یوسف حمید 

بســــم اهلل الرحمن الرحيم، الحمد هلل رب العاملني، وصــــلى اهلل على محمد وآله األئمة   الجواب:
 واملهديني وسلم تسليما .

 ليس ضروريا  اآلن أن تزيله وال يضر بالصالة وجوده بيدك.
 أحمد الحسن

 پاسخ:
 بسم الله الرحمن الرحیم

 و الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم تسلیمًا.  
 کند.در حال حاضر ضرورتی ندارد که آن را برداری و وجود ان در دستت، آسیبی متوجه نماز نمی

 احمد الحسن  

****** 

 : مجموعه مسایلی در مورد عقاید و فقه.۲۶۷پرسش 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم :267السؤال/ 

 : ما حكم الدم الذي يوجد أحيانا  ِف داخل البيضة ؟1س

وليس عيىســ نفســه، وهل تعلم برفع  )ع(بأن  املصــلوب هو شــبيه عيىســ   )ع(: هل تعلم مريم2س
 ؟)ع(عيىس

ة أخرى ؟3س  : إذا تم تخميس مبلب معني ودارت عليه السنة وبقي جزء منه فهل يخمس مر 
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با  ﴿ : قال تعالى:4س َتَطاُعوا َلهُ نَقأ َهُروُه َوَما اســأ ن َيظأ
َ
َطاُعوا أ . فما الفرق بني كلمة (1)﴾َفَما اســأ

 )اسطاعوا( و )استطاعوا( ؟

اَن ﴿وـقال تـعالى:  ا َوكـَ هُ َكنٌز لَُّهـمَ تـَ اَن َتحأ ِة َوكـَ َِدينـَ ِ ِِف امـلأ
ِ َيِتيَمنيأ
اَن ِلُغاَلَمنيأ َداُر َفكـَ جـِ

ا الأ مَـّ
َ
َوأ

الِ  ــَ بُوُهَما صــ
َ
بَِّك َوَما َفَعلأُتهُ َعنأ أ ن رَّ َمة  مِّ ِرَجا َكنَزُهَما َرحأ َتخأ ــأ ُهَما َوَيســ دَّ ــُ شــ

َ
لَُغا أ نأ َيبأ

َ
َراَد َربَُّك أ

َ
حا  َفأ

ا   ِه َصربأ َليأ ِطع عَّ ِويُل َما َلمأ َتسأ
أ
ِري َذِلَك َتأ مأ

َ
 .(2)﴾أ

 ما معىن )تسطع( وملاذا لم يقل )تستطع( كما هو موجود ِف آية أخرى ؟

: ما حكم املادة اليت تخرج من الدبر بســـبب االلتهابات وهي تشـــبه الشـــحم، أي: إنها ليس 5س
 غائ  ؟ فهل هي نجسة وهل تنقض الوضوء ؟

 : ما املراد من يأجوج ومأجوج الذين يخرجون ِف آخر الزمان حسب الروايات ؟6س

 ؟: ما حكم اللون املتخلف ِف املالبس مثال  بعد غسل الدم أو الغائ  7س

: هل يحشــر الناس بنفس األجســاد الدنيوية، وما الفرق بني الروو والنفس، وأين موقعهما 8س
 من جسم اإلنسان ؟ وعلى من يقع العذاب ِف اآلخرة على الروو أم النفس أم الجسد ؟

 : ملاذا التكبريات الثالث ِف نهاية الصالة ؟9س
 املرسل: أبو حسن

 بسم الله الرحمن الرحیم.
 گاه در تخم وجود دارد چیست؟حکم خونی که گه: ۱سوال 
دانست نیست؟ و آیا می )ع(است و عیسی )ع(دانست که مصلوب، شبیه عیسیمی )ع(: آیا مریم۲سوال 

 مرفوع شده است؟  )ع(که عیسی
: اگر خمس مالی داده شود و آن مال دوباره به سال خمسی برسد و خرج نشود، آیا دوباره باید ۳سوال 

 شود؟خمسش داده 
؛  )3)فرماید: » پس نه، توانستند از آن باال روند و نه در آن سوراخ ایجاد کنند «: خدای متعال می۴سوال 

 فرق بین »اسطاعوا« )توانایی داشتند( و »استطاعوا« )توانایی داشتند( چیست؟ 
یرش، گنجی بود از آِن فرماید: »اما دیوار از آِن دو پسر یتیم از مردم این شهر بود. در زو خدای متعال می

خواست آن دو به حد  رشد رسند و گنج خود را بیرون آرند و من پسران. پدرشان مردی صالح بود. پروردگار تو می
 

 . 97الکهف:  -1
 . 82الکهف:  -2
 . 91کهف:  - 3
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. معنی (1)این کار را به میل خود نکردم، رحمت پروردگارت بود. این است راز آنچه تو را شکیبایی آن نبود«
طور که در آخر آیه دیده فرماید »تستطع« )توانایی داشتی( همانمی»تسطع« )توانایی داشتی( چیست و چرا ن

 شود؟می
شود و شبیه مدفوع است ولی مدفوع نیست، ای بر اثر التهابات که از پشت، خارج می: حکم ماده۵سوال 

 چیست؟ آیا نجس است و آیا مبطل وضو است؟
 شوند، چه کسانی هستند؟ن خارج می: منظور از یاجوج و ماجوج که طبق روایات در آخرالزما۶سوال 
 ماند مثال پس از شستن خون یا مدفوع، چیست؟ : حکم رنگی که بر لباس می۷سوال 
شوند؟ فرق بین روح و نفس چیست؟ وضعیت آنها های دنیوی محشور می: آیا مردم با همین بدن۸سوال 

 شود: جسم، روح یا نفس؟نسبت به جسم انسان چگونه است؟ در آخرت عذاب بر کدام یک  وارد می
 گانه در آخر نماز، به چه علت است؟ : تکبیرهای سه۹سوال 

 فرستنده: ابوحسن 

بســم اهلل الرحمن الرحيم، والحمد هلل رب العاملني، وصــلى اهلل على محمد وآل محمد   الجواب:
 األئمة واملهديني وسلم تسليما .

 : نجس.1ج س

 : تعلم ذلك.2ج س

ة 3ج س  أخرى.: ال يخمس مر 

 : سيصدر كتاب فيه تفصيل هذا إن شاء اهلل.4ج س

 : ال تنقض الوضوء وليست نجسة بشر  أن ال يكون معها يشء من الغائ .5ج س

 : إن شاء اهلل ستجد تفصيل هذا األمر ِف كتاب سيصدر.6ج س

 : طاهر.7ج س

 : سينشر كتاب عن الروو إن شاء اهلل فيه تفصيل.8ج س

 پاسخ:
 الرحمن الرحیمبسم الله 

 و الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم تسلیمًا.  
 

 . 82کهف:  - 1
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 : نجس.۱جواب سوال 
 دانست.: می۲جواب سوال 
 : پرداخت خمس مجدد، ندارد.۳جواب سوال 
 د.: کتابی که در آن تفصیل این قضیه باشد، ان شاء الله منتشر خواهد ش۴جواب سوال 
شود و این ترشحات نجس نیست به شرط آنکه چیزی از مدفوع همراه آن : وضو باطل نمی۵جواب سوال 

 نباشد.
 : ان شاء الله تفصیل این موضوع را در کتابی که منتشر خواهد شد، خواهی یافت.۶جواب سوال 
 : پاک است.۷جواب سوال 
هد شد که در آن تفصیل این موضوع خواهد ی روح منتشر خوا: ان شاء الله کتابی درباره۸جواب سوال 

 آمد.

ُتمأ ِتلأَك َعَشَرةٌ َكاِمَلٌة َذِلَك مِلَن  ﴿: قال تعالى: 9ج س َعٍة ِإَذا َرَجعأ يَّاٍم ِِف الأَحجِّ َوَسبأ
َ
َفِصَياُم َثالَثِة أ
ِجِد الأَحَرامِ  َسـأ ِري املأ لُهُ َحاضـِ هأ

َ
تقاء عشـرة ثالث ِف بيت . درجات اإليمان أو مقامات االر (1)﴾لَّمأ َيُكنأ أ

 اهلل وسبعة ِف بيوتكم )السماوات السبعة(.

» سه روز در حج روزه بدارد، و هفت روز چون از حج بازگردد، تا ده  فرماید:: خدای متعال می۹جواب سوال  
. درجات ایمان یا (2)روز کامل شود؛ این حکم برای کسی است که اهلش در مسجد الحرام ساکن نباشد«

 گانه(.های هفتهای شما است )آسمانی خدا و هفت تا در خانهمقامات ارتقا، ده تا است؛ سه تا از آنها در خانه

اإلنســان املفروض أنه يرتقي بصــالته من حاله وهو ِف الدنيا إلى اآلخرة، فالصــالة معراج املؤمن 
 . (3) )ص(كما قال

برود )ارتقا یابد( یعنی از حالت خود در دنیا به سوی آخرت الزم است که انسان با نمازش از حالت خود باالتر  
 . (4)فرمود، نماز، معراج مومن است )ص(برود. همان گونه که رسول الله

 
 . 196البقرة:  -1
 . 196بقره:  - 2
 . 343ص 6مستدرك سفینة البحار: ج -3
 . 343ص  6مستدرک سفینه بحار: ج  - 4
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فهو أوال  يريد االرتقاء فيكرب سبعا  يرتقي بها السموات السبع، ثم املفروض أن تكون صالته 
 ﴿ارتـقاء ِف املتبقي ليكون ـحاـله: 

َ
ِ أ
نيأ ــَ ســ اَب َقوأ نَىقـَ دأ

َ
، فـهذه هي التكبريات الثالث اليت ِف (1)﴾وأ أ

نهاية الصـالة، أي املفروض أن  صـالته توصـله إلى أعلى مقام، وهو ارتقاء املراتب الثالث املتبقية بعد 
الـسماء الـسابعة الكلية، وهذه الثالث كما بينتها ـسابقا  هي: الكر  والعر  األعظم وـسرادق 

 .(2)العر  األعظم 

گانه باال های هفتگوید و با آن از آسمانی باال رفتن نماید، هفت بار تکبیر میوقتی انسان در ابتدا اراده
اَب قْوَسْین أْو أْدَنیرود. الزم است که نمازش، باال رفتن از بقیه باشد تا وضعیتش به صورت: »می

َ
)قاب  (3)«ق

ی آخر نماز است. یعنی الزم است که نمازش گانهسه قوسین یا نزدیکتر( گردد؛ این مرحله، همان تکبیرهای
مانده، پس از آسمان هفتم کلی است و این گانه باقیاو را به باالترین مقام برساند که همان ارتقا از مراتب سه

 .(4)باشندهای عرش اعظم، میگانه، همان گونه که قبال تبیین نمودم، کرسی، عرش اعظم و پردهسه

لثالث ِف الحج وِف املســجد الحرام وِف بيت اهلل، ِف ختام الصــالة، أي إنها أق ــ وكما ترى أن  ا
 ما يصله العبد من االرتقاء بصالته.

 أحمد الحسن

ی خدا، در پایان نماز هم هست؛ ی در حج و در مسجد الحرام و در خانهگانهبینی، سههمان گونه که می
 رسد.ارتقا در نمازش، به آن مییعنی دورترین جایی است که بنده با 

 احمد الحسن  

****** 

 
 . 9النجم:  -1
 من هذا الکتاب. 31راجع: ص -2
 .9نجم:  - 3
 به صفحات قبل در همین کتاب مراجعه نمایید.  - 4
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 ها. : سوال از ماترک )ارث( و برخی خوردنی۲۶۸پرسش 

ــؤال/   ــلني محمد واله  :268السـ ــيد املرسـ ــالم على سـ ــالة والسـ ــم اهلل الرحمن الرحيم والصـ بسـ
 الطاهرين.

 اإلمام )عج( املؤيد باهلل.إلى سماحة السيد أحمد الحسن حفظه اهلل، سالم تام بوجود موالنا 

امرأة توفت وتركت تريكة مهمة، كيف توزع هذه الَتيكة علما إن لها زوج  :1ســؤال رقم 
 ؟ )بنتان وثالث أوالد(وأم وخمسة أبناء 

 واله الطاهرین. محمد المرسلین سید علی والسالم والصالة الرحیم الرحمن الله بسم
که مورد تایید خدا  أباشد و با سالم کامل به موالی ما امام به جناب سید احمد الحسن که خدا نگهدارش 

 است.
ی تقسیم ارث او چگونه است به توجه به : زنی فوت شده و ارث بزرگی به جا گذاشته است. نحوه۱سوال 

 باشد، دارد.این که او شوهر، مادر، و پنج فرزند که شامل سه پسر و دو دختر می
 -   CREVETTE–والروبيان   - THON  –صـــيلة التون  أكل لحم الســـمك من ف :2ســـؤال رقم

 م حرام ؟أحالل 

 : خوردن ماهی ُتن و میگو، حالل است یا حرام ؟ ۲سوال 

باألســواق  اللحوم الطرية من النوع األحمر واألبيض اليت تباع بالبلدان العربية و :3ســؤال رقم 
  هل يجوز شراءها واستهالكها ؟ -SUPER MARKET-التقليدية والعصرية  االسالمية 

ــاء العاملني فاطمة  ــيدة نسـ جزاكم اهلل خريا  وأعظم اهلل أجوركم بذكرى وفاة جدتكم سـ
 السالم وحفيدها روو اهلل املوسوي الخميين قدس سرهما.لها الصالة وآالزهراء عليها و

 وإنا هلل وإنا إليه راجعون.

 والسالم عليكم ورحمة اهلل تعالى و بركاته. 
 املغرب -الدار البيضاء 

توان خرید و مصرف شود را میها عرضه میی سفید و قرمزی که در سوپر مارکت: آیا گوشت تازه۳سوال 
 کرد؟
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و پسرش روح   )ع(خدا به شما جزای خیر دهد و پاداشتان را در یاد مادرتان سرور زنان دو عالم، فاطمه زهرا 
 زیاد گرداند.)رحمه الله( الله الموسوی الخمینی

 راجعون. إلیه وإنا لله وإنا
 برکاته. و تعالی الله ورحمة علیکم والسالم

 مغرب  -فرستنده: بیضاء 

بســــم اهلل الرحمن الرحيم، الحمد هلل رب العاملني، وصــــلى اهلل على محمد وآله األئمة   الجواب:
 واملهديني وسلم تسليما .

امرأة توفت و تركت تريكة مهمة. كيف توزع هذه الَتيكة علما  أن  لها زوج  :1سـؤال رقم 
 )بنتان وثالث أوالد( ؟  وأم وخمسة أبناء

 لألبناء للذكر مثل حظ األنثيني.ج: للزوج ربع، ولألم سدس، والباقي 

سـهما ،  16سـهما  ولالم منها   24سـهما  للزوج منها   96والتقسـيم يكون بأن تقسـم الَتكة إلى 
 .(7+7أسهم ) 7( ولكل بنت 14+ 14+ 14سهما  ) 14ولكل ولد من الثالثة 

 پاسخ:
 بسم الله الرحمن الرحیم

 آل محمد االئمة و المهدیین و سلم تسلیمًا.  و الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و 
مانده برای فرزندان است که ببرد. مادرش یک ششم. باقی: همسر او یک چهارم ارث را می۱جواب سوال 

قسمت تقسیم شود:  ۹۶بندی به این صورت است که ارث به ی تقسیمبرد. نحوهپسر دو برابر دختر ارث می
(و هر یک از  ۱۴+ ۱۴+  ۱۴قسمت ) ۱۴قسمت و هر یک از سه پسر او،  ۱۶برد، مادر قسمت می ۲۴همسر 

 برند.( می۷+ ۷قسمت ) ۷دو دختر او، 

 -   CREVETTE -والروبيان   -  THON-أكل لحم الســمك من فصــيلة التون   :2ســؤال رقم 
 م حرام ؟أحالل 

 ج: التونة والروبيان حالل.

 : ُتن و میگو حالل است.۲جواب سوال 
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باألســواق  اللحوم الطرية من النوع األحمر واألبيض اليت تباع بالبلدان العربية و :3ســؤال رقم 
 هل يجوز شراءها واستهالكها ؟ - SUPER MARKET -التقليدية والعصرية  اإلسالمية 

ــحـة ـتذكيـته(؛ ألن  كثريا  من املجـازر  ـــبة لـلدـجاج يجـب الـتدقيق ِف مصـــــدره )صــ ج: ـبالنســ
ذكية ويعتربونها تذكية شـرعية، والتذكية البد أن تكون يسـتخدمون السـكني اآللي ِف الت

بيد املســلم ال باآللة، فال يمكن االعتماد على وجودها ِف أســواق املســلمني فيما يخب حلية لحم 
 الدجاج والطيور ما لم يتم التدقيق والبحث لالطمئنان من صحة التذكية باليد ال باآللة.

ها، ع تولید آن )درستی ذبح آن( بررسی شود زیرا بسیاری از کشتارگاه: در مورد مرغ باید در منب۳جواب سوال  
کنند در حالی که ذبح شرعی کنند و آن را ذبح شرعی محسوب میآالت خودکار برای ذبح استفاده میاز ماشین

توان بر آن باید به دست مسلمان و نه با ماشین انجام شود. پس به صرف وجودش در بازار مسلمین، نمی
ماد کرد و این اختصاص به حالل بودن گوشت مرغ و پرندگان  دارد که باید بررسی دقیق انجام شود تا اعت

 اطمینان از صحت ذبح آن که با دست انجام شده باشد نه با ماشین حاصل گردد.

ــل  ــلمـا  وحصـــ ائع إن كـان مســ ام؛ فيمكن االكتفـاء بكالم الـب ة للبقر واألغـن ـــب النســ ا ـب أـم 
كية من كالمه، فبالنســبة للحوم الحمراء أو لحوم البقر والغنم يمكن االطمئنان بصــحة التذ

 االعتماد على وجودها ِف أسواق املسلمني فيما يخب حليتها.

ســيدة نســاء العاملني فاطمة  جزاكم اهلل خريا  وأعظم اهلل أجوركم بذكرى وفاة جدتكم 
هما. الزهراء عليها و آلها الصالة والسالم وحفيدها روو اهلل املوسوي  الخميين قدس سر 

 و أنا هلل وأنا إليه راجعون.

 ج: وجزاكم اهلل خريا  وعظم أجركم ووفقكم لخري اآلخرة والدنيا وجنبكم شرهما.
 أحمد الحسن

توان به سخن فرشنده اگر مسلمان باشد و بتوان با کالمش از صحت ذبح اما در مورد گاو و گوسفند، می
های قرمز مانند گاو و گوسفند، اگر در بازار مسلمانان عرضه بنابراین در مورد گوشتاطمینان یافت، اکتفا کرد.  

 توان به آن اعتماد نمود.شود، میمی
و خدا به شما جزای خیر دهد و پاداشتان را زیاد گرداند و خیر آخرت و دنیا را نصیب شما گرداند و شما را از 

 شر  این دو، بازدارد.
 احمد الحسن  
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 های خارجی.: وام گرفتن از بانک۲۶۹ش  پرس

ــؤال/   ــم هلل الرحمن الرحيم، والحمد هلل رب العاملني  :269السـ ــلى اهلل على محمد وآل ، بسـ وصـ
 األئمة واملهدين وسلم تسليما .

ــلمني  ــلمة هنا ِف أوربا بعض املســ ــؤال: حول القروض املالية من البنوك األجنبية الغري مســ ســ
( 6.84)  ومن ثم تســـديد املبلب مع فائدة بنســـبة  البنك لشـــراء ســـكنيأخذون قرض من املال من 

ســنة، ويجوز بتســديد فق   30ســنة أو  25ســنة أو  20باملائة لشــراء ســكن وتســديد املبلب خالل 
لى أن يبيع الســــكن ومن املبلب يســــدد القرض، أو ِف حال إ الفائدة ويبقى املبلب ِف ذمة الشــــخب
ــهريا    ــدد جزء من القرض شــ ــهريا  )أخرى يســ ( باملائة، وبهذا يكون 6.84زائد الفائدة املطلوبة شــ

 املبلب اإلجمالي املدفوع من الشخب: شهريا  أجار + تسديد قرض + فائدة.

فهل سيدي وموالي أحمد الحسن أخذ القرض من البنك وتسديده مع الفائدة الشهرية للبنك 
 حالل أم حرام فحاللك حالل محمد وحرامك حرام محمد.

ــكرا   اهلل أن  واســـــأل هلل ـماـلك املـلك مجري الفـلك دـيان اـلدين على توفيقي وإيـماني ـبك وشــ
 خادمكم املطيع ليث.  أكون أحد جنودك واملطيعني ألوامرك واملستشهدين على يديك

 ماملو -املرسل: ليث/ السويد 

 وسلم والمهدین األئمةوآل  محمد علی الله ،وصلی العالمین رب  لله والحمد الرحیم، الرحمن لله بسم
 تسلیًما.

های خارجی غیرمسلمان در اروپا، برخی از مسلمانان برای خرید خانه از بانک وام در مورد قرض از بانک
توان اول سود پول گردانند. میسال برمی  ۳۰یا    ۲۵،  ۲۰درصد طی مدت ۶.۸۴گیرند و بعد با سود به نسبت   می

اصل وام را پرداخت نمود و در حالت دیگر قسمتی از وام را به صورت  را پرداخت کرد و بعد از خرید خانه، و
ی شخص به ( درصد، پرداخت نمود و به این ترتیب پرداخت ماهانه۶.۸۴ماهانه اضافه بر سود مورد نظر )

 ی ماهانه + اصل وام + سود.باشد: اجارهصورت زیر می
داخت آن همراه با سود به بانک، حالل است یا ای آقا و موالیم، سید احمد الحسن، گرفتن این وام و پر 

 است. )ص(و حرام تو حرام محمد )ص(حرام؟ که حالل تو، حالل محمد
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ی دین است، برای توفیق و ایمانم به شما. از ی فلک و تدبیر کنندهو شکر خدا که ماِلک ُملک و گرداننده
بردار هیدان در پیشگاهت باشم. خادم فرمانهایت و شخواهم که یکی از سربازان شما و پیروان فرمانخدا می

 شما، لیث.
 سوئد، مالمو –فرستنده: لیث 

بســم اهلل الرحمن الرحيم، والحمد هلل رب العاملني، وصــلى اهلل على محمد وآل محمد   الجواب:
 األئمة واملهديني وسلم تسليما .

م يتحقق بني مؤمن وم  م، ولكن الربا املحر  ؤمن آخر أو مؤمن ومسلم القرض مع الفائدة ربا محر 
 .)ع(ال ينصب العداء لالئمة واملهديني

 پاسخ:
 و الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم تسلیمًا.  

قرض با بهره، ربا و حرام است ولی ربای حرام، بین مومن و مومنی دیگر یا بین مومن و مسلمان دیگری 
 یابد.ندارد، تحقق می )ع(ا آل محمدکه دشمنی ب

 فسؤالك حول أخذ القرض من البنك وتسديده مع الفائدة الشهرية للبنك حالل أم حرام.

جوابـه يعتمـد على هويـة البنـك، أي مـالـك البنـك أو الـذين يملكون البنـك فـإن لم يكونوا 
ــا  ، فيجوز أخذ القرض وإن  )ع(مؤمنني وال مســــلمني ينتحلون مودة آل محمد كان به فائدة، وأيضــ

 يجوز إقراضهم أو إيداع املال عندهم وأخذ فائدة منهم.

 والحمد هلل رب العاملني.
 أحمد الحسن

ی ماهانه به بانک که آیا حالل است یا حرام، سوال تو در مورد گرفتن قرض از بانک و بازگرداندن آن با بهره
کسانی که صاحب بانک هستند، مومن یا مسلمانی که بستگی دارد به هویت بانک؛ یعنی اگر مالک بانک یا 

توان به را دارند، نباشند، جایز است که از آنان قرض هرچند با بهره گرفته شود و نیز می )ع(دوستی اهل بیت
 آنها قرض یا مالی را با دریافت بهره، سپرد.

 و الحمد لله رب العالمین 
 احمد الحسن  
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 القسم الثاني 
 )ع(أجوبة أنصار اإلمام املهدي 

 علیه اسالم مهدی امام انصار هایپاسخ  بييخييش دوم: 

 . )ع(: سوال در مورد مهدی۲۷۰پرسش 

 :270السؤال/ 

 من أهل البيت يولد كما يولد بين البشر. )ع(إن  املهدي  -1

 معصوما  من األخطاء الكبرية مثل: )ع(إن  املهدي  -2

 الزنا. -أ

 الوطا )كذا(. -ب

 قتل النفس الذي حرم اهلل قتل إال  بالحق. -ج

 شرب الخمر. -د

 لعب امليسر والقمار. -هـ 

ـــباـبه، ولكن بعـيدا  عن  ــول األعظم أـيام شــ ــلـحه اهللأي مـثل الرســ ــالم قلـيل يصــ  تـعاليم اإلســ
أصــــحاب البدع والخرافات بدعهم وخرافاتهم  ويســــاعده بمعجزات الباهرات ومنها: أن تعرض عليه

 فيبطلها باذن اهلل.

ـــنة والجـماـعة، ولكن منحرف  )ع(إن  املـهدي  -3 ــيـعة أـهل بـيت وإنـما من أـهل الســ ليس من شــ
 قليل عن جادة الصواب.

 ويز املرسل: عبد الرحمن الدري

 شوند.ها که متولد میشود مانند سایر انساناز اهل بیت متولد می )ع(مهدی  - ۱
 های کبیره مصون است؛ مانند:از گناه )ع(مهدی - ۲

 زنا. -الف
 لواط )و مانند آن(. -ب 
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 کشتن نفسی که خدا حرام کرده است مگر به حق.... -ج
 خوردن شراب. -د

 قماربازی و .... -هـ
دوران جوانی رسول الله االعظم است؛ اما ایشان مقداری از تعالیم اسالم به دور است. خداوند یعنی مشابه 

ها و گذاران با بدعتدهد که از آن جمله: بدعتآور او را یاری میکند و با معجزات حیرت او را اصالح می
 نماید.شوند که به اذن خدا آنها را باطل میخرافاتشان متعرض او می

نیست و از اهل سنت و عامه است اما مقدار کمی از راه درست  )ع(از شیعیان  اهل بیت )ع(مهدی - ۳
 باشد.منحرف می

 فرستنده: عبدالرحمن دریویز 

ــلى اهلل على محـمد وآل بيـته  الجواب: ــم اهلل الرحمن الرحيم، والحـمد هلل رب الـعاملني، وصــ بســ
 الطيبني الطاهرين وسلم تسليما .

معصوم ال   )ص(ب دعوة إلهية ويدعو الناس إلى الحق، ومثله كمثل الرسولصاح )ع(إن  املهدي  
 يخطأ ِف صغرية أو كبرية.

 پاسخ: 
 بسم الله الرحمن الرحیم

 و الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم تسلیمًا.  
است یعنی معصوم   )ص(خواند و مَثَلش مانند پیامبر، صاحب دعوت الهی است ومردم را به حق می)ع(مهدی

 زند.است و خطای صغیره یا کبیره از او سر نمی

ا تعاليم اإلســالم وبعده فهذا غري صــحيا؛ ألن  الرســول هو اإلســالم بعينه، وليس اإلســالم هو   أم 
ــالة، ولكن  ــرائع أمرها بيد اهلل وتختلف باختالف الرســ ــوم، فهذه شــ ــالة والصــ العبادات مثل الصــ
اإلســـالم هو دين كل األنبياء واملرســـلني، فكان الرســـول قبل البعث حنيفا  عابدا  هلل منقطعا  عن 

 ، وهذا هو اإلسالم.الدنيا متوجها  بكله إلى اهلل

هایی اما تعالیم اسالم و دوری از آن، این گونه نیست؛ زیرا فرستاده، عین خود اسالم است و اسالم، عبادت 
ها، شوند و با تفاوت در رسالتهایی است که به دست خدا تشریع میمانند نماز یا روزه نیست بلکه اینها شریعت
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باشد. فرستاده قبل از بعثت، یکتاپرست  ی انبیا و فرستادگان مین همهشوند ولی اسالم، دیآنها هم متفاوت می
 باشد و این، همان اسالم است.ی وجود متوجه به خدا میی خدا و بریده از دنیا و با همهو بنده

ا املعاجز؛ فأســألك ما هي معجزة نوو مثال ، وما هي معجزة يونس ويحيى وزكريا ؟ فليس )ع(أم 
ه بمعجزات، وإليك بعض ماكتبه الســيد اليماني شــر  فيمن يختاره اهلل  ســبحانه وتعالى أن يمد 

واملـهدي األول حول كيفـية معرـفة خليـفة اهلل ِف أرضـــــه ِف كـل زـمان: )أهم طريق ملعرـفة خليـفة 
 اهلل ِف أرضه هو:

چه  )ع(چه بود؟ معجزه یونس و یحیی و زکریا )ع(ی نوحپرسم که معجزهها؛ از تو میاما درخصوص معجزه
دهد. برای اطالعت بعضی از بود؟ الزاما این گونه نیست که خدا هر که را برگزید، حتمًا با معجزات نصرت می

ی خدا در زمینش در تمام ی چگونگی شناخت خلیفهیعنی مهدی اول درباره )ع(مطالبی را که سید یمانی
 ی خدا در زمینش:ن راه شناخت خلیفهتریشوم. مهمی تحریر درآورده است را یادآور میها، به رشتهزمان

ــبـحاـنه وتـعالى على  )ع(الطريق األول: اـلذي عرـفت ـبه املالئكـة آدم  وهو النب، فـقد نب اهلل ســ
َعُل ﴿ن ه خليفته ِف أرضــــه: إ، و)ع(آدم  َتجأ

َ
رأِض َخِليَفة  َقالُوا أ

َ َوِإذأ َقاَل َربَُّك ِللأَمالِئَكِة ِإنِّي َجاِعٌل ِِف األأ
ا  ا ال ِفيهـَ َلُم مـَ عأ

َ
اَل ِإنِّي أ َك قـَ ُس لـَ دِّ ِدَك َونُقـَ ُا ِبَحمـأ بِّ ــَ ُن نُســ اَء َونَحأ مـَ ُك الـدِّ فـِ ــأ ا َوَيســ ُد ِفيهـَ ــِ ســـ َمنأ ُيفأ

َلُمونَ   .(1)﴾َتعأ

باشد. خدای را شناختند که همان نص  یا وصیت می )ع(راه اول: راهی است که فرشتگان از آن طریق، آدم
باشد: »و چون پروردگارت به مالئکه اش در زمینش میص فرمود که او خلیفه، ن)ع(سبحان ومتعال، بر آدم

ها دهی که در آنجا فساد کند و خوندهم، گفتند: آیا کسی را قرار میای قرار میگفت: من در زمین خلیفه
م، شما دانکنیم؟ گفت : آنچه من میگوییم و تو را تقدیس میبریزد، و حال آنکه ما به ستایش تو تسبیح می

 . (2)دانید«نمی

ة النب  )ع(وبعد آدم   كان أيضــا  النب هو الطريق ملعرفة خليفة اهلل ِف أرضــه، ولكن هذه املر 
اإللهي يعرف عن طريق الخليفة السـابق، فهو ينب بوصـية ألمته على الخليفة الذي بعده بأمر اهلل 

ــبـحاـنه وت ــبـحاـنه وتـعالى فليس هو اـلذي يعني اـلذي بـعده ـبل اهلل ســ ـعالى هو اـلذي يعني خليفـته ِف ســ

 
 . 30البقرة: -1
 . 30بقره:  - 2
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أرضــه ِف كل زمان، فق  يكون دور الخليفة الســابق هو إيصــال هذا النب اإللهي بالوصــية؛ ولذا 
ـسمي خلفاء اهلل ِف أرـضه من األنبياء واملرـسلني باألوـصياء؛ ألن  الـسابق يويص بالالحق. وال يوجد ني 

ــحـاق ويعقوب )عليهـما  )ع(قبـله، ـفإبراهيم  إال  وـقد نب علـيه اـلذي )ع(أو األئـمة )ع(من األنبـياء وإســ
وا على موَس وأوصـوا به وموَس واألنبياء  )ع(السـالم( واألنبياء من بين إسـرائيل أوصـوا بعيىسـ   )ع(نصـ 

ــ أوح بمحمـد)ع( ده فال  )ع(واألئمـة  )ع(أوح بعلي  )ص(ومحمـد  )ص(. وعيىســ واملهـديني من وـل
ن يرشدون الناس و، ولكن األمم انحرفت عنهم فظهر فيها علماء عامل)ع(ه غريهميوجد فراغ ليمأل

ــياء ــا  علماء غري   )ع(إلى الرجوع إلى طريق األوصــ ــرورة إتباعهم واألخذ عنهم فق  وظهر أيضــ وضــ
 صها ابن أبي قحافة. م، كما تق)ع(عاملني يحاولون تقمب دور األوصياء

باشد ولی این بار نص الهی از ی خدا در زمینش می، باز هم نص )الهی( راه شناخت خلیفه)ع(و پس از آدم
شود و او کسی است که به فرمان خدای سبحان ومتعال با وصیت به امتش ی قبلی شناخته میطریق خلیفه

کند ی پس از خود را تعیین میهکند؛ )در واقع( او کسی نیست که خلیفی پس از خود سفارش میدر مورد خلیفه
ی فرماید و نقش خلیفهاش در زمین را در هر زمان تعیین میبلکه این خدای سبحان ومتعال است که خلیفه

باشد؛ به همین جهت است که خلفای خداوند در زمینش، قبلی فقط رسانیدن این نص الهی از طریق وصیت می
ای از انبیا یا هیچ کدام کند و نبیشوند زیرا قبلی، بر بعدی وصیت میاز انبیا و اوصیا، با نام وصی شناخته می

و  )ع(و اسحاق )ع(توان یافت جز آنکه فرد قبلی بر وی وصیت کرده باشد. آری، ابراهیمرا نمی )ع(از ائمه
به  )ع(و انبیا )ع(، نص آوردند و وصیت نمودند و موسی)ع(بر موسی )ع(و انبیای بنی اسراییل )ع(یعقوب 
و  )ع(و ائمه )ع(به علی )ص(وصیت نمود و محمد )ص(نیز به محمد )ع(وصیت کردند و عیسی )ع(عیسی

ت ها از آنان منحرف مهدیین از فرزندانش وصیت کرد و جای خالی باقی نماند که کسی غیر از آنها ُپر کند؛ ولی ام 
گشت به راه اوصیا و ضرورت پیروی از ها، علمای عاملی بودند که مردم را به باز شدند در حالی که در این امت

ایشان و دریافت )علم و حکم( فقط از ایشان فراخواندند و همچنین علمای غیرعاملی که کوشیدند لباس 
 گونه که ابن ابی قحافه عمل نمود. حکومت را بر تن خویش نمایند، همان

ه ليعلم أن محلي منـها محـل  )ع(ـقال أمري املؤمنني  ـــها ابن أبي قحـاـفة وإـن : )أـما واهلل لـقد تقمصــ
ــدلـت دونهـا ثوبـا وطويـت عنهـا  ــيـل وال يرقى إلي الطري. فســـ القطـب من الرحى. ينحـدر عين الســ
ــرب على طخـية عمـياء يهرم فيـها الكبري.  ــول بـيد ـجذاء أو أصــ ـــحا. وطفـقت أرـتإى بني أن أصــ كشــ
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مؤمن حىت يلقى ربه فرأيت أن الصــرب على هاتا أحجى فصــربت ويشــيب فيها الصــغري. ويكدو فيها  
 .(1)( …وِف العني قذى. وِف الحلق شجا أرى تراثي نهبا 

 فرماید:می )ع(امیرالمومنین
آگاه باشید، به خدا سوگند که ابن ابی قحافه خالفت را چون جامه دانست ای بر تن کرد در حالی که نیک می» 

ریزد و پرنده را یارای پرواز به ها از من فرومیآن چونان محور است به آسیاب، سیلکه جایگاه من نسبت به 
ای آویختم و از آن چشم پوشیدم و به دیگر سو گشتم  و ی رفیع من نیست. پس میان خود و خالفت پردهقله

فضایی که رخ برتافتم. در اندیشه شدم که با دست شکسته بتازم یا بر آن فضای ظلمانی شکیبایی ورزم؛ 
خورده شوند و خردساالن به پیری رسند و مؤمن، همچنان رنج کشد تا به لقای ساالن در آن سالبزرگ

تر است و من طریق شکیبایی گزیدم، در حالی که پروردگارش نایل آید. دیدم، شکیبایی در آن حالت خردمندانه
دیدم، که میراث من به نده باشد. میهمانند کسی بودم که خاشاک به چشمش رفته و استخوان در گلویش ما

 .(2)رود....«غارت می
ــيـاء وهو العلم  ــالو األنبيـاء واألوصــ ــه فهو ســ ا الطريق الثـاني: ملعرفـة خليفـة اهلل ِف أرضـــ أمـ 
ــان أن  ــاكل واألمور الواقـعة، والبد لْلنســ والحكـمة، وهذا ُيعرف من كالمهم ومـعالجتهم للمشــ

د عن الهوى واألنا ليتبني  حكم َوَعلََّم ﴿وبه احتج اهلل سبحانه على املالئكة:    )ع(تهم وعلمهميتجر 
ادِ  ُتمأ صــَ َماِء َهُؤالِء ِإنأ ُكنأ ســأ

َ
نأِبُئوِني ِبأ

َ
اَلِئَكِة َفَقاَل أ ُهمأ َعَلى املأ َماَء ُكلََّها ثُمَّ َعَرضــَ ســأ

َ ، ( 3) ﴾ِقنيَ آَدَم األأ
 رضه.أفهو خري دليل على خليفة اهلل ِف 

باشد و این ی خدا در زمینش، سالح انبیا و اوصیا یعنی علم و حکمت میاما راه دوم: برای شناخت خلیفه 
گردد؛ الجرم انسان باید از هوا و خصوصیت از کالم ایشان و درمان مشکالت و امور توسط آنها مشخص می

ت رها شود تا حکمت و ع برایش آشکار گردد. خدای سبحان نیز با همین علم بر فرشتگان   )ع(لم آنهاهوس و منی 
های را به آدم بیاموخت. سپس آنها را به فرشتگان عرضه کرد و گفت: ی اسمآورد: » و همهدلیل و حجت می

 باشد.مینش میی خدا در زکه این، بهترین دلیل برای خلیفه   (4)ها خبر دهید «گویید مرا به این ناماگر راست می

 
 ، الخطبة الشقشقیة. 30ص 1عبده: جنهج البالغة بشرح محمد  -1
 ، خطبقه شقشقیه. 30ص  1نهج البالغه با شرح محمد عبده: ج  - 2
 . 31البقرة:  -3
 . 31بقره:  - 4
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ا الطريق الثالث: ملعرفته خليفة اهلل ِف أرضه فهو الراية )البيعة هلل( أو امللك هلل وطالب به اهلل  أم 
اِجِدينَ ﴿: )ع(ســـبحانه لخليفته األول آدم   ــَ ُت ِفيِه ِمنأ ُروِحي َفَقُعوا َلهُ سـ ُتهُ َونََفخأ يأ وَّ ــَ أي  ،  (1)﴾َفِإَذا سـ
 يفيت.أطيعوه وأتمروا بأمره؛ ألن ه خل

ی خدا در زمینش، برافراشتن پرچم بیعت برای خدا یا ُملک و پادشاهی تنها از راه سوم: برای شناخت خلیفه
طلب   )ع(اش در زمینش یعنی حضرت آدمباشد که خدای سبحان آن را برای اولین خلیفهآِن خداوند است، می

؛ یعنی او (2) میدم، در برابر او به سجده بیفتید «فرمود: » چون آفرینشش را به پایان بردم و از روح خود در آن د
 باشد.را اطاعت نمایید و امرش را گردن نهید چرا که او خلیفه و جانشین من می

اءُ ﴿وـقال تـعالى:  نأ َتشــــَ ُلـأَك ِممَّ ِزُع املأ اُء َوَتنأ ُلـأَك َمنأ َتشــــَ ُلـأِك ُتؤأِتي املأ َك املأ الـِ ُهمَّ مـَ
ِل اللَّ ، وـقال (3)﴾قـُ

ينِ ﴿تعالى:  ِم الدِّ  .(4)﴾َماِلِك َيوأ

دهی و از هر که بگو: بار خدایا، تویی صاحب ملک، به هر که بخواهی ملک می »فرماید: خدای متعال می
  ( 5)« گردانیدهی و هر کس را که بخواهی ذلیل میستانی، هر کس را که بخواهی عزت میبخواهی ملک می

 .(6)« لک روز جزا استما »فرماید: و همچنین می

 وِف تلبية الحج: )امللك لك ال شريك لك(.

 گوییم: » پادشاهی از آِن تو است و شریکی نداری «.همچنین در تلبیه حج می

ن كانوا يتهمون بســبب حملها فقديما  قالوا إفهم ال يداهنون أحدا  على حســاب هذه الحقيقة و
ــ  ــيعه العلماء غري العاملني بمداهنتهم الرومان إ )ع(عن عيىســ ــرائيل الذي ضــ نه طامع بملك بين إســ

ـجاء ليطـلب املـلك  )ص(ا  ن  محـمدإ: )اـنه ال جـنة وال ـنار ولكـنه املـلك(، أي )ص(دوقـيل عن دعوة محمـ 
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ــمعوـنه يقول: )ـماِل علي وملك ال أى املـلك(، مع ـنه حريب علإ: ))ع(ـله ولوـلده، وقـيل عن علي  نهم يســ
 .)ص(يبقى( ويرون زهده وإعراضه عن الدنيا وزخرفها، وهذا حال عيىس الذي ال يخفى وحال محمد

کنند حتی اگر به جهت حمل نمودن این پرچم، متهم آنها با هیچ کس بر سر این حقیقت مدارا و سازش نمی
گفتند: »او بر پادشاهی بر بنی اسراییل حریص است«، می )ع(ی عیسیربارهشوند. همان طور که در گذشته د

ی دعوت ای که علمای غیرعامل بنی اسراییل با سازششان با روم، تباهش نموده بودند. دربارههمان پادشاهی
گفتند: »نه بهشتی در کار است و نه جهنمی، فقط مدعی حکومت است«؛ یعنی نیز می )ص(حضرت محمد

نیز گفته شد: »او بر پادشاهی   )ع(ی علیآمد تا پادشاهی را برای خود و فرزندانش طلب کند. درباره  ()صمحمد
گفت: » علی را با سلطنتی که دوام ندارد، چه کار!« در حالی که شنیدند که میحریص است« با آنکه از او می

است که  )ص(و محمد )ع(وضعیت عیسیدیدند. این های آن را میبرگردانیدنش از دنیا و زینتزهد او و روی
 باشد.کاماًل آشکار و مشخص می

واألنبياء واألوصــــياء ال يحســــبون التهام الناس، أي: حســــاب كما هو حال العلماء غري العاملني 
ــخ  الخـالق؛ وـلذا ـفالـناس يتبعون العلـماء غري الـعاملني ويحـاربون  اـلذين يطلبون رضـــــا الـناس بســ

طالبون بحاكمية اهلل ِف أرضــه ســواء على مســتوى التشــريع أو التنفيذ، األنبياء واألوصــياء الذين ي
من قبل اهلل ســـبحانه  ا  ، والحاكم معينا  لهيإأي: )الدســـتور والحاكم(، فالبد أن يكون الدســـتور  

كرث الناس الذين يتبعون الشـــهوات ويرغبون بعافية الدنيا على حســـاب أوتعالى، وهذا ال يناســـب  
 عافية اآلخرة.

آورند؛ یعنی آن گونه که علمای غیرعامل انبیا و اوصیا، اتهامات وارد آمده از جانب مردم را به حساب نمی
کنند؛ از این رو است که مردم، پیرو علمای غیرعامل دهند، رفتار نمیرضایت مردم را بر خشم خدا ترجیح می

گذاری( و چه در ند، چه در تشریع )قانونشوند و با انبیا و اوصیا که خواهان حاکمیت خدا بر زمینش هستمی
خیزند. باید که قانون و دستور از طرف خدا باشد و حاکم نیز از طرف خدای تنفیذ )حاکمیت و اجرا(، به نبرد برمی

اند و متمایل به سبحان ومتعال انتخاب شود و این وضعیت، باب طبع بیشتر مردمی که پیرو شهوات گشته 
 باشند، نیست.برابر عافیت آخرت میراحتی و عافیت دنیا در 

رأِض ﴿كرثيـة بمـا ال مزيـد عليـه: خربنـا العليم الخبري بحـال األأوقـد 
َ رَثَ َمنأ ِِف األأ كأ

َ
َوِإنأ ُتِطعأ أ

 .(1)﴾ُيِضلُّوَك َعنأ َسِبيِل اّللَّ 

 
 . 116األنعام:  -1



 185                                                                                          (ثالث)اجلزء الاجلواب املنری عرب األثری

   
 

 

و اگر از  »توان بر آن افزود: خدای علیم خبیر وضعیت اکثریت مردم را، به ما خبر داده است که چیزی نمی
 .(1)«اکثریتی که در این سرزمین هستند پیروی کنی، تو را از راه خدا گمراه سازند

ِمُنونَ ﴿ اِس ال ُيؤأ رَثَ النَّ كأ
َ
 .(2)﴾َوَلِكنَّ أ

 . )3)«آورندولی بیشتر مردم ایمان نمی »

َت ِبُمؤأِمِننيَ ﴿ اِس َوَلوأ َحَرصأ رَثُ النَّ كأ
َ
 .(4)﴾َوَما أ

 .(5)«آورند، هر چند تو )به ایمان آوردنشان( حریص باشیبیشتر مردم ایمان نمی »

ِلنيَ ﴿ وَّ
َ رَثُ األأ كأ
َ
َلُهمأ أ  .(6)﴾َوَلَقدأ َضلَّ َقبأ

 .(7)« و پیش از آنها، بیشتر گذشتگان گمراه شدند »

رَثَُهمأ ال ﴿ كأ
َ
َناُهَما ِإالَّ ِبالأَحقِّ َوَلِكنَّ أ َلُمونَ َما َخَلقأ  .(8)﴾َيعأ

 .(9)« دانندو آن دو را جز به حق نیافریدیم، ولی بیشترشان نمی »

َلُمونَ ﴿ رَثُُهمأ ال َيعأ كأ
َ
ِ بَلأ أ ُد ّلِلَّ  .(10)﴾ُقِل الأَحمأ
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 .(1)« دانندبگو سپاس و ستایش از آِن خدا است ولی بیشترشان نمی »

ِ بَلأ  ُد ّلِلَّ ِقلُونَ ﴿ُقِل الأَحمأ رَثُُهمأ ال َيعأ كأ
َ
 .(2)﴾أ

 .(3)« اندیشندبگو سپاس و ستایش از آن خدا است ولی بیشترشان نمی »

َِ ِإَليأهِ ﴿ نأ َلُهمأ َحَرما  آِمنا  ُيجأ َوَلمأ نَُمكِّ
َ
َنا أ ــِ رأضــ

َ
َثَمَراُت   َوَقالُوا ِإنأ نَتَِّبِع الأُهَدى َمَعَك نَُتَخطَّفأ ِمنأ أ

قا   ٍء ِرزأ َلُمونَ  ُكلِّ يَشأ رَثَُهمأ ال َيعأ كأ
َ
 .(4)﴾ِمنأ َلُدنَّا َوَلِكنَّ أ

گفتند: اگر از هدایت همراه با تو پیروی کنیم، از سرزمینمان رانده خواهیم شد. آیا، آنها را در حرمی امن »
بیشترشان ای است از جانب ما؟ ولی  شود که این رزق و روزیجای ندادیم که همه گونه ثمرات در آن فراهم می

 . (5)«دانندنمی

كرث من ـهذه اآللـيات الثالث ملعرـفة خليـفة اهلل ِف أرضـــــه ـفاجتـماعـها ال أوال يحـتاج الـناس إلى 
ــم املأل األول الذي امتحنه اهلل  ــموا كما انقســ ــه، ولكنهم انقســ يكون إال  ِف خليفة اهلل ِف أرضــ

ـــجدوا وكفر   ــتكرب ولم يرض إـف من املالئكـة وســ ـــطة أبليس واســ ن يكون بيـنه وبني اهلل واســ
ــبـحاـنه لـلدالـلة على خليفـته ِف اآلرضـــــه(، وـهذه أ)خليـفة اهلل ِف  لـيات الثالث حـجة ـتاـمة من اهلل ســ

 رضه.أ

ی خدا در زمینش به بیش از این سه وسیله نیاز ندارند. این سه مورد، جز در مردم برای شناسایی خلیفه
شود ولی آنها درست مثل گروه نخستین، تفکیک ی خدا در زمینش، در هیچ کس دیگری جمع نمیخلیفه

ان گروهی که خدا امتحانشان کرد؛ فرشتگان ایمان آوردند و سجده کردند و ابلیس کفر ورزید و شدند؛ هم
ی خدا در زمینش(. این ای باشد )یعنی همان خلیفهاستکبار کرد و راضی نشد که بین او و خدا، واسطه

 باشند.میی او در زمینش گانه، حجت کامل خدای سبحان برای راهنمایی خلق به خلیفههای سهشاخص
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ــبحـاـنه وتـعالى إومع ذـلك فـ  ـــياء ـب ـيات ومتـعال ن  اهلل ســ ـــعة أـيد األنبـياء واألوصــ ولرحمـته الواســ
و مناقشـته أه  ئسـتقصـاإكثرية، منها: املعجزات والرؤى اليت يراها املؤمنون وغريها مما لسـت بصـدد  

 الدنيا واآلخرة. حفظهم اهلل ووفقهم لكل خري ِف )ع(فراجع ما كتبه اإلخوة أنصار اإلمام املهدي 

های بسیاری یاری با این حال خدای سبحان از سِر لطف و رحمت وسیعش، انبیا و اوصیا را با آیات و نشانه
بینند و سایر مواردی که به ها: معجزات و رویاهایی است که مومنین میی این آیات و نشانهداد که از جمله

مان از های برادرانها و نوشته توانید در این خصوص به کتاب دنبال باز کردن و بحث و بررسی آنها نیستم و می
که خدا حفظشان کند و توفیق هر خیری را در آخرت و دنیا را به آنها عطا فرماید، مراجعه  )ع(انصار امام مهدی

 نمایید.

وـيد بـها األنبـياء ألهميتـها وغفـلة الـناس عنـها أولكن فق  ســـــأـناقا جزئـية ِف املعجزات اليت 
ــألة اللبس ِف املعجزة والهدف منه فالناس يعرفون  وهي: م  اليت   االعـصـــ  )ع(ن  من معجزات موَس أســ
شـفاء املرن ِف زمن  )ع(فعى، وقد كانت ِف زمن انتشـر فيه السـحر، ومن معجزات عيىسـ أتحولت 

 القرآن ِف زمن انتشرت فيه البالغة. )ص(انتشر فيه الطب، ومن معجزات محمد

ی آنها تایید شدند، به دلیل اهمیتش و ی معجزه که انبیا به وسیلهگذرا درباره اما فقط به صورت جزئی و
نمایم: موضوع سوء تفاهم در مورد معجزه و هدف از آن. غفلتی که مردم در این خصوص دارند، بحثی می

عجزه باشد که تبدیل به افعی شد، و این م، عصا می)ع(دانند از جمله معجزات موسیهمان طور که مردم می
باشد، در زمانی که ، شفای بیماران می)ع(در زمانی رخ داد که سحر و جادوگری رایج بود، و از معجزات عیسی

باشد، در زمانی که بالغت بسیار شایع و منتشر شده ، قرآن می)ص(طب بسیار شایع بود، و از معجزات محمد
 بود.

انتشــر ِف ذلك الزمان أنه فق  لتتفوق وهنا يعلل من يجهل الحقيقة ســبب مشــابهة املعجزة ملا 
ــحرة واألطبــاء والبلغـاء ويثبــت اإلعجــاز، ولكن الحقيقــة الخــافيــة على النــاس مع أنهـا  على الســ

ك لل بس على من ال يعرفون إال  املـادة، فـاهلل أن هي آمـذكورة ِف القر ن  املعجزة املـاديـة جـاءت كـذـل
 بالغيب. ا  أن يكون إيمان سبحانه ال يرن أن يكون اإليمان ماديا ، بل البد

کسی که درکی از حقیقت ندارد، علت مشابهت معجزه با آنچه در آن زمان شایع بوده است را این گونه تحلیل 
شان را ثابت باشد تا عجز و ناتوانیوران میکند که هدف از معجزه، پیروزی بر ساحران و پزشکان و سخنمی
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ی مادی، ده با این که در قرآن ذکر شده است، این است که معجزهکند؛ ولی حقیقتی که بر مردم پوشیده مان
آید. خدای سبحان، شناسد، میهمراه با مقداری شبهه و پوشیدگی برای مقهور کردن کسی که جز ماده را نمی

 به ایمان مادی راضی نیست، بلکه ایمان باید مبتنی بر غیب باشد.

ِمُنوَن ِبالأَغيأِب َوُيقِ ﴿ ِفُقونَ الَِّذيَن ُيؤأ َناُهمأ ُينأ ا َرَزقأ الةَ َوِممَّ  .(1)﴾يُموَن الصَّ

 . (2)« کنندایم انفاق میدارند و از آنچه روزیشان، دادهآورند و نماز را به پا میآنان که به غیب ایمان می »

َمَن ِبالأَغيأِب ﴿ حأ َر َوَخيِشَ الرَّ كأ ِذُر َمِن اتََّبَع الذِّ ٍر َكِريمٍ ِإنََّما ُتنأ جأ
َ
ِفَرٍة َوأ ُه ِبَمغأ رأ  .(3)﴾َفَبشِّ

دهی که از قرآن پیروی کند و از خدای رحمان در نهان بترسد. چنین کس را به تنها، تو کسی را بیم می »
 . (4)« آمرزش و مزدی کریم بشارت بده

َمَن ِبالأَغيأِب َوَجاَء ِبَقلأٍب ُمِنيٍب ﴿ حأ  .(5)﴾َمنأ َخيِشَ الرَّ

 .(6)«اندکار آمدهترسند و با دلی توبها که در نهان از خدای رحمان میآنهایی ر  »

ِ  وَ ﴿ ــأ الأِقســ اُس بـِ
ِزَياَن ِلَيُقوَم النَـّ

اَب َواملأ ا َمَعُهُم الأِكتـَ نأَزلأنـَ
َ
اِت َوأ الأَبيِّنـَ ا بـِ

َلنـَ ــُ ا ُرســ لأنـَ ــَ رأســ
َ
دأ أ ا َلـقَ نأَزلأنـَ

َ
أ

ٌس َشِديٌد َوَمَناِفُع ِللنَّ 
أ
َ َقِويٌّ َعِزيزٌ الأَحِديَد ِفيِه بَأ ُصُرُه َوُرُسَلهُ ِبالأَغيأِب ِإنَّ اّللَّ ُ َمنأ َينأ َلَم اّللَّ  .(7)﴾اِس َوِلَيعأ

های روشن فرستادیم و به همراه آنها کتاب و ترازو را نیز نازل کردیم تا مردم عدالت ما پیامبرانمان را با دلیل»
افعی برای مردم است فرو فرستادیم، تا خدا بداند چه کسی را به پا دارند و آهن را که در آن نیرویی سخت و من

 . (8)«کند که خدا توانا و پیروزمند استبه نادیده، او و پیامبرانش را یاری می

 
 . 3البقرة:  -1
 .3بقره:  - 2
ـس:  -3  . 11ی 
 . 11یس:  - 4
5-  :  . 33ق 
 . 33ق:  - 6
 .25الحدید:  -7
 .25حدید:  - 8
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ن  أيمان بالغيب هو املطلوب والذي يريده اهلل ســــبحانه واملعجزة اليت ُيرســــلها ســــبحانه البد  فاإل
ــي حـيان يـمان ـبالغـيب ولـهذا يكون فيـها يشء من اللبس ولـهذا كـاـنت ِف كثري من األلْل ـئا  ُتبقي شــ

ــالهـا  ــر ِف زمـان إرســـ ا انتشــ ــابهـة مـل اُه َرُجال  َولَ ﴿مشـــ اُه َمَلكـا  َلَجَعلأنـَ ا َوَلوأ َجَعلأنـَ ِهمأ مـَ ا َعَليأ نـَ ــأ َلَبســ
ونَ  ــُ ــقطتهم  إهل املادة والذين ال يعرفون  أ، ولهذا وجد  (1)﴾َيلأِبسـ ــابه عذرا لسـ ا ﴿ال املادة ِف التشـ َفَلمَّ

وِتَي ُموََس 
ُ
ا أ ُفُروا ِبمـَ َوَلمأ َيكأ

َ
وِتَي ُموََس أ

ُ
ا أ َل ـمَ وِتَي ِمثـأ

ُ
ال أ الُوا َلوأ ا قـَ ِدنـَ اَءُهُم الأَحقُّ ِمنأ ِعنـأ ُل جـَ ِمنأ َقبـأ

َراِن َتَظاَهَرا َوَقالُوا ِإنَّا ِبُكلٍّ َكاِفُرونَ  حأ َراِن ﴿، فالتشــابه أمىســ عذرا  لهم ليقولوا:  (2)﴾َقالُوا ســِ حأ ســِ
 .﴾ِإنَّا ِبُكلٍّ َكاِفُرونَ ﴿و  ﴾َتَظاَهَرا

 ای که خداوند سبحانخواهد ایمان به غیب است و معجزهباشد و خداوند سبحان میآنچه مطلوب می
گذارد و از همین رو است که مقداری از شبهه و پوشیدگی فرستد دیگر جایی برای ایمان به غیب باقی نمیمی

در آن وجود دارد و به همین دلیل در بسیاری مواقع با آنچه که در زمان فرستادنش رایج بوده است، مشابهت 
فرستادیم و بر ایشان هم او را به صورت مردی میگزیدیم باز  و اگر )آن پیامبر را( از میان فرشتگان برمی  »دارد.  

. به همین (3)«نهادیم(اند بر جای میپوشند )این خلط و اشتباه که پدید آوردهپوشانیدیم که آنها میهمان می
ای برای سقوطشان شناسند، تشابهی که وجود دارد را بهانهگرایان و کسانی که جز ماده، چیزی نمیدلیل مادی

چون حق از جانب ما به سوی آنان آمد، گفتند: چرا آنچه به موسی داده شده به او داده نشده »دهند: قرار می
ده بود کافر نشده بودند؟ و گفتند که این هر دو، دو جادو است؟ آیا اینان پیش از این به آنچه به موسی داده ش

ای برای آنان بود تا . تشابه و شباهت، بهانه(4)«آوریمهستند که پشتیبان یکدیگرند و ما به هیچ یک ایمان نمی
 .«آوریمما به هیچ یک ایمان نمی » و «هر دو جادو هستند»بگویند: 

 .(5)جعل الشبهات عاذرا  لسقطاته( …ملنافقني: )وهو يصف أحد ا )ع(وقال أمري املؤمنني 

 
 .9األنعام:  -1
 . 48القصص:  -2
 .9انعام:  - 3
 . 48قصص:  - 4
: )دعه یا عمار فإنه لم یأخذ من الدین إال  ما قاربه من الدنیا، وعلی عمد  -وقد سمعه یراجع المغیرة بن شعبة کالمًا  -لعمار بن یاسر  )ع(قال أمیر المؤمنین -5

 . 95ص 4لبس علی نفسه لیجعل الشبهات عاذرًا لسقطاته( نهج البالغة بشرح محمد عبده: ج
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تا شبهات را عذری برای سقوط خود قرار  »....فرماید: در وصف یکی از منافقان می )ع(امیر المومنین
 .(1)دهد«

ا  يمان بالغيب أي مساحة ويكون ذا كانت املعجزة قاهرة وال تشابه فيها فعندها ال يبقى لْلإأم 
ستسالم وهو غري إبل    ا  سالم إيمان وال يكون  إيمان وقهر عليه، وهذا ال يكون  لجاء لْلإاألمر عندها  

وا  ﴿مرهلل وال يريده اهلل وال يقبله،   يا  َوَعدأ ُن َوُجُنوُدُه بَغأ َعوأ َبَعُهمأ ِفرأ تأ
َ
َر َفأ رائيَل الأَبحأ ــأ نَا ِبَبيِن ِإسـ َوَجاَوزأ

لِ َحىتَّ  ــأ ُســ ا ِمَن املأ نـَ
َ
َل َوأ رائـي ــأ ِه بَُنو ِإســ  بـِ

تأ ِذي آَمنـَ َه ِإالَّ الَـّ هُ ال ِإلـَ نَـّ
َ
ُت أ اَل آَمنـأ هُ الأَغَرُق قـَ َركـَ دأ

َ
، ( 2) ﴾ِمنيَ ِإَذا أ

ــلم وقبل أن يموت، ولكن اهلل ال يرن وال يقبل هذا اإل ــتسـ ــلم أو قل يسـ يمان ففرعون يؤمن ويسـ
ِسِدينَ ﴿ذا الجواب:  سالم ويجيبه اهلل سبحانه بهوهذا اإل ُفأ ُل َوُكنأَت ِمَن املأ َن َوَقدأ َعَصيأَت َقبأ  . ( 3)﴾آآلأ

ای در آن باقی نماند، هیچ جایی برای ایمان به غیب باقی اما اگر معجزه، قاهره باشد و هیچ تشابهی و شبهه
شود که  در حقیقت، ایمان نیست و چیزی اش ایمانی خواهد بود که با زور و اجبار حاصل میماند و نتیجه نمی

باشد و خداوند خواهان چنین ت خدا نمیاز اسالم در آن وجود ندارد بلکه تسلیم شدنی است که مورد رضای
ما بنی اسرائیل را از دریا گذرانیدیم. فرعون و لشکریانش به قصد ستم و تعدی »پذیرد:  چیزی نست و آن را نمی

ی غرق شدن قرار گرفت و گفت: ایمان آوردم که هیچ به تعقیبشان پرداختند. تا جایی که فرعون در آستانه
آورد . فرعون ایمان می( 4)«اند نیست، و من از تسلیم شدگانمائیل به آن ایمان آوردهخداوندی جز آن که بنی اسر 

شود )درست( قبل از مردنش ولی خدا از این ایمان راضی نیست و شود و یا حداقل، تسلیم میو مسلمان می
آوری(؟! )ایمان میآیا اکنون  »دهد: پذیرد و خدای سبحان این گونه جوابش را میاین ایمان و اسالم را نمی

 . (5)« کردی و از مفسدان بودیدر حالی که  تو پیش از این عصیان می

نه إيمان جاء بسـبب معجزة قاهرة ال مجال ملن ال يعرفون إال  هذا العالم املادي إلى تأويلها أو هذا أل
ــبـهة على من آمن بـها، وبـهذا لم يبق مـجال للغـيب اـلذي يرـيد اهلل اإليـمان ـبه ومن خالـله،  إدـخال الشــ

ِتَيُهُم ﴿يـمان إوليس  ا  لـجاء وقهرإـنه يكون فعـند ـهذا الـحد ال ُيقـبل اإليـمان؛ أل
أ
أ نأ تـَ
َ
ُظُروَن ِإالَّ أ لأ َينأ هـَ

 
 لبس عمد وعلی الدنیا، من قاربه ما إال   الدین من یأخذ لم  فإنه عمار یا دعهفرماید: »عمار بن یاسر می کند که امیرالمومنین)ع(بهمغیرة بن شعبه نقل می  - 1

کند و به عمد، مطلب را بر خود فهمد جز آنچه او را به دنیا نزدیک می ای عمار! او را رها کن. او از دین چیزی نمی« )لسقطاته  عاذراً  الشبهات  لیجعل نفسه علی
 . 95ص  4(. نهج البالغه با شرح محمد عبده: ج پوشاند تا شبهات را عذری برای سقوط خود قرار دهد

 .)ع(، وراجع شرح اْلیة في کتاب تفسیر آیة من سورة یونس، وهو مما کتبه یماني آل محمد 90یونس:  -2
 . 91یونس:  -3
 های یمانی آل محمد)ع(مراجعه نمایید.ی یونس« از کتابسورهای از . همچنین به تفسیر آیه در کتاب »تفسیر آیه90یونس:  - 4
 . 91یونس:  - 5
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َفُع نَفأ  اِت َربِـَّك ال َينأ ُض آيـَ ِتي بَعأ
أ
أ َم يـَ اِت َربِـَّك َيوأ ُض آيـَ ِتَي بَعأ

أ
أ وأ يـَ
َ
ِتَي َربُـَّك أ

أ
أ وأ يـَ
َ
ُة أ اَلِئكـَ ااملأ ا َلمأ ســـــا  ِإيـمَ نـُهَ

َتِظُرونَ  ِل انأَتِظُروا ِإنَـّا ُمنأ ا  قـُ ا َخريأ اِنـهَ بـَتأ ِِف ِإيمـَ ــَ وأ َكســ
َ
ُل أ ِا ال ﴿،  (1)﴾َتُكنأ آَمنـَتأ ِمنأ َقبـأ َم الأَفتأ لأ َيوأ قـُ

َظُرونَ  َفُع الَِّذيَن َكَفُروا ِإيَمانُُهمأ َوال ُهمأ ُينأ يمان اإللجاء وقهر الناس على  إولو كان اهلل يريد  ،  (2)﴾َينأ
َراِن َتَظاَهَرا﴿ن يقول:  أحد  ه معجزات قاهرة المجال معها ألئنبياأرســـل مع أل حأ َغاُث ﴿و أ  ﴾ســـِ ضـــأ

َ
أ

لُونَ  وَّ
َ ِسَل األأ رأ
ُ
ِتَنا ِب َيٍة َكَما أ

أ
ََتَاُه بَلأ ُهَو َشاِعٌر َفلأَيأ الٍم بَِل افأ حأ

َ
 .(3)﴾أ

دست آید، مجالی برای آنان که جز این عالم ی قاهره به این به آن علت است که ایمانی که به سبب معجزه
اند، شبهه وارد نمایند و گذارد تا آن را تاویل کنند و بر آنان که به آن ایمان آوردهشناسند باقی نمیمادی را نمی

خواهد، باقی ی آن و از طریق آن میبه این تریتب مجالی برای ایمان به غیبی که خداوند ایمان را به واسطه
شود، چرا که این نوع ایمان، پناه بردنی از روی قهر و اجبار است و . بنابراین چنین ایمانی پذیرفته نمیماندنمی

آیا انتظاری جز آن دارند که فرشتگان نزدشان بیایند؟ یا پروردگارت؟ »گردد. ایمان حقیقی محسوب نمی
های خدا آشکار شود، ایمان کسی که های خدا بر آنها ظاهر شود؟ روزی که برخی نشانهای از نشانهیانشانه

پیش از آن ایمان نیاورده یا از ایمانش خیری به دست نیاورده باشد، برایش سودی نخواهد داشت. بگو: چشم 
)در روز فتح و گشایش، ایمان آوردن کافران سودشان ندهد و مهلت نیز  (4)«به راه باشید، ما نیز چشم به راهیم

خواست که مردم را از روی ناچاری و به اجبار مومن کند، با انبیایش، معجزات خداوند میداده نشوند(. اگر 
فرستاد تا مجالی برای کسی باقی نماند تا بگوید: » هر دو جادو هستند «  یا بگویند » کننده میقاهره و ناتوان

آن گونه که به پیامبران  بندد یا شاعری است پس برای ما ازهای پریشان است، یا دروغی است که میخواب 
 .(5)ای بیاورد «پیشین داده شده بود معجزه

اَس َحىتَّ َيُكونُوا ﴿قال تعالى:  ِرُه النَّ نأَت ُتكأ
َ
َفأ
َ
رأِض ُكلُُّهمأ َجِميعا  أ

َ اَء َربَُّك آَلَمَن َمنأ ِِف األأ َوَلوأ شـَ
ِمِننيَ   .(6)﴾ُمؤأ

 
 . 158األنعام:  -1
 . 29السجدة:  -2
 . 5األنبیاء:  -3
 .29سجده:  - 4
 . 5انبیا:  - 5
 . 99یونس:  -6
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آورند؛ آیا تو اند ایمان میی کسانی که در روی زمینهمه  » اگر پروردگار تو بخواهد، فرماید:خدای متعال می
 . (1)داری که ایمان بیاورند؟«مردم را به اجبار وامی

لَّما  ﴿وقال تعالى:  وأ سـُ
َ
رأِض أ
َ نأ َتبأَتِغَي نََفقا  ِِف األأ

َ
َت أ َتَطعأ ُهمأ َفِإِن اسـأ َراضـُ َك ِإعأ َوِإنأ َكاَن َكرُبَ َعَليأ

تِ 
أ
َماِء َفَتأ ُ َلَجَمَعُهمأ َعَلى الأُهَدى َفال َتُكونَنَّ ِمَن الأَجاِهِلنيَ ِِف السَّ  .(2)﴾َيُهمأ ِب َيٍة َوَلوأ َشاَء اّللَّ

برگردانیدن از آنها بر تو گران است، خواهی نقبی در زمین اگر اعراض و روی »فرماید: خدای متعال می
برد؛ پس، ای برایشان بیاوری، اگر خدا بخواهد، همه را به راه راست میبجوی یا نردبانی بر آسمان بنه تا معجزه

 .(3)« از نادانان مباش

ن خالل الغيـب ولم يرض يمـان بـالغيـب وم يمـان بـالغيـب وجعـل اإلفـالحمـد هلل الـذي رهلل بـاإل
ـهل القلوب الحـية والبصـــــائر الـناـفذة من أيـمان ـبامـلادة ولم يجعـله ـبامـلادة ومن خالل امـلادة؛ ليتمزي ـباإل

 عمي البصائر ومختومي القلوب.

ی خداوند است که به ایمان از طریق غیب، رضایت داد و ایمان را همراه با غیب و سپاس و ستایش شایسته
داد و به ایمان بر اساس ماده رضایت نداد و آن را با ماده و از طریق ماده قرار نداد تا به این از میان غیب قرار 

 های مهر زده شده، متمایز گردند.های نابینا و قلبهای بینا از دیدههای زنده و چشموسیله صاحبان قلب

ترك أفتا الباب وكتفي بالقليل وبأن بقي الكثري ليناقا ِف هذا املوضوع ولكين  إنه وأوالحق  
 ، انتهى كالم السيد أحمد الحسن.(4)الباقي للمؤمنني ليتوسعوا فيه(

حق همان است که گفته شد، حتی اگر بسیاری از افراد باشند که در این موضوع بحث و مناقشه کنند. من 
گذارم تا آن را شرح میفقط به مقداری کم و برای گشودن باب )بحث( اکتفا کردم و بقیه را برای مومنان باقی 

 .)ع(پایان کالم سید احمد الحسن (5)و بسط دهند«

 
 . 99یونس:  - 1
 . 35األنعام:  -2
 . 35انعام:  - 3
 . 50 –  43: ص)ع(مقتبس من کتاب الجهاد باب الجنة للسید أحمد الحسن   -4
 . 50تا  43: ص )ع(برگرفته از کتاب »جهاد، درب بهشت« سید احمد الحسن - 5
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ا قولك إن  املهدي   من أهل السنة فمن أين لك هذا، وما دليلك عليه ؟ )ع(أم 

 از اهل سنت است، از کجا این مطلب را فهمیدی؟ و دلیلت بر آن چیست؟ )ع(اما این سخِن تو که مهدی

اِنيُِّكمأ وَ ﴿ مـَ
َ
أ ا  َليأَس بـِ ِ َوِليـ  دأ لـَهُ ِمن ُدوِن اّلل  ِه َوالَ َيـجِ َز بـِ  ُيجأ

وءا  ــُ لأ ســ مـَ اِب َمن َيعأ ِل الأِكتـَ هـأ
َ
اِنيِّ أ مـَ
َ
ال أ

 .(1)﴾َوالَ نَِصريا  

نه بر وفق مراد شما است و نه بر وفق مراد اهل کتاب؛ که هر کس مرتکب کار ناشایستی شود، جزایش را  »
 .(2)« و یاوری نیابدببیند و جز خدا را برای خویش دوست 

فك بحقيقة املذاهب اليت بيد الناس، وُيعرفك   )ع(األولى بك أن تهتدي إلى املهدي   أوال  وهو سيعر 
 املذهب الحق منها. 

 أنصار اإلمام املهدي )مكن اهلل له ِف األرض( - اللجنة العلمية

هدایت شوی و او حقیقت مذاهبی که مردم دارند را به شما  )ع(برای شما بهتر است که اواًل به سوی مهدی
 نمایاند.نشان خواهد داد و مذهب حق را از میان آنها به شما می

 )خداوند در زمین تمکینش دهد( )ع(انصار امام مهدی - هیأت علمی

****** 

 کند؟ : آیا یمانی به سوی خویش دعوت می ۲۷۱پرسش 

 وسلم على محمد وآل محمد. بسمه تعالى وبحمده، اللهم صل :271السؤال/ 

 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

 
 . 123النساء:  -1
 . 123نسا:  - 2
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نفسـه وال يذكر  تذكر أن  سـيدنا اليماني آل محمد ال يدعو إلى  )ع(ِف روايات أهل بيت العصـمة
عندكم محمد، وكما هو معرف   أنه اليماني، بل الناس ســـوف تعرف حقيته وتقول بأنه اليماني آل
ــيد أحمد بن الحســــن هو اليماني كيف يكون ذلك وأهل يقولون بأن  اليماني ال   )ع(البيت بأن  الســ

)ال توـجد راـية أـهدى من راـية اليـماني؛ ألنـها   )ع(املـهدي  ـيدعو إلى نفســـــه، ولكن ـيدعو إلى اإلـمام
 ). تدعو إلى صاحبكم وإلى طرق مستقيم

 وسلم على محمد وآل محمد. صلربي  وآخر دعوانا الحمد هلل رب العاملني،
 العراق -املرسل: أبو محمد 

 محمد. وآل محمد علی وسلم صل اللهم و بحمده، تعالی بسمه
 وبرکاته. الله ورحمة علیکم السالم

گوید که او یمانی خواند و نمیبیان شده است که یمانی به سوی خود نمی )ع(در روایات اهل بیت عصمت
است بلکه مردم خودشان حقیقت او را خواهند فهمید و خواهند گفت که او یمانی است؛ نه آن گونه که شما 

فرمایند می  )ع(گویید سید احمد الحسن یمانی است؛ چگونه چنین چیزی ممکن است در حالی که اهل بیتمی
خواند )پرچمی هدایتگرتر از پرچم یمانی فرا می )ع(خواند بلکه به سوی امام مهدییمانی به سوی خود نمی که

 کند(.نیست زیرا او شما را به صاحبتان و به راه راست دعوت می
 محمد. وآل محمد علی وسلم صل ربي العالمین، رب  لله و در پایان: الحمد

 عراق -فرستنده: ابومحمد 

ه اليـماني، ـبل أي الجواب: ن ـهذه الرواـيات اليت ـتذكر أن  اليـماني ال ـيدعو لنفســـــه، وال ـيذكر أنـ 
 الناس سوف تعرف حقيقته وتقول أنه اليماني ؟

 پاسخ: 
گوید که او یمانی است، بلکه مردم، خود خواند و نمیگویند یمانی به سوی خودش فرانمیاین روایاتی که می

 که او یمانی است، کجا هستند؟ گویند شناسند و میحقیقتش را می

ا ال  ه اليـماني أليس ـهذا تكليف بـم ار وهو ال يقول أـن ه ـيدخـل الـن ثم كيف يكون االلتواء علـي
يطاق، وهل ســمعت يوما  حجة من حجج اهلل ال يعرف نفســه للناس ؟ ثم بأي صــفة يطالب الناس 
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ب أن يكون تحت إمرته باالجتماع حوله ليمهد لْلمام املهدي فهو صــاحب راية وصــاحب الراية يج
 جيا فكيف يتم جمع هذا الجيا بدون دعوة عقائدية يؤمن بها هذا الجيا ويقاتل ألجلها؟

کند در حالی که  او خود را به عنوان یمانی معرفی نکرده است؟ چگونه سرپیچی از او شخص را وارد آتش می
های خدا، خود ای که حجتی از حجتهآیا این تکلیفی نیست که انجامش بیش از طاقت مردم باشد؟ آیا شنید

را معرفی نکرده باشد؟ در این صورت، با کدام ویژگی از مردم بخواهد تا به دورش جمع شوند تا برای امام 
سازی نماید؟ در حالی که او صاحب پرچم است و باید که سربازان زیر فرمان صاحب پرچم زمینه )ع(مهدی

یچ دعوت عقیدتی که به آن ایمان بیاورند و برای آن بجنگند، جمع باشند. حال چگونه این لشکریان بدون ه
 شوند؟

ا كلمة يدعوا لْلمام املهدي   فهي ال تناِف أن يعرف اليماني نفـسه للناس. ثم كيف يدعو  )ع(أم 
ـــها جـيدا   ـله والـناس ال تعرف من هو وـما هو تكليفهم تـجاـهه، وإلـيك رواـية اليـماني لكي تتفحصــ

 وال يخفى عليك شيئا  منها:

بشناساند.   خواند،  منافاتی با آن ندارد که یمانی خودش را به مردمفرامی  )ع(اما این سخن که او به امام مهدی
دانند که مدعی، چه کسی است؟ و تکلیف مردم دربرابر او چه چگونه به سوی او بخواند در حالی که مردم نمی

 کنم تا به دقت بررسی نمایی تا چیزی از آن بر تو پوشیده نماند. خواهد بود؟ تو را به روایت یمانی دعوت می

ا بالنسـبة لحدود شـخصـية اليماني: فقد ورد ِف ال : )وليس ِف الرايات راية )ع(رواية عن الباقر  أم 
أهدى من راية اليماني، هي راية هدى؛ ألنه يدعو إلى ـصاحبكم، فإذا خرج اليماني حرم بيع الـسالو 
ــلم أن  ــلم، وإذا خرج اليـماني ـفانهض إلـيه ـفإن رايـته راـية ـهدى، وال يـحل ملســ على الـناس وكـل مســ

 ، وفيها:(1)ر؛ ألنه يدعو إلى الحق وإلى طريق مستقيم(يلتوي عليه، فمن فعل ذلك فهو من أهل النا

تر یافتهها، پرچمی هدایتروایت شده است: »....در میان پرچم  )ع(درخصوص شخصیت یمانی: از امام باقر
کند. هنگامی که یمانی تان دعوت میاز پرچم یمانی نیست؛ پرچم هدایت، همان است زیرا او به سوی صاحب

شود. هنگامی که یمانی خروج کرد به سوی او به سالح بر مردم و بر هر مسلمانی حرام می  خروج کرد، فروختن
گردانی از آن برای مسلمان، شایسته و جایز نیست و هر کس پا خیز چرا که پرچم او پرچم هدایت است و روی

 
 . 232ص 52، بحار األنوار: ج264غیبة النعماني: ص  -1
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. نکات (1)کند«میخواند و به راه مستقیم دعوت که چنین کند از اهل آتش است چرا که یمانی به حق فرامی
 زیر قابل توجه است:

ار(: وـهذا يعين أن  اليمـاني:  ه فمن فـعل ذـلك فهو من أـهل الـن ــلم أن يلتوي علـي أوال : )ال يحـل ملســ
ــهم عـنه يدخلهم  ــخب حـجة على الـناس، بحـيث إن  إعراضــ ــاحب والية إلهـية(، فال يكون شــ )صــ

أرضــه(، وهم أصــحاب الوالية اإللهية من جهنم، وإن صــلوا وصــاموا إال  إذا كان من: )خلفاء اهلل ِف 
 األنبياء واملرسلني واألئمة واملهديني.

گردانی از آن برای مسلمان، شایسته و جایز نیست و هر کس که چنین کند از اهل آتش است«: اول: »روی
گر و این یعنی یمانی، صاحب والیت الهی است؛ و امکان ندارد که شخصی حجت بر مردم باشد به طوری که ا

از او روی برگردانند، وارد آتش شوند حتی اگر نماز بخوانند و روزه بگیرند، مگر آنکه این شخص از خلفای خدا 
 باشند. در زمینش باشد که آنها صاحب والیت الهی یعنی انبیا، مرسلین، ائمه و مهدیین می

دعوة إلى الحق  ــتقيم(: واـل ه يـدعو إلى الحق وإلى طريق مســ انيـا : )أـن ــتقيم، أو ـث والطريق املســ
الصــرا  املســتقيم تعين: )أن  هذا الشــخب ال يخطأ فُيدخل الناس ِف باطل أو يخرجهم من حق(، 
ــبا لـهذا القـيد أو الـحد ـفاـئدة ِف تـحدـيد  ـــمة(، وبـهذا املعىن يصــ ــوص العصــ ــوم منصــ أي إـنه: )معصــ

ا افَتاض أي معىن آخر لهذا الكالم )يدعو إلى الحق وإل ى طريق مســتقيم(، شــخصــية اليماني، أم 
ه يجعــل هــذا الكالم منهم ــيــة اليمــاني  )ع(فــإنــ  ــخصــ بال فــائــدة، فال يكون قيــدا  وال حــدا  لشــ

 من ذلك. )ع(وحاشاهم

کند«: دعوت به حق و راه مستقیم یعنی این شخص دچار خطا دوم: »او به حق و راه مستقیم دعوت می
اید؛ به عبارت دیگر، این فرد معصومی است که برای شود تا مردم را به باطل بکشاند یا از حق خارجشان نمنمی

شود. هر برداشت دیگری وی نص  وجود دارد و با این معنی و با این قید، حدود شخصیت یمانی مشخص می
کند و حد  و قیدی برای را بی معنی می  )ع(کند«، کالم امامدر معنی عبارت »او به حق و راه مستقیم دعوت می

 چنین کنند. )ع(ی اطهارشود و حاشا که ائمهمیشخصیت یمانی قایل ن

م ِف أوال  وثانيا : إن  اليماني: )حجة من حجج اهلل ِف أرضـــه ومعصـــوم منصـــوص  النتيجة مما تقد 
ــول  ــوص القطعيـة الـداللـة إن  الحجج بعـد الرســ ــمـة(، وقـد ثبـت بـالروايـات املتواترة والنصــ العصــ
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وبعدهم املهديني اإلثين عشر، وال حجة هلل ِف األرض معصوم   )ع(هم: األئمة اإلثين عشر  (ص)محمد
ــ منهم ــماء. وقد مَضـ ــاالت السـ ــر   )ع(غريهم، وبهم تمام النعمة وكمال الدين وختم رسـ أحد عشـ

ام املـهدي  ام، وبقي اإلـم ام املهـدي  )ع(إـم ا ، واليمـاني ـيدعو إلى اإلـم ــر مهـدـي د أن  )ع(واإلثىن عشــ فالـب
ــر مـهدـيا  بـعده هم من وـلده:  يكون اليـماني أول املـهديني؛ ٍض ﴿ألن  األـحد عشــ ا ِمنأ بَعأ ـهَ ــُ ضــ يَـّة  بَعأ ُذرِّ

ِميٌع َعِليمٌ  ــَ ُ ســ ام املهـدي (1)﴾َواّللَّ أخرين عن زمن ظهور اإلـم أتون مـت ة الـعدل )ع(، وـي ل هم ِف دوـل ، ـب
املؤمنني باإلمام  ، وهو أول)ع(اإللهي، والثابت أن  أول املهديني هو: )املوجود ِف زمن ظهور اإلمام املهدي 

ــول  )ع(املهـدي  ــيـة رســ ِف بـدايـة ظهوره وتحركـه، لتهيئـة القـاعـدة للقيـام(، كمـا ورد ِف وصــ
 . ومن هنا ينحصر شخب اليماني باملهدي األول من اإلثين عشر مهديا .(2)(ص)اهلل

ر زمینش های خداوند سبحان دشود: »یمانی حجتی از حجتالذکر حاصل میای که از دو مورد فوقنتیجه 
های خدا پس از شود که حجتهای متواتر و متون غیرقابل انکار ثابت میباشد«. با روایتو معصوم به نص  می

باشند و هیچ حجت معصوم خداوندی غیر از می )ع(و پس از آنها دوازده مهدی )ع(دوازده امام )ص(نبی اکرم
یابد. یازده های آسمانی پایان میگردد و رسالتمیشود، دین کامل آنها وجود ندارد. توسط آنها نعمت تمام می

خواند پس می )ع(اند. یمانی به سوی امام مهدیو دوازده مهدی باقی )ع(اند و امام مهدیامام از آنها درگذشته
فرزندانی، برخی از نسل برخی دیگر،  »باید اولین مهدیین باشد زیرا یازده مهدی پس از او از فرزندان او هستند 

یابند و آیند و در دولت عدل الهی ظهور میمی )ع(، که پس از ظهور امام مهدی( 3)« داوند شنوا و دانا استو خ
، حضور دارد و او اولین ایمان )ع(شود که اولین مهدیین کسی است که »در زمان ظهور امام مهدیثابت می

در ابتدای ظهور و حرکتش است تا مقدمات را برای قیام آماده سازد«؛ همان گونه  )ع(آورندگان به امام مهدی
و به این ترتیب شخصیت یمانی منحصر به مهدی اول از مهدیین  (4)آمده است ص()که در وصیت رسول خدا

 شود.گانه میدوازده

اســمه وصــفاته ومســكنه بالتفصــيل، فاســمه أحمد   )ع(واملهدي األول بيَّنت روايات أهل البيت
ــرائـيل   -وكنيـته عـبد اهلل  ــرائيلي قهرا  عليهم ورغم أنو -أي إســ فهم. أي إن  الـناس يقولون عـنه إســ

 
 . 34آل عمران:  -1
 .)ع(، وراجع کتاب الوصي والوصیة وغیره من إصدارات أنصار اإلمام المهدي151راجع غیبة الشیخ الطوسي: ص -2
 . 34آل عمران:  - 3
 .)ع(های انتشارات انصار امام مهدیکتابو کتاب »وصی و وصیت« و سایر  151رجوع نمایید به غیبت شیخ طوسی ص   - 4
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: )أسـمي أحمد وأنا عبد اهلل أسـمي إسـرائيل، فما أمره فقد أمرني وما عناه فقد (ص)وقال رسـول اهلل
 .(1)عناني(

اند. اسمش احمد و ، مهدی اول را با اسم، صفت و مسکن به طور دقیق توصیف کرده)ع(روایات اهل بیت
نامند. رغم میلشان او را اسراییلی میعلیـ است یعنی مردم به ناچار و یعنی اسراییلـاش عبد الله کنیه 

ی خدایم که اسمم اسراییل است؛ هرچه به او دستور داد، به من فرمود: »اسمم احمد است، بنده )ص(پیامبر
 .(2)ای بر او اشاره کرد، بر من هم کرد«هم داد و هر معنی

ه األيمن أثر( و   ،(3)البصــــرة(واملهدي األول هو أول الثالث مائة وثالثة عشــــر، وهو: )من  و )ِف خد 
و )فيه وصية   ،، و )ِف ظهره ختم النبوة((4)  ()ع()ِف رأسه حزاز( و )جسمه كجسم موَس بن عمران  

( و )هو أعلم الخلق بعد األئمة بالقرآن والتوراة واإلنجيل( و )عند أول ظهوره يكون (ص)رســـول اهلل
 .(5)ثم ذكر شابا  فقال إذا رأيتموه فبايعوه فانه خليفة املهدي(  …: ))ص(شابا (، قال رسول اهلل

ی و »بر گونه (6)است و او: »از بصره است« )ع(مهدی اول، اولین نفر از سیصد و سیزده یار امام مهدی
و »مهر  (7)است« )ع(راستش اثری است« و »در سرش شوره دارد« و »اندامش مانند اندام موسی بن عمران

همراه او است« و »او داناترین مردم پس از ائمه به تورات و  )ص(ر کمر دارد« و »وصیت رسول اللهنبوت د

 
 . 397ص 24، بحار األنوار: ج44ص 1تفسیر العیاشي: ج -1
 .178 ص 7 ج : األنوار ؛  بحار  44 ص 1 عیاشی: ج تفسیر - 2

  .289قال أمیر المؤمنین، قال: )سمعت رسول الله)ص(، قال: أولهم من البصرة، وآخرهم من الیمامة( المالحم والفتن للسید ابن طاووس: ص 3-
ا إبراهیم بن دثنُجمعت الصفات المذکورة أعاله وغیرها في الروایة التي رواها الشیخ النعماني في الغیبة، قال: حدثنا أبو سلیمان أحمد بن هوذة، قال: ح -4

: )جعلت فداك، )ع(قر  إسحاق النهاوندي، قال: حدثنا عبد الله بن حماد األنصاري، قال: حدثنا عبد الله بن بکیر، عن حمران بن أعین، قال: قلت ألبي جعفر البا
ینارًا، أو تجیبني فیما أسألك عنه. فقال: یا حمران، سل إني قد دخلت المدینة وفي حقوي همیان فیه ألف دینار، وقد أعطیت الله عهدًا أنني أنفقها ببابك دینارًا د

مي ؟ فقال: ذاك تجب، وال تنفقن دنانیرك. فقلت: سألتك بقرابتك من رسول الله)ص( أنت صاحب هذا األمر والقائم به ؟ قال: ال. قلت: فمن هو، بأبي أنت وأ
 . 223غیبة النعماني: ص نکبین، برأسه حزاز، وبوجهه أثر، رحم الله موسی(المشرب حمرة، الغائر العینین، المشرف الحاجبین، العریض ما بین الم

 . 30بشارة اإلسالم : ص -5
 . 298«. مالحم و الفتن سید بن طاووس: ص شنیدم رسول الله)ص( فرمود: اولین آنها از بصره است و آخرینشان از یمامهامیرالمومنین)ع(فرمود: » - 6
صفات در روایتی که شیخ نعمانی در کتاب غیبت نعمانی آورده است، جمع شده است. روایت کرده است: ابوسلیمان احد بن صفات مذکور و همچنین سایر  - 7

جعفر)ع(گفتم: فدایت هوده از ابراهیم بن اسحاق نهاوندی از عبدالله بن حماد انصاری از عبد الله بن بکیر از حمران بن اعین روایت کرده است که گفت: به ابو
پرسم، ام هزار دینار بود. با خدا عهد کردم که بر آستان شما، دینار به دینار آن را صدقه بدهم یا پاسخ مرا از آنچه میبه مدینه داخل شدم در حالی که در کیسه گردم،  

دهم که آیا شما صاحب این امر می «. گفتم: به نزدیکیت به رسول الله)ص( سوگندت ای حمران، بپرس، جواب بگیر و دینارهایت را انفاق مکنبدهی. فرمود: »
ی متمایل به سرخ دارد، چشمانی فرورفته دارد، ابروانی بلند دارد، بین چهره«. گفتم: پدر و ماردم به فدایت، پس او کیست؟ فرمود: » نهو قائم هستی؟ فرمود: »

 . 223«. غیبت نعمانی: ص اش اثری است، خداوند موسی را رحمت کندهایش عریض است، سرش شوره دارد و بر چهرهشانه
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فرمود: ».... سپس جوانی را یاد کرد و  )ص(انجیل و قران است« و »در ابتدای ظهورش جوان است«. پیامبر
 .(1)است« )ع(ی مهدیفرمود هرگاه او را دیدید، با او بیعت کنید که او خلیفه

د اهلل  ه، عن أمري املؤمنني )ع(عن أبي عـب اـئ ــول اهلل)ع(، عن آـب ة اليت  )ص(، قـال: قـال رســ ِف الليـل
وـصيته حىت  )ص(: )يا أبا الحـسن، احـضر ـصحيفة ودواة فأملى رـسول اهلل)ع(كانت فيها وفاته لعلي  

ــر  ــر إماما  ومن بعدهم اثنا عشــ ــع، فقال: يا علي، إنه ســــيكون بعدي اثنا عشــ انتهى إلى هذا املوضــ
إلى  )ع(وليسـلمها الحسـن  -وسـاق الحديث إلى أن قال:  -مهديا ، فأنت يا علي أول اإلثين عشـر إمام 
ــتحفظ من آل محـمد ــر إـماـما ، ثم يكون من  )ع(ابـنه م و م د املســ ــر ـفذـلك اثـنا عشــ بـعده اثـنا عشــ

مهديا ، فإذا حضــرته الوفاة فليســلمها إلى ابنه أول املهديني له ثالثة أســامي: اســم كاســمي واســم 
 .(2)أبي، وهو عبد اهلل، وأحمد، واالسم الثالث املهدي، وهو أول املؤمنني(
 أنصار اإلمام املهدي )مكن اهلل له ِف األرض( - اللجنة العلمية

در شبی که  )ص(نقل شده است که فرمود: »رسول الله )ع(از پدرانش از امیرالمومنین )ع(از امام صادق
وصیتش را   )ص(فرمود: »... یا اباالحسن صحیفه و دواتی حاضر کن. و پیامبر خدا  )ع(وفاتش واقع شد به علی

 )ع(ز آنها دوازده مهدیامال فرمود تا به این جا رسید که فرمود: یا علی پس از من دوازده امام خواهند بود و پس ا
 )ع(دهد تا آنجا که فرمود: و حسن.... و سپس حدیث را ادامه میهستند، یا علی تو نخستین دوازده امام هستی

باشند و سپس دوازده تسیلم کند و ایشان دوازده امام می )ع(آن را به فرزندش، محمد، مستحفظ از آل محمد
باشد. پس اگر وقت وفاتش رسید، خالفت را به فرزندش نخستین مهدیین تسیلم کند بعد از او می )ع(مهدی

که سه نام دارد، نامی مانند نام من و نام پدرم که عبدالله و احمد است، و نام سوم مهدی است و او اولین 
 .(3)(۱۵۰باشد« )غیبت طوسی: ص آورنده میایمان

 )خداوند در زمین تمکینش دهد( )ع(یانصار امام مهد  - هیأت علمی

****** 

 
 . 30بشارت االسالم: ص  - 1
 . )ع(الجواب مستفاد من أحد أجوبة السید الیماني أحمد الحسن  -2
 باشد.های سید یمانی، احمدالحسن)ع(میپاسخ، برگرفته از یکی از پاسخ -  3
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 غایب شد؟ )ع(: چرا امام۲۷۲پرسش 

 السادة ِف موقع املهديون دامت بركاتهم .. السالم عليك :272السؤال/ 

ــألكم أيها الناس ملاذا كتب اهلل تعالى على املولى )عجل اهلل فرجه( الغيبة ؟؟ وأنتم  أود أن أسـ
أنتم إلى أي مـخابرات تنتمون ؟ ومن  ،ـغاـئب والخليـفة ـظاهر ـياللعـجبـتدعون ظهور أول خلـفاـئه أهو 

ـــناف  أين لكم ـهذا الكم الـهاـئل من التموـيل اـلذي ــنف من أصــ ال تـقدر علـيه دوـلة ؟؟؟ إلى أي صــ
اني  املخـادعني ترجعون أإلى خـامنئي ـــت د العزيز األعور أم إلى الجعفري الـباكســ دجـال أم إلى عـب اـل

اليهودي؟؟  تل النفس املحَتمة ؟؟ أم أتباع ابن تيميه أو ابن عبد الوهابإلى املالكي قا العميل؟؟ أم
 من أين أنتم؟؟

شـــيعة آل محمد بَتهاتكم وزدتم آل البيت  اتركوا التشـــيع وحاله أيها الدجالون الذين قتلتم
)من اهلل ما يســـتحق( قد كســـر ضـــلعا  من أضـــالع  مصـــيبة على مصـــائبهم، وإن كان عمر عليه

 الزهراء .. جوزوا ولكم جوزوا. كسرتم كل أضالعالزهراء فأنتم 
 النجف األشرف -املرسل: أبو أحمد العراق 

 آقایان سایت المهدیون، برکاتتان مداوم باد.... سالم علیکم! 
غیبت مقرر فرمود؟ شما مدعی ظهور اولین خلفای او  أخواهم از شما سوال کنم، چرا خدا برای موال می

 باشد؟ یا للعجب؟؟ شما بر چه خبرهایی استوارید؟!در حالی که خلیفه ظاهر میهستید؛ آیا او غایب است 
های هایی هستید که دولت بر آنها استیالیی ندارد؟ به کدام گروه از گروهاید؟ آیا جزو گروهشما به کجا وابسته

مزدور؟ یا به مالکی،  ای دجال یا به عبدالعزیز یک چشم یا به جعفری پاکستانیاید؟ به خامنهکار وابستهفریب
 قاتل جاِن محترم؟ یا پیروان ابن تیمیه یا ابن عبد الوهاب یهودی هستید؟ شما چه کسانی هستید ؟

راهه رفتنتان، را با بی )ع(ی آل محمدای دجاالن! شیعه را به حال خود واگذارید! ای کسانی که شیعه
ی را شکست، شما همه )ع(ی زهرا، یک دندهافزودید. اگر عَمر )ع(کشتید! و مصیبتی بر مصایب آل محمد

 های او را شکستید.دنده
 نجف اشرف –فرستنده: ابو احمد العراق 

ــلى اهلل على محـمد وآـله األئـمة   الجواب: ــم اهلل الرحمن الرحيم، الحـمد هلل رب الـعاملني، وصــ بســ
 واملهديني وسلم تسليما .
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ـــله ولعـنة األئـمة و ــالحني على كـل ـعدو آلل لعـنة اهلل ومالئكـته وأنبـياءه ورســ ـــهداء والصــ الشــ
ة  )ع(محمـد ــهيونـي ل للغرب الكـافر وللصــ ــريعتهم وعلى كـل عمـي دينهم وشــ وعلى كـل عـدو ـل
 القذرة.

 پاسخ:
 بسم الله الرحمن الرحیم

 و الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم تسلیمًا.  
 )ع(و شهدا و صالحین بر تمام دشمنان آل محمد )ع(لعنت خدا و فرشتگان و انبیا و رسوالنش و لعنت ائمه

 ت کثیف!ی دشمنان دین و شریعِت آنها و بر تمام مزدوران غرب کافر و صهیونیسو بر همه

لم تَتك إشـكاال  بدون  )ع(إن كنت تطلب الحق بالدليل فها هي إصـدارات أنصـار اإلمام املهدي 
وهي على  )ع(إجابة، وقد تم تفصـيل أدلة السـيد أحمد الحسـن من القرآن والسـنة ملحمد وآل محمد

 www.mahdyoon.orgاملوقع التالي: 

پیش روی تو است؛ اشکالی را  )ع(اگر دنبال حق با دلیل و برهان هستی، انتشارات انصار امام مهدی
آمده  )ع(ا تفصیل دالیل سید احمد الحسن از قرآن و سنت محمد و آل محمدجواب نگذاشته است و در آنهبی

 باشد.موجود می www.mahdyoon.orgاست که در سایت اینترنتی 

ــرة  ــاه وأن يهديك إلى نصـ ــأل اهلل أن يغري  حالك إلى ما يرضـ ا إن كنت غري طالب للحق فنسـ وأم 
 ونصرة رسوله ووصيه بالحق السيد أحمد الحسن. )ع(اإلمام املهدي 

خواهیم که حال تو را آن گونه تغییر دهد که مورد رضای او باشد و تو را اما اگر طالب حق نیستی، از خدا می
ش، سید احمد الحسن، هدایت فرماید. )ع(مهدی به یاری امام  و فرستاده و وصی 

ا استنكارك لظهور ويص اإلمام املهدي   قبل قيامه املبارك. )ع(وأم 

ــنة وليس إنه لم يولد بعد حىت  )ع(فأقول: اإلمام املهدي   موجود حي يرزق قبل أكرث من ألف ســ
ــتنكر أن يكون ـله ويص أو خليـفة، فهو حي ـغاـئب والحي ال ـغاـئب ممكن أن يكون ـله ويص تســ

http://www.mahdyoon.org/
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يكون ـله  )ع(، ثم ـما هو موقـفك تـجاه الرواـيات اليت ـتدل على أن  اإلـمام املـهدي  )ع(كني اهلل موَس 
 .(1)ممهدين قبل قيامه الشريف ؟؟!!! 

وجود  )ع(کنی: امام مهدیرا پیش از ظهورش انکار می )ع(اما در خصوص اینکه ظهور وصی  امام مهدی
خورد و این گونه نیست که متولد نشده باشد تا وجود و بیش از هزار سال است که روزی می دارد، زنده است

تواند وصی داشته باشد مانند نبی  ی غایب، میی غایب است و زندهی او را انکار کنی. او زندهوصی و خلیفه
، )ع(یام شریف امام مهدیکنند که کسانی هستند که قبل از ق. در برابر روایاتی که داللت می)ع(خدا، موسی

 .(2)گیری خواهی نمود؟!!کنند، چگونه موضعسازی میزمینه

ا ما سـقته لنا من تهم ..... فاعلم إنك سـتسـأل عنها غدا  وسـيعييك الجواب ... ونعم الحكم  وأم 
 اهلل تعالى واملوعد القيامة

 ونسأل اهلل تعالى أن يوفقك للتوبة والهداية.
 أنصار اإلمام املهدي )مكن اهلل له ِف األرض( - اللجنة العلمية

 الشيي ناظم العقيلي

ی آنها از تو سوال خواهد شد و از جواب دادن ها نثار ما نمودی.... بدان که فردا دربارهو اما آنچه از تهمت
 گاه، قیامت است.خواهی ماند.... و بهترین حاکم خدای متعال است و بهترین وعدهباز

 خواهیم توفیق توبه و هدایت را نصیبت فرماید.میاز خدای متعال 
 )خداوند در زمین تمکینش دهد( )ع(انصار امام مهدی - هیأت علمی

 شیخ ناظم عقیلی

 
، 318ص    7من قبل المشرق فیوطئون للمهدی سلطانه( مجمع الزوائد: ج: )یخرج قوم  )ص(وعن عبد الله بن الحرث بن جزء الزبیدي، قال: قال رسول الله  -1

 . 354ص 1میزان الحکمة: ج
 . 388ص 1:ج  )ع(وروي عن عباس أنه قال: )إذا أقبلت الرایات السود من المشرق یوطئ أصحابها للمهدي سلطانه( معجم أحادیث اإلمام المهدي 

، ثم تخرج أخری، ثیابهم بیض، علی مقدمتهم رجل من بني تمیم، یوطئ للمهدي سلطانه، یکون بین وعن محمد بن الحنفیة، قال: )تخرج رایة من خراسان
 . 397ص 1: ج)ع(معجم أحادیث اإلمام المهدي  خروجه وبین أن یسلم للمهدي سلطانه اثنان وسبعون شهرًا(

ی حکومت را برای مهدی)ع(آماده شوند و زمینهسوی مشرق خارج میقومی از از عبدالله بن حرث بن جزء زبیدی که گفت: رسول الله)ص( فرمود: » - 2
 .354ص 1 ج الحکمة: میزان ؛   318 ص 7 ج الزوائد: مجمع .سازند«می

ام «. معجم احادیث امباشندساز حکومت مهدی)ع(میهای سیاه از مشرق رو آورد، یاران این پرچم زمینهآنگاه که پرچم از عباس روایت شده است که گفت: »
 . 388ص  1: ج )ع(مهدی

آید که لباسشان سفید است؛ پیشاپیش آنها مردی از بنی تمیم است  آید. سپس پرچمی دیگر بیرون می از محمد بن حنفیه که گفت: »پرچمی از خراسان بیرون می 
 . 397ص  1: ج )ع(معجم احادیث اما مهدی. «ماه فاصله است 72، )ع(به امام مهدی ساز حکومت مهدی)ع(است. بین خروج او و تسلیم حکومتو زمینه 
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 : حوادث بصره و ناصریه در ماه محرم.۲۷۳پرسش 

 ورحمة اهلل و بركاته السالم عليكم :273السؤال/ 

 الناجية واهلل خري معني.أنا باحث عن الحق .. وبالتحديد الفرقة 

ــديق من حيث نتيجته وما  ــعب التصـ ــرية وبعض املناطق كان صـ ــرة والناصـ من حدث ِف البصـ
 وصلت إليه األمور من أحداث أنتم أعرف بيها.

أرجو من جنابكم توضــيا الحكمة من ما حدث، وهل صــحيا أنه أتباعك وعدوا بالنصــر من  
 خطته أيدكم كم اطلعة عليه سابقا .قبلكم؟ وإلى أين تتجهون ِف نهجكم الذي 

فأنا باحث عن ، أرجو إرســــالي لي بالجواب وبكل ما هو جديد من خالب شــــكري للتوضــــيا 
 الحق و أتابع بشكل دقيق.

 أرجو أن ال تبخلو عين بكل جديد .. واهلل ولي التوفيق وله الحمد والشكر على توفيقه.
 العراق -املرسل: حسن املوسوي 

 برکاته و الله مةورح علیکم السالم
 ی نجات یافته، هستم و خداوند، بهترین یاور است.من به دنبال حق و یافتن فرقه

پذیرش دعوت در بصره و ناصریه و برخی مناطق دیگر، به دالیل حوادثی که پیش آمد که شما خودتان 
 آگاهترید، دشوار است.

ست که آنها پیروان شما بودند و دشمنان بر شما امیدوارم که حکمت آنچه رخ داد را بیان نمایید و آیا صحیح ا
 پیروز شدند؟ و رویکرد شما در کدام جهت است ؟ مسیری که شما آن را ترسیم نمودید و از قبل مشخص شد.

کنم. من در ام را پاسخ گویید و تمام نکات ناگفته را بیان فرمایید. از توضیحات تشکر میامیدوارم نامه
 کنم.به طور دقیق آن را دنبال میوجوی حقیقت هستم و جست

رسان است و حمد و سپاس مخصوص او است امیدوارم مرا از اتفاقات جدید باخبر سازید.... خداوند توفیق
 به جهت توفیقش.

 عراق  -فرستنده: حسن موسوی 
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ــلى اهلل على محـمد وآل بيـته  الجواب: ــم اهلل الرحمن الرحيم، والحـمد هلل رب الـعاملني، وصــ بســ
  الطاهرين وسلم تسليما .الطيبني

 األ  حسن املوسوي .. وعليكم السالم ورحمة اهلل وبركاته

 پاسخ:
 بسم الله الرحمن الرحیم

 و الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم تسلیمًا.  
 وبرکاته الله ورحمة السالم برادر حسن موسوی .... وعلیکم

ــحاب   الحكمة فيها كالحكمة مما جرى ِف الطف، وكالحكمة مما جرى على كل أصــ
الــدـعوات اإلـلـهيــة ـمن تشــــريــدـهم وـقتــل أـتبــاـعـهم وـمحــاولــة ـقـتـلـهم واالســـــتـهزاء ـبـهم ووو....، 
وكالحكمة من ما جرى على رسـول اهلل ِف بداية دعوته وتعذيب وقتل أتباعه، وكالحكمة من 

ـشرحها، ولكن إليك اآلية التالية لعلها تشـرو لك ما تريد: معركة أحد وأمور أخر كثرية يطول  
ســَ ﴿

أ
ُهُم الأَبأ تأ ِلُكمأ َمســَّ ا ِمنأ َقبأ ِتُكمأ َمَثُل الَِّذيَن َخَلوأ

أ
َّا َيأ َة َومَل ُخلُوا الأَجنَّ نأ َتدأ

َ
بأُتمأ أ مأ َحســِ

َ
اُء أ رَّ اُء َوالضــَّ

ُسوُل َوالَِّذيَن آَمُنوا ِ َقِريٌب  َوُزلأِزلُوا َحىتَّ َيُقوَل الرَّ َر اّللَّ ال ِإنَّ نَصأ
َ
ِ أ ُر اّللَّ  .(1)﴾َمَعهُ َمىَت نَصأ

حکمتی که در آن وجود دارد، مشابه حکمتی است که در »طف« جریان دارد و مشابه حکمتی است که بر 
ه شان، کوشش برای قتل و استهزای آنها و .... و .... گذشتی صاحبان دعوت الهی از آوارگی تا قتل پیروانهمه

بر ایشان گذشت مانند تحت فشار قرار گرفتن و  )ص(است و مشابه حکمت آنچه در ابتدای دعوت رسول الله
باشد و مشابه حکمتی است که در جنگ احد رخ داد و امور بسیاری که شرحش به طول کشتار یارانش، می

پندارید به بهشت خواهید آیا می»د: انجامد. به آیات زیر توجه نما تا شاید آنچه را خواهانی، برایت تشریح کنمی
رفت؟ در حالی که هنوز آنچه بر پیشینیانتان گذشته است، به شما نرسیده است! به ایشان سختی و رنج رسید 
و متزلزل شدند، تا آنجا که پیامبر و مؤمنانی که با او بودند، گفتند: پس یاری خدا ِکی خواهد رسید؟ بدان که 

 . (2)«یاری خدا نزدیک است

اِبِرينَ ﴿ َلَم الصَّ ُ الَِّذيَن َجاَهُدوا ِمنأُكمأ َوَيعأ َلِم اّللَّ َّا َيعأ َة َومَل ُخلُوا الأَجنَّ نأ َتدأ
َ
مأ َحِسبأُتمأ أ

َ
 .(3)﴾أ

 
 . 214البقرة:  -1
 . 214بقره:  - 2
 . 142آل عمران:  -3
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پندارید به بهشت خواهید رفت و حال آنکه هنوز برای خدا معلوم نشده است که از میان شما چه آیا می »
 .(1)«ورزند؟ایداری میکنند و چه کسانی پکسانی جهاد می

﴿ ِ ُ الَِّذيَن َجاَهُدوا ِمنأُكمأ َوَلمأ َيتَِّخُذوا ِمنأ ُدوِن اّللَّ َلِم اّللَّ َّا َيعأ َُكوا َومَل نأ ُتَتأ
َ
بأُتمأ أ مأ َحـسِ

َ
وِلِه أ َوال َرـسُ

َملُونَ  ُ َخِبرٌي ِبَما َتعأ ِمِننَي َوِليَجة  َواّللَّ ُؤأ  .(2)﴾َوال املأ

کنند و جز اید بی آنکه خدا کسانی از شما را که جهاد میاید که شما به حال خود واگذاشته شدهآیا پنداشته »
آگاه گزینند، معلوم دارد؟ خداوند به هر کاری که میخدا و پیامبرش و مؤمنان را به سرپرستی برنمی کنید 

 .(3)«است

نأ َيُقولُو﴿
َ
َُكوا أ نأ ُيَتأ

َ
اُس أ َحِسَب النَّ

َ
َتُنونَ أ ا َوُهمأ ال ُيفأ  .(4)﴾ا آَمنَّ

 . ( 5)«گیرند؟شوند، ودیگر مورد آزمایش قرار نمیاند که چون بگویند: ایمان آوردیم، رها میآیا مردم پنداشته  »

﴿ ِ اِس َكَعَذاِب اّللَّ َنَة النَّ ِ َجَعَل ِفتأ وِذَي ِِف اّللَّ
ُ
ِ َفِإَذا أ ا ِباّللَّ اِس َمنأ َيُقوُل آَمنَّ ٌر َوِمَن النَّ  َوَلِئنأ َجاَء نَصأ

َعامَلِنيَ 
َلَم ِبَما ِِف ُصُدوِر الأ عأ

َ
ُ ِبأ َوَليأَس اّللَّ

َ
ا َمَعُكمأ أ  .(6)﴾ِمنأ َربَِّك َلَيُقولُـنَّ ِإنَّا ُكنَّ

ایم؛ اما چون در راه خدا آزاری ببینند، آن آزار گویند: به خدا ایمان آوردهاز میان مردم کسانی هستند که می  »
ایم. آیا گویند: ما نیز با شما بودهآورند و چون از سوی پروردگار تو مددی رسد، میرا چون عذاب خدا به شمار می

آگاهتر های جهانیان میخدا به آنچه در دل  .(7)«نیست؟گذرد، 

 إذن فهو فتنة وابتالء للكل الناس من آمن منهم ومن كفر.

 
 . 142آل عمران:  - 1
 . 16التوبة:  -2
 .16توبه:  - 3
 . 2العنکبوت:   -4
 . 2عنکبوت:  - 5
 . 10العنکبوت:   -6
 . 10عنکبوت:  - 7



 206                                                                                                                     (سوم)جلد  های روشنگر بر بسرت امواج  اپسخ
 

 

ها است؛ چه آنهایی که ایمان آوردند و چه کسانی ی انسانبنابراین، این حادثه، فتنه و آزمایشی برای همه
 که کافر شدند.

د ألحدنا ِف يوم من األيام موعدا  للنصــر، ا عن ســؤالك فإن  الســيد اليماني لم يحد  ولكن اهلل   أم 
ــول ــبـحاـنه وتـعالى والرســ ــر جزـما ، أـما الوـقت فلم  )ع(واليـماني    )ع(وأـهل بيـته  )ص(ســ وـعدوـنا ـبالنصــ

 يحدده أحد.

ی سوالت، سید یمانی برای هیچ کدام از ما موعدی را برای پیروزی تعیین نکرده است ولی خدای اما درباره
اند اما زمان آن طور حتم به پیروزی ما وعده داده ، به)ع(و یمانی )ع(و اهل بیت )ص(سبحان ومتعال و پیامبر

 را هیچ کس تعیین نکرده است.

ا االتجاه ِف النهج فإليك جواب السيد اليماني:  وأم 

آگاهی از رویکرد دعوت و مسیر آن، به پاسخ سید یمانی توجه نما:  اما برای 

ــن اليماني املوعود: )فدعوتي كدعوة نوو   ــيد أحمد الحسـ  )ع(  وكدعوة إبراهيم   )ع(يقول السـ
كل بقعة  أن ينتشر التوحيد على .)ص(وكدعوة محمد )ع(وكدعوة عيىس    )ع( وكدعوة موَس

ـــياء هو ـهدِف، وأبني  التوراة واإلنجـيل والقرآن، وـما اختلفتم فـيه،  ِف ـهذه األرض ـهدف األنبـياء واألوصــ
ــلمني وخروجهم ــريـعة اإللهـية ومخـالفتهم  وأبني انحراف علـماء اليهود والنصـــــارى واملســ عن الشــ

 .)ع(لوصايا األنبياء

و  )ع(و موسی )ع(و ابراهیم )ع(فرماید: »دعوت من مانند دعوت نوحسید احمد الحسن یمانی موعود می
زمین منتشر گردد. هدف انبیا و است تا آنکه توحید بر تمام نقاط این  )ص(و مانند دعوت محمد )ع(عیسی

کنم و اید، را تبیین میاوصیا، هدف من هم است و تورات و انجیل و قرآن و اختالفاتی را که در آنها کردیده
های انبیا را انحراف علمای یهود و مسیحی و مسلمان و خروجشان از شریعت الهی و مخالفتشان با وصیت

 سازم.آشکار می

ســبحانه وتعالى ومشــيئته. أن ال يريد أهل األرض إال  ما يريده اهلل ســبحانه  رادتي هي إرادة اهللإ
الفقراء  أن تمتلا األرض قســطا  وعدال  كما مليت ظلما  وجورا ، أن يشــبع الجياع وال يبقى وتعالى،
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ــد حاجتـها املادية بعز وكرامة  ِف العراء، أن يفرو األيـتام بـعد حزنهم الطويل، وتـجد األرامل ما يســ
 .(1)والرحمة والصدق( العدل الشريعة ِف ما أهم يطبق أن …… وأن …… أن ……

 أنصار اإلمام املهدي )مكن اهلل له ِف األرض( -اللجنة العلمية 

ی خدای سبحان ومتعال و مشیت او است تا مردم زمین جز آنچه او سبحان ومتعال  ی من، خواستهخواسته
نه که از ظلم و ستم پر شده است، از عدل و قسط پر شود؛ تا گرسنگان خواهد، نخواهند؛ تا آنکه زمین همانگومی

ها، با عزت و سیر شوند و فقیری باقی نماند؛ تا یتیمان پس از اندوه طوالنیشان، شاد گردند؛ تا شوهر مرده
، یعنی ترین اهدافی که در شریعت وجود داردکرامت، حاجات مادیشان برآورده شود.... و....  و ..... و تا مهم

 .(2)عدل و رحمت و راستی، تحقق یابد«
 )خداوند در زمین تمکینش دهد( )ع(انصار امام مهدی - هیأت علمی

****** 

 گوید: »پس از قائم«.: روایت این گونه می۲۷۴پرسش 

  تأملوا ... تأملوا تأملوا ......  بسم اهلل الرحمن الرحيم :274السؤال/ 

  القائم( ما لكم كيف تحكمون.إن  الرواية تقول )بعد 

 )النار ... النار ... النار( والحمد هلل رب العاملني. أحذركم ونفيس
 Ahmed Aliraqi313 املرسل: 

 بسم الله الرحمن الرحیم.... تامل کنید.... و تامل کنید.... و تامل کنید.
 گویید؟گوید »پس از قائم«، شما چه میروایت می

 ترسانم. و الحمد لله رب العالمین . ..آتش....آتش.... میشما و خودم را از آتش..
 Ahmed Aliraqi313فرستنده: 

 
 جواب السؤال الثاني. 1الجواب المنیر: ج -1
 پاسخ سوال دوم. 1های روشنگر: ج پاسخ - 2
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ــلى اهلل على محـمد وآـله األئـمة   الجواب: ــم اهلل الرحمن الرحيم، الحـمد هلل رب الـعاملني، وصــ بســ
 واملهديني وسلم تسليما .

ا بعد ...  أم 

 پاسخ: 
 بسم الله الرحمن الرحیم

 و الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم تسلیمًا.  
 اما بعد.... 

ا ، فهي ال إن كـنت  ــر مهـدـي ا عشــ ائم اثـن د الـق ا بـع ات اليت تقول: إن  مـن ة أو الرواـي ــد الرواـي تقصـــ
إلى  )ع(تتعارض مع دعوة الســــيد أحمد الحســــن؛ ألننا ال نقول بأن  اإلمامة انتقلت من اإلمام املهدي  

ــن هو املـهدي األول وويص اإلمـ )ع(وـلده املـهدي األول من ذريـته ـــيد أحـمد الحســ ام ، ـبل نقول إن  الســ
، ووجود الويص ِف حياة املويص من الســــنن اإللهية فما من ني أو إمام إال  ووصــــيه موجود )ع(املهدي  

 أثناء حياته وال يفارق الدنيا حىت يعهد إلى وصيه قبل وفاته.

مهدی وجود دارند«، تعارضی با  12کنند: »پس از قائم، هایی است که ذکر میاگر منظورت روایت یا روایت
به فرزندش مهدی اول منتقل  )ع(گوییم که امامت از امام مهدیاحمد الحسن ندارند؛ زیرا ما نمی دعوت سید

است و وجود وصی در   )ع(گوییم که سید احمد الحسن، مهدی اول و وصی امام مهدیشده است بلکه می
ش در زمان   های الهی است و هیچ نبی یا امامی نبوده است مگر اینکهزمان حیات وصیت کننده، از سنت  وصی 

 حیاتش موجود بوده و دنیا را بدرود نگفته است مگر اینکه بر وصی خود وصیت کرده باشد.

ــوص ويص اإلـمام املـهدي  ـــمه أحـمد فهو الـبد أن يكون موجودا  قـبل قـيام  )ع(وبخصــ واـلذي اســ
ام املـهدي  ــول محمـد)ع(اإلـم ه أحمـد وهو أول  )ص(؛ ألن  الرســ أنـ  ه ـب اـت د وـف ه عـن ــيـت ه ِف وصــ نب علـي

ه أول املؤمنني إال  أن يكون موجودا  قبــل قيــام اإلمــام  املؤمنني، وال يمكن أن يصــــــدق عليــه بــأنــ 
ـــفات أمري املؤمنني)ع(املـهدي أـنت ترى أن  من صــ ــاـلة  )ع(، ـف ه أول املؤمنني، أي: أول املؤمنني برســـ أنـ  ـب

ــول محـمد ــول محـمدولو لم يكن مو )ص(الرســ مـلا صـــــدق علـيه ـبأـنه أول  )ص(لودا  قـبل بعـثة الرســ
 املؤمنني، فما يجري هناك يجري هنا.

ای نیست مگر اینکه پیش از قیام ایشان، که نامش احمد است نیز چاره )ع(در خصوص وصی  امام مهدی
ست که نامش ، در وصیتش در هنگام وفاتش بر او نص  آورده ا)ص(وجود داشته باشد؛ زیرا رسول خدا محمد
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 )ع(احمد و او اولین مومنان است و ممکن نیست که او اولین مومنان باشد مگر اینکه قبل از قیام  امام مهدی
، اولین مومنان یعنی اولین مومن به )ع(کنی که از صفات امیرالمومنینوجود داشته باشد. شما مالحظه می

شد، لقب اولین مومن متولد نمی )ع(ضرت محمدباشد و اگر پیش از بعثت حمی  )ص(رسالت رسول الله محمد
 کرد؛ هرآنچه در آن زمان جریان داشت، در این زمان هم جریان دارد.بر او صدق نمی

س ال مجال لـسردها  )ع(وهناك روايات أخرى تدل على وجود ويص اإلمام املهدي   قبل قيامه املقد 
بـتدب ر مـلا التجـأت إلى هكـذا  )ع(م املـهدي ، وأـنا على يقني لو أـنك راجـعت كـتب أنصـــــار اإلـما(1)اآلن 

ــية والويص( و )اليماني حجة  ــحك باالطالع على كل من الكتب اآلتية:  )الوصـ ــكال، وأنصـ إشـ
ــيل اإلجابة عن  ــن( وغريها من الكتب واليت فيها تفصـ ــيد أحمد الحسـ اهلل( و )موجز عن دعوة السـ

 إشكالك وغريه من عشرات اإلشكاالت.

قبل از قیام مقدسش دارد که اکنون  )ع(دارد که داللت بر وجود وصی  امام مهدی روایات دیگری هم وجود
ر به کتاب  (2)مجال بیان آنها نیست مراجعه نمایی، این  )ع(های انصار امام مهدیو من مطمئنم که اگر با تدب 

های زیر را مطالعه نمایید: »وصیت و وصی« و »یمانی کنم که کتاب آید. توصیه میاشکال برایت پیش نمی
هایی که اشکال تو و دهها اشکال دیگر حجت الله« و »مختصری از دعوت سید احمد الحسن« و سایر کتاب 

 گویند.را پاسخ می

ــول محمـد ــيـة الرســ د  )ع(وأذكر إليـك بعض وصــ ِف ليلـة وفـاتـه، وأرجو أن تتـدب ر فيهـا بتجر 
 وموضوعية وإنصاف:

ـــيد الـعاـبدين، عن أبـيه  عن أبي عـبد اهلل جعفر بن محـمد، عن أبـيه الـباقر، عن أبـيه ذي الثفـنات ســ
ِف الليلة اليت كانت   )ص(، قال: )قال رســول اهلل)ع(الحســني الزكي الشــهيد، عن أبيه أمري املؤمنني

وصـيته حىت انتهى   )ص(: يا أبا الحسـن، أحضـر صـحيفة ودواة، فأمال رسـول اهلل()عفيها وفاته لعلي  
إلى هذا املوضع، فقال: يا علي، إنه سيكون بعدي إثنا عشر إماما  ومن بعدهم إثنا عشر مهديا ، فأنت 

 
یقول: )إن لصاحب هذا األمر غیبتین إحداهما تطول حتی یقول بعضهم مات، ویقول بعضهم قتل، ویقول   )ع(عن المفضل بن عمر، قال: سمعت أبا عبد الله    -1

ه وال غیره إال المولی الذي یلي أمره( الغیبة للشیخ الطوسي: ص  بعضهم ذهب، حتی ال یبقی علی أمره من أصحابه إال نفر یسیر ال یطلع علی موضعه أحد من ولد
161  – 162 . 

شود که برای صاحب این امر، دو غیبت است؛ یکی از آنها به قدری طوالنی میفرماید: »از مفصل بن عمر نقل شده است که گفت: شنیدم ابا عبدالله)ع(می  - 2
ی اندکی، مانند مگر عدهگویند رفته است تا بر امر او هیچ یک از اصحابش باقی نمی شده و برخی دیگر می گویند کشته گویند مرده و برخی دیگر میبعضی می 

 . 162و  161«. غیبت طوسی: ص  دار استشوند مگر آن موالیی که امرش را عهدههیچ یک از فرزندانش و نه سایرین بر جایش مطلع نمی
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ــديق  ــ وأمري املؤمنني والصـ ــمائه عليا  املرتَضـ اك اهلل تعالى ِف سـ ــم  ــر إمام، سـ يا علي أول اإلثين عشـ
كرب والفاروق األعظم واملأمون واملهدي فال تصـــا هذه األســـماء ألحد غريك، يا علي، أنت وصـــيي األ

على أهل بييت حي هم وميتهم وعلى نسـائي فمن ثبتها لقيتين غدا    ومن طلقتها فأنا برئ منها لم ترني 
مها إلى ابين ولم أرها ِف عرصــة القيامة، وأنت خليفيت على أميت من بعدي فإذا حضــرتك الوفاة فســل  

الحسـن الرب الوصـول، فإذا حضـرته الوفاة فليسـل مها إلى ابين الحسـني الشـهيد الزكي املقتول، فإذا 
حضـرته الوفاة فليسـل مها إلى ابنه سـيد العابدين ذي الثفنات علي، فإذا حضـرته الوفاة فليسـل مها إلى 

ــل مـها إلى ابـنه جعفر  ــرـته الوـفاة فليســ ــرـته الوـفاة ابـنه محـمد الـباقر، ـفإذا حضــ الصــــادق، ـفإذا حضــ
فليسـل مها إلى ابنه موَس الكاظم، فإذا حضـرته الوفاة فليسـل مها إلى ابنه علي الرضـا، فإذا حضـرته 
الوفاة فليســل مها إلى ابنه محمد الثقة التقي، فإذا حضــرته الوفاة فليســل مها إلى ابنه علي الناصــا، 

اضل، فإذا حضرته الوفاة فليسل مها إلى ابنه محمد فإذا حضرته الوفاة فليسل مها إلى ابنه الحسن الف
املســتحفظ من آل محمد فذلك إثنا عشــر إماما . ثم يكون من بعده إثناعشــر مهديا ، فإذا حضــرته 
الوفاة فليسـل مها إلى إبنه أول املقربني )املهديني( له ثالثة: أسـامي أسـم كاسـمي وأسـم أبي؛ وهو عبد 

 .(1)هدي، وهو أول املؤمنني(اهلل، وأحمد، واالسم الثالث امل

کنم و امیدوارم که با دقت و را در شب وفاتش  در اینجا ذکر می )ص(قسمتی از وصیت رسول الله محمد
 انصاف در آن توجه و تدبر نمایی: 

از ابو عبدالله جعفر بن محمد، از پدرش باقر، از پدرش ذی الثفنات زین العابدین، از پدرش حسین زکی شهید،  
فرمود: یا اباالحسن،   )ع(در شبی که وفاتش بود به علي  )ص(که فرمود: »پیامبر خدا  )ع(ش امیرالمومنیناز پدر 

وصیتش را امال فرمود تا به این جا رسید که فرمود: یا علی پس از   )ص(صحیفه و دواتی حاضر کن. پیامبر خدا
نخستیِن دوازده امامی که خداوند تو را در من دوازده امام خواهند بود و پس از آنها دوازده مهدی، و تو ای علی،  

یق اکبر و فاروق اعظم و مأمون و مهدی نامید و این اسامی جز بر  آسمان، علی مرتضی و امیرالمومنین و صد 
ی ایشان و نیز وصی بر زنانم هستی، تو شایستگی ندارد. ای علی! تو وصی  من بر اهل بیتم چه زنده و چه مرده

مسری من باقی گذاری، فردای قیامت مرا دیدار کند و هر یك را که تو طالق بدهی، من از هر یك را که تو به ه
وی بیزارم و مرا نخواهد دید و من نیز او را در صحرای محشر نخواهم دید. تو پس از من، خلیفه و جانشین من 

متصل به حق است.  بر امتم هستی. هرگاه وفاتت رسید، خالفت را به فرزندم حسن واگذار کن که نیکوکار و
هرگاه وفاتش رسد، باید خالفت را به پسرم حسین پاک و شهید مقتول بسپارد و هرگاه وفاتش رسد، باید خالفت 

های فراوان( بسپارد و وقتی وفاتش رسید، ها بر اثر سجدهالعابدین، ذی الثفنات )دارای پینه را به پسرش زین
خالفت را به  پسرش محمد باقر بسپارد و وقتی وفات او رسید، خالفت را به پسرش، جعفر صادق بسپارد و 

 
 . 150الغیبة للطوسي: ص -1
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را به پسرش علی  وقتی وفاتش رسید، خالفت را به پسرش موسی کاظم بسپارد و وقتی وفات او رسید، خالفت
رضا بسپارد و وقتی وفات او رسید، خالفت را به پسرش محمد ثقه تقی بسپارد و چون وفات او رسید، خالفت را 
به پسرش علی ناصح بسپارد و چون وفاتش رسید، خالفت را به پسرش حسن فاضل بسپارد و چون وفاتش 

بسپارد. اینان، دوازده امامند و پس از آنان است  )ع(رسید، خالفت را به پسرش محمد که حافظ دین آل محمد
رسد، باید امر خالفت را به پسرش، اولین مقربین )اولین  )ع(دوازده مهدی هستند. پس هرگاه وفات مهدی

مهدیین( بسپارد که برای او سه نام است: اسمی مانند اسم من و اسم پدرم عبد الله و احمد و اسم سوم مهدی 
 .(1)است« است که او، اولین مومنان

وأخريا  أسـأل اهلل لك الهداية والسـداد، وأعوذ باهلل تعالى من ناره وغضـبه، وأسـأله أن يثبتنا على 
 إنه سميع مجيب. )ع(والية محمد وآل محمد

برم و کنم و از آتش و غضب خدا به او پناه میدر پایان، از خدا برای تو هدایت به راه راست را درخواست می
 کند.استوار بدارد که او شنوا است و اجابت می )ع(که ما را بر والیت محمد و آل محمدخواهم از او می

والحمد هلل رب العاملني، وـصلى اهلل على محمد وآله األئمة واملهديني، ولعنة اهلل على أعدائهم إلى 
 يوم الدين.

 أنصار اإلمام املهدي )مكن اهلل له ِف األرض( - اللجنة العلمية
 ناظم العقيليالشيي 

 یوم أعدائهم إلی علی الله ولعنة والمهدیین، األئمة وآله محمد علی الله وصلی العالمین، رب  لله والحمد
 الدین.

 )خداوند در زمین تمکینش دهد( )ع(انصار امام مهدی - هیأت علمی
 شیخ ناظم العقیلی 

****** 

 
 . 150غیبت طوسی: ص  - 1
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 : درخواست کمک برای شناخت حقانیت دعوت.۲۷۵پرسش 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم، السالم عليكم يا سيد الحسن ورحمة اهلل وبركاته :275السؤال/ 

ـــتت ألنين ال أعرف رواـيات آل البـيت ــنـيا  واآلن تشــ ا بـعد ... أـحب أن أخربك ـبأنين كـنت ســ اليت  أمـ 
الكتب ، فأرجو مساعدتي ِف ذلك، باإلضافة إلى أنين أريدك هداييت إلى  )ع(تؤكد أنك ويص اإلمام  

ـــياء اليت احـتاجـها لكي  أـحاجج أـهل  الفقهـية اليت أتعـبد بـها، وـهل أقـلد املراجع أم ال ؟  وبعض األشــ
 السنة.

ــالم عليكم ورحـمة اهلل  أرجو من اهلل الـهداـية لـنا جميـعا  .. مع تحـياتي موالـنا الكريم .. والســ
 وبركاته.

 مصر -املرسل: عبد العال سليمه 

 وبرکاته. الله ورحمة الحسن سید یا علیکم سالمال الرحیم، الرحمن الله بسم
نمایند بر خواهم به شما بگویم که سن و سالی از من گذشته و روایات اهل بیت که داللت میاما بعد.... می

خواهم که مرا به شناسم. امیدوارم مرا یاری نمایی و همچنین میهستی را نمی )ع(اینکه تو وصی امام مهدی
یت کنی.  آیا از مراجع، تقلید کنم یا نه؟ و چیزهای دیگر که با آنها با اهل سنت احتجاج های فقهی هداکتاب 

 نمایم. 
ی ما را هدایت کند.... با احترام به شما موالی بزرگوار ما.... والسالم علیکم و رحمة خواهم که همهاز خدا می

 الله برکاته
 مصر -فرستنده: عبدالعال سلیمه 

ــم اهلل ال  الجواب: ــلى اهلل على محـمد وآـله األئـمة بســ رحمن الرحيم، الحـمد هلل رب الـعاملني، وصــ
 واملهديني وسلم تسليما .

ــن هو ويص  ـــيد أحـمد الحســ ـــبة إلى الرواـيات اليت تنب وتؤكـد على أن  الســ ا بـعد ... ـبالنســ أمـ 
وهـــو:  )ع(فـــتـــجـــدهـــا عـــلـــى مـــوقـــع أنصـــــــار اإلمـــام املـــهـــدي  )ع(ورســـــــول اإلمـــام املـــهـــدي 

www.mahdyoon.orgــن(،  ، وأخب ــيـة والويص أحمـد الحســ بـالـذكر منهـا: كتـاب )الوصــ
 وكتاب )اليماني حجة اهلل(، وكتاب )موجز عن دعوة السيد أحمد الحسن( وغريها الكثري.

 پاسخ:

http://www.mahdyoon.org/
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 بسم الله الرحمن الرحیم
 و الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم تسلیمًا.  

 )ع( ی امام مهدیکند که سید احمد الحسن، وصی و فرستادهاما بعد.... در مورد روایاتی که بیان و تاکید می
وانی بیابی؛ به خصوص تمی www.mahdyoon.orgیعنی  )ع(است، آنها  را در سایت انصار امام مهدی

های »وصیت و وصی احمد الحسن« و »یمانی حجت خدا« و »مختصری از دعوت سید احمد الحسن« کتاب 
 های بسیار دیگر.و کتاب 

ا بالنســبة إلى الكتب الفقهية فقد صــدر جزءان من كتاب شــرائع اإلســالم، وهي أحكام  وأم 
سن، وال يجوز تقليد أي شخب غري املعصوم بواسطة السيد أحمد الح  )ع(واقعية عن اإلمام املهدي  
 أو من نصبه باملباشرة.

اما درمورد کتب فقهی، الزم به ذکر است که دو جلد از کتاب »احکام نورانی اسالم« )شرایع االسالم( منتشر 
باشد و تقلید از ی سید احمد الحسن میبه واسطه )ع(شده است که شامل احکام حقیقی از جانب امام مهدی

 جز معصوم یا کسی که به طور مستقیم توسط معصوم منصوب شده است، مجاز نیست.کسی 

ا بالنســــبة إلى محاججة أبناء العامة وإثبات حق أمري املؤمنني   فقد كتب الســــيد أحمد  )ع(وأم 
ــدر منه كتاب )حاكمية اهلل ال حاكمية الناس(،  ــن ِف ذلك ِف بعض كتبه، وكذلك صـ الحسـ

 إن شاء اهلل تعالى. )ع(ن أنصار اإلمام املهدي وستصدر بعض الكتب ِف ذلك م 

، سید احمد الحسن در بعضی )ع(اما در مورد حجت آوردن بر اهل سنت و اثبات حقانیت امیرالمومنین
کتابهایش در این خصوص نوشته است؛ از جمله کتاب »حاکمیت خدا نه حاکمیت مردم« و اگر خدا بخواهد، 

 ، منتشر خواهد شد.)ع(انتشارات انصار امام مهدیها نیز در این خصوص از سایر کتاب 

ــن، وهو هذا القانون اإللهي ملعرفة  ــيد أحمد الحسـ ــأذكر لك بعض ما كتبه السـ ا اآلن فسـ وأم 
 :)ع(الحجة ِف كل زمان، وأسأل اهلل لك التوفيق لنصرة آل محمد

ی قانون الهی کنم که بیان کننده میدر اینجا برخی از چیزهایی که سید احمد الحسن نوشته است را بیان 
 نمایم:را می )ع(باشد و از خداوند برای شما آرزوی توفیق آل محمدشناخت حجت خدا در هر زمان می
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ِد َما  ﴿ / القسـم الثاني: ).... 3إضـاءة من كتاب إضـاءات من دعوات املرسـلني ج ثُمَّ بََدا َلُهمأ ِمنأ بَعأ
هُ  ُجُننَّ ياِت َلَيسأ ُوا اآلأ

َ
 .(1)﴾َحىتَّ ِحنيٍ  َرأ

 قسمت دوم«:  3ای از کتاب »روشنگری از دعوت فرستادگان جلد روشنگری
 .(2)« ها که دیده بودند، تصمیم گرفتند که چندی به زندانش بیفکنندسپس بعد از آن نشانه »

كٍّ ِممَّ ﴿ ُل ِبالأَبيَِّناِت َفَما ِزلأُتمأ ِِف شــَ ُف ِمنأ َقبأ ا َجاَءُكمأ ِبِه َحىتَّ ِإَذا َهَلَك ُقلأُتمأ َوَلَقدأ َجاَءُكمأ ُيوســُ
َتابٌ  ِرٌف ُمرأ ُ َمنأ ُهَو ُمسأ ِدِه َرُسوال  َكَذِلَك ُيِضلُّ اّللَّ ُ ِمنأ بَعأ َعَث اّللَّ  .(3)﴾َلنأ َيبأ

بودید. چون و یوسف پیش از این دالیل روشن برایتان آورد و شما از آنچه آورده بود، همچنان در شک می»
آورنده کار شکدرگذشت گفتید: خدا پس از او دیگر پیامبری مبعوث نخواهد کرد. خداوند این گونه اسرافیوسف  

 .(4)«سازدرا گمراه می

ــع نورا   )ع(اآليات اليت رافقت يوســـف   ــا تتحول أفعى، ولم تكن يدا  تشـ بإذن اهلل لم تكن عصـ
ت توفيقا  وتســـديدا  إلهيا  وكان )ع(ولم تكن بحرا  ينشـــق، بل كانت قميصـــا  أظهر حق يوســـف  

ــف   ــرية يوسـ قه بالذات كان )ع(ملسـ ق بل تمز  ، فمن هم وكم هم الذين يرون أن  القميب الذي تمز 
 ليعرفوا أنه ُمرسل من اهلل سبحانه ؟ )ع(آية ؟ وأين هم الذين يرون توفيق وتسديد اهلل ليوسف 

نبود که تبدیل به اژدها شود و دستی نبود  بود، عصایی )ع(هایی که به اذن خدا، همراه یوسفآیات و نشانه
را آشکار نمود و توفیق و هدایتی   )ع(که بدرخشد و دریایی نبود که شکافته شود؛ بلکه پیراهنی بود که حق  یوسف

را دیدند، چه کسانی و چند نفر بودند؟؛   )ع(بود. کسانی که پاره شدن پیراهن یوسف  )ع(الهی برای مسیر یوسف
ن پیراهن، به خودی خود، یک نشانه است؟ کجایند کسانی که توفیق و هدایت الهی را برای بلکه فقط پاره شد

 ی آن بفهمند که او رسولی از سوی خدای سبحان است؟ بینند تا به وسیلهمی )ع(یوسف

، ولكنهم لم يروها )ع(تلك اآليات رافقت يوســــف ورآها أولئك الذين رافقوا مســــرية يوســــف  
هُ َحىتَّ ِحنيٍ ﴿ ك يات، وكان أن قرروا ُجُننَّ ياِت َلَيسأ ُوا اآلأ

َ
ِد َما َرأ  .(5)﴾ِمنأ بَعأ

 
 . 35یوسف:  -1
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بودند، آنها را دیدند ولی این  )ع(بود و کسانی که همراه و مالزم یوسف )ع(ها همراه یوسفاین آیات و نشانه
ُوْا اْلَیاِت حوادث را آیه و نشانه به حساب نیاوردند و چنان شد که تصمیم گرفتند: 

َ
ن َبْعِد َما َرأ »ُثَم  َبَدا َلُهم ِم 

ی ِحیٍن« ُه َحَت   نند(.ها که دیده بودند، تصمیم گرفتند که چندی به زندانش بیفک)سپس بعد از آن نشانه  (1)َلَیْسُجُنَن 

هُ َحىتَّ ِحنيٍ ﴿: )ِف قوله: )ع(عن أبي جعفر   ُجُننَّ ياِت َلَيـسأ ُوا اآلأ
َ
ِد ما َرأ فاآليات   ﴾،ثُمَّ بَدا َلُهمأ ِمنأ بَعأ

شـهادة الصـي والقميب املخرق من دبر واسـتباقهما الباب حىت سـمع مجاذبتها إياه على الباب، فلما 
َن َفَتيانِ َوَدَخَل ﴿عصــــاها فلم تزل ملحة بزوجها حىت حبســــه،  جأ يقول: عبدان للملك ﴾   َمَعهُ الســــِّ

 .(2)أحدهما خباز، واآلخر صاحب الشراب، والذي كذب ولم ير املنام هو الخباز(

ی ِحیٍن ی: »در باره )ع(امام باقر ُه َحَت  ُوْا اْلَیاِت َلَیْسُجُنَن 
َ
ن َبْعِد َما َرأ ها، شهادت « فرمود: »نشانهُثَم  َبَدا َلُهم ِم 

ی آن دو به طرف در بود تا آنجا که شوهر آن زن در پشت دادن کودک و پیراهنی که از پشت پاره شده و مسابقه
از آن زن سرپیچی نمود، آن زن  )ع(شد. اما هنگامی که یوسف )ع(ی همسرش به یوسفدر، متوجه عالقه

ْجَن َفَتَیاَن مرتب به شوهرش اصرار کرد تا یوسف را به زندان بیفکند: » « )و دو جوان همراه او به َوَدَخَل َمَعُه الِس 
کار پادشاه بودند که یکی از آنها نانوا و دیگری مسوول ادامه داد: آنها، دو خدمت )ع(زندان داخل شدند(. امام

 .(3)و رویایی ندیده بود، نانوا بود«خانه بود. آنکه دروغ گفت شراب 

ــف ــرية يوســ ، ـبل ـما ـجاء ـبه كـل األنبـياء )ع(لم تكن ـهذه اآلـيات هي كـل ـما رافق دعوة ومســ
لم يكن شـاذا   )ع(، فهو )ع(كدليل على الدعوة اإللهية اليت كلفوا بها جاء به يوسـف  )ع(املرسـلني

ـ  لِ ﴿التهم، اعن املرســـلني وعن طريقهم الواحد للداللة على رـسـ ســـُ عا  ِمَن الرُّ  ،( 4) ﴾ُقلأ َما ُكنأُت ِبدأ

ــية أو النب، العلم والحكمة، راية البيعة هلل أو امللك هلل أو حاكمية اهلل(،  طريقهم املبني )الوصـ
ُل ِبالأَبيَِّناتِ َوَلَقدأ ﴿ )ع(هذه اآليات الثالث البينة جاء بها يوسف   .(5)﴾َجاَءُكمأ ُيوُسُف ِمنأ َقبأ

 )ع( ، بود بلکه هرآنچه انبیای مرسل)ع(ی آن چیزی نبود که همراه دعوت و مسیر یوسفها، همهاین نشانه
ف بودند، آوردند را یوسفبه عنوان دلیل بر دعوت الهی نیز با خود آورد و او جدای از سایر  )ع(ای که بر آن مکل 

فرستادگان و راه یکسان آنها برای داللت بر رسالتشان، نبود: » بگو: من از میان دیگر پیامبران بدعتی تازه 
 

 . 35یوسف:  - 1
 . 344ص  2تفسیر القمي: ج -2
 . 344ص  4تفسیر قمی: ج  - 3
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ت، عل(1)نیستم « م وحکمت، پرچم بیعت برای خدا است یا پادشاهی از آِن . راه آنها، آشکار است: »نص  یا وصی 
آورد: » و یوسف  )ع(ی آشکاری است که یوسفخدا است یا حاکمیت مخصوص خدا است«. اینها سه نشانه

 .(2)پیش از این دالیل روشن برایتان آورد «

ــف  مور ، نحـتاج إلى معرـفة ـما تمثـله ـهذه األ)ع(وقـبل أن نعرف كيف ومىت وأين جـاء بـها يوســ
 الثالثة ِف خ  الدعوة اإللهية عموما .

گانه این دالیل را آورد، باید چیزی که تمثیل این موارد سه )ع(پیش از آنکه بدانیم چگونه، کجا و ِکی یوسف
 در خط سیر عمومی دعوت الهی است را بشناسیم:

َما﴿قال تعالى:  َر َلُكمأ َما ِِف الســـَّ خَّ َ ســـَ نَّ اّللَّ
َ
ا أ َلمأ َتَروأ
َ
َبَب َعَليأُكمأ ِنَعَمهُ أ ســـأ

َ
رأِض َوأ
َ َواِت َوَما ِِف األأ

اٍب ُمِنرٍي  دى  َوال ِكتـَ ِ ِعلأٍم َوال هـُ
ِ ِبَغريأ اِدُل ِِف اّللَّ اِس َمنأ ُيجـَ ة  َوِمَن النـَّ اِطنـَ اِهَرة  َوبـَ َوِإَذا ِقيـَل َلُهُم  *ظـَ

ُعوهُ  َطاُن َيدأ يأ َوَلوأ َكاَن الشــَّ
َ
ِه آبَاَءنَا أ نَا َعَليأ ُ َقالُوا بَلأ نَتَِّبُع َما َوَجدأ نأَزَل اّللَّ

َ
ِعرِي اتَِّبُعوا َما أ مأ ِإَلى َعَذاِب الســَّ

َسَك ِبالأ  * َتمأ ِسٌن َفَقِد اسأ ِ َوُهَو ُمحأ َههُ ِإَلى اّللَّ ِلمأ َوجأ ُمورِ َوَمنأ ُيسأ
ُ ِ َعاِقَبُة األأ َقى َوِإَلى اّللَّ

َوِة الأُوثأ  .(3)﴾ُعرأ

ر شما گردانید و اید که خداوند هرآنچه در آسمانفرماید: »آیا ندیدهخدای متعال می ها و زمین است، مسخ 
مایی و ای از مردم، بی هیچ دانشی یا راهنهای آشکار و پنهانش را به تمامی بر شما ارزانی داشت؟ و پارهنعمت

کنند * و چون به آنها گفته شود: از آنچه خدا نازل کرده است متابعت ی خدا جدال میکتابی روشنی، درباره
کنیم؛ اگرچه شیطان آنها را به عذاب ایم، متابعت میکنید، گویند: نه، ما از آیینی که پدران خود را بر آن یافته

تسلیم کند و نیکوکار باشد هر آینه به ریسمانی محکم چنگ   آتش فراخوانده باشد * هر که روی خویش را به خدا
 .(4)«ی کارها به سوی خدا استزده است، و پایان همه

ـــها، فمـنذ اليوم األول  دعوة الحق ال يمكن أن تكون وـحدـها، دون وجود دعوات ـباطـلة تـعارضــ
رض دعوة الحق، ف دم الذي كان فيه ني يويص ملن بعده بأمر اهلل ســبحانه، وجدنا مدعيا  مبطال  يعا

، ويقوم قابيل بمعارضـــة دعوة الحق وادعاء حق الخالفة، )ع(أول أنبياء اهلل مبعثا  يويص لهابيل   )ع(
لم يقبل به قابيل ك ية دالة على هابيل  )ع(وحىت القربان الذي كان الفيصــــل ِف تحديد ويص آدم 
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َواتأُل ﴿دد أو خوف من اهلل سبحانه:  ويص آدم، وأقدم قابيل على تهديد هابيل الويص ثم قتله دون تر
لأ ِمَن اآلأ  ا َوَلمأ ُيَتَقبَـّ ِدِهـمَ حـَ

َ
َل ِمنأ أ ا  َفُتُقبِـّ اـن بـَ ا ُقرأ بـَ الأَحقِّ ِإذأ َقرَّ يَنأ آَدَم بـِ

 ابأ
َ
أ ِهمأ نَبـَ اَل َعَليأ َك قـَ ُتَلنَـّ قأ

َ
اَل أَل َخِر قـَ

ُتَِّقنَي   ُ ِمَن املأ ُل اّللَّ َخاُف َلِئنأ بََسطأ  *ِإنََّما َيَتَقبَّ
َ
ُتَلَك ِإنِّي أ قأ

َ
َك أِل نَا ِبَباِسٍ  َيِدَي ِإَليأ

َ
ُتَليِن َما أ َت ِإَليَّ َيَدَك ِلَتقأ

امَلِنَي  عـَ
َ َربَّ الأ امِلِنَي  *اّللَّ

َك َجَزاُء الـظَّ اِر َوَذلـِ اِب النَـّ ـحَ ــأ صــ
َ
َك َفَتُكوَن ِمنأ أ ـمِ

نأ َتُبوَء ـبِإثأِمي َوِإثأ
َ
ِرـيُد أ
ُ
 *ِإنِّي أ

َعتأ َلهُ  َبَا ِمَن الأَخاِسِرينَ َفَطوَّ صأ
َ
ِخيِه َفَقَتَلهُ َفأ

َ
َل أ ُسهُ َقتأ  .(1)﴾ نَفأ

امکان ندارد دعوت حق یگانه و تنها باشد؛ بدون وجود هیچ دعوت باطلی که با آن در تعارض باشد! از همان 
یابیم که میروز اول که پیامبری به فرمان خدای سبحان، بر جانشین پس از خود وصیت نمود، مدعی باطلی را  

وصیت   )ع(اولین نبی از انبیای مبعوث شده از جانب خدا بود که به هابیل  )ع(کند. آدمبا دعوت حق مخالف می
ای را که جانشین آدم کرد و قابیل به مخالفت با دعوت حق پرداخت و ادعای حق خالفت نمود و حتی قربانی

، )ع(به جای آدم )ع(خالفت و جانشینی هابیلای برای کرد، به عنوان نشانهرا به طور کامل مشخص می
هیچ تردید یا ترسی از خدای سبحان، او را به نپذیرفت. قابیل به تهدید هابیِل وصی، اقدام نمود و سپس، بی

ای آوردند، از یکیشان پذیرفته قتل رسانید: »و به حق، داستان دو پسر آدم را برایشان بخوان، آنگاه که قربانی
پذیرد * اگر تو بر من کشم. گفت: خدا قربانی پرهیزگاران را میپذیرفته نگردید. گفت: تو را میشد و از دیگری 

دست دراز کنی تا مرا بکشی، من بر تو دست نگشایم که تو را بکشم؛ من از خدا که پروردگار جهانیان است، 
وزخیان گردی که این است پاداش خواهم که هم گناه مرا به گردن گیری و هم گناه خود را تا از دترسم * میمی

 .(2)«کاران گردیدکاران * نْفَسش او را به کشتن برادرش ترغیب کرد؛ پس او را کشت و از زیانستم

 ملا حسده أخوته. )ع(وهذا حصل مع يوسف 

 هم رخ داد؛ آن هنگام که برادرانش به او حسادت ورزیدند. )ع(و همین داستان برای یوسف

بل وجرى مع كل األوصــياء، فكما أن  اهلل ســبحانه وتعالى يصــطفي رســله، كذا فإن  إبليس 
 )لعنه اهلل( يختار من جنده من يعارض دعوة الحق.

 
 .30 –  27المائدة:  -1
 .30تا  27مائده:  - 2
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تعال، فرستادگانش ، نیز اتفاق افتاده است. همان گونه که خدای سبحان وم)ع(ی اوصیااین ماجرا با همه
 کند تا با دعوت حق مخالفت ورزند.گزیند، ابلیس )که لعنت خدا بر او باد( هم سربازانش را انتخاب میرا برمی

ــبحـاـنه وتـعالى يخـتار ـهابـيل  ، وإبليس )لعـنه اهلل( يخـتار ـقابـيل ليـعارض داعي اهلل، )ع(ـفاهلل ســ
ألســود وغريهم ليعارضــوا داعي الحق ، وإبليس يختار مســيلمة وســجاو وا)ص(واهلل يختار محمدا  

 .)ص(محمدا  

گزیند کند و ابلیس )که لعنت خدا بر او باد(، قابیل را برمیرا انتخاب می )ع(خدای سبحان ومتعال، هابیل
گزیند و ابلیس، مسیلمه و سجاح و اسود و سایرین را را برمی )ص(تا با دعوت حق معارضه کند. خدا محمد

 مخالفت کنند. )ص(ی به حق یعنی محمدعوت کننده کند تا با دانتخاب می

َذر من ترك إتباع محمد ه السؤال: هل ُيعأ بحجة وجود أكرث من دعوة ِف الساحة،   )ص(وهنا أوج 
 وإنه ال يستطيع تميزي املحق من املبطل ؟!!!

را رها کند، به این بهانه که در میدان، بیش از  )ص(کنم: آیا عذر کسی که پیروی محمدسوالی را مطرح می
 شود؟یک دعوت وجود دارد و او قادر نیست که حق را از باطل تشخیص دهد، پذیرفته می

ــريه إلى جهنم تـماـما  كـأولـئك اـلذين اتبعوا من ادعوا النبوة أو  والحق أـنه ال يـعذر ويكون مصــ
 الرسالة كذبا  وزورا .

شود و بازگشت او به طور کامل به سوی آتش است؛ درست مانند پذیرفته نمیحقیقت آن است که این بهانه 
 کسانی که به دروغ و باطل، پیرو مدعیان نبوت و رسالت شدند.

ثم هل أن  اهلل سـبحانه وتعالى وضـع قانونا  يعرف به داعي الحق ِف كل زمان وهو حجة اهلل على 
صــيته معصــية اهلل، واإليمان به والتســليم له هو عباده وخليفة اهلل ِف أرضــه وطاعته طاعة اهلل ومع

 اإليمان باهلل والتسليم هلل والكفر به وااللتواء عليه، هو الكفر باهلل وااللتواء على اهلل.

ی حق در هر زمان شناخته شود؟ ی آن دعوت کنندهآیا خدای سبحان و متعال قانونی قرار نداد که به وسیله
ی خدا در زمینش است و طاعت از او، طاعت خدا و سرپیچی از او، خلیفهکسی که حجت خدا بر بندگانش و 
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سرپیچی از خداوند است، و ایمان به او و تسلیم در برابرش، ایمان به خدا و تسلیم در برابر خدا است، و کفر به 
 او و سرپیچی از او، کفر به خدا و سرپیچی از خدا است!

ــبـحاـنه وتـعالى( وهو الحكيم املطلق وـقدر كـل أم أن  اهلل ترك الحـبل على الـغارب )ـحاشــــا ه ســ
َدارٍ ﴿يشء فأحســن تقديره،   َدُه ِبِمقأ ٍء ِعنأ ٍة ﴿، وهو: (1)﴾َوُكلُّ يَشأ َقاُل َذرَّ هُ ِمثأ ُزُب َعنأ َعاِلِم الأَغيأِب ال َيعأ

رَبُ ِإالَّ ِِف ِكتَ  كأ
َ
َغُر ِمنأ َذِلَك َوال أ صأ

َ
رأِض َوال أ

َ َماَواِت َوال ِِف األأ  .(2)﴾اٍب ُمِبنيٍ ِِف السَّ

کند( در حالی یا اینکه خداوند ریسمان را بر کوهان شتر رها کرد )که هرگز خدای سبحان و متعال چنین نمی
که او حکیم مطلق است و هر چیز را مقدر فرمود، و چه نیکو است تقدیر او: » و هر چیز را نزد او مقداری معین 

ها و زمین تر از آن، در آسمانتر از آن و یا بزرگای، یا کوچکقدر ذره؛ و او: » آن دانای غیب که به  (3)« است
 .(4)« شونداز خدا پنهان نیست، مگر اینکه همه در کتابی آشکار ثبت می

ــه ِف كل  ــع قانون ملعرفة خليفة اهلل ِف أرضــ ــ الحكمة اإللهية هو وضــ فالنتيجة أن  مقتَضــ
ــع منذ   ــبحانه خليفة له ِف زمان، والبد أن يكون هذا القانون وضــ اليوم األول الذي جعل فيه اهلل ســ

ــماء املتأخرة عن اليوم األول  ــاالت السـ ــه، فال يمكن أن يكون هذا القانون طارئا  ِف إحدى رسـ أرضـ
لوجود مكلفني مـنذ اليوم األول، وال أـقل أن  الـقدر املتيقن للجميع هو وجود إبليس كمكلف مـنذ 

لقانون ملعرفة صــــاحب الحق اإللهي، وإال  فإنه ســــيعتذر عن إتباع اليوم األول، واملكلف يحتاج هذا ا
صـاحب الحق اإللهي بأنه لم يكن يسـتطيع التميزي، وال يوجد لديه قانون إلهي ملعرفة هذا الخليفة 

 املنصب من قبل اهلل سبحانه وتعالى.

زمینش، در هر ی خدا در پس نتیجه آن است که مقتضای حکمت الهی، وضع قانونی برای شناخت خلیفه
دهد، وضع شده باشد و الجرم باید این قانون از همان روز اول که خداوند در زمینش خلیفه قرار میزمان می

هایی که متاخر از روز اول بوده باشد، وضع شده باشد چرا که افراد تواند این قانون در یکی از رسالتباشد و نمی
ف از همان ابتدا وجود داشته قل همه اتفاق نظر دارند که از روز اول، ابلیس به عنوان یک فرد اند و حدامکل 

ف وجود داشته است و مکلف، نیاز به این قانون برای شناخت صاحب حق الهی می باشد؛ در غیر این مکل 

 
 .8الرعد:  -1
 . 3سـبأ:   -2
 .8رعد:  - 3
 . 3سبأ:  - 4
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توانسته است صاحب حق الهی را تشخیص بدهد و قانونی برای شناخت آورد که نمیصورت عذر و بهانه می
 تصب از جانب خدای سبحان و متعال، نداشته است.ی مناین خلیفه

 والقدر املتيقن للجميع حول تاريي اليوم األول الذي جعل فيه اهلل خليفة له ِف أرضه هو:

 وإبليس. )ع(إن  اهلل نب على آدم، وإنه خليفته ِف أرضه بمحضر املالئكة  -1

 علَّمه األسماء كلها. )ع(بعد أن خلق اهلل آدم  -2

 اهلل من كان يعبده ِف ذلك الوقت املالئكة وإبليس بالسجود آلدم.ثم أمر  -3

 اش را در زمینش قرار داد، به یقین همه اتفاق نظر دارند که:از همان روز اولی که خداوند خلیفه
 ی او در زمینش است.خلیفه )ع(خداوند در محضر مالئکه و ابلیس، نص صریح دارد که آدم - ۱
 ا خلق نمود، تمام اسماء را به او یاد داد.بعد از اینکه آدم ر  - ۲
کردند از مالئکه و ابلیس، دستور داد بر بعد از آن، خداوند به تمام کسانی که آن موقع او را عبادت می - ۳

 آدم سجده کنند.

رأِض َخِليَفة   ﴿قال تعالى: 
َ ُد َوِإذأ َقاَل َربَُّك ِللأَمالِئَكِة ِإنِّي َجاِعٌل ِِف األأ ــِ سـ َعُل ِفيَها َمنأ ُيفأ َتجأ

َ
َقالُوا أ

َلُمونَ  َلُم َما ال َتعأ عأ
َ
ُس َلَك َقاَل ِإنِّي أ ِدَك َونَُقدِّ ُا ِبَحمأ بِّ ــَ ُن نُس َماَء َونَحأ ِفُك الدِّ َوَعلََّم آَدَم ﴿  ،(1)﴾ِفيَها َوَيســأ

اَلِئَكِة َفَقاَل  َماَء ُكلََّها ثُمَّ َعَرَضُهمأ َعَلى املأ سأ
َ ُتمأ َصاِدِقنيَ األأ َماِء َهُؤالِء ِإنأ ُكنأ سأ

َ
نأِبُئوِني ِبأ

َ
  .(2)﴾أ

دهم، گفتند: ای قرار میفرماید: »و چون پروردگارت به مالئکه گفت: من در زمین خلیفهخداوند متعال می
گوییم و ها بریزد، و حال آنکه ما به ستایش تو تسبیح میدهی که در آنجا فساد کند و خونآیا کسی را قرار می

های را به آدم بیاموخت. سپس ی اسمدانید * و همهدانم، شما نمیکنیم؟ گفت: آنچه من میتو را تقدیس می
 .(3)ها خبر دهید«گویید مرا به این نامآنها را به فرشتگان عرضه کرد و گفت: اگر راست می

ُت ِفيِه ِمنأ ُروِحي َفَقُعوا َلهُ ﴿ ُتهُ َونََفخأ يأ  .(4)﴾َساِجِدينَ َفِإَذا َسوَّ
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 .(1)» چون آفرینشش را به پایان بردم و از روح خود در آن دمیدم، در برابر اوبه سجده بیفتید «

ِر َربِـِّه ﴿ مأ
َ
َق َعنأ أ ــَ اَن ِمَن الأِجنِّ َفَفســ ُدوا ِإالَّ ِإبأِليَس كـَ ـجَ ــَ ُدوا آِلَدَم َفســ جـُ ــأ ِة اســ ا ِللأَمالِئكـَ َوِإذأ ُقلأنـَ

امِلِنَي بََدال  
ِلَياَء ِمنأ ُدوِني َوُهمأ َلُكمأ َعُدوٌّ ِبيأَس ِللظَّ وأ

َ
يََّتهُ أ َفَتتَِّخُذونَهُ َوُذرِّ

َ
 .(2)﴾أ

»و آنگاه که به فرشتگان گفتیم که آدم را سجده کنید، همه سجده کردند جز ابلیس که از جن بود و از فرمان 
گیرید، حال آنکه آنها دشمن شمایند؟ ا به جای من به دوستی میپروردگارش سربرتافت. آیا شیطان و فرزندانش ر 

 .(3)ظالمان بدچیزی را به جای خدا برگزیدند«

الى ملعرـفة الحجـة على الـناس وخليـفة اهلل ِف  ه وتـع ــبحـاـن انون اهلل ســ ـهذه األمور الثالـثة هي ـق
الى ملعرـفة خلي ه وتـع ــبحـاـن ه اهلل ســ نَـّ ــَ ا  ســ انوـن ة ـق ــه، وهـذه األمور الثالـث ذ اليوم األول، أرضـــ ه مـن فـت

 وستم  هذه السنة اإللهية إلى انقضاء الدنيا وقيام الساعة.

ی خداوند گانه، همان قانون خداوند سبحان و متعال برای شناخت حجت خدا بر مردم یا خلیفهاین موارد سه
مان روز اول اش از هگانه، قانون و سنت خداوند سبحان برای شناخت خلیفهدر زمینش است. این موارد سه

 بوده است، ادامه دارد و تا پایان دنیا و برپا شدن ساعت، باقی خواهد ماند.

ِديال  ﴿ ِ َتبأ ِة اّللَّ ُل َوَلنأ َتِجَد ِلُسنَّ ا ِمنأ َقبأ ِ ِِف الَِّذيَن َخَلوأ َة اّللَّ  .(4)﴾ُسنَّ

 .(5)اهی یافت «» این سنت خداوندی است که در میان پیشینیان نیز بود و در سنت خدا تغییری نخو 

ِديال  ﴿ ِ َتبأ ِة اّللَّ ُل َوَلنأ َتِجَد ِلُسنَّ ِ الَّيِت َقدأ َخَلتأ ِمنأ َقبأ َة اّللَّ  .(6)﴾ُسنَّ
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 .(1)» این سنت خدا است که از پیش چنین بوده است و در سنت خدا دگرگونی نخواهی یافت «

أي يشء فيه عمال يعملون له كما أنه وببساطة: أي إنسان يملك مصنعا  أو مزرعة أو سفينة أو 
سهم، والبد أن ينب عليه باالسم وإال  ستعم الفون، كما أفيه، البد أن ُيعنيِّ لهم شخصا  منهم ير

ر ـهذا  ــَّ ــلهم، والـبد أن ـيأمرهم بـطاعـته ليحقق ـما يرجو، وإال  ـفإن َقصــ الـبد أن يكون أعلمهم وأفضــ
ــيجانب الحكم ــان ِف أٍي من هذه األمور الثالثة فسـ وز الناس على اإلنسـ ــفه. فكيف ُيجِّ ة إلى السـ
 اهلل ترك أٍي من هذه األمور الثالثة وهو الحكيم املطلق ؟!!

مثالی برای تقریب بیشتر: اگر شخصی شرکت تولیدی یا مزرعه و یا کشتی داشته باشد که در آن کارگراني 
سؤول ورئیس آنها باشد و باید او را به کنند، باید کسی را از میان آنها انتخاب کند تا مباشند که برای او کار مي

آید؛ فرد منتخب باید داناتر و برتر از سایرین باشد و الجرم آنها را به اسم معرفی کند وگرنه گرفتاری پیش می
اطاعت از این فرد امر کند تا همه فرمان او را اطاعت کنند تا آنچه مورد انتظار است، حاصل شود. اگر این 

گردد. حال چگونه است که گانه کوتاهی کند، حکمت او تبدیل به سفاهت میموارد سهشخص در یکی از این 
گانه کوتاهی کرده باشد، در حالی که او حکیم مطلق اند که خداوند در یکی از این موارد سهمردم جایز شمرده

 است!

تحول   )ع(دم  وإذا تعرضـنا إلى هذا القانون اإللهي بيشـء من التفصـيل نجد أن  النب اإللهي على آ
إلى الوصية لعلة وجود الخليفة السابق، فهو ينب على من بعده بأمر اهلل سبحانه وتعالى، وهذا من 

ِلَها﴿ضمن واجبه كخليفة هلل ِف أرضه قال تعالى:  هأ
َ
َمانَاِت ِإَلى أ

َ وا األأ نأ ُتَؤدُّ
َ
ُمُرُكمأ أ

أ
َ َيأ  .(2)﴾ِإنَّ اّللَّ

، با وجود )ع(بینیم که این نص صریح الهی بر آدمی بنگریم، مياگر با اندکی تفصیل به این قانون اله
ی قبلی، تبدیل به وصیت شده است؛ این خلیفه بر نفر بعد از خودش به امر خداوند سبحان و متعال خلیفه

فرماید: » خدا به شما فرمان باشد. خداوند متعال میی خدا در زمینش میکند و این از وظایف خلیفهوصیت می
 .(3)ها را به صاحبانشان بازگردانید «هد که امانتدمی

 
 . 23فتح: -1
 . 58النساء:  -2
 . 58نساء: -3
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ــماء اإللهية وتحليه بها  ــماء، فاملراد منه معرفته بحقيقة األسـ ــبحانه آلدم األسـ ا تعليم اهلل سـ أم 
فهم بحقيقة  )ع(وتجليها فيه، ليكون خليفة اهلل ِف أرضـــه. وهو   أنبأ املالئكة بأســـمائهم، أي: عر 

ف آدم كل األسـماء اإللهية وبحسـب مقامه األسـماء اإللهية اليت ُخلقوا   ، )ع(منها، فاهلل سـبحانه عرَّ
ا املالئكة فلم يكن كل منهم يعرف إال  االســـم أو األســـماء اليت ُخلق منها، وبهذا ثبتت حجية  أم 

 عليهم بالعلم والحكمة. )ع(آدم 

اسمای الهی و آراسته شدنش به آنها اما تعلیم اسماء به آدم توسط خداوند؛ مراد از آن، شناخت او از حقیقت 
مالئکه را از اسماء باخبر ساخت،  )ع(ی خداوند در زمینش گردد. اوباشد تا او، خلیفهو تجلی آنها در او می

، )ع(ها خلق شده بودند را نشان داد. خداوند با توجه به مقام آدمیعنی: به آنها حقیقت اسمای الهی که از آن
هایی که از آن خلق شده بودند، چیز دیگری او شناساند؛ اما مالئکه جز اسم یا اسم ی اسمای الهی را بههمه
 بر آنها از روی علم و حکمت، ثابت گردید. )ع(دانستند و از این رو، حجت بودن آدمنمی

واألمر الثالث ِف هذا القانون اإللهي هو أمر اهلل سبحانه وتعالى للمالئكة وإبليس السجود آلدم، 
مر هو بمثابة ممارســة عملية للخليفة ليقوم بدوره كُمســَتخلف، وممارســة عملية لعمال وهذا األ

 (.)ع(اهلل سبحانه )املالئكة( ليقوموا بدورهم كعمال ومتعلمني عند هذا الخليفة )آدم 

بود. این  )ع(مورد سوم در این قانون الهی، دستور خداوند سبحان به سجده کردن مالئکه و ابلیس به آدم
به معنی اقدام عملی برای خلیفه بود تا نقش خودش را به عنوان جانشین اجرا نماید و همچنین اقدام  دستور

شان را به عنوان کارگزاران و شاگردان در پیشگاه این عملی برای کارگزاران خدای سبحان )مالئکه( تا وظیفه
 (، به اجرا رسانند.)ع(خلیفه )آدم

ت أن  حـاكمـية اهلل و مـلك اهلل ِف أرضـــــه يتحقق من خالل طـاـعة خليـفة اهلل ِف وـهذا األمر ثبـ 
 أرضه.

ی او در زمینش کند که حاکمیت و پادشاهی خداوند در زمینش از طریق اطاعت خلیفهاین مورد، ثابت مي
 گردد.محقق می

ــلني ومنهم محمـد كـانوا يحملون هـذه الرايـة: )البيعـة هلل أو  )ص(وهكـذا فـإن  جميع املرســ
ة اهلل أو  ة اهلل حـاكمـي ة الـناس وال يقبلون بحـاكمـي ون حـاكمـي املـلك هلل(، ويواجهون اـلذين يقر 
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ــ  قيل  )ع(وملكه ســـبحانه وتعالى. وهم دائما  متهمون بســـبب هذه املطالبة وهذه املواجهة، فعيىسـ
ــرائيـل ليس إال ، وقيـل عن محمـد ك بين إســ ب مـل ه جـاء ليطـل ه )ص(عنـه أـن ار ولكـن : )ال جنـة وال ـن

 إن ه حريب على امللك. )ع(إن  محمدا  جاء ليطلب امللك له وألهل بيته، وقيل عن علي ، أي: (1)امللك(

کنند: »بیعت برای این پرچم را با خود حمل می  )ص(به این ترتیب، تمام فرستادگان و از جمله حضرت محمد
دانند و حاکمیت م میخدا یا حاکمیت برای خدا یا سلطنت از آِن خدا است« و با کسانی که حاکمیت را از آِن مرد

شوند. آنها )فرستادگان( همواره به دلیل این کنند، مواجه میو پادشاهی خداوند سبحان و متعال را قبول نمی
گفتند که آمده است تا پادشاهی   )ع(شوند؛ مثال در مورد حضرت عیسیشان، متهم میشان و این مواجهخواسته

گفتند: »نه بهشتی در کار است و نه  )ص(ر، و در مورد حضرت محمدبنی اسرائیل را مطالبه کند و نه چیز دیگ
اش بخواهد آمده است تا سلطنت را براي خود و خانواده  )ص(؛ یعنی محمد(2)خواهد«آتش، تنها پادشاهی را می

 باشد.نیز گفته شد که او بر حکومت حریص می )ع(و در مورد حضرت علی

ــ أو محـمد ــون عن اـلدنـيا  )ع(أو علي   )ص(والحقيـقة أـنه من ـتابع أحوال عيىســ يـجد أنهم معرضــ
ــبـحانه وتـعالى،  وزخرفـها وما فيـها من مال أو جاه، لكن هذا هو أمر اهلل لهم بأن يـطالبوا بملكـه ســ

يتعرضــون لهم بالســخرية واالســتهزاء والهتك ثم هم يعلمون أن  الناس لن يســلموهم امللك، بل ـسـ 
يلبسـونه تاجا  من الشـوك وهم يسـخرون منه قبل  )ع(ومحاولة القتل أو السـجن، فهذا شـبيه عيىسـ 

ر ضــــلع زوجته الزهراء )ع(صــــلبه، وعلي  ر باب داره وُيكســــَ وُيجر من داره والســــيوف   )ع(ُيكســــَ
ُيسـجن  (3)ا امللك وخالفة اهلل ِف أرضـه الذي حدد فدكا  بأنه )ع(مشـرعة بوجهه، وموَس بن جعفر 

حىت املوت، ومع هذا فإن  كثريا  من الجهلة جعلوا ما تشــابه عليهم من مطالبة صــاحب الحق بملك 
اهلل ســـبحانه وتعالى عاذرا  لســـقطتهم، وهم يصـــرخون بوجه صـــاحب الحق اإللهي إن ه جاء ليطلب 

ــال  وهو  املـلك ليس إال ، والحق أنـ ه لو كـان خليـفة اهلل ِف أرضــــه ـطالـبا  لـلدنـيا أو املـلك مـلا ـطاـلب ـبه أصــ

 
ساب وال عقاب.  دراسات لما تولی الخالفة عثمان بن عفان قال أبو سفیان: تلقفوها یا بني أمیة تلقف الکرة فوالذي یحلف به أبو سفیان ما من جنة وال نار وال ح  -1

 . 90في الحدیث والمحدثین: ص
کومت( را مانند توپ با یکدیگر دست به دست کنید. قسم به کسی که ابوسفیان هنگامی که عثمان بن عفان خلیفه شد، ابوسفیان گفت: »ای بنی امیه، آن )ح  - 2

 . 90هایی در حدیث و محدثین: ص خورد، نه بهشتی وجود دارد و نه آتشی و نه حسابی و نه عقوبتی«. درسبه او سوگند می
ول لموسی بن جعفر: خذ فدکا حتی أردها إلیك، فیأبی حتی ألح علیه  قال أبن شهر آشوب في المناقب، وفي کتاب أخبار الخلفاء: )إن هارون الرشید کان یق -3

ه الرشید  : ال آخذها إال بحدودها، قال: وما حدودها ؟ قال: إن حددتها لم تردها ؟ قال: بحق جدك إال فعلت، قال: أما الحد األول فعدن، فتغیر وج)ع( فقال 
وقال: هیه. قال: والرابع سیف البحر مما یلي الجزر وأرمینیة، قال    -فاسود وجهه    -والحد الثالث إفریقیة    -فأربد وجهه    -وقال: أیها، قال: والحد الثاني سمرقند  

باط أنه قال: )أما الرشید: فلم یبق لنا شئ، فتحول إلی مجلسي، قال موسی: قد أعلمتك إنني إن حددتها لم تردها، فعند ذلك عزم علی قتله( وفي روایة ابن أس
 . 435ص 3ش مصر، والثاني دومة الجندل، والثالث أحد، والرابع سیف البحر( مناقب آل أبي طالب: جالحد األول فعری
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هاك حرمته واالسـتهزاء والتعريض به على إنه طالب نتيعلم أن  هذه املطالبة سـتكون حتما  سـببا  ال
 دنيا.

بیند که را دنبال کرده باشد، می )ع(یا علی )ص(و محمد )ع(ولی در حقیقت هر کس احوال حضرت عیسی
گردانند؛ ولی این دستور خداوند برای آنها هایش و هرآنچه از مال و مقام در آن است، رویآنها از دنیا و زینت

دانند که مردم این حکومت را به آنها تسلیم است، که حکومت او سبحان و متعال را مطالبه نمایند. آنها می
شوند. شبیه و استهزا و هتک حرمت و اقدام به زندان افکندن و قتل با آنها مواجه میکنند بلکه با تمسخر نمی

کنند و اش میگذارند در حالی که قبل از به صلیب کشیدنش، مسخرهرا تاجی از خار بر سرش می )ع(عیسی
اش خانهشکنند، او را از را می )ع(شکنند، پهلوی همسرش حضرت زهرااش را مي، درب خانه)ع(امام علی

گذاری وقتی فدک را عالمت )ع(گیرند. حضرت موسی بن جعفرکشند و شمشیرها را به طرفش میبیرون می
شود و با وجود ، تا هنگام وفاتش زندانی مي(1)کند که این پادشاهی  وحاکمیت خداوند در زمینش استمی

ها را برای خود دلیل قرار تعال، شبههی حق حاکمیت خداوند سبحان و می اینها بیشتر جاهالن از مطالبههمه
آورند که او فقط برای گرفتن دهند تا سقوط کنند در حالی که رو در روی صاحب حق الهی فریاد برمیمی

ی خدا در زمینش فقط به دنبال دنیا یا حکومت حکومت آمده است نه چیز دیگر. حق این است که اگر خلیفه 
داند این مطالبه به طور قطع سبب هتک حرمت او و مورد استهزا چون میکند باشد، اصاًل آن را مطالبه نمی

 قرار گرفتنش خواهد شد آن هم به جهت اینکه او طالب دنیا است!

ـــلك طريـقا  آخرا  يعرـفه كـل الـناس ولكنهم يتـغافلون، وهو طريق كـل أولـئك اـلذين  ثم لســ
يطالب بامللك ويقول أنا ويص  )ع(ع، فعلي  وصـلوا إلى امللك الدنيوي بالخداع والزتوير أو القتل والَتوي

ا خليـفة اهلل ِف أرضـــــه، وِف املـقاـبل ذاك اـلذي وصـــــل إلى املـلك اـلدنيوي أبو بكر بن أبي  محـمد وأـن
 . (2)قحافة يقول: أقيلوني فلست بخريكم 

 
پذیرفت تا اینکه گفت: فدک را بگیر تا آن را به تو بدهم. او نمیگوید: »هارون به موسی بن جعفر)ع( می ابن شهرآشوب در مناقبش در کتاب اخبار خلفا می  - 1

«. گفت: به حق جدت قسم اگر آن را معین کنم، نخواهی داد«. گفت: حدود آن چیست؟ فرمود: »گیرم مگر تمامش راآن را نمیود: »اصرار ورزید. امام)ع( فرم
حد  اش تیره شد. فرمود: »«. چهرهحد دومش سمرقند استی هارون تغییر کرد و گفت: هان! فرمود: »«. چهره حد اولش عدن استکه خواهم داد. فرمود: »

ماند؟ و به مشاورانش متمایل شد. «. رشید گفت: پس برای ما چه باقی میدریای گرم مابین جزیره و ارمنستاناش سیاه شد. فرمود: »«. چهرهاسومش آفریق
 «. پس از آن، بر قتل وی مصمم شد«.دهیبه تو گفتم که اگر حدود آن را بگویم، به من نمیموسی بن جعفر)ع( فرمود: »

 3«. مناقب آل ابی طالب: ج ی جندل، حد سوم، احد و حد چهارم آن دریای گرمحد اول آن، عریش مصر و حد دوم آن، دمهگوید: »در روایتی، ابن اسباط می
 . 435ص 

 . 169ص 1شرح نهج البالغة البن أبي الحدید: ج -2
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ش ورزند؛ روشناسند اما از آن غفلت میی مردم آن را میگیرد که همهی دیگری را پیش میسپس طریقه
ی حکومت مطالبه )ع(تمام کسانی که با خدعه و تزویر یا قتل و ارعاب به حکومت دنیوی رسیدند. امام علی

ی خدا در زمینش هستم و در مقابل، کسی که و خلیفه )ص(فرماید که من وصی  حضرت محمدکند و ميمي
 . (1)ید که من بهتر از شما نیستم«گوید: »مرا رها کنرسد یعنی ابوبکر پسر ابي قحافه، ميبه حکومت دنیوي مي

فـهل إن  علـيا  طـاـلب دنـيا، أو أن ابن أبي قحـاـفة زاـهد ـباملـلك اـلدنيوي وهو اـلذي أنكر حق الويص 
ر لوصية رسول اهلل )ع(  ألجل امللك الدنيوي ؟! ما لكم كيف تحكمون ؟! )ص(وتنك 

 )ع(طالب دنیا بود یا ابن ابي قحافه، زاهد به ملک دنیوي؟! در حالی که او منکر حق وصی   )ع(آیا امام علی
 کنید؟!شود؟ چگونه حکم میشد آن هم برای حکومت دنیوی!! شما را چه می )ص(و منکر وصیت پیامبر

وأكدوا عليها، بل وِف أصـــعب الظروف نجد   )ع(والوصـــية بالخصـــوص جاء بها كل األوصـــياء
مين )أنا   )ص(ِف كربالء يقول لهم ابحثوا ِف األرض ال تجدون من هو أقرب إلى محمد )ع(الحســـني  

د على هـذه األرض(  ــب  محمـد الوحـي ا أكـد (2)ســ ة والنب اإللهي:  )ع(، هـن ـــي ة  ﴿على الوصــ يَـّ ُذرِّ
ِميٌع َعِلي ُ ســَ ٍض َواّللَّ َها ِمنأ بَعأ ضــُ أراد أن    )ع(، فالذين يفهمون هذه اآلية يعرفون أن  الحســني  (3)﴾مٌ بَعأ

 ؛ ألنه الوحيد من هذه الذرية املستخلفة.)ع(الوصاية محصورة به 

ها؛ امام آن را آوردند و بر آن تاکید نمودند حتي در خطیرترین موقعیت  )ع(ی اوصیادر خصوص وصیت، همه
را نخواهید  )ص(تر از من به حضرت محمدمام دنیا را بگردید، نزدیکگوید که تدر کربال به آنها می )ع(حسین

فرماید: » بر وصیت ونص  الهی تاکید می )ع(. اینجا او(4)ی محمد بر روی زمین هستم(یافت )من تنها نوه
کنند . کسانی که مفهوم این آیه را درک می(5)فرزندانی، برخی از نسل برخی دیگر، و خداوند شنوا و دانا است «

 
 . 169ص  1شرح نهج البالغه ابن ابی الحدید: ج  - 1
: )فإن کنتم في شك من هذا، أفتشکون أني ابن بنت نبیکم ! فو الله )ع(في یوم عاشوراء، قال: ثم قال لهم الحسین  )ع(روی الشیخ المفید خطبة الحسین  -2

( اإلرشاد:   !صاص جراحة ؟ ما بین المشرق والمغرب ابن بنت نبي غیري فیکم وال في غیرکم، ویحکم أتطلبوني بقتیل منکم قتلته، أو مال لکم استهلکته، أو بق
 . 98ص 2ج
 . 34آل عمران:  -3
اگر شما در تردید هستید، آیا شک دارید گوید: سپس حسین)ع(رو به آنها فرمود: »کند و می ی امام حسین)ع(در ظهر عاشورا را روایت میشیخ مفید، خطبه  - 4

شود، نه بین شما و نه در غیر بین شما.  مغرب عالم، پسر دختر پیامبری جز من یافت نمی که من پسر دختر پیامبرتان هستم؟ به خدا سوگند که در تمام مشرق و 
؟!«. ارشاد: امام یا به قصاص جراحتی که بر شما وارد کردهخواهی خونی به قتل برسانید یا مالی که از شما به سرقت بردهخواهید مرا به خونوای بر شما! آیا می

 . 98ص  2ج 
 . 34آل عمران:  -5
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ی مانده از این ذریهگوید که وصیت فقط مختص به او است چرا که او تنها باقیمي )ع(دانند که حسینمی
 شد.بای خالفت، میشایسه

 واآلن نعود إلى يوسف لنجد:

 الوصية: -1

ــف  )ع(ِف قول يعقوب   َحاِديِث َوُيِتمُّ ﴿: )ع(ليوســ
َ ِويِل األأ
أ
َك ِمنأ َتأ َتِبـيَك َربَُّك َوُيَعلِّمـُ َوَكَذِلَك َيجأ
ُل ِإبأَراِهيَم وَ  َك ِمنأ َقبـأ بََويـأ

َ
ا َعَلى أ هـَ َتمَّ

َ
ا أ ُقوَب َكمـَ َك َوَعَلى آِل َيعأ هُ َعَليـأ َمتـَ َك َعِليٌم ِنعأ اَق ِإنَّ َربَـّ حـَ ــأ ِإســ

 .(1)﴾َحِكيمٌ 

 بینیم که:و می )ع(گردیم به داستان یوسفحال بازمی
 وصیت:  - ۱

ها را به تو گزیند و تأویل خواب : »و به این گونه پروردگارت تو را برمی)ع(به یوسف )ع(در سخن یعقوب 
پدران تو ابراهیم و اسحاق تمام کرده بود، بر تو و خاندان آموزد و همچنان که نعمت خود را پیش از این بر می

 .(2)کند، که پروردگارت دانا و حکیم است«یعقوب هم تمام می
ن أن  یوسف   وبکل وضوح. )ع(وصیه وأنه امتداد لدعوة إبراهیم  )ع(فیعقوب یبی 

 )ع(عوت ابراهیمباشد و او استمرار دوصیش مي )ع(کندکه یوسفبا وضوح کامل، روشن می )ع(یعقوب 
 باشد.می

ِ ﴿: )ع(وِف قول يوسف   ِرَك ِباّللَّ نأ   نُشأ
َ
ُقوَب َما َكاَن َلَنا أ َحاَق َوَيعأ ُت ِملََّة آبَائي ِإبأَراِهيَم َوِإسأ َواتََّبعأ
ُكُرو اِس ال َيشـأ رَثَ النَّ كأ

َ
اِس َوَلِكنَّ أ َنا َوَعَلى النَّ ِ َعَليأ ِل اّللَّ ٍء َذِلَك ِمنأ َفضـأ  )ع( ، فيوسـف (3)﴾ نَ ِمنأ يَشأ

 يؤكد انتسابه إلى األنبياء وأنه الخ  الطبيعي الستمرار دعوتهم.

: » من پیرو آیین پدرانم ابراهیم و اسحاق و یعقوب هستم و ما را نسزد که هیچ چیز را )ع(و در سخن یوسف
شریک خدا قرار دهیم، این فضیلتی است که خدا بر ما و بر مردم دیگر ارزانی داشته است ولی بیشتر مردم 

 
 . 6یوسف:  -1
 . 6یوسف: -2
 . 38یوسف:  -3
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یر طبیعی استمرار دعوت گردد و او، خط و ستاکید دارد که َنَسب او به انبیا بازمی )ع(، یوسف (1)اند«ناسپاس
 آنها است.

 العلم: -2

ا ﴿ِف قوـله:  ا ِمـمَّ ا َذِلُكـمَ ِتَيُكـمَ
أ
أ نأ يـَ
َ
َل أ ِه َقبـأ ِويلـِ

أ
أ ا ِبتـَ ُتُكـمَ

أ
أ ِه ِإالَّ نَبَـّ انـِ َزقـَ اٌم ُترأ ا َطـعَ ِتيُكـمَ

أ
أ اَل ال يـَ قـَ

ِ َوُهمأ  ِمُنوَن ِباّللَّ ٍم ال ُيؤأ ُت ِملََّة َقوأ ِخَرِة ُهمأ َكاِفُرونَ َعلََّميِن َربِّي ِإنِّي َتَركأ  .(2)﴾ِباآلأ

 علم: - ۲
ی شما را هنوز نیاورده باشند که پیش از آن، شما را از تعبیر آن : »گفت: طعام روزانه)ع(ی یوسفدر گفته

ها چنان که پروردگارم به من آموخته است، خبر دهم. من آیین مردمی را که به خدای یکتا ایمان ندارند و خواب 
 .(3)ام«قیامت کافرند، ترک کردهبه روز 

ُكلُوَن  ﴿وِف قوله:  
أ
ا َتأ نأُبِلِه ِإالَّ َقِليال  ِممَّ ُتمأ َفَذُروُه ِِف ـسُ دأ با  َفَما َحصـَ

َ
ِننَي َدأ َع ـسِ بأ َرُعوَن ـسَ ثُمَّ  *... َتزأ

ُتمأ َلُهنَّ ِإالَّ َقِلي مأ ُكلأَن َما َقدَّ
أ
َداٌد َيأ ٌع شـِ بأ ِد َذِلَك سـَ ِتي ِمنأ بَعأ

أ
ُنوَن َيأ صـِ ا ُتحأ ِد َذِلَك  *ال  ِممَّ ِتي ِمنأ بَعأ

أ
ثُمَّ َيأ

ِصُرونَ  اُس َوِفيِه َيعأ  .(4)﴾َعاٌم ِفيِه ُيَغاُث النَّ

خورید، با خوشه دروید، جز اندکی که میهفت سال پی در پی بکارید و هر چه می»....  و همچنین سخن او:  
اید بخورند مگر آن هفت سال، آنچه برایشان اندوختهآید و در انبار کنید * از آن پس، هفت سال سخت می

 . (5)فشرند«دارید * پس از آن سالی آید که مردمان را باران دهند و در آن سال افشردنیها را میاندکی که نگه می

رأِض ِإنِّي َحِفيٌظ َعِليمٌ ﴿وِف قوله: 
َ َعلأيِن َعَلى َخَزاِئِن األأ  .(6)﴾َقاَل اجأ

 .(7)گفت: مرا بر خزاین این سرزمین بگمار که من نگهبانی دانایم«و در این سخن او: » 

 
 . 38یوسف: -1
 . 37یوسف:  -2
 . 37یوسف: -3
 .  49 –  47یوسف:  -4
 . 49-47یوسف: -5
 . 55یوسف:  -6
 . 55یوسف: -7
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 البيعة هلل: -3

اُر  ﴿ِف قوله:  ُ الأَواِحُد الأَقهَّ ِم اّللَّ
َ
ٌ أ ُقوَن َخريأ بَاٌب ُمَتَفرِّ رأ

َ
أ
َ
ِن أ جأ اِحَيِ الـسِّ

ُبُدوَن ِمنأ ُدوِنِه ِإالَّ  *َيا ـصَ َما َتعأ
نأُتمأ وَ 
َ
ُتُموَها أ يأ مَّ َماء  سـَ سـأ

َ
ُب ُوا ِإالَّ ِإيَّاُه أ الَّ َتعأ

َ
َمَر أ
َ
ِ أ ُم ِإالَّ ّلِلَّ لأَطاٍن ِإِن الأُحكأ ُ ِبَها ِمنأ سـُ نأَزَل اّللَّ

َ
آبَاُؤُكمأ َما أ

َلُمونَ  اِس ال َيعأ رَثَ النَّ كأ
َ
ُم َوَلِكنَّ أ يُن الأَقيِّ  (، انتهى كالم السيد أحمد الحسن.(1)﴾َذِلَك الدِّ

 اإلمام املهدي )مكن اهلل له ِف األرض(أنصار  - اللجنة العلمية
 الشيي ناظم العقيلي

 بیعت از آِن خدا است: - ۳
زندانی، آیا خدایان متعدد بهتر است یا الله، آن خداوند یکتای غالب بر : »ای دو هم)ع(ی یوسفدر گفته

هایی ان آنها را به نامهایی( را که خود و پدرانتهایی )بتپرستید سوای خدای یکتا را مگر اسمهمگان؟ * نمی
اید که خدا حجتی بر اثبات آنها نازل نکرده است. حکمی جز حکم خدا نیست که فرمان داده است که خوانده

 .(2)دانند«جز او را نپرستید. این است دین راست و استوار، ولی بیشتر مردم نمی
 .)ع(پایان کالم سید احمد الحسن

 خداوند در زمین تمکینش دهد()  )ع(انصار امام مهدی - هیأت علمی
 شیخ ناظم عقیلی

****** 

 ی ایمان و معصوم: آیا در قرآن همسر جزو اهل بیت است؟ پرسش درباره۲۷۶پرسش 

 :276السؤال/ 

ــهرين لم تجيبوا عليهــا اعتقــد إنهــا ليس على هواكم،  ــلــت لكم رســــــالــة قبــل شــ أ: أرســ
 الزوجة:سأعطيكم آيات كريمات تثبت أن  آل البيت تشمل 

 
 . 40 –  39یوسف:  -1
 . 40-39یوسف -2
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ای برایتان فرستادم ولی به آن پاسخ ندادید؛ به گمانم به این دلیل بود که مطابق میل الف: دو ماه پیش نامه
 شود:کند اهل بیت، زنان را نیز شامل میدهم که ثابت میتان ارایه میشما نبود. آیاتی از قرآن کریم را خدمت

ــم اهلل الرحمن الرحيم ادَ ﴿ بســ يُّوَب ِإذأ نــَ
َ
اِحِمنَي َوأ َحُم الرَّ رأ

َ
نــَت أ
َ
رُّ َوأ ــُّ يِنَ الضــ ــَّ نِّي َمســ

َ
هُ أ   *ى َربــَّ
َلهُ ... هأ
َ
َنا َما ِبِه ِمن ُضرٍّ َوآَتيأَناُه أ َنا َلهُ َفَكَشفأ َتَجبأ  .(1)﴾َفاسأ

گاه که پروردگارش را ندا داد: به من بیماری و رنج رسیده بسم الله الرحمان الرحیم » و ایوب را یاد کن آن
ترین مهربانان هستی * دعایش را اجابت کردیم و آزار را از او دور نمودیم و خاندانش در حالی که تو مهربان  است

 .(2)را به او بازگردانیدیم «

َل الأَبيأِت ﴿بسم اهلل الرحمن الرحيم   هأ
َ
ِ َوبََرَكاُتهُ َعَليأُكمأ أ َمُت اّلل  ِ َرحأ ِر اّلل  مأ

َ
َجِبنَي ِمنأ أ َتعأ

َ
َقالُواأ أ

ِجيدٌ إِ   .(3)﴾ نَّهُ َحِميٌد مَّ

کنی؟ رحمت و برکات خدا بر شما اهل این خانه ارزانی بسم الله الرحمان الرحیم » آیا از فرمان خدا تعجب می
 .(4)باد، او ستودنی و بزرگوار است «

ِلِه ...﴿بسم اهلل الرحمن الرحيم  هأ
َ
َجَل َوَساَر ِبأ

َ ا َقََض ُموََس األأ  .(5)﴾َفَلمَّ

 .(6)«....بسم الله الرحمان الرحیم » چون موسی مدت را به سر آورد و با اهلش روان شد

ا عن التطهري، بسم اهلل الرحمن الرحيم  َعَل َعَليأُكم ..﴿أم  ُ ِلَيجأ  .(7)﴾َما ُيِريُد اّلل 

 .(8)«....یدخواهد شما )در رنج( افتی( تطهیر: بسم الله الرحمان الرحیم » خدا نمیو اما در مورد )آیه

 
 . 84 –  83األنبیاء:  -1
 . 84و  83انبیا:  - 2
 . 73هود:  -3
 . 73هود:  - 4
 . 29القصص:  -5
 . 29قصص:  - 6
 .6المائدة:  -7
 .6مائده:  - 8
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عليكم ورحمة اهلل وبركاته، وبعد .. اللهم صــلي على محمد وآل محمد وصــحبه  ب: الســالم
 أجمعني.

معهم  إن كم تقولون حقا  ِف كثري من األحيان، بل أنتم أفضـــل جماعة شـــيعية لكن تتفقون
علي وأوالده اإليـمان هو ـحب  ـبالســـــب واللعن ولن تنجو منـها حىت أمـهات املؤمنيني، ـبل جعلتم قـياس

 اآلخر. وليس اإليمان باهلل ومالئكته ورسله واليوم

 ب: السالم علیکم و رحمة الله و برکاته، و بعد.... اللهم صل علی محمد و آل محمد و صحبه اجمعین.
آورید و حتی شما برترین گروه از شیعیان هستید، ولی  گویید و حق را بر زبان میشما در بیشتر مواقع، حق می

دل هستید؛ سب  و لعنی که حتی مادران مؤمنین نیز از آن خالصی و گران در سب  و لعن متفق و یکبا دی
اید، نه ایمان به خدا و فرشتگان و پیامبران رهایی ندارند. شما حتی معیار ایمان را حب علی و اوالد او قرار داده

 او و روز قیامت.

اهلل ســبحانه الخبيثون  ائشــة، ألم يقولاملعصــوم ال يخطا فكيف خطأ الني حاشــاه وتزوج ع
اهلل. ولنفرض إنها أخطأت مع اإلمام علي هل  للخبيثات والطيبون للطيبات تفقهوا اآلية واسـتغفروا

ف بحضـــن رســـول األمة أم أن  علي أرفع منزلة من نبيه؟  هذا يخرجها من ملة اإلســـالم ؟ ألم تتشـــر 
ـ  واهلل نحـب علي ــه فبـســ الغتم بحبهم إلى درجـة الغلووأوالده وإذا وجـد أحـد يبغضـــ  ببكم أنتم ـب

أها  وجعلتوهم بمنزلة اإلله يعلمون ما لم يعلم رسوله الذي اتهموا زوجه ولم يعلم إنها بريئة إال  أن بر 
األنبـياء الســـــب واللعن وليس من ني مختب بجـماـعة  اهلل ِف كـتاـبه، وأخريا  أقول ليس من أخالق

ــيكم جـاء  دون األخرى كـما أنتم فق  ــيـعة، ليس أكـتب للجـدال ـبل ملعرـفة الحقيـقة وصــ للشــ
 تجيبوا؛ ألني كتبت من القرآن فال جدال به. فسبق أن كتبت لكم ولم

 الدنمارك -املرسل: سهيلة 

و با عایشه   -که از ساحت او به دور است-زند، پس چطور پیامبر اشتباه کرد  از معصوم خطا و اشتباهی سرنمی
اند « ؟ فرماید » مردان ناپاک برای زنان ناپاک و زنان پاک برای مردان پاکنمی ازدواج نمود؟ آیا خدای متعال

در این آیه تدبر و تفقه کنید و از خدا استغفار نمایید. فرض بگیریم که عایشه در رفتار با امام علی به خطا رفت، 
آغوشی با پیامبر امت شرافت ی امت اسالم خارج گردد؟ آیا ایشان به همشود او از دایرهآیا این کار باعث می

نیافته یا )نکند( جایگاه علی برتر و باالتر از پیامبرش است؟! به خدا ما هم علی و فرزندانش را دوست می داریم 
ی غلو های شما است. شما در این حب و عالقه به درجهو اگر کسی با او بغض و دشمنی دارد، به خاطر فحش
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دانست، علم و اطالع اید تا جایی که نسبت به آنچه پیامبرش نمیخدایی رسانیده یاید و آنها را به منزلهرسیده
گناه است تا این که خداوند دانست او بری و بیدارند؛ همان پیامبری که به همسرش تهمت زدند و پیامبر نمی

باشد و مبران نمیکنم که سب  و لعن از اخالق پیادر کتابش به برائت او گواهی داد. در پایان، خاطرنشان می
چنین نیست که یک پیامبر مختص یک گروه خاص باشد و الغیر؛ آن گونه که وصی  شما فقط به سوی شیعیان 

تان نامه ام. قباًل هم برایآمده است. من اینها را نه برای جدال و خصومت، بلکه برای شناخت حقیقت نوشته
 ام که در آن جدال و مناقشه راهی ندارد.نوشتم ولی جوابی ندادید، چون که من از قرآن نوشته

 دانمارک  -فرستنده: سهیله 

ــلى اهلل على محـمد وآـله األئـمة   الجواب: ــم اهلل الرحمن الرحيم، الحـمد هلل رب الـعاملني، وصــ بســ
 واملهديني وسلم تسليما .

ا بعد ...  أم 

 پاسخ:
حمد و آله االئمة و المهدیین و سلم بسم الله الرحمان الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی م

 تسلیمًا.
 اما بعد...

بالفاحشــة )والعياذ باهلل( ونحَتم كل من اتبعت وصــايا   )ص(فنحن ال نتهم أحد أزواج الرســول
ــول محمـد ــلمـة  )ص(الرســ س خـديجـة وأم ســ ولم تخرج على خليفتـه الحق من بعـده، فنحن نقـد 

ا بالنســــبة إلى  عائشــــة بنت أبي بكر فقد ثبت عن طريق الســــنة وأمثالهما )عليهن الســــالم(، وأم 
، وراو بسـبب فتنتها آالف القتلى )ع(علي بن أبي طالب  )ص(والشـيعة بأنها قاتلت خليفة رسـول اهلل

ـــهداء، وكـاـنت من أشـــــد أـعداء أمري املؤمنني علي بن أبي طـاـلب  ، وبـهذا فهي ممن خـالف  )ع(والشــ
ــول محمد ــايا الرسـ : )من أطاعين فقد أطاع اهلل عز )ع(الذي قال ِف حق علي بن أبي طالب    )ص(وصـ

 .(1)وجل ومن عصاني فقد ع  اهلل، ومن أطاع عليا  فقد أطاعين ومن ع  عليا  فقد عصاني(

کنیم )العیاذ بالله( و هر کدامشان را که پیرو را به فحشا متهم نمی )ص(ما هیچ یک از همسران پیامبر
شماریم. بود و بر جانشین به حق  پس از آن حضرت خروج نکرد، محترم می )ص(ت محمدهای حضر سفارش

ستاییم، ولی در مورد عایشه دختر ابوبکر از طریق اهل و امثال این دو را به پاکی می )ع(ما خدیجه و ام  سلمه

 
، وأیضًا شهد الحاکم 128ص 3، وبنفس المضمون المستدرك: ج121ص 3نقله الحاکم النیسابوري في مستدرکه وشهد بصحة سنده، راجع المستدرك: ج -1

 .  614ص  11المتقي الهندي: ج -بصحة سنده، ونقل السید عبد الحسین شرف الدین عن الذهبي في تلخیصه شهادته بصحة سند هذا الحدیث. کنز العمال 
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ت و شیعه ثابت شده است که وی با خلیفه ی ه سبب فتنهعلی بن ابی طالب جنگید و ب )ص(ی رسول خداسن 
بود و   )ع(ترین دشمنان امیرالمؤمنین علی بن ابی طالباو هزاران نفر کشته و شهید شدند. عایشه از سرسخت

سرپیچی کرد؛ پیامبری که در  )ص(بر این اساس وی جزو کسانی بود که از وصایای پیامبر خدا حضرت محمد
وجل  اطاعت کرده است،   فرمود: »هر کس از من اطاعت کند به  )ع(حق علی بن ابی طالب راستی از خداوند عز 

و هر کس از فرمان من سرپیچی کند به راستی از فرمان خداوند سرپیچی کرده است، و هر کس از علی اطاعت 
 .(1)کند از من اطاعت کرده و هر کس از فرمان علی سرپیچی کند، از فرمان من سرپیچی کرده است«

ديا  وسلك الناس واديا  غريه فاسلك مع علي ودع الناس، إنه لن )يا عمار، إن رأيت عليا  قد سلك وا
 .(2)يدلك على ردي ولن يخرجك من الهدى( 

ی( مردم به راه دیگر، تو به راهی که علی رفته است برو و »ای عمار! اگر دیدی علی به راهی رفت و )همه
 .(3)سازد«کند و از هدایت منحرف نمینمیمردم را واگذار؛ زیرا علی تو را به هیچ بدی راهنمایی 

 .(4))من فارق عليا فارقتين، ومن فارقين فقد فارق اهلل( 

 .(5)»هر کس از علی جدا شود از من جدا شده، و هر کس از من جدا شود از خداوند جدا شده است«

 .(6))من فارقك يا علي فقد فارقين، ومن فارقين فقد فارق اهلل(

 
و با همین  121ص  3این حدیث را حاکم نیشابوری در مستدرک خود نقل نموده و به صحت سندش شهادت داده است. رجوع کنید به: المستدرک: ج  - 1

. همچنین حاکم به صحت سندش نیز شهادت داده است و سید عبد الحسین شرف الدین از ذهبی در تلخیصش به 128ص  3مضمون در المستدرک: ج 
 . 614ص  11متقی هندی: ج  -د این حدیث شهادت داده است. کنز العمل صحت سن

 .  613ص  11المتقي الهندي: ج -کنز العمال  -2
 . 613ص  11متقی هندی: ج  – کنز العمل  - 3
 .  614ص  11المتقي الهندي: ج -، کنز العمال 323ص  12المعجم الکبیر للطبراني: ج -4
 . 614ص  11متقی هندی: ج  – ؛  کنز العمل   323ص  12المعجم الکبیر طبرانی: ج  - 5
: )یا علي، من )ص( ال: قال النبينقله بنفس المضمون الحاکم النیسابوري في مستدرکه وشهد بصحة سنده، وهذا نصه: ) عن أبي ذر )رضي الله عنه( ق  -6

، وذکره الهیثمي في مجمع 124  –   123ص  3فارقني فقد فارق الله ومن فارقك یا علي فقد فارقني( صحیح اإلسناد ولم یخرجاه، المستدرك للحاکم النیسابوري: ج
 . 614ص 11المتقي الهندي: ج -باب الحق مع علي، وشهد الهیثمي بان رجال سنده ثقاة، کنز العمال  135ص 9الزوائد: ج
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 . (1)کس از تو جدا شود از من جدا شده، و هر کس از من جدا شود از خداوند جدا شده است«»ای علی! هر 

: )إن  هذا أول من آمن بي، وهو أول )ص(: عن رسول اهلل313ص 2وقال الشيي األميين ِف  الغدير: ج
الباطل، من يصــافحين يوم القيامة، وهو الصــديق األكرب، وهذا فاروق هذه األمة، يفرق بني الحق و 

 وهذا يعسوب املؤمنني(.

نقل نموده است: »نخستین کسی است که به من  )ص(از رسول خدا 313ص  2شیخ امینی در الغدیر ج 
کند و او صدیق اکبر و فاروق این ایمان آورد، علی بود و او اول کسی است که در روز قیامت با من مصافحه می

 ، و پیشوای اهل ایمان است«. باشدامت است که جداکننده بین حق و باطل می

ــيي األميين ِف الغـدير: ج ــلمـان وأبي ذر. والبيهقي  313ص 2قـال الشــ : أخرجـه الطرباني عن ســ
من طريق  79، والـحافظ الكنجي ِف الكـفاـية  102ص  9والـعدني عن ـحذيـفة. والهيثمي ِف املجمع: ج

من بـعدي( وذكره ـباللفظ الـحافظ ابن عســـــاكر وِف آخره، وهو: )ـبابي اـلذي أوتى مـنه وهو خليفيت 
 .5ص  6األول املتقي الهندي ِف إكمال كنز العمال: ج

گفته است: طبرانی از سلمان و ابوذر و همچنین بیهقی و عدنی از حذیفه   313ص    2شیخ امینی در الغدیر ج  
از طریق حافظ ابن عساکر و دیگران نقل  79و حافظ کنجی در کفایة ص  102ص  9و هیثمی در مجمع ج 

باشد« و توان آمد و او جانشینم پس از من میی من است که از طریق او نزد من میاند که: ».... دروازهودهنم
 ذکر نموده است. 5ص  6با لفظ »اولین فرد« متقی هندی در إکمال کنز العمال ج 

ي وِف مسـند أحمد: )وخرج بالناس ِف غزوة تبوك، قال: فقال له علي: أخرج معك، قال: فقال له ن
اهلل: ال، فبكى علي فـقال ـله: أـما ترن أن تكون مين بمنزـلة هرون من موَس إال أـنك لســــت بني، 
 .(2)إنه ال ينبغي أن أذهب إال وأنت خليفيت، قال: وقال له رسول اهلل: أنت وليي ِف كل مؤمن بعدي(

 
که گفت: پیامبر)ص(  0با همین مضمون حاکم نیشابوری در مستدرکش نقل نموده و بر صحت سندش گواهی داده است. متن او چنین است: »از ابو ذر - 1

ای « سندش صحیح است و در آن خدشه استای علی! کسی که از من جدا شود، از خداوند جدا شده و کسی که از تو جدا شود ای علی، از من جدا شده  فرمود:  
در باب »حق به همراه علی است« ذکر کرده و هیثمی    135ص  9. هیثمی نیز آن را در مجمع الزوائد ج 124و  123ص  3نیست. مستدرک حاکم نیشابوری: ج 

 . 614ص  11متقی هندی: ج  – گواهی داده است که رجال سندش ثقه )موثق( هستند. کنز العمل 
، وأخرجه الهیثمي في مجمع 134  –   133ص  3، وأخرجه الحاکم النیسابوري في مستدرکه وشهد بصحة سنده، راجع المستدرك: ج331ص  1أحمد: ج  مسند  -2

جال ، وقال الهیثمي عن هذه الحدیث: رواه أحمد والطبراني في الکبیر واألوسط باختصار ورجال أحمد ر )ع(باب جامع في مناقب علي  120  –   119ص  9الزوائد: ج
 الصحیح غیر أبی بلج الفزاري وهو ثقة وفیه لین.
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ه آن حضرت گفت: »اجازه ی تبوک با مردم عازم نبرد بود. علی بدر مسند احمد آمده است: پیامبر در غزوه
فرمود: »آیا  )ص(فرمود: »خیر«. علی گریست. پیامبر )ص(دهید در این نبرد همراه شما باشم؟« پیامبرمی

ی هارون نسبت به موسی باشی جز این که تو پیامبر نیستی. شایسته راضی نیستی تو نسبت به من به منزله
یفه و جانشین من باشی«. گفت: پیامبر خدا به او فرمود: نیست که من به میدان نبرد بروم مگر این که تو خل

 .(1)»تو بعد از من ولی  و سرپرست هر مؤمنی خواهی بود«

ــلم علـيا  ـفاطـمة،  ــلى اهلل علـيه )وآـله( وســ وِف مجمع الزواـئد: عن ابن عـباس ـقال: )مـلا زوج الني صــ
ـ  ــا، فقال رـسـ ــول اهلل زوجتين من رجل فقري ليس له شـ ــلى اهلل عليه قالت فاطمة: يا رسـ ول اهلل صـ

اك واآلخر  ة رجلني احـدهمـا أـب ار من أهـل الجـن ا فـاطمـة أن اهلل اخـت ــني ـي ــلم: أفمـا ترضــ ه( وســ )وآـل
 .(2)زوجك؟(

فاطمه را به همسری علی در آورد،  )ص(در مجمع الزوائد آمده است: ابن عباس گفت: هنگامی که پیامبر
فرمود:  )ص(ای!« پیامبریر که چیزی ندارد درآوردهفاطمه گفت: »ای رسول خدا! مرا به همسرِی مردی فق

»ای فاطمه! آیا خوشنود نیستی که خداوند از اهل بهشت دو مرد را برگزید، که یکی پدرت و دیگری همسر تو 
 .(3)باشد؟«می

وِف كنز العمــال: )من أحــب أن يحيى حيــاتي ويموت ميتيت ويــدخــل الجنــة اليت وعــدني ربي  
انهـا غر ـــب ا  من قضــ اـن ـــب إنهم لن قضــ ه من بـعده، ـف ا  وذريـت د، فليتول علـي ة الخـل ده وهي جـن ــهـا بـي ســ

 .(4)يخرجوكم من باب هدى ولن يدخلوكم ِف باب ضاللة(

در کنزالعمال آمده است: »هر کس که بخواهد زندگیش همانند زندگی من و مرگش همچون مرگ من باشد، 
هایش که با دست خویش آن را کاشته ی از شاخهاو در بهشتی که پروردگارم مرا وعده داده است ماننده شاخه

 
  133ص    3و حاکم نیشابوری در مستدرکش آن را ذکر نموده و به صحت سندش گواهی داده است؛ رجوع نمایید به مستدرک: ج    331ص    1مسند احمد: ج    - 1

آن را ذکر نموده و در مورد این حدیث گفته است: احمد و طبرانی آن « )ع(باب »در مناقب علی 120و  119ص  9. همچنین هیثمی در مجمع الزوائد ج 134و 
ن است.اند و رجال احمد، صحیحرا در الکبیر و األوسط به اختصار روایت نموده   اند غیر از ابوالفلج الفزاری که او ثقه و لی 

 .  77ص  11، المعجم الکبیر للطبراني: ج112ص  9مجمع الزوائد للهیثمي: ج -2
 . 77ص  11؛  معجم کبیر طبرانی: ج   112ص  9لزوائد هیثمی: ج مجمع ا - 3
 611ص  11، کنز العمال للمتقي الهندي: ج128ص 3أخرجه الحاکم النیسابوري في مستدرکه وشهد بصحة سنده، المستدرك: ج  -4
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است که همان بهشت جاوید است، وارد شود، از علی و بعد از او از فرزندانش پیروی کند، چرا که آنها هرگز شما 
 .(1)کنند و هرگز شما را وارد گمراهی نخواهند کرد«را از مسیر هدایت خارج نمی

 .(2)عليا  وليكم بعدي فأحب عليا  فإنه يفعل ما يؤمر(وِف كنز العمال: )يا بريدة، إن  

در کنز العمال آمده است: »ای بریده! همانا علی، ولیِّ شما بعد از من خواهد بود، پس علی را دوست بدار 
 .(3)دهد«که او آنچه را که به آن مامور باشد، انجام می

ــيكون بعدي فتنة فإذا كان ذلك فألزموا علي بن أبي طالب فانه الفاروق  وِف كنز العمال: )سـ
 .(4)بني الحق والباطل( 

طالب ای رخ خواهد داد؛ پس اگر چنین شد، تنها از علی بن ابیو همچنین در کنز العمال: »پس از من فتنه
 .(5)ی بین حق و باطل است«پیروی کنید چرا که او جداکننده

وِف كنز العمال: )يا عمار، إن رأيت عليا  قد ـسلك واديا  وـسلك الناس واديا  غريه فاـسلك مع علي 
 .(6)ودع الناس، إنه لن يدلك على ردي ولن يخرجك من الهدى(

و در کنز العمال: »ای عمار! اگر دیدی علی به راهی رفت و مردم به راه دیگر، تو به راهی که علی رفته است 
 .(7)سازد«دم را واگذار؛ زیرا او تو را به هیچ بدی راهنمایی نمی کند و از هدایت منحرف نمیبرو و مر 

فهذا ال يعين كونها مقدسة أو معصومة عن الضالل،   )ص(وأما كون عائشة زوجة لرسول اهلل
 بدليل أن  القرآن نب على ضالل نساء بعض األنبياء:

 
ص   11؛  کنز العمال متقی هندی: ج     128ص    3این حدیث را حاکم نیشابوری در مستدرک خود آورده و به صحت سندش گواهی داده است؛ مستدرک: ج    - 1

611 . 
 . 612ص 11، کنز العمال للمتقي الهندي: ج191ص 42وأخرجه ابن عساکر في تاریخ مدینة دمشق: ج -2
 . 612ص  11؛  کنز العمال متقی هندی: ج   191ص  42ابن عساکر نیز آن را در تاریخ دمشق ذکر کرده است: ج  - 3
 . 612ص  11للمتقي الهندي: جکنز للعمال  -4
 . 612ص  11کنز العمال متقی هندی: ج  - 5
 . 613ص  11کنز للعمال للمتقي الهندي: ج -6
 . 613ص  11کنز العمال متقی هندی: ج  - 7
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س یا عصمت از  )ص(اما این که عایشه، همسر پیامبر خدا بوده است، به این معنا نیست که دارای تقد 
 گمراهی بوده است، به این دلیل که قرآن بر گمراهی زنان برخی انبیا تصریح دارد:

َديأِن ِمنأ ِعَباِدنَا صــَ ﴿ َت َعبأ ةَ لُوٍ  َكانََتا َتحأ
َ
َرأ ةَ نُوٍو َوِامأ

َ
َرأ ُ َمَثال  لِّلَِّذيَن َكَفُروا ِامأ َرَب اّللَّ ِ اضــَ

ِلَحنيأ
اِخِلنيَ  اَر َمَع الدَّ ُخاَل النَّ ِ َشيأئا  َوِقيَل ادأ ُهَما ِمَن اّللَّ ِنَيا َعنأ  .(1)﴾َفَخانََتاُهَما َفَلمأ ُيغأ

آورد که هر دو در نکاح دو تن از بندگان صالح ما بودند و به » خدا برای کافران َمَثل زن نوح و زن لوط را می
 .(2)وانستند از زنان خود دفع عذاب کنند و گفته شد: با دیگران به آتش درآیید «آن دو خیانت ورزیدند و آنها نت

َتهُ َكانَتأ ِمَن الأ ﴿
َ
َرأ َلهُ ِإالَّ امأ هأ

َ
هُ َوأ َينَّ َلُم ِبَمن ِفيَها َلُنَنجِّ عأ

َ
ُن أ  . ( 3) ﴾ َغاِبِرينَ َقاَل ِإنَّ ِفيَها لُوطا  َقالُوا نَحأ

دانیم چه کسی در آنجا است، او و خاندانش را جز زنش که از تر می» گفت: لوط در آنجا است. گفتند: ما به
 .(4)دهیم «بازماندگان خواهد بود، نجات می

وكَ ﴿ َزنأ ِإنَـّا ُمَنجُّ الُوا اَل َتَخفأ َواَل َتحأ ـعا  َوقـَ اَق ِبِهمأ َذرأ ا لُوـطا  ِ َء ِبِهمأ َوضـــــَ لُنـَ ــُ اءتأ ُرســ ن ـجَ
َ
َّا أ  َوملـَ
 
َ
َرأ َلَك ِإالَّ امأ هأ

َ
 .(5)﴾َتَك َكانَتأ ِمَن الأَغاِبِرينَ َوأ

» چون فرستادگان ما نزد لوط آمدند، غمگین شد و در کارشان بماند. گفتند: مترس و غمگین مباش، ما، تو 
 .(6)دهیم «باشد، نجات میو خاندانت را جز زنت که از بازماندگان می

اُت ِللأَخِبيثِ ﴿فلو كــانــت اآليــة اليت ذكرتهــا وهي:  اُت الأَخِبيثــَ بـَ يِّ اِت َوالطَّ نَي َوالأَخِبيُثوَن ِللأَخِبيثــَ
ٌق َكِريمٌ  ِفَرةٌ َوِرزأ غأ ا َيُقولُوَن َلُهم مَّ َك ُمرَبَُّؤوَن ِممَـّ َلئـِ وأ

ُ
اِت أ بـَ يِّ ُبوَن ِللطَّ يِّ ِبنَي َوالطَّ يِّ . تعين أن  الني (7)﴾ِللطَّ
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ذلك، فهذا رد على القرآن الذي ال يمكن أن يزتوج إال  صـــالحة الظاهر والســـريرة كما فهميت أنت 
 يثبت أن  بعض نساء األنبياء ضاالت ومصريهن إلى جهنم وبيس املصري.

ای، یعنی: » ناپاک برای مردان ناپاک و مردان ناپاک برای ناپاک و پاک ای که شما به آن اشاره کردهاگر آیه
هند، آمرزش و رزق نیکو برای شان میبرای مردان پاک و مردان پاک برای پاک، آنها از آنچه درباره گویند َمنز 

طبق –تواند با زنی که ظاهر و باطنی شایسته دارد ازدواج کند  ، به این معنا باشد که پیامبر فقط می  (1)آنها است «
یه –درک شما ای است بر قرآن است زیرا قرآن ثابت کرده که برخی زنان پیامبران در این صورت این تعبیر رد 
 اند و سرانجام آنها جهنم بوده که بد سرانجامی است.هگمراه بود

ثم إنه قد ورد تفسـري لهذه اآلية عن أبناء العامة يقول بأن  املقصـود بالخبيثات هو الكالم اليسـء 
 والطيبات هو الكالم الطيب، وإليك نب التفسري مع مصدره:

»خبیثات« کالم ناپسند و منظور از »طیبات« اند که مراد از عالوه بر این، اهل سنت در تفسیر این آیه گفته
 کالم طیب است. متن تفسیرها به همراه منبع آنها را به شما عرضه می دارم:

ــلمـة عن: 159 – 157ص 23جـاء ِف املعجم الكبري للطرباني: ج ــحـاك عن نبي  بن ســ  بن  الضــ
ــه ِف مزاحم، ــات الخبيثون قول ــال للخبيث ــات: ق ــاس، من للخبيثني القول من الخبيث ــه  وِف الن : قول
 ســــعيد بن محمد بن  اهلل  عبد  حدثنا  الناس، من  للطيبني  القول من  الطيبات: قال  للطيبني،  الطيبات
بن يوســف الفريابي ثنا ورقاء، عن بن أبي نجيا عن مجاهد ِف قوله الطيبات   محمد ثنا  مريم أبي بن

 ن للمؤمنني والقول السيا للكافرين.والخبيثات، قال: هو القول السي ا والحسن فالقول الحس

آمده است: از سلمة بن نبیط از ضحاک بن مزاحم در مورد  159تا  157ص  23در معجم کبیر طبرانی: ج 
»الخبیثون للخبیثات« آمده است: »الخبیثات« از سخن »للخبیثین« از مردم و در مورد »الطیبات للطیبین«: 

عبدالله بن محمد بن سعید ابی مریم ثنا محمد بن یوسف فریابی ثنا  »الطیبات« از سخن »للطیبین« از مردم. 
ورقا، از ابی نجیح از مجاهد در مورد »الطیبات و الخبیثات« نقل شده است: اشاره به سخن ناشایست و سخن 

 باشد که سخن نیکو برای مومنین و سحن ناشایست برای کافرین است.نیکو می

يد بن حســاب ثنا محمد بن ثور، عن معمر، عن بن أبي نجيا، حدثنا أبو خليفة ثنا محمد بن عب
عن مجـاـهد ِف قوـله الخبيـثات للخبيثني، ـقال: الخبيـثات من الكالم للخبيثني من الـناس والخبيثون 
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من النـاس للخبيثـات من الكالم، والطيبـات من الكالم للطيبني من النـاس والطيبون من النـاس 
 للطيبات من الكالم.

محمد بن عبید بن حساب ثنا محمد بن ثور، از معمر از ابی نجیح از مجاهد در مورد »الخبیثات  ابو خلیقه ثنا
های« مردم برای للخبیثین« نقل شده است: »الخبیثات« از سخن برای »خبیثین« از مردم و »خبیث 

 های« از سخن و سخنان پاک برای مردم پاک و مردمان پاک برای سخنان پاک.»خبیث

ــنعـاني ثنـا يزيـد بن املبـارك ثنـا محمـد بن ثور، عن بن جريج، عن حـدثنـا علي ب ن املبـارك الصــ
ــن للمؤمن  ــوء والقول الحسـ مجاهد ِف قوله: الخبيثات للخبيثني والطيبات للطيبني، قال: القول السـ

 الحسن وللكافر السا.

ر مورد »الخبیثات علی بن مبارک صنعانی ثنا یزید بن مبارک ثنا محمد بن ثور، از ابن جریح از مجاهد د
للخبیثین و الطیبات للطیبین« گفته است: سخن ناشایست و سخن نیکو که برای مومن، نیکو و برای کافر، 

 باشد.ناشایست می

حدثنا عبد الرحمن بن ســالم الرازي ثنا ســهل بن عثمان ثنا علي بن مســهر ومروان بن معاوية، 
بن أبي بزة، عن سعيد بن جبري، ِف قوله: الخبيثات   قاال: حدثنا عبد امللك بن أبي سليمان، عن القاسم

للخبيثني والطيبــات للطيبني، قــال: الخبيثــات من القول للخبيثني من النــاس والطيبــات من القول 
 للطيبني من الناس.

اند: عبد الملک عبدالرحمن بن سالم رازی ثنا سهل بن عثمان ثنا علی بن مسهر و مروان بن معاویه که گفته 
سلمان از قاسم بن ابی بزه از سعید بن جبیر در مورد »الخبیثات للخبیثین و الطیبات للطیبین« گفته  بن ابی 

 است: »الخبیثات« از سخنان ناپاک مردم و »الطیبات« از سخنان پاک و نیکوی مردم.

حدثنا زكريا بن يحيى السـاجي ثنا أحمد بن إسـحاق األهوازي ثنا أبو أحمد الزبريي ثنا حسـن 
ا، عن عبد امللك بن أبي ســـليمان، عن القاســـم بن أبي بزة، عن مجاهد أو ســـعيد بن جبري ِف بن صـــال

قوـله الخبيـثات للخبيثني، ـقال: الخبيـثات من القول للخبيثني من الـناس والطيـبات من القول للطيبني 
 من الناس.
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بن صالح، از عبد الملک بن زکریا بن یحیی ساجی ثنا احمد بن اسحاق اهوازی ثنا ابو احمد زبیری ثنا حسن 
ابی سلیمان از قاسم بن ابی بزه از مجاهد یا سعید بن جبیر در مورد »الخبیثات للخبیثین« نقل شده است: 

 »الخبیثات« از سخنان خبیث مردم و »الطیبات« از سخنان پاک مردم.

قوله  حفب بن الصـــالا، عن عبد اهلل بن مســـلم بن هرمز، عن ســـعيد بن جبري، عن بن عباس ِف
الخبيـثات للخبيثني، ـقال: القول الخبـيث للخبيثني من الـناس والطيـبات للطيبني، ـقال: القول الطـيب 

 للطيبني من الناس. انتهى كالم الطرباني.

حفص بن صالح از عبدالله بن مسلم هرمز از سعید بن جبیر از ابن عباس در مورد »الخبیثات للخبیثین«  
از مردمان ناشایست و در مورد »الطیبات للطیبین« گفته است: سخنان نقل نموده است: سخنان ناشایست 

 نیکو از مردمان نیکو. انتهای کالم طبرانی.

أو نسـاء محددات   )ص(وقد يكون املراد من الخبيثات والطيبات نسـاء خاصـات ِف زمن الرسـول
 بصفات معينة، ال كون الكالم عاما .

یا گروهی از زنان مشخص   )ص(نانی به خصوص در زمان پیامبرتواند ز منظور از »خبیثات« و »طیبات«، می
 اند، باشد و این کالم، عام را شامل نشود.های معینی داشتهکه ویژگی

 فمن أين لك أن تفسري القرآن حسب هواك ؟!!

 ای که قرآن را طبق خواست و میل خودت تفسیر کنی؟!!شما از کجا چنین حقی یافته

خالف للقرآن الكريم الذي ذكر أن  األنبياء قد تزوجوا بنســاء هن وعلى أي حال فهمك ل ية م 
 من أهل النار.

فهمی، با قرآن کریم که متذکر شده است که پیامبران با زنانی از اهل به هر حال آنچه شما از این آیه می
 باشد.اند، در تعارض میآتش ازدواج کرده

ـــبة إلى أـهل بـيت الني واختصــــاص علي بن ا ـبالنســ أبي ـطاـلب وذريتهـما ـبذـلك فهو ـثاـبت عن  وأمـ 
 طريق السنة والشيعة، وسأذكر لك ما روي عن أبناء العامة لتكون الحجة عليك آكد:
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ی اهل بیت پیامبر و تخصیص علی بن ابی طالب و نسل این دو به آن، این موضوعی است که و اما درباره
دارم اهل سنت روایت شده است برایتان بیان میاز طریق اهل سنت و شیعه ثابت شده است. آنچه را که توسط  

 تر باشد: تا حجت بر شما محکم

ــنده: عن علي بن زيد، عن أنس بن مالك، أن الني كان يمر ببيت فاطمة   )ص(روى أحمد ِف مســ
سـتة أشـهر إذا خرج إلى الفجر فيقول: )الصـالة يا أهل البيت، إنما يريد اهلل ليذهب عنكم الرجس 

 .(1)كم تطهريا (أهل البيت ويطهر

هنگامی که برای نماز   )ص(احمد در مسند خود از علی بن زید از انس بن مالک روایت کرده است که پیامبر
فرمود: »نماز ای اهل بیت! گذشت و میی فاطمه میشد، به مدت شش ماه از جلوی خانهصبح خارج می

 .(2)را چنان که باید، پاک دارد(«خواهد پلیدی را از شما دور کند و شما )ای اهل بیت، خدا می

وروى أيضا : عن شداد أبى عمار، قال: دخلت على وائلة بن األسقع وعنده قوم فذكروا عليا ، فلما 
ــول اهلل ت فـاطمـة )رهلل اهلل )ص(قـاموا قـال لي: أال أخربك بمـا رأيـت من رســ ت: بلى، قـال: أتـي ؟ قـل
ــألها عن علي، قالت: توجه إلى  ــول اهللتعالى( عنها أسـ ــول )ص(رسـ ــت أنتظره حىت جاء رسـ ، فجلسـ

ومعه علي وحسـن وحسـني )رهلل اهلل تعالى عنهم( آخذ كل واحد منهما بيده حىت دخل،   )ص(اهلل
فأدنى عليا  وفاطمة فأجلســـهما بني يديه وأجلس حســـنا  وحســـينا  كل واحد منهما على فخذه ثم 

ه أو ـقال: كســـــاء، ثم تال ـهذه اآلـية: ﴿ِإنَّ  َل لف عليهم ثوـب ـهأ
َ
َس أ جأ َب َعنُكُم الرِّ ـهِ

ذأ ُ ِليـُ ُد اّللَّ ا ُيِرـي ـمَ
ِهريا ﴾، وقال: )اللهم هؤالء أهل بييت وأهل بييت أحق( َرُكمأ َتطأ  .(3)الأَبيأِت َوُيَطهِّ

همچنین روایت کرده است: از شداد ابی عمار نیز روایت شده است که گفت: بر وائلة بن اسقع وارد شدم و 
کردند. هنگامی که برخاستند به من گفت: آیا تو را به چیزی ی علی صحبت میبودند که دربارهگروهی نزد او 

رفتم و سراغ علی را از او گرفتم.  )ع(دیدم باخبر نسازم؟ گفتم: آری. گفت: نزد فاطمه )ص(که از رسول خدا
آمد و علی و  )ص(بر خدارفته است«. نشستم و منتظر او بودم تا این که پیام )ص(گفت: »به سوی پیامبر خدا

با او بودند در حالی که دست هر یک از آنها را گرفت بود تا داخل شد. علی و فاطمه را نزدیک  4حسن و حسین
خود طلبید و آن دو را پیش روی خود نشانید و حسن و حسین را هر یک بر رانش نشاند سپس آنها را زیر لباسش 
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خواهد پلیدی را از شما دور کند تالوت فرمود: » ای اهل بیت، خدا می گرد آورد و این آیه را -یا گفت عبایش-
هم هوالء اهل بیتی و اهل بیتی احقو شما را چنان که باید، پاک دارد «  و فرمود: » « )خداوندا! اینها اهل الل 

 . (1)بیت من هستند و اهل بیت من سزاوارند(

كان ِف   )ص(ـسمع أم ـسلمة تذكر إن الني وروى أيـضا : عن عطاء بن أبي رباو، قال: )حدثين من
بيتها، فاتته فاطمة بربمة فيها خزيرة فدخلت لها عليه، فقال لها: ادعى زوجك وابنيك، قالت: فجاء 
ــوا يأكلون من تلك الخزيرة وهو على منامة له على  ــن فدخلوا عليه فجلسـ ــني والحسـ علي والحسـ

جرة، فأنزل اهلل عز وجل هذه اآلية: ﴿ِإنََّما دكان تحته كســاء له خيربي، قالت: وأنا أصــلي ِف الح
ِهريا ﴾ ـقاـلت: ـفأـخذ فضــــل الكســــاء  َرُكمأ َتطأ َل الأَبيـأِت َوُيَطهِّ هـأ

َ
َس أ جأ َب َعنُكُم الرِّ هـِ

ذأ ُ ِليـُ ُيِرـيُد اّللَّ
ــيت، فاذهب  ـــماء، ثم قال: اللهم هؤالء أهل بييت وخاصــ ــاهم به ثم أخرج يده فألوى بـها إلى الســ فغشــ

ــيت فـاذهـب عنهم الرجس وطهرهم عنهم الرجس وط هرهم تطهريا ، اللهم هؤالء أهـل بييت وخـاصــ
ــول اهلل ؟ ـقال: إـنك إلى خري إـنك إلى  تطهريا ، ـقاـلت: ـفأدخـلت رأ  البـيت فقـلت وأـنا معكم ـيا رســ

 .(2)خري(

همچنین نقل نموده است: از عطاء بن ابی رباح که گفت: کسی که از ام سلمه شنیده بود برای من نقل 
 )ص(با ظرفی که در آن حریره بود وارد شد. رسول خدا  ی ام سلمه بود که فاطمهدر خانه  )ص(نمود که نبی اکرم

به او فرمود: همسر و دو فرزندت را بخوان که پیش من آیند. علی و حسن و حسین آمدند و نشستند و از آن 
گوید: عبایی خیبری بود. ام سلمه می بر سکویی نشسته بود و زیر پای ایشان )ص(حریره خوردند. رسول اکرم
ْجَس خواندم که خدای تعالی این آیه را نازل فرمود: »من در اطاق خود نماز می ُه ِلُیْذِهَب َعنُکُم الرِّ َما ُیِریُد اللَّ ِإنَّ

َرُکْم َتْطِهیًرا ْهَل اْلَبْیِت َوُیَطهِّ
َ
های ا پوشاند. آنگاه دستی عبی عبا را گرفت و آنها را به وسیله«. ایشان باقیماندهأ

خویش را به آسمان بلند کرد و فرمود: »پروردگارا! اینان اهل بیت و یاران خاص  من هستند، از آنان پلیدی را 
ببر و پاکشان گردان. پروردگارا! اینان اهل بیت و یاران خاص  من هستند، از آنان پلیدی را ببر و پاکشان گردان«. 

دم و عرض کردم: ای رسول خدا! آیا من هم با شما هستم؟ فرمود: »تو به خیر من سر خود را داخل اطاق کر 
 .(3)هستی. تو به خیر هستی«
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غداة وعليه   )ص(عن مصـعب بن شـيبة، عن صـفية بنت شـبية، قالت: قالت عائشـة: )خرج الني
مر  مرحل من شــعر أســود، فجاء الحســن بن علي فادخله، ثم جاء الحســني فدخل معه، ثم جاءت 

َل الأَبيـأِت ـفا هـأ
َ
َس أ جأ َب َعنُكُم الرِّ هـِ

ذأ ُ ِليـُ ا ُيِرـيُد اّللَّ طـمة ـفأدخلـها، ثم ـجاء علي ـفادخـله، ثم ـقال: ﴿ِإنَّـمَ
ِهريا ﴾ ( َرُكمأ َتطأ  .(1)َوُيَطهِّ

خارج شد در حالی که روی او  )ص(از مصعب بن شیبه از صفیة بن شیبه که گفت: عایشه گفت: پیامبر
حسن بن علی آمد، او را داخل نمود. حسین آمد، او را نیز داخل نمود. سپس فاطمه  ردایی از موی سیاه بود.

ُه ِلُیْذِهَب َعنُکُم آمد و او را نیز داخل نمود. سپس علی آمد و او را نیز داخل نمود، سپس گفت: » َما ُیِریُد اللَّ ِإنَّ
َرُکْم َتْطِهیًرا ْهَل اْلَبْیِت َوُیَطهِّ

َ
ْجَس أ  .(2)«الرِّ

الحاكم عن إســماعيل بن عبد اهلل بن جعفر بن أبي طالب، عن أبيه، قال: )ملا نظر رســول وروى  
إلى الرحمة هابطة قال: ادعوا لي ادعوا لي، فقالت صفية: من يا رسول اهلل ؟ قال: أهل بييت   )ص(اهلل

كسـاءه ثم رفع يديه ثم قال:   )ص(عليا  وفاطمة والحسـن والحسـني، فجيا بهم فألقى عليهم الني
َب  هـِ
ذأ ُ ِليـُ ُد اّللَّ ا ُيِرـي ــل على محمـد وعلى آل محمـد، وأنزل اهلل عز وجـل: ﴿ِإنَّمـَ اللهم هؤالء آلي فصـــ

ِهريا ﴾( َرُكمأ َتطأ َل الأَبيأِت َوُيَطهِّ هأ
َ
َس أ جأ  .(3)َعنُكُم الرِّ

وده است که گفت: هنگامی که رسول حاکم از اسماعیل بن عبدالله بن جعفر بن ابی طالب از پدرش نقل نم
مشاهده فرمود که رحمت خداوندگار در حال فرود آمدن است، فرمود: »به سوی من بخوانید! به  )ص(خدا

سوی من بخوانید!«. صفیه گفت: چه کسي را ای رسول خدا؟ فرمود: »اهل بیت من علی، فاطمه، حسن و 
هایش را ای« )ردای( خویش را بر آنها افکند و سپس دستگاه که ایشان آمدند پیامبر اکرم »کسحسین را«. آن

خداوند متعال هم بلند کرد و فرمود: »خداوندا! اینان آل من هستند پس برمحمد و آل محمد درود فرست«. 
َرُکْم این آیه را فرو فرستاد » ْهَل اْلَبْیِت َوُیَطهِّ

َ
ْجَس أ ُه ِلُیْذِهَب َعنُکُم الرِّ َما ُیِریُد اللَّ  .(4)«َتْطِهیًراِإنَّ

ــلـمة ربـيب الني ال: )نزـلت ـهذه اآلـية على )ص(وروى الَتـمذي عن عطـاء، عن عمر بن أبي ســ ، ـق
ِهريا ﴾ ِف بيــت أم )ص(الني َرُكمأ َتطأ ِت َوُيَطهِّ َل الأَبيــأ هــأ

َ
َس أ جأ َب َعنُكُم الرِّ هــِ

ذأ ُ ِليــُ ا ُيِريــُد اّللَّ ﴿ِإنَّمــَ
فجللهم بكساء وعلي خلف ظهره فجلله بكساء   فاطمة وحسنا  وحسينا    )ص(سلمة، فدعا الني
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ــلـمة: وأـنا معهم ـيا  ثم ـقال: اللهم هؤالء أـهل بييت ـفأذـهب عنهم الرجس وطهرهم تطهريا . ـقاـلت أم ســ
 .(1)رسول اهلل ؟ قال: أنت على مكانك وأنت إلى خري(

ی این آیه در خانهنقل کرده است که گفت:  )ص(ی پیامبرترمذی از عطاء از عمر بن ابی سلمه پسر خوانده
َرُکْم َتْطِهیًرانازل شد: » )ص(ام سلمه بر پیامبر ْهَل اْلَبْیِت َوُیَطهِّ

َ
ْجَس أ ُه ِلُیْذِهَب َعنُکُم الرِّ َما ُیِریُد اللَّ «. ِإنَّ

فاطمه، حسن و حسین را فراخواند و ردا را روی آنها کشید و علی نیز پشت سرش بود که ردا را روی   )ص(پیامبر
او نیز کشید. سپس فرمود: »خداوندا! اینها اهل بیت من هستند، پس پلیدی را از آنها ِبُزدا و پاکشان گردان«. 

جایگاه خودت را داری و بر خیر ؟ فرمود: »تو )ص(ام سلمه گفت: آیا من نیز با آنها هستم ای رسول خدا
 .(2)باشی«می

وال يخفى ما ِف األحاديث وخصــوصــا  الحديث األخري من داللة حصــر آل البيت ِف علي وفاطمة 
 ، ولدينا مزي.)ع(زوجة الرسول محمد )ع(بحيث لم يشمل أم سلمة )ع(وذريتهما

دن آل البیت بر علی و فاطمه و نسل پوشیده نیست که این احادیث و به ویژه حدیث آخر داللت بر محصور بو
را نیز شامل نشده است که البته دالیل   )ص(سلمه، همسر حضرت رسول دارد، به طوری که حتی ام    )ع(این دو

 بیشتری نیز وجود دارد.

وأخريا  أسأل اهلل لك الهداية واإلنابة إلى الصواب. والحمد هلل رب العاملني، وصلى اهلل على محمد 
 املهديني وسلم تسليما كثريا .وآله األئمة و

 أنصار اإلمام املهدي )مكن اهلل له ِف األرض( - اللجنة العلمية
 الشيي ناظم العقيلي

 نمایم.در پایان، از خداوند برای شما هدایت و بازگشت به صواب را مسئلت می
 و الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم تسلیمًا کثیرًا. 

 )خداوند در زمین تمکینش دهد( )ع(انصار امام مهدی - هیأت علمی
 شیخ ناظم عقیلی
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 : وارد آوردن چند اتهام در یک نامه ۲۷۷پرسش 

 :277السؤال/ 

الرحمن الرحيم، والصــالة على ســيدنا محمد خاتم النبيني واملرســلني وآله وصــحبه أ: بســم اهلل  
 أجمعني.

ري   ما لكم تعصـمون أنفـسكم وتكذبون وتفَتون على اهلل ِف تفـسرياتكم وتكذبون مفـس 
ري القرآن، وتعتمـدون على ــ  الهنـدي والطرب  ال  القرآن كـابن كثري والطربي وغريهم من مفســ

ل ألن   ه  كالمهم يطـابق كالمكم كـأن ال أحـدألنهم ثقـات، ـب ــريعـة محمـد علـي د إعالء شــ يرـي
ــالة غريكم، نحن نـحب الكـل ال يهمـنا زـيد أو عبـيد فق  يهمـنه دينـنا وقرآنـنا، أنتم  أفضـــــل الصــ

ــدقوه، كيف  اتبعتم التأويل ابتغاء الفتنة يومية ــخب يدعي من آل البيت تصــ يخرج عليكم شــ
ــن ـهذا قلتم اهلل شـــــاـهد علي رأـيت ِف املـنام أنـها دعوه ـباطـلة. مـلاذا ـبالرؤـيا، فـ  صـــــدقتم أحـمد الحســ

ون ر القرآن على هواه حاـشا تزك  هلل  أنفـسكم وتفـسرياتم وتكذبون غريكم، بل تقولون إنه يفـس 
ر القرآن على هواي، بل أعتمد تفاسـري أناس يهمهم اهلل سـبحانه فق  ال علي وال عمر مع إني  أن أفسـ 

ــر جعلتم النــاس تنفر من الــدين للــدجــل  وه ليس مثلكم اآلن،أجلهم؛ ألنهم خــدموا الــدين ونشــ
باســـم الخمس. أظهروا ملاذا أنتم مختبئون وتريدون  والكذب الذي ابتدعتوه لســـرقة أموال الناس

م وأكذب اهلل اء َعَلى  الناس أن تصــدقك  دَّ شــِ
َ
ِ َوالَِّذيَن َمَعهُ أ وُل اّللَّ ٌد رَّســُ َحمَّ ســبحانه الذي قال: ﴿مُّ

ارِ  دا ﴾  الأُكفَّ جَّ عا  ـسُ البيت  . طبعا  ـستحرفون تفسـريها وتقولون إنها ِف آل(1)ُرَحَماء بَيأَنُهمأ َتَراُهمأ ُركَّ
اوـية ِف  وكـأن  اهلل لم يخلق غريهم، وهم منكم براء فيـما تكـذبون عليهم، اتبعتم ــريـعة مـع شــ

اهلل، ملاذا لم تهزت وال يهمنا ســوى  الســب وتتهموننا أتباع معاوية ونحن نحب الكل ونحَتم الكل
ة املفروض إنـه ــلمني وليس فق  العراقيني الـذي لعنهم اهلل  جبني موالكم على أهـل غز  إمـام املســ

ــبـحت تـجارة تتـجارون بـها  جعلهم ـيأتون ـباملحـتل ليحـتل بـلدهم بحـجة مظلومـية آل البـيت اليت أصــ
؟  الفضـائياتأموال الخمس، إلى مىت يبقى وصـيكم ومهديكم مختبئني ونحن ِف عصـر   تربحون

 كيف لي أن أصدق ما تقولون ؟ نحن يجب أن نبحث عنه.

ــلین و آله و  ــیدنا محمد خاتم النبیین و املرسـ ــالة علی سـ ــم اهلل الرحمان الرحیم و الصـ الف: بسـ
 صحبه اجمعین.
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بندید، و دانید و در تفسیرهایتان بر خدا دروغ و افترا میشما را چه شده است که خودتان را معصوم می
نمایید، کنید، و بر هندی و طبرسی اعتماد میرهای قرآن مانند ابن کثیر و طبری و دیگران را تکذیب میمفس  

آن هم نه به این دلیل که اینها جزو ثقات هستند بلکه چون سخنان آنها با گفتار شما همخوانی دارد. گویی فقط 
داریم ودها باد نیست! ما همه را دوست میشما کسی غیر از شما خواهان اعالی دین محمد که بر او برترین در 

باشد. شما برای مان فرقی ندارد، تنها چیزی که برای ما مهم است، دین ما و قرآن ما میو زید یا عبید برای
آید و شما تان میکند از اهل بیت است به سراغاید. هر روز شخصی که ادعا میجویی به دنبال تاویل رفتهفتنه 

اید؟ گفتید با رؤیا. خدا بر من شاهد است که من  کنید. چطور این احمد الحسن را باور کردهاو را تصدیق می
دانید و دیگران نقص میتان را پاک و بیخوابی دیدم که این دعوتی باطل و بیهوده است. چرا خود و تفسیرهای

برم کند. پناه بر خدا مییر میگویید او قرآن را بر اساس هوا و هوسش تفسکنید؟! تا جایی که میرا تکذیب می
از این که بخواهم قرآن را بر اساس هوا و هوسم تفسیر کنم. بلکه من بر تفسیرهای کسانی که فقط خدای 

کنم و محترم ام؛ هر چند من اینها را تجلیل میگرفتند اعتماد کردهسبحان و نه علی و عمر را در نظر می
اید که مردم از و آن را منتشر ساختند نه مثل شما که اْلن کاری کرده شمارم زیرا آنها به دین خدمت کردندمی

اید. دین متنفر و گریزان شوند، به خاطر دروغ و کذبی که برای دزدیدن اموال مردم به نام خمس، بدعت نهاده
ه فرموده خواهید مردم شما را تایید کنند و خدای سبحان را کاید و میخودتان را آشکار کنید، چرا مخفی شده

است » محمد پیامبر خدا و کسانی که با او هستند بر کافران سختگیرند و با یکدیگر مهربان، آنان را ببینی که 
کنید و تکذیب نمایند؟! البته شما تفسیر این آیه را تحریف و دگرگون می  (1)آیند «کنند، به سجده میرکوع می

ت و گویی خدا غیر از اینها کسی را خلق نکرده است. آنها از آنچه ی آل البیت نازل شده اسگویید آیه دربارهمی
گویید، از شما بیزار و بریء هستند. شما در فحش دادن، از دین و آیین معاویه پیروی شان به دروغ میدرباره

همه  داریم و بهکنید که ما پیروان معاویه هستیم؛ در حالی که ما همه را دوست میکنید و ما را متهم میمی
تان به خاطر مردم غزه ابرو در هم نکشید؟! مان مهم نیست. چرا موالیگذاریم و چیزی جز خدا برایاحترام می

هایی که ی مسلمین است و فقط مخصوص عراقی ها نیست؟! همان عراقیمگر نه این که وی امام همه
ی مظلومیت آل البیت که در د تا به بهانهگر همراه شونخداوند آنها را لعن نموده است و کاری کرده که با اشغال

واقع تجارتی شده است تا با آن اموال خمس را به چنگ آورند، کشورشان را اشغال کند؟! تا ِکی وصی و مهدی 
گویید باور و توانم آنچه را که میشما مخفی است و حال آن که ما در عصر فضا و ماهواره هستیم؟! چطور می

 وجو و تحقیق کنیم.این موضوع جستتایید کنم؟ ما باید در 
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ج ــذ  ــددين من اهلل، كيف  أقول كفاكم كذب على السـ ليظهروا وال يخافوا إذا هم فعال  مسـ
 يستطيع أن يحمي نفسه ؟ لي أن أصدق بمن ال

گردد که اگر ایشان مورد حمایت گویم همین شما را کفایت کند و دروغ ایشان به سادگی آشکار میبه شما می
تواند از خودش محافظت نماید را تند، باید ظاهر شوند و از چیزی نترسند؛ چطور کسی که نمیخداوند هس

 تصدیق و تایید کنم؟!

تفاسـرينا، إسـالوا أنفسـكم  تطاولت عليكم؛ ألنكم أنتم ال تحَتمون غريكم وتسـخرون من
ة ملاذا ال نهتم بأكاذيبكم ِف آل البيت، والحمد محمد الذي ختم النبوة هلل والصـالة على ـسيدنا   مر 

ا الوصــــية فهي من نســــيج خيالكم لتشــــقوا صــــف املســــلمني وجعلتموهم شــــيعا   والرســــالة، أم 
 ألنفسكم بأكاذيب السرداب وغريه. لتكسبوا الخمس ولَتوجوا

گیرید. یک بار گذارید و تفسیرهای ما را به سخره میبر شما گستاخی کردم، زیرا شما به دیگران احترام نمی
نهیم؟ سپاس از آِن خدا است گویید وقعی نمیی آل البیت میهایی که دربارهخودتان بپرسید چرا ما به دروغاز  

و درود بر سرورمان محمد که نبوت و رسالت را خاتمه داد. اما وصیت هم چیزی از قماش خیاالت شما است تا 
ریق خمس کاسب شوید و با دروغ با آن بین صفوف مسلمین شکاف و چنددستگی ایجاد کنید، تا از این ط

 ها، خودتان را رونق دهید و ترویج کنید.سرداب و دیگر دروغ

 ب: بسم اهلل الرحمن الرحيم، والصالة على سيدنا محمد وآله وصحبه جميعا .

الجبار، نصــبتم  ملاذا تثريون األحقاد التاريخية، ما مصــلحتكم، دعوا الخلق للخالق هو املنتقم
ج وتزرعون األحقاد  بون الناس وتلفقون األكاذيب لتضــحكوا علىأنفســكم قضــاة تحاـسـ  الســذ 

 أهذا ديننا ؟ وإسالمنا يدعو للتساما.

 ب: بسم الله الرحمان الرحیم و الصالة علی سیدنا محمد و آله و صحبه جمیعًا. 
لق واگذارید که برید؟ خلق را به خاکنید؟ از این کار چه نفعی میهای تاریخی و کهنه را تحریک میچرا کینه 

بافید تا ها را به هم میکشید و دروغاید و از مردم حساب میگیرنده و جبار است. خودتان را قاضی کردهاو انتقام
کارید، آیا این است دین ما؟! و حال آن که اسالم ما داعی تسامح به مردم زودباور بخندید. بذر حقد و کنیه می

 و مدارا است.
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، همكم هو كيف تثبتون أحقـية آل البـيت ـبالخالـفة، )وبـعدين( أين هم اآلن هلل ومـلاذا ال ـتدعون
 ـشيعتكم من غدر بهم ؟ كفى، غريوا خطابكم وادعوا هلل وحده ال ـشريك له، فحىت ـسيد أليس

ــف لهذه العبارة؛ ألن  ال أريد أن ــلمني أهل  الخلق دعا هلل لم يدعي الناس لعبادته، وأأســ ــم املســ أقســ
ــنة يدعون للمحبة ــحاب وأنتم تذكرون  وينقلون األخبار اليت تقول إن    الســ ــحابة كانوا أصــ الصــ

 مناصرييكم. العداوات بينهم ما مصلحتكم اتقوا اهلل ِف
 الدنمارك -املرسل: سهيلة 

تان این است که چگونه حقانیت آل البیت برای خالفت را ثابت کنید؟ هم  و غم  چرا به سوی خدا دعوت نمی
اْلن کجا هستند؟ آیا این شیعیان شما نبودند که به آنها خیانت کردند؟ کافی است، سخنان  کنید )و تازه( اینها 

ای که شریک ندارد دعوت کنید. حتی سرور خالیق به سوی خدا دعوت را تغییر دهید و به سوی خدای یگانه
اهم مسلمانان خو کرد و مردم را به پرستش خودش دعوت ننمود. من از گفتن این جمله متاسفم، چون که نمی

گوید صحابه، یاران )پیامبر( بندی کنم. اهل سنت داعی به سوی محبت هستند و اخباری را که میرا بخش
شوید. از این کار چه هایی که بین آنها برقرار بوده است را متذکر میکنند و)لی( شما دشمنیبودند را نیز نقل می

 برید؟! تقوای الهی پیشه کنید. نفعی می
 دانمارک  -: سهیله فرستنده

ــلى اهلل على محـمد وآـله األئـمة   الجواب: ــم اهلل الرحمن الرحيم، الحـمد هلل رب الـعاملني، وصــ بســ
 واملهديني وسلم تسليما .

 قولِك: )ما لكم تعصمون أنفسكم وتكذبون وتفَتون على اهلل ِف تفسرياتكم(.

ــرياتـنا ؟! ا احتججـت علـيك ـبالقرآن  أقول: أين هو الكـذب واالفَتاء على اهلل تـعالى ِف تفســ ـفأـن
والسـنة، واحتججت عليك بما رواه كبار علمائكم وأئمتكم كأحمد ومسـلم الَتمذي وغريهم، 
ولم احتج بما روي ِف مصـادر الشـيعة خشـية أن تقولي بأنك ال تسـلمني بذلك، فبدل أن تنسـبينا إلى 

لحق الـصراو، أو دافعي كما الكذب واالفَتاء ردي على ما كتبناه بالدليل العلمي الرـصني ليتـضا ا
: )أنصـف الناس من حاج خصـمه بملته وبكتابه  تزعمني أيضـا  بالدليل والربهان الواضـا وقد روي أن 

ــريعتـه( ، وقـد أجبتـك بمـا رواه علمـائكم وأئمتكم، فـافعلي كمـا فعلـت، وكوني (1)وبنبيـه وشــ
 منصفة هداك اهلل تعالى لخري الدنيا واآلخرة.
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 پاسخ:
بسم الله الرحمان الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله االئمة و المهدیین و سلم 

 تسلیمًا. 
تان بر خدا دروغ و افترا دانید و در تفسیرهایدر پاسخ به این سخن شما که »چرا خودتان را معصوم می

ا بر خدای متعال آمده است؟! من با قرآن و سنت گویم: در کجاِی تفسیرهای ما، دروغ و افتر بندید؟!« میمی
بر شما احتجاج کردم. با آنچه که بزرگان علما و امامان شما از قبیل احمد، مسلم، ترمذی و دیگران روایت 

اند با شما احتجاج نمودم و از آنچه در منابع شیعه روایت شده است دلیل نیاوردم، از بیم این که شاید بگویی کرده
ایم، با دلیل علمی استوار ها اعتقاد ندارم. به جای آن که ما را به دروغ و افترا متهم کنی، بر آنچه نوشتهمن به این

پاسخ بده تا حقیقت محض آشکار شود؛ یا همان طور که گمان داری با دلیل و برهان واضح )از عقایدت( دفاع 
خود براساس آیین و کتاب و پیامبر و  ترین مردمان کسی است که با خصمکن. روایت شده است که »باانصاف
اند، پاسخ دادم، شما نیز مانند ی شما روایت کرده. من با آنچه علما و ائمه(1)شریعت خودش به محاجه برخیزد«

 من عمل کنید. انصاف در پیش گیرید، خداوند شما را به خیر دنیا و آخرت هدایت فرماید.

ري القرآن كابن كثري قولِك: )وتكذبون ري القرآن(.مفس    والطربي وغريهم من مفس 

أقول: أـنا لم أتطرق ِف إـجابيت الســــابـقة ـلك إلى تكـذـيب ابن كثري والطربي، ثم إن  التكـذـيب 
ر يدعي  رون ليس مخربين وإنما أصـحاب آراء قد تصـيب وقد تخطا، وال يوجد مفسـ  للمخرب، واملفسـ 

ري الســنة وال ري الشــيعة، اللهم إال  أن   أن  كل آراءه التفســريية صــحيحة، ال من مفســ  من مفســ 
 فهذا موضوع آخر. )ص(يكون التفسري بروايات محمد وآل محمد

کنید« در جواب به این سخن شما که »و مفسرهای قرآن مانند ابن کثیر و طبری و دیگران را تکذیب می
فتم. درضمن تکذیب، گویم: من در پاسخ قبلی که به شما عرضه دادم، به سراغ تکذیب ابن کثیر و طبری نر می

در مورد خبردهندگان مصداق دارد و مفسرین، خبردهنده نیستند بلکه صاحب رأی هستند که گاهی درست 
شود که ادعا کند تمام آرای تفسیری او درست است، روند. هیچ مفسری پیدا نمیگویند و گاهی به خطا میمی

باشد   )ع(تفسیر براساس روایات محمد و آل محمد  نه از مفسرین اهل سنت و نه از مفسرین شیعه؛ مگر این که
 که این، موضوع دیگری است. 
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د بكل آرائهم ونعتربها كوحي ال  رين ليســوا معصــومني حىت نتعب  فابن كثري وغريه من املفســ 
رين أنفســــهم أحدهم يخالف اآلخر ِف كثري من املواضــــع فهل هذا يعترب  يناقا فيه، ثم إن  املفســــ 

ا ا  ؟! ثم إنـن ذين يتوقع منهم الخطـأ ِف  تكـذيـب ــيعـة وهم من اـل ري الشــ ــ  د حىت ـب راء مفســ ال نتعـب
ــمل حىت  ــري علماء أبناء العامة تحامال  عليهم بل إن  موقفنا هذا يشـ ــري، فنحن ال نرفض تفسـ التفسـ
ري الشــيعة وال نقبل تفســريا  إال  من قبل من عصــمهم اهلل تعالى والذين جعلهم الرســول   )ص(مفســ 

 .)ص(عَتة الرسولعدل القرآن وهم 

ابن کثیر و دیگر مفسرین، معصوم نیستند که ما تمام آرا و نظرات آنها را بپرستیم و آنها را به ساِن وحی که 
هیچ چون و چرایی در آن راه ندارد در نظر بگیریم. عالوه بر این، مفسرین در بسیاری موارد، خودشان با یکدیگر 

تکذیب است؟! ضمنًا )این گونه نیست که( ما حتی نظرات مفسرین شیعه را نیز اختالف دارند. آیا این به معنای  
چون وچرا قبول کنیم و تسلیم آنها شویم. برای اینها هم این احتمال وجود دارد که در تفسیر به خطا روند. بی

گیری ما، وضعاین طور نیست که ما به دلیل تعصبی که داریم، تفسیر علمای عامه را مردود بدانیم بلکه این م
گیرد. ما فقط تفسیری را قبول داریم که از طرف کسانی آمده باشد که خداوند میحتی مفسرین شیعه را نیز دربر

 .)ع(آنها را معادل قرآن گردانیده است؛ یعنی عترت پیامبر )ص(متعال به ایشان عصمت داده و پیامبر

 الهندي والطرب (. قولك: )وتعتمدون على

ا الهـندي ـفأيضــــا  لم اعتـمد على أقول: أـنا  ــيـئا  عن الطرب  ِف إـجابيت الســــابـقة، وأمـ  لم أنـقل شــ
ــريه ـبل نقـلت ـما يروـيه من رواـيات وـهذا ليس رأـيا  ـله، وهو من أكرب علـمائكم فحىت لو نقـلت  تفســ
رأيه لك فهذا من أقوى الحجج عليك، من باب )ألزموهم بما ألزموا به أنفســـهم(، فكان األجدر بك 

ــلمني للدليل إن كنت ممن يطلب الحق، فالتكرب  على الدليل ليس من أن تنا ــ بالدليل أو تســ قيشــ
 صفات العلماء.

ام چیزی گویم: من در پاسخ قبلینمایید« میدر جواب این سخن شما که »و بر هندی و طبرسی اعتماد می
احادیثی را که روایت کرده است از طبرسی نقل نکردم. در مورد هندی نیز بر تفسیر او اعتماد ندارم بلکه فقط 

نقل نمودم و اینها هم رای و نظر خود او نیست. هندی جزو بزرگترین علمای شما است و من اگر رای او را برای 
به آنچه پایبند هستند ملزمشان نمایید(،   –ی( الزام )الزموهم بما الزموا به انفسهم  شما بیان دارم، از باب )قاعده

اگر جزو کسانی هستی که طالب -تر آن بود که شما  آید. شایستهیل بر شما به حساب میترین دال جزو مستحکم
یا با دلیل بحث و مناقشه نمایی و یا تسلیم دلیل شوی، چرا که تکبر بر دلیل از صفات علما  -اندحق و حقیقت

 نیست. 
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 أو عبيد فق  يهمنه ديننا وقرآننا(. قولك: )نحن نحب الكل ال يهمنا زيد

ــلم أن يحب أولياء اهلل ويعادي أق ول: حب الكل ليس من الدين ِف يشء، بل يجب على كل مسـ
 أعداء اهلل وأعداء رسله من األولني واآلخرين.

داریم، زید یا عبید برای مان فرقی ندارد، تنها چیزی که در پاسخ به این سخن شما که »ما همه را دوست می
گویم: همه را دوست داشتن، جایی در دین ندارد بلکه بر هر است« می برای ما اهمیت دارد، دین ما و قرآن ما

مسلمانی الزم است که اولیای خدا را دوست بدارد و با دشمنان خدا و پیامبرانش از اولین و آخرین، دشمنی 
 ورزد. 

نعم، من صــفات املؤمنني أن يحبوا الهداية للجميع، ويدعوهم لدين الحق لينقذوهم من غضــب 
لى ونـار وقودهـا النـاس والحجـارة، ولكن الحـب املطلق ال يكون إال  للمؤمنني بـاهلل تعـالى اهلل تعـا

ــيائهم، فهل أنت تحبني  معاوية الذي حارب علي بن أبي طالب   ــله وأوصــ ، وهل تحبني  يزيد )ع(ورســ
 وسيد شباب أهل الجنة، وهل ... وهل...؟!! )ص(شارب الخمور الذي قتل ريحانة رسول اهلل

از صفات مؤمنین است که دوست دارند همه هدایت یابند، و مؤمنین مردم را به دین حق دعوت  آری، این
ها هیزم آن هستند نجات دهند، ولی حب و کنند تا آنها را از خشم خدای تعالی و از آتشی که مردم و سنگمی

باشد. آیا شما آنها می  دوست داشتن مطلق فقط منحصر به گرویدگان به خدای تعالی و فرستادگان او و اوصیای
ی پیامبر خوار که ریحانهداری؟ و آیا یزید شراب جنگ کرد را دوست می )ع(ای که با علی بن ابی طالبمعاویه

 و سرور جوانان اهل بهشت را ُکشت، دوست داری؟ و آیا... و آیا....؟!! )ص(خدا

 لبغض ِف اهلل تعالى:روايات تدل على عظمة الحب ِف اهلل وا )ص(فقد روي عن الرسول محمد

روایت شده است که بر عظمت دوست داشتن در راه خدا و دشمن داشتن  )ص(احادیثی از حضرت محمد
 برای خدا داللت دارد:

ــول اهلل : )إن  اهلل تبـارك وتعـالى يقول يوم القيـامـة: أين  )ص(عن أبي هريرة، أنـه قـال: قـال رســ
 .(1)ل إال  ظلي( املتحابون لجاللي. اليوم أظلهم ِف ظلي يوم ال ظ
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فرماید: کجایند کسانی که برای جالل من با هم دوستی فرمود: »خداوند در روز قیامت می  )ص(پیامبر خدا
 .(1)ی من وجود ندارد«ای جز سایهدهم، روزی که سایهی خودم قرارشان میکردند؟ امروز در سایه

ــول اهلل ــني ِفَّ،  : )ـقال اهلل تـبارك وتـعالى: وجـبت )ص(وعن رســ محبيت للمتحـابني ِفَّ، واملتجـالســ
 .(2)واملزتاورين ِفَّ، واملتباذلني ِفَّ(

فرماید: واجب شد محبت من برای کسانی که برای من با یکدیگر فرمود: »خدای تعالی می  )ص(پیامبر خدا
روند، و به میکنند، و به خاطر من به دیدن یکدیگر کنند، و به خاطر من با یکدیگر همنشینی میدوستی می

 . (3)نمایند«خاطر من به یکدیگر عطا می

ــمع الني ــريا اإليمان حىت يحب   )ص(وعن عمرو بن الجموو إنه ســ يقول: )ال يحق العبد حق صــ
اهلل تعالى ويبغض هلل، فإذا أحب اهلل تبارك وتعالى وابغض هلل تبارك وتعالى فقد استحق الوالء من 

 .(4)ئي من خلقي الذين يذكرون بذكرى واذكر بذكرهم(اهلل، وإن أوليائي من عبادي وأحبا

شنیده است که فرمود: »حق  صراحت ایمان بر  )ص(از عمرو بن الجموح نقل شده است که از پیامبر خدا
شود تا این که خدا را دوست داشته باشد و برای خدا دشمن بدارد. پس اگر خدای تبارک و بنده محقق نمی

خاطر خداوند تبارک و تعالی دشمنی ورزید مستحق دوست داشتن از جانب خداوند  تعالی را دوست داشت و به
متعال گردیده است و اولیای من از بین بندگانم و دوستان من از خلقم کسانی هستند که با ذکر من یادآور 

 .(5)شوم«شوند و من با ذکر آنها، یادآور میمی

ــول اهلل ى ومنع هلل تـعالى وأـحب هلل وأبغض هلل تـعالى أـنه ـقال: )من أعطى هلل تـعال )ص(وعن رســ
 .(6)وأنكا هلل تعالى فقد استكمل إيمانه(
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فرمود: »کسی که به خاطر خدای متعال عطا کند و به خاطر خدای تعالی منع کند و به  )ص(و پیامبر خدا
خاطر خدا دوست بدارد و به خاطر خدای تعالی دشمن بدارد و به خاطر خدای تعالی ازدواج کند، ایمانش را به 

 .(1)سر حد کمال رسانده است«

ا إن كانا فإن كان )زيد أو عبيد( من أولياء اهلل ومن  ــائل، وأم  هم من أعظم الفضــ املؤمنني، فحب 
 من أعداء اهلل فبغضهما من أعظم الفضائل، ومن أحبهما فهو مخدو  اإليمان.

اگر »زید یا عبید« از اولیای خدا و جزو مؤمنین باشند، دوست داشتن آنها از بزرگترین فضایل است ولی اگر 
رود و کسی که این دو را دوست ها به شمار میاز بزرگترین فضیلت  این دو از دشمنان خدا باشند، دشمنی با آنها

 بدارد، ایمان معیوب و ناقصی دارد. 

 قولك: )أنتم إتبعتم التأويل ابتغاء الفتنة(.

أقول: أين هو التأويل الذي يف ـــ إلى الفتنة ؟! ملاذا ال تذكريه حىت يكون كالمك علميا  ؟  
ــبوا ال ــل الـتأويل هم من غصــ ، حـيث تأولوا أحاديث )ع(خالفة من اإلمام علي بن أبي طالب  ثم إن  أصــ

ــيله يخرجنا )ع(اليت نب فيها على خالفة اإلمام علي   )ص(الرســـول ، وهذا كالم ذو شـــجون وتفصـ
 عن االختصار.

گویم: کجا است اید« میجویی به دنبال تأویل رفتهای »شما با هدف فتنهدر پاسخ به این سخن شما که گفته
کنی تا سخن شما علمی باشد؟ درضمن اصل و اساس انجامد؟! چرا به آن اشاره نمیلی که به فتنه میاین تاوی

غصب کردند زیرا این عده، احادیث  )ع(تاویل، کسانی هستند که خالفت را از امام علی بن ابی طالب
ن مجال را شعبات فراوانی تصریح کرده بود تاویل نمودند که ای  )ع(را که در آنها بر خالفت امام علی  )ص(پیامبر

 کند. است و تفصیل آن ما را از این مختصر خارج می

 بالرؤيا فاهلل شاهد علي رآيت ِف املنام إنها دعوة باطلة(. قولك: )قلتم

أقول: الرؤيا على أقســــام: منها من اهلل تعالى، ومنها من الشــــيطان، ومنها حديث نفس، والرؤيا 
ن الشـيطان أو أ  )ص(اليت تكون بالرسـول محمد حد أوصـياءه فهي قطعا  من اهلل تعالى؛ لعدم تمك 
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ــ رؤياك لنراها من أي قســـم هي. وإن كنت ممن  ــة أو يتمثل بهم، فقيصـ سـ أن يأتي بصـــورهم املقد 
 يؤمن بالرؤيا فلنا معك كالم آخر.

باطل  در جواب این سخن شما که »گفتید با رؤیا. خدا بر من شاهد است که من خوابی دیدم که این دعوتی
گویم: رؤیا انواعی دارد: برخی از جانب خدای متعال است و برخی از سوی شیطان. برخی و بیهوده است« می

یا یکی از اوصیای او باشد، قطعًا از جانب حق تعالی  )ص(نیز حدیث نفس است. رؤیایی که با حضرت محمد
را شبیه آنها کند. شما خوابت را بازگو کن   تواند به صورت مقدس آنها ظاهر شود یا خودباشد زیرا شیطان نمیمی

تا ببینیم از کدام نوع است؛ و اگر جزو کسانی هستی که به رؤیا عقیده و ایمان دارد، ما را با شما کالم دیگری 
 است. 

 هلل أن أفسـر القرآن على هواي، بل أعتمد تفاسـري أناس يهمهم اهلل سـبحانه فق  قولك: )حاشـا
 ال علي وال عمر(.

ا أن تفســـرينه اعتمادا  على أحاديث الرســـول،  أقول: إن كنت ال تفســـرين القرآن برأيك فأنت إم 
ــري اآلـية اليت ذكرتـها ِف  رين، وـقد ذكرت ـلك األخـبار الواردة ِف تفســ ــ  ا اعتـمادا  على آراء املفســ وأمـ 
رين فهو إن كان غري معتمد على  ــ  ا كالم املفســ ــابق وهي خالف ما ذكرت أنت، وأم  ــؤال الســ الســ

ــيـب وقـد يخطـأ وهو ليس حجـة علينـا، ثم عليـك أن تـذكري كالم هؤالء ا ألخبـار فهو قـد يصــ
رين لنبني  لك إن ه غري صــحيا وبالدليل من القرآن والســنة، بل ِف قضــية أزواج الرســول   )ص(املفســ 
 رددت عليك بالقرآن الكريم ولم تدافعي عن كالمك أصال  واكتفييت بكالم زاد الطني بلة !

برم به خدا از این که بخواهم قرآن را بر اساس هوا و هوسم تفسیر این سخن شما که »پناه میدر پاسخ به 
ام« گرفتند اعتماد کردهکنم. بلکه من بر تفسیرهای کسانی که فقط خدای سبحان و نه علی و عمر را در نظر می

یا براساس احادیث پیامبر انجام کنی، پس این کار را  گویم: اگر شما قرآن را بر اساس رای خودت تفسیر نمیمی
ای که در سوال قبلی به آن دهی و یا براساس آرای مفسرین. پیشتر برای شما اخبار وارد شده در تفسیر آیهمی

اشاره کرده بودی را بیان داشتم و مشخص شد که اینها بر خالف آن چیزی است که شما گفته بودی. سخن 
باشد. درضمن شما مکن است درست یا نادرست باشد و حجتی بر ما نمیی اخبار نباشد، ممفسرین اگر بر پایه

باید سخن این مفسران را بیان کنی تا ما با دلیل از قرآن و سنت، نادرست بودنش را برای شما تبیین نماییم. در 
به شما براساس قرآن جواب دادم و شما اصاًل از سخنت دفاع نکردی و به کالم  )ص(مورد همسران پیامبر

 پایه و اساس اکتفا نمودی!بی
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ــومون بحيـث ال يخطئون ِف  فمن هؤالء النـاس الـذين تعتمـدين على كالمهم، وهـل هم معصــ
 التفسري، وإن قلت: إنهم معصومني فنطالبك بالدليل على ذلك.

 اندای چه کسانی هستند؟ آیا اینها معصوماین کسانی که شما در سخنان خود به آنها استناد و اعتماد کرده
اند، از شما بر این مطلب زند؟ اگر بگویی: اینها معصومبه طوری که در تفسیر، خطا و اشتباهی از آنها سرنمی

 خواهیم.دلیل می

؟! فاعتمادك )ص(ثم كيف ال تعتمدين على تفســري عمر وأنت تعتقدين بأن ه خليفة رســول اهلل
ا ألنهم أفضــل وأعلم منه، أو أن ه لم يرِو ِف تف ســري القرآن شــيئا  حىت تعتمدي عليه ؟ فال على غريه إم 
 أدري ما تختارين ؟ أو بماذا تربرين قولك هذا ؟!

دانی؟! می )ص(ی رسول خداعالوه بر این چرا شما به تفسیر عَمر اعتقاد نداری، و حال آن که او را خلیفه
رتر و داناترند و یا از این جهت است این که بر دیگران و غیر او اعتماد داری، یا به این دلیل است که آنها از عمر ب

گزینی یا چگونه که او چیزی در تفسیر قرآن روایت نکرده است. کدام یک؟ من نمی دانم شما کدام یک را برمی
 کنی!این سخنت را توجیه می

ــري القرآن عن اإلمام علي  ــول محمد )ع(ثم كيف ال تأخذين تفســ على أنه   )ص(وقد نب الرســ
، وســأذكر لك )ع(والســنة، بل حىت عائشــة وغريها اعَتفوا بأعلمية اإلمام علي أعلم الناس بالقرآن  
 بعض الروايات:

تصریح نموده است  )ص(کنی و حال آن که حضرت محمددریافت نمی )ع(چرا تفسیر قرآن را از امام علی
اعتراف  )ع(یباشد. حتی عایشه و دیگران به َاعلم بودن امام علکه وی داناترین مردم به قرآن و سنت می

 کنم:اند. در این باب، چند روایات برای شما ذکر میکرده

ــول اهلل ــعـيد الـخدري، ـقال: ) ســـــأـلت رســ َوَمنأ ِعـنَدُه ِعلأُم ﴿عن قول اهلل تـعالى:  )ص(عن أبي ســ
 .(1)قال: ذاك أخي علي بن أبي طالب( ﴾الأِكَتاِب 
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« )و آن کس که علم َوَمْن ِعْنَدُه ِعْلُم اْلِکَتاِب ی »ی آیهدرباره )ص(گوید: از پیامبر خداابوسعید خدری می
 .(1)کتاب نزد او است( پرسیدم. حضرت فرمود: »او برادرم علی بن ابی طالب است«

قال: )]هو[ علي   ﴾َوَمنأ ِعنَدُه ِعلأُم الأِكَتاِب ﴿عن ســعيد بن جبري، عن ابن عباس، ِف قوله تعالى: 
 . (2)بن علي طالب(

« نقل شده است که گفت: َوَمْن ِعْنَدُه ِعْلُم اْلِکَتاِب از سعید بن جبیر از ابن عباس در این سخن خدای متعال »
 .(3)»او علی بن ابی طالب است«

اِب ﴿وعن األعما، عن أبي صـــــالا ]ِف قوـله تـعالى[:  َدُه ِعلأُم الأِكتـَ ـقال: )علي بن أبي   ﴾َوَمنأ ِعـن
 .(4)طالب كان عاملا  بالتفسري والتأويل والناسي واملنسو  والحالل والحرام( 

ی این سخن خداوند »َوَمْن ِعْنَدُه ِعْلُم اْلِکَتاِب« نقل شده است که گفت: »علی از اعمش از ابی صالح درباره
 .(5)اِلم بود«بن ابی طالب به تفسیر و تاویل و ناسخ و منسوخ و حالل و حرام ع

وعن ســعيد بن املســيب، قال: )كان عمر يتعوذ باهلل من معضــلة ليس لها أبو الحســن يعين علي 
 . (6)بن أبي طالب(

و از سعید بن مسیب نقل شده است که گفت: )عمر همیشه از مشکلی که ابوالحس یعنی علی بن ابی طالب 
 .(7)برد(برای آن نباشد، به خدا پناه می

مت الحكمة على عـشرة أجزاء، فأعطي )ص(اهلل بن مـسعود، قال: قال رـسول اهللعن عبد   : )ُقـس 
 .(8)علي تسعة، والناس جزءا  واحدا (
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فرمود: »حکمت به ده جزء تقسیم شده  )ص(از عبدالله بن مسعود نقل شده است که گفت: رسول خدا
 .(1)ی مردم یک جزء داده شده است«است، به علی ُنه جزء و به بقیه

ــعــة أعشـــــار العلم، وأيم اهلل لقــد  وقــال ابن عبــاس: )واهلل لقــد أعطي علي بن أبي طــالــب تســ
 .(2)شارككم ِف العشر العاشر(

ابن عباس گفته است: »به خدا سوگند که به علی بن ابی طالب نود قسمت از علم داده شده است والله که 
 .(3)شما را فقط در ده قسمت شریک نموده است«

 .(4)اهلل: )أعلم أميت من بعدي علي بن أبي طالب( وعن رسول

 .(5)ترین فرد امت من بعد از من، علی بن ابی طالب است«فرمود: »عالم )ص(و رسول خدا

: )علي باب علمي ومبني ألميت ما أرسـلت به من بعدي، حبه إيمان وبغضـه نفاق والنظر )ص(  وعنه
 .(6)إليه رأفة(

نقل شده است که فرمود: »علی، باب علم من و بیان کننده برای امت من از آنچه است که   )ص(و از ایشان
 . (7)شود؛ دوست داشتن او ایمان و کینه نسبت به او نفاق و نگاه کردن به او رأفت است«بعد از من فرستاده می

 .(8): )يا علي، أنت تبني ألميت ما اختلفوا فيه من بعدي()ص( وعنه

 .(9)باشی«کنند میی امت من در آنچه بعد از من اختالف می: »ای علی! تو روشن کنندهص()و از ایشان

 
 . 82مناقب موفق خوارزمی: ص  - 1
 . 78ذخائر العقبی للطبري: ص -2
 . 78ذخایر العقبی طبری: ص  - 3
 . 614ص  11، کنز العمال للمتقي الهندي: ج82المناقب للخوارزمي: ص -4
 . 614ص  11؛  کنز العمال متقی هندی: ج   82مناقب خوارزمی: ص  - 5
 . 204ص 1، کشف الخفاء للعجلوني: ج614ص 11کنز العمال للمتقي الهندي: ج -6
 .204ص  1؛  کشف الخفاء عجلونی: ج   614ص  11کنز العمال متقی هندی: ج  - 7
 . 614ص  11الهندي: ج ، کنز العمال للمتقي122ص  3المستدرك للحاکم النیسابوري: ج -8
 . 614ص  11؛  کنز العمال متقی هندی: ج   122ص  3مستدرک حاکم نیشابوری: ج  - 9
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ــيكون بـعدي فتـنة ـفإذا كـان ذـلك ـفألزموا علي بن أبي ـطاـلب، ـفاـنه الـفاروق بن )ص(  وعـنه : )ســ
 . (1)الحق والباطل(

طالب پیروی علی بن ابیای رخ خواهد داد، پس اگر چنین شد تنها از : »پس از من فتنه )ص(و از ایشان
 .(2)ی بین حق و باطل است«کنید چرا که او جدا کننده

ه أعلم الـناس  ا إـن اـلت: أـم الوا: علي. ـق ــورا ؟ ـق ــوم عـاشــ اـلت: )من أفـتاكم بصــ ــة، ـق وعن عـائشـــ
 .(3)بالسنة(

. از عایشه نقل شده است که گفت: »چه کسی بر روزه در روز عاشورا به شما فتوا داده است؟ گفتند: علی
 .(4)گفت: البته او داناترین مردم به سنت است«

فأقبل علي فقال رسـول اهلل: )من سـره أن ينظر إلى  )ص(  وعن أبي الحمراء، قال: كنا عند الني
 .(5)آدم ِف علمه، ونوو ِف فهمه، وإبراهيم ِف حلمه، فلينظر إلى علي بن أبي طالب(

فرمود: »هر کس بخواهد  )ص(بودیم که علی وارد شد. پیامبر خدا )ص(گوید: نزد پیامبرابی الحمراء می
 .(6)طالب نظر افکند«یم را در بردباریش ببیند، به علی بن ابی آدم را در علمش و نوح را در فهمش و ابراه

وعن أبي ســـعيد الخدري، عن ســـلمان، قال: )قلت: يا رســـول اهلل لكل ني ويص فمن وصـــيك؟ 
فســكت عين، فلما كان بعد رآني فقال: يا ســلمان، فأســرعت إليه قلت: لبيك. قال: تعلم من ويص 

لم ؟ قلت: ألنه كان أعلمهم. قال: فإن وصـيي وموضـع سـري  موَس ؟ قلت: نعم، يوشـع بن نون. قال:
 .(7)وخري من أترك بعدي وينجز عدتي ويق  ديين، علي بن أبي طالب(

گوید: به پیامبر عرض کردم: ای رسول خدا! هر پیامبری، وصی دارد. ابوسعید خدری به نقل از سلمان می
ندی بعد که مرا دید فرمود: »ای سلمان!« به سوی او وصی  شما کیست؟ پیامبر ساکت شد و پاسخ مرا نداد. چ

 
 . 612ص11، کنز العمال للمتقي الهندي: ج105، المناقب للخوارزمي: ص294ص 7االصابة البن حجر: ج -1
 . 612ص  11العمال متقی هندی: ج ؛  کنز   105؛  مناقب خوارزمی: ص   294ص  7اصابه ابن حجر: ج  - 2
 . 255ص 2، التاریخ الکبیر للبخاري: ج78ذخائر العقبی للطبري: ص -3
 .255ص  2؛  تاریخ کبیر بخاری: ج   78ذخایر عقبی طبری: ص  - 4
 . 100ص 1شواهد التنزیل للحاکم الحسکاني: ج -5
 . 100ص  1شواهد التنزیل حاکم حسکانی: ج  - 6
 . 221ص 6الکبیر للطبراني: جالمعجم  -7
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دانی چه کسی وصی موسی بود؟« عرض کردم: آری، یوشع بن نون. شتافتم و گفتم: لبیک. فرمود: »آیا می
شان بود. حضرت فرمود: »وصی  من و محل اسرار من و بهترین فرمود: »چرا؟« عرض کردم: زیرا او داناترین

کند علی کند و دیون مرا پرداخت میهای مرا عملی میماند و آن کس که وعدهمیکسی که بعد از من باقی 
 . (1)طالب است« بن ابی

م ينبغي أن تتوبي وتستغفري ربك من قولك هذا، واالعَتاف بالخطأ فضيلة.  وبعد كل ما تقد 

آمرزش بخواهی ی آنچه که گذشت، سزاوار است که توبه کنی و بابت این سخنانت، از خدایت پس از همه
 )چرا که( اعتراف به اشتباه فضیلت است.

ــريـعة مـعاوـية ِف الســــب وتتهمونـنا أتـباع مـعاوـية ونحن نـحب الكـل ونحَتم  قوـلك: )اتبعتم شــ
 الكل(.

ا نحن فنراه من أشــــد أـعداء  أقول: أتـباع مـعاوـية معروفون وهم يَتحمون علـيه كلـما ذكر، وأمـ 
إنـما ـنذكر األفـعال واألحوال، وـهذا ليس من الســـــب، ـفأين هو اهلل تـعالى، ثم نحن لم نســـــب أـحدا  

 السب برأيك ؟!!

کنید و ما را متهم و اما در پاسخ به این سخن شما که »شما در فحش دادن، از دین و آیین معاویه پیروی می
گویم: ریم« میگذاداریم و به همه احترام میکنید که ما پیرو معاویه هستیم در حالی که ما همه را دوست میمی

فرستند ولی ما او را از بزرگترین اند و هرگاه نامی از معاویه به میان آید بر او رحمت میپیروان معاویه معروف
شویم ها و احوال را متذکر میگوییم بلکه فقط کردهدانیم. درضمن ما کسی را سب  نمیدشمنان خدای تعالی می

 گویی است؟!یی  نیست. حال به نظر شما کجای این عمل دشنامگوداریم، و این سب  و دشنامو بیان می

وال أدري كيف اقتنعيت بـهذه الكلـمة اليت ترددينـها )احَتام الكـل( فـهل تحَتمني حىت مـعاوية 
 ونغله يزيد امللعون ؟؟!!

 
 . 221ص  6معجم کبیر طبرانی: ج  - 1
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. ایکنی یعنی »احترام گذاشتن به همگان« قانع گشته دانم شما چطور به این عبارتی که تکرار میمن نمی
 گذاری؟!ی او یعنی یزید ملعون هم احترام میآیا حتی به معاویه و پسر زنازاده

ــكت  ة والعدد ملا سـ ــيد عنده العد  ــرائيل )لعنهم اهلل( فلو كان السـ ــبة لجرائم دولة إسـ وبالنسـ
ــو   عنهم، ولكن الكالم على من يملكون بالد العرب وهم مع ذلــك يــداهنون ويجــاملون مســ

فوا باالحتجاجات املخجلة واليت ال تســـمن وال تغين من جوع، وأغلبهم إن إســـرائيل األنجاس، واكت
 لم أقل كلهم عمالء خونة.

ههای رژیم اسرائیل )که خداوند لعنتدر خصوص جنایت ه و ُعد  داشت )پیروانی ای میشان کند( اگر سید عد 
د عرب را در اختیار دارند و با ی کسانی است که بالکرد، ولی سخن دربارهگاه سکوت اختیار نمیداشت(، هیچ

ق اسرائیلی آوری که هیچ نفع و کنند و فقط به احتجاجات خجالتهای نجس را میاین حال چاپلوسی و تمل 
 کار هستند.شان عامالن خیانتضرری به دنبال ندارد اکتفا می کنند و بیشتر آنها اگر نگوییم که همه

ــبة إلى العراقيني الذين جلبوا املح ــا  ملعونون وخونة حىت وبالنسـ ــوا به فهم أيضـ تل للعراق ورضـ
ــن هو املقـارع الوحيـد لهم ولـديمقراطيتهم  ــيـد أحمـد الحســ يرجعوا عن غيهم وعمـالتهم، والســ
األمريكـية، فنحن ال ـنداهن وال نجـاـمل كـل من خـالف الثقلني وإن كـان أقرب الـناس إليـنا، ـبل ال 

د   )ص(ة، الثقالن اللذان أوح بهما الرسول محمديوجد قريب لنا إال  من اقَتب إلى القرآن والعَت  وشد 
 على ضرورة التمسك بهما.

گران را به عراق کشاندند و به این کار رضایت دادند، آنها نیز ملعون و هایی که اشغالدر خصوص عراقی
و با دموکراسی گاه که از ظلم و مزدوری دست بکشند. سید احمد الحسن تنها کسی است که با آنها  اند تا آنخائن

ترین مردم به ما باشد، آمریکایی آنها رویارو شده است. ما در مورد هر کس که با ثقلین مخالفت ورزد ولو نزدیک
داریم. البته در نزدیکی ما فقط کسانی جای و جایگاه دارند که به قرآن و عترت نزدیک تملق و چاپلوسی روا نمی

به آنها توصیه فرمود و بر ضرورت چنگ زدن به آنها  )ص(محمد بهایی که حضرتباشند؛ همان دو چیز گران
 تاکید ورزید.

 قولك: )تطاولت عليكم ألنكم أنتم ال تحَتمون غريكم(.

أقول: نحن لم نتجاوز على غرينا بغري الحق، فتطاولك علينا هو بال ســبب وأســأل اهلل أن يهديك 
 إلى سواء السبيل.
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گویم: گذارید« میر شما گستاخی کردم، زیرا شما به دیگران احترام نمیو اما در مورد به این سخن شما که »ب
سبب است و از خداوند ای، بیکنیم، این که شما به ما تعدی کردهما به ناحق بر دیگران تعدی و تعرض نمی

 نمایم که شما را به راه راست هدایت فرماید.مسئلت می

 تفاسرينا(. قولك: )وتسخرون من

ــخرـية فـهذه ـطاـمة كربى، ـفأـنا ـناقشـــــت كالـمك أقول: إن كـنت  تعتربين النـقا  العلمي ســ
 بأسلوب علمي وأخالقي، وأنت لم تبدي غري التهجم والتهم الفارغة عن الدليل !!

گویم: اگر شما بحث و کنید« میای »تفسیرهای ما را مسخره میی شما که گفتهو اما در پاسخ به این جمله
دانی، که این مصیبت بزرگی است. من با اسلوبی علمی و زدن می دن و طعنهی علمی را مسخره کر مذاکره

 دلیل چیزی از شما سر نزد!های تهی و بیی سخنان شما بحث کردم ولی به جز حمله و تهمتاخالقی، درباره

ة ملاذا ال نهتم بأكاذيبكم ِف آل البيت(.  قولك: )إسالوا أنفسكم مر 

 )ص(، بل نحن ملزتمون بهم طاعة للرسول محمد(ع)  ى آل محمدأقول: نحن لم نفَت أكاذيبا  عل
الذي أوصـانا بالتمسـك بهم وحصـر النجاة بهم وبالقرآن ال غري، واللوم هو على من تركهم وتمسـك 

 بغريهم إتباعا  للهوى والتعصب !

ی آل البیت هایی که دربارهی شما که »یک بار از خودتان بپرسید چرا ما به دروغو در پاسخ به این گفته
بندیم، بلکه از باب اطاعت از پیامبر دروغ نمی )ع(ل محمدگویم: ما بر آنهیم؟« میگویید وقعی نمیمی
ک  )ص(خدا  -و نه چیز دیگر-جویی به آنها سفارش فرموده و نجات را در آنها و قرآن  که آن حضرت ما را به تمس 

ی کسانی است که آنها را ملتزم و متعهدیم. سرزنش و نکوهش شایسته )ع(منحصر نموده است به آل محمد
 اند!اند و از روی هواپرستی و تعصب به دیگران چنگ زدهترک گفته

 فأي أكاذيب هذه اليت تتحدثني عنها، يجب أن تذكريها ال أن تكتفي بالتهم الجاهزة فق  !

کنی؟ باید به آنها اشاره نمایی، نه این که فقط به یک سری درضمن شما از کدامین دروغ صحبت می
 اساس بسنده کنی!های بیتهمت
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ا الوصــــية فهي منقولك:   نســــيج خيالكم لتشــــقوا صــــف املســــلمني وجعلتموهم شــــيعا   )أم 
 ألنفسكم بأكاذيب السرداب وغريه(. لتكسبوا الخمس ولَتوجوا

وثابتة عندنا بأوثق الكتب الروائية، فإن   )ص(أقول: بالنســبة للوصــية فهي وصــية رســول اهلل
األصل وهي: من هو الخليفة األول للرسول كنت ال تؤمنني بها، فريجع الكالم والنقا  إلى املسألة  

وليكن النقا  بالدليل الشرعي والعقلي وبهدوء ونبذ التعصب والتهجم والسب الذي هو  )ع(محمد
 سالو العاجزين.

و در پاسخ به این مدعای شما که »وصیت هم چیزی از قماش خیاالت شما است تا با آن بین صفوف مسلمین 
ها، خودتان ، تا از این طریق خمس کاسب شوید و با دروِغ سرداب و دیگر دروغشکاف و چنددستگی ایجاد کنید
های است و در معتبرترین کتاب  )ص(گویم: این وصیت، وصیت پیامبر خدارا رونق دهید و ترویج کنید« می

د؛ این گردروایی برای ما ثابت شده است. اگر شما به آن اعتقاد نداری، کالم و بحث ما به موضوع اصلی برمی
کیست؟ و البته بحث و مناقشه باید با دلیل شرعی و عقلی و   )ص(ی پیامبر خدا حضرت محمدکه اولین خلیفه

 گویی که سالح ناتوانان است، صورت گیرد. در فضایی آرام و به دور از تعصب و تعرض و دشنام

ا مســألة الســرداب، فأنت تتكلمني عن أمر لم تحيطي به علما ، بل ســمعتيه من األفواه اليت   وأم 
ــرداب ؟ أرجو ذكرـها لكي أبني  ـلك حقيـقة األمر  ال تعي ـما تقول، فـماذا تعرفني عن مســــأـلة الســ

 الذي ال يعَتض عليه من له مسكة عقل.

ای. شما این موضوع را از اش نداری سخن گفتهای که دانشی دربارهو اما سرداب: شما در مورد قضیه
دانی؟ خواهش ای. در مورد سرداب چه میآورند، شنیده ت چه بر زبان میهایی که برایشان مهم نیسانسان

ای عقل داشته باشد، کنم آن را بیان نما تا حقیقت موضوع را بر شما روشن سازم؛ موضوعی که کسی که ذرهمی
 شود!متعرض آن نمی

الجبار،  نتقمقولك: )ملاذا تثريون األحقاد التاريخية ؟ ما مصــلحتكم دعوا الخلق للخالق هو امل
ج وتزرعون  نصــبتم أنفســكم قضــاة تحاســبون الناس وتلفقون األكاذيب لتضــحكوا على الســذ 

 هلل ؟(. األحقاد أهذا ديننا ؟ وإسالمنا يدعو للتساما، وملاذا ال تدعون

أقول: املسـألة ليسـت مسـألة إثارة أحقاد أو إثارة فتنة، بل املسـألة متعلقة بتكليفنا وعقيدتنا، 
 )ص(إن لم نرجع إلى أحاديث الرسـول محمد  )ص(الحجة الحق علينا بعد رسـول اهللفكيف نعرف  

وأقوال أـصحابة املنتجبني والـسرية الصـحيحة، لكي ننقذ أنفـسنا من عذاب يوم القيامة، ولكي ال 
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ــول  ــوـله، فـحاشـــــا للرســ وا ـبأـعداء اهلل وأـعداء رســ ــك  ــر من اـلذين تركوا أولـياء اهلل وتمســ نحشــ
أن يرـحل من اـلدنـيا ويَتك أمـته بال راٍع وال ـقاـئد ويَتك ذـلك ل راء واألهواء اليت لم تتفق  )ص(محـمد

ــول محـمد ـنه ونب علـيه الرســ ونوالـيه ونعتـقد ـبه  )ص(يوـما  ـما، فالـبد من معرـفة الخليـفة اـلذي عيَّ
ــوب ونقول   ــب واملغصـ ــاوي بني القاتل واملقتول والغاصـ ــب وعدو له، ال أن نسـ عن ونتربأ من كل غاصـ

 كالهما )رهلل اهلل عنهما( !!!

کنید؟ از این کار چه سودی های تاریخی و کهنه را تحریک میی شما که »چرا کینه در پاسخ به این گفته
ار است. خودتان را قاضی کردهشود؟ خلق را به خالق واگذارید که او انتقامعایدتان می اید و از مردم گیرنده و جب 
کارید، آیا این بافید تا به مردم زودباور بخندید. بذر حقد و کنیه میرا به هم می هاییکشید و دروغحساب می

گویم: کنید؟« میاست دین ما؟! و حال آن که اسالم ما داعی تسامح و مدارا است. چرا به سوی خدا دعوت نمی
شود. اگر ربوط میگری مطرح نیست بلکه این موضوع به تکالیف و عقاید ما مها یا فتنه موضوع تحریک کینه

ی صحیح بازنگردیم، چطور خویشتن را از ی برگزیده و سیرهو سخنان صحابه )ص(به احادیث حضرت محمد
عذاب روز قیامت برهانیم و با کسانی که اولیای خدا را ترک گفتند و به دشمنان خدا و دشمنان پیامبرش متمسک 

ه از دنیا رحلت کند و امتش را بدون سرپرست ک )ص(شدند، محشور نگردیم. بسی دور است از حضرت محمد
اند، واگذارد. و راهبر رها کند و این کار را به آرا و اهوایی که حتی یک روز هم با یکدیگر سر سازگاری نداشته

فرمود و او را به صراحت معرفی نمود، گریزی نیست. ما این   )ص(ای که حضرت محمدپس، از شناخت خلیفه
ریم و به او معتقدیم و از هر کس که غاصب حق او است یا با وی دشمنی ورزیده است، داخلیفه را دوست می

ی هر دو دسته بگوییم جوییم؛ نه این که قاتل و مقتول و غاصب و مغصوب را برابر بدانیم و دربارهبرائت می
 »رضی الله عنهما« )خداوند از ایشان راضی باشد(!!

الـناس من معرفة الحـقائق الـتاريخـية، وما هو الـهدف من وراء أي عـقل هذا وأي منطق الذي يمنع  
، وهل نَتك )ص(ذلك ؟! فهل نَتك البحث عن تاريي األنبياء واملرسـلني الذين سـبقوا الرسـول محمد

ــوا للرســـــل واألنبـياء، وكـذـلك نَتك التربي من أـعداء  ــروا وأخلصــ م والَتهلل  على اـلذين نصــ الَتح 
 ومن الذين ارتدوا بعد رسلهم وخانوهم وارتدوا على أعقابهم ؟!األنبياء واملرسلني وأوصيائهم 

دارد؟! پشت سر این های تاریخی بازمیاین چه عقل و منطقی است که مردم را از واکاوی و شناخت واقعیت
ی تاریخ پیامبران و فرستادگانی که پیش از منطق چه انگیزه و هدفی نهفته است؟! آیا بحث و بررسی درباره

اند را ترک گوییم؟ آیا بر کسانی که مخلصانه پیامبران و فرستادگان را یاری نمودند بوده )ص(مدحضرت مح
رحمت نفرستیم و برای ایشان رضایت نجوییم؟ و آیا از برائت جستن از دشمنان پیامبران و فرستادگان و اوصیای 
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نت ورزیدند و پشت کردند و به اعقاب شان مرتد شدند و به آنها خیاآنها، و نیز از کسانی که پس از پیامبرهای
 خود بازگشتند، دست بشوییم؟! 

ـهل يقتنع ـعاـقل بـهذا املنطق اـلذي ال يقنع األطـفال ؟! مـلاذا تهربون من الحقيـقة عـندـما تخـالف 
 إن قال لكم ماذا فعلتم مع خليفيت ووصيي؟!  )ص(أهوائهم، بأي وجه ستواجهون الرسول محمد

شود؟! چرا وقتی حقیقت، کند، قانع میی که حتی کودکان را هم راضی نمیآیا انسان عاقل با این منطق
شوید رو میروبه )ص(کنید؟! با چه رویی با حضرت محمدمعارض و مخالف میل و نظرتان است از آن فرار می

 اگر به شما بگوید با جانشین و وصی من چه کردید؟! 

ــحابة، وهل أن   ــمة الصــ جميعهم من أهل الجنة، والقرآن ينطق  ثم هل أن  هناك دليال  على عصــ
بأن منهم املنافقني ومنهم الكاذبني ... الي، والسـنة أيضـا  ناطقة بذلك ومصـادركم مملوءة بذلك، 

 .)ص(فهل هذا سار مع كل األنبياء أم أنه فق  مع الرسول محمد

اند؟ حال آن اهل بهشتی آنها  به عالوه آیا هیچ دلیل عقلی بر عصمت )تمامی( صحابه وجود دارد؟ آیا همه
ه میگوید که در آنها منافق و دروغکه قرآن می ت نیز بر همین مطلب صح  گذارد گو و.... وجود داشته است. سن 

 باشد.و منابع خود شما نیز پر از اینها می

ِري﴿:  )ص(قال اهلل تعالى حكاية عن الرســــول محمد دأ
َ
ِل َوَما أ ســــُ نأ الرُّ عا  مِّ َما   ُقلأ َما ُكنُت ِبدأ

ِبنيٌ  نَا ِإالَّ نَِذيٌر مُّ
َ
ِبُع ِإالَّ َما ُيوَحى ِإَليَّ َوَما أ تَّ

َ
َعُل ِبي َواَل ِبُكمأ ِإنأ أ  . (1)﴾ُيفأ

فرماید: » بگو: من از میان دیگر پیامبران بدعتی تازه می )ص(خداوند متعال در شرح حال حضرت محمد
شود پیروی من از چیزی جز آنچه به من وحی میدانم که بر من یا بر شما چه خواهد رفت، نیستم و نمی

 .(2)ای آشکار نیستم «دهندهکنم، و من جز بیمنمی

ــول محمد ــحابة الرســ ــالحات   )ص(فلماذا البد أن يكون كل صــ ــالحني وكل أزواجه صــ صــ
 بخالف ما سبقه من الرسل واألنبياء ، هل نب القرآن على ذلك، أم نب الرسول عليه ؟!!!

 
 . 9االحقاف:  -1
 .9احقاف:  - 2
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های نیکوکار انسان  )ص(چرا باید بر خالف انبیا و فرستادگان پیشین، تمام اصحاب و همسران حضرت محمد
 این خصوص بیان فرموده است؟!! ای باشند؟! آیا قرآن چنین گفته یا پیامبر مطلبی درو شایسته

ــمتهم وطهارتهم عن كل رجس هم آل بيته ــول بعصــ ــحابته )ع(نعم، من قال الرســ ، وبعض صــ
 .)ص(الذين ثبتوا على الحق بعد رحيله

 فمن هو الذي يضحك على عقول السذج يا ترى ؟

باشند و می )ع(وآری، کسانی که پیامبر، عصمت و طهارت از هر پلیدی برایشان قائل بوده است، آل بیت ا
 که پس از رحلت آن حضرت بر حق ثابت ماندند. 4برخی از اصحابش

 زند؟باور پوزخند میهای سادهحال به نظر شما چه کسی بر افکار انسان

قولــك: )همكم هو كيف تثبتون أحقيــة آل البيــت بــالخالفــة )وبعــدين( أين هم اآلن أليس 
الخلق  ا هلل وحده ال شــريك له، فحىت ســيدشــيعتكم من غدر بهم، كفى غريوا خطابكم وادعو

 دعا هلل لم يدعي الناس لعبادته(. 

ــبـنا، ـبل ألن  ـهذا هو   )ص(أقول: نعم، همـنا هو إثـبات الخالـفة آلل محـمد ال من أـجل هواـنا أو تعصــ
دين اهلل ودين رســوله الذي فرضــه على الناس، لننقذ الناس من نار جهنم، فنحن ال نختار ألنفســنا 

 .)ص(تاره اهلل ورسولهإال  ما اخ

تان این است که چگونه حقانیت آل البیت برای خالفت را ثابت ی شما که »هم  و غم  در پاسخ به این گفته
کنید )و تازه( اینها اْلن کجا هستند؟ آیا این شیعیان شما نبودند که به آنها خیانت کردند؟ کافی است، 

ای که شریکی ندارد دعوت کنید. حتی سرور خالیق به سوی تان را تغییر دهید و به سوی خدای یگانهسخنان 
مشغولی ما این است که خالفت گویم: آری، دلخدا دعوت کرد و مردم را به پرستش خودش دعوت ننمود« می

ورزی بلکه به این دلیل اثبات کنیم، آن هم نه برای خواست دل خودمان یا از روی تعصب  )ع(را برای آل محمد
ین خدا و دین پیامبر او است که بر مردم واجب ساخته است؛ و به این دلیل که مردم را از آتش که این همان د

 گزینیم.اند برنمیخواسته )ص(جهنم برهانیم. ما برای خودمان جز آنچه خدا و رسولش

ــيعة فنحن ال ننزههم جميعا  فأكرثهم اآلن انحرفوا عن نهج أهل البيت ــبة للشــ ا بالنســ  )ع( وأم 
بصـلة  )ع(كاب أمريكا وأذنابها، بل حىت فقهاء الشـيعة اآلن ال يمت ون إلى نهج أهل البيتوسـاروا بر
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انتخـاب الـناس واتخـذ غري القرآن  ال ـب اـها، فكـل من ـق ــكلـية الـفارغـة عن معـن ــوى األمور الشــ ســ
دســـتورا  وســـار بركاب أمريكا فنحن نربأ منه وال نعتربه من شـــيعة آل محمد، بل هو من أعدائهم 

لم ُيَحاَربوا فق  من قبل أعدائهم، بل حوربوا أيضــا    )ع(محبتهم بلســانه، وكذلك األئمةوإن أظهر 
 من قبل من يدعون التشيع ، فلعنة اهلل على كل من حارب آل محمد أيا  كان.

ه نمیدر خصوص شیعه، باید بگویم که ما همه دانیم چرا که در حال حاضر اغلب آنها از راه و ی آنها را منز 
اند. حتی اکنون فقهای شیعه پیمانان َپست او درآمدهمنحرف شده و در رکاب آمریکا و هم )ع(اهل بیترسم 

پایبندی ندارند مگر در یک سری امور ظاهری و فارغ از معنا. هر کس که به انتخاب   )ع(نیز بر طریق اهل بیت
جوییم رکاب آمریکا باشد، ما از او بیزاری میی کار خود بگیرد و در  مردم معتقد باشد و قانونی غیر از قرآن را شیوه

هستند حتی اگر به  )ع(آوریم. بلکه چنین کسانی دشمن آل محمدبه شمار نمی )ع(ی آل محمدو او را شیعه
شان مورد جنگ قرار نگرفتند بلکه حتی نیز فقط از سوی دشمنان )ع(زبان، محبت ایشان را اظهار کنند. ائمه

کردند نیز با آنها به جنگ و جدال برخاستند. لعنت خدا بر هر کس که با آل محمد کسانی که ادعا تشیع می
 جنگید و قتال کرد؛ هر کس که باشد!

ــول  )ع(ونحن ال ـندعو إلى عـبادة آل محـمد ـــياء الرســ ـبل ـندعو إلى عـبادة اهلل تـعالى ومواالة أوصــ
، فكيف يمكن )ص(لهالذين أوح بهم، وعبادة اهلل ال تتحقق بدون طاعة أوامر رسو  )ص(محمد

 .)ع(لْلنسان أن يكون عابدا  هلل وهو يعيص وصاياه وتنصيبه لخليفته ووصيه علي بن أبي طالب 

ٌ ...﴿قال تعالى:  نَى ِبالَِّذي ُهَو َخريأ دأ
َ
ِدلُوَن الَِّذي ُهَو أ َتبأ َتسأ

َ
 !!!( 1)﴾... أ

دوستی و پیروی از اوصیای  کنیم بلکه به عبادت خدای تعالی ودعوت نمی )ع(ما به عبادت آل محمد
برداری از اوامر خوانیم. پرستش خدا بدون فرمانمیاند، فرای آن حضرت بودهکه مورد توصیه )ص(پیامبر

ی خدا باشد ولی با وصایای او و تنصیب جانشینش تواند پرستنده شود. چطور انسانی میپیامبرش محقق نمی
 مخالفت ورزد؟! )ع(طالبعلی بن ابی

  ( 2)«...خواهید آن چه را که برتر است به آن چه که فروتر است بدل نمایید؟!آیا می:».... فرمایدی میحق تعال

ــا   ة الثانية وبالدليل العلمي واألخالقي حرصــ ــيل للمر  وأخريا  أقول لك: لقد رددت عليك بالتفصــ
ــ الرد األول وـهذا الرد  ــرتي على تهم ومزاعم بال دلـيل، فعلـيك أن تـناقيشــ على ـهدايـتك، وأـنت اقتصــ
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ــة بالدليل العلمي الرصـــني، وإال  فال فائدة م  ن النقا  إن وعدم االنتقال إلى غري ذلك، وعليك املناقشـ
م وإن لم تفعلي فـ    ل عن ـما تـقد  كـان فق  للســـــب والتهجم وبال دلـيل ... وأـنا ـبانتظـار رد ك املفصـــــ 

َربُونِ ﴿ َل َلُكمأ ِعنِدي َوالَ َتقأ ُتوِني ِبِه َفاَل َكيأ
أ
 .(1)﴾َفِإن لَّمأ َتأ

 والحمد هلل رب العاملني، وصلى اهلل على محمد وآله األئمة واملهديني.
 أنصار اإلمام املهدي )مكن اهلل له ِف األرض( - لعلميةاللجنة ا

 الشيي ناظم العقيلي

گویم: برای بار دوم به تفصیل و با دالیل علمی و اخالقی پاسخت را دادم تا هدایت شوی و در پایان به تو می
ی که دادم با من دلیل اکتفا نمودی؛ پس بر تو است که بر پاسخ اولزنی و پندارهای بیدر حالی که تو به تهمت

های دیگر نپری. بر تو است که با دلیل علمی محکم مناقشه و بحث مناقشه نمایی؛ پاسخ دهی و به شاخ و برگ
ای گویی و حمله آن هم بدون دلیل باشد، فایدهای که فقط در آن سب  و دشنامنمایی وگرنه در بحث و مناقشه

ن چه که گذشت، هستم و اگر چنین نکنی: » اگر او را نزد وجود ندارد.... من منتظر پاسخ تفصیلی شما به آ
 .(2)ای نزد من نخواهید داشت، و به من نزدیک مشوید «من نیاورید، پیمانه

 و الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله االئمة و المهدیین.
 )خداوند در زمین تمکینش دهد( )ع(انصار امام مهدی - هیأت علمی

 اظم عقیلیشیخ ن

****** 

 : شرایط ازدواج موقت۲۷۸پرسش 

بســــم اهلل الرحمن الرحيم، اللهم صــــل على محمد وآل محمد األئمة واملهديني  :278الســــؤال/  
 وسلم تسليما .

املعروف ِف الدعوة اليمانية املباركة أن  لزواج املتعة ســـبعني شـــر ، أريد أن ترســـلوا لي الرواية 
 بشكل كامل بسندها. 

 
 .60یوسف:  -1
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ة أجزاء ..   وأريد أن أعرف مصـدرها أـسم الكتاب ورقم الصـفحة ورقم الجزء إن كان املصـدر عد 
ن  هكذا سؤال يستطيع سؤال كهذا ال أستطيع توجيهه للسيد اليماني صلوات ربي عليه؛ أل طبعا  

ا  واليت ال  الجواب عنه الشـــيي ناظم العقيلي أو من ينوب عنه فهي ليســـت من األســـئلة الصـــعبة جد 
 .)ع(يقدر عليها إال  املهدي األول اإلمام أحمد الحسن اليماني 

 خادم الدعوة أتباع الدعوة اليمانية:
 املنتصر باليماني -عزام العبيدي 

 الرحمان الرحیم، اللهم صل علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم تسلیمًا.بسم الله 
خواهم این روایت را به طور کامل مشهور است که در دعوت مبارک یمانی، ازدواِج متعه هفتاد شرط دارد. می

 با سند آن برایم بفرستید. 
ی جلد را، اگر منبع چند جلدی باشد.... و شمارهی صفحه  خواهم منبع آن را بدانم یعنی نام کتاب، شمارهو می

بپرسم زیرا سواالتی از این دست جزو  -صلوات پروردگارم بر او باد-توانم از سید یمانی  البته چنین سوالی را نمی
تواند به آن پاسخ دهد. ی ایشان است میسواالت بسیار دشوار نیست و شیخ ناظم العقیلی یا کسی که نماینده

ی مهدی اول امام احمد های بسیار سختی نیست که پاسخ دادن به آن فقط از عهدهل جزو پرسشاین سوا
 بربیاید. )ع(الحسن یمانی

 گزار دعوت پیروان دعوت یمانیخدمت
 منتصر با یمانی  -عزام العبیدی 

ــلى اهلل على محـمد وآـله األئـمة   الجواب: ــم اهلل الرحمن الرحيم، الحـمد هلل رب الـعاملني، وصــ بســ
 واملهديني وسلم تسليما .

ــرو  املتـعة، ومنـها الرواـية اليت ينب فيـها  ــرني عن شــ ا بـعد .. ـهذه بعض الرواـيات اليت تحضــ أمـ 
عزام العبيدي، ونسألكم   املعصوم على أن  للمتعة سبعني شرطا . مع سالمنا الحار إلى أخينا الناصر

 الدعاء.

 پاسخ:
بسم الله الرحمان الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله االئمة و المهدیین و سلم 

 تسلیمًا. 
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ی شروط متعه است که اْلن حاضر دارم. از جمله روایتی است که معصوم اما بعد.... اینها برخی روایات درباره
دارد که متعه هفتاد شرط دارد. به همراه سالم گرم ما به برادرمان ناصر عزام العبیدی، و از شما میدر آن بیان 

 التماس دعا داریم.

 الصــادق عن  عمر،  ابن املفضــل عن: 480 – 474ص14جاء ِف مســتدرك الوســائل للمريزا النوري: ج
الل طلق، والشــاهد بها قول اهلل قال: قلت: يا موالي فاملتعة، قال: )املتعة ح -ِف حديث طويل   - )ع(

َبِة  ُتم ِبِه ِمنأ ِخطأ ــأ ضــ ــهود: ﴿َوالَ ُجَناَو َعَليأُكمأ ِفيَما َعرَّ ــاء املزوجات بالولي والشــ جل ثناؤه ِف النســ
ر   ُكُرونَُهنَّ َوَلِكن الَّ ُتَواِعُدوُهنَّ ســــِ

َتذأ نَُّكمأ ســــَ
َ
ُ أ ُكمأ َعِلَم اّلل  نُفســــِ

َ
َننُتمأ ِِف أ كأ

َ
وأ أ
َ
اء أ ن النِّســــَ

َ
ا  ِإالَّ أ

ُروفا ﴾ عأ ال  مَّ أي: مشـــهودا ، والقول املعروف هو املشـــهور بالولي والشـــهود وإنما احتيج إلى   (1)َتُقولُواأ َقوأ
اء  الولي والشــهود ِف النكاو ليثبت النســل ويصــا النســب ويســتحق املرياث، وقوله: ﴿َوآُتواأ النَّســَ

َ َلُكمأ عَ  َلة  َفِإن ِط أ ِريئا ﴾َصُدَقاِتِهنَّ ِنحأ سا  َفُكلُوُه َهِنيئا  مَّ هُ نَفأ نأ ٍء مِّ  .(2)ن يَشأ

 )ع(آمده است: از مفضل بن عمر از امام صادق 480تا  474ص  14در مستدرک الوسایل میرزای نوری ج 
در حدیثی طوالنی نقل شده است: گفتم: ای موالی من، و ُمتعه. فرمود: »متعه حالل و آزاد است و شاهد آن 

باشد: »و اگر به کنایت ی( سرپرست و )حضور( شهود میی ازدواج با زنان با )اجازهجل  ثنا دربارهسخن خداوند  
داند که از ی خود در دل نهان، دارید، گناهی بر شما نیست زیرا خدا میاز آن زنان خواستگاری کنید یا اندیشه

یعنی   )3)آنکه به وجهی نیکو سخن گویید« آنها به زودی یاد خواهید کرد ولی در نهان با آنان وعده منهید، مگر
( و وجود شهود، شاهد بگیرید و منظور از سخن نیکو )قول المعروف( این است که با اجازه ی سرپرست )ولی 

مشهور باشد تا نسل اثبات گردد و َنَسب صحیح باشد و فرد، استحقاق ارث را یابد و این سخن خداوند که: »مهر 
را به رضایت به شما بخشیدند، بگیرید که خوش و ای از آن زنان را با طیب خاطر به آنها بدهید و اگر پاره

 .(4)گوارایتان خواهد بود «

 
 . 235البقرة:  -1
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وجعل الطالق ِف النسـاء املزوجات غري جائز، إال بشـاهدين ذوي عدل من املسـلمني، وقال ِف سـائر 
َجاِلُكمأ َفِإن   ِهيَديأِن من رِّ ــَ ِهُدواأ شـ ــأ َتشـ ــأ ــهادات على الدماء والفروج األموال واألمالك، ﴿َواسـ لَّمأ الشـ

َهَداء﴾ َن ِمَن الشُّ َضوأ ن َترأ َتاِن ِممَّ
َ
َرأ ِ َفَرُجٌل َوامأ

 .(1)َيُكونَا َرُجَلنيأ

ها و طالق دادن زنان شوهردار جایز نیست مگر در حضور دو شاهد عادل مسلمان و در مورد سایر شهادت 
د. اگر دو مرد نبود، یک ها، اموال و امالک فرموده است: » و دو شاهد مرد به شهادت گیریها، فرجاز خون

 .( 2)مرد و دو زن که به آنها رضایت دهید تا شهادت بدهند «

وا  ــُ صــ حأ
َ
ِتِهنَّ َوأ دَّ ُقوُهنَّ ِلـعِ

اء َفَطلِّ ُتُم النِّســـــَ ِيُّ ِإَذا َطلَّقأ ا النَّ يُّـهَ
َ
ا أ وبني  الطالق عز ذكره، فـقال: ﴿يـَ
َ َربَُّكمأ﴾ ولو كانت املط ةَ َواتَُّقوا اّللَّ لقة تبني بثالث تطليقات يجمعها كلمة واحدة أو أكرث الأِعدَّ

َ َربَُّكمأ  ةَ َواتَُّقوا اّللَّ دَّ عـِ
وا الأ ــُ صــ حأ

َ
ِ  -إلى قوـله -أو أـقل، مـلا ـقال اهلل تـعالى ذكره: ﴿َوأ ُدوُد اّللَّ َوِتلـأَك حـُ

َ يُ  لَّ اّللَّ ِري َلـعَ دأ هُ اَل تـَ ســـــَ دأ َظَلَم نَفأ ِ َفـقَ ُدوَد اّللَّ دَّ حـُ را  َوَمن َيَتـعَ مأ
َ
َك أ َد َذلـِ ِدُث بَـعأ َجَلُهنَّ   *حـأ

َ
َن أ ِإَذا بََلغأ فـَ
 ِ َهاَدةَ ّلِلَّ ِقيُموا الشـَّ

َ
نُكمأ َوأ ٍل مِّ ِهُدوا َذَويأ َعدأ شـأ

َ
ُروٍف َوأ وأ َفاِرُقوُهنَّ ِبَمعأ

َ
ُروٍف أ ُكوُهنَّ ِبَمعأ سـِ مأ

َ
 َذِلُكمأ َفأ

ِم اآلأ  ِ َوالأَيوأ اّللَّ ِمُن بـِ
اَن ُيؤأ ِه َمن كـَ َد (3)ِخِر﴾ُيوَعُظ بـِ ِدُث بـَعأ َ ُيحـأ لَّ اّللَّ ِري َلـعَ دأ ه عز وجـل: ﴿اَل تـَ ، وقوـل

را ﴾ هو نكرة تقع بني الزوج وزوجته، فيطلق التطليقة األولى بشهادة ذوي عدل، وحد وقت  مأ
َ
َذِلَك أ

ــاء تنزل بعـد  التطليقتني هو آخر القروء والقرء هو الحيض، والطالق يجـب عنـد آخر نقطـة بيضـــ
الصفرة والحمرة، وإلى التطليقة الثانية والثالثة، ما يحدث اهلل بينهم من عطف أو زوال ما كرهاه، 
َن   ُتمأ ن َيكأ

َ
لُّ َلُهنَّ أ َة ُقُرَوٍء َوالَ َيـحِ

ِهنَّ َثاَلثـَ ــِ نُفســ
َ
أ َن بـِ ــأ صــ
اُت َيََتَبَّ َُطلَّقـَ ا وهو قوـله ـجل من ـقاـئل: ﴿َواملأ مـَ

اِمِهنَّ إِ  رأحــَ
َ
ُ ِِف أ َراُدواأ َخَلَق اّلل 

َ
َك ِإنأ أ ِهنَّ ِِف َذلــِ َحقُّ ِبَردِّ

َ
ِم اآلِخِر َوبُُعوَلُتُهنَّ أ ِ َوالأَيوأ اّلل  ِمنَّ بــِ

ن ُكنَّ ُيؤأ
ُ َعِزيٌز َحُكيٌم﴾ ِهنَّ َدَرَجٌة َواّلل  َجاِل َعَليأ ُروِف َوِللرِّ َعأ ِهنَّ ِباملأ ُل الَِّذي َعَليأ اَلحا  َوَلُهنَّ ِمثأ ــأ ، هذا يقول (4)ِإصــ

ِف أن للبعولة مراجعة النســاء من تطليقة إلى تطليقة إن أرادوا إصــالحا ، وللنســاء مراجعة   عز وجل
ِريٌا  ــأ وأ َتســ

َ
ُروٍف أ اٌك ِبَمعأ ســـــَ ِإمأ اِن فـَ تـَ اَلُق َمرَّ الرـجال ِف مـثل ذـلك، ثم بني تـبارك وتـعالى فـقال: ﴿الطَّ

اٍن﴾ ســــَ ِإحأ ُد ِف الـثالـثة، ـفإن طلق الـثالـثة ـباـنت، وهو قوـله تـعالى (5)بـِ لُّ لـَهُ ِمن بَعـأ ا َفاَل َتـحِ َقـهَ
ِإن َطلَّ : ﴿فـَ

ُه﴾ َ جـا  َغريأ َ َتنِكَا َزوأ ه  (6)َحىتَّ اـب ــائر الخطـاب لهـا، واملتعـة اليت أحلهـا اهلل ِف كـت ثم يكون كســـ
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اء ِإالَّ َما َمَلَكتأ  َناُت ِمَن النِّسـَ صـَ ُحأ وأطلقها الرسـول لسـائر املسـلمني، فهي قوله جل من قائل: ﴿َواملأ
يأ 
َ
َ أ ِننَي َغريأ ــِ صــ حأ َواِلُكم مُّ مأ

َ
أ  بـِ
ن َتبأَتُغواأ

َ
ا َوَراء َذِلُكمأ أ لَّ َلُكم مـَّ حـِ

ُ
ِ َعَليأُكمأ َوأ اَب اّلل  انُُكمأ ِكتـَ مـَ

يأ  ة  َوالَ ُجَناَو َعَليأُكمأ ِفيَما َتَراـضَ ُجوَرُهنَّ َفِريـضَ
ُ
ُهنَّ َف ُتوُهنَّ أ ُتم ِبِه ِمنأ َتعأ َتمأ اِفِحنَي َفَما اـسأ  ِمن ُتم ِبهِ ُمـسَ
َ َكاَن َعِليما  َحِكيما ﴾ ِد الأَفِريَضِة ِإنَّ اّلل   .(1)بَعأ

ه خداوند بلند مرتبه طالق را بیان نموده و فرموده است: » ای پیامبر، اگر زنان را طالق می دهید به وقت ُعد 
مطلقه با یک کلمه یا و اگر   (2)طالقشان دهید و شماِر عده را نگه دارید و از خدای یکتا پروردگارتان بترسید «

و شمار عده را نگه دارید و از خدای »  فرمود:  شد، خداوند متعال این سخن را نمیبیشتر یا کمتر، سه طالقه می
ـ اینها حدود خداوند است، و هر که از حدود خداوند تجاوز کند به خود ستم تا اینجا کهیکتا پروردگارتان بترسید ـ

خدا از این پس امری تازه پدید آورد * و چون به پایان مدت رسیدند، یا به وجهی کرده است. تو چه دانی، شاید 
نیکو نگاهشان دارید یا به وجهی نیکو از آنها جدا شوید و دو تن عادل از خودتان را به شهادت گیرید و برای خدا 

و   (3)شود«درز داده میشهادت را به راستی ادا کنید. هر کس که به خدا و روز قیامت ایمان دارد، اینچنین ان
وجل  که » تو چه دانی، شاید خدا از این پس امری تازه پدید آورد «  امر ناشناخته ای است این سخن خداوند عز 

ی کند و فاصلهتواند( بین مرد و همسرش واقع گردد. پس طالق اول را در حضور دو شاهد عادل اجرا میکه )می
ی باشد و و طالق باید زمانی انجام شود که آخرین لکهان حیض میدو طالق، »قروء« است و »قروء« هم

کند، از سفید بعد از زرداب و خون سرخ خارج شود، و تا طالق دوم و سوم، آنچه خداوند بین ایشان ایجاد می
آیند باشد، واین سخن خداوند جل  و جالل جمله عطوفت و مهربانی یا از بین بردن آنچه که برایشان ناخوش

فرماید: »باید که زنان مطلقه تا سه بار پاک شدن از شوهر کردن باز ایستند و اگر به خدا و روز ت که میاس
قیامت ایمان دارند، روا نیست آنچه را که خدا در َرِحم آنان آفریده است پنهان دارند و در آن ایام اگر شوهرانشان 

ای که برای زنان حقوقی شایسته است همانند وظیفهقصد اصالح داشته باشند به بازگرداندنشان سزاوارترند و 
دراین آیه   (4)ی آنها وجود دارد ولی مردان را بر زنان مرتبتی است و خداوند پیروزمند و حکیم است«بر عهده

توانند در بین یک طالق تا طالق ی اصالح داشته باشند میفرماید که اگر شوهران ارادهخداوند عزوجل می
توانند به همین صورت به مردان رجوع نمایند، سپس خداوند تبارک وتعالی روشن د، و زنان نیز میدیگری برگردن

فرماید: » این طالق دو بار است و از آن پس یا به نیکو وجهی نگه داشتن یا به نیکو وجهی رها ساخته، می

 
 . 24النساء:  -1
 . 1طالق:  - 2
 . 2و  1طالق:  - 3
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ن سخن خداوند متعال است: شود، که ایی سوم اگر طالق بدهد، طالق بائن می. در مرتبه(1)ساختنش است «
، بعد از آن  (2)« پس اگر باز زن را طالق بدهد دیگر بر او حالل نیست، مگر آنکه به نکاح مردی دیگر درآید »

ی درکتابش حالل نمود و رسول خدا برای بقیهای که خداوند گیرد. متعهمثل بقیه مورد خطاب قرار می
اند فرماید: »و نیز زنان شوهردار بر شما حرام شدهمسلمانان آزاد نمود، سخن خداوند جل و جالل است که می

مگر آنها که به تصرف شما درآمده باشند، از کتاب خدا پیروی کنید و جز اینها، زنان دیگر هرگاه در طلب آنان از 
اند و زنانی را که از آنها تمتع ری بپردازید و آنها را به نکاح درآورید نه به زنا، بر شما حالل شدهمال خویش مه

گیرید واجب است که مهرشان را بدهید و پس از مهر معین، در قبول هر چه هر دو به آن رضا دهید گناهی می
 .(3)نیست، هر آینه خدا دانا و حکیم است«

متعة، إن للمزوجة صــداقا  وللمتمتعة أجرة، فتمتع ســائر املســلمني على والفرق بني املزوجة واملت
ِف الحج وغريه، وأيام أبي بكر، وأربع ســنني من أيام عمر، حىت دخل على أخته   )ص(عهد رســول اهلل

عفراء فوجد ِف حـضنها ولدا  يرـضع من ثديها، فقال: يا أخيت، ما هذا ؟ فقالت: ابين من أحـشائي، ولم 
فقال لها: اهلل ! فقالت: اهلل، وكشـــفت عن ثدييها، فنظر إلى در الل  ِف فم الطفل، تكن متبعلة،  

فغضــب وأرعد واربد لونه، وأخذ الطفل على يديه مغيضــا ، وخرج وردا حىت أتى املســجد فرقى املنرب 
ر، وقال: نادوا ِف الناس إن الصـالة جامعة، وكان ِف غري وقت الصـالة، فعلم الناس أنه ألمر يريده عم
فحضــروا فقال: يا معاشــر الناس من املهاجرين واألنصــار وأوالد قحطان ونزار، من منكم يحب أن 
يرى املحرمات عليه من النســــاء، ولها مثل هذا الطفل قد خرج من أحشــــائها وســــقته لبنا  وهي غري 

ــتم تعلمون أن أخيت  عفراء من متبعـلة ؟  فـقال بعض القوم: ـما نـحب ـهذا ـيا أمري املؤمنني، فـقال: ألســ
ــاعـة  ت عليهـا ِف هـذه الســـ حنتمـة أمي وأبي الخطـاب ؟ قـالوا: بلى يـا أمري املؤمنني، قـال: فـإني دخـل
فوجدت هذا الطفل ِف حجرها، فســــألتها أنى لك هذا ؟ فقالت: ابين ومن أحشــــائي، ورأيت درة الل  

ــر الناس أن هذه املتعة اليت   من ثديها ِف فيه، فقلت: من أين لك هذا ؟ فقالت: تمتعت، واعلموا معاشـ
وبعده، قد رأيت تحريمها، فمن أتاها ضـــربت   )ص(كانت حالال  على املســـلمني ِف عهد رســـول اهلل

ــول  ــول بـعد رســ ــو ، فلم يكن ِف القوم منكر قوـله وال راد علـيه وال ـقاـئل ـله: أي رســ جنبـيه ـبالســ
ه وكتابه، بل سـلموا ؟! أو كتاب بعد كتاب اهلل ؟! ال نقبل خالفك على اهلل وعلى رسـول  )ص(اهلل
 (.ورضوا

 
 . 229بقره:  - 1
 . 230بقره:  - 2
 . 24نسا:  - 3
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بین زنی که به ازدواج )دائم( درآمده با زنی که به متعه درآمده است فرق وجود دارد؛ درازدواج )دائم( باید به 
 )ص(زن ِصداق ومهریه پرداخت نمود ولی به زنی که به متعه درآمده است، ُاجرت داده شود. در زمان رسول الله

ی عمر تا هنگامی که چنین در دوران ابوبکر و چهار سال از دورهکردند، هممی  در حج وغیرآن، مسلمانان متعه
خورد. گفت: خواهرم، این نزد خواهرش »عفراء« آمد و دید در آغوش او فرزندی است که از پستانش شیر می

ه باشد؛ در حالی که خواهر عمر شوهر نداشت. عمربچیست؟ )خواهرعمر( گفت: فرزند من و از شکم من می
هایش را بیرون آورد و عمر دید که شیر گویی؟(! )خواهرعمر( گفت: الله )بله(! و پستاناو گفت: الله )راست می

بسیاری در دهان کودک است. خشمگین شد، فریاد زد و رنگش تیره شد گشت و کودک را درحالی که خشمگین 
و گفت: میان مردم ندا دهید که نماز  بود به دستانش گرفت و بیرون رفت تا به مسجد رسید. باالی منبررفت

خواهد بگوید. جماعت است. ولی وقت نماز نبود و مردم فهمیدند که این کار برای مطلبی است که عمر می
مردم حاضر شدند. عمرگفت: ای مردم مهاجر و انصار و فرزندان قحطان و نزار، کدام یک از شما دوست دارد 

ی که فرزندی مانند این طفل داشته باشد؛ کودکی که از شکم او بیرون آمده های محرم خود را ببیند در حالخانم
باشد و به او شیر بدهد درحالی که آن زن شوهرندارد؟ بعضی از آن گروه گفتند: ای امیرالمومنین، ما این را 

درم و پدرم رو به اسم »عفراء« دارم که از مادانید که من خواهری سبزهدوست نداریم. عمر گفت: آیا شما نمی
دانیم ای امیرالمومنین! عمر گفت: من در این ساعت به خواهرم وارد شدم باشد؟ گفتند: بله، می»خطاب« می

و این کودک را در اتاق او یافتم. از او سوال کردم که این کودک از کجا است؟ او گفت: فرزند من و از شکم من 
ت. گفتم: این از کجا است؟ گفت: متعه نمودم. ای است، و دیدم که شیر از پستانش در دهان او جاری اس

کنم، هر کس این کار و بعد از او حالل بود، آن را حرام می )ص(ای که در زمان رسول خدامردم بدانید، متعه
زنم. درآن گروه فردی نبود که سخن او را ِانکار کند و او را رد نماید را انجام دهد با تازیانه به پهلوهایش می

آمده است؟ یا کدام کتاب بعد از کتاب خدا آمده  )ص(بود که بگوید: کدام فرستاده بعد از رسول اللهوفردی ن
 !«.کنیم، بلکه تسلیم و راضی شدنداست؟ و نظر تو که مخالف با خدا و رسول و کتابش است را قبول نمی

قال املفضـل: يا موالي، فما شـرائ  املتعة ؟ قال: )يا مفضـل، لها سـبعون شـرطا ، من خالف منها 
 –إلى أن قال  -شرطا  واحدا  ظلم نفسه( قال: قلت: يا سيدي، فأعرض عليك ما عملته منكم فيها  

جنونة، )فقل يا مفضـــل( قال: يا موالي، قد أمرتمونا أن ال نتمتع ببغية، وال مشـــهورة بفســـاد، وال م 
ــأل أفارغة هي أم  ــتمتاع بها، وإن نســ ــة، فإن أجابت فقد حرم االســ وأن ندعو املتمتع بها إلى الفاحشــ
ة ؟ فإن شــــغلت بواحدة من الثالث فال تحل له، وإن خلت فيقول لها:  مشــــغولة ببعل أم بحمل أم بعد 

ــنة نبيه ــفاو، أجال  معلوما  بأ  )ص(متعيين نفســـك على كتاب اهلل وسـ جرة معلومة، نكاحا  غري سـ
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وهي ســاعة أو يوم أو يومان أو شــهر أو شــهران أو ســنة أو ما دون ذلك أو أكرث، واألجرة ما تراضــيا 
عليه، من حلقة خاتم أو شـسـع نعل أو شـق تمرة، إلى فوق ذلك من الدراهم، أو عرض ترن به، فإن 

َ َلُكمأ وهبت حل له كالصداق املوهوب من النساء املزوجات، الذين قال اهلل تعالى ف يهن: ﴿َفِإن ِط أ
ِريئا ﴾. سا  َفُكلُوُه َهِنيئا  مَّ هُ نَفأ نأ ٍء مِّ  َعن يَشأ

مفضل عرض کرد: موالی من! شرایط متعه چیست؟ فرمود: »ای مفضل، متعه هفتاد شرط دارد، هر کس 
را که از  یکی از آنها را به عمل نیاورد به خودش ستم روا داشته است. گفت: عرض کردم: ای آقای من! آنچه

»بگو ای مفضل!« گفت: موالی من! به ما امر فرمودید   -تا آنجا که گفت-دارم  ام بر شما عرضه میشما آموخته
که نه زن زناکار و نه زنی که به فساد مشهور است و نه زن دیوانه را متعه نکنیم، و این که زن را به گناه دعوت 

واهد بود و از او بپرسیم که آیا آزاد است یا شوهر دارد، یا باردار نماییم، اگر قبول کرد متعه کردن او حالل نخ
است یا در عده است. اگر به یکی از این امور سه گانه مشغول بود، آن زن برایش حالل نیست. و اگر با او خلوت 

ون ی من دربیاور؛ ازدواجی بدخودت را به متعه )ص(نمود به او بگوید: براساس کتاب خدا و سنت پیامبرش
تواند یک ساعت یا یک روز یا دو روز یا یک ماه یا دو ماه فعل حرام، با زمان معلوم و با اجرت معلوم، که زمان می

ی تواند یک حلقهیا یک سال، یا کمتر یا بیشتر از آن باشد، و اجرت مقداری است که در موردش توافق کنند؛ می
این تا چندین درهم باشد، یا عرضه کردن مقداری که با آن انگشتر یا بند کفش یا مقداری خرما، یا بیشتر از 

ای که از سوی شود، مثل مهریهشوند. اگر آن زن این مهریه را به مرد ببخشد، برای مرد حالل میراضی می
شود؛ کسانی که خداوند متعال در مورد آنها فرموده است: » اگر زنان به ازدواج درآمده، )به مرد( بخشیده می

 ا مقداری از آن مهریه را پاک نمودند، آن را گوارا و حالل بخورید«.برای شم

ـــعه  ورجع القول إلى تـمام الخطـبة، ثم يقول لـها: على أن ال ترثيين وال أرـثك، وعلى أن امـلاء لي أضــ
منك حيث أشــاء، وعليك االســترباء خمســة وأربعني يوما ، أو محيضــا  واحدا  ما كان من عدد األيام، 

ــزتادة ِف األـجل ـفإذا ـقاـلت: نع م، أـعدت القول ـثانـية وعـقدت النكـاو ـبه، ـفان أحبـبت وأحـبت هي االســ
ا من  ا فرجـا  من حرام إلى حالل، أحـب إليـن اه عنكم من قولكم: )لئن أخرجـن ا رويـن ه ـم زدتمـا. وفـي
تركه على الحرام( ومن قولكم: )فإذا كانت تعقل قولها، فعليها ما تقول من اإلخبار عن نفسـها، 

ــلمني )ع(عليك(، وقول أمري املؤمنني  وال جناو ــقية؛ ألنه كان للمسـ ــقي أو شـ : )فلواله ما زنى إال  شـ
غـناء ِف املتـعة عن الزنى(، ورويـنا عنكم أنكم قلتم: )إن  الفرق بني الزوجـة واملتمتع بـها أن املتمتع 

اِس َمن لـه أن يعزل عن املتعـة، وليس للزوج أن يعزل عن الزوجـة؛ ألن  اهلل تعـالى يقول: ﴿َومِ  َن النـَّ
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اِم   لـَدُّ الأِخصــــَ
َ
ِه َوُهَو أ بـِ
ا ِِف َقلأ َ َعَلى مـَ ُد اّلل  ـهِ

ــأ ا َوُيشــ نأيـَ اِة اـلدُّ لـُهُ ِِف الأَحيـَ َك َقوأ ِجبـُ َعى ِِف * ُيعأ ــَ َوِإَذا َتَولَّى ســ
ُ الَ ُيِحبُّ الَفَساَد﴾ َل َواّلل  َث َوالنَّسأ ِلَك الأَحرأ ِسَد ِفِيَها َوُيهأ رأِض ِلُيفأ

َ
 .(1)األ

کنم به شرطی که تو از من گوید که تو را متعه میو سخن را تا انتهای خطبه ادامه دهد. سپس مرد به زن می
ی خود را هر جا که خواهم در تو بگذارم و بر میراث نبری و من از تو میراث نبرم و منی برای من است و نطفه

دت یک حیض استبراء نمایی )یعنی صبر گی چهل و پنج روز یا متو واجب است که بعد از گذشت مدت متعه
ی متعه را گویی بعد از آن صیغهکنی و به شوهر نروی(. اگر زن این تکالیف را پذیرفت دوباره اینها را به او می

توانید بر آن مدت قدری بیافزایید. جاری می کنی. اگر تو و او دوست داشته باشید مدت متعه را زیاد نمایید، می
ز قول شما برای ما روایت شده که: »اگر فرجی را از حرام به حالل بیرون بیاوریم، دوست و در این حدیث ا

فهمد، بر او است تر است از این که او را بر حرام واگذاریم« و این سخن شما: »اگر سخن خویش را میداشتنی
»اگر او )ُعَمر( نبود، کسی : )ع(که در مورد خودش بگوید، و چیزی بر گردن تو نیست« و سخن امیرالمومنین

نیاز بودند« و از شما روایت نمودیم ی متعه از زنا بیکرد، چون مسلمانان به واسطهغیراز مرد یا زن بدبخت زنا نمی
که فرمودید: »فرق بین زن به ازدواج )دایم( درآمده و زنی که با او متعه شده در این است که مردی که متعه 

تعه عزل کند )و منی را بیرون رحم زن بریزد(، ولی )در ازدواج دایم( شوهر )بدون تواند از منموده است می
فرماید: »در این دنیا کسی است از تواند از همسرش عزل کند؛ چون خداوند متعال میرضایت همسرش( نمی

ا به شگفت ی زندگی این دنیگیرد و سخنش تو را دربارهمردم که خدا را به درست بودن اعتقاد خویش گواه می
توزترین دشمنان است * چون از نزد تو بازگردد، در زمین فساد کند و کشتزارها و دارد، در حالی که کینهوامی

 .(2)ها را نابودسازد، و خدا فساد را دوست ندارد«دام

ــرة  وأتى ِف كـتاب الكـفارات عنكم: )إـنه من عزل نطـفة عن رحم مزوـجة ـفدـية النطـفة عشــ
من شـر  املتعة أن املاء له يضـعه حيث يشـاء من املتمتع بها، فإن وضـعه ِف الرحم دنانري كفارة، وإن  

 فخلق منه ولد كان الحقا  بأبيه(. إلى هنا انتهت رواية الهداية.

اره اش بریزد، ی خویش را به بیرون از رحم معقودهها از شما نقل شده است که: »هر که نطفهو در کتاب کف 
باشد و از شرایط متعه این است که مرد مختار است نطفه را به هر جای اش میذمهده دینار بابت کفاره بر 

 
 . 205 –  204البقرة:  -1
 . 205و  204بقره:  - 2
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ای به عمل آمد، آن بچه به پدرش ملحق خواهد بنهد، و اگر آن را در رحم گذاشت و از آن بچهشده که میمتعه
 شود«. تا اینجا روایت »الهدایة« به پایان رسید.می

ــادق   ــل، حدثين أبي محمد بن علي، عن آبائه يرفعه ()عوزاد ِف كتابه اآلخر: قال الصـ : )يا مفضـ
، أنه قال: إن اهلل أخذ امليثاق على ســـائر املؤمنني، أن ال تعلق منه فرج من متعة، )ص(إلى رســـول اهلل

ــول اهلل : )ص( إـنه أـحد محن املؤمن اـلذي تبني إيـماـنه من كفره إذا علق مـنه فرج من متـعة. وـقال رســ
 جود أن ال يضع النطفة ِف رحم املتعة(.ولد املتعة حرام وإن األ

فرمود: »ای مفضل! پدرم محمد بن علی از پدرانش   )ع(و در کتاب دیگرش چنین افزوده است: امام صادق
مرا حدیث کرد که خداوند متعال پیمان گرفت بر سایر اهل ایمان که هرگز رحم زنی   )ص(و سپس از رسول خدا

از او به جهت متعه تعلقی پیدا نکند و بارور نگردد. این امتحان سختی است که به سبب آن ایمان مؤمن از 
ار شدن از متعه فرمود: فرزندد  )ص(گردد. و پیامبر خداشده پدیدار میکفرش در تعلق رحم و باروری همسر متعه

 حرام است و بهتر این است که منی را در رحم متعه نریزید«.

قال املفضــل: يا موالي، وذكر قصــة عبد اهلل بن العباس مع عبد اهلل بن الزبري، وســاق إلى قوله 
ــالم من متعــة، وقــال الني : )ولــد املتعــة حرام( فقــال )ص(البن الزبري: وأنــت أول مولود ولــد ِف اإلســ

واهلل يا مفضــل، لقد صــدق ِف قوله لعبد اهلل بن الزبري( قال املفضــل: قلت: يا موالي، وقد الصــادق: )
ــهر من داـبة البيطـار( وأنكم قلتم ألـهل  ــيعتكم أنكم قلتم: )أن ـحدود املتـعة أشــ روى بعض شــ
 املدينة: )هبوا لنا التمتع ِف املدينة، وتمتعوا حيث ـشيتم، ألنا خفنا عليهم من ـشيعة ابن الخطاب أن

 يضربوا جنوبهم بالسيا ، فأحرزناها باشتبهاها ِف املدينة(.

مفضل عرضه داشت: سرورم! و داستان عبدالله بن عباس با عبدالله بن زبیر را بیان کرد و سخن را تا به آن 
جا کشاند که )عبدالله بن عباس( به ابن زبیر گفت: تو اولین مولود در اسالم هستی که از متعه متولد شدی؛ و 

فرمود: »ای مفضل! به خدا قسم سخنش   )ع(فرمود: »فرزندآوری از متعه حرام است«. امام صادق  )ص(امبرپی
اند تان گفتهدر مورد عبدالله بن زبیر، درست بود«. مفضل گفت: گفتم ای سرورم! روایت شده که برخی شیعیان

است« و شما به اهل مدینه فرمودید: ی رسیدگی به حیوانات مشهورتر  اید: »حدود متعه از نحوهکه شما فرموده
»متعه در مدینه را به ما ببخشید، ولی در هر مکانی که خواستید متعه کنید، چون ما از پیروان ابن خطاب 

ترسیم که پهلوها را با تازیانه بزنند، به همین دلیل با شبهه خواندن آن درمدینه از این وضعیت احتراز می
 نمودیم«.
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ــي ــل: وروت شــ ــدي تمتع بامرأة، فلما دنى قال املفضــ ــنان األســ عتكم عنكم، إن محمد بن ســ
لوطئها وجد ِف أحشـــائها تركال، فرفع نفســـه عنها وقام ملقى ودخل على جدك علي بن الحســـني 

، فقال له: يا موالي وســـيدي، إني تمتعت من امرأة فكان من قصـــيت وقصـــتها كيت وكيت، )ع(
ا ِف صـدري ودفعتين عنها، وقالت لي: ما أنت بأديب وال وإني قلت لها: ما هذا الَتكل ؟ فجعلت رجله

َد َلُكمأ َتُسؤأُكمأ﴾. َياء ِإن ُتبأ شأ
َ
لُواأ َعنأ أ
َ
أ يَُّها الَِّذيَن آَمُنواأ الَ َتسأ

َ
ا سمعت اهلل يقول: ﴿َيا أ  عالم، أم 

برای آمیزش مفضل گفت: شیعیانتان از شما روایت نمودند که محمد بن سنان اسدی با زنی متعه نمود؛ وقتی  
به او نزدیک شد، چیزی در او مشاهده کرد، خودش را درحالی که پرتاب می شد از او دور کرد، و برجدتان علی 

وارد شد، و به ایشان فرمود: موال و آقای من، من با زنی متعه نمودم و ماجرای من و او فالن  )ع(بن حسین
ی من نهاد ومرا از خودش دور کرد، پایش را روی سینهی چیست؟ او نشانه  گونه بود. من به آن زن گفتم: این

اید، از فرماید: » ای کسانی که ایمان آوردهو به من گفت: تو ادیب وعالم نیستی؛ آیا نشنیدی که خداوند می
 چیزهایی سوال نکنید که اگر برای شما آشکار شود، شما را ناراحت کند«.

ذب علينا فليس منا، واهلل ما أرـسل اهلل رـسله : )هذا ـشرف من ـشيعتنا ومن يك)ع(قال الصـادق  
إال ـبالحق، وال ـجاء إال ـبالصـــــدق، وال يحكون إال عن اهلل، ومن عـند اهلل، وبكـتاب اهلل، فال تتبعوا 
أهواءكم فتضــلوا، وال ترخصــوا ألنفســكم فيحرم عليكم ما أحل اهلل لكم، واهلل يا مفضــل ما 

 قدمت ذكره لك( الخرب. هو إال دين الحق، وما شرائ  املتعة إال ما

فرمود: »این شرفی برای شیعیان ما است وهر فردی که برمادروغ ببندد، از ما نیست. به خدا   )ع(امام صادق
کنند؛ هایش را نفرستاد مگر با حق، و نیامد جز با راستی، و فقط از خداوند سخن نقل میقسم، خداوند فرستاده

شوید، و چیزها روی نکنید چون گمراه میهوای )نفس( خودتان دنبالهاز جانب خداوند و براساس کتاب خدا. از  
کند. به خدا قسم را برای خودتان حالل نکنید که خداوند چیزهایی که برای شما حالل نموده است، حرام می

ای مفضل، این مطلبی است که جز دین خدا نیست، وشرایط متعه همان است که قباًل برای تو گفتم« تا 
 .آخرروایت

ــائل للمريزا النوري: ج ــتدرك الوسـ ــا 458ص 14وِف مسـ ــة وال )ع(: فقه الرضـ : )وروي ال تمتع بلصـ
 مشهورة بالفجور، وادع املرأة قبل املتعة إلى ما ال يحل، فإن أجابت فال تمتع بها(.
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فرمود: »و روایت شده است که با فردی که  )ع(امام رضا 458ص  14درمستدرک الوسایل میرزای نوری ج
دزد ومشهور به فجور است متعه نکن، و زن را قبل از متعه به کاری که حالل نیست دعوت کن، اگر پاسخ 

 مثبت داد با او متعه نکن«.

ــلى اهلل على محمد وآله األئمة واملهديني  ــري، والحمد هلل رب العاملني، وصــ هذا واعتذر عن التقصــ
 .وسلم تسليما  

 أنصار اإلمام املهدي )مكن اهلل له ِف األرض( - اللجنة العلمية
 الشيي ناظم العقيلي

خواهم. و الحمد لله رب العالمین، و ای از روایات بود و با این حال از کوتاهی و تقصیر عذر میاینها مجموعه
 صلی الله علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم تسلیمًا.  

 )خداوند در زمین تمکینش دهد( )ع(انصار امام مهدی - هیأت علمی
 شیخ ناظم عقیلی

****** 

 ای حاوی اتهام ایجاد اختالف و فساد : نامه۲۷۹پرسش 

ـشاذة تريد اإلفـساد باملجتمع املـسلم  أوال : الـسالم على من اتبع الهدى، إنكم حالة:  279الـسؤال/  
ــاذجة لتمرير ــرائيلي الرامي إلى نشـــر  واســـتغالل أصـــحاب العقول السـ مخططها الصـــهيوني اإلسـ

 اإلسالمي فاحمد اهلل الذي فضحكم وكشف فسادكم. الفرقة واالنحالل داخل املجتمع
 العراق -املرسل: محمد الحميداوي 

 (سالم بر آن کس که از پی هدایت قدم نهد)اواًل: السالم علی من اتبع الهدی 
مسلمین فساد و فتنه به راه بیاندازید  یواهید در جامعهخکه میشما چیزی خالف قاعده و نامتعارف هستید 

سرائیلی خود را که در پِی گسترش تفرقه و اـصهیونیستی  ی و افراد کم ِخَرد را استثمار کنید تا از این طریق نقشه
مود و اجرا دربیاورید. سپاس خدایی را که شما را رسوا ن ی از هم پاشیدگی جوامع اسالمی است، به مرحله

 فسادتان را برمال ساخت.
 عراق  -فرستنده: محمد الحمیداوی 
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ــلى اهلل على محـمد وآـله األئـمة   الجواب: ــم اهلل الرحمن الرحيم، الحـمد هلل رب الـعاملني، وصــ بســ
 واملهديني وسلم تسليما .

ا بعد ... عن أبي جعفر   .(1)خفي..(: ).. وإنما سمي املهدي مهديا ؛ ألنه يهدي إلى أمر )ع(أم 

 پاسخ:
بسم الله الرحمان الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله االئمة و المهدیین و سلم 

 تسلیمًا. 
نامند زیرا به امری که مخفی است هدایت فرماید: ».... مهدی را مهدی میمی )ع(اما بعد... امام ابوجعفر

 .(2)کند....«می

 .(3)ال: )إذا قام القائم جاء بأمر غري الذي كان(ق )ع(وعن الصادق 

روایت شده است که فرمود: »چون قائم به پا خیزد، با امری که قباًل نبوده است،  )ع(و از امام صادق
 .(4)آید«می

ــول  )ع(وعن أبي جعفر  قـال: )إن قـائمنـا إذا قـام دعـا النـاس إلى أمر جـديـد كمـا دعـا إليـه رســ
 .(5)بدأ غريبا  وسيعود غريبا  فطوبى للغرباء(، وإن اإلسالم )ص(اهلل

آورد، همان نیز روایت شده است که فرمود: »چون قائم ما به پا خیزد امری جدید می )ع(و از امام ابوجعفر
در ابتدای اسالم به امر جدیدی دعوت نمود. اسالم غریبانه آغاز شد و غریبانه باز  )ص(گونه که رسول خدا

 .(6)خواهد گشت، پس خوشا به حال غریبان«

 
 . 242غیبة النعماني: ص  -1
 . 242غیبت نعمانی: ص  - 2
 . 307الطوسي: ص غیبة  -3
 . 307غیبت طوسی: ص  - 4
 .       336غیبة النعماني: ص  -5
 . 336غیبت نعمانی: ص  - 6
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ا  جـديـدا  وهو على  )ع(وعن أمري املؤمنني  ِف خطبـة طويلـة جـدا  قـال: )... ويظهر للنـاس كتـاـب
من أنكره غوى، فالويل كل الويل الكافرين صــعب شــديد، يدعو الناس إلى أمر من أقر  به ُهدي و

 .(1)ملن أنكره ...... (

ای بسیار طوالنی نقل شده است که فرمود: »....و برای مردم کتابی جدید و از امیر المومنین در خطبه
کند که کسی که آن به آن اقرار آورد که بر کافران بسیار سخت و شدید است. مردم را به امری دعوت میمی

گردد؛ پس وای، وای بر کسی که انکارش یابد و کسی که آن را انکار نماید، گمراه میکند، هدایت می
 .(2)نماید....«

ــمـعت أـبا عـبد اهلل جعفر بن محـمد  يقول: )إذا ظهرت راـية الحق  )ع(وعن أـبان بن تغـلب، ـقال: ســ
ــرق وأـهل املغرب، أـتدري لم ذـلك ؟ قـلت: ال، ـقال: لـلذي يلقى الـناس من  أـهل بيـته قـبل لعنـها أـهل املشــ

 . (3)خروجه( 

فرمود: »وقتی پرچم حق آشکار شود، مردم شنیدم که می  )ع(گوید: از امام جعفر بن محمدابان بن تغلب می
دانی چرا؟« گفتم: نه. فرمود: »به دلیل آنچه مردم قبل از ظهور وی از کنند، میشرق و غرب آن را لعنت می

 .(4)بینند«خاندان او می

 )ص(   قال: )إن ـصاحب هذا األمر لو قد ظهر لقي من الناس ما لقي رـسول اهلل )ع(ر  وعن أبي جعف
 . (5)وأكرث( 

فرمود: »هرگاه صاحب این امر ظهور کند، همان گونه که پیامبر خدا اذیت دید، او نیز  )ع(امام ابوجعفر
 .(6)بیند«همچنان، بلکه بیشتر اذیت می

 
 . 174ص  2إلزام الناصب: ج -1
 . 174ص  2الزام الناصب: ج  - 2
 .    308غیبة النعماني: ص  -3
 . 308غیبت نعمانی: ص  - 4
 .   308غیبة النعماني: ص  -5
 . 308غیبت نعمانی: ص  - 6
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رع ِف مـعاداة الحق وأهـله، فـقد ورد عنهم ــ  إن   )ع( فلتكن ـهذه األخـبار واعضـــــا  لكم عن التســ
رَثُُهمأ ﴿، وقــال تعــالى: (1)أكرث الحق فيمــا تنكرون  كأ

َ
اِرُهونَ َوأ ، ولكم ِف أحوال (2)﴾ِللأَحقِّ كــَ

ــة، فال تقـدموا على يشء تحلبون عـاقبتـه دمـا  عبيطـا  ويكون  ــابقـة خري عربة وعضـــ األمم الســـ
ــمكم غدا  اإلمام املهدي  ــألوا ربكم فهو أقرب إليكم من حبل  )ع(خصـ ــكم واسـ فراجعوا أنفسـ

ــة فما  ــدن كم عن الحق التقليد األعمى والهوى وحب الدنيا والجاه والرئاســ خفقت الوريد، وال يصــ
ــوم إال  هلك وأهلك   ــة ما زالت مفتوحة لكم، وإن الفرص (3)النعل خلف غري املعصــ ، فها هي الفرصــ

يهتف بكم ويسـتصـرخكم  )ع(تمر مر  السـحاب إذا زالت ال تعود، وها هو رسـول إمامكم املهدي  
ــبحوا لعـنة على أفواه األجـيال إلى يوم القـياـمة، ـهداكم اهلل ــكم وتصــ  فال تـخذلوه فتـخذلوا أنفســ

 لنصرة آل محمد وجنبكم معاداتهم إن ه سميع مجيب. 

 والحمد هلل رب العاملني، وصلى اهلل على محمد وآله األئمة واملهديني األوصياء املرضيني. 
 أنصار اإلمام املهدي )مكن اهلل له ِف األرض( -اللجنة العلمية 

 الشيي ناظم العقيلي

شما باشد تا در دشمنی با حق و اهل آن شتاب نکنید، چرا که از ای برای این اخبار و روایات باید پند دهنده 
فرماید: » و خدای تعالی می (4) روایت شده است که بیشتر، حق، در چیزی است که منکرش هستید )ع(ائمه

هایی نیکو وجود های پیشین، برای شما پند و عبرت . در احوال امت(5)ولی بیشترشان از حق کراهت دارند «
باشد. به  )ع(دارد. چیزی را پیش نیندازید که عاقبتش به جای شیر، خون باشد و دشمن شما فردا امام مهدی

تر است. مبادا تقلید خویشتن خویش رجوع کنید و از پروردگارتان پرسش نمایید که او از رگ گردن به شما نزدیک
ازدارد. صدای پایی پشت سر غیرمعصوم بلند کورکورانه و هواپرستی و حب دنیا و جاه و ریاست شما را از حق ب

. هنوز وقت مناسب در اختیار (6)نشد مگر این که )هم خود( هالک شد و )هم دیگران را( به هالکت افکند

 
أکثر الحق فیما تنکرون( نهج البالغة بشرح محمد عبده: ج)ع(قال أمیر المؤمنین  -1  . 154ص 1: )فال تقولوا بما ال تعرفون، فإن 
 . 70المؤمنون:  -2
تددت خلف روی الشیخ الکلیني بسنده عن سهل بن زیاد، عن داود بن مهران، عن علي بن إسماعیل المیثمي، عن رجل، عن جویریة بن مسهر، قال: )اش -3

فقال لي: یا جویریة، إنه لم یهلك هؤالء الحمقی إال بخفق النعال خلفهم ما جاء بك، قلت: جئت أسألك عن ثالث: عن الشرف وعن المروءة  )ع(أمیر المؤمنین 
 . 241ص 8الکافي: ج  وعن العقل، قال: أما الشرف فمن شرفه السلطان شرف، وأما المروءة فإصالح المعیشة، وأما العقل فمن اتقی الله عقل(

دانید، سخن مگویید چرا که بیشتر حق در چیزی ی چیزی که نمیدرباره« )فال تقولوا بما التعرفون فان اکثر الحق فیما تنکرونامیر المومنین)ع(فرمود: » - 4
 . 154ص  1(. نهج البالغه با شرح محمد عبده: ج کنیداست که انکارش می

 . 70مومنون:  - 5
شت سر کلینی با سند خود از سهل بن زیاد از داوود بن مهران از علی بن اسماعیل میثمی از رجل از جویریة بن مسهر نقل نمود که گفت: به تندی پشیخ  - 6

؟« عرض یها پشت سرشان بلند شد. برای چه آمد ها هالک نشدند به هالکتی مگر اینکه صدای کفشای جویریه! این احمقامیرالمومنین)ع(رفتم. فرمود: »
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 )ع(تان مهدیی امامگردد. این فرستادهدارید و فرصت همانند ابر در گذر است که اگر از دست برود دیگر بازنمی
کنید و تا روز خواهد؛ او را خوار فرومگذارید که خودتان را خوار میدهد و از شما یاری میاست که شما را ندا می

و دوری از دشمنی با آنها هدایت  )ع(قیامت مورد لعنت واقع خواهید شد. خداوند شما را بر نصرت آل محمد
 فرماید.فرماید که او شنوا است و اجابت می

 العالمین، و صلی الله علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و االوصیاء المرضیین. والحمد لله رب 
 انصار امام مهدی)ع( )خداوند در زمین تمکینش دهد( -هیأت علمی 

 شیخ ناظم عقیلی

****** 

 ترسد؟اش میاز آشکار نمودن چهره )ع(ی امام: آیا فرستاده۲۸۰پرسش 

ـصورته بمقطع فديو ويخربهم  لناس هل يخىشـ أن يكـشفمن يدعي أنه مرـسل ل :280الـسؤال/  
ِف جســمه حســب ما ينقل أتباعك. وهذا أقل ما  من أبوه وجده ؟ ويظهر للناس ما هي العالمات اليت

ه املرء امـلدعي لـهذا ا  إن هـناك مطـاـلب أكرب. اكتفي بـهذا. اـلذي ـيدعي مثـلك ال  يعرف ـب األمر، علـم
 لشكر.العواقب، أتمىن اإلجابة ولكم ا تهمه

 العراق -املرسل: أم هاني 

ی خود را کند به سوی مردم فرستاده شده است، آیا از این که در یک کلیپ ویدئویی چهرهکسی که ادعا می
هایی که ها و نشانهترسد؟! و از این که عالمتآشکار نماید و به مردم بگوید که پدر و جدش چه کسی است می

شود( بیم دارد؟! این کمترین چیزی است که آنچه از پیروانش نقل میدر بدنش است را آشکار سازد )طبق 
شود. البته در این خصوص مطالب بیشتری وجود دارد ولی من انساِن مدعی این امر براساس آن شناخته می

هراسد. خواهش کنم. کسی که ادعایی مانند ادعای شما دارد، از عواقب کار نمیبه همین مقدار اکتفا می
 پاسخ دهید. با تشکر از شما.کنم می

 عراق  - فرستنده: ام هانی 

 
شود. اما مروت در اصالح معیشت  اما شرف، کسی که سلطان او را شرف داد شریف می کردم: آمدم سوال کنم از سه چیز: از شرف و مروت و عقل. فرمود: »

 . 241ص  8«. کافی: ج است. اما عقل، کسی تقوای خدا را پیشه نماید، عقل دارد
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ــلى اهلل على محـمد وآـله األئـمة   الجواب: ــم اهلل الرحمن الرحيم، الحـمد هلل رب الـعاملني، وصــ بســ
 واملهديني وسلم تسليما .

ة من الظـاملني وأعـداء األئمـة ة التخفي والتقـي ــأـل د أحـمد )ع( مســـ ـــي ا من هو خري من الســ ، فعلـه
ــن، ألم تنطق الروايات بأن  اإلمام املهدي  ــية القتل، بل حرم   )ع(الحســ ــمه غاب خشــ حىت إذاعة اســ

 الشريف ؟! فإن كنت لم تطلعي على ذلك فهاكه:

 پاسخ:
بسم الله الرحمان الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله االئمة و المهدیین و سلم 

 تسلیمًا. 
چیزی است که کسی که برتر از سید احمد الحسن   )ع(موضوع پوشیدگی و تقیه از ستمگران و دشمنان ائمه

از ترس کشته شدن مخفی گشت و  )ع(است، آن را انجام داده است. آیا در روایات نیامده است که امام مهدی
 حتی افشای نام شریف او نیز حرام است؟! اگر در این خصوص اطالعی نداری، بفرما:

من غيـبة، قـلت: ولم ؟ ـقال: يـخاف  )ع(رة، الـبد للـقائم  : )ـيا زرا)ع(عن زرارة، ـقال: ـقال أبو عـبد اهلل 
 .(1)على نفسه وأومأ بيده إلى بطنه(

ناگزیر از غیبت است«. گفتم: از  )ع(فرمود: »ای زراره! قائم )ع(از زراره نقل شده است که امام ابوعبدالله
 .(2)ترسد«، و با دستش به شکم خود اشاره نمودچه روی؟ فرمود: »او بر جان خویش می

ــحابنا بعد   ــألين أصـ ــالحي، قال: سـ ــم   مضيي وعن أبي عبد اهلل الصـ ــأل عن االسـ أبي محمد أن أسـ
 .(3)لوا عليه(واملكان، فخرج الجواب: )إن دللتم على االسم أذاعوه، وان عرفوا املكان د

 
 . 96ص 52بحار األنوار: ج -1
 .96ص  52بحاراالنوار: ج  - 2
 . 333ص 1الکافي: ج -3
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از من پرسیدند که اسم و مکان  )ع(ابوعبدالله صالحی گفت: پس از رحلت حضرت امام عسکری
آگاه سازید، آن را فاش می)ع()مهدی سازند و ( را بپرسم. جواب رسید: »اگر شما آنان را بر اسم )نشانه( من 

 . (1)یابند«اگر مکان را بدانند، به سوی آن راه می

ــتعَت  ــني أيضــــا  على اإلـمام املـهدي  فـهل أـنك ســ وتقولي ـله: إن من كـان مثـلك فال يـخاف  )ع(ضــ
 العواقب ؟!

گویی: کسی مثل تو، از گردان هستی و به آن حضرت مینیز روی )ع(با این حساب آیا شما از امام مهدی
 دهد؟!!عاقبت امر هراسی به خود راه نمی

ــف أـعدائهم ثم تقولون مـلاذا ال يظهرون لـنا ! أليس ـقد  ثم مـلاذا تـخذلون أولـياء اهلل وتقفون ِف صــ
دوا واستَتوا بسبب خذالنكم لهم ؟ فمالكم كيف تحكمون ؟!  شر 

گویید از چه روی ایستید، سپس میکشید و در صف دشمنان آنها میاولیای خدا دست میچرا شما از یاری 
شوند؟! آیا جز این است که به دلیل خذالنی که نسبت به آنها روا داشتید، آواره و مخفی برای ما ظاهر نمی

 کنید؟(.شود؟ چگونه قضاوت میاند؟ »فما لکم کیف تحکمون« )شما را چه میشده

األجدر بك أن تعكفي على دراسـة أدلة السـيد أحمد الحسـن عىسـ أن يهديك اهلل أليس كان  
تعالى إلى سواء السبيل، وتَتكي سبيل املشككني واملرتابني ؟ قبل أن تقولي يا ليتين اتخذت مع 

اِلُم َعَلى َيَديأ ﴿ :)ع(  الرســول ســبيال ، كما حكا اهلل تعالى حال املكذبني للرســل َم َيَعضُّ الظَّ ِه َوَيوأ
ِبيال   ــَ وِل ســ ــُ ســ ُت َمَع الرَّ ذأ َتيِن اتَّخـَ ا َليأ ِ ثُمَّ ﴿، وـقال تـعالى: (2)﴾َيُقوُل يـَ اَن ِمنأ ِعـنِد اّللَّ ُتمأ ِإن كـَ يأ

َ
َرأ
َ
لأ أ قـُ

َقاٍق بَِعيد ــِ نأ ُهَو ِِف شـ  ِممَّ
لُّ ــَ ضـ
َ
ُتم ِبِه َمنأ أ ُتمأ ِإن ُكنُت َعلَ ﴿، وقال تعالى: (3)﴾َكَفرأ يأ

َ
َرأ
َ
ِم أ ى َقاَل َيا َقوأ

نُتمأ َلَها َكاِرُهونَ 
َ
نُلأِزُمُكُموَها َوأ

َ
َيتأ َعَليأُكمأ أ نأ ِعنِدِه َفُعمِّ َمة  مِّ بَِّي َوآَتاِني َرحأ ن رَّ  . (4)﴾بَيَِّنٍة مِّ

 أنصار اإلمام املهدي )مكن اهلل له ِف األرض( -اللجنة العلمية 
 الشيي ناظم العقيلي

 
 . 333ص  1کافی: ج  - 1
 . 27الفرقان:  -2
 . 52فصلت:  -3
 . 28هود:  -4
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سید احمد الحسن بپردازی، تا شاید خدای تعالی شما را به راه ی آیا برای شما بهتر نیست که به بررسی ادله
کنندگان را ترک گویی، پیش از آن که بگویی، » ای کاش در گیران و شکراست رهنمون گردد و راه اشکال

گونه که خداوند وضعیت کسانی که پیامبران را کردم؟«؛ همانراهی که رسول در پیش گرفته بود سلوک می
د بیان داشته است: » روزی که ظالم دستان خود را به دندان گزد و گوید: ای کاش راهی را که انتکذیب کرده

بینید؟ اگر این کتاب از جانب خدا باشد و و » بگو: چه می (1)رسول در پیش گرفته بود، در پیش گرفته بودم!«
و »گفت:    (2) تر از کسی که همچنان راه مخالفت در پیش گرفته است، کیست؟«شما به آن ایمان نیاورید. گمراه

گویید اگر از پروردگارم حجتی به همراه داشته باشم و او مرا رحمت خویش ارزانی کرده باشد ای قوم من چه می
 .(3)خواهید، شما را به اکراه به قبول آن واداریم؟«و شما از دیدن آن ناتوان باشید. آیا در حالی که خود نمی

 و الحمد لله رب العالمین.
 ر امام مهدی)ع( )خداوند در زمین تمکینش دهد(انصا -هیأت علمی  

 شیخ ناظم عقیلی

****** 

 )ع(ی و فرزندان امامی ذریه: درخواست روایات بیشتر درباره۲۸۱پرسش 

 :281السؤال/ 
alaykum, 
Bismilla nir Rahman nir raheem 
Ikra bismi rabbika al ladhi khalaka 
Ikra wa rabbuka al \'akramu Alladhi alla bil qalami.Al llama al \'insan ma 
lam ya lam. 
Allah subhanalla wa t\'allah made Haqq fitri for us. Imam al Hassan 
(a.s.)said: 
\"..about remembering and forgetting, the heart of man has been created to 
comply with the truth and there is a cover on the truth. If he prays to Allah 
to have blessing upon Muhammad and his family in a perfect way, that 

 
 . 27فرقان:  - 1
 . 52فصلت:  - 2
 . 28هود:  - 3
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cover will be removed from the Truth and the heart will shine. But if he 
does not pray to Allah asking for blessings upon Muhammad and his family 
or his prayer is imperfect, the cover will get closed on the truth and the 
heart will be dark and then he will forget what he has remembered.\" 
We should seek knowledge that should lead us to correct action. 
Additionally Imam as Sadiq (a.s.) told us that:\"knowledge does not depend 
on learning. It is a light which Allah shines in the heart of whoever Allah the 
Almighty wants to guide\" 
I believe we are here together because Allah has sent guide us and given us 
knowledge. I find little in the islamic writings on the period of time after al 
Hujjah (as.) dies. And I do not find much about al Hujjah\'s children. I want 
more information and am thinking that the best place to look for this is in 
the tafsir of Ahlul Bayt(a.s.). 
Although I have never seen him with my eyes or heard a lot of detail about 
Ahmed al Hassan, I am certain that he is of remarkable significance. I can 
share more with you later about how this happened. 
Please, if you have any information that cdan help me on this subject please 
send it. Also, tell him that \"jahezza\" I am ready to help. Ask him please, 
what I can do to help. 
Salams and tearful du\'a 
Tahira 

 )أي أمريكا( Tahira   / shaytan al akbaاملرسل:

 الَتجمة:

 األكرمربك  واقرأ ، ، إقرأ باســــم ربك الذي خلقبســــم اهلل الرحمن الرحيمعليكم .. الســــالم  
 بالقلم، علم اإلنسان ما لم يعلم. علم الذي

سالم علیکم.... بسم الله الرحمان الرحیم. » بخوان به نام پروردگارت که آفرید «  » بخوان، و پروردگار تو 
 دانست بیاموخت «.ی قلم تعلیم داد «  » به آدمی آنچه را نمیارجمندترین است «  » خدایی که به وسیله

والنسيان  قال: )ومن أمر الذكر  )ع(نا، واإلمام الحسن  فيفطريا     اهلل سبحانه وتعالى جعل الحق
ــلى الرجل عند ذلك على ــالة  فإن قلب الرجل ِف حق وعلى الحق طبق، فإن صـ محمد وآل محمد صـ

الرجل ما كان نيسـ، وإن لم يصل  تامة، انكـشف ذلك الطبق عن ذلك الحق، فأـضاء القلب وذكر
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ــالة عليهم،على محمـد وآل محمـد، أو نقب من  أظلم  الصــ انطبق ذـلك الطبق على ذـلك الحق، ـف
 .(1)القلب ونيس الرجل ما كان ذكره( 

فرماید: »و اما پرسشی که می  )ع(خدای سبحان، حق )و حقیقت( را در فطرت ما قرار داده است. امام حسن
آفریده شده است که ی فراموشی و یادآوری داشتی، جوابش این است که قلب انسان کامال براساس حق  درباره

روی آن یک طبق قرار گرفته است. اگر انسان در وقت فراموشی بر محمد و آل محمد صلوات کامل بفرستد، 
آورد، اما شود و انسان آنچه را فراموش کرده است به یاد میرود و قلب روشن میطبق از روی آن حق کنار می

رود و ماند و قلب در تاریکی فرو میق بر آن حق باقی میاگر صلوات نفرستد و یا صلوات ناقص بفرستد، آن َطبَ 
 .(2)کند«انسان آنچه را به یاد داشته بود فراموش می

ــافـة إلى مـا قـالـه اإلمـام  ــالا. بـاإلضـــ نحن يجـب أن  نبحـث عن املعرفـة اليت تقودنـا للعمـل الصـــ
 من يشاء(. اهلل ِف قلبيقذفه  نور  : )العلم ال يعتمد على التعلم. العلم)ع(الصادق

فرموده   )ع(ی آنچه امام صادقدهد؛ به عالوهما باید به دنبال معرفتی باشیم که ما را به عمل صالح سوق می
 افکند«.است: »علم منوط به تعلم و آموختن نیست. علم نوری است که خداوند به قلب هر کس که بخواهد می

أعـطاـنا املعرـفةل ولم أـجد إال  القلـيل ِف الكتب اؤمن ـبأنـنا هـنا مـعا ؛ ألن  اهلل أرســــل لـنا من يقودـنا و
، وأريد مزيد من )ع(اإلسالمية عن الفَتة بعد وفاة اإلمام الحجة، ولم أجد كثريا  حول أبناء الحجة  

 .)ع( املعلومات، واعتقد أن  أفضل مكان للبحث هو ِف تفسري أهل البيت

زیرا خداوند کسی را که راهبر ما باشد به سوی ما گسیل آورم به این که ما اینجا با هم هستیم؛ ایمان می
ی دوران پس از های اسالمی مطالب بسیار اندکی دربارهداشته و به ما معرفت عطا فرموده است. در کتاب 

ام. ام، و در مورد فرزندان حجت که به سوی ما گسیل داشته )نیز( چیز زیادی پیدا نکردهوفات امام حجت یافته
 باشد.می  )ع(وجو، تفسیر اهل بیتعات بیشتری به دست آورم و به نظرم، بهترین مکان برای جستمایلم اطال

 
 . 107اإلمامة والتبصرة: ص  -1
 . 107االمامة و التبصرة: ص  - 2
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ــن، ولكن أنا   ــيل عن أحمد الحسـ ــمع الكثري من التفاصـ على الرغم من أنين لم أره بعيين أو أسـ
على يقني من أنـه لـه من أهميـة كبرية. ويمكنين أن أبني  هـذا لكم ِف وقـت الحق عن كيفيـة 

 ك. حدوث ذل

ام یا تفاصیل زیادی در مورد ایشان به گوشم نخورده است هر چند من احمد الحسن را به چشم خود ندیده
توانم کیفیت دست یافتن به این ولی من مطمئنم که وی از جایگاه و اهمیت بسیار باالیی برخوردار است. می

 مطلب را بعدًا برایتان شرح دهم. 

 تساعدونين بها ِف هذا املوضوع أن ترسلوها لي.أرجو أن كانت عندكم أي معلومات 

 کنم اگر در این خصوص اطالعاتی دارید، مرا کمک کرده، آنها را برایم بفرستید. از شما خواهش می

ــألوه ما يمكنين القيام به  ــاعدة. أرجوكم اســ ــتعدة للمســ وأرجو أن تخربوه بأنين جاهزة ومســ
 للمساعدة.

 سالم ودعاء عيون اغرورقت بالدموع.
 املرسل: طاهرة / الشيطان األكرب )أي امريكا(

و خواهشمندم به ایشان اطالع دهید که من برای کمک کردن، آماده و گوش به فرمانم. لطفًا از ایشان 
 توانم کمک کنم؟بپرسید من چطور می

 بار سالم و دعا با چشمانی اشک
 شیطان بزرگ )یعنی آمریکا(  -فرستنده: طاهره 

ــم اهلل  الجواب: ــلى اهلل على محـمد وآـله األئـمة  بســ الرحمن الرحيم، الحـمد هلل رب الـعاملني، وصــ
 واملهديني وسلم تسليما .

 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

 پاسخ:
بسم الله الرحمان الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله االئمة و المهدیین و سلم 

 تسلیمًا.
 رحمة الله و برکاتهالسالم علیکم و 
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ــيحكمون العـالم من بعـده، وقـد  )ع(هنـاك روايـات كثرية عن ذريـة اإلمـام املهـدي  الـذين ســ
ـسطرها األنـصار ِف كتبهم مع ـشرحها واالـستدالل عليها، مثل كتاب )الرد الحاـسم على منكري 

ـــية والويص(، وغريـها من )ع(ذرـية الـقائم(، وكـتاب )املـهديني ِف رواـيات أـهل البـيت (، وكـتاب )الوصــ
 .)ع(الكتب، ويمكنك االطالع على ذلك عرب موقع أنصار اإلمام املهدي 

که پس از آن حضرت بر عالم حکمرانی خواهند کرد، روایات زیادی   )ع(ی امام مهدیی فرزندان و ذریهدرباره
اند؛ مانند کتاب تدالل بر آنها به نگارش درآوردههای خود، این روایات را با شرح و اسوجود دارد. انصار در کتاب 

شکن به منکر فرزندان قائم( و کتاب »مهدیین در روایات »الرد الحاسم علی منکری ذریة القائم« )پاسخ دندان
توانید می )ع(ها و با مراجعه به سایت انصار امام مهدی« و کتاب »وصیت و وصی« و سایر کتاب )ع(اهل بیت

 قوف یابید.بر این مطالب و

 ولكن مع ذلك سأرسل لك بعض الروايات اليت تحضرني:

عن أبي عبد اهلل الحسني بن علي بن سفيان الزبوفري، عن علي بن سنان املوصلي العدل، عن علي 
بن الحسـني، عن أحمد بن محمد بن الخليل، عن جعفر بن أحمد املصـري، عن عمه الحسـن بن علي، 

ــيد العابدين، عن   عن أبيه، عن أبي عبد اهلل جعفر بن محمد، عن أبيه الباقر، عن أبيه ذي الثفنات ســ
ِف الليلة اليت   -  )ص(، قال: )قال رســول اهلل)ع(أبيه الحســني الزكي الشــهيد، عن أبيه أمري املؤمنني  

وصــيته   )ص(: يا أبا الحســن، أحضــر صــحيفة ودواة، فأمال رســول اهلل)ع(لعلي   -كانت فيها وفاته 
ا املوضـع، فقال: يا علي، إنه سـيكون بعدي اثنا عشـر إماما ومن بعدهم إثنا عشـر حىت انتهى إلى هذ

مهديا ، فأنت يا علي أول االثين عشـر إماما  سـماك اهلل تعالى ِف سـمائه: عليا  املرتَضـ، وأمري املؤمنني، 
 والصديق األكرب، والفاروق األعظم، واملأمون، واملهدي، فال تصا هذه األسماء ألحد غريك.

 فرستم:ا این حال برخی روایاتی که )در این باب( آماده دارم را برای شما میب
ها سرور عبادت کنندگان، از پدرش حسین شهید پاک و صاحب پینه پدرشامام صادق از پدرش امام باقر از 

 )ع(در شبی که از دنیا رفتند به علی )ص(فرماید: »رسول خدانقل می )ع(طاهر از پدرش امیرالمومنین
امال  )ع(وصیتشان را به امیرالمؤمنین )ص(فرمودند: ای اباالحسن! صحیفه و دواتی آماده کن. حضرت 

فرمودند، تا به اینجا رسید: ای علی! پس از من دوازده امام خواهند بود و بعد از آنها دوازده مهدی، و تو ای 
آسمانش، علی مرتضی و امیرمؤمنان و  علی، اولین نفر از دوازده امام هستی. خداوند تبارک و تعالی تو را در

ی تو، بین حق  و باطل فرق گذاشته ی بزرگ پیامبر( و فاروق اعظم )به وسیلهصدیق اکبر )تصدیق کننده
 شود( و مأمون و مهدی نامیده است و این اسامی برای احدی جز تو شایسته نیست.می
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ــيي على أـهل بييت حيهم وميتهم، وعلى نســـــائي  ا علي، أـنت وصــ ا لقيتين ـغدا ، ومن ـي فمن ثبتـه
طلقتـها ـفأـنا برئ منـها، لم ترني ولم أرـها ِف عرصــــة القـياـمة، وأـنت خليفيت على أميت من بـعدي، ـفإذا 
ــلمها إلى ابين  ــرته الوفاة فليسـ ــول، فإذا حضـ ــن الرب الوصـ ــلمها إلى ابين الحسـ ــرتك الوفاة فسـ حضـ

ا إلى ابنه سـيد العابدين ذي الثفنات الحسـني الشـهيد الزكي املقتول، فإذا حضـرته الوفاة فليسـلمه
علي، فإذا حضـــرته الوفاة فليســـلمها إلى ابنه محمد الباقر، فإذا حضـــرته الوفاة فليســـلمها إلى ابنه 
ــرـته الوـفاة  ــلمـها إلى ابـنه موَس الكـاظم،  ـفإذا حضــ ــرـته الوـفاة فليســ جعفر الصـــــادق، ـفإذا حضــ

ــرته الوفاة فلي ــا، فإذا حضــ ــلمها إلى ابنه علي الرضــ ــلمها إلى ابنه محمد الثقة التقي، فإذا فليســ ســ
ــلمها إلى ابنه الحســـن  ــرته الوفاة فليسـ ــا، فإذا حضـ ــلمها إلى ابنه علي الناصـ ــرته الوفاة فليسـ حضـ

. فذلك اثنا عشر )ع(الفاضل، فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إلى ابنه محمد املستحفظ من آل محمد
حضـــرته الوفاة  فليســـلمها إلى ابنه أول املقربني له إماما ، ثم يكون من بعده اثنا عشـــر مهديا ، فإذا  

ــم الـثاـلث املـهدي، هو أول  ــم أبي وهو عـبد اهلل وأحـمد، واالســ ــمي واســ ــم كـاســ ثالـثة أســــامي: اســ
 . (1)املؤمنني(

ای علی! تو وصی  من و سرپرست اهل بیتم هستی چه زنده و چه مرده ایشان و همچنین بر زنانم وصی من 
کند، و هر کدام کدام را که در عقد ازدواج من باقی گذاری فردای قیامت مرا مالقات میخواهی بود، پس هر 

بینم. تو پس از من جانشین و بیند و نه من او را میرا که تو طالق دهی من از او بیزارم، و در قیامت نه مرا می
تم هستی. زمانی که وفات تو فرا رسید وصایت و جانشینی مرا بخلیفه ه پسرم حسن که نیکوکار و رسیده ام بر ام 

به حق  است تسلیم نما. زمان وفات او که فرا رسید آن را به فرزندم حسین پاک و شهید بسپارد، و وقتی که وفات 
د عبادت کنندگان و صاحب ثفنات )دارای پینه های عبادت( »علی« واگذار او فرا رسید آن را به فرزندش آقا و سی 

د باقر تسلیم کند، و زمانی که وفات او رسید آن را به نماید، و هرگاه زمان وف ات او رسید آن را به فرزندش محم 
گاه که وفات او فرا رسید به فرزندش موسی کاظم واگذار کند، و وقتی که پسرش جعفر صادق بسپارد، و آن

د ثقه  وفات او فرا رسید به فرزندش علی »رضا« تسلیم کند، و زمانی که وفات او رسید آن را به فرزندش محم 
»تقی« بسپارد و زمانی که وفات او فرا رسید آن را به فرزندش علی »ناصح« واگذار نماید، و زمانی که وفات او 
رسید آن را به پسرش حسن »فاضل« بسپارد، و زمانی که وفات او فرا رسید آن را به فرزندش »محمد« که حافظ 

ه امام بود و بعد از ایشان دوازده مهدی خواهد بود. پس وقتی است بسپارد. این دوازد )ص(شریعت و آل محمد
که زمان وفات او رسید، وصایت و جانشینی من را به فرزندش که اولین و برترین مقربین است تسلیم نماید، و 

 
 . 150الغیبة للشیخ الطوسي: ص -1
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ه و احمد است و  او سه نام دارد، یک نامش مانند نام من، و نام دیگرش مثل نام پدر من است و آن عبداللَّ
 .( 1)ن نام او مهدی خواهد بود و او اولین مؤمنان است«سومی

وذكر املهدي فقال: )إنه يبايع بني الركن   )ص(وعن حذيفة بن اليمان، قال: سـمعت رسـول اهلل
 .(2)واملقام، اسمه أحمد وعبد اهلل واملهدي، فهذه أسماؤه ثالثتها(

فرمود: »با او بین دم که درباره مهدی میشنی  )ص(از حذیفة بن یمان نقل شده است که گفت: از پیامبر خدا
 .(3)باشد«های او میشود، نامش احمد و عبدالله و مهدی است، و این هر سه نامرکن و مقام بیعت می

ـــيل، عن أبى حمزة، عن أبى عـبد اهلل  ، ِف ـحدـيث طوـيل أـنه ـقال: )ـيا أـبا )ع(وعن محـمد بن الفضــ
 .(4)()ع( ن ولد الحسني حمزة، إن منا بعد القائم أحد عشر مهديا  م 

در حدیثی طوالنی نقل کرده است که آن حضرت فرمود:   )ع(محمد بن فضیل از ابو حمزه از امام ابوعبدالله
 .(5)است« )ع(»ای اباحمزه! از ما پس از قائم یازده مهدی از نسل حسین

وعن أبي بصــــري، قال: قلت للصــــادق جعفر بن محمد )عليهما الســــالم(: يا ابن رســــول اهلل، إني 
قال: )إنما قال: اثنا عشـر مهديا ، أنه قال: يكون بعد القائم اثنا عشـر مهديا ، ف )ع(سـمعت من أبيك  

 .(6)ولم يقل: إثنا عشر إماما ، ولكنهم قوم من شيعتنا يدعون الناس إلى مواالتنا ومعرفة حقنا( 

فرمود: شنیدم که می  )ع(عرض کردم: ای پسر رسول خدا! من از پدرت   )ع(گوید به امام صادقابوبصیر می
فرمود: »فرموده دوازده مهدی و نگفته است دوازده امام، و   )ع(قباشد. امام صادپس از قائم دوازده مهدی می

 .(7)کنند«آنها گروهی از شیعیان ما هستند که مردم را به مواالت و دوستی ما و شناخت حق ما دعوت می
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ثم يكون بعده اثنا عشــر  -يعين املهدي   -، أنه قال: )يقوم القائم منا )ع(وعن علي بن الحســني 
 .(1)( -يعين من االئمة من ذريته  -مهديا  

-خیزد، و پس از او دوازده مهدی از ما به پا می -یعنی مهدی  -فرمود: »قائم  )ع(امام علی بن الحسین
 .(2)خواهند بود« -یعنی از ائمه از نسل او

ن  وعن يحيى بن الســالم، يرفعه إلى عبد اهلل بن عمر، أنه قال: )ابشــروا، فيوشــك أيام الجبارين أ
ــور، ثم ـعدد )ص(تنقطع، ثم يكون بـعدهم الـجابر اـلذي يجرب اهلل ـبه أـمة محـمد ، املـهدي، ثم املنصــ

 .(3)أئمة مهديني(

گردد نقل شده است که گفت: »... بشارت باد شما را! نزدیک از یحیی بن سالم که به عبدالله بن عمر بازمی
را اصالح   )ص(خواهد بود که خداوند با او امت محمد  است که روزهای ستمگران به پایان رسد و بعد از آنها جابر

 .(4)خواهد کرد، مهدی، سپس منصور، سپس امامانی هدایت کننده )مهدیین(«

قال: )كأني برايات من مـصر مقبالت خـضر مـصبغات،  )ع(وعن معمر بن خالد، عن أبي الحـسن 
 .(5)حىت تأتي الشامات فتهدى إلى ابن صاحب الوصيات(

بینم که از های سبز رنگی را میروایت کرده است که فرمود: »گویی درفش )ع(خالد از ابوالحسنمعمر بن 
 .(6)شوند«ها هدایت میرسند و )از آنجا( به سمت فرزند صاحب وصیتآیند تا به شامات میمصر می

ــف لي خروج املهدي  ــالم(: صــ ــني )عليهما الســ ــري، قال: قلت لعلي بن الحســ وروى حذلم بن بشــ
ــلمي ـبأرض وع رفين دالئـله وعالـماـته ؟ فـقال: )يكون قـبل خروجـه خروج رجـل يـقال ـله: عوف الســ

ــالا من  ــعيب بن صـ ــق، ثم يكون خروج شـ ــجد دمشـ الجزيرة، ويكون مأواه تكريت وقتله بمسـ
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سـمرقند. ثم يخرج السـفياني امللعون من الوادي اليابس وهو من ولد عتبة بن أبي سـفيان، فإذا ظهر 
 .(1)املهدي ثم يخرج بعد ذلك( السفياني اختفى

 )ع(عرض کردم: خروج حضرت مهدی  )ع(از حذلم بن بشیر نقل شده است که گفت: به امام علی بن حسین
خروج مردی در  )ع(های او را به من بشناسان. فرمود: »قبل از خروج مهدیرا توصیف فرما و دالیل و عالمت

شود. باشد و در مسجد دمشق کشته میجایگاه او تکریت می  سرزمین جزیره است که او را عوف سلمی گویند، و
پس از آن خروج شعیب بن صالح از سمرقند، سپس خروج سفیانی ملعون از وادی یابس )خشک( خواهد بود و 

شود و پس از آن خروج پنهان می )ع(او از فرزندان عتبة بن ابو سفیان است. چون سفیانی ظاهر گردد، مهدی
 .(2)فرماید«می

يقول: )إن لصــاحب هذا األمر غيبتني إحداهما  )ع(عن املفضــل بن عمر، قال: ســمعت أبا عبد اهلل  
تطول حىت يقول بعضـــهم مات، ويقول بعضـــهم قتل، ويقول بعضـــهم ذهب، حىت ال يبقى على أمره 
 .(3)من أصحابه إال نفر يسري ال يطلع على موضعه أحد من ولده وال غريه إال  املولى الذي يلي أمره( 

روایت کرده است که شنیدم که فرمود: »صاحب االمر دو  )ع(مفضل بن عمر گفت از حضرت امام صادق
تر از دیگری است تا این که برخی گویند: مرده است و برخی گویند: کشته شد و غیبت دارد که یکی طوالنی

آگاه نباشد  برخی گویند: رفت، تا حدی که بر امر او از اصحابش باقی نمانند مگر اندکی و هیچ کس از جای او 
 .(4)نش و نه از دیگران، به جز کسی که متصدی کارهایش باشد«نه از فرزندا

: ).......  )ع(: الدعاء ِف الوتر وما يقال فيه وهذا مما نداوم به نحن معاشر أهل البيت)ع(فقه الرضا  
اللهم صـل عليه وعلى آله من آل طه ويس، واخصـب وليك وويص نبيك، وأخا رسـولك ووزيره، وولي 

، وابنته البتول، وعلى ـسيدي ـشباب أهل )ع(خاتم الوـصيني لخاتم النبيني محمدعهده، إمام املتقني، و
الجنة من األولني واآلخرين، وعلى األئمة الراشدين املهديني السالفني املاضني، وعلى النقباء األتقياء 
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ــك، القـائم بـالحق ِف اليوم املوعود، وعلى  ــلني البـاقني، وعلى بقيتـك ِف أرضـــ الربرة األئمـة الفـاضــ
 .(1)لفاضلني املهديني األمناء الخزنة(ا

 شود و آنچه ما گروه اهل بیت بر آن مداومت داریم:: دعای وتر و آنچه در آن گفته می)ع(فقه الرضا
ات و وصی خداوندا! بر محمد و آل او از آل طه و یس درود فرست، و آن )درود( را اختصاص بده به ولی.... 

، و دختر )ص(و ولی  عهد او، امام متقین و خاتم وصیین برای خاتم نبیین محمد  ات و برادر رسولت و وزیر اونبی
او بتول، و بر دو سرور جوانان اهل بهشت از اولین و آخرین، و بر امامان راشدین و مهدیین قبلی و گذشته، و بر 

قائم به حق در روز موعود، و بر ات در زمینت، ماندهنقبا و اتقیای نیکوکار امامان فاضل باقی مانده، و بر باقی
 (2) داران امینمهدیین فاضل خزانه

كان  )ع(. روى يونس بن عبد الرحمن: أن الرضـا  )ع(املروي عن الرضـا   )ع(الدعاء لصـاحب األمر  
ــاحب األمر بهذا: )اللهم ادفع عن وليك وخليفتك وحجتك على خلقك ....... اللهم  يأمر بالدعاء لصــ
أعطه ِف نفســـه وأهله َوَوَلِدِه وذريته وأمته وجميع رعيته ما تقر به عينه وتســـر به نفســـه، وتجمع له 

والة عهده واألئمة من ملك اململكات كلها قريبها وبعيدها وعزيزها وذليلها ....... اللهم صــل على 
ـــندت إليهم من أمرك لهم وثـبت  ــرهم وتمم لهم ـما أســ بـعده وبلغهم آـمالهم وزد ِف آـجالهم وأعز نصــ
دـعائمهم واجعلـنا لهم أعواـنا وعلى ديـنك أنصـــــارا ، ـفإنهم مـعادن كلـماـتك وخزان علـمك وأركـان 

اؤك وســالئل توحيدك ودعائم دينك ووالة أمرك وخالصــتك من عبادك وصــفوتك من خلقك وأولي
 أوليائك وصفوة أوالد نبيك، والسالم عليه وعليهم ورحمة اهلل وبركاته(.

فرمودند به دعا نمودن برای حضرت امر می )ع(یونس بن عبدالرحمن روایت کرده است که حضرت رضا
 صاحب االمر به این دعا:

ا! به او عطا کن در وجودش و ات و حجت تو بر آفریدگانت.... خداوندات و خلیفهخدایا! دفاع کن از ولی  
ی رعیتش، چیزی که چشمش را به آن روشن کنی، و وجودش را به اهلش و فرزندان و نژادش و امت و همه

ها را، نزدیک و دورش، و نیرومند و خوارش.... ی مملکتآن شادمان نمایی، و برای او گردآوری فرمانروایی همه
از او درود فرست، و آنان را به آرزوهایشان برسان، و بر عمرشان خدایا! بر متولیان عهدش، و پیشوایان پس 

های شان را نیرومند ساز، و برای آنان کامل کن آنچه از دستوراتت به آنان مستند کردی، و پایهبیفزا، و پیروزی
د معادن کلماتت، انحکومتشان را ثابت بدار و ما را از مددکاران آنان و از یاوران دینت قرار ده، به درستی که آنان

ها از بندگانت، و برگزیدگان از آفریدگانت، های دینت، و زبدههای توحیدت، و استوانهداران دانشت، و پایهو خزانه
 

 . 402صفقه الرضـا لعلي بن بابویه:  -1
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ی فرزندان پیامبرت، و سالم و رحمت و برکات خدا بر او و بر شدههای دوستانت، و انتخاب و اولیایت و گزیده
 آنان باد. 

، خرج إلى أبي الحســن الضــراب األصــفهاني بمكة، )ع(صــاحب الزمان وِف دعاء آخر مروي عن 
بإسـناد لم نذكره اختصـارا نسـخته: )بسـم اهلل الرحمن الرحيم اللهم ....... وصـل على وليك ووالة 
ــ آمالهم دينا ودنيا وآخرة إنك  عهدك واألئمة من ولده، ومد ِف أعمارهم وزد ِف آجالهم وبلغهم أق ـ

 .(1)على كل يشء قدير(

روایت شده و در مکه به دست ابوالحسن ضراب اصفهانی  )ع(و در دعایی دیگر که از حضرت صاحب الزمان
 رسیده است و ما سند آن را برای کوته شدن ذکر نکردیم که متن آن دعا به شرح زیر است:

ت و زمامی بخشایشبه نام خداوند بخشاینده عهدت که امامان از داران پایبند به گر، بارخدایا!... و بر ولی 
فرزندانش هستند درود فرست، و بر عمرشان بیافزا و بر طول حیاتشان فزونی بخش، و به نهایت آرزوهای دینی 

 .(2)و دنیوی و اخرویشان برسان که به یقین تو بر هر چیز توانایی

ــم بن العالء الهـمداني وكـيل أبي محـمد  ــني )ع(وخرج إلى الـقاســ وـلد يوم  )ع(، أن موالـنا الحســ
الخميس لثالث خلون من ـشعبان فـصمه. وادع فيه بهذا الدعاء: )اللهم إني أـسألك بحق املولود ِف هذا 

وملا يطأ   اليوم املوعود بشـهادته قبل اسـتهالله ووالدته، بكته السـماء ومن فيها واألرض ومن عليها،
ة، املعوض من قتـله أن  األئـمة من  ــرة يوم الكر  ــرة، املـمدود ـبالنصــ ـــيد األســ البتيـها قتـيل العربة، وســ
اء من عَتـته بـعد ـقائمهم وغيبـته، حىت  ـــي ـــفاء ِف تربـته، والفوز مـعه ِف أوبـته، واألوصــ ه، والشــ ـــل نســ

ــلى اهلل ــار، صــ ــوا الجبار ويكونوا خري أنصــ  عليهم مع اختالف يدركوا األوتار ويثأروا الثار ويرضــ
الليل والنهار ...... واجعلنا ممن يسـلم ألمره، ويكرث الصـالة عليه عند ذكره وعلى جميع أوصـيائه 
 .(3)وأهل أصفيائه، املمدودين منك بالعدد، االثين عشر النجوم الزهر، والحجج على جميع البشر ...( 

آمد با این  )ع(حضرت امام حسن عسکری ( شریفی برای قاسم بن عال همدانی وکیلنوشتدستو توقیع )
در روز پنجشنبه سوم شعبان متولد شد، پس آن را روز را روزه بگیر و این  )ع(مضمون که موالیمان امام حسین

 دعا را بخوان:
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خواهم به حق مولود در این روز، که به شهادتش وعده داده شد پیش از برخاستن صدایش و خدایا از تو می
آسمان و هر که در آن است، زمین و هر که بر آن است بر او گریست در حالی که هنوز قدم در قبل از والدتش،  

ی اشک، سرور خاندان، مدد یافته به یاری در روز بازگشت، پاداش شهادتش این که جهان نگذاشته بود، کشته
، و جانشینان از خاندانش امامان از نسل اویند، و شفا در تربت او است و پیروزی با او است در هنگام بازگشتش

ار را خوشنود سازند و بهترین یاران پس از قیام کننده شان و غیبت او، تا انتقام گیرند و خونخواهی نمایند، و جب 
دین حق شوند، درود خدا بر ایشان همگام با رفت و آمد شب و روز....و ما را از کسانی قرار ده که به فرمانش 

ی جانشینان و خاندان فرستند و هم بر همهبردن نامش صلوات زیاد بر او میشوند، و به هنگام تسلیم می
های الهی بر تمام شدگان از جانب تو به عدد دوازده، آن ستارگان درخشان، و حجتاش، آن یاریبرگزیده
 .(1)....بشر...

حرم اهلل ، قال: قلت له: إي بقاع األرض أفضــل بعد  )ع(وعن أبي بكر الحضــرمي، عن أبي جعفر  
ــوله ؟ فقال: )الكوفة، يا أبا بكر هي الزكية الطاهرة، فيها قبور النبيني )ص( عز وجل وحرم رسـ

املرســلني وغري املرســلني واألوصــياء الصــادقني، وفيها مســجد ســهيل الذي لم يبعث اهلل نبيا  إال وقد 
ــلى فيــه، ومنهــا يظهر عــدل اهلل، وفيهــا يكون قــائمــه والقوام من بعــده، وهي مـنـ  ازل النبيني صــ

 .(2)واألوصياء والصالحني(

عرض کردم: کدام سرزمین پس از حرم خدا  )ع(یا به امام صادق )ع(گوید: به امام باقرابوبکر حضرمی می
تر است؟ حضرت فرمود: »ای ابابکر! سرزمین کوفه است که جایگاهی پاک و طاهر و حرم پیامبرش بافضیلت

مرسل و غیرمرسل و اوصیای صادق قرار دارد، و در آن مسجد سهیل قرار باشد، و در آن قبرهای پیامبران می
دارد که خداوند پیامبری را مبعوث نکرد مگر این که در آن مسجد نماز خواند، و از آنجا عدل خداوند پدیدار 

  .(3)باشد«شود، و در آن است قائمش و قائمین پس از او، و آن منزلگاه انبیا و اوصیا و صالحین میمی

ــري، عن أبي عبد اهلل   ِف  )ع(، قال: قال لي: )يا أبا محمد، كأني أرى نزول القائم  )ع(وعن أبي بصــ
مسـجد السـهلة بأهله وعياله، قلت: يكون منزله جعلت فداك ؟ قال: نعم، كان فيه منزل إدريس، 

 .(4)مسكن(، وما بعث اهلل نبيا  إال  وقد صلى فيه، وفيه )ع(وكان منزل إبراهيم خليل الرحمن 
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با اهل و عیالش در   )ع(بینم که قائمبه من فرمود: »ای ابامحمد! گویا می  )ع(گوید: امام صادقابوبصیر می
ی او مسجد سهله است؟ فرمود: »آری، همان جا که منزلگاه مسجد سهله فرود آمده است«. گفتم: آیا خانه

برانگیخته نشد مگر آن که در آن مسجد نماز  بوده است و هیچ پیامبری )ع(ادریس و ابراهیم خلیل الرحمان
 . (1)گزارده است«

وعن نصـر بن السـندي، عن أبي داود سـليمان بن سـفيان املسـَتق، عن ثعلبة بن ميمون عن مالك 
الجهين، عن الحارث بن املغرية، عن االصـبب بن نباتة. ورواه سـعد بن عبد اهلل، عن محمد بن الحسـني 
ب بن أبي الخطاب، عن الحسـن بن علي بن فضـال، عن ثعلبة بن ميمون، عن مالك الجهين، عن االصـب 

فوـجدـته ينكـت ِف األرض، فقـلت ـله: ـيا أمري املؤمنني، ـما لي  )ع(بن نـباـتة، ـقال: )أتـيت أمري املؤمنني 
أراك مفكرا  تنكـت ِف األرض ؟ أرغـبة مـنك فيـها ؟ ـقال: ال واهلل ـما رغـبت فيـها وال ِف اـلدنـيا ق ، 

ــر من وـلدي هو املـهدي اـلذي يمال ـها ـعدال  ولكين تفكرت ِف مولود يكون من ظهر الحـادي عشــ
ـــطا  كـما ملـيت ظلـما  وجورا ، يكون ـله حرية وغيـبة تضــــل فيـها أقوام ويهـتدي فيـها آخرون.  وقســ
قلت: يا موالي فكم تكون الحرية والغيبة ؟  قال: سـتة أيام، أو سـتة أشـهر، أو سـت سـنني. فقلت: 

ــبب، أ ولئك خيار هذه وإن هذا األمر لكائن ؟ فقال: نعم كما أنه مخلوق، وأنى لك بهذا األمر يا أصــ
األـمة مع أبرار ـهذه العَتة، ـقال: قـلت: ثم ـما يكون بـعد ذـلك؟ ـقال: ثم يفـعل اهلل ـما يشـــــاء ـفإن ـله 

 .(2)بداآت وإرادات وغايات ونهايات( 

از نصر بن سندی از ابو داوود سفیان مسترق از ثعلبة بن میمون از مالک جهنی از حارث بن مغیره از اصبغ 
سعد بن عبدالله از محمد بن حسین ابی خطاب از حسن بن علی بن فضال از ثعلبة بن  بن نباته و همچنین از

آمدم، دیدم ایشان  )ع(میمون از مالک جهنی از اصبغ بن نباته نقل شده است که گفت: خدمت امیرالمومنین
که شما را زند. به ایشان عرض کردم: ای امیرالمومنین! چه شده است  چوبی در دست گرفته بود و به زمین می

ای دارید؟ حضرت فرمود: »خیر، به خدا زنید؟ آیا به این زمین عالقهبینم متفکرانه سر چوب را به زمین میمی
کنم که از نسل فرزند یازدهم ام، لکن در مورد مولودی فکر میقسم که هیچ وقت رغبتی به زمین و دنیا نداشته

کند چنان که از ظلم و جور پر شده را پر از عدل و داد می باشد، او همان مهدی است که زمیناز فرزندانم می
شوند«. آید که در آن بعضی از اقوام گمراه و بعضی دیگر هدایت میاست. حیرت و غیبتی برای او پیش می

عرض کردم: ای امیرالمومنین! حیرت و غیبت چه مدتی خواهد بود؟ حضرت فرمود: »شش روز یا شش ماه یا 
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گیرد؟ فرمود: »آری، گویی او خلق شده است، ولی ای م: آیا واقعًا این امر صورت میشش سال«. عرض کرد
اصبغ تو را با این امر چه کار است؟ آنها نیکان این امتند همراه با نیکان این عترت«. عرض کردم: بعد از آن 

ها ها و غایات و پایاندهشود زیرا برای خدا بداءها و اراشود؟ فرمود: »پس از آن، هر چه خدا خواهد میچه می
 .(1)کند(«است )هر طور که خدای تعالی بخواهد عمل می

 )ع(   وعن علي بن حسـن بن علي بن فضـال، عن محمد بن عيىسـ بن عبيد باسـناده عن الصـالحني
قال: )وكرر ِف ليلة ثالث وعشــرين من شــهر رمضــان قائما  وقاعدا  وعلى كل حال، والشــهر كله 
: )ع(  وكيف أمكنك، ومىت حضـرك ِف دهرك، تقول بعد تمجيد اهلل تعالى والصـالة على الني وآله

اللهم كن لوليك القائم بأمرك، محمد بن الحســن املهدي عليه وعلى آبائه أفضــل الصــالة والســالم، 
ِف هذه الســاعة وِف كل ســاعة، وليا  وحافظا  وقائدا  وناصــرا  ودليال  ومؤيدا ، حىت تســكنه أرضــك 

 .(2)طوعا  وتمتعه فيها طوال  وعرضا ، وتجعله وذريته من األئمة الوارثني .....( 

نقل شده است   )ع(از علی بن حسن بن علی بن فضال از محمد بن عیسی بن عبید با استنادش به صالحین
ی ی احوال، و در همهکه فرمودند: »و در شب بیست و سوم ماه رمضان در حال نشستن و ایستادن و در همه

ماه و هر طور که تو را مقدور بود و هرگاه که در طول عمرت به یادت آمد، این دعا را مکرر بخوان، به این صورت 
 بگو: )ع(و خاندان اوکه بعد از حمد و ستایش خداوند متعال، و صلوات بر پیامبر اکرم 

الة و  د بن الحســن املهدی، علیه و علی آبائه أفضــل الصــ  اللهم کن لولی ک القائم بأمرک، محم 
دا ، حت ی  ــرا  و دلیال  و مؤی  ا  و حافظا  و قائدا  و ناصــ ــاعة، ولی  ــاعة و فی کل  ســ الم فی هذه الســ ــ  الســ

تِه من االئمةتسکنه أرضک طوعا  و تمت عه فیها طوال  و عرضا  و تجعله و   ....الوارثین ذری 

ات، بان ولی  دار و راهبر و یاریگر و راهنما و دیدهی لحظات، سرپرست و نگاهخدایا در این لحظه و در همه
باش، تا او را به صورتی  -که برترین درودهای تو بر او و پدرانش باد-قائم به امر تو، حجت بن الحسن المهدی 

مندش سازی. زمینت ساکن گردانی، و مدت زمانی طوالنی در طول و عرض آن بهره آیند او است درکه خوش
 .(3)ی وارثین قرار ده....«اش را ائمهو او و ذریه
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ــهد الكاظم   ــخة عتيقة بخزانة مشـ ، وهذا ما  )ع(إقبال األعمال: وهذا ما ذكره بلفظه من نسـ
ــري، عن أبي عـبد اهلل  ، ـقال: )ـقال: اهلل أـجل وأكرم وأعظم من إن يَتك )ع(رويـناه ورأيـنا عن أبي بصــ

ــَتيا إلـيه، ـقال: ـيا أـبا محـمد، ليس  األرض بال إـمام ـعادل، ـقال: قـلت ـله: جعـلت ـفداك ـفأخربني بـما أســ
كهم، فــإذا انقرض فرجــا  أبــدا  مــادام لولــد بين فالن ملــك حىت ينقرض مل )ص(يرى أمــة محمــد

ملكهم أتاو اهلل ألمة محمد رجال  منا أهل البيت، يسري بالتقى ويعمل بالهدى وال يأخذ ِف حكمه 
الرشــا، واهلل إني ألعرفه باســمه واســم أبيه، ثم يأتينا الغليظ القصــرة ذو الخال والشــامتني، القائم 

 .(1)ار جورا (العادل الحافظ ملا استودع يمألها قسطا  وعدال  كما مألها الفج

م )ع(اقبال االعمال: ابو بصیر از امام صادق تر و اعظم نقل نموده است که فرمود: »خداوند، بزرگتر و مکر 
از این است که زمین را بدون امام عادل واگذارد«. ابوبصیر گفت: »فدایت گردم! چیزی به من اطالع دهید که 

اند، امت ی سلطنت تکیه زدهدام که بنی عباس بر اریکهموجب آرامش خاطرم باشد. فرمود: »ای ابامحمد! ما
فرج و راحتی ندارند. وقتی که دولت آنها منقرض گردید، خداوند مردی را که از دودمان ما است و  )ص(محمد

نگاه داشته، ظاهر گرداند تا دستور به تقوا دهد و به هدایت رفتار کند و در حکمش رشوه   )ص(برای امت محمد
ای قوی دارد و دارای دو گاه مردی که بنیهشناسم. آندا قسم من او را به اسم خود و پدرش مینگیرد. به خ

خال سیاه است به سوی ما خواهد آمد. او قائم عادل و حافظ امانت الهی است؛ او زمین را پر از عدل و داد 
 .(2)کند، چنان که فاجران آن را پر از ظلم و ستم کرده باشند«می

وأوما بيده   -إلى الحرية فقال: )لتصــــلن هذه بهذه   )ع(وعن حبة العرني، قال: خرج أمري املؤمنني 
حىت يباع الذراع فيما بينهما بدنانري، وليبنني بالحرية مســجد له خمســمائة  -إلى الكوفة والحرية  

يصـلني باب يصـلي فيه خليفة القائم عجل اهلل تعالى فرجه؛ ألن مسـجد الكوفة ليضـيق عنهم، ول
فيه إثنا عشــــر إماما  عدال ، قلت: يا أمري املؤمنني، ويســــع مســــجد الكوفة هذا الذي تصــــف الناس 
يومئٍذ ؟!! قال: تبىن له أربع مســاجد مســجد الكوفة أصــغرها وهذا ومســجدان ِف طرِف الكوفة 

 .(3)( -وأوما بيده نحو البصريني والغريني -من هذا الجانب وهذا الجانب 

-به سمت حیره خارج شد و فرمود: »این به این متصل خواهد شد    )ع(گوید: امیرالمومنینی عرنی میحبه
به طوری که هر ذراع از زمین بین این دو به دینارها معامله خواهد شد  -و با دستش به کوفه و حیره اشاره نمود
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نماز اقامه خواهد کرد در آن  ی قائمشود که پانصد در خواهد داشت، خلیفهو در حیره مسجدی ساخته می
زیرا مسجد کوفه برای آنها کوچک خواهد بود و دوازده امام عادل در آن نماز خواهند گزارد«. عرض کردم: یا 

فرمایید را دارد؟! فرمود: امیرالمومنین! آیا در آن زمان مسجد کوفه گنجایش این همه آدم که توصیف می
ی آنها کوچکتر خواهد بود. و این مسجد و دو فه از همهشود که مسجد کو»چهار مسجد در آنجا ساخته می

ی مسجد دیگر که در دو سوی شهر کوفه قرار می گیرند، احداث خواهد گشت«. آن گاه حضرت به سوی رودخانه
 .(1)بصریین و غربیین اشاره نمود

حىت يليـها اثنا (، أنه قال: )لن تهـلك هذه األمة )ع(وعن أبي الـحارث بالل بن فروة، يرفـعه )إلى الني
ــر خليفة كلهم من أهل الني، كلهم يعمل بالحق ودين الهدى، منهم رجالن، يملك أحدهما  عشـ

 .(2)أربعني سنة، واآلخر ثالثني سنة(

رسد تا دوازده فرمود: »هالکت این امت نمی  )ص(از ابو الحارث بالل بن فروه نقل شده است که پیامبر خدا
ی آنها عامالن به حق و دین هدایت هستند. هستند، همه )ص(ی آنها از خاندان پیامبرخلیفه بیایند که همه 

 . (3)کند«در آنها دو نفر هست که یکی از آنان چهل سال و دیگری سی سال حکومت می

، يقول: )ألزم األرض ال تحركن ـيدك وال رجـلك أـبدا  حىت )ع(وعن ـجابر الجعفي، عن أبي جعفر 
ترى عالمات أذكرها لك ِف سنة، ويبعث بعثا إلى املدينة، فيقتل بها رجال ويهرب املهدي و املنصور 
ــغريهم وكبريهم، ال يَتك منهم أـحد إال حبس ويخرج الجيا ِف طـلب  منـها، ويؤـخذ آل محـمد صــ

 لرجلني.ا

روایت کرده است که فرمود: »ای جابر! در جای خود بنشین و به هیچ وجه حرکتی   )ع(جابر جعفی از امام باقر
فرستد، مردی را می کشد و کنم در سالی ببینی. و به سوی مدینه میمکن تا عالماتی را که برای تو ذکر می

ماند شوند و کسی از آنها باقی نمین دربند میگریزند، آل محمد از کوچک و بزرگشامهدی و منصور از آن می
 شوند.مگر در حبس. سپاه در طلب آن دو مرد خارج می
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ة موَس خـائـفا  يَتـقب حىت يـقدم مكـة، ويقـبل الجيا حىت إذا  ــنـ  ويخرج املـهدي منـها على ســ
ائم بني الركن ــف بهم، فال يفـلت منهم إال مخرب، فيقوم الـق  نزلوا البـيداء وهو جيا الهمالت خســ
واملقام فيصـلي وينصـرف، ومعه وزيره. فيقول: يا أيها الناس، إنا نسـتنصـر اهلل على من ظلمنا وسـلب 
ا أولى الـناس ـب دم .... ويجا واهلل  أـن ا ِف آدم ـف ا أولى ـباهلل، ومن يحـاجـن أـن ا ِف اهلل ـف ا، من يحـاجـن حقـن

قزعا  كقزع   ثالث مائة وبضــعة عشــر رجال  فيهم خمســون امرأة يجتمعون بمكة على غري ميعاد
ُ َجِميعا  ِإنَّ ﴿الخريف، يتبع بعضـــهم بعضـــا ، وهي اآلية اليت قال اهلل:   ِت ِبُكُم اّلل 

أ
يأَن َما َتُكونُواأ َيأ

َ
أ

ٍء َقِديرٌ  َ َعَلى ُكلِّ يَشأ  وهي القرية الظاملة أهلها. )ع(فيقول رجل من آل محمد ،(1)﴾اّلل 

کند تا به »بیدا« رسد. سپاه حرکت میتا به مکه می شودمهدی، بر سنت موسی، ترسان و مراقب خارج می
ماند جز خبر دهد؛ کسی از ایشان باقی نمیرسند که این همان سپاهی است که خسف برایشان رخ میمی

کند و خواند و در حالی که وزیرش همراه او است، رو میایستد، نماز میرسانشان. قائم بین رکن و مقام می
نماییم. دند از خداوند طلب یاری میلیه کسانی که به ما ظلم نمودند و حقمان را سلب نموگوید: ای مردم، عمی

خواهد با ما در خداوند محاجه نماید، ما به خداوند سزاوارتریم، هرکس بر طریق آدم با ما محاجه هر کس می
باشند بدون شان پنجاه زن نیز مینماید، ما به آدم سزاوارتریم و .... و به خدا سوگند سیصد و اندی مرد که بین ای

ای که دلیل این مطلب است آیند، یکی بعد از دیگری و آیههای تسبیح در مکه گرد میی قبلی مانند دانهوعده
آورد، به راستی که خداوند بر هر چیزی توانا ی شما را میعبارت است از: » هر جا که باشید، خداوند همه

 اند.گوید در حالی که آن شهری است که مردمش ستم نمودهمی )ع(که مردی از آل محمد  (2)است«

ثم يخرج من مكة هو ومن معه الثالثمائة وبضـعة عشـر يبايعونه بني الركن واملقام، معه عهد 
ــماء حىت   )ص(ني اهلل ــمه وأمره من الســ ــالحه، ووزيره معه، فينادي املنادي بمكة باســ ورايته وســ

األرض كلهم اســـمه اســـم ني. ما أشـــكل عليكم فلم يشـــكل عليكم عهد ني  يســـمعه أهل
ورايته وسالحه، والنفس الزكية من ولد الحسني، فإن أشكل عليكم هذا فال يشكل   )ص(اهلل

عليكم الصـــوت من الســـماء باســـمه وأمره، وإياك وشـــذاذ من آل محمد فإن آلل محمد وعلي راية 
تبع منهم رجال  أبدا  حىت ترى رجال  من ولد الحســني، معه عهد ني ولغريهم رايات، فألزم األرض وال ت

اهلل ورايته وسالحه، فإن  عهد ني اهلل صار عند علي بن الحسني ثم صار عند محمد بن علي، ويفعل 
اهلل ما يشـاء. فألزم هؤالء أبدا ، وإياك ومن ذكرت لك، فإذا خرج رجل منهم معه ثالث مائة وبضـعة 
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ــر رجال   ومعـ  ــول اهللعشــ ـعاـمدا  إلى امـلديـنة حىت يمر ـبالبـيدا حىت يقول: ـهذا مكـان   )ص(ه راـية رســ
ــري حىت ـيأتي الـعذرا هو ومن مـعه، وـقد ألحق ـبه ـناس كثري،  ــف بهم ..... ثم يســ القوم اـلذين يخســ
والسـفياني يومئذ بوادي الرملة. حىت إذا التقوا وهم يوم األبدال يخرج أناس كانوا مع السـفياني من 

، ويخرج ناس كانوا مع آل محمد إلى الســفياني، فهم من شــيعته حىت يلحقوا )ع(آل محمدشــيعة 
 .(1)بهم، ويخرج كل ناس إلى رايتهم. وهو يوم األبدال(

شوند، به همراه او اند، از مکه خارج میسپس به همراه سیصد و اندی که بین رکن و مقام با او بیعت نموده
ای از آسمان باشد و وزیرش نیز همراهش است. ندا دهندهمی  )ص(ح ایشانو پرچم و سال  )ص(عهد پیامبر خدا

شنوند، اسم او اسم پیامبر است. هر ی اهل زمین آن را میدهد تا جایی که همهدر مکه او را به اسمش ندا می
. کندو پرچم و سالحش برای شما ایجاد شبهه نمی )ص(چه برای شما ایجاد اشکال نمود، عهد پیامبر خدا

است. اگر این برای شما ایجاد شبهه نمود ندای آسمانی به نام و فرمان او  )ع(نفس زکیه از فرزندان حسین
که  )ع(کاران( از آل محمددارم از »شذاذ« )فریبکند. شما را برحذر میبرای شما ایجاد اشکال و شبهه نمی

ها. پس در زمین ثابت برای سایرین پرچم  )تنها( یک پرچم وجود دارد در حالی که  )ع(و علی  )ع(برای آل محمد
 )ص(را ببینی که همراه او عهد پیامبر خدا  )ع(باش و هیچ یک از آنان را پیروی نکن تا مردی از فرزندان حسین

و  )ع(رسید، سپس به محمد بن علی )ع(به علی بن حسین )ص(باشد. عهد پیامبر خداو پرچم و سالحش می
کند. پس از ایشان در جای خودت ثابت باش و از آنچه ذکر نمودم، تو را برحذر هرچه خدا بخواهد، همان می

است  )ص(دارم. آن هنگام مردی از ایشان به همراه سیصد و اندی مرد که به همراهشان پرچم رسول خدامی
کانی است که خسف برای قومی رخ گوید: این مکند و میشود تا از بیدا عبور میبه سمت مدینه خارج می

پیوندند، در این هنگام رسند و مردم بسیاری به او میروند تا او و همراهانش به »عذرا« میداد.... سپس می
 )ع(ی آل محمدکنند و این روز ابدال است که از شیعهباشد. تا به هم برخورد میسفیانی در سرزمین »رمله« می

شوند و گروهی که به همراه آل محمد هستند به هستند و از سپاه او خارج می باشند و به همراه سفیانیمی
گردند، هر فردی به پرچم خویش شوند و ایشان پیروان او هستند تا به آنها ملحق میسوی سفیانی خارج می

 .(2)ملحق می گردد؛ این روز »ابدال« )تبدیل شوندگان( است«

ة ألمري املؤمنني  ا التمحيب  :)ع(وِف خطبـة طويـل دـن )... ولعمري أن لو قـد ذاب مـا ِف أيـديهم ـل
ــرق والو لكم القمر  للجزاء وقرب الوـعد وانقضـــــت امـلدة وـبدا لكم النجم ذو اـلذـنب من قـبل املشــ
ـــلك بكم مـناهج  ــرق ســ املنري، ـفإذا كـان ذـلك فراجعوا التوـبة واعلموا أنكم إن اتبعتم ـطالع املشــ
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ــم والب ــول فـتداويتم من العمى والصــ ــف ونـبذتم الثـقل الرســ كم وكفيتم مؤوـنة الطـلب والتعســ
ــيعلم الذين ظلموا  الفادو عن األعناق وال يبعد اهلل إال  من أبى وظلم واعتســـف وأخذ ما ليس له، وسـ

 .(1)أي منقلب ينقلبون(

در خطبه ای طوالنی فرمود: ».... به جان خودم سوگند که چون حشمت آنها )یعنی بنی  )ع(امیرالمومنین
ی حق شود و وعدهه پایان رسید و دولت و قدرتشان از میان رفت، امتحان برای پاداش نزدیک میعباس( ب

ی دنباله دار از سمت مشرق شود و ستارهگردد و دوران ظلم و ستم و حکومت اهل باطل سپری مینزدیک می
دیدار شد به سوی خدا نماید. پس چون این عالیم پگردد و ماه تابان برای شما طلوع میبرای شما ظاهر می

 )ص(های روشن پیامبری مشرق پیروی کنید، او شما را به راهبازگردید و توبه کنید و بدانید که اگر از طلوع کننده
کردید و خود رهبری خواهد کرد و شما را از کوری و کری و گنگی نجات خواهد داد و رنج آنچه را که طلب می

هد نمود و بار سنگین و کمرشکن را از روی دوش خویش برخواهید برداشت. انداختید، آسوده خوارا به زحمت می
ی خود سازد و سازد مگر آن که از پذیرش حق سر باز زند و ظلم را پیشهخداوند کسی را از رحمت خود دور نمی

ش نیست به ناحق بستاند و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون )و کس انی که زور گوید و آنچه را که ُمِحق 
 .(2)گاهی بازخواهند گشت(«ظلم نمودند به زودی خواهند فهمید که به چه بازگشت

وِف رواية: ).... وأبرئ به من العمى، وأشــفي به املريض، فقلت: إلهي وســيدي مىت يكون ذلك ؟  
فـأوحى اهلل عز وجـل: يكون ذلـك إذا رفع العلم، وظهر الجهـل، وكرث القراء، وقـل العمـل، وكرث 

وقل الفقهاء الهادون، وكرث فقهاء الضــاللة والخونة، وكرث الشــعراء، واتخذ أمتك قبورهم   القتل،
مســاجد، وحليت املصــاحف، وزخرفت املســاجد وكرث الجور والفســاد، وظهر املنكر وأمر أمتك به 
ــارت األمراء كفرة، وأولياؤهم  ــاء، وصـ ــاء بالنسـ ونهوا عن املعروف، و اكتفى الرجال بالرجال والنسـ

ــرق،   فجرة ــف باملشــ ــوف: خســ ــقة، وعند ذلك ثالثة خســ وأعوانهم ظلمة، وذوي الرأي منهم فســ
ــرة على يد رجل من ذريتك يتبعه الزنوج،  ــف بجزيرة العرب، وخراب البصـ ــف باملغرب، وخسـ وخسـ
ـــتان، وظهور  ــجســ ــرق من ســ ــني بن علي، وظهور اـلدـجال يخرج ـباملشــ وخروج رـجل من وـلد الحســ

ن بعدي من الفنت ؟ فأوحى اهلل إلي وأخربني ببالء بين أمية وفتنة السـفياني، فقلت: إلهي ومىت يكو
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ذـلك ابن عمي حني هبطـت إلى  ـــيت ـب أوصــ اـمة، ـف ا هو كـائن إلى يوم القـي د عمي، وـما يكون وـم وـل
 .(1)األرض وأديت الرسالة(

خدای من و موالی من! داد. گفتم  خواهم شفا را و بیماران بینا را کوران ی اوواسطه به و در روایتی: »....و
 قاریان گردد، آشکار جهل شود و برداشته علم که فرمود: آنگاه وحی خدای تعالی این چه هنگام خواهد بود؟

 فقهای گمراهی و هدایتگر اندک و فقهای و گردد فراوان کشتار گردد و اندک قرآن به عمل و شوند فراوان
ت و شوند شعراءافزون و خائنان  جور و ها تزیین شودمسجد آراسته و  هاقرآن کنند، مسجد را قبرهایشان تو ام 

ت تو به آن شود و آشکار و منکر گردد افزون فساد و  مردان به مردان و بازدارند معروف از و دهند فرمان ام 
 آنها اندیشمندان و ظالم یارانشان و فاجر اولیای آنها و شوند امیران کافر و درآمیزند زنان با زنان و کنند اکتفا

 در خسوفی و مغرب  در خسوفی و در مشرق خسوفی گردد، واقع خسوف سه هنگام این در گردند. فاسق
ه از یکی دست به بصره جزیرت العرب. ی   فرزندان از و یکی وی پیروی کنند از زنگیان و گردد ویران ی توذر 

ال و کند قیام علی   بن حسین خدای من!  گفتم: شود. ظاهر سفیانی و کند خروج سیستان از مشرق از دج 
ه بنی یفتنه از مرا و فرمود وحی من به شود؟ خدای تعالیمی واقع کی هافتنه این از من پس  یفتنه و امی 

 به را آمدم آنها زمین به که آنگاه من نیز ساخت و  آگاه بود خواهد قیامت روز تا و هست آنچه و عمویم فرزندان
ت عمویم پسر  . (2)نمودم« ادای رسالت و کردم وصی 

ــالم( يقول:  ا جعفر محمـد بن علي )عليهمـا الســ ــمعـت أـب ال: ســ د الجعفي، ـق وعن جـابر بن يزـي
)ليملكن رجل منا أهل البيت ثلثمائة ســــنة وتزداد تســــعا ، قال: قلت له: مىت يكون ذلك ؟ فقال: 

القائم ِف عامله حىت يموت ؟ قال: تســع عشــرة   بعد موت القائم صــلوات اهلل عليه، فقلت: وكم يقوم
 .(3)سنة من يوم قيامه إلى يوم موته(

فرماید: »مردی از ما می )ع(از جابر بن یزید جعفی نقل شده است که گفت: شنیدم ابو جعفر محمد بن علی
رمود: ی نه سال حکومت خواهد کرد«. به ایشان گفتم: چه وقت خواهد بود؟ فهل بیت سی سال به اضافه

ماند تا فوت شود؟ فرمود: »پس از مرگ قائم که سالم خدا بر او باد«. گفتم: و قائم چند سال در حیات می
 .(4)»نوزده سال از روز قیامش تا هنگام مرگش«
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وعن يونس بن عبد الرحمن، عن موالنا أبي الحســن على بن موَس الرضــا )عليهما الســالم(، أنه 
فكان من دعائه له صــلوات اهلل عليهما: )اللهم صــل  )ع(كان يأمر بالدعاء للحجة صــاحب الزمان  

ــانـك املعرب عنـك  على محمـد وآل محمـد، وادفع عن وليـك وخليفتـك وحجتـك على خلقـك، ولســـ
إذـنك، الـناطق بحكمـتك وعيـنك الـناظرة ِف بريـتك، وشـــــاـهدا  على عـبادك، الجحجـاو املجـاـهد  ـب

 املجتهد، عبدك العائذ بك.

نقل شده است که ایشان امر  )ع(از یونس بن عبد الرحمن از موالی ما ابو الحسن علی بن موسی الرضا
که صلوات خداوند بر و از دعاهای ایشان به شرح زیر است ) )ع(فرمود بر دعا برای حجت صاحب الزمانمی

ت بر ات و خلیفههردویشان باد(: »خدایا! بر محمد و آل محمد درود فرست و دفاع کن از ولی   ات و حج 
ی نگرنده در مخلوقاتت و گواه بر بندگانت، آن به حکمتت و دیده آفریدگانت و زبان سخنگوی از جانبت و گویا

 ده نزد تو.کننبه تو،عبادت  سرور بزرگوار مجاهد، پناهنده

اللهم وأعذه من شـــر ماخلقت وذرأت وبرأت وانشـــأت وصـــورت، وأحفظه من بني يديه ومن خلفه 
وعن يمينه وعن شــــماله ومن فوقه ومن تحته بحفظك الذي ال يضــــيع من حفظته به، وأحفظ فيه 
رســـولك وويص رســـولك وآبائه، أئمتك ودعائم دينك صـــلواتك عليهم أجمعني، واجعله ِف وديعتك 

ــيع وِف جوارك الذي ال يحتقر وِف منعك وعزك الذي ال يقهر، اللهم وآمنه بأمانك الوثيق اليت   ال تضـ
الذي ال يخذل من آمنته به واجعله ِف كنفك الذي ال يضــام من كان فيه وانصــره بنصــرك العزيز، 
ســـــه وأـيده بجـندك الـغاـلب، وقوه بقوـتك وأردـفه بمالئكـتك، اللهم وال من وااله وـعاد من ـعاداه والب 

ــطك من إتباع  ــل ما بلغت القائلني بقسـ ــينة وحفه بمالئكتك حفا ، اللهم وبلغه أفضـ درعك الحصـ
 النبيني.

خداوندا! پناهش ده از شر  تمام آنچه آفریدی و پدیدار کردی و پروراندی و صورت دادی و او را نگهدار از پیش 
که تباه نشود هر کس  ات نگهداری رویش و پشت سرش و از جانب راست و چپش و باالی سر و زیر پایش، به

های دینت که را که به آن نگهداری، و حفظ کن در وجود او پیامبرت و پدرانش، آن امامان از جانب تو و پایه
شود و در جوارت که امنیتش از بین ی خود که تباه نمیو او را قرار ده در سپرده ی آنها باد،صلوات تو بر همه

مقهور نگردد. خداوندا! او را ایمن دار به امان محکمت که هر کس  ات کهگی و نیرومندیرود و در بازدارند نمی
باشد، مورد دستبرد   شود، و قرارش ده در حمایتت که هر کس که در آنرا که به آن ایمن نمودی هرگز خوار نمی

ندش ساز به نیرویت و ات و نیروماش ده به یاری نیرومندت و کمکش کن با لشگر چیرهواقع نگردد، و یاری
سر او قرار بده فرشتگانت را. خداوندا! دوست بدار کسی را که دوستش دارد و دشمن بدار کسی را که  پشت
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در آور. خداوندا! به  ی فرشتگاندشمنش دارد، و زره محکمت را به او بپوشان و او را به طور کامل به احاطه
 رسانی، برسان.وان پیامبران میبهترین چیزی که به قائلین به عدالتت از پیر 

ـــعب ـبه الصـــــدع وارتق ـبه الفتق، وأـمت ـبه الجور، واظهر ـبه الـعدل، وزين بطول بـقاـئه  اللهم أشــ
األرض، وأيده بالنصــر وانصــره بالرعب وافتا له فتحا  يســريا  واجعل له من لدنك على عدوك وعدوه 

به تنتصــر، وأيده بنصــر عزيز وفتا قريب،   ســلطانا نصــريا . اللهم اجعله القائم املنتظر، واإلمام الذي
وورثه مشـارق األرض ومغاربها الالتي باركت فيها، واحي به سـنة نبيك صـلواتك عليه وآله، حىت ال 
يسـتخفى بيشـء من الحق مخافة أحد من الخلق، وقو  ناصـره واخذل خاذله ودمدم على من نصـب له 

ودعائمه والقوام به واقصم به رؤس الضاللة،   ودمر على من غشه، اللهم واقتل جبابرة الكفر وعمده
ـــنة ومقوـية الـباـطل واذـلل ـبه الجـبارين وابر ـبه الكـافرين واملـنافقني  وشــــارـعة الـبدـعة ومميـتة الســ
ــهلـها  وجميع امللحـدين حـيث كـانوا وأين كـانوا من مشـــــارق األرض ومـغاربـها وبرـها وبحرـها وســ

را ، اللهم وطهر منهم بالدك، واشــف منهم عبادك، وجبلها، حىت ال تدع منهم ديارا  وال تبقي لهم آثا
واعز به املؤمنني، واحي به ســــنن املرســــلني ودارس حكم النبيني، وجدد به ما محي من دينك وبدل 
من حكمك حىت تعيد دينك به وعلى يديه غـضا  جديدا  ـصحيحا  محـضا  ال عوج فيه وال بدعة معه، 

الكفر وتظهر به معاقد الحق ومجهول العدل، وتوضـا حىت تنري بعدله ظلم الجور وتطفا به نريان  
 به مشكالت الحكم.

خدایا! شکاف در هر امور را به او اصالح کن و گسیختگی را به او پیوند ده و ستم را به دستش نابود گردان و 
در انداختن ی او بنمایان و زمین را با طول ماندنش بیارای و او را به پیروزی کمک کن و به وسیله عدالت را به

اش ده و فتحی آسان برایش میسر نما و از جانب خودت بر دشمنانت و دشمنانش ترس )در دل دشمنان( یاری
شود و او را با یاری نیرومند و ای قرار ده. خدایا! او را قائم منتظر قرار ده و امامی که به او یاری مییاری دهنده

مغارب زمین زمین قرار ده تا )زمین( پربرکت گردد، و با او سنت فتحی نزدیک یاری فرما و او را وارث مشارق و 
اش دهندهات که صلوات تو بر او و خاندانش باد را زنده فرما تا چیزی از ترس مردم از حق پنهان نماند، و یارینبی

به او خیانت   اش را خوار کن و کسی را که نسبت به او دشمنی ورزد هالک ساز و هرکهرا نیرومند ساز و واگذارنده
ی او های آن را به قتل برسان و به وسیلهها و ستونگاهکند نابود گردان و به دست او گردنکشان کفر و تکیه

ت و تقویت او  کنندگان باطل را درهم شکن و به دستسران گمراهی و پدیدآورندگان بدعت و میرانندگان سن 
ها و هایش و خشکیهای زمین و مغرب ا نابود ساز، در مشرقدینان ر گردنکشان را خوار کن و کافران و تمام بی

هایش، تا دیاری از آنان و آثاری از ایشان را باقی نگذاری. خدایا! کشورهایت را از دریاهایش و صحراها و کوه
 ی آنان پاک کن و بندگانت را با محو ایشان شفا ده  و مؤمنان را به وجود آن حضرت، عزیز گردان ووجود آلوده
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ی او آنچه از دینت محو شده و از قانونت ی پیامبران را با او زنده کن و به وسیلههای رسوالن و احکام کهنه روش
تغییر یافته است را تجدید فرما، تا دینت را به وجود او بازگردانی و بر دو دست او جدید و تازه و خالص و صحیح 

نابرابری   هایی همراهش نباشد، تا اینکه با عدالتش تاریکیانمایی که کجی در آن دیده نشود و بدعت و پیرایه
ی عدالت را به او بندهای حق و ناشناختههای کفر را خاموش نمایی و گرهی او آتشرا روشن کنی، و به وسیله

 روشن سازی و مشکالت حکم را واضح نمایی.

على عبادك،  اللهم وانه عبدك الذي اســتخلصــته لنفســك واصــطفيته من خلقك، واصــطفيته 
ــرفته عن  ــمته من الذنوب وبرأته من العيوب وطهرته )من الرجس( وصــ وائتمنته على غيبك، وعصــ

 الدنس وسلمته من الريب.

ای که برای خود خالص گردانیدی و از میان خلقت و از بین بندگانت ی تو است؛ بندهخداوندا! او بنده
اش نمودی و از آلودگی ها پاکیزهان بازش داشتی و از عیببرگزیدی و او را بر غیب خود امین شمردی و از گناه

 پاکش فرمودی و از چرکینی بازش داشتی و از شک و تردید، سالمش نمودی.

اللهم فإنا نشــــهد له يوم القيامة ويوم حلول الطامة إنه لم يذنب ولم يأت حوبا  ولم يرتكب لك 
ك فريضـة ولم يغري لك ـشريعة، وأنه معصـية ولم يضـيع لك طاعة ولم يهتك لك حرمة ولم يبدل ل
 اإلمام التقي الهادي املهدي الطاهر التقي الوِف الرهلل الزكي.

دهیم که گناهی انجام نداد و بزمی ی بزرگ برای او گوامی میحادثه  خدایا! ما در روز قیامت و روز فرارسیدن
ای را متی را از تو هتک نکرد و فریضهنیاورد و مرتکب معصیتی نشد و طاعتی را در پیشگاه تو تباه نکرد و حر

ی پاک ی راه یافتهکنندهامام پرهیزگار هدایت دگرگون نساخت و آیینی را تغییر نداد و به درستی که او است
 ی راضی پاکیزه.عیب وفاکنندهپرهیزگار بی

ــه َوَوَلِدِه وأهله وذريته وأمته وجميع رعي ــل عليه وعلى آبائه وأعطه ِف نفسـ ته ما تقر به اللهم فصـ
عينه وتـسر به نفـسه وتجمع له ملك اململكات كلها، قريبها وبعيدها وعزيزها وذليلها حىت يجري 

 حكمه على كل حكم ويغلب بحقه على كل باطل.

خدایا! بر او و پدرانش صلوات فرست و به او عطا کن، در وجودش و اهلش و فرزندان و نژادش و امتش و 
را به آن روشن کنی و وجودش را به آن خوشحال نمایی، و برای او گردآوری   که چشمش  چیزیی رعیتش،  همه
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ها را، نزدیک و دورش را و نیرومند و خوارش را، تا فرمانش را بر فراز هر فرمانی جاری ی مملکتفرمانروایِی همه
 چیره گردانی. سازی و حق او را بر هر باطلی

حجة العظمى والطريقة الوسـطى، اليت يرجع إليها اللهم واسـلك بنا على يديه منهاج الهدى وامل
الغالي ويلحق بها التالي، اللهم وقونا على طاعته وثبتنا على مشايعته وامنن علينا بمتابعته واجعلنا 
ِف حزبه القوامني بأمره الصـــابرين معه، الطالبني رضـــاك بمناصـــحته، حىت تحشـــرنا يوم القيامة ِف 

صـل على محمد وآل محمد، واجعل ذلك كله منا لك خالصـا  من أنصـاره وأعوانه ومقوية سـلطانه،  
كل ـشك وـشبهة ورياء وـسمعة، حىت ال نعتمد به غريك وال نطلب به إال وجهك، وحىت تحلنا محله 
وتجعلنا ِف الجنة معه وال تبتلنا ِف أمره بالســأمة والكســل والفَتة والفشــل، واجعلنا ممن تنتصــر 

تسـتبدل بنا غرينا، فان اسـتبدالك بنا غرينا عليك يسـري وهو علينا به لدينك وتعز به نصـر وليك وال  
 كبري انك على كل شا قدير.

ه ی میانه هدایت فرما، که گمراه ی بزرگتر و طریقهخدایا! ما را به دو دست آن بزرگوار به راه هدایت و جاد 
اش طاعتش نیرویمان بخش و بر پیروی  مانده، خود را به آن ملحق نماید. خداوندا! برتندرو به آن بازگردد و عقب

ت قیام کننده به  پا برجایمان کن ت بنه و ما را در گروه او قرار بده، آن گروهی که به شد  و به متابعتش بر ما من 
اش جویندگان خوشنودی تواند، تا ما را در روز قیامت در شمار دستورش و همراه او شکیبا هستند و با خیرخواهی

. خداوندا! بر محمد و آل محمد درود فرست و تمام کنندگان حکومتش محشور نماییان و تقویتیاران و مددکار 
طلبی قرار بده، تا در این کار به غیر تو اعتماد اینها را برای ما خالص از هر شک و شبهه و خودنمایی و شهرت 

اه او وارد کنی و در بهشت با او قرار نکنیم و به آن جز خوشنودی و وجه تو را نخواهیم، تا جایی که ما را به جایگ
پناهمان ده و ما را از کسانی قرار ده که به دست آنها برای دینت پیروزی  دهی و از خستگی و کسالت و سستی  

زمینه با دیگران عوض مکن، چرا که عوض کردن  ات را به آنها نیرومند سازی و ما را در اینآوری و یاری ولی  
 آسان، ولی بر ما کار، بسیار دشوار و سنگین است، که تو بر همه چیز توانایی.ما با دیگران بر تو 

اللهم وصـل على والة عهوده، وبلغهم آمالهم وزد ِف آجالهم وانصـرهم وتمم لهم ما أسـندت إليهم 
 أمر دينك، واجعلنا لهم أعوانا  وعلى دينك أنصارا  وصل على آبائه الطاهرين األئمة الراشدين.

یان عهدش و پیشوایانخدایا! بر   پس از او درود فرست و آنان را به آرزوهایشان برسان و بر عمرشان بیفزا   متول 
از دستوراتت به آنان مستند کردی و ما را از مددکاران  و پیروزیشان را نیرومند ساز و برای آنان کامل کن آنچه

 طاهرش، آن امامان بزرگوار! آنان و نسبت به دینت از یاوران قرار ده، و درود فرست بر پدران



 309                                                                                          (ثالث)اجلزء الاجلواب املنری عرب األثری

   
 

 

ـــتك من عـبادك وخريـتك من   اللهم ـفإنهم مـعادن كلـماـتك وخزان علـمك ووالة أمرك، وخـالصــ
خلقك، وأوليائك، وســـالئل أوليائك، وصـــفوتك وأوالد أصـــفيائك، صـــلواتك ورحمتك وبركاتك 

 .(1)عليهم أجمعني، اللهم وشركاؤه ِف أمره ومعاونوه على طاعتك الذين جعلتهم(

داران دانشت و والیان امرت و خالصان از بندگانت که آنان هستند معادن کلماتت و خزانه  خداوندا! به درستی
هایت. صلوات و رحمت و برکات هایت و فرزندان برگزیدهو بهترین خلقت و اولیایت و فرزندان اولیایت و برگزیده

 .(2)یگرانش بر اطاعت تو که ایشان را قرار دادی«ی آنها باد. خداوندا! و شریکانش در امرش و یارتو بر همه

، قال: )قال اهلل عز وجل: افَتضــت على عبادي عشــرة فرائض )ع(وعن املفضــل، عن أبي عبد اهلل  
إذا عرفوها أسـكنتهم ملكوتي وأبحتهم جناني، أولها معرفيت، والثانية معرفة رسـولي إلى خلقي 

أولـيائي وأنهم الحجج على خلقي، من واالهم فـقد واالني واإلقرار ـبه والتصــــديق ـله، والـثالـثة معرـفة 
ــليـته ـناري وضــــاعفت  ومن ـعاداهم فـقد ـعاداني، وهم العلم فيـما بيين وبني خلقي، ومن أنكرهم أصــ
ــطي،  ــيـاء قـد ، وهم قوام قســ ــخـاص الـذين أقيموا من ضــ عليـه عـذابي، والرابعـة معرفـة األشــ

الســادســة معرفة عدوي إبليس وما كان من والخامســة معرفة القوام بفضــلهم والتصــديق لهم، و
ــر أوليائي،  ــري وســ ــلي، والثامنة كتمان ســ ــديق لرســ ــابعة قبول أمري والتصــ ذاته وأعوانه، والســ
والتاســــعة تعظيم أهل صــــفوتي والقبول عنهم والرد إليهم فيما اختلفتم فيه، حىت يخرج الشــــرو 

ـ  ــرعا  ـسـ ــرة أن يكون هو وأخوه ِف الدين والدنيا شـ واء، فإذا كانوا كذلك أدخلتهم منهم، والعاشـ
 .(3)ملكوتي، وآمنتهم من الفزع األكرب وكانوا عندي ِف عليني(

فرماید: ده فریضه را بر بندگانم نقل شده است که فرمود: »خداوند عزوجل می )ع(از مفضل از ابو عبدالله
هم داد؛ اولین آنها شناخت من، هایم جایشان خواواجب گردانیدم که اگر آنها را بشناسند در ملکوتم و در بهشت

های ام به سوی خلقم و اقرار و تصدیق او، سوم شناخت اولیای من و اینکه ایشان حجتدوم شناخت فرستاده
باشند، هر کس ایشان را دوست بدارد، مرا دوست داشته است و هر کس ایشان را دشمن بدارد، من بر خلقم می

باشند و کسی که آنها را انکار نماید، او را به آتشم ن و خلقم میدشمن من است و این که آنها پرچم بین م
نمایم، چهارم شناخت کسانی که از نور قدسی من پابرجا هستند که آنها رسانم و عذابم را بر او مضاعف میمی
 باشند، پنجم شناخت اینکه قوام به فضل آنها است و تصدیق آنها، ششم شناخت ابلیسهای عدالت من میپایه

 
 . 313 –  310جمال األسبوع: ص -1
 . 313تا  310جمال االسبوع: ص  - 2
 .  13ص 66بحار األنوار: ج -3
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باشند به عنوان دشمنان من، هفتم قبول فرمان من و تصدیق فرستادگانم، و هر آنچه از ذات او و یاوران او می
هشتم پنهان نگه داشتن سر  من و سر  اولیای من، نهم بزرگ داشتن منتخبین من و قبول آنچه از ایشان صادر 

شان دریافت نمایند و دهم اینکه خودش و برادرانش شود و رجوع به آنها در اختالفات تا اینکه راه حل را از ایمی
را از نظر شرعی در دین و دنیا یکسان بداند؛ اگر این گونه باشند، به ملکوتم واردشان خواهم نمود و از »فزع 

ین خواهند بود«اکبر« )ترس بزرگ( ایمنشان می  .(1)دارم و نزد من در علی 

السفياني إلى املهدي جيشا  فخسف بهم بالبيداء وبلب : )إذا بعث  )ع(معجم أحاديث اإلمام املهدي  
ذلك أهل الشــام، قالوا لخليفتهم: قد خرج املهدي فبايعه وادخل ِف طاعته وإال قتلناك، فريســل إليه 
ــري املـهدي حىت ينزل بـيت املـقدس، وتنـقل إلـيه الخزائن، وـتدـخل العرب والعجم وأـهل  ـبالبيـعة، ويســ

من غري قتال، حىت تبىن املسـاجد بالقسـطنطينية وما دونها ويخرج الحرب والروم وغريهم ِف طاعته  
قبله رجل من أهل بيته بأهل املشرق، يحمل السيف على عاتقه ثمانية أشهر، يقتل ويمثل، ويتوجه 

 .(2)إلى بيت املقدس. فال يبلغه حىت يموت(

دارد، در بیدا گسیل می: »هنگامی که سفیانی، سپاهی را به سوی مهدی )ع(معجم احادیث امام مهدی
گویند: مهدی خروج کرد، با او بیعت اش میرسد، به خلیفهبرایشان خسف رخ خواهد داد که خبرش به شام می

فرستد. کشیم، پس برای بیعت کردن به سوی او مینما و تحت فرمان او دربیا که در غیر این صورت تو را می
رسد و عرب و عجم و اهل حرب و روم و غیر ایشان ن به او میرسد، خزایرود تا به بیت المقدس میمهدی می

کند و قبل آیند تا این که مسجدها در قسطنطنیه و جاهای دیگر بنا میبدون هیچ جنگی به اطاعت از او درمی
کشد و مثله کشد، میکند، شمشیر را هشت ماه بر دوش میاز آن مردی از اهل بیتش بر اهل مشرق خروج می

 .(3)رسد تا بمیرد«شود و به آن نمیبه سوی بیت المقدس متوجه میکند و می

ــول محمــد : )... أال وإن اهلل نظر إلى أهــل األرض نظرة فــاختــار منهم رجلني: )ص(وعن الرســ
ــوال  ونبـيا ، واآلخر علي بن أبي ـطاـلب، وأوحى إلي أن أتـخذه أـخا  وخليال  ووزيرا   أـحدهـما أـنا فبعثين رســ
ـــيا  وخليـفة. أال وإـنه ولي كـل مؤمن بـعدي، من وااله وااله اهلل ومن ـعاداه ـعاداه اهلل. ال يحـبه إال   ووصــ
مؤمن وال يبغضـه إال كافر. هو زر األرض بعدي وسـكنها، وهو كلمة اهلل التقوى وعروته الوثقى. 

 
 . 13ص  66بحارالنوار: ج  - 1
 . 119ص 3: ج)ع(معجم أحادیث اإلمام المهدي  -2
 . 119ص  3: ج )ع(معجم احادیث امام مهدی - 3
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اِفُرو﴿ ن ُيِتمَّ نُوَرُه َوَلوأ َكِرَه الأكـَ
َ
ُ ِإالَّ أ بَى اّلل 

أ
أ َواِهِهمأ َويـَ فأ

َ
أ ِ بـِ
ِفُؤواأ نُوَر اّلل  ن ُيطأ

َ
. أال وإن (1)﴾نَ ُيِرـيُدوَن أ

ـــيا  من أـهل بييت، فجعلهم خـيار أميت واـحدا  بـعد اهلل نظر نظرة ـثانـية ـفاخـتار  ــر وصــ بـعدـنا اثين عشــ
واحد، مثل النجوم ِف الســـماء، كلما غاب نجم طلع نجم. هم أئمة هداة مهتدون ال يضـــرهم كيد 

 .(2)من كادهم وال خذالن من خذلهم(

آگاه باشید که خداوند به اهل زمین    )ص(از حضرت محمد نظری انداخت و نقل شده است که فرمود: ».... 
از بین ایشان دو مرد را برگزید: یکی از آنها من بودم که مرا رسول و نبی مبعوث فرمود و دیگری علی بن ابی 
طالب بود و به من وحی فرمود که او را برادر، دوست، وزیر، وصی و جانشینم برگزینم. بدانید که او ولی و 

ا دوست بدارد، خداوند را دوست داشته و هر کس او را باشد، کسی که او ر سرپرست هر مومن بعد از من می
دارد. دارد و جز کافر، کسی او را دشمن نمیدشمن بدارد، دشمن خداوند است. جز مومن، کسی او را دوست نمی

باشد: ی تقوای الهی و ریسمان محکم میداشتن آن است. او کلمهاو بعد از من، میخ زمین و عامل نگه
خواهد هر چند ا را با دهان خود خاموش کنند، و خدا جز به کمال رساندن نور خود نمیخواهند نور خد»می

. بدانید خداوند بار دیگر نظر انداخت و بعد از ما دوازده وصی از اهل بیتم برگزید و آنها (3)کافران را خوش نیاید «
ای غروب کند، ان که هر وقت ستارههای امت من قرار داد، مانند ستارگان در آسمرا یکی بعد از دیگری بهترین

ی فریبکاران و تنها باشند، نقشهشده میگِر هدایتی هدایتی دیگری طلوع خواهد نمود. آنها ائمهستاره
 .(4)رساند«گذاشتن واماندگان، آسیبی به آنها نمی

: )... ـقال ـله: صـــــدـقت ســـــل عـما ـبدا ـلك ؟ ـقال: ـيا أمري املؤمنني )ع(وِف رواـية عن أمري املؤمنني 
رِ ﴿أخربني عن قول اهلل تـعالى:  دأ ِة الأـقَ لـَ اُه ِِف َليأ نَزلأنـَ

َ
ا أ : نعم ـيا بيهس، ـقد ســـــأـلت عـنه )ع(ـقال  ﴾،ِإنَـّ

اُه ِإـنَّا  ﴿: أـما قوـله تـعالى: )ع(غريي ؟ ـقال: ال كراـمة لهم وـهذا علم ال يعلـمه إال ني أو ويص. ـقال  نَزلأنـَ
َ
أ

رِ  َلِة الأَقدأ ــتوى الرب على العر  أراد )ع(فنور أنزل على الدنيا. قال: كيف أنزل ؟ قال   ﴾ِِف َليأ : ملا اســ
ــوء بنورنا وإن نورنا من نوره، فأمر اهلل النور أن ينطق فنطق حول العر  فعلمت  ــا ضــ ــتضــ أن يســ

ــمـيت ـــجدا  لحالوة كالم نورـنا، فـلذـلك ســ الـقدر ـفإنـها لـنا وملن يتوالـنا،   املالئكـة ـبذـلك فخروا ـله ســ
وليس لغرينا فيه نصــيب، فكان نورنا عند العر  ناميا  صــباحا ، واملالئكة يســلمون علينا، فلما أن 
ــك ؟  ــيدي منذ كم نورهم تحت عرشــ ــه فنظر إلى نورنا فقال آدم: إلهي وســ خلق اهلل آدم رفع رأســ

 
 . 32التوبة:  -1
 .  380تحقیق محمد باقر األنصاري: ص -کتاب سلیم بن قیس -2
 .32توبه:  - 3
 . 380تحقیق محمد باقر انصاری: ص  – کتاب سلیم بن قیس  - 4
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ا آدم من قـبل أن خلقـتك وخلـقت  الى: ـي ارك وتـع ال والبحـار فقـال اهلل تـب ــمـاوات واألرض والجـب الســ
ت ِف بعض أنوارهم، فلمـا أن هب  آدم  ــرين ألف عـام وأـن أربعـة وعشــ دنيـا  )ع(والجنـة والنـار ـب إلى اـل

: ـبإذن ربهم. أـتدري أي إذن كـان ؟ ـقال: ال. ـقال: أنزل اهلل تـعالى )ع(كـاـنت اـلدنـيا مظلـمة، فـقال آدم 
لي النور اـلذي كـان لي، ـفأهبـطه اهلل تـبارك وتـعالى إلى جربائـيل: ـيا رب بحق محـمد وعلي إال رددت ع

ِف الدنيا وعا   )ع(إلى الدنيا فكان آدم يســــتضــــا بنورنا، فلذلك ســــمى ليلة القدر، فلما بقي آدم  
فيها أربعمائة سـنة أنزل اهلل عليه تابوتا  من نور له اثنا عشـر بابا ، لكل باب ويص قائم يسـري بسـرية 

الء ؟ ـقال اهلل عز وـجل: ـيا آدم، أول األنبـياء أـنت والـثاني نوو والـثاـلث إبراهيم األنبـياء. ـقال: ـيا رب من هؤ
ـ  ــيث ابنك  یوالرابع موَس والخامس عيـسـ ــياء أولهم شـ ــادس محمد خاتم األنبياء. وأما األوصـ والسـ

والثاني ســـام بن نوو والثالث إســـماعيل بن إبراهيم والرابع يوشـــع بن نون والخامس شـــمعون الصـــفا 
وآخرهم القائم من ولد محمد الذي أظهر به ديين على الدين كله  )ع(بن أبي طالب   والســــادس علي

ــيث وقبض آدم، فلذلك قال اهلل تعالى:﴿ِإنَّا  ــلم آدم التابوت إلى شــ ــركون. قال: فســ ولو كره املشــ
ِر   َلِة الأَقدأ نَزلأَناُه ِِف َليأ

َ
ِر   *أ َلُة الأَقدأ َراَك َما َليأ دأ

َ
َلُة الأَقدأ  *َوَما أ ٍر﴾ وإن نورنا أنزله اهلل َليأ هأ لأِف شــَ

َ
نأ أ ٌ مِّ ِر َخريأ

 إلى الدنيا حىت يستضا بنورنا املؤمنون ويعمى الكافرون.

نقل شده است: ».... به او فرمود: »راست گفتی، بپرس تا برایت آشکار گردد«.   )ع(در روایتی از امیرالمومنین
خبر ده: » ما آن را در شب قدر، نازل نمودیم «.  گفت: ای امیر المومنین، از این سخن خداوند متعال مرا

ای؟« گفت: نه، آنها کرامتی ندارند و این فرمود: »آری ای بیهس، آیا از کس دیگر هم در این مورد سوال نموده
نَزْلَناُه داند. فرمود: »اما این سخن خداوند متعال »علمی است که جز نبی یا وصی، کس دیگری آن را نمی

َ
ا أ ِإَن 

« با نازل کردن بر دنیا، نورانی و روشن نمود«. گفت: چگونه نازل نمود؟ فرمود: »هنگامی که ِفي َلْیَلِة اْلَقْدرِ 
باشد. خداوند به نور دستور یپروردگار بر عرش ایستاد اراده فرمود که با نور ما نورانی نماید که نور ما از نور او م

داد که صحبت کند، پس گراگرد عرش سخن گفت. مالئکه از شیرینی سخن نور ما دانستند و برایش به سجده 
باشد و کس دیگری شود که متعلق به ما و هر که ما را دوست بدارد میافتادند. از این رو است که قدر نامیده می

فرستند. هنگامی ما در عرش چون چراغ نجات است و مالئکه بر ما سالم میغیر از ما نصیبی در آن ندارد. نور  
که خداوند آدم را بیافرید، سرش را بلند کرد و به نور ما نگاه انداخت و گفت: خدای من و آقای من، از چه موقع 

قبل از اینکه باشد؟ خداوند تبارک و تعالی فرمود: ای آدم، بیست و چهار هزار سال نور ایشان زیر عرش تو می
ها و دریاها و بهشت و دوزخ را خلق کنم و تو در برخی از نورهای آنان بودی. ها و زمین و کوهتو و آسمان

ی پروردگارشان. آیا گفت: با اجازه )ع(به زمین هبوط نمود، دنیا تاریک و ظلمانی بود. آدم )ع(هنگامی که آدم
دانی چه شد؟« گفت: نه. فرمود: »خداوند متعال به جبرئیل نازل فرمود: ای پروردگار، به حق محمد و علی، می

کنم. خداوند او را به دنیا هبوط نمود و آدم از نور ما بهره برد و از این رو شب نوری که با من است را منعکس می

http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=18395&AyeID=6126
http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=18395&AyeID=6126
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. هنگامی که آدم چهارصد سال در این دنیا ماند و زندگی کرد خداوند تابوتی از نور را که شودقدر نامیده می
نمود. )آدم( گفت: ی انبیا سیر میدوازده در داشت نازل نمود که هر دری، وصی قائمی داشت که به سیره 

ی و دومینشان نوح، پروردگارا، اینان چه کسانی هستند؟ خدای عزوجل فرمود: ای آدم، اولین پیامبر  تو هست
سومین ابراهیم، چهارم موسی، پنجم عیسی و ششمین آنها محمد خاتم پیامبران است. اما اولین اوصیا شیث 
فرزند تو، دومین سام پسر نوح، سوم اسماعیل فرزند ابراهیم، چهارم یوشع فرزند نون، پنجم شمعون صفا و 

ها چیره ی دینندان محمد است که با او دینم را بر همهو آخرین آنها قائم از فرز   )ع(ششمین علی بن ابی طالب
گردانم هرچند مشرکان را خوش نیاید! فرمود: آدم تابوت را به شیث داد و قبض روح شد. از این رو خداوند می

دانی که شب قدر چیست * شبی که خیر آن فرماید: » ما آن را در شب قدر نازل نمودیم * و تو چه میمتعال می
 هزار سال است «. نور ما را خدا به دنیا نازل فرمود تا مومن از نور ما بهره بگیرد و کافر کور گردد. بیش از

ا بـعث اهلل محـمد ه مـل إـن ُة﴾، ـف اََلِئكـَ ُل املأ ه: ﴿َتَنزَّ ا قوـل ه اثـنا  )ص(وأـم  ومـعه ـتابوت من در أبيض ـل
وأمره عن ربه أن الحق   ص()عشـر بابا ، فيه رق أبيض فيه أسـامي االثين عشـر فعرضـه على رسـول اهلل

لهم وهم أنوار. قال: ومن هم يا أمري املؤمنني ؟ قال: أنا وأوالدي الحســن والحســني وعلي بن الحســني 
ومحـمد بن علي وجعفر بن محـمد وموَس بن جعفر وعلي بن موَس ومحـمد بن علي وعلي بن محمد 

معني، وبعدهم أتباعنا والحســـن بن علي ومحمد بن الحســـن صـــاحب الزمان صـــلوات اهلل عليهم أج
ٍر﴾ من كــل من ِف  مأ

َ
لِّ أ ــيعتنــا املقرون بواليتنــا املنكرون لواليــة أعــدائنــا. وقولــه: ﴿ِّن كــُ وشــ

الســماوات ومن ِف األرض علينا صــباحا  ومســاء إلى يوم القيامة، هي نور ذرييت، تســتضــاء بنا الدنيا 
 .(1)حىت مطلع الفجر عنا إلى يوم القيامة( 

 أنصار اإلمام املهدي )مكن اهلل له ِف األرض( - اللجنة العلمية
 الشيي ناظم العقيلي

ُل اْلَماَلِئَکةُ و اما در خصوص این سخن خداوند » « )مالئکه نازل شدند(، هنگامی که خداوند حضرت َتَنزَّ
ی سفیدی را مبعوث فرمود، به همراه او تابوتی از مروارید سفید بود که دوازده در داشت، در آن پارچه  )ص(محمد

عرضه نمود و از جانب پروردگارش امر نمود  )ص(بود که روی آن دوازده اسم نوشته شده بود. آنها را به رسولش
باشند«. گفت: آنها چه کسانی هستند ای امیرالمومنین؟ فرمود: »من و که حق با آنها است و آنها نورها می

ر بن محمد و موسی بن جعفر و علی بن موسی فرزندانم حسن وحسین و علی بن حسین و محمد بن علی و جعف
 

 .  101ص  1إلزام الناصب: ج -1
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ی ایشان و محمد بن علی و علی بن محمد و حسن بن علی و محمد بن حسن صاحب الزمان که بر همه
باشند. صلوات و سالم باد و بعد از ایشان، پیروان و شیعیان ما که قرین والیت ما و منکر والیت دشمنان ما می

ها و در زمین صبح و شب « )برای هر امری( به معنی برای هر آنچه در آسمانرٍ ُکلِّ أمو سخن خداوند که »ـِن 
شود تا سپیده )فجر( تا روز قیامت از شود. این نور فرزندان من است، دنیا با ما نورانی میتا روز قیامت واقع می

 . (1)ما طلوع کند«
 )خداوند در زمین تمکینش دهد( )ع(انصار امام مهدی - هیأت علمی

 شیخ ناظم عقیلی

****** 

 : چرا حکومت با شما سِر جنگ دارد؟۲۸۲پرسش 

 :282السؤال/ 

Sir(s),  
I am giving an academic presentation on your group and on Mahdism in Iraq 
at a Middle East Studies Conference in Washington DC next week.  Can you 
tell me:  

1( what else about your group needs to be known?  
2( whyل if Ansar al-Mahdi is indeed peacefulل the government of Iraq insists it 
is not?  

: information following the of opinion your me tell you can( 3................. it Is  
indeed Ansar al-Mahdi to which he refers?  
4( When is the Mahdi going to publicly emergeل and how will he prove he is 
the true Mahdi?  
Thank you.  
Timothy R. Furnish, Ph.D 

 
 . 101ص  1الزام الناصب: ج  - 1

http://www.memri.org/bin/articles.cgi?Page=archives&Area=sd&ID=SP188608
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 الَتجمة: 

ــوف أعطي عرض أكـاديمي عن مجموعتكم وعلى املـهدوـية ِف العراق ِف مؤتمر  ســـــادتي: ســ
 إلسبوع املقبل.دراسات الشرق األوس  ِف العاصمة واشنطن ِف ا

آینده در همایا مطالعات خاورمیانه در واشنگنت دی سی، من یک   یسروران ارجمند! هفته
 گروه شما و مهدویت در عراق دارم.  یسخنرانی دانشگاهی درباره

هل يمكنكم أن تخربوني عما يلي .. هل يمكنكم إعطائي معلومات أكرث أحتاج معرفتها 
 عنكم ؟ 

 إذا كان أنصار املهدي حقيقة مساملني، فلماذا الحكومة العراقية تصر على العكس ؟

هل يمكن أن تخربوني رأيكم بصـحة املعلومات بالراب  أدناه، وهل حقا  هذا الشـخب يقصـد 
 ...... أنصاراملهدي

 مىت يكون ظهور املهدي علنا ، وكيف أنه سوف يثبت أنه هو املهدي الحقيقي ؟ وشكرا .
 الدكتور: تموثي فرنا

 لطفًا در خصوص موارد زیر، اطالعاتی به من بدهید:....
 ی شما بدانم؟آیا ممکن است اطالعات بیشتری درباره -۱
 ورزد؟رخالف این مطلب اصرار میاگر انصار مهدی واقعًا صلح جو هستند، چرا دولت عراق ب -۲
شود بیان دارید، و آیا این شخص واقعًا لطفًا نظر خودتان را در مورد صحت اطالعاتی که ذیاًل ارائه می -۳

 منظورش انصار مهدی است....
 ظهور علنی مهدی چه هنگام خواهد بود؟ و او چگونه ثابت خواهد کرد که مهدی واقعی است؟ با تشکر.  -۴

 دکتر تیموتی فرنیش فرستنده: 

ك معنـا واهتمـاـمك  الجواب: ـــل ــكرا  ـلك على تواصــ ــيـد تيموثي فرنا تحيـة طيبـة، شــ الســ
 بقضيتنا، 

ا جواب أسئلتك فهو كما يأتي:  أم 
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 پاسخ:
ی ما اهتمام جناب آقای تیموتی فرنیش! با سالم و درود. از این که با ما ارتباط برقرار نمودی و به قضیه

 متشکرم. پاسخ سواالت شما به شرح زیر است:نشان دادی 

أخربتك ِف الرســائل الســابقة بأن  الســيد أحمد الحســن )اليماني املوعود( مرســل من قبل اإلمام 
إلى  )ع(إلى املسـيحيني، ومن الني إيليا   )ع(إلى املسـلمني، ومن عيىسـ  )ع(املهدي محمد بن الحسـن  

 اليهود.

دم که سید احمد الحسن )یمانی موعود( از طرف امام مهدی محمد بن های قبلی به شما اطالع دادر نامه
به سوی یهود   )ع(ها و از سوی ایلیای نبیبه سوی مسیحی  )ع(به سوی مسلمانان، از سوی عیسی  )ع(الحسن

 فرستاده شده است. 

ــلون إلى  ــعى األنبيـاء واملرســ ــهـا اليت ســ ى تحقيقهـا فهي األهـداف نفســ ا األهـداف اليت يتوخ  أمـ 
: )ليس بالطعام وحده يحيى ابن آدم )ع( یيقها، وســـأقتبس لك بعضـــا  من كلماته: )قال عيـســ تحق

 ولكن بكلمة اهلل(، وأنا عبد اهلل أقول لكم بالطعام يموت ابن آدم وبكلمة اهلل يحيى.

ایشان به دنبال تحقق همان اهدافی است که پیامبران و فرستادگان )الهی( در محقق ساختن آنها 
فرمود: »فرزند آدم فقط با غذا  )ع(دارم: »حضرت عیسی. برخی کلمات ایشان را به شما عرضه میاندکوشیده

گویم: فرزند آدم با غذا ی خدا به شما مییابد«؛ و من بندهی خدا نیز زندگی میماند بلکه با کلمهزنده نمی
 ماند.ی خدا زنده میمیرد و با کلمهمی

ــ  )ع(وكـدعوة موَس  )ع(راهيم وكـدعوة إب )ع(فـدعوتي كـدعوة نوو   )ع( وكـدعوة عيىســ
 .)ص( وكدعوة محمد

و دعوت  )ع(و دعوت عیسی )ع(و دعوت موسی )ع(و دعوت ابراهیم )ع(دعوت من همانند دعوت نوح
 است. )ص(محمد
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أن ينتشـر التوحيد على كل بقعة ِف هذه األرض هدف األنبياء واألوصـياء هو هدِف، وأبني التوراة 
واإلنجيل والقرآن، وما اختلفتم فيه، وأبني انحراف علماء اليهود والنـصارى واملـسلمني وخروجهم عن 

 .)ص(الشريعة اإللهية، ومخالفتهم لوصايا األنبياء

باشد. من این که توحید در تمام نقاط زمین منتشر گردد، هدف انبیا و اوصیا است که همان هدف من نیز می
نمایم و انحراف علمای یهود و نصارا و مسلمان، اید را تبیین میآنچه در آن اختالف کرده  تورات و انجیل و قرآن و

 سازم.را هویدا می )ع(شان با وصایای پیامبرانو خروج آنها از شریعت الهی و مخالفت

إرادتي هي إرادة اهلل ســبحانه وتعالى ومشــيئته. أن ال يريد أهل األرض إال ما يريده اهلل ســبحانه 
الى، أن تمتلا األرض قســطا  وعدال  كما مليت ظلما  وجورا ، أن يشــبع الجياع وال يبقى الفقراء وتع

ِف العراء، أن يفرو األيـتام بـعد حزنهم الطوـيل، وتـجد األراـمل ـما يســــد ـحاجتـها امـلادـية بعز وكرامة 
 .(1)والصدق( والرحمة العدل الشريعة ِف ما أهم يطبق أن …… وأن …… أن ……

ی من همان اراده و مشیت خدای سبحان و متعال است؛ این که اهل زمین نخواهند جز آنچه خدای اراده
آکنده گشته است، سبحان و متعال بخواهد؛ و زمین از قسط و عدل پر شود همان طور که از ظلم و جور 

دمان شوند، زنان شوهر مرده گرسنگان سیر شوند و فقیری در این میانه باقی نماند، ایتام پس از اندوهی دراز شا
ترین چیزهایی که در شریعت عدل چیزی بیابند؛ و.... و..... مهم -با عزت و احترام-برای رفع نیاز مادی خود 

 . (2)و رحمت و راستی وجود دارد، اجرا و پیاده شود«

ــي ــدام، وتعر ض السـ د وكانت هذه الدعوة املباركة قد انطلقت ِف العراق على عهد الطاغية صـ
واإلخوة األنصـار آنذاك إلى مطاردة قوى أمن ومخابرات النظام الصـدامي، السـيما  )ع(أحمد الحسـن  

 .(3)بعد اعَتاضه العلين على الجريمة اليت أقدم عليها الطاغية صدام حني دنس القرآن الكريم بدمه
 

 (.3إجابة السؤال رقم ) 1عن سؤال، راجع الجواب المنیر: ج )ع(الکلمات مقتبسة من جوابه  -1
 .3پاسخ پرسش شماره  1های روشنگر بر بستر امواج: ج کلمات برگزیده از پاسخ ایشان)ع(به پرسش، رجوع نمایید به کتاب پاسخ - 2
ستخف بکل القیم اإلنسانیة واألخالقیة والدینیة، فعمد إلی القرآن صدام حسین حاکم العراق لعنه الله وأخزاه إلی أبشع الجرائم، والقد أقدم طاغیة العراق  -3

ن حرمة القرآن الکریم وکتبه بدمه النجس القذر. واألعجب من ذلك انسالخ المسلمون عن المسؤولیة فلم یدافعوا عن حرمة قرآنهم، کما لم یدافع العلماء ع
إلسالمیة، فانسلخوا عن مسؤولیتهم خوفًا من شوکة الطاغیة الملعون، سواء في ذلك علماء السنة أم الکریم الذي جعله الله تعالی هادیًا لألمة ویمثل هویتهم ا

افع عن القرآن علماء الشیعة، فلم یعترض أحد منهم علی هذه الجنایة العظیمة بحق القرآن، بل أصبحوا ال یرغبون فیمن یعترض علی ذلك !! فلم یقف أحد ید
هـ . ق، مما جعل علماء السوء الذین یلهثون خلف الدنیا یبتعدون  1425/ جمادي األول/20.... وأنزل بیانًا في ذلك، وکان بتاریخ:  )ع(إال  السید أحمد الحسن 

ذلك في کتاب الجواب المنیر الجزء الثاني في جواب السؤال الثالث والعشرین من قسم األسئلة  )ع(عنه أبعدهم الله عن رضوانه، بل طرده بعضهم کما ذکر 
 العقائدیة.
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و برادران  )ع(حسنستمگر در عراق آغاز شد و در آن زمان سید احمد ال صداماین دعوت مبارک در زمان 
انصار شدیدًا مورد تعقیب نیروهای امنیتی و سرویس اطالعاتی صدام قرار گرفتند به ویژه پس از اعتراض علنی 

 .(1)ایشان به جنایتی که صدام ستمگر به آن دست زد که طی آن قرآن کریم را با خون خود آلوده ساخت

اس للجامعات الدينية الشـيعية، وِف وكان منطلق الدعوة مدينة النجف األشـرف املركز األسـ 
تلك األيام طرق اإلخوة األنـصار أبواب كل مراجع الـشيعة وعلماء الدين مبـشرين بالدعوة اليت طاملا 
انتظرتها البـشرية، وكانوا يحتجون عليهم باألدلة الكثرية اليت ـسأـستعرض لك بعـضها ِف موـضع 

ـــياء، وحلـيت لهم الحق من ـهذه الرســـــاـلة، ولكن هؤالء الفقـهاء اـلذين ـخا نوا أـماـنة األنبـياء واألوصــ
ــم اإلـمام املـهدي  اســ ا ـب ة اليت جمعوـه ــلطـة العريضـــــة واألموال الطـائـل لم يعجبهم أن يقع  )ع(الســ

ــموا آذانهم عن  ــاد، وصــ ــار اإللهي على أحــد غريهم، فكــان أن وقفوا موقف الرفض والعن االختي
ــتـماع ألدـلة اإلخوة األنصـــــار، ـبل وأكرث من ذـلك فـقد  ــرـعت ـماكنتهم اإلعالمـية وجـهاز االســ شــ

الوكالء املنتفعني املرتب  بهم بَتويج األكاذيب واإلشـاعات املغرضـة بقصـد صـد الناس عن الدعوة 
املباركة وتشــــويه أهدافها اإللهية الســــامية. ولم تقف املعركة مع فقهاء الســــوء عند هذا الحد، 

يســتســلمون أبدا  للهزائم الفكرية  فهؤالء الذين يخشــون كثريا  على عروشــهم املزيفة كانوا ال
ــع ألفكـارـها بني طبـقات املجتمع املختلـفة،  اليت ألحقتـها بهم اـلدعوة املـباركـة، واالنتشـــــار الواســ
فلجئوا إلى ســالو العاجزين فكريا  .. إلى ســالو الطواغيت عرب تحريض الحكومة اليت تتملقهم 

ســـــاجـد العـبادة اليت بنوـها من أموالهم واألحزاب اـلدائرة ِف فلكهم على الـعدوان على األنصـــــار وم 
 الخاصة.

ی شروع دعوت بود. در آن ایام، های دینی شیعه است، نقطهشهر نجف اشرف که مرکز اصلی دانشگاه
که بشارت دهنده به دعوتی بودند که بشریت –برادران انصار درب منزل تمام مراجع شیعه و علمای دینی 

دند و با دالیل فراوانی که برخی از آنها را در قسمت بعدی همین نامه به شما را ز   -دیرزمانی منتظر آن بوده است

 
 
های انسانی، اخالقی و دینی را تباه ترین جرایم اقدام ورزید و تمامی ارزشگر حاکم عراق که خداوند لعنتش کند و خوارش سازد به قبیحصدام حسین ستم  - 1

رض و اقدام به نوشتن آن با خون نجس خویش نمود. عجبا از شانه خالی کردن مسلمانان از مسوولیتشان که از حرمت قرآن دفاع ننمودند نمود، به قرآن تع
طاغوت باشد، دفاع ننمودند و از ترس  طور که علما از حرمت قرآن کریمی که خداوند آن را هدایتی برای امت قرار داده است و تمثیل هویت اسالمیشان می همان 

حتی  ملعون از مسوولیت خویش، شانه خالی نمودند، هم علمای شیعه و هم علمای سنی! هیچ یک از ایشان متعرض این جنایت بزرگ در حق قرآن نشدند،
 20ان در تاریخ .... ایش)ع(نسبت به کسی که معترض این قضیه شده بود نیز هیچ تمایلی نشان ندادند! هیچ کس از قرآن دفاع ننمود جز سید احمد الحسن

عمل انجام دادند؛ کسانی که پشت سر ای در این خصوص صادر نمود، در خصوص آنچه علمای بی هـ.ش.( بیانیه  1383تیر  18هـ.ق. ) 1425جمادی االولی 
های گونه که سید)ع(در کتاب پاسخت همان زنند در حالی که از آن دورند و از رضایت خداوند دورشان نموده حتی برخی از ایشان را طرد نموده اسمی َلهدنیا َله 

 های عقایدی ذکر فرموده است. در پاسخ به پرسش بیست و سوم در بخش پرسش 2روشنگر جلد 
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دارم، با آنها محاجه کردند و استدالل نمودند. ولی این فقها که در امانت انبیا و اوصیا خیانت ورزیدند عرضه می
گرد آورده بودند در نظرشان آراسته شده   )ع(و قدرت عریض و طویل و نیز اموال هنگفتی که به اسم امام مهدی

بود، نپسندیدند که اختیار الهی به دست کسی غیر از خودشان باشد. این عده از موضع عناد و لجاج، در مقابل 
های خود را در برابر شنیدن دالیل برادران انصار بستند. حتی باالتر از این، ماشین )دعوت( ایستادند و گوش

بردند، شروع کردند به نشر اکاذیب و شایعات ها میگاه وکالی مرتبط با آنها که از ایشان بهرهتبلیغاتی آنها و دست
مغرضانه با هدف جلوگیری از پیوستن مردم به دعوت مبارک و بد جلوه دادن اهداف الهی واالی آن. جدال با 

و پوشالی خود بسیار  های پوچفقهای سوء در همین حد متوقف نشد بلکه این عده که از واژگون شدن تخت
های فکری ی افکار دعوت مبارک بین اقشار مختلف جامعه و شکست واهمه داشتند، در برابر انتشار گسترده 

که بر آنها وارد آورده بود، به هیچ وجه سر تسلیم فرود نیاوردند، لذا به جهت ناتوانی فکری، به اسلحه پناه 
کردند و همچنین شان را میریک و تشویق حکومتی که چاپلوسیی طاغوتیان، از طریق تحبردند.... به اسلحه

 های هوادارشان به دشمنی با انصار و مساجدی که ایشان از اموال خویش برای عبادت بنا نموده بودند.گروه

ــىت منها  ــور شـ ــات تجد دائما  طريقها إلى التنفيذ على أرض الواقع وبصـ وكانت هذه التحريضـ
ر ملســاجدهم، ومحاوالت االعتقاالت التعســفية املت رة اليت تعر ض لها األنصــار والتهديم املتكر  كر 

 االغتيال والتهديد اليت لم تتوقف أبدا .

نمایاند، که برخی از آنها های گوناگونی رخ میی واقعی به صورت این تحریکات به طور مرتب در عرصه
ی مساجد آنها و نیز سازی چند بارهیرانهای خودسرانه و متعددی بوده که گریبانگیر انصار شد؛ وبازداشت

 بازداشت و تهدیدهایی که هیچ گاه پایانی نداشته است.

ــار بالبيانات الشـــاجبة املســـتنكرة واملســـريات اليت تؤكد على  كل ذلك كان يواجهه األنصـ
ــوء كـانوا يرون ِف رد ة  ــلمي الفكري لـلدعوة. ولـعل الحكوـمة ومن ورائـها فقـهاء الســ الخ  الســ

ـسلمية للدعوة إـشارة تنم عن موقف ضـعف، فتصـوروا أن تكثيف الضـغو  وتصـعيد وترية الفعل ال
 وسائل اإلرهاب كفيل بالقضاء على الدعوة اليت أقضت مضاجعهم.

بار منزجرکننده و شایعاتی که پیکانشان را بر خط فکری واالی دعوت نشانه گرفته انصار با چه بیانات تاسف
ی دعوت جویانهبسا که حکومت و در پس آن فقهای سوء در پاسخ به اعمال صلحبودند، مواجه نشدند. چه 

رفتارهایی از موضع ضعف انجام دادند و پنداشتند که افزایش فشارها و تشدید راهکار استفاده از ابزار ایجاد 
 تواند دعوتی را که آسایش را از ایشان ربوده بود، نابود سازد.ترس و وحشت، می
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حجة من العام الهجري املنصــــرم عقدت مرجعيات النجف ما يســــمى بمؤتمر ففي شــــهر ذي ال
املبلغني الذي عرضــت وقائعه بعض القنوات الفضــائية املرتبطة باملرجعيات واألحزاب املعتاشــة على 
ــار  ــريـحة ِف حض اـلدوـلة على اجتـثاث اـلدعوة واألنصــ دعمـها، وكـاـنت كلـماتهم ِف ـهذا املؤتمر صــ

القوة، وفعال  مـا أن ان ة دهم ليلي لبيوت ـب ة املختلفـة حمـل دوـل ــرت قوى أمن اـل اشــ تهى املؤتمر حىت ـب
ــريد  ــار وتشـ ــرات من األنصـ ــفرت عن اعتقال العشـ ــه أسـ ــار ِف طول محافظات العراق وعرضـ األنصـ
اآلخرين وترويع أطفالهم ونســائهم، ومســلســل االعتقال واملطاردة مازال مســتمرا  إلى هذه اللحظة 

 اليت أكتب بها.

های حجه سال قمری گذشته، مراجع نجف همایشی به نام مبلغین برپا کردند که برخی شبکهدر ماه ذی 
خوار آنها، رویدادهای آن را پوشش دادند و منتشر ساختند. سخنان آنها ای مرتبط با مراجع و احزاِب ریزهماهواره

ده از قوای قهریه بود و در کن کردن دعوت و انصار با استفادر این همایش، آشکارا در تحریک دولت بر ریشه
عمل نیز همین طور شد. به محض این که همایش پایان یافت، نیروهای امنیتی گوناگون دولت، شبانه به 

ها تن از انصار دستگیر شدند و برخی نیز های مختلف عراق یورش بردند و طی آن دههای انصار در استانخانه
ه وحشت افتادند. بازداشت و و تعقیب و اخراج پی در پی، همچنان و تبعید و آواره گشتند و کودکان و زنانشان ب

 ای که مشغول نوشتن هستم، ادامه دارد. تا همین لحظه

ــتطيع ـبالـتأكـيد الحكم على دعوتـنا من مالحـظة واقع ـهذه اـلدعوة اليت يزـيد عمرـها  أـنت تســ
ــنوات، ولعـلك ال تحـتاج إلى من ـيذكرك ـبأن  طبيـعة األـهداف ا ليت تتطلع دعوتـنا إلى على الثـمان ســ

تحقيقها ال تتناســب أبدا  مع منهج العنف، فالدعوة اليت قوامها إقناع الناس بفكر معني ما حاجتها 
 إلى العنف؟ 

ی آن قضاوت نمایی و رسد دربارهتوانید با بررسی وضعیت این دعوت که عمر آن به هشت سال میشما می
ر شود که ماهیت اهدافی که دعوت ما به دنبال محقق ساخته شاید نیاز نداشته باشی که کسی به شما متذک

آمیز سنخیتی ندارد. )اصواًل( دعوتی که پایه و اساس آن، بر اقناع آنها است، به هیچ وجه با رویکرد خشونت
 ای مشخص است، چه نیازی به خشونت دارد؟مردم با اندیشه

ــكوا مـنه دعوتـنا دائـما  هو  ـــته ـبل دعين أزـيدك إن ـما كـاـنت تشــ العنف، ـبل اإلرـهاب اـلذي ـمارســ
 وتمارسه سلطة املرجعية واألحزاب والحكومة من ورائها.
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اجازه بدهید بیش از این برای شما بگویم: آنچه دعوت ما همواره از آن شکایت داشته است، تندی و متوسل 
ی زمینهسها و حکومت در پی مرجعیت و گروهباشد. ترس و وحشتی که همواره سلطهشدن به خشونت می

 نمایند.خویش به آن اقدام نموده و می

نعم، الحكومة يحلو لها أن تلصــق بنا صــفة العنف، ولكن هذا أمر ينبغي أن يكون مفهوما  
لديك، فهذا هو ديدن الحكومات الطاغوتية، هي ال تسـتطيع أن تواجه الفكر بالفكر فتلجأ إلى 

القانون على خصــومها بهدف تهيئة الرأي الذريعة القديمة بإلصــاق صــفة الحركات الخارجة عن 
 العام لتصفيتهم بالقوة.

گرایی به ما بچسباند ولی شایسته است که این موضوع برای آری، حکومت دوست دارد که برچسب خشونت
توانند با اندیشه های طاغوتی است، که چون نمیی حکومتشما معنا و مفهومی داشته باشد؛ این شگرد و شیوه

گری و طغیانگری شود و به دشمنان خود برچسب یاغیدیشه بروند، به دستاویز قدیمی متوسل میبه مصاف ان
 کارگیری زور و خشونت در جهت مقابله با آنها آماده سازند.زند تا افکار عمومی را برای بهمی

اءة، ثم علـيك أن تالحظ أن  املرجعـيات اـلدينـية يطـيب لـها دائـما  أن تظهر للـناس بثوب الطهر والرب
ــومـها، فـتأتي هـنا الحـجة الـقديـمة الـجدـيدة؛  ــيـلة أو ذريـعة ملواجـهة خصــ ومن هـنا الـبد لـها من وســ

 أقصد حجة االتهام باملروق الديين والخطر على الناس.

درضمن شما باید مالحظه کنید که مراجع دینی همواره دوست دارند با لباسی پاک و پاکیزه بر مردم ظاهر 
کنند. در اینجا همان دستاویز کهنه ای برای رویارویی با دشمنان خود نیاز پیدا میبهانهشوند، لذا به ابزار یا 

 ی اتهام انحراف از دین و خطرناک بودن برای مردم است. شود؛ منظورم بهانهگر میجلوه

نعم، قد تقول: ولكنكم حملتم الســالو ِف يوم العاشــر من محرم، ولكن عليك أن تعلم أننا 
هذا مدافعني عن أنفسـنا ال أكرث، فالسـلطة املجرمة بلغت درجة الالعودة ِف مسـألة   كنا ِف عملنا

ــري عليه الدعوات اإللهية هو منهج  ــاء على دعوتنا، ولعلك تعلم أن  املنهج الذي تسـ ــفيتنا والقضـ تصـ
ــروع عن النفس فتتم  الحوار والربهان والحجة، وإن  هذا املنهج يمكن أن يتغري  ِف حالة الدفاع املشــ

 مواجهة الطواغيت بالسالو نفسه الذي يعتدون به.
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آری، ممکن است بگویی: ولی شما در دهم محرم سالح به دست گرفتید؛ لیکن باید بدانی که ما در این 
کن نمودن دعوت ما، به کردیم نه بیشتر. حکومت جنایتکار در نابود ساختن ما و ریشهکارمان، از خود دفاع می
کنند، های الهی بر مبنای آن حرکت میوسل شد و شاید بدانی که رویکردی که دعوت باالترین حد خشونت مت

وگو و برهان و استدالل است و این روش ممکن است به وضعیت دفاع مشروع از خود تغییر وضعیت رویکرد گفت
 کنند. یبرند، حمله مدهد و به دنبال آن )افراد( با همان سالحی که طاغوتیان با آن به ایشان یورش می

ـسيد تيموثي، كان من اللطيف لو أنك بينت لنا رأيك بهذه املهزلة اإلعالمية اليت عرضـتها قناة 
ــها  ــرحيات اليت كان يعرضــ ــرحية وتلك املســ ــلطة، وكان بإمكانك أن تقابل بني هذه املســ الســ
تلفزيون الطاغية صـدام واليت كان ضـحيتها نفس جالدي اليوم، فلسـت أشـك ِف أنك سـتصـل إلى 

 ناريو أقرب ما يكون إلى الفنتازيا أو الكوميديا السوداء !!سي

های دار تبلیغاتی که شبکهی این نمایش خندهجناب آقای تیموتی! چه خوب بود که نظر خودت را درباره
هایی که تلویزیون صدام طغیانگر پخش ها را با نمایشداشتی، و این نمایشاند بیان میرژیم به نمایش گذاشته

نمودی. من تردید ندارم که شما به سناریویی که مقایسه می -که قربانیان آنها همین جالدان امروزند-د کر می
 رسیدی!به فانتزی یا کمدی سیاه بسیار نزدیک است، می

ـــجاد  ـــبة من رـجال املـخابرات، وكـان قـبل ذـلك أـحد أفراد جـماـعة  -ـفامـلدعو أبو ســ وهو ـباملـناســ
ناه اآلالف الدوالرات، وهذه كذبة ال يصـــدقها حىت القصـــب الذي يقول إننا أعطي -مقتدى الصـــدر  

ـــها ِف  ــليعني بكـل جرائم القـتل اليت كـاـنت تـمارســ كـنا نبين ـبه مســـــاـجدـنا، ويقول إنـنا كـنا ضــ
ــرة، ويكفـيك دليال  على  -وـهذا معروف للجميع   -الحقيـقة   األحزاب املتـقاتـلة على النفوذ ِف البصــ

ا أيضـــا  إننا نســـتدل كذبه أن  االغتياالت ما تزال قائ مة على قدم وســـاق إلى اللحظة هذه ! وقال عن 
 على دعوتنا بأحد أفالم الرسوم املتحر كة ! هل ترى أن  هذه الفقرة األخرية تستحق التعليق ؟

که جزو نیروهای اطالعات بود و قبل از آن، یکی از عناصر گروه مقتدی صدر -آن فرد موسوم به ابوسجاد 
ای« که مساجدمان را با ایم. این دروغی است که حتی »ِنیگوید ما هزاران دالر به او دادهمی -رفتبه شمار می

ها در های ُکشت و کشتاری که احزاب و گروهگوید ما در تمام جنایتکند! وی میایم، آن را باور نمیآن ساخته
اند، دست و به آنها مبادرت ورزیده -دانندو همگان این را می-اند بصره برای پول در زد و خوردها داشته

ها تا همین لحظه کماکان ادامه دارد! وی از گویی او همین دلیل بس که دستگیری ایم! شما را بر دروغداشته
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آوریم! آیا به نظر شما این های انیمیشن برای دعوت خود دلیل میطرف ما گفته است که ما با یکی از فیلم
 نظر دارد؟!سخن وی ارزش پاسخ و اظهار 

ــيئة اهلل وحده، وعلى أية حال فإن  لظهوره  ا مىت يكون ظهور املهدي علنا  فهذا مرتب  بمشــ أم 
شـــرو  وعالمات تحقق أكرثها وعلى هذا األســـاس نحن نردد دائما : )يرونه بعيدا  ونراه قريبا (.  )ع(

ا كيف يعرف الناس املهدي   ــربه)ع(أم  ــن   ، فألقتبس لك أوال  هذا املثل الذي ضـ ــيد أحمد الحسـ السـ
 :)ع(

ی خداوند و اما این که ظهور مهدی چه زمان خواهد بود، موضوعی است که فقط منوط به مشیت و اداره
هایی دارد که بیشتر آنها محقق گشته است، و بر همین ، شرایط  و نشانه)ع(است. به هر حال ظهور آن حضرت 

بینند ولی ما نزدیکش دا و نراه قریبا« )ایشان آن را دور میاساس است که ما همواره تکرار می کنیم: »یرونه بعی
 )ع( را بشناسند، مثالی که سید احمد الحسن )ع(توانند مهدیبینیم(. در خصوص این که مردم چگونه میمی

 کنم: زده است را برای شما نقل می

يس من  )لو كان إنســـان يملك ســـفينة أو مصـــنعا  أو أي يشء يعمل فيه مجموعة من الناس أل
ــنع أو ـقاـئدا  لهؤالء الـناس. ثم إن ترك ـهذا وغرـقت  ــفيـنة أو ـمديرا  للمصــ املفروض أن يعني رـباـنا  للســ

 السفينة أو تلف املصنع أو حدث ضرر ما أال يوصف عمله هذا بالسفه أو عدم الحكمة.

اند را مالک ولای از مردم در آن به کار و فعالیت مشغ»اگر فردی یک کشتی یا کارگاه یا هر چیزی که عده
باشد، آیا وی نباید ناخدایی برای کشتی یا مدیری برای کارگاه یا راهبری برای این مردم تعیین کند و به کار 
بگمارد؟ و اگر آن فرد چنین کاری نکند و کشتی غرق شود یا کارگاه نابود گردد یا ضرری و زیانی حادث گردد، 

 گردد؟!قی نمیآیا این عمل او، سفیهانه و خالی از حکمت تل

ــنع أو قائدا  لهؤالء الناس، ولكنه لم يكن أعلمهم ِف  ــفينة أو مديرا  للمصـ ثم إن عنيَّ ربانا  للسـ
قيادة السـفينة أو إدارة املصـنع أو قيادة هؤالء الناس وحصـل نقب ِف إنتاج املصـنع أو حدث طارئ ما 

غيل املصــنع أو معالجة تســبب  ِف ضــرر معني كغرق الســفينة بســبب جهل هذا القائد بقانون تـشـ 
الطارئ، أال يوـصف عمله هذا بالـسفه أو مجانبة الحكمة، أ ليس من املفروض ومقتَضـ الحكمة 
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ــفيـنة  اختـيار أعلم املوجودين أو تزوـيد املخـتار ـبالعلم الالزم ليكون األكـفأ واألـقدر على قـيادة الســ
 وإيصالها إلى بر األمان وإدارة املصنع وتحقيق أفضل إنتاج.

وی ناخدایی برای کشتی یا مدیری برای کارگاه یا راهبری برای این مردم تعیین کند ولی آن فرِد انتخاب اگر 
شده در ناوبری کشتی یا مدیریت کارگاه یا اداره نمودن این عده، داناترین آنها نباشد و بر اثر نادانِی این راهبر به 

مثل -ای غیرمترقبه زیانی خاص به بار آید برای حادثهجویی ی مدیریت و به کار انداختن کارگاه یا چارهشیوه
شود؟ آیا یا از تولید کارگاه کم شود، آیا عمل این شخص به کم خردی و خامی توصیف نمی  -غرق شدن کشتی

کند که داناترین افراد یا کسی که به علم الزم مجهز باشد انتخاب شود تا بدیهی نیست و حکمت اقتضا نمی
ی کارگاه و محقق ساختن حداکثر ت الزم را برای راهبری کشتی و به سالمت رسانیدن آن و یا ادارهتوانایی و کفای

 وری، انتخاب گردد؟!بهره

ــنع أو قائدا  لهؤالء الناس وكان  ــفينة أو مديرا  للمصـ ــان عنيَّ ربانا  للسـ ــنا أن  هذا اإلنسـ ولو فرضـ
ــنع، ولك ــفيـنة وإدارة املصــ ـنه لم ـيأمر الـناس بـطاـعة ـهذا الرـبان أو أعلمهم وأـقدرهم على قـيادة الســ

ــب هواه ورغبته؛ ألنهم غري مأمورين بطاعة القائد املعني  ــرف الناس كل بحســ املدير أو القائد وتصــ
ــبب عدم أمره للناس بطاعة الربان أو القائد، أال يوصــــف بأنه جانب  ــرار بســ ــلت فون أو أضــ وحصــ

 در إن لم يأمر الناس بطاعته ؟!الحكمة إلى السفه، ثم ما فائدة تعيينه للقائد األق

اگر فرض بگیریم که این انسان، فردی را به عنوان ناخدای کشتی یا مدیر کارگاه یا راهبر این عده منصوب 
برداری از این کند و وی داناترین و تواناترین آنها در ناوبری کشتی یا مدیریت کارگاه باشد ولی مردم را به فرمان

شنوی زیرا مردم به حرف-دستور ندهد و هر کس طبق خواست و میل خودش عمل کند ناخدا یا مدیر یا راهبر 
گویند که و به همین دلیل هرج و مرج و خسارت به بارآید، آیا نمی -انداز مدیر تعیین شده مامور و مکلف نشده

دارد وقتی وی  او از حکمت به سفاهت میل کرده است؟! به عالوه به کارگماردن راهبری توانا چه فایده ای
 برداری از او دستور ندهد؟!مردم را به فرمان

ــيقول غري ـهذا )يـجب تعيني ـقاـئد ويـجب أن يكون ـلدـيه أو أن يزود  ال أظن أن  ـعاقال  حكيـما  ســ
 بكل ما يحتاج من العلم ويجب أن يأمر الذين يقودهم بطاعته(.

گمان نکنم هیچ فرد عاقل حکیمی چیزی غیر از این بگوید: باید راهبری تعیین شود و این فرد به تمام علومی 
که در این مسوولیت نیاز دارد مجهز باشد و یا این علوم در اختیار او قرار گیرد، و باید کسانی که او راهبر آنها 

 برداری از وی مکلف و ملزم نماید. است را به فرمان
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ا موجود ِف القرآن، فمع أول خليفة هلل سـبحانه ِف أرضـه وضـع هذا القانون وهو قانون معرفة وهذ
 خليفة اهلل وحجته على عباده، بل هو قانون معرفة اهلل؛ ألن بمعرفة خليفة اهلل يعرف اهلل.

: چنین چیزی در قرآن وجود دارد. با نخستین جانشین خدای سبحان در زمینش این قانون وضع شده است
باشد زیرا با شناخت قانون شناخت جانشین خدا و حجت او بر بندگانش. حتی این، قانون شناخت خداوند می

 گردد.جانشین خدا، خداوند شناخته می

رأِض ﴿فتعيني اإلمام والقائد وخليفة اهلل ِف قوله تعالى:  
َ َوِإذأ َقاَل َربَُّك ِللأَمالِئَكِة ِإنِّي َجاِعٌل ِِف األأ

ُس َلَك َقاَل ِإنِّ َخِليَفة    ِدَك َونَُقدِّ ُا ِبَحمأ بِّ ُن نُسـَ َماَء َونَحأ ِفُك الدِّ ُد ِفيَها َوَيسـأ سـِ َعُل ِفيَها َمنأ ُيفأ َتجأ
َ
ي َقالُوا أ

َلُمونَ  َلُم َما ال َتعأ عأ
َ
 .(1)﴾أ

به تعیین امام و رهبر و جانشین خدا در این کالم خداوند سبحان و متعال اشاره شده است: »و چون 
دهی که در آنجا دهم. گفتند: آیا کسی را قرار میای قرار میدگارت به فرشتگان گفت: من در زمین خلیفهپرور 

کنیم؟ گفت: آنچه گوییم و تو را تقدیس میها بریزد و حال آن که ما به ستایش تو تسیبح میفساد کند و خون
 .( 2)دانید«دانم شما نمیمن می

الى: وكون ـهذا الخليـفة هو األعلم ِف  ه تـع ُهمأ َعَلى ﴿قوـل ــَ ا ثُمَّ َعَرضــ اَء ُكلَّـهَ ـمَ ــأ ســ
َ َوَعلََّم آَدَم األأ

ُتمأ َصاِدِقنيَ  َماِء َهُؤالِء ِإنأ ُكنأ سأ
َ
نأِبُئوِني ِبأ

َ
اَلِئَكِة َفَقاَل أ  .(3)﴾املأ

های چیزها را به آدم ترین است: » و نامو در این سخن خداوند متعال آمده است که این جانشین، عالم
های این چیزها خبر گویید مرا به ناماموخت سپس آنها را به فرشتگان عرضه کرد و گفت: اگر راست میبی

 .(4)دهید«

هُ ﴿واألمر بطـاعـة هـذا الخليفـة ِف قولـه تعـالى:  ُت ِفيـِه ِمنأ ُروِحي َفَقُعوا لـَ هُ َونََفخـأ تـُ يأ وَّ ــَ ِإَذا ســ فـَ
 .(5)﴾َساِجِدينَ 

 
 . 30البقرة:  -1
 . 30بقره:  - 2
 . 31البقرة:  -3
 . 31بقره:  - 4
 . 29الحجر:  -5
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برداری از این جانشین دستور داده است: » چون آفرینشش را به پایان فرمانو خداوند با این سخن خود به 
 .(1)بردم و از روح خود در آن دمیدم، در برابر او به سجده بیفتید «

بل ومن يرجع للتوراة واإلنجيل ســيجد نصــوصــا  كثرية تنطبق تماما  مع النب القرآني ِف بيان 
 رفة اهلل هو هذه األمور الثالثة اليت بينتها(، انتهى.أن  قانون معرفة خليفة اهلل أو قانون مع

یابد کسی که به تورات و انجیل مراجعه نماید، متون فراوانی که به طور کامل با نص قرآن منطبق است می
که در آنها روشن شده است که قانون شناخت جانشین خدا یا قانون شناخت خدا، همین سه موضوعی است 

 پایان.  ام«که من بیان داشته

ــن  ـــيد أحـمد الحســ ــري الســ إلى أهم األمور اليت ُيعرف من خاللـها  )ع(ِف ـهذا النب املقتبس يشــ
، وهي إنه منصوص عليه ِف الكتب السماوية وأحاديث األنبياء السابقني، وهو أيضا  أعلم )ع(املهدي  

األرض اليت أهل األرض بما ِف الكتب الســـماوية جميعها، هو صـــاحب الدعوة إلى حاكمية اهلل ِف 
ال تتم إال  بطاعة من جعله اهلل حاكما . ويمكن معرفته كذلك من خالل األحاديث الكثرية اليت 
ما تركت شـيئا  يخصـه إال  بينته؛ صـفاته الخلقية والجسـمانية ومحل سـكنه ... والكثري غريها 

ون، وِف بعضــــها من األمور املختصــــة به، وُيعرف كذلك من خالل الرؤى امللكوتية اليت رآها املؤمن
 وهو من أمرهم بإتباعه.  )ع(رأى بعض املؤمنني عيىس 

 أنصار اإلمام املهدي )مكن اهلل له ِف األرض( - اللجنة العلمية
 األستاذ أبو محمد األنصاري

 )ع(ترین مواردی که از طریق آنها حضرت مهدیبه مهم )ع(در این متن برگرفته شده، سید احمد الحسن
ی ایشان نص های آسمانی و احادیث پیامبران پیشین، دربارهکند. این که در کتاب شود، اشاره میشناخته می

های آسمانی آمده است؛ و او وارد شده است؛ و نیز ایشان داناترین مردم زمین است به آنچه که در تمام کتاب 
برداری از کسی که خداوند او را حاکم گردانیده به حاکمیت خدا در زمین است که جز با فرمانصاحب دعوت 

توان از طریق احادیث فراوانی که تمام موضوع مرتبط با ایشان را بیان داشته آید. ایشان را میاست به دست نمی
جسمانی و محل سکونت آن  های اخالقی واعم  از ویژگی -و در این خصوص از چیزی فروگذار نکرده است 
های ملکوتی که مؤمنین شناخت.  همچنین از طریق خواب   -حضرت و... بسیاری از دیگر امور مربوط به ایشان

 
 . 29حجر:  - 1
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ای از مؤمنین حضرت ها، عدهتوان به شناخت ایشان دست یافت. در برخی از این خواب بینند نیز میمی
 دهد.شان دستور میرا دیده اند که آنها را به پیروی از ای )ع(عیسی

 )خداوند در زمین تمکینش دهد( )ع(انصار امام مهدی - هیأت علمی
 استاد ابو محمد انصاری 

****** 

 ی اعتقادات اخیر : پرسشی درباره۲۸۳پرسش 

 :283السؤال/ 

I was in contact with your people last year. I would like to re-establish 
contact and see what your opinion was of the recent arrest of a number of 
members of Jund al-Sama\'. 
Thank you. 
Dr. Timothy Furnish 

 Timothy Furnish  /USAاملرسل: 

 الَتجمة: 

صــــــال بكم العــام املــاهلل، وأود إعــادة التواصــــــل بكم ألعرف رأيكم حول كنــت على ات
 االعتقاالت األخرية لعدد من أعضاء جند السماء. شكرا .

 املرسل: الدكتور تموثي فرنا / أمريكا

ی من در گذشته با شما در تماس بودم. مایلم مجددًا با شما ارتباط برقرار کنم و ببینم نظر شما درباره
 دستگیری اخیر تنی چند از اعضای »جند السماء« چیست؟ با تشکر.

 فرستنده: دکتر تیموتی فرنیش / آمریکا 
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ــلى اهلل على محـمد وآـله األئـمة   الجواب: ــم اهلل الرحمن الرحيم، الحـمد هلل رب الـعاملني، وصــ بســ
 واملهديني وسلم تسليما .

ــول محمد ة روايات ت  )ع(وعن أهل بيته  )ص(روي عن الرسـ خرب بأن  هناك رايات ضـــالل تخرج عد 
، وإن من يســمون بجند الســماء هم أحد تلك الرايات الضــالة واليت أنكر صــاحبها (1)ِف آخر الزمان

ــس ـمذـهب آل محـمد ه هو اإلـمام املـهدي )ع(أهم أســ ، وأن ال وجود إلـمام ـغاـئب من )ع(، حـيث ادعى إنـ 
، وعلى أي حال فاعتقاداتهم باطلة ـضرورة ومخالفة لعـشرات أو )ع(ذرية اإلمام الحـسن العـسكري  

 مئات الروايات الشريفة. والحمد هلل رب العاملني.
 أنصار اإلمام املهدي )مكن اهلل له ِف األرض( - اللجنة العلمية

 الشيي ناظم العقيلي

 پاسخ:
بسم الله الرحمان الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله االئمة و المهدیین و سلم 

 تسلیمًا. 
دهد در آخرالزمان چندین روایاتی وارد شده است که خبر می )ع(و اهل بیت ایشان )ص(از حضرت محمد

شوند، یکی از همین اه آسمان( نامیده می. کسانی که به نام جند السماء )سپ(2)کندپرچم گمراهی خروج می
را منکر شده است  )ع(های مذهب آل محمدترین پایههای گمراهی هستند و صاحب آن، یکی از مهمپرچم

امام غایبی  )ع(ی امام حسن عسکریاست  و از ذریه )ع(زیرا وی ادعا کرده بود که او )خودش( امام مهدی
ها یا صدها روایات شریف در تضاد و تعارض می ا قطعًا باطل است و با دهوجود ندارد. به هر حال اعتقادات آنه

 باشد. و الحمد لله رب العالمین. 

 
وکنت أراه یرید غیري،  - )ع(یعني باسم القائم  -في مجلسه ومعي غیري، فقال لنا: )إیاکم والتنویه  )ع(عن المفضل بن عمر، قال: کنت عند أبي عبد الله  -1

المؤمنین ولیکفأن کتکفؤ   فقال لي: یا أبا عبد الله، إیاکم والتنویه والله لیغیبن سنینًا من الدهر ولیخملن حتی یقال مات هلك بأي واد سلك، ولتفیضن علیه أعین
ده بروح منه، ولترفعن اثنا عشر رایة مشتبهة ال یعرف أي من أي، قال: السفینة في أمواج البحر حتی ال ینجو إال  من أخذ الله میثاقه وکتب اإلیمان في قلبه وأی

ة في البیت التي  فبکیت، فقال لي: ما یبکیك ؟ قلت: جعلت فداك، کیف ال أبکي وأنت تقول ترفع اثنا عشر رایة مشتبهة ال یعرف أي من أي؟ قال: فنظر إلی کو
 . 147ص 51ئة ؟ قلت: نعم، قال: والله ألمرنا أضوء منها( بحار األنوار: ج: أهذه الشمس مضی)ع( تطلع فیها الشمس في مجلسه، فقال 

بپرهیزید از شهرت دادن از مفضل بن عمر نقل شده است: در مجلس ابو عبدالله)ع(نزد ایشان بودم و شخص دیگری نیز به همراه من بود. به ما فرمود: » - 2
ای ابا عبدالله، بپرهیزید از شهرت دادن. به خدا که امام شما ایشان کسی غیر از من باشد که فرمود: »  یعنی نام قائم)ع( دوست داشتم که منظور« ـ و فاش کردن

ی افتاد ولی دیده های سال از روزگار این جهان غایب شود و هر آینه شما در فشار آزمایش قرار گیرید تا آنجا که بگویند: امام مرد، کشته شد، به کدام درهسال 
های گرفتار امواج دریا، متزلزل و سرنگون شوید، و نجات و خالصی نیست جز برای کسی که خدا از او پیمان و اشک بارد، و شما مانند کشتی اهل ایمان بر ا

ری تشخیص ی روحی از جانب خود تقویتش نموده باشد. دوازده پرچم مشتبه برافراشته گردد که هیچ یک از دیگ گرفته و ایمان را در دلش ثبت کرده و به وسیله 
؟« و عرض کردم: فدایت گردم، چگونه نگریم در حالی که گرییچرا می(«. مفضل گوید: من گریستم. حضت فرمود: »داده نشود )حق از باطل شناخته نشود

رشید که در ایوان تابیده دهد: حضرت به شعاعی از خوشود؟. مفضل ادامه میفرمایید دوازده پرچم شبیه به هم که هیچ یک از دیگری بازشناخته نمیشما می
 . 147ص  51«. بحار االنوار: ج تر استبه خدا امر ما از این آفتاب روشن؟« عرض کردم: آری، فرمود: »بینیاین آفتاب را میبود اشاره کرد و فرمود: »
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 )خداوند در زمین تمکینش دهد( )ع(انصار امام مهدی - هیأت علمی
 شیخ ناظم عقیلی

****** 

 : درخواست دلیل از سید احمد الحسن)ع(۲۸۴پرسش 

إرسـال بعض أدلة عن السـيد أحمد الحسـن بخصـوص أنه  أرجو،  : السـالم عليكم284السـؤال/  
 ولكم جزيل الشكر والتقدير.، ولي الحجة املنتظر

 العراق -أحمد التميمي 

دهد او ولیِّ حجت منتظر است سالم علیکم. لطفًا برخی دالیل مربوط به سید احمد الحسن را که نشان می
 ارسال نمایید. با تقدیر و تشکر فراوان از شما.

 عراق –احمد التمیمی 

ــلى اهلل على محـمد وآـله األئـمة  ــم اهلل الرحمن الرحيم، الحـمد هلل رب الـعاملني، وصــ الجواب: بســ
 واملهديني وسلم تسليما .

 السالم عليكم ...

 پاسخ:
بسم الله الرحمان الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله االئمة و المهدیین و سلم 

 ًا. تسلیم
 سالم علیکم....

األدلة على صــدق دعوة الســيد أحمد الحســن كثرية وال يمكن أن أســردها ِف هذا املختصــر، 
واملوجودة على نفس املوقع،  )ع(ويمكنك االطالع عليها من خالل إصــــدارات أنصــــار اإلمام املهدي  

 كتب.ومنها مثال : كتاب )البالغ املبني( وكتاب )الوصية والويص( وغريها عشرات ال
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توانم آنها را در این مختصر شرح دهم. شما از دالیل صدق دعوت سید احمد الحسن فراوان است و نمی
توانید از آنها مطلع شوید، از جمله: طریق انتشارات انصار امام مهدی)ع( که روی همین سایت قرار دارد می

 ها کتاب دیگر.کتاب »البالغ المبین« و کتاب »وصیت و وصی« و ده

 ذكر لك اآلن دليال  واحدا  مع شرحه واالستدالل عليه وهو دليل )الوصية(:وسأ

 فأقول:

 کنم:به همراه شرح و وجه استدالل به آن را اشاره می -یعنی دلیل وصیت-اکنون فقط یک دلیل 
 گویم:و می 

 ليلة وفاته(: )ص(الدليل األول: )وصية الرسول محمد

وأنه أول  )ع(ه اليماني املوعود وأن ه من ذرية اإلمام املهدي  السـيد أحمد الحسـن أعلن عن نفسـه أن  
، وبني  أن  تـسمية اليماني النتـسابه للرـسول )ع(األوـصياء املهديني الذين يحكمون بعد اإلمام املهدي  

ــول محمد)ص( من مكة ومكة من تهامة وتهامة من اليمن، وهناك أحاديث  محمد)ص(، والرسـ
الرـسول محمد)ص( فهو يماني من هذه الجهة، وقد وـصفت مكة  تبني  ذلك، فكل من انتـسب إلى

ــمـية ـمذكورة ِف كـتاب )اليـماني  ـــباب أخر للتســ ــوص أنـها يـمانـية، وهـناك أســ ِف كثري من النصــ
ــيته على أن  من بعده إثنا  ــول ِف وصـ ــية والويص(، وقد نب الرسـ املوعود حجة اهلل(، وكتاب )الوصـ

وإن أول املهديني من ذرية اإلمام  )ع(من ذرية اإلمام املهدي  عشـر إماما ، ومن بعدهم إثنا عشـر مهديا   
 اسمه أحمد. وإليك نب الوصية: )ع(املهدي 

 دلیل نخست: وصیت حضرت محمد)ص( در شب وفاتش
باشد و نخستین سید احمد الحسن خود را به عنوان یمانی موعود و این که از نسل امام مهدی)ص( می

کنند، معرفی نموده است. ایشان بیان داشته م مهدی)ص( زمامداری میوصی ازمهدیین است که پس از اما
ی یمانی به دلیل انتسابش به حضرت محمد)ص( است، زیرا پیامبر)ص( از مکه است و است که وجه تسمیه

مکه از تهامه و تهامه از یمن. احادیثی هم وجود دارد که بر این معنا تصریح می کند. لذا هر کس که به حضرت 
)ص( منتسب باشد، از این جهت یمانی است. در متون بسیاری، مکه به یمانی توصیف شده است. دالیل محمد

گذاری وجود دارد که در کتاب »یمانی موعود، حجت الله« و »وصیت و وصی« به آنها دیگری هم برای این نام
و دوازده امام خواهد بود اشاره شده است. پیامبر)ص( در وصیت خود به صراحت بیان فرموده است که پس از ا
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ی امام مهدی)ع(، و نخستین مهدیین از نسل امام مهدی)ع(، احمد نام و پس از آنها، دوازده مهدی از ذریه
 دارد. متن وصیت چنین است:

الشــيي الطو  ِف الغيبة بســنده عن أبي عبد اهلل جعفر بن محمد، عن أبيه الباقر، عن أبيه ذي 
، قال: )قال رسول )ع(أبيه الحسني الزكي الشهيد، عن أبيه أمري املؤمننيالثفنات سيد العابدين، عن  

ــحيـفة ودواة، ـفأمال )ع(اهلل)ص( ِف الليـلة اليت كـاـنت فيـها وـفاـته لعلي  ــر صــ ــن، أحضــ : ـيا أـبا الحســ
رـسول اهلل)ص( وـصيته حىت انتهى إلى هذا املوـضع، فقال: يا علي، إنه ـسيكون بعدي اثنا عـشر إماما  

ــمائه عليا  ومن بعدهم اث اك اهلل تعالى ِف سـ ــم  ــر إمام سـ ــر مهديا ، فأنت يا علي أول األثين عشـ نا عشـ
املرتَضـ وأمري املؤمنني والصـديق األكرب والفاروق األعظم واملأمون واملهدي، فال تصـا هذه األسـماء 

 ألحد غريك.

رور عبادت کنندگان، ها سسند خودش از امام صادق از پدرش امام باقر از پدرش صاحب پینه  بهشیخ طوسی  
از پدرش حسین شهید پاک و طاهر از پدرش امیرالمومنین)ع( نقل نموده است که فرمود: »رسول خدا)ص( 
در شبی که از دنیا رفتند به علی)ع( فرمودند: ای اباالحسن! صحیفه و دواتی آماده کن. حضرت)ص( 

د: ای علی! پس از من دوازده امام خواهند بود وصیتشان را به امیرالمؤمنین)ع( امال فرمودند، تا به اینجا رسی
و بعد از آنها دوازده مهدی، و تو ای علی، اولین نفر از دوازده امام هستی. خداوند تبارک و تعالی تو را در آسمانش، 

ی تو، بین ی بزرگ پیامبر( و فاروق اعظم )به وسیلهعلی مرتضی و امیرمؤمنان و صدیق اکبر )تصدیق کننده
 شود( و مأمون و مهدی نامیده است و این اسامی برای احدی جز تو شایسته نیست.طل فرق گذاشته میحق  و با

ــائي، فمن ثبتهـا لقيتين غـدا    ومن  ــيي على أهـل بييت حي هم وميتهم وعلى نســـ ا علي، أـنت وصــ ـي
إذا طلقتـها ـفأـنا برئ منـها لم ترني ولم أرـها ِف عرصـــــة القـياـمة، وأـنت خليفيت على أميت من بـعدي فـ 
ــل مها إلى ابين  ــرته الوفاة فليسـ ــول، فإذا حضـ ــن الرب الوصـ ــل مها إلى ابين الحسـ ــرتك الوفاة فسـ حضـ
الحسـني الشـهيد الزكي املقتول، فإذا حضـرته الوفاة فليسـل مها إلى ابنه سـيد العابدين ذي الثفنات 

ســـل مها إلى ابنه علي، فإذا حضـــرته الوفاة فليســـل مها إلى ابنه محمد الباقر، فإذا حضـــرته الوفاة فلي
ــرـته الوـفاة  ــل مـها إلى ابـنه موَس الكـاظم، ـفإذا حضــ ــرـته الوـفاة فليســ جعفر الصـــــادق، ـفإذا حضــ
ــل مها إلى ابنه محمد الثقة التقي، فإذا  ــرته الوفاة فليســ ــا، فإذا حضــ ــل مها إلى ابنه علي الرضــ فليســ

ــل م ــرته الوفاة فليسـ ــا، فإذا حضـ ــل مها إلى ابنه علي الناصـ ــرته الوفاة فليسـ ها إلى ابنه الحســـن حضـ
الفاضــل، فإذا حضــرته الوفاة فليســل مها إلى ابنه محمد املســتحفظ من آل محمد،  فذلك اثنا عشــر 
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ــل مـها إلى ابـنه أول املقربني  ــرـته الوـفاة فليســ ــر مـهدـيا ، ـفإذا حضــ إـماـما  ثم يكون من بـعده اثـنا عشــ
حمد، واالســم الثالث املهدي، )املهديني( له ثالثة أســامي: أســم كاســمي وأســم أبي، وهو عبد اهلل وأ

 .(1)وهو أول املؤمنني(

ی ایشان و همچنین بر زنانم وصی ای علی! تو وصی  من و سرپرست اهل بیتم هستی چه زنده و چه مرده
کند، و هر من خواهی بود، پس هر کدام را که در عقد ازدواج من باقی گذاری فردای قیامت مرا مالقات می

بینم. تو پس از من بیند و نه من او را میطالق بدهی من از او بیزارم، و در قیامت نه مرا میکدام را که تو 
تم هستی. زمانی که وفات تو فرا رسید وصایت و جانشینی مرا به پسرم حسن که نیکوکار جانشین و خلیفه ام بر ام 

زندم حسین پاک و شهید بسپارد، و وقتی و رسیده به حق  است تسلیم نما. زمان وفات او که فرا رسید آن را به فر 
د عبادت کنندگان و صاحب ثفنات »علی« واگذار نماید، و هرگاه  که وفات او فرا رسید آن را به فرزندش آقا و سی 
د باقر تسلیم کند، و زمانی که وفات او رسید آن را به پسرش جعفر  زمان وفات او رسید آن را به فرزندش محم 

اه که وفات او فرا رسید به فرزندش موسی کاظم واگذار کند، و وقتی که وفات او فرا رسید گصادق بسپارد، و آن
د ثقه »تقی« بسپارد و  به فرزندش علی »رضا« تسلیم کند، و زمانی که وفات او رسید آن را به فرزندش محم 

وفات او رسید آن را به زمانی که وفات او فرا رسید آن را به فرزندش علی »ناصح« واگذار نماید، و زمانی که 
پسرش حسن »فاضل« بسپارد، و زمانی که وفات او فرا رسید آن را به فرزندش »محمد« که حافظ شریعت از 
آل محمد)ص( است بسپارد. این دوازده امام بود و بعد از ایشان دوازده مهدی خواهد بود. پس وقتی که زمان 

که اولین و برترین مقربین است تسلیم نماید، و او سه نام  وفات او رسید، وصایت و جانشینی من را به فرزندش
ه و احمد است و سومین نام او  دارد، یک نامش مانند نام من، و نام دیگرش مثل نام پدر من است و آن عبداللَّ

 . (2)مهدی خواهد بود و او اولین مؤمنان است«

( ِف وصــف أول املهديني من  وقول الرســول محمد)ص( ِف نهاية تلك الوصــية: )وهو أول املؤمنني
، وإال  فال يصــدق عليه وصــف )ع(يدل على أنه موجود قبل قيام اإلمام املهدي  )ع( ذرية اإلمام املهدي  

 )ع()أول املؤمنني(، بل يصــدق هذا الوصــف على أحد الثالثمائة والثالثة عشــر أنصــار اإلمام املهدي  
مام املهدي قبل قيامه، وإنه هو املمهد الرئييســ الخلب، وهناك روايات تدل أو تشــري إلى وجود ابن اإل

 ِف عصر الظهور، منها:

آورندگان است( این فرمایش پیامبر)ص( در پایان این وصیت یعنی »و هو اول المؤمنین« )و او اولین ایمان
 باشد داللت دارد بر این که وی قبل از قیام امامکه در توصیف نخستین مهدیین از نسل امام مهدی)ع( می

 
 . 150الغیبة الطوسي: ص  -1
 . 150غیبت طوسی: ص  - 2
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کند بلکه این ویژگی بر یکی از آورندگان« بر او صدق نمیمهدی)ع( موجود است وگرنه صفت »اولین ایمان
دهد یا اشاره باشد. روایاتی هست که نشان میسیصد و سیزده نفر از انصار مخلص امام مهدی)ع( منطبق می

باشد. ساز اصلی در عصر ظهور میینهدارد به این که پسر امام مهدی قبل از قیام آن حضرت حضور دارد و او زم
 از جمله:

ــول اهلل)ص(  ــمعت رسـ ــيي الطو  ِف الغيبة ..... عن حذيفة بن اليمان، قال: سـ ما أخرجه الشـ
: )إنه يبايع بني الركن واملقام اســمه أحمد وعبد اهلل واملهدي، فهذه أســماؤه   -وذكر املهدي -يقول  
 . (1)ثالثتها(

نقل از ... حذیفة بن یمان آورده است که گفت: از پیامبر خدا)ص( شنیدم که شیخ طوسی در غیبت خود به 
شود، نامش احمد و عبدالله و مهدی است، و این فرمود: »با او بین رکن و مقام بیعت میی مهدی میدرباره

 .( 2)باشد«های او میهر سه نام

صية السابقة لوجدتها متطابقة، ولو الحظت هذه األسماء وقارنتها مع أسماء أول املهديني ِف الو
ـــيل ـمذكور ِف  )ع(مع العلم أن  ـهذه البيـعة ال تنفي بيـعة اإلـمام املـهدي  بني الركن واملـقام على تفصــ

 كتاب )الوصية والويص(.

های نخستین مهدیین در وصیت سابق قیاس نمایی، آنها را با هم ها را مالحظه کنی و با ناماگر این نام
ی بیعت با امام مهدی)ع( بین رکن و مقام )به یابی. با علم به این که این بیعت نفی کننده یکسان و همانند می

 تفصیلی که در کتاب »وصیت و وصی« آمده است( نیست.

: قال: )كأني برايات من مصـر )ع(ومنها: أخرج الشـيي املفيد )رحمه اهلل( ِف اإلرشـاد عن الرضـا  
 .(3)دى إلى ابن صاحب الوصيات(مقبالت خضر مصبغات حىت تأتي الشامات فته

 
 . 305غیبة الطوسي: ص  -1
 . 305غیبت طوسی: ص  - 2
 .  250اإلرشاد: ص -3
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های روایت دیگر: شیخ مفید)رحمه الله( در ارشاد از امام رضا)ع( نقل کرده است که فرمود: »گویی پرچم
ها هدایت رسند و )از آنجا( به سمت فرزند صاحب وصیتآیند تا به شامات میبینم که از مصر میسبزرنگی را می

 .(1)شوند«می

فهو آخر األئمة املعصـومني األثين عشـر   )ع(هو صـاحب وصـايا األنبياء واألئمة ()عواإلمام املهدي 
ولذلك وصـــفه الرســـول محمد)ص( ِف الوصـــية اليت تقدم ذكرها بــــــــ )املســـتحفظ من آل محمد( 

، والرواية )ع(: )الحافظ ملا اســـتودع( أي الحافظ لوصـــايا األنبياء واألئمة )ع(وبرواية اإلمام الصـــادق  
 .)ع(تلك الرايات تهدى إلى ابن صاحب الوصيات أي إلى ابن اإلمام املهديتقول إن 

گانه ی معصوم دوازدههای انبیا و ائمه است و او آخرین امام از ائمهامام مهدی)ع( همان صاحب وصیت 
باشد و لذا حضرت محمد)ص( در وصیتی که پیشتر ذکر آن رفت، ایشان را به »المستحفظ من آل محمد« می

شریعت از آل محمد( توصیف نموده است. در روایت امام صادق)ع( ایشان به »الحافظ لما استودع«  )حافظ
)نگهدار آن چیزی که نزد او به امانت گذاشته شده است( یعنی نگهدار وصایای انبیا و ائمه)ع( توصیف شده 

 ی به فرزند امام مهدی)ع(.کنند یعنها هدایت میها به فرزند صاحب وصیتگوید آن پرچماست. این روایت می

: صــف  )ع(ومنها: ِف غيبة الشــيي الطو  ..... عن حذلم بن بشــري، قال: قلت لعلي بن الحســني  
ه عوف  ه وعالمـاتـه، فقـال: )يكون قبـل خروجـه خروج رجـل يقـال ـل لي خروج املهـدي وعرفين دالئـل

وج ـشعيب بن السـلمي بأرض الجزيرة ويكون مأواه تكريت وقتله بمسـجد دمشـق، ثم يكون خر
صـالا من سـمرقند، ثم يخرج السـفياني امللعون من الوادي اليابس وهو من ولد عتبة بن أبي سـفيان، 

 .(2)فإذا ظهر السفياني اختفى املهدي ثم يخرج بعد ذلك( 

یک روایت دیگر: در غیبت شیخ طوسی به نقل از.... از حذلم بن بشیر آمده است که گفت: به امام علی بن 
های او را به من بشناسان. عرض کردم: خروج حضرت مهدی)ع( را توصیف فرما و دالیل و عالمت  الحسین)ع(

فرمود: »قبل از خروج مهدی)ع( خروج مردی در سرزمین جزیره است که او را عوف سلمی گویند، و جایگاه او 
د، سپس خروج شود. پس از آن خروج شعیب بن صالح از سمرقنباشد و در مسجد دمشق کشته میتکریت می

 
 . 250ارشاد: ص  - 1
 . 294غیبة الطوسي: ص  -2
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سفیانی ملعون از وادی یابس )خشک( خواهد بود و او از فرزندان عتبة بن ابی سفیان است. چون سفیانی ظاهر 
 .(1)فرماید«شود و پس از آن خروج میگردد، مهدی)ع( پنهان می

ــفياني يظهر قبل  ــفياني، ومن املعلوم أن  السـ  وهذه الرواية تبني  أن  املهدي موجود قبل ظهور السـ
ه، وليس بـعده، إذن ال تنطبق ـهذه الرواـية على غري املـهدي  )ع(اإلـمام املـهدي  وهو عالـمة من عالـماـت

ــمائه عبد اهلل  )ع(األول من ذرية اإلمام املهدي   ــول)ص( بأنه أول املؤمنني وأن  أسـ ــفه الرسـ والذي وصـ
 وأحمد واملهدي.

باشد و نیز روشن است که سفیانی پیش دهد که مهدی قبل از ظهور سفیانی موجود میاین روایت نشان می
باشد و پس از او نیست. بنابراین های آن حضرت میگردد و او خود یکی از نشانهاز امام مهدی)ع( ظاهر می

یعنی همان کسی که پیامبر)ص( او را به »اولین -روایت مزبور فقط بر مهدی اول از نسل امام مهدی)ع( 
 منطبق است و نه کس دیگر. -الله و احمد و مهدی است، توصیف کردههای او عبدمومنین« و این که نام

ومنـها: عن أبي جعفر ِف خرب طوـيل، ـقال: )... إـياك وشـــــذاذ من آل محـمد ـفإن آلل محـمد وعلي 
ــني  مـعه  )ع(راـية ولغريهم راـيات ـفألزم األرض وال تتبع منهم رجال  أـبدا  حىت ترى رجال  من وـلد الحســ

ثم صار عند محمد بن  )ع(وسالحه، فإن عهد ني اهلل صار عند علي بن الحسني  عهد ني اهلل ورايته  
 .(2)ويفعل اهلل ما يشاء فألزم هؤالء أبدا  وإياك ومن ذكرت لك ...( )ع(علي 

کاران نسبت به( آل امام باقر)ع( در حدیثی طوالنی فرمود: ».... برحذر باشید از شذاذ )مخالفین و فریب
هایی، پس سر جای خود بنشینید رای آل محمد و علی یک پرچم است و برای دیگران پرچممحمد)ع( زیرا که ب

ی پیامبر و و ابدا حرکتی نکنید و از هیچ کس پیروی نکنید تا این که مردی از فرزندان حسین)ع( که عهدنامه
سپس نزد  ی پیامبر)ص( نزد علی بن الحسین)ع( بودپرچمش و سالحش همراه او است بیاید، و عهدنامه
دهد. همیشه همراه ایشان باش و برحذر باش از آنهایی محمد بن علی)ع( و خداوند هر چه بخواهد انجام می

 .(3)که برایت ذکر کردم...«

 
 . 443غیبت شیخ طوسی: ص  - 1
 . 96ص  2إلزام الناصب: ج -2
 . 96ص  2الزام الناصب: ج  - 3
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ــيين ال يمكن أن يكون هو اإلـمام املـهدي  ــتلزم )ع(وـهذا الرـجل الحســ ؛ ألـنه إذا قلـنا ـبذـلك يســ
ــتلزم حرـمة إتـباع راـية اليـماني )ع(املـهدي القول بحرـمة إتـباع كـل راـية قـبل قـيام اإلـمام  ، وـهذا يســ

 اليت هي أهدى الرايات واملأمور بإتباعها وأن  امللتوي عليها من أهل النار.

تواند باشد زیرا اگر ما قایل به این امر باشیم، مستلزم آن تواند خود امام مهدی)ع( میاین مرد حسینی نمی
شود( قایل گردیم که ی که قبل از قیام امام مهدی)ع( )برافراشته میاست که به حرام بودن پیروی از هر پرچم

ترین پرچم است کننده این خود مستلزم حرمت پیروی از پرچم یمانی خواهد بود؛ درحالی که پرچم یمانی هدایت
 کننده به آن از اهل آتش است!ایم و پشتو مامور به پیروی از آن گشته

س، ومن إذن، فهذه الرواية ال تنطبق إال    على اليماني املأمور بطاعته فق  ِف عصـــر الظهور املقد 
ــيين ويص )ع(قول اإلـمام الـباقر  ـــية، أي: إن  ذـلك الرـجل الحســ : )مـعه عـهد ني اهلل( والعـهد هو الوصــ

وابنه املهدي األول  )ع(وصــــاحب وصــــية )عهد(، وال يوجد ويص ِف عصــــر الظهور غري اإلمام املهدي 
ــا من الرو فال  )ع(اـيات الســــابـقة، وقلـنا إن  تـلك الرواـية ال تنطبق على اإلـمام املـهدي كـما هو واضــ

 .)ع(يبقى غري املهدي األول من ذرية اإلمام املهدي 

باشد. بنا لذا این روایت منحصرًا بر یمانی که فقط اطاعت از وی در عصر مقدس ظهور الزم است منطبق می
ی پیامبر همراه او است( و عهدنامه همان وصیت است؛ الله« )عهدنامهبر فرمایش امام باقر)ع( »معه عهد نبی  

یعنی این مرِد حسینی، وصی و صاحب وصیت )عهدنامه( است و از روایات پیش گفته شده هم به روشنی 
ای وجود ندارد. همچنین گفتیم آید که در عصر ظهور غیر از امام مهدی)ع( و پسرش مهدی اول، وصی  برمی

ت بر امام مهدی)ع( منطبق نیست لذا غیر از مهدی اول از نسل امام مهدی)ع( کس دیگری باقی که این روای
 ماند.نمی

ويتضـا من خالل هذه الروايات ورواية الوـصية مع مقارنتها مع رواية أو روايات اليماني أن  الراية 
مكن أن تكون هناك الوحيدة املأمور بطاعتها هي راية اليماني الويص الحســيين املهدوي؛ ألنه ال ي

ة رايات مأمور بطاعتها ِف زمن واحد، بل بعض الروايات الســابقة حصــرت الطاعة ِف راية واحدة  عد 
 ال غري.

شود که تنها پرچمی که دیگران با مقایسه کردن این روایات و روایت وصیت، با روایت یا روایات یمانی روشن می
شود که در یک زمان، افراد به به اطاعت از آن مامورند، پرچم یمانی، وصی  حسینِی مهدوی است زیرا نمی
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ف شده باشند؛ چرا که برخی روایات که پ یشتر بیان شد، اطاعت را در یک پرچم و پیروی از چندین پرچم مکل 
 الغیر منحصر دانسته است. 

ـــية عـند املوت من التكـاليف اليت أوجبـها اهلل تـعالى على العـباد ِف قوـله تـعالى:  َب ﴿ـفالوصــ ُكتـِ
َرِبنَي  َديأِن َواألقأ َوالـِ

ُة ِللأ يـَّ ــِ َوصــ
ا  الأ ُت ِإن َتَرَك َخريأ َوأ َدُكُم املأ حـَ

َ
َر أ ــَ ا  َعَلى َعَليأُكمأ ِإَذا َحضــ ُروِف َحقـ  َعأ املأ بـِ

ُتَِّقنيَ   .(1)﴾املأ

وصیت به هنگام مرگ، یکی از تکالیف است که خدای متعال در این آیه بر بندگانش واجب فرموده است:» 
ی پدر و مادر و خویشاوندان، از هرگاه یکی از شما را مرگ فرا رسد و خیری بر جای گذارد، مقرر شد که درباره

 .(2)ی پرهیزگاران است «ند و این شایستهروی انصاف وصیت ک

ــول محـمد)ص( ـقد توفى ولم يوص عـند وـفاـته فيكون ـبذـلك ـقد  فال يمكن أن يكون الرســ
ــول قد أوح فال يوجد  ــاه من ذلك(، وبما أنه البد أن يكون الرســ خالف كتاب اهلل تعالى )وحاشــ

ــية غري الرواية اليت نقلتها لك، وبإنكارها تنتفي ال ــية أي ال يوجد لها، أي: نب نب لتك الوصـ وصـ
 ِف السنة املنقولة عن العَتة الطاهرة.

امکان ندارد که حضرت محمد)ص( در حالی وفات کرده باشد که به کسی وصیت ننموده باشد زیرا در این 
و چه دور است سر زدن چنین چیزی از آن وجود –صورت آن حضرت با کتاب حق تعالی مخالفت ورزیده است 

ز آنجا که قطعًا پیامبر وصیت نموده، و از آن وصیت به جز روایتی که برای شما نقل کردم متن و ا -مقدس
ماند و به شود یعنی مصداقی برای آن باقی نمیدیگری بر جای نمانده است و با انکار آن، وصیت منتفی می

ت است که از عترت پاک نقل شده است.  عبارت دیگر: )قطعًا( متنی از سن 

ــت و ــية وقد نصـ ــية، ومنها حددت وصـ ــياء يعرفون بالوصـ ــارت روايات كثرية على أن  األوصـ أشـ
 الرسول محمد)ص(:

 
 . 180البقرة:  -1
 . 180بقره:  - 2
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شوند که از این جمله ی وصیت شناخته میروایات بسیاری اشاره و صراحت دارد به این که اوصیا به وسیله 
 باشد.)اوصیا( وصیت حضرت محمد)ص( می

: بما يعرف صـاحب هذا األمر ؟  )ع(ت ألبي عبد اهلل منها: عن الحارث بن املغرية النصـري، قال: قل
 .(1)قال: )بالسكينة والوقار والعلم والوصية( 

گوید: به امام ابوعبدالله)ع( عرض کردم: صاحب این امر ی نصری میاز جمله این روایت: حارث بن مغیره
 .(2)شود؟ حضرت فرمود: »با سکینه و وقار و علم و وصیت«با چه چیزی شناخته می

، ِف حديث طويل، قال: )... يعرف صــاحب هذا األمر بثالث خصــال ال )ع(ومنها: عن أبي عبد اهلل  
ــيته ...  ــيه، وعنده ســـالو رســـول اهلل)ص( ووصـ تكون ِف غريه: هو أولى الناس بالذي قبله، وهو وصـ

 .(3)الحديث(

شود امر با سه خصلتی شناخته میو این روایت: امام صادق)ع( در حدیثی طوالنی فرمود: »....صاحب این 
باشد، و سالح رسول که در کسی غیر از او نیست: او سزاوارترین مردم به پیشین خود است، و او وصی او می

 .(4)خدا و وصیت ایشان نزد او است....«

ا يويص إلى من يرـيد ! ال واهلل ولكن عـهد )ع(ومنـها: وعن أبي عـبد اهلل  ، ـقال: )أترون املويص منـ 
 .(5)اهلل ورسوله)ص( لرجل فرجل حىت ينتهي األمر إلى صاحبه( من

کند، به هر کس بخواهد کنید هر کس از ما که وصیت میو این روایت: امام صادق)ع( فرمود: »آیا گمان می
کند؟! نه به خدا، چنین نیست. بلکه )امر امامت( عهد و فرمانی است از جانب خدا و پیامبر او)ص( وصیت می

 .(6)ردی پس از شخصی دیگر تا امر به صاحبش برسد«برای ف

 
 . 138اإلمامة والتبصرة: ص  -1
 . 138االمامة و التبصرة: ص  - 2
 . 88ص 1الهداة: ج، إثبات 428ص 1الکافي: ج -3
 . 88ص  1؛  اثبات الهداة: ج   428ص  1کافی: ج  - 4
 . 307ص 1الکافي: ج -5
 . 307ص  1کافی: ج  - 6
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ــف األئـمة   )ع(ومنـها: ـقال عـبد اهلل بن أبي الـهذـيل عـندـما ُس ُـئل عن اإلـماـمة كالـما  طويال  ِف وصــ
ــية واإلمامة، ال تخلو األرض من  ــالم املعروفون بالوصـ ــول عليه وعليهم السـ منه: )... وهم عَتة الرسـ

 وقت وأوان ..(. حجة منهم ِف كل عصر وزمان وِف كل

و این روایت: عبدالله بن ابی هذیل هنگامی که از امامت در حدیثی طوالنی در وصف ائمه)ع( از ایشان 
سوال کرد، فرمود: ».... اینان خاندان رسول خدا )که بر او و ایشان سالم باد( هستند که به امامت و وصایت 

 وانی، زمین خالی از حجتی از بین آنها نیست....«.شوند. در هیچ عصر و زمانی و هیچ وقت و اَ شناخته می

ثم قال تميم بن بهلول حدثين أبو معاوية عن األعما عن جعفر بن محمد )عليهما الســــالم( ِف 
 .(1)اإلمامة مثله سواء

سپس تمیم بن بهلول به من گفت که ابو معاویة بن اعمش از جعفر بن محمد)ع( در موضوع امامت مثل 
 .(2)گفت چنین چیزی به من

، قال: )... اســمه اســم ني ما أشــكل عليكم فلم يشــكل عليكم عهد )ع(ومنها: عن الباقر  
 .(3)ني اهلل ورايته وسالحه ... (

و این روایت: امام باقر)ع( فرمود: ».... نامش نام پیامبری است، هر چیزی برای شما ایجاد شبهه کند، عهد  
 .(4)گذارد....«ای باقی نمیبرایتان اشکال و شبههپیغمبر خدا و پرچمش و سالحش 

ـــتأذـنت على أبي عـبد اهلل  ــمعـته يقول ِف  )ع(ومنـها: عن مـعاوـية بن وـهب، ـقال: اســ ـفأذن لي فســ
كالم له: )يا من خصــنا بالوصــية وأعطانا علم ما مَضــ وعلم ما بقى وجعل أفئدة من الناس تهوى 

 .(5)إلينا وجعلنا ورثة األنبياء( 

 
 . 57ص 1عیون أخبار الرضا: ج -1
 . 57ص  1عیون اخبار رضا)ع(: ج  - 2
 .  96ص  2إلزام الناصب: ج -3
 . 96ص  2الزام الناصب: ج  - 4
 . 149بصائر الدرجات: ص -5
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ی ورود طلبیدم. ایشان به من اجازه دادند گوید: از امام ابوعبدالله)ع( اجازهاین روایت: معاویة بن وهب میو  
فرمود: »ای کسی که ما را به وصیت مخصوص گردانیدی و به ما علم گذشته و و شنیدم که ضمن روایتی می

 .(1)و ما را وارث انبیا گردانیدی« های مردمان را متمایل به ما ساختیمانده عطا فرمودی و دلعلم باقی

ــمعـته يقول: )اللهم ـيا من أعـطاـنا علم )ع(ومنـها: عن مـعاوـية بن وـهب، عن أبى عـبد اهلل  ، ـقال: ســ
 .(2)ما مَض وما بقى وجعلنا ورثة األنبياء وختم بنا األمم السالفة وخصنا بالوصية(

فرماید: ست که گفت: شنیدم که ایشان)ع( میو از جمله: از معاویة بن وهب از ابو عبدالله)ع( نقل شده ا
»بار خدایا! ای کسی که به ما علم آنچه را که گذشته و آنچه را که باقی مانده است عطا فرمودی و ما را وارث 

 .(3)های گذشته را به ما ختم فرمودی و وصیت را مخصوص ما گردانیدی«انبیا قرار دادی و امت

ــل، إن  :)ع(ومنها: قيل ألبي عبد اهلل   ــية الظاهرة وبالفضــ ــا يعرف اإلمام ؟ قال: )بالوصــ بأي شــ
اإلمام ال يستطيع أحد أن يطعن عليه ِف فم وال بطن وال فرج فيقال كذاب ويأكل أموال الناس وما 

 . (4)أشبه ذلك(

شود؟ فرمود: »به وصیت و این روایت: به امام صادق)ع( عرض شد: امام چگونه و با چه چیزی شناخته می
ای وارد کند؛ به این ی دهان و شکم و فرج طعنهتواند نسبت به امام دربارهره و به فضیلت؛ هیچ کس نمیظاه

 .(5)خورد و مانند اینها«گو است و مال مردم را میکه بگوید او دروغ

ه بني )ع(ومنهـا: عنهم ــر يبـايعوـن ــعـة عشــ ة وبضــ : )... يخرج من مكـة هو ومن معـه الثالثمـاـئ
ــمه الركن واملـقام معـ  ــالـحه ووزيره مـعه، فيـنادي املـنادي بمكـة ـبإســ ه عـهد ني اهلل)ص( ورايـته وســ

وأمره من الـسماء حىت يـسمعه أهل األرض كلهم اـسمه اـسم ني. ما أـشكل عليكم فلم يـشكل 
 .(6)عليكم عهد ني اهلل)ص( ورايته وسالحه ...(
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همراهانش که با وی میان رکن و مقام  اند: ».... سپس او و سیصد و اندی ازو این روایت: ائمه)ع( فرموده
شوند. عهد پیامبر خدا و پرچم و سالحش همراهش است و وزیرش در کنار او کنند از مکه خارج میبیعت می

شنوند. ی اهل زمین میزند به نام او و امرش، تا این که همهباشد. منادی از آسمان در مکه صیحه میمی
رای شما ایجاد اشکال یا شبهه کند، عهد )وصیت( و پرچم و سالح پیامبر نامش نام پیامبری است. هر چیزی ب

 .(1)گذارد....«گونه شبهه و اشکال برایتان باقی نمیخدا)ص( جای هیچ

ومنها: ِف خرب الراهب الذي التقى الرسـول محمد)ص( قبل الرسـالة: )إلى أن قال: ......... قال لنا: 
ان واهلل ســيخرج قريب فيدعو الناس إلى شــهادة أن ال إله إال  اهلل تســمعان مين هذا واهلل ني آخر الزم 

ا أن  ـفإذا رأيتم ذـلك ـفاتبعوه، ثم ـقال: ـهل وـلد لعـمه أبي طـاـلب وـلد يـقال ـله علي ؟ فقلـنا: ال، ـقال: إـم 
يكون قد ولد أو يولد ِف ســـنته هو أول من يؤمن به نعرفه وإنا لنجد صـــفته عندنا بالوصـــية كما 

 .(2)النبوة ..........(نجد صفة محمد ب

و از جمله: در خبر راهبی که حضرت محمد)ص( را قبل از رسالتش مالقات نموده بود: »تا این که گفت:... 
شود و مردم را به شهادت به به ما گفت: از من بشنوید که به خدا سوگند پیامبر آخرالزمان به زودی خارج می

را دیدید، پیرویش کنید. سپس گفت: آیا از عمویش ابوطالب فرزندی به کند؛ اگر او »ال اله اال الله« دعوت می
نام »علی« متولد شده است؟ گفتیم: نه. گفت: چه به دنیا آمده باشد و چه بیاید در دورانش، طبق آنچه ما 

 طور که صفت شناسیم همانآورد و ما صفت او را به وصیت میدانیم او اولین کسی است که به او ایمان میمی
 . (3)شناسیم....«محمد را به نبوت می

ت  ــ  ــية، ومنها من خصـ ــياء يعرفون بالوصـ وهذه الروايات واألخبار بمجموعها تدل على أن  األوصـ
 وصية الرسول محمد.

شوند؛ از و این اخبار و روایات در مجموع داللت دارد بر این که اوصیا از طریق وصیت شناخته و معرفی می
 اند.در وصیت حضرت محمد)ص( تخصیص یافتهجمله آن )اوصیایی( که 

 
 . 223ص  25بحار االنوار: ج  - 1
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ــه أحمدكم  ــية الرســـول محمد)ص( هو نفسـ فإن قال قائل: من يقول إن  أحمد املذكور ِف وصـ
 فلعله يكون غريه أو يأتي ِف املستقبل، وأيضا  يوجد كثري من الناس بهذا االسم ؟؟

محمد)ص( همین احمد شما است؟ اگر کسی بگوید: چه کسی گفته که احمد ذکر شده در وصیت حضرت  
آید. عالوه بر این، افراد زیادی به این نام وجود شاید کسی غیر از او باشد یا چه بسا فردی است که در آینده می

 دارد!!

أقول: كون الوصـــية من أهم األدلة اليت تدل على الحجج، فال يمكن ألحد أن يدعي الوصـــية 
ـــبب  كـذـبا  وزورا ؛ ألـنه لو قلـنا ـبإمكـان ذـلك ــتكون ســ ـــية دلـيل ـهداـية ـبل ســ النتفى كون الوصــ

الضـــاللة والعياذ باهلل، فال يمكن ألحد أن يدعي الوصـــية وأنها تنب عليه باالســـم، وهذا التاريي 
ــول اهلل)ص( أو أـنه الـباقر أو  ـــية رســ ـــجاد امـلذكور ِف وصــ أـماـمك ـهل يوـجد أـحد ادعى أـنه علي الســ

ا، فحاشا اهلل عز   وجل أن يمكن املدعني واملنتحلني من انتحال الوصية، الصادق ... وهكذا هلم جر 
وأن  الوصـــية تنب   )ع(وهذا بحد ذاته إعجاز الهي. إذ لم نجد أحدا  ادعى أنه أحد األئمة األثين عشـــر

 على اسمه.

های )الهی( ترین دالیل و شواهدی است که بر حجتگویم: از آنجا که وصیت یکی از مهمدر پاسخ می
هیچ کس این توانایی را ندارد که به دروغ ادعای وصایت کند زیرا اگر چنین چیزی عملی باشد، داللت دارد، لذا  

رود و حتی ممکن است خود عامل گمراهی و این ویژگی وصیت که »دلیل و راهنمای هدایت است« از بین می
وصیت بر نام او صراحت تواند )به دروغ( ادعا کند که وصی است و  لذا هیچ کس نمی  -پناه بر خدا-ضاللت شود  

دارد. تاریخ پیش روی شما است؛ آیا دیده شده است که کسی ادعا کند وی علی سجاد)ع( مذکور در وصیت 
باشد؟ از حق تعالی بسی به دور است که این امکان را در پیامبر)ص( است، یا وی باقر یا صادق)ع( یا.... می

ا به خود ببندند و مدعی آن شوند. این به خودی خود، بازارن قرار دهد که وصیت ر اختیار مدعیان و دغل
گانه)ع( بوده است و ی دوزادهایم که ادعا کند وی یکی از ائمهای الهی است زیرا ما احدی را نیافتهمعجزه

 وصیت به اسم او اشاره دارد.  

كن عند قيامه أيضــا ، فهل يم )ع( ثم إن  وصــية الرســول محمد)ص( ســيحتج بها اإلمام املهدي  
ــكل على اإلمام املهدي  ــكري  )ع(ألحد أن يشــ ــن العســ ويقول له من يقول إنك محمد بن الحســ

ــكري ولم نحظر عندما  ــن العسـ ــية، فنحن لم نحظر والدتك ِف بيت الحسـ املذكور ِف هذه الوصـ
 أوح لك، وإن قلت إن اسمك محمد وهو املذكور ِف الوصية، ف الف الناس بهذا االسم ؟؟!!
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ام مهدی)ع( نیز به هنگام قیامش، با وصیت حضرت رسول)ص( احتجاج خواهد کرد. آیا عالوه بر این ام
امکان دارد که کسی بر آن حضرت اشکال بگیرد و بگوید چه کسی گفته که تو همان محمد بن الحسن 

ی حسن عسکری را شاهد العسکری هستی که در این وصیت به او اشاره شده است؟! ما که والدت تو در خانه
ایم. اگر هم بگویی که نامت محمد است و این اسم در ایم و وقتی که او به تو وصیت کرد نیز آنجا نبودهدهنبو

 وصیت آمده، هزاران نفر به این نام وجود دارد!!

ــكـال على اإلـمام املـهدي  غري ـتام، وأـنا مـعك أقول إـنه غري ـتام،   )ع(قطـعا  إـنك تقول إن هكـذا إشــ
 ذا إشكال غري تام ؟؟؟ولكن السؤال هو ملاذا إن هك

ام، گویی که چنین ایرادی نسبت به امام مهدی)ع( خام و بیهوده است. من نیز با شما هم عقیدهقطعًا شما می
 شود؟ربط قلمداد میولی سوال اینجا است که چرا چنین اشکالی، خام و بی

رتعا  الدعاء فهل يوجد جواب غري أن اهلل تعالى ال يمكن أن يجعل وـصية الرـسول محمد)ص( م 
ــدق أن هـذا هو محمـد بن  اس أن تصـــ امـلدعني الكـاذبني وانتحـال املنتحلني، وإال كيف يمكن الـن

 الذي نب عليه الرسول)ص( ِف الوصية، وقد غاب أكرث من ألف سنة؟؟!!  )ع(الحسن العسكري  

جوالنگاهی شود که: امکان ندارد خدای متعال وصیت حضرت محمد)ص( را  آیا جوابی غیر از این یافت می
برای ادعاهای مدعیان دروغین و به خود بستن مدعیان جعلی قرار دهد وگرنه اکنون که محمد بن الحسن 

توانند باور کنند که وی همان برد، مردم چطور میالعسکری بیش از هزار سال است که در غیبت به سر می
 ه است؟!محمد بن الحسن العسکری است که پیامبر در وصیت بر او تصریح فرمود

 وكذلك اهلل تعالى احتج على اليهود والنصارى بأن محمدا  مذكورا  ِف كتبهم.

های آنها ذکر شده خدای تعالی بر یهود و نصارا با همین دلیل و برهان احتجاج کرده که محمد در کتاب 
 است:
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ِذي َيجـِ ﴿قـال تعـالى: 
يَّ الَـّ مِّ
ُ
ِيَّ األ وَل النَّ ــُ ســ ِذيَن َيتَِّبُعوَن الرَّ َراِة الَـّ ُتوبـا  ِعنـَدُهمأ ِِف التَّوأ هُ َمكأ ُدونـَ

 .(1)﴾َواإِلنأِجيل

ی که نامش را در تورات و انجیل خود نوشته  حق تعالی می فرماید: » آنان که از این رسول این پیامبر ام 
 .(2)کنند....«یابند، پیروی میمی

ِ ﴿وقال تـعالى:   وُل اّللَّ ــُ ٌد رَّســ َحمَـّ عا  مُّ اء بَيأَنُهمأ َتَراُهمأ ُركَّ اِر ُرَحمـَ اء َعَلى الأُكفَـّ دَّ ــِ شــ
َ
هُ أ َوالَِّذيَن َمعـَ

ُجوِد َذِلَك َمَثلُُهمأ ِِف  َثِر الســُّ
َ
نأ أ يَماُهمأ ِِف ُوُجوِهِهم مِّ  ســِ

َوانا  ِ َوِرضــأ َن اّللَّ ال  مِّ دا  َيبأَتُغوَن َفضــأ جَّ َراِة ســُ  التَّوأ
نِجيِل   ِ
اَع ِلَيِغيَظ َوَمَثلُُهمأ ِِف اإلأ رَّ ِجُب الزُّ وِقِه ُيعأ َتَوى َعَلى ســُ َلَظ َفاســأ َتغأ ُه َف َزَرُه َفاســأ

َ
أ طأ َرَج شــَ خأ

َ
ٍع أ َكَزرأ

را  َعِظيما   جأ
َ
ِفَرة  َوأ غأ ُهم مَّ اِلَحاِت ِمنأ ُ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّ اَر َوَعَد اّللَّ  .(3)﴾ِبِهُم الأُكفَّ

و کسانی که با او هستند بر کافران سختگیرند و با یکدیگر مهربان، آنان را و همچنین: »محمد پیامبر خدا 
ای شان اثر سجدهآیند و جویای فضل و خوشنودی خدا هستند. نشانهکنند، به سجده میببینی که رکوع می

ه ای هستند که جوانی آنها است، این است وصفشان در تورات و در انجیل، که چون ِکشته است که بر چهره
بزند و آن جوانه محکم شود و بر پاهای خود بایستد و کشاورزان را به شگفتی وادارد، تا آنجا که کافران را به 

اند به آمرزش و پاداشی بزرگ اند و کارهای شایسته کردهخشم آورد. خدا از میان آنها کسانی را که ایمان آورده
 .(4)وعده داده است«

قا  َوِإذأ قَ ﴿وقال سـبحانه وتعالى:   دِّ صـَ ِ ِإَليأُكم مُّ وُل اّللَّ َراِئيَل ِإنِّي َرسـُ َيَم َيا بَيِن ِإسـأ اَل ِعيىسـَ ابأُن َمرأ
ا َجاءُهم ِبالأَبيِّ  َمُد َفَلمَّ حأ

َ
ُمهُ أ ــأ ِدي اسـ ِتي ِمن بَعأ

أ
وٍل َيأ ــُ را  ِبَرسـ ــِّ َراِة َوُمَبشـ َ َيَديَّ ِمَن التَّوأ َا بَنيأ َناِت َقالُوا َهَذا ملِّ

ِبنيٌ  ٌر مُّ  .(5)﴾ِسحأ
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فرماید: »و عیسی بن مرم گفت: ای بنی اسرائیل من پیامبر خدا بر شما هستم، و خدای سبحان و متعال می
آید و نامش احمد است کنم، و به پیامبری که بعد از من میتوراتی را که پیش از من بوده است تصدیق می

 .(1)این جادویی است آشکار«دهم. چون آن پیامبر با آیات روشن خود آمد، گفتند بشارتتان می

ونفس الســؤال يأتي هنا: نعم، إن  اســم محمد مذكور ِف التوراة واإلنجيل، ولكن من يقول هو 
د  ه محمـد بن عـب ل على أـن دلـي أتي ِف آخر الزـمان ؟؟!! فمـا هو اـل ه محمـد آخر ـي هـذا محمـد ؟؟ فلعـل

 اهلل)ص(؟؟!!

تورات و انجیل آمده است ولی چه کسی گفته که شود: آری، اسم محمد در  همین سوال در اینجا مطرح می
آید؟ چه دلیلی بر این که وی این محمد همان محمد است؟ شاید محمد دیگری باشد که در آخرالزمان می

 محمد بن عبدالله)ص( است وجود دارد؟

، ففي النهاية )ع(وفعال هذا ما احتج به علماء اليهود والنصـارى عند مناظرتهم مع اإلمام الرضـا  
وا لْلمام أن  محمدا  مذكور ِف كتبهم ولكن من يقول إن ه محمد هذا ؟؟!!  اقر 

این همان احتجاجی است که علمای یهود و نصاری در مناظرات خود با امام رضا)ع( انجام دادند. آنها در 
مد، همان گوید که این محهای آنها ذکر شده؛ ولی چه کسی میپایان نزد امام اعتراف کردند که محمد در کتاب 

 است؟!!

ِف محاججته مع جاثليق النصــارى ورأس الجالوت وهي طويلة نأخذ طرفا  منها:  )ع(عن الرضــا  
)... قال الجاثليق: صــفه ؟ قال: ال أصــفه إال  بما وصــفه اهلل، هو صــاحب الناقة والعصــا والكســاء 

﴿ 
أ
أ َراِة َواإِلنأِجيـِل يـَ ُتوبـا  ِعنـَدُهمأ ِِف التَّوأ هُ َمكأ ُدونـَ ِذي َيجـِ

يَّ الَـّ مِّ
ُ
ِيَّ األ اُهمأ َعِن النَّ هـَ ُروِف َوَينأ َعأ املأ ُمُرُهم بـِ

اَلَل الَّ  غأ
َ
َرُهمأ َواأل ــأ ُهمأ ِإصــ ُع َعنأ ــَ َث َوَيضــ َخـبَ ئـِ

ِهُم الأ ُم َعَليأ اِت َوُيَحرِّ ـبَ يِّ لُّ َلُهُم الطَّ ُنَكِر َوُيحـِ
تأ املأ انـَ يِت كـَ

ِهمأ  ــرا  األقوم، ســــألـتك ـيا   ﴾َعَليأ ـجاثليق بحق يـهدي إلى الطريق األفضــــل واملنـهاج األـعدل والصــ
ــفة ِف األنجيل لهذا الني ؟ فأطرق الجاثليق مليا  وعلم  ــ روو اهلل وكلمته هل تجد هذه الصـ عيىسـ
ــ ِف اإلنجيل  ــفة ِف اإلنجيل وقد ذكر عيىســ إن ه إن جحد اإلنجيل فقد كفر، فقال: نعم، هذه الصــ
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ــفة محمد)ص(. فقال: فخد علي   ــا ِف اإلنجيل فأقررت بما فيه صـ ــفر هذا الني)ص( وقد صـ  ِف السـ
 .)ع(الثاني فأني أوجدك ذكره وذكر وصيه وذكر إبنته فاطمة وذكر الحسن والحسني

ای از آن را از امام رضا)ع( در احتجاجش با جاثلیق نصاری و رأس جالوت که طوالنی است و ما گوشه
گویم، جز آنچه خداوند نمیآوریم: ».... جاثلیق گفت: او را توصیف نما. حضرت)ع( فرمود: »چیزی از خود می

ی که نامش را در تورات توصیف نموده است؛ او صاحب ناقه و عصا و کسا می باشد: »آنان که از .... این پیامبر ام 
دارد دهد و از ناشایست بازشان میکنند، آن که به نیکی فرمانشان مییابند پیروی میو انجیل خود نوشته می

دارد و بند و زنجیرشان را کند و ناپاک را حرام و بار گرانشان را از دوششان برمیمی ها را بر آنها حاللو پاکیزه
که –شود. ای جاثلیق! تو را به حق عیسی  تر و راه استوارتر رهنمون میی عادالنهگشاید« ، به راه برتر و شیوهمی

ای؟« جاثلیق زمانی دراز سر پایین ر ندیدهآیا در انجیل این توصیفات را برای این پیامب  –ی او بودروح خدا و کلمه
شود. سپس گفت: آری این صفات در انجیل هست و عیسی)ع( انداخت و دانست که اگر انکار کند، کافر می

کنم که آنچه در آن است صفت نام این پیامبر را آورده است و آنچه در انجیل است صحیح است و اقرار می
دوم را برایم بیاور که در آن جا نام آن پیامبر و وصیش و نام دخترش محمد)ص( است. امام فرمود: »ِسفر 

 فاطمه و فرزندانش حسن و حسین)ع( را به تو یادآور شوم«.

عالم بالتوراة واإلنجيل، فقاال: واهلل  )ع(فلما ســمع الجاثليق ورأس الجالوت ذلك علما أن  الرضــا  
ر به موَس وعيىسـ لقد أتى بما ال يمكننا رده وال دفعه إال  بجحود اإل نجيل والتوراة والزبور، وقد بشـ 

ــمه محمد فال  ــحة إنه محمد هذا، فأما اســ ــالم( جميعا ، ولكن لم يتقرر عندنا بالصــ )عليهما الســ
 يصا لنا أن نقر لكم بنبوته ونحن شاكون إنه محمدكم.

تر است، گفتند: المهایشان عوقتی جاثلیق و رأس جالوت مشاهده کردند که حضرت رضا)ع( از آنها به کتاب 
توانیم آنها را رد و دفع کنیم مگر با انکار و رد انجیل و تورات به خدا سوگند او چیزهایی بر ما عرضه کرد که نمی

توانیم به صحت آن اقرار کنیم که این محمد، و زبور؛ موسی و عیسی)ع( همگی به او بشارت دادند ولی ما نمی
 گونه اقرار کنیم و شک داریم که او، همان محمد شما است. توانیم اینهمان محمد است؛ ما نمی

: إحتججتم بالشــك، فهل بعث اهلل من قبل أو من بعد من آدم إلى يومنا هذا نبيا  )ع(فقال الرضــا 
ـــمه محـمد ؟ وتـجدوـنه ِف يشء من الكـتب اليت أنزلـها على جميع األنبـياء غري محـمد ؟ ـفأحجموا  اســ

 .(1)عن جوابه .. الحديث(
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فرمودند: »با شک و تردید بر من احتجاج کردید. آیا خداوند قبل از و یا بعد از خلقت آدم تا به امروز  حضرت
پیامبری را مبعوث کرده است که نامش محمد باشد؟ و آیا در کتبی که خداوند بر تمام پیامبرانش نازل نموده 

 .(1)دند... و تا انتهای حدیث«اید؟« پس در پاسخ درماناست، به غیر از این محمد، محمد نامی دیده

ــكـال ـبأـنه احتجـاج ـبالشـــــك ! ورد عليهم ـبأن   )ع(فنرى أن  اإلـمام الرضـــــا  ــف هكـذا إشــ وصــ
محمدا )ص( هو أول ني بهذا االسم املذكور ِف الكتب، ولم يدع ذلك أحد غريه، وهذا الجواب الجم 

 )ع(بأن جواب اإلمام الرضـا    علماء أهل الكتاب، ولم يجدوا عنه محيصـا ، وال يمكن ألحد أن يقول
ــول  ـــمه محـمد أن يطبق ـما موجود ِف الكـتب علـيه وـيدعي أـنه الرســ غري ـتام، وأـنه يمكن ألـحد اســ

 غري تام وحاشاه. )ع(الخاتم؛ ألن  ذلك يقت  أن يكون جواب اإلمام الرضا 

نهد و به آنها این یی شک و تردید« نام مگیری را »احتجاج به وسیلهبینیم که امام رضا)ع( این اشکالمی
ها از او یاد شده است و دهد که حضرت محمد)ص( تنها پیامبری است که به این اسم در کتاب گونه پاسخ می

کسی غیر از او این اسم را ادعا نکرده است. این پاسخ،  علمای اهل کتاب را ملزم نمود و گریزی از آن نیافتند. 
ها آمده است بر یک اقص و مخدوش است و چه بسا آنچه در کتاب تواند بگوید پاسخ امام رضا)ع( نکسی نمی

ی چنین چیزی، ناقص و تواند ادعا کند که رسول خاتم است؛ زیرا الزمهفرِد محمد نامی منطبق بوده و وی می
 باشد )که هرگز چنین نیست(.ناتمام بودن  پاسخ امام رضا)ع( می

ع أحد قبله أنه أحمد املذكور ِف وصــية وكذلك الحال بالنســبة للســيد أحمد الحســن فلم يد
 الرسول)ص( منذ توفى رسول اهلل)ص( وإلى يومنا هذا غري السيد أحمد الحسن.

در مورد سید احمد الحسن نیز وضعیت بر همین منوال است؛ از زمانی که پیامبر خدا)ص( وفات نمود تا به 
رده که وی همان احمد مذکور در وصیت امروز، غیر از سید احمد الحسن، هیچ کس قبل از ایشان ادعا نک

 پیامبر)ص( است.

 ثم إنه قد ورد الذم ملن يثري ذلك اإلشكال:
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واأ الأَحقَّ ِبالأَباِطلِ ﴿ِف قوله تعالى:  )ع(عن اإلمام أبو محمد العسـكري   اآلية، قال   (1)﴾َوالَ َتلأِبسـُ
بأن زعموا أن  محمدا  )ص( ني وأن  : )خاطب اهلل تعالى بها قوما  ]من[ اليهود لبسوا الحق بالباطل  )ع(

 .(2)علياَ ويص، ولكنهما يأتيان بعد وقتنا هذا بخمسمائة سنة(

 اند:به عالوه، کسانی که چنین اشکالی مطرح می کنند، مذوم شمرده شده
نقل شده است که فرمود:   (3)از امام ابو محمد عسکری)ع( در مورد این آیه » حق را با باطل نپوشانید «

کردند محمد)ص( پوشانیدند و گمان می»خداوند متعال با این آیه به گروهی از یهیودیان که حق را با باطل می
 . (4)نماید«آیند، اشاره میپیغمر و علی)ع( وصی است و لیکن این دو پانصد سال دیگر پس از زمان حال می

ا إن  محمـدا  ليس هو املـذكور ِف الكتـب وأنـه يـأتي ِف وغريهـا روايـات كثرية تـذم الـذين قـالو
ــن لم يكتف ـبذـلك فق  ـبل دعم ذـلك ـباإلعـجاز العلمي ِف  ـــيد أحـمد الحســ ــتقـبل. ثم إن  الســ املســ
تفســــري القرآن الكريم وكذلك اســــتعداده ملباهلة كل من يكذبه واســــتعداده لقســــم الرباءة، 

ــول وكـذلـك أيـده اهلل تعـالى من الجـانـب الغيي بمئـات إ ــادقـة بـالرســ ن لم نقـل آالف الرؤى الصـــ
ــومني والصـــــديـقة الطـاهرة ـفاطـمة الزهراء وكلـها تنب وتؤـيد أن   )ع(محـمد)ص( واألئـمة املعصــ

 .)ع(السيد أحمد الحسن ويص ورسول اإلمام املهدي 

ت کسانی که می  ها نیستگفتند این محمد، همان محمد مذکور در کتاب و نیز روایات فراوان دیگری در مذم 
و او در آینده خواهد آمد. عالوه بر این، سید احمد الحسن فقط به این بسنده نکرده است، بلکه اعجاز علمی 

کند و نیز آمادگی برای قسم به ایشان در تفسیر قرآن کریم، آمادگی برای مباهله با هر کس که او را تکذیب می
 –و اگر نگوییم هزاران–ی تعالی نیز او را با صدها رود. خدابرائت، از عوامل موید و پشتیبان ایشان به شمار می

ی ای که در مورد حضرت محمد)ص( و ائمهی غیب، مدد فرموده است؛ رؤیاهای صادقهرؤیای صادقه از ناحیه
ی آنها تاکید و تصریح شده بر این ی زهرا)ع( دیده شده و در همهی فاطمهی طاهرهمعصومین)ع( و صدیقه

 ی امام مهدی)ع( است. ن وصی و فرستادهکه سید احمد الحس

   .والحمد هلل رب العاملني، وصلى اهلل على محمد وآله األئمة واملهديني وسلم تسليما
 أنصار اإلمام املهدي )مكن اهلل له ِف األرض( -اللجنة العلمية 

 الشيي ناظم العقيلي
 

 . 42البقرة:  -1
 . 478ص 1مدینة المعاجز ج -2
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 و الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم تسلیمًا.  
 انصار امام مهدی)ع( )خداوند در زمین تمکینش دهد( -هیأت علمی 

 شیخ ناظم عقیلی

****** 

 : خواهان دلیل قاطعی بر صدق دعوت هستم۲۸۵پرسش 

املتعلقني واملشــتاقني ليوم نصــر املســتضــعفني وظهور دولة شــيعي ملزتم من  أنا:  285الســؤال/  
ــولي لـعل الحق معكم أـنا لســـــت الحق،  اطلـعت صـــــدـفه على موقعكم ِف االنَتـنت مـما أـثار فضــ

 متأكد إذ إن  الروايات املذكوره غري قاطعة الداللة.

خصين يثبت جنديا  مخلصا  له لو أطلعين عن طريق اإلميل دليال  قاطعا  ي أعاهد السيد أن أكون
 فهو مسدد بالغيب كما هو مفَتض، واهلل على ما أقول شهيد. صدق دعوته

 سويسرا -الشكاكي فراس 

ی فرا رسیدن روز یاری مستضعفان و ظهور دولت ی متعهد هستم و بسیار آرزومند و دلبستهمن یک شیعه
مرا برانگیخت که چه بسا حق  حق هستم. من به طور اتفاقی سایت شما را در اینترنت دیدم، که این کنجکاوی

 با شما باشد. من مطمئن نیستم زیرا روایات ذکر شده محکم و قطعی الداللة نیستند. 
بندم که اگر از طریق ایمیل دلیل قاطعی به من بدهد که صدق مدعای او را ثابت با سید عهد و پیمان می

ین است که عالم غیب از او حمایت و کند، سربازی مخلص و فداکار برای او خواهم بود، چرا که فرض چن
 گویم گواه است. کند. و خداوند بر آنچه میپشتیبانی می

 سوئیس   -فرستنده: فراس شکاک 

ــلى اهلل على محـمد وآـله األئـمة   الجواب: ــم اهلل الرحمن الرحيم، الحـمد هلل رب الـعاملني، وصــ بســ
 واملهديني وسلم تسليما .

 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
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 پاسخ:
بسم الله الرحمان الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله االئمة و المهدیین و سلم 

 تسلیمًا. 
 السالم علیکم و رحمة الله و برکاته

ــن  ـــيد أحـمد الحســ ــتـجاب الســ ا بـعد ... فكثريون هم اـلذين يطلبون إخـبارات غيبـية وإن اســ أمـ 
رب ماليني الناس كل واحد على حده، وهذا مخالف للحكمة، نعم لهؤالء فربما يستلزم ذلك أن يخ

ــابق طلب، وتجد ذلك ِف  ــن بعض الناس باخبارات غيبية ولكن بدون سـ ــيد أحمد الحسـ أخرب السـ
ــخب يرـيد 3، وج2كـتاب )الرؤـيا حـجة: ج ا أن يكون كـل شــ (، وـهذا وـحده كـاف ِف املطلوب، أمـ 

ــا  بـه، فهو يـذكرني بقولـه تعـالى:  ُحفـا  ﴿إخبـارا  خـاصـــ ــُ ن ُيؤأَتى صــ
َ
ُهمأ أ نأ ِرٍئ مِّ لُّ امأ لأ ُيِريـُد كـُ بـَ

َرة   َنشَّ  .(1)﴾مُّ

باشند و اگر سید احمد الحسن به درخواست اما بعد.... افراد زیادی هستند که به دنبال خبر گرفتن از غیب می
خبر دهد، و این کار ها نفر را تک به تک اینها پاسخ مثبت بدهد، چه بسا مستلزم آن باشد که ایشان میلیون

گرداند ولی این کار بدون مخالف حکمت است. آری، سید احمد الحسن برخی مردم را از غیب مطلع می
یابی، و همین به تنهایی « می3و ج  2پذیرد. این مطلب را در کتاب »حجت رویا: ج درخواست قبلی صورت می

به طور خاص برای او خبررسانی شود، مرا به  کند. این که هر شخصی بخواهدبرای نیل به مقصود کفایت می
هایی گشاده به خواهد که نامهفرماید: » بلکه هر یک از ایشان میاندازد که مییاد این سخن خدای تعالی می

 .(2)او داده شود «

ما يشــري إلى أنها ســتتكرر قبل قيام   )ع(وجاء ِف تفســري اآلية الســابقة وغريها عن أهل البيت
 وسيكون الذين كل منهم يطلب صحفا  منشرة خاصة به: )ع(اإلمام املهدي 

دهد این قضیه قبل از قیام امام از اهل بیت)ع( در تفسیر این آیه و غیر آن، روایاتی آمده است که نشان می
 کند:میمهدی)ع( تکرار خواهد شد و هر کس کتابی گشوده و خاص خویش طلب 

 
 . 52المدثر:  -1
 .52مدثر:  - 2
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ِذيَن ِِف ُقلُوِبِهم )ع(عن جـابر، عن أبي جعفر  ه: )....... ﴿َوِلَيُقوَل الَـّ ــرـت ، ِف حـدـيث طوـيل اختصــ
ُ ِبَهَذا َمَثال ﴾ فقال اهلل عز وجل  َراَد اّللَّ

َ
َرٌض﴾ يعين بذلك الشيعة وضعفاءها، ﴿َوالأَكاِفُروَن َماَذا أ مَّ

اُء  ُ َمن َيشــَ لُّ اّللَّ اُء﴾ فاملؤمن يســلم، والكافر يشــك، وقوله: لهم: ﴿َكَذِلَك ُيضــِ ِدي َمن َيشــَ َوَيهأ
َلُم ُجُنوَد َربَِّك ِإالَّ ُهَو﴾ فجنود ربك هم الشــيعة، وهم شــهداء اهلل ِف األرض، وقوله: ﴿َوَما  ﴿َوَما َيعأ

َر﴾ قال: يع خَّ
َ
وأ َيَتأ
َ
َم أ ن َيَتَقدَّ

َ
اء ِمنُكمأ أ ِر﴾، ﴿مِلَن شـَ َرى ِللأَبشـَ ين اليوم قبل خروج القائم ِهَي ِإالَّ ِذكأ

ِم )ع(  ُب ِبَيوأ ذِّ ا نُكـَ من شـــــاء قـبل الحق وتـقدم إلـيه، ومن شـــــاء ـتأخر عـنه، ........... وقوـله: ﴿َوُكنَـّ
يِن﴾ ـقال: يوم اـلدين: خروج الـقائم  ن )ع(اـلدِّ

َ
ُهمأ أ نأ ِرٍئ مِّ لُّ امأ . ....... ثم ـقال اهلل تـعالى: ﴿بـَلأ ُيِرـيُد كـُ

نَ  ُحفا  مُّ َرة ﴾ قال: يريد كل رجل من املخالفني أن ينزل عليه كتاب من السـماء، ثم قال ُيؤأَتى صـُ شـَّ
ِخَرةَ﴾ هي دولة القائم   .(1)، .........()ع(تعالى: ﴿َكالَّ بَل اَل َيَخاُفوَن اآلأ

ام نقل شده است که فرمود: ».... و تا از جابر از ابوجعفر)ع( در حدیثی طوالنی که مختصری از آن را آورده
شان » و کافران گویند: خدا از این َمَثل هاشان مرضی هست «  یعنی آن گروه و ضعیفانبگویند آنان که در دل

گوید: » خدا اینچنین هر کس را که بخواهد گمراه می خواسته است؟«  پس خداوند عزوجل به آنها میچه می
کند و این سخن او که و کافر، شک می شودنماید «  پس مومن تسلیم میکند و هر کس را که بخواهد راه می

» و سپاهیان پروردگارت را جز او نداند « ، سپاهیان پروردگارت شیعیان که همان شاهدان خداوند در زمین 
باشد و این سخن: » و این سخن جز اندرزی از برای مردم نیست «، » برای هر کس از شما که هستند، می

مود: یعنی زمان قبل از خروج قائم)ع( هر کس که بخواهد حق را قبول کند خواهد پیش افتد یا از پی رود «  فر
انگاشتیم و به سوی او رود و هرکس بخواهد از او عقب افتد،.... و این سخن خداوند: » و ما روز دین را دروغ می

از ایشان  فرماید: » بلکه هر یکباشد. .... سپس خداوند متعال می«  فرمود: »روز دین« خروج قائم)ع( می
خواهد کتابی )نوشتاری( از هایی گشاده به او داده شود «  فرمود: هر مردی از مخالفین میخواهد که نامهمی

فرماید: » هرگز، بلکه ایشان از آخرت هراسی ندارند «  منظور آسمان برایش نازل شود، سپس خداوند متعال می
 باشد،....«همان دولت قائم)ع( می

 عيذنا ويعيذك من أن نكون من مصاديق هذه اآلية.وأسأل اهلل أن ي

 نمایم که ما و شما را از این که از مصادیق این آیه باشیم، در پناه خود حفظ کند.از خداوند مسئلت می

 
 . 325ص 24بحار األنوار: ج -1
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ــن غري ـقاطـعة اـلدالـلة، فنحن  ـــيد أحـمد الحســ ا قوـلك ـبأن  الرواـيات امـلذكورة كـأدـلة للســ وأمـ 
أتيك الجواب، وسـأذكر لك اسـتدالال  حول دليل الوصـية، بخدمتك اسـأل واسـتفهم وان شـاء اهلل ي

 فإن كانت عندك عليه مالحظات فنحن بالخدمة:

های سید احمد الحسن، داللت و اما در مورد این سخن شما که روایات گفته شده به عنوان دالیل و حجت
را دریافت خواهی کرد. قطعی ندارد، ما در خدمت شما هستیم. بپرس و درخواست نما و به خواست خدا پاسخ 

ی دلیل وصیت برای شما بیان خواهم نمود. اگر در مورد آن تذکر و نکته ای داری، ما در من استداللی درباره
 خدمت شما هستیم:

 فأقول: الدليل األول: )وصية الرسول محمد)ص( ليلة وفاته(: )بقية الكالم مذكور ِف الجواب السابق(.
 ام املهدي )مكن اهلل له ِف األرض(أنصار اإلم -اللجنة العلمية 

 الشيي ناظم العقيلي

 ی مطلب، در پاسخ قلبی آمده است(. گویم: دلیل نخست: وصیت حضرت محمد)ص( در شب وفاتش: )ادامه می
 انصار امام مهدی)ع( )خداوند در زمین تمکینش دهد(  -هیأت علمی 

 شیخ ناظم عقیلی

****** 

 امای نیافتهکننده: دلیل قانع ۲۸۶پرسش 

 : بسـم اهلل الرحمن الرحيم، لم أجد ِف جوابكم سـوى مجموعة روايات ونصـوص286السـؤال/  
ا عن املنامات فقد  قرآنية ممكن ألي شــخب أراد أن يدعي هذا األمر أن يلويها ويأولها لصــالحهل أم 

ودعاء وـصالة رأيت كأن ـصوتا  يخربني إلحاو   وبعد رأيت فيما يرى النائم ِف املنام بعد حريه أـصابتين،
: الحجة لديه الحجة على أنه  الحجة. قائال 

ام که هر کس ای از روایات و متون قرآنی یافتههای شما صرفًا دستهبسم الله الرحمن الرحیم، در جواب 
د. در خصوص تواند آنها را به دست بگیرد و به نفع خودش تاویل و تفسیر نمایبخواهد ادعای این امر کند می
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ها نیز من خودم پس از دودلی و حیرتی که گرفتارش شده بودم، و پس از اصرار و دعا و نماز در خواب خواب 
 گفت: حجت دارای حجت است بر این که او حجت است.داد و میدیدم که گویی صدایی به من خبر می

ــف، لم أـجد ـلديكم أي حجـة مقنـعة مع احَتامي الشـــــدـيد لكم، ـفإن كـنت ــيـبا   لألســ مصــ
 فالحمد هلل، وإن كنت مخطئا  فلعلي معذور أمام اهلل.

ام. اگر ای نیافتهمن اگرچه برای شما احترام زیادی قائلم ولی متاسفانه از سوی شما هیچ دلیل متقاعدکننده
 اشم.کار باشم و به واقع رسیده باشم که الحمد لله، و اگر به خطا رفته باشم شاید در پیشگاه خدا معذور بدرست

ــبيله  وأخريا  وليس أخرا   ــكركم جزيال  على الرد، وأتمىن من اهلل أن يوفقنا وإياكم إلى سـ أشـ
 .هديه، وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العاملني وإلى

  والسالم عليكم ورحمه اله وبركاته
 سويسرا -الشكاكي فراس 

نمایم که من و شما را به راه و هدایت میکنم و از خداوند درخواست و در پایان از پاسخ شما تشکر فراوان می
 خودش توفیق بدارد و پایان دعایمان این است: سپاس خدای را، آن پروردگار جهانیان.

 و السالم علیکم و رحمة الله و برکاته
 سوئیس   -فرستنده: فراس شکاک 

ــلى اهلل على محـمد وآ ــم اهلل الرحمن الرحيم، الحـمد هلل رب الـعاملني، وصــ ـله األئـمة الجواب: بســ
 واملهديني وسلم تسليما .

قرآنية ممكن ألي شــخب أراد  قولك: )لم أجد ِف جوابكم ســوى مجموعة روايات ونصــوص
 أن يدعي هذا األمر أن يلويها ويأولها لصالحه(.

ــول محـمد )ص( وآـله األطـهار  يمكن ألي أـحد أن يؤولـها على  )ع( أقول: لو كـاـنت أخـبار الرســ
ــه ملا كان لها فائدة ب ل ســــتكون طريقا  للضــــالل والحرية )وحاشــــاهم(، ِف حني أنها وجدت نفســ

لهداية الناس ومعرفة الحق من الباطل، خصـــوصـــا  وصـــية الرســـول محمد )ص( ليلة وفاته عندما 
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ى منهم ثالثة عشـر وصـيا  األئمة االثين عشـر وأول املهديني  نب على أوصـياءه إلى يوم القيامة وسـم 
 .أحمد)ع( وويص اإلمام املهدي 

 پاسخ:
بسم الله الرحمان الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله االئمة و المهدیین و سلم 

 تسلیمًا. 
ام که هر کس ای از روایات و متون قرآنی یافتههای شما صرفًا دسته در جواب این سخن شما که »در جواب 

گویم: اگر دست بگیرد و به نفع خودش تاویل و تفسیر نماید« میتواند آنها را به بخواهد ادعای این امر کند می
ای باشد که هر کس بتواند آنها را بر خودش اخبار و روایات حضرت محمد)ص( و خاندان پاک او)ع( به گونه

تاویل کند، نه تنها این اخبار و احادیث مفید فایده نیست بلکه راهی به سوی گمراهی و حیرت و سرگردانی 
در حالی که اینها برای هدایت مردم و شناخت حق  –که از ساحت ایشان چنین چیزی به دور است–ود خواهد ب

از باطل پدیدار گشته است. به ویژه وصیت حضرت محمد)ص( در شب وفاتش، که در آن اوصیای خودش تا 
اند و نخستین مهدیین انهی دوازده گروز قیامت را مشخص فرموده و آنها را نام برده است که سیزده وصی از ائمه

 باشد. و وصی امام مهدی)ع( که احمد می

ــيع من ِف  )ع(وِف رواية عن اإلمام الجواد   ــول اهلل )ص( قد أوح لضـ يقول فيها لو لم يكن رسـ
ــالب الرجال ــياء من بعد (1)أصــ ــالب الرجال ليعرفوا األوصــ ــية هداية وبرهان ملن ِف أصــ ، أي إن  الوصــ
ويمزيونهم بأسـمائهم وصـفاتهم، وحاهلل هلل أن يجعل شـيئا  ما كدليل ثم ُيمكن الرسـول محمد  

املنتحلني والكاذبني من ادعاءه وانطباقه عليهم، وقد فـصلت لك اـستحالة انطباق الوـصية على غري 
أهلها ِف الجواب الســابق، وال أدري بأي دليل وحجة تقول بإمكان تأويل كالم املعصــومني على غري 

 قا  ؟!!!من قصدوه ح

کرد، در حدیثی از امام جواد)ع( روایت شده است که حضرت فرموده است اگر پیامبر خدا)ص( وصیت نمی
؛ یعنی وصیت، هدایت و برهانی برای کسانی است که در (2)گشتندکسانی که در صلب مردان بودند ضایع می

بشناسند و آنها را از روی نام و  های مردان هستند، تا جانشیناِن بعد از پیامبر حضرت رسول)ص( راصلب

 
خلف رسول الکلیني بسنده في خبر طویل عن أبي جعفر الثاني )ع(، قال: قال أبو عبد الله )ع( إلی أن یقول: )إن خلیفة رسول الله )ص( مؤید وال یستروی  -1

أصالب الرجال ممن الله )ص( إال  من یحکم بحکمه، وإال  من یکون مثله إال  النبوة، وإن کان رسول الله )ص(  لم یستخلف في علمه أحدًا فقد ضیع من في 
 . 245 –  242ص 1یکون بعده( الکافي: ج

جانشین رسول خدا)ص( تایید شده کلینی با سندش در خبری طوالنی از ابو جعفر ثانی)ع(روایت کرده است که: ابو عبدالله)ع(فرمود تا به اینجا رسید که: » - 2
ت و اگر رسول خدا)ص( با علم خویش باشکند مگر کسی را که دارای حکم میاست و رسول خدا)ص( جانشین نمی د؛ کسی که مانند خود او است مگر در نبو 

 . 245تا  242ص  1« . کافی: ج شدندهای مردان پس از او بودند، به طور قطع و یقین ضایع میداد، کسانی که در صلب کسی را جانشین قرار نمی
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بازان ها و صفاتشان تشخیص دهند. از خدا بسی به دور است که چیزی را دلیل و نشانه قرار دهد که دغلویژگی
گویان بتوانند آن را مدعی شوند و به خود ببندند. در پاسخ قبلی به تفصیل محال بودن انطباق وصیت بر و دروغ

گویی از امکان تاویل کالم دانم شما با کدام دلیل و حجتی میدادم. من نمی غیر اهلش را برای شما شرح
 معصومین بر غیر آنچه مقصود از آن بوده است، وجود دارد؟!!

ثم قد روي أن  فضل أهل آخر الزمان على كل زمان؛ ألنهم آمنوا بسواد على بياض، أي: حرب على 
 ورق وهو روايات محمد وآله )ص(:

ها سخن گفته شده است؛ زیرا ر روایات از فضل و برتری مردم آخرالزمان بر مردمان تمام زمانعالوه بر این د
اند، یعنی به جوهر بر روی کاغذ؛ که منظور همان روایات محمد و خاندان آنها به سیاهی بر سفیدی ایمان آورده

 او)ع( می باشد. 

، ِف حـدـيث طوـيل ِف )ع(ي طـاـلب عن اإلـمام جعفر بن محـمد، عن أبـيه، عن جـده، عن علي ابن أب
ــول اهلل )ص( ـقال ـله: )ـيا علي، واعلم أن أعـجب الـناس إيـماـنا   ـــية الني )ص( ـيذكر فيـها إن  رســ وصــ
ــواد  ا  قوم يكونون ِف آخر الزـمان لم يلحقوا بني وحجـب عنهم الحجـة ـف منوا بســ وأعظمهم يقيـن

 .(1)على بياض(

وارش)ع( از حضرت علی بن ابی طالب)ع( ضمن حدیثی از حضرت امام صادق)ع( از پدرش)ع( و جد بزرگ
ی وصیت پیامبر خدا)ص( که در آن به امیرالمومنین وصیت فرمود: »یا علی! بدان که از بین طوالنی درباره

تر و یقینشان از همه بزرگتر است که در آخرالزمان با آن که پیامبر را ی مردم، ایمان کسانی از همه قویهمه
 . (2)آورند«ای( میشان از ایشان مخفی است، ایمان به سیاهی بر سفیدی )نوشتهتاند و حجندیده

ة  بون بنفس الحج  وقد بينت لك ـسابقا  أن  هذا من أدلة األنبياء واألئمة )ص( وقد أنكرها املكذ 
 اليت تحتج بها أنت اآلن، وكنت أتمىن أن ال أسمع منك هكذا كالم.

 
 . 288ص 1کمال الدین: ج -1

 
 . 288ص  1کمال الدین: ج  - 2
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پردازان با همان این )وصیت( از جمله دالیل انبیا و ائمه)ع( است و دروغ من قباًل برای شما بیان داشتم که
اند. من امید داشتم که ای کاش این سخنان را کنی آن را منکر شدهدلیلی که شما اکنون بر آن استدالل می

 شنیدم. از شما نمی

ا إلحاو ودعاء  وبعد بتين،عن املنامات فقد رأيت فيما يرى النائم ِف املنام بعد حريه أصـــا قولك: )أم 
: الحجة لديه الحجة على أنه  الحجة(. وصالة رأيت كأن صوتا  يخربني قائال 

أقول: فهذه الرؤيا عليك وليس لك، وهي ليس لها مصـــداق اآلن غري الســـيد أحمد الحســـن؛ ألنه 
ألمر صــاحب الحجة اليت بينها وأكد عليها األئمة )ص( ، وهي الوصــية والعلم وحاكمية اهلل، أي ا

بالطاعة، وقد ذكرت لك ِف الجواب السابق الروايات اليت تنب على أن  الحجة يعرف بالوصية، أي: 
 وصية رسول اهلل )ص( وقد ذكر فيها السيد أحمد الحسن بصفته.

ها نیز من خودم پس از دودلی و حیرتی که گرفتارش و اما در پاسخ به این سخن شما که »در خصوص خواب 
گفت: حجت داد و میاز اصرار و دعا و نماز در خواب دیدم که گویی صدایی به من خبر میشده بودم، و پس 

گویم: این رؤیا به ضرر شما و نه به نفع شما است )موید نظر دارای حجت است بر این که او حجت است« می
ه)ع( آن شما نیست( و اکنون هیچ مصداقی جز سید احمد الحسن ندارد زیرا وی صاحب حجتی است که ائم

اند؛ که )آن حجت( عبارت است از وصیت، علم و حاکمیت خدا، یعنی امر به را بیان نموده و بر آن تاکید ورزیده
یعنی وصیت رسول -ی وصیت  برداری. در پاسخ قبلی، روایاتی را که اشاره دارد بر این که حجت به وسیلهفرمان

صیت آن حضرت، سید احمد الحسن به طور دقیق شود برای شما بیان داشتم. در وشناخته می -خدا)ص(
 توصیف شده است. 

ــن جميع  ـــيد أحـمد الحســ ى الســ ـــبة للعلم ـفأعظم العلم هو القرآن الكريم، وـقد تـحد  وـبالنســ
ــدر مـنه إلى اآلن أربـعة أجزاء  ــابـهات( وصــ العلـماء باملـناظرة بالقرآن الكريم وقد أنزل كـتاب )املتشــ

اهم أن يردوا على ما جاء فيه.  وتحد 

ترین علوم، قرآن کریم است و سید احمد الحسن تمام علما را به مناظره در خصوص علم، باید بگویم که بزرگ
با قرآن کریم تحدی نموده و آنها را به مبارزه طلبیده است. کتاب »متشابهات« به نگارش درآمده و تا کنون چهار 

 است که به مندرجات کتاب پاسخ گویند.  جلد از آن منتشر گشته است. سید احمد الحسن از علما خواسته
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ـــعار   ــن هو الوحـيد اـلذي رفع شــ ـــيد أحـمد الحســ ـــبة إلى ـحاكمـية اهلل تـعالى ـفالســ ا ـبالنســ وأمـ 
ه األئمـة ذي نب علـي ة اهلل( و )البيعـة هلل(، وهو اـل ار، ِف  )ع( )حـاكمـي ه من أهـل الـن أن  امللتوي علـي ـب

واليماني هما شــخصــية   -أحمد   -أول املهديني    روايات )اليماني(، وقد بني  الســيد أحمد الحســن بأن  
ة أسماء وصفات.  واحدة بعد 

در خصوص حاکمیت خدای تعالی نیز سید احمد الحسن تنها کسی است که شعار »حاکمیت از آِن خدا 
است« و »بیعت از آِن خدا است« را سر داده و او همان کسی است که ائمه)ع( در روایات »یمانی« در موردش 

ند، کسی که از او روی برگرداند اهل آتش است. و نیز مشخص شده است که سید احمد الحسن، اولین افرموده
 های مختلف.ها و ویژگیو یمانی، هر دو یک شخصیت واحد هستند، با نام –احمد–مهدیین 

ــن، والكالم طويل ِف   )ع(فهذه هي حجة األنبياء واألئمة ــيد أحمد الحســ وهي عينها عند الســ
ضــوع، يمكنك اإلحاطة به من خالل كتب الســيد أحمد الحســن وكتب أنصــاره، منها: هذا املو

)حاكمية اهلل(، و )اإلضـاءات بثالثة أجزاء(، و )الوصـية والويص أحمد الحسـن(، و )اليماني املوعود 
 حجة اهلل(، وغريها الكثري.

باشد. سخن در این باب بسیار اینها، همه دالیل انبیا و ائمه)ع( است که عین آنها نزد سید احمد الحسن می
های انصارش از جمله »حاکمیت های سید احمد الحسن و کتاب توانی با مراجعه به کتاب است و شما می

الحسن« ، »یمانی موعود،  ها در سه جلد« ، »وصیت و وصی احمدخداوند و نه حاکمیت مردم« ، »روشنگری
 حجت خدا« و بسیاری کتب دیگر، در خصوص این موضوع اطالعات بیشتری کسب کنی. 

مصـيبا   قولك: )لألسـف لم أجد لديكم أي حجة مقنعة مع احَتامي الشـديد لكم، فإن كنت
 فالحمد هلل، وإن كنت مخطئا  فلعلي معذور أمام اهلل(.

؟! فهم )ع(    ن هم وكم هم من اعَتفوا بحجج األنبياء واألئمة أقول: وأنا مع احَتامي لك أقول: أي
ــفهم أمري املؤمنني  وـهذا  -، واعلم إن كـنت أـنت مخطـئا  (1))ع(قلـيل كـالكربـيت األحمر كـما وصــ

 
اًل کما ملئت روی سعید بن جبیر، عن ابن عباس، أن رسول الله )ص( قال: )إن  علیًا وصیي ومن ولده القائم المنتظر المهدي الذي یمأل األرض قسطًا وعد  -1

م إلیه جابر بن عبد الله، فقال: یا رسول جورًا وظلمًا، والذي بعثني بالحق بشیرًا ونذیرًا أن الثابتین علی القول بإمامته في زمان غیبته ألعز من الکبریت األحمر، فقا
من سر الله فإیاك والشك   الله، وللقائم من ولدك غیبة ؟ قال: إي وربي، لیمحص الله الذین آمنوا ویمحق الکافرین، ثم قال: یا جابر، إن هذا أمر من أمر الله وسر

 . 287کمال الدین: ص) فإن الشك في أمر الله عز وجل کفر
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فلـله الحـجة الـبالـغة على الـناس  )ع(فال ـعذر ـلك ـغدا  أـمام اهلل تـعالى وأـمام اإلـمام املـهدي  -هو املتيقن 
 .وال حجة ألحد عليه

در پاسخ به این سخن شما که »من اگرچه برای شما احترام زیادی قائلم ولی متاسفانه نزد شما هیچ دلیل 
کار باشم و به واقع رسیده باشم که الحمد لله، و اگر به خطا رفته باشم شاید ام. اگر درستای نیافتهمتقاعدکننده

کنم: کجایند کسانی که برای شما قائلم عرض میگویم: من نیز با احترامی در پیشگاه خدا معذور باشم« می
که در برابر دالیل انبیا و ائمه)ع( سر تسلیم فرود آورند و اینها چند نفرند؟! این عده همان گونه که 

! و (1)شان فرموده است، به غایت کمیابند درست مانند گوگرد سرخ )کبریت احمر(امیرالمومنین)ع( توصیف
ای ـ فردا نزد خدای تعالی و امام مهدی)ع( هیچ عذر و بهانهکه قطعا چنین است  ی بدان اگر شما به خطا برو 

 نخواهی داشت که خدا بر مردم دارای حجت بالغه )دلیل محکم و رسا( است و کسی بر او حجتی ندارد!

أشــــكركم جزيال  على الرد، وأتمىن من اهلل أن يوفقنا وإياكم إلى  قولك: )وأخريا  وليس آخرا  
 هديه، وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العاملني، والسالم عليكم ورحمه اهلل وبركاته(. ه وإلىسبيل

أقول: وعليكم الســالم ورحمة اهلل وبركاته، وهذا واجبنا وال شــكر على واجب، وأرجو أن ال 
را  ِف تبيان الحق إليك، وأـسأل اهلل تعالى أن يأخذ بيدك إلى نـصرة الحق املتمثل بالـسيد  أكون مقـص 

ــن يـماني آل محـمد، وان ال يجعـلك ـغدا  من اـلذين يقولون:  َم َيَعضُّ الظـَّ ﴿أحـمد الحســ اِلُم َعَلى َوَيوأ
ِبيال   وِل سـَ سـُ ُت َمَع الرَّ َتيِن اتََّخذأ ِه َيُقوُل َيا َليأ تَِّخذأ ُفاَلنا  َخِليال   *َيَديأ

َ
َتيِن َلمأ أ َلىَت َليأ لَّيِن َعِن  *َيا َويأ ضـَ

َ
َلَقدأ أ

نَساِن َخُذوال   ِ
َطاُن ِلْلأ يأ َد ِإذأ َجاءِني َوَكاَن الشَّ ِر بَعأ كأ  .(2)﴾الذِّ

کنم و از خداوند درخواست خ به این سخن شما که »و در پایان از پاسخ شما تشکر فراوان میو اما در پاس
نمایم که من و شما را به راه و هدایت خودش توفیق بدارد و پایان دعایمان این است: سپاس خدای را، آن می

م و رحمة الله و برکاته، این گویم: وعلیکم السالپروردگار جهانیان. و السالم علیکم و رحمة الله و برکاته« می
تکلیف ما است و بر انجام تکلیف نیازی به تشکر نیست. امیدوارم در تبیین حق برای شما کوتاهی نکرده باشم 
ل  و از خدای متعال مسئلت دارم که دست شما را در نصرت حق که در سید احمد الحسن یمانی آل محمد متمث 

ار ندهد که فردا بگویند: »روزی که کافر دستان خود را به دندان گزد و شده است بگیرد و شما را جزو کسانی قر 
 

باشد؛ کسی که زمین را از علی، وصی من است و قائم منتظر از فرزندان او میاز ابن عباس روایت کرده است که رسول خدا)ص( فرمود: »سعید بن جبیر  - 1
فتار ی حق مبعوث نمود، ثابتین بر گگونه که از ظلم و ستم پر خواهد شد. سوگند به کسی که مرا به بشارت دهنده و انذار کنندهکند همان قسط و عدل پر می 

آری و سوگند  کند؟ فرمود: »«. جابر برخاست و گفت: ای رسول خدا، آیا قائم که از فرزندان شما است، غیبت می ترندیابامامت در زمان غیبت از کبریت سرخ کم 
بر، این فرمانی از سوی خدا و رازی از رازهای به پروردگارم، خداوند کسانی که ایمان آورند را استوار و کافرین را نابود خواهد نمود«. سپس به جابر فرمود: »ای جا

 . 287«. کمال الدین: ص شوددارم که شک در امر و فرمان خدا، کفر محسوب می خدا است؛ شما را از شک و تردید در آن برحذر می
 .29 –  27الفرقان:  -2



 359                                                                                          (ثالث)اجلزء الاجلواب املنری عرب األثری

   
 

 

گوید: ای کاش به همراه رسول )فرستاده( راهی در پیش گرفته بودم * وای بر من! کاش فالنی را دوست 
ی داشت و شیطان همواره فروگذارندهگرفتم * با آن که قرآن برای من نازل شده بود، مرا از پیرویش بازمینمی

 .(1)آدمی است«

 واعلم بأنكم الفقراء إلى اهلل وأنه الغين الحميد، وكذلك حججه أغنياء بغناه تعالى.

نیازی از سوی خدای باشد و حجج الهی نیز با بینیاز و ستودنی میو بدانید که شما به خدا نیازمندید و او بی
 باشند. نیاز میمتعال، بی

ــالى:  ــال اهلل تع ٍ ﴿ق
ا ُتنِفُقواأ ِمنأ َخريأ ــَ اُء َوم ــَ ِدي َمن َيشــــ ــأ َ َيه َداُهمأ َوَلِكنَّ اّلل  ــُ َك ه ــأ لَّيأَس َعَلي

َلُمونَ َفألنُفِسُكمأ َومَ  نُتمأ الَ ُتظأ
َ
ٍ ُيَوفَّ ِإَليأُكمأ َوأ

ِ َوَما ُتنِفُقواأ ِمنأ َخريأ ِه اّلل   .(2)﴾ا ُتنِفُقوَن ِإالَّ ابأِتَغاء َوجأ

 والحمد هلل رب العاملني، وصلى اهلل على محمد وآله األئمة واملهديني وسلم تسليما  كثريا .
 له ِف األرض( أنصار اإلمام املهدي )مكن اهلل -اللجنة العلمية 

 الشيي ناظم العقيلي

ی تو نیست، بلکه خداوند است که هر که را بخواهد هدایت فرماید: »هدایت یافتن آنها بر عهدهحق تعالی می
کنید ثوابش از آِن خود شما است و جز برای خوشنودی خدا چیزی انفاق مکنید کند، و هر مالی که انفاق میمی

 . (3)رسد و بر شما ستمی نخواهد شد«آن به شما میو هر چه انفاق کنید، پاداش 
 و الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم تسلیمًا کثیرًا.

 انصار امام مهدی)ع( )خداوند در زمین تمکینش دهد( -هیأت علمی 
 شیخ ناظم عقیلی

****** 

 
 . 29تا  27فرقان:  - 1
 . 272البقرة:  -2
 . 272بقره:  - 3
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 صدق خروج وی مطمئن گردم؟ سفیران و رسوالن او کجایند؟ توانم از : چگونه می۲۸۷پرسش 

 : السالم عليكم و رحمة اهلل287السؤال/ 

ــوع ــدقائي وكلموني عن موضــ ــوع، وعجبين  جاءني إثنان من أصــ اليماني املزعوم ِف هذا املوضــ
 بأحاديث من أهل البيت. ى  كالمهم بما إن  كالمهم مقو

 السالم علیکم و رحمة الله و برکاته
دیدم ی موضوع یمانی مورد ادعا با من صحبت کردند. من از این که میتا از دوستانم نزد من آمدند و دربارهدو  

 گویند، متعجب شدم.ی احادیثی از اهل بیت)ع( سخن میآنها با پشتوانه

وكيف أتيقن من صــدق خروجه ؟   لكن ســؤالي الذي أطرحه هو أين ســفراء هذا الشــخب ؟
 فيها الخلق وتزعزعون اإليمان من قلوبهم ؟ أن  موضوعكم ليس فتنة تضيعونوما الدليل على 

کنم این است که سفیران و رسوالن این شخص کجایند؟ و من چگونه ولی سوالی که اینجا مطرح می
ای ی شما فتنهتوانم از صدق خروج وی مطمئن گردم و به یقین برسم؟ و چه دلیلی دارید بر این که قضیهمی

 های آنها متزلزل نمایید؟ه بخواهید با آن خالیق را تباه سازید و ایمان را در دلنیست ک

ا   قالوا أهل البيت األمان األمان من فنت آخر الزمان فما دليل صـدق حضـراتكم ؟ من السـهل جد 
ــيعة عن املراجع الكرام وبث الكراهية تجاههم.  أن يكون هذا موقع وهابي يريد إبعاد قلوب الشــ

األســئلة اليت ال  ل لكي يطمئن قلي كما طلب الني إبراهيم من رب ه. أريد أن أســال بعضأريد دلي
 يجيبها )إال ( ويص أو مهدي فهل من يجيبين ؟

 Hamed Al-Hussaini املرسل: 

های آخرالزمان، بنابراین دلیل راستی و درستی شما حضرات چیست؟ اند امان امان از فتنهاهل بیت گفته
های شیعیان را از مراجع بزرگوار، دور و تواند یک سایت وهابی باشد که بخواهد دلراحتی می این سایت، به

خواهم که دلم با آن آرام یابد همان طور که میلی برانگیزد. دلیلی میپراکنده سازد و نسبت به آنها نفرت و بی
پرسم که »به جز« وصی یا مهدی خواهم چند سوال بابراهیم پیامبر از پروردگارش چنین درخواستی نمود. می

 تواند به آن پاسخ دهد. آیا کسی هست که به من جواب دهد؟کسی نمی
 Hamed Al-Hussainiفرستنده: 
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ــلى اهلل على محـمد وآـله األئـمة  ــم اهلل الرحمن الرحيم، الحـمد هلل رب الـعاملني، وصــ الجواب: بســ
 واملهديني وسلم تسليما .

 هالسالم عليكم ورحمة اهلل وبركات

 پاسخ:
بسم الله الرحمان الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله االئمة و المهدیین و سلم 

 تسلیمًا. 
 السالم علیکم و رحمة الله و برکاته

ا بعد ... بالنسـبة إلى دعوة السـيد أحمد الحسـن فهي مشـهورة ومعروفة وخصـوصـا  ِف العراق،  أم 
ت تقريبا  وكانت له مكاتب وحســينيات ِف أغلب محافظات العراق، وقد مضــی عليها ســت ســنوا

ــينيـة أو مكتبـا  لم  ــابق لم يَتكوا حســ ولكن بعـد جريمـة حكومـة بين العبـاس ِف العـام الســـ
د ومسجون وشهيد مقتول، وكان السيد أحمد الحسن  يحرقوه ويهدموه، وأصبا األنصار بني مشر 

ــهود بوـثاقتهم من الـعدو يلتقي ـبالـناس علـنا  وـيدور على مـحافـظات ا لعراق، وـله مـئات األنصـــــار املشــ
والصـديق، فهو ليس مجهول الوجود كما قد يخيل إليك، وبإمكانك مراسـلته أو مراسـلة أنصـاره 

ــار اإلمام املهدي   ــمي أو على منتدى أنصــ ، ونحن بالخدمة ِف تقديم أي )ع(وممثليه على املوقع الرســ
 تبيني أو توضيا.

شده است، به ویژه در عراق. اکنون تقریبًا شش سال د احمد الحسن مشهور و شناختهاما بعد.... دعوت سی
هایی داشت ولی های عراق، دفاتر و حسینیه گذرد. ایشان در بیشتر استاناست که از زمان آغاز این دعوت می

تش کشیدند و ویران ها یا دفاتر را بدون استثنا به آپس از جنایت دولت بنی عباس در سال گذشته، تمام حسینیه 
ساختند. انصار هم یا آواره شدند یا به زندان افتادند و یا کشته شدند و به شهادت رسیدند. قباًل سید احمد الحسن 

ها انصاری دارد که دوست نمود. ایشان صدهای عراق گردش میکرد و در استانبه طور علنی با مردم دیدار می
ای، وی ناشناس و مجهول نیست. شما ند، لذا برخالف آنچه گمان کردهدادو دشمن بر وثاقت آنها شهادت می

وگوی انصار امام مهدی)ع( با ایشان یا با انصار و نمایندگانش توانید از طریق سایت رسمی یا در تاالر گفتمی
 ی هر شرح و توضیحی در خدمت حاضریم.مکاتبه داشته باشی. ما هم برای ارائه
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ا بالنسبة للفتنة ا ليت احتملتها ِف سؤالك، فهي مردودة بما دعا إليه السيد أحمد الحسن من  وأم 
هدى قد نكب عنه فقهاء آخر الزمان، فدعوة السـيد أحمد الحسـن كدعوة أجداده األطهار مؤيدة 

ــنة الطاهرة، فهو يدعو إلى اإلمام املهدي  ــتورا  ومنهجا   )ع(بالقرآن والســ وإلى كتاب اهلل تعالى دســ
ـحاكمـية الـناس )ديمقراطـية أمريكـا( وإلى مجـاـهدة الكـفار الحربيني، وـقد ـجاء وـيدعو إلى نـبذ 

رة ِف إصـدارات أنصـار اإلمام  بما عجز عن رد ه كل العلماء، ويمكنك مطالعة ودراسـة أدلته املسـط 
، مـثل كـتاب )البالغ املبني(، وكـتاب )ع(وهي موجودة على موقع أنصـــــار اإلـمام املـهدي  )ع(املـهدي 

 ويص(، وكتاب )اليماني املوعود حجة اهلل(، وغريها عشرات الكتب.)الوصية وال

ای، مردود است زیرا سید احمد الحسن به سوی هدایتی ای که در سوالت از احتمال وقوع آن سخن گفتهفتنه 
اند دعوت نموده است. دعوت سید احمد الحسن مانند دعوت اجداد که فقهای آخرالزمان از آن عدول کرده

قرآن و سنت پاک تایید شده است. او با گفتار و کردار به سوی امام مهدی)ع( و به کتاب خدای  طاهرش، با
خواند. متعال دعوت می کند و به کنار گذاشتن حاکمیت مردم )دموکراسی آمریکایی( و جهاد با کفار حربی فرامی

ی ایشان را که در توانید ادلهد. شما میگویی به آنها ناتواننایشان چیزهایی ارایه کرده است که تمام علما از پاسخ
ها در سایت انصار امام انتشارات انصار امام مهدی)ع( نگاشته شده است، مطالعه و بررسی نمایی. این کتاب 

ها کتاب دیگر های »بالغ مبین« و »وصیت و وصی« و »یمانی موعود، حجت الله« و دهمهدی)ع( مثل کتاب 
 در دسترس است. 

ف بنفســـــك على اـلذي ـخالف  والفتـنة هي مخـ  الـفة الثقلني )القرآن والعَتة(، ويمكـنك أن تتعر 
 القرآن والعَتة هل هو السيد أحمد الحسن أم فقهاء آخر الزمان ؟!

توانید تشخیص دهید که چه کسی فتنه عبارت است از مخالفت با ثقلین )قرآن و عترت( و شما خودتان می
 ید احمد الحسن یا فقهای آخرالزمان؟!با قرآن و عترت مخالفت ورزیده است؛ س

ثم إن  اهلل تعــالى هو املفزع عنــد الحرية والفتنــة فــارجع إلى اهلل تعــالى، والطرق إلى اهلل بعــدد 
ا  أنفاس الخالئق، وهو ســبحانه ال يخيب من قصــده وال يضــل من اســتهداه وال يرد ســائله، تعالى عم 

ــف الـظاملون علوا  كبريا ، وـهذا هو ـما  ــن، فهو دائـما  يقول: إن  يصــ ـــيد أحـمد الحســ علمـنا علـيه الســ
صــروا الهداية على مخلوق أو على أحمد الحســن فقد  يهديكم اهلل تعالى فال مضــل لكم، وان َتقأ

 يضلكم أيضا  غري أحمد الحسن.
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که عالوه بر این به هنگام سرگشتگی و فتنه، خداوند متعال پناهگاه و ملجٲ است؛ به سوی حق تعالی بازگرد  
سازد و کسی که از او به تعداد خالیق، به سوی خدا راه وجود دارد، و او روآورندگان به سویش را ناامید نمی

کند؛ تعالی عما یصف الظالمون علوًا کبیرًا )خداوند اش را رد  نمیگذارد و خواهندهراه وانمیراهنمایی خواهد را بی
تر است(. این چیزی است که سید احمد الحسن به ما آموخته کنند بسیار بلندمرتبه از آنچه ظالمان وصف می

ای برای شما وجود گوید: اگر خدای تعالی شما را هدایت کند، گمراه کنندهاست؛ ایشان به طور مرتب می
نخواهد داشت و اگر برای هدایت بر خلق یا احمد الحسن اکتفا کنید، غیر از احمد الحسن نیز شما را گمراه 

 خواهد نمود.

ُ ِبَعِزيٍز ِذي انِتَقامٍ ﴿ قال تعالى: َليأَس اّللَّ
َ
ِضلٍّ أ ُ َفَما َلهُ ِمن مُّ ِد اّللَّ  .(1)﴾َوَمن َيهأ

ای نیست، آیا خدا پیروزمند و انتقام  فرماید: » هر کس را که خدا راهنمایی کند، گمراه کننده حق تعالی می
 .(2) گیرنده نیست!؟«

بأنها كقطع الليل املظلم، وقد  )ع(  الزمان اليت وصــفها أهل البيتونعوذ باهلل تعالى من فنت آخر 
 بنيَّ الرسول )ص( املخرج من هكذا فنت ِف الرواية اآلتية:

های هایی که اهل بیت)ع( آن را به صورت پارهبریم؛ همان فتنه های آخرالزمان به خدای تعالی پناه میاز فتنه
 ها را در روایت زیر تبیین فرموده است:رفت از این فتنه برون اند. پیامبر خدا)ص(شب تار توصیف فرموده

، قال: قال رسـول اهلل )ص(: )أيها الناس، إنكم ِف دار هدنة وأنتم )ع(   عن أبي عبد اهلل، عن آبائه
على ظهر ســفر والســري بكم ســريع وقد رأيتم الليل والنهار والشــمس والقمر يبليان كل جديد 

ــود، ويقرـبان كـل بعـيد وـيأتـيان  بكـل موعود، ـفأـعدوا الجـهاز لبـعد املـجاز، ـقال: فـقام املـقداد بن األســ
فقال: يا رســــول اهلل، وما دار الهدنة ؟ قال: دار بالغ وانقطاع، فإذا التبســــت عليكم الفنت كقطع 
ــدق، ومن جعله أمامه قاده إلى الجنة  ــفع وماحل مصـ ــافع مشـ الليل املظلم فعليكم بالقرآن فإنه شـ

ــيل وبيان ومن جعله خلفه ـســـ  ــبيل وهو كتاب فيه تفصــ اقه إلى النار، وهو الدليل يدل على خري ســ
ه علم، ظـاهره أنيق  اطـن ه ظهر وبطن فظـاهره حكم وـب الهزل وـل ــل ليس ـب ل، وهو الفصـــ ـــي وتحصــ

 
 .37الزمر:  -1
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وباطنه عميق، له نجوم وعلى نجومه نجوم، ال تحصــی عجائبه وال تبلى غرائبه، فيه مصــابيا الهدى 
عرفة، ملن عرف الصـــفة فليجل جال بصـــره وليبلب الصـــفة نظره، ينج ومنار الحكمة ودليل على امل

املســــتنري ِف الظلمات   یمشيي من عطب ويتخلب من نشــــب فإن التفكر حياة قلب البصــــري، كما  
 .(1)بالنور، فعليكم بحسن التخلب وقلة الَتبب(

»ای مردم! شما در از ابو عبدالله)ع( از پدرانش)ع( نقل شده است که فرمود: پیامبر خدا)ص( فرمود: 
بینید که شب و روز و چرخش ی کم دوام و موقتی هستید و در انتظار سفری که به زودی خواهید داشت. میخانه

نماید. پس توشه ای را وفا میسازد و هر وعدهکند و هر دوری را نزدیک میای را کهنه میآفتاب و ماه هر تازه
است. امام صادق)ع( فرمود: در این هنگام مقداد بن اسود برخاست و و زاد را آماده سازید که راه بس طوالنی 

ای است که گذرگاه ی کم دوام )هدنة( چیست؟ پس آن حضرت فرمود: خانهعرض کرد ای رسول خدا! خانه
های شب تار شما را فرا گرفت، بر شما باد ها همانند پارهآخرت است و همه از آن جدا خواهند شد. پس اگر فتنه

گردد. کسی که آن را ه قرآن پناه برید که شفاعت آن پذیرفته شده است و شکایتش مورد قبول واقع میکه ب
رهبرش قرار دهد، به بهشتش خواهد برد و آن که جلوتر از قرآن حرکت کند و آن را پشت سر خود قرار دهد، به 

بی است که تفصیل معارف و بیان کند و کتادوزخش اندازد. قرآن راهنمایی است که به بهترین راه رهبری می
ی حق و باطل است و کالمی از روی شوخی حقایق و تحصیل امور را باید از آن جست. قرآن تمییز دهنده 

انگیز و درونش باشد. ظاهر و باطن دارد، ظاهرش حکم و درونش دانش ژرف است، برونش زیبا و شگفت نمی
انگیزش به باشند. مسایل اعجاب دارای ستارگانی میعمیق است. قرآن ستارگانی دارد و ستارگانش خود 

های فروزان حکمت در آن های هدایت و مشعلشمارش در نیاید و غرایب و عجایبش فرسوده نگردد. چراغ
گر باید که آن را در است و برای آن کس که با حقایقش آشنا باشد، هدایت به سوی معرفت وجود دارد. نظاره

د و نگاه عمیق خود را به آن دوزد تا از هالکت رهایی یابد و از بن بست برهد، چرا که انداز خویش قرار دهچشم
دارد. ای مردم! بر شما ها با چراغ و نور گام برمیتفکر، حیات دِل بینا است همچنان که طالب نور در تاریکی

هید و به قرآن رجوع است که از هالکت به بهترین صورت رهایی یابید و در حل مشکالت انتظار را پایان د
 . (2)نمایید«

ا بالنســبة الحتمالك كوننا وهابية )والعياذ باهلل( فهو أمر عجيب، فهل الوهابية يدعون إلى  وأم 
ونـبذ ولعن كـل ـغاصــــب لهم من األولني واآلخرين، وـهل هم ـيدعون ملـهدي آل محـمد  )ع(  أـهل البـيت
ملحاربني للوهابية األرجاس، وقد أصـدر ، ودع عنك هذا، فالسـيد أحمد الحسـن من أشـد ا)ع(الغائب  
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ودماء األبرياء من شـــيعتهم، فال تطلب  )ع(  بيانا  ِف إباحة دمائهم بعد اســـتهدافهم ألضـــرحة األئمة
 أثرا  بعد عني.

واقعا جای شگفتی دارد! آیا وهابیت دعوت کننده به  –و العیاذ بالله–ای ما وهابی باشیم این که احتمال داده
ع( و کنار گذاشتن و لعن تمام غاصبانی از اولین و آخرین هستند که حق اهل بیت)ع( را غصب سوی اهل بیت)

کنند؟! شما این مطلب را رها کن؛ سید احمد الحسن اند؟! آیا آنها به مهدی غایب آل محمد)ع( دعوت میکرده
ه)ع( را هدف قرار دادند و گران وهابیت پلید است. پس از آن که وهابیون مرقدهای ائمیکی از بزرگترین ستیزه

ای در مباح دانستن خون آنها صادر فرمود. گناه آنها را بر زمین جاری ساختند، ایشان اعالمیهخون شیعیان بی
 حال اکنون دیگر دنبال چه شاهد و برهانی هستی؟!

ا بالنسـبة لعلماء آخر الزمان وعدائهم لْلمام املهدي   وآل  فال تسـألين عنهم، وأسـأل محمد )ع(وأم 
 فهم أصدق الصادقني:)ع(  محمد

در خصوص علمای آخرالزمان و دشمنی آنها با امام مهدی)ع(، از من سوال نکن بلکه از محمد و آل 
 محمد)ع( بپرس که ایشان راستگوترین راستگویانند:

ــمرة، ـقال: )ـقال أمري املؤمنني  ــمرة، كيف أـنت إذا اختلـفت )ع(عن ـماـلك بن ضــ : ـيا ـماـلك بن ضــ
؟ فقلت: يا أمري املؤمنني، ما عند ذلك  -وشــبك أصــابعه وأدخل بعضــها ِف بعض    -الشــيعة هكذا  

ــبعني رجال  يكذبون  من خري ؟ قال: الخري كله عند ذلك يا مالك، عند ذلك يقوم قائمنا فيقدم سـ
 .(1)على أمر واحد( على اهلل وعلى رسوله )ص( فيقتلهم، ثم يجمعهم اهلل 

گوید: امیرالمومنین)ع( فرمود: »ای مالک بن ضمره! چگونه خواهی بود وقتی شیعیان مالک بن ضمره می
کنند«، و حضرت انگشتان دو دست مبارکش را در هم کردند. عرض کردم: ای این گونه اختالف می

ام خیر در آن زمان است. ای مالک! امیرالمومنین! در آن زمان هیچ خیری وجود ندارد. حضرت فرمود: »تم
کشد رود و آنها را میبندند میکند. به سراغ هفتاد نفر که به خدا و پیامبرش دروغ میآن موقع قائم ما قیام می

 .(2)سازد«و سپس خداوند شیعیان را بر یک امر )امام زمان( متحد می

 

 .214الغيبة للنعماين: ص  - 1
 . 214غیبت نعمانی: ص  - 2
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ء الشــيعة وبســببهم تكون افَتاق هم فقها )ع(وواضــا أن  هؤالء الســبعني الذين يقتلهم القائم  
الشيعة كما تشري إليه الرواية السابقة بحيث عند قتلهم تتوحد الشيعة على أمر واحد، وكذلك 

: )يكذبون على اهلل وعلى رسوله( والكذب على اهلل ورسوله )ص( )ع(تشري الرواية إلى ذلك بقوله  
عون أنها  من شـرع اهلل وسـنة رسـوله )ص( وإال  فعامة يكون بتغيري الدين والفتاوى الضـالة واليت َيدَّ

 الناس بعيدة عن اإلفتاء.

کشد، فقهای شیعه هستند و به دلیل وجود آنها، بین روشن است این هفتاد نفری که قائم)ع( آنها را می
 آید، زیرا روایت سابق اشاره دارد بر این که با کشته شدن این عده، شیعهشیعیان اختالف و چنددستگی پدید می

شود. همچنین عبارت »به خدا و پیامبرش دروغ می بندند« در روایت، به همین مطلب بر یک امر متحد می
ای انجام کند. دروغ بستن به خدا و پیامبرش، از طریق تغییر دین و صدور فتواهای گمراه کننده اشاره می

ی است؛ و واضح است که عامهکنند اینها از شریعت الهی و سنت پیامبرش گرفته شده شود که ادعا میمی
 مردم از فتوا دادن به دور هستند!

وعن رســـول اهلل )ص(: )ســـيأتي زمان على أميت ال يبقى من القرآن إال رســـمه وال من اإلســـالم إال 
أسـمه، يسـمون به وهم أبعد الناس منه، مسـاجدهم عامرة وهي خراب من الهدى، فقهاء ذلك الزمان 

 .(1)خرجت الفتنة وإليهم تعود( شر فقهاء تحت ظل السماء منهم

از رسول الله)ص( نقل شده است که فرمود: »زمانی بر امت من خواهد رسید که از قرآن جز خطش و از 
دانند در حالی که دورترین مردم از آن هستند، ماند، خود را منتسب به آن میاسالم جز نامش باقی نمی

ای آن زمان شریرترین فقهایی هستند که آسمان بر ایشان مسجدهایشان آباد اما خالی از هدایت است، فقه
 .(2)گردد«شود و به آنها بازمیسایه انداخته است، از آنها فتنه خارج می

أي قـيام -وـقال تـعالى ِف حـدـيث املعراج عن علـماء آخر الزـمان: )... قـلت: الهي فمىت يكون ذـلك 
العلم وظهر الجـهل وكرث القراء وـقل العـمل ـفأوحى الي  عز وـجل: يكون ذـلك إذا رفع  -)ع( الـقائم 

 .(3)وكرث الفتك وقل الفقهاء الهادون وكرث فقهاء الضاللة الخونة ...(

 
 .190ص 52بحار األنوار: ج -1

 . 190ص  52بحارالنوار: ج  - 2
 .171ص 52بحار األنوار: ج -3
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فرماید: ».... گفتم: خداوندا! آن موقع )یعنی ی فقهای آخرالزمان میو خداوند متعال در حدیث معراج درباره
من وحی فرمود: هنگامی که علم برداشته شود و جهل قیام قائم)ع(( چه وقت خواهد بود؟ خداوند عزوجل به 

گر اندک در حالی ظاهر گردد، قاریان فراوان شوند و عمل اندک، ُکشت و کشتار فراوان شود و فقهای هدایت
 .(1)کار فراوان گردند....«که فقهای گمراهی خیانت

وتميل العلماء إلى الريب، عنهم ِف خطبة له: )... تميل الفقهاء إلى الكذب   )ع(وقال اإلمام علي  
ــماء:  ــمس من املغرب، هناك ينادي مناٍد من السـ ــف الغطاء من الحجب وتطلع الشـ فهنالك ينكشـ
ــرق واملغرب فيظهر قائمنا املتغيب ... ثم يرجع بعد  ــمعه أهل املشــ اظهر يا ولي اهلل إلى األحياء، وســ

من ســائر البالد الذين ظنوا أنهم ذلك إلى هذه األمة، شــديدة الخالف قليلة االئتالف وســيدعو إليه 
ــيـعة  ــفني واألطـباء الضـــــالني والشــ من علـماء اـلدين الفقـهاء اليقني والحكـماء واملنجمني واملتفلســ
املذعنني، فيحكم بينهم بالحق فيما كانوا فيه يختلفون ويتلوا عليهم بعد إقامة العدل بني األنام: 

نُفَسهُ ﴿
َ
َناُهمأ َوَلِكنأ َكانُوا أ ِلُمونَ َوَما َظَلمأ  .(2)﴾(مأ َيظأ

شوند و علما به فرماید: ».... فقها به کذب و دروغ متمایل میای میی آنها در خطبهامام علی)ع( درباره
کند، در آن شود و خورشید از مغرب طلوع میها برداشته میزنی، در آن هنگام پرده از حجاب شک و گمانه

ولی  خدا! به سوی زندگان ظاهر شو، و اهل مشرق و مغرب آن را دهد: ای هنگام منادی از آسمان ندا می
گردد، اختالفات شدید، گردد.... سپس بعد از آن به این امت بازمیشنوند و قائم غایب ما ظاهر میمی
کنند عالمان دین، فقهای شوند؛ کسانی که گمان میبستگی اندک و از سایر بالد به سوی او فراخوانده میهم

شناسان، فیلسوفان، اطبای گمراه و پیروان دروغین. پس بین ایشان باشند و )همچنین( حکما، ستارهیبایقین م
کند و پس از برپاداشتن عدالت بین مردمان، برای ایشان قرائت کردند، به حق داوری میبین آنچه اختالف می

 .(3)د(« «کند: »)و ما به ایشان ستم نکردیم بلکه خود به خویشتن ستم روا داشتنمی

 
 . 171ص  52بحارالنوار: ج  - 1
 .185ص 2إلزام الناصب: ج -2

 . 185ص  2الزام الناصب: ج  - 3
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ــكون  )ع(وعن اإلـمام الـباقر   أـنه ـقال: )يكون ِف آخر الزـمان قوم يتبع قوم مراؤن يتقرؤن ويتنســ
حدثاء ســــفهاء ال يوجبون أمرا  بمعروف وال نهيا  عن منكر إال إذا أمنوا الضــــرر يطلبون ألنفســــهم 

 .(1)الرخب واملعاذير، يتبعون زالت العلماء وفساد علمهم ... (

 آنها از گروهی که شد خواهد تبعیت قومی از آخرالزمان اقر)ع( نقل شده است که فرمود: »درو از امام ب
 مگر کنندنمی منکر از نهی و معروف به امر اند کهگزارانی سفیهبدعت ،پردازندمی زهد و عبادت به و ریاکارند

 و لغزش از گردند،می گریز راه و بهانه تکلیف( به دنبال از برای )فرار باشند، ایمن خطر و ضرر از که وقتی
 .(2)کنند....«فساد عالمان پیروی می

وعن رسـول اهلل )ص(: )يكون ِف آخر الزمان رجال يختلون الدنيا بالدين، يلبسـون للناس جلود 
ذـئاب، يقول اهلل تـعالى: أبي تغَتون أم علي  ــنتهم أحلى من العســـــل وقلوبهم قلوب اـل الضـــــأن، ألســ

 .(3)لفت ألبعثن على أولئك منهم فتنة تذر الحليم فيهم حريان(تجَتؤون، في ح

از رسول خدا)ص( نقل شده است که فرمود: »در آخرالزمان مردمانی خواهند بود که دین را با دنیا تباه 
تر از عسل است در حالی که کنند، گفتارشان شیرینکنند، برای )فریب( مردم لباس میش بر تن میمی

اید، به خودم دهید یا بر من جرأت پیدا کردهفرماید: آیا مرا فریب میدارند. خداوند متعال میهای گرگ قلب
 .(4)انگیزم که افراد بردبار در آن سرگردان شوند«ای از خودشان برمیسوگند بر آنها فتنه

.. ورأـيت : )... ورأـيت الفقـيه يتفـقه لغري اـلدين، يطـلب اـلدنـيا والرـئاســـــة ...)ع(وعن أبي عـبد اهلل 
 .(5)املنابر يؤمر عليها بالتقوى وال يعمل القائل بما يأمر ... (

باشد.... کند و طالب دنیا و ریاست آن میبینم فقیه برای غیر دین تفقه میابو عبدالله)ع( فرمود: ».... و می
کند، عمل نمی شود در حالی که گوینده به آنچه امر میبینم منبرهایی که در آنها به تقوی امر میو می

 .(6)کند....«

 
 . 180ص 6تهذیب األحکام: ج -1

 .180ص  6تهذیب االحکام: ج  - 2
 . 448للریشهري: ص -العلم والحکمة في الکتاب والسنة  -3
 . 448ری شهری: ص  – علم و حکمت در کتاب و سنت  - 4
 . 36ص 8الکافي: ج -5
 . 36ص  8کافی: ج  - 6
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ــاة )ع(وعن أمري املؤمنني علي بن أبي طالب  ــالطني باالقاويل، والقضــ : ).... فعـند ذلك تأخذ الســ
 .(1)بالرباطيل، والفقهاء بما يحكمون بالتأويل، والصالحون يأكلون الدنيا بالدين ...(

گویند و ام پادشاهان سخنان باطل میاز امیرالمومنین)ع( نقل شده است که فرمود: ».... پس در آن هنگ
 .(2)جویند....«کنند و )به ظاهر( صالحان، از دین، دنیا را میگیرند و فقها به تاویل حکم میقضات رشوه

ث األمراء، ومـداهنـة القراء، ونفـاق  ــاعـة( عنـد خـب ــول اهلل )ص(: )... تكون )أي الســـ وعن رســ
 .(3)العلماء...( 

آن روزگار هنگامی است که حکمرانان آلوده و پلید باشند، قاریان به سازش با رسول الله)ص( فرمود: »....
 .(4)نفاق قرار گیرند....« یبدکاران برخیزند و دانشمندان در گردونه

ــاؤهم قبلتهم، ودنانريهم  ــيأتي على الناس زمان، بطونهم آلهتهم، ونســ وعنه)ص( ، أنه قال: )ســ
ــرفهم متاعهم، وال يبقى من  ــمه، ومن القرآن إال دينهم، وشـ ــالم إال رسـ ــمه، ومن اإلسـ اإليمان إال اسـ

درســه، مســاجدهم معمورة من البناء، وقلوبهم خراب عن الهدى، علماؤهم أشــر خلق اهلل على وجه 
 .(5)األرض ...(

شان، دینارهایشان هایشان خدایشان، زنانشان قبلهرسد که مردم، شکمرسول الله)ص( فرمود: »زمانی می
باشد و از ایمان جز اسمش و از اسالم جز رسمش و از قرآن جز لغاتش باقی شرفشان متاعشان میدینشان، 

هایشان خالی از هدایت است. علمایشان شریرترین خلق ماند. مسجدهایشان بنایی آباد و زیبا دارد و قلبنمی
 .(6)بر روی زمین هستند....«

 
 .  377ص 11مستدرك الوسائل: ج -1
 . 377ص   11الوسایل: ج مستدرک  - 2
 . 39ص 1معجم احادیث االمام المهدي )ع(: ج -3
 . 39ص  1معجم احادیث امام مهدی)ع(: ج  - 4
 . 376ص 11مستدرك الوسائل: ج -5
 . 39ص   11مستدرک الوسایل: ج  - 6
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ـعـلى اـلـجور، وـعـلمــاؤـهم ـعـلى اـلـطـمع،   وـعنــه )ص(: )يــأـتي زمــان ـعـلى أـميت، أـمراؤـهم ـيكـوـنون
 . (1)وعبادهم على الرياء ...(

رسد که ُامرایشان به ستم و عالمانشان به طمع و و همچنین رسول الله)ص( فرمود: »زمانی بر امت من می
 .(2)کنند....«عابدینشان به ریا رفتار می

ا أبا هاشــم، ســيأتي زمان  ، أنه قال ألبي هاشــم الجعفري: )ي)ع(وعن اإلمام الحســن العســكري  
على الناس وجوههم ضاحكة مستبشرة، وقلوبهم مظلمة متكدرة، السنة فيهم بدعة، والبدعة 
ــق بينهم موقر، أمراؤهم ـجاهلون ـجائرون، وعلـماؤهم ِف  ـــنة، املؤمن بينهم محقر، والـفاســ فيهم ســ

يميلون إلى الفلســفة   أبواب الظلمة ]ســائرون[، .... علماؤهم شــرار خلق اهلل على وجه األرض؛ ألنهم
والتصــــوف، وأيم اهلل إنهم من أهل العدول والتحرف، يبالغون ِف حب مخالفينا، ويضــــلون شــــيعتنا 
ــاء، وإن خذوا عـبدوا اهلل على الرياء، أال إنهم قـطاع  ــبعوا عن الرشــ ـــبا  لم يشــ ومواليـنا، إن نالوا منصــ

ــن ديـنه وإيـماـنه، ثم طريق املؤمنني، واـلدـعاة إلى نحـلة امللحـدين، فمن أدركهم فليحـذ رهم، وليصــ
ــم، هذا ما حدثين أبي، عن آبائه جعفر بن محمد ــرارنا، فأكمته إال )ع(  قال: يا أبا هاشــ ، وهو من أســ

 .(3)عن أهله(

رسد که از امام حسن عسکری)ع( نقل شده است که فرمود: »ای ابا هاشم، زمانی بر مردم می
ت برایشان بدعت و بدعت برایشان سنت هایشان هایشان شاد و خندان است اما قلبصورت  سیاه و کدر، ُسن 

شود، فرمانروایانشان جاهالن ستمگر و عالمانشان است، در بینشان مومن تحقیر و فاسق بزرگ داشته می
های ظلمت و تاریکی هستند.... علمایشان شریرترین خلق خدا بر زمین هستند چرا که )ِسیرکننده( در وادی
باشند، در شوند، به خدا سوگند که آنها اهل تحریف و عدول )از حق( میف متمایل میآنها به فلسفه و تصو

کنند، اگر به منصبی دست یابند از رشوه سیر داران ما را تباه میمحبت مخالفین ما مبالغه و شیعیان و دوست
آگاه باشید که ایشان قطع کشوند و اگر الزم باشد خدا را به ریا عبادت مینمی ی طریق مومنان و ننده کنند. 

باشند. هرگاه آنها را درک کردید، از ایشان دوری کنید تا دین و دنیایتان کنندگان به گروه ملحدان میدعوت 
آسوده گردد. سپس فرمود: ای ابا هاشم، این کالمی بود که پدرم از پدرانش جعفر بن محمد)ع( به من نقل 

 نماییم«.مان میکرد و این از اسرار ما است که از نااهلش کت

 
 . 376ص 11مستدرك الوسائل: ج -1
 . 376ص   11مستدرک الوسایل: ج  - 2
 . 380ص 11مستدرك الوسائل: ج -3
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ـــيأتي ِف آخر الزـمان علـماء ُيزـهدون ِف اـلدنـيا وال َيزـهدون، وُيرغبون ِف اآلخرة وال  وعـنه )ص(: )ســ
َيرغبون، وينهون عن الـدخول على الوالة وال ينتهون، ويبـاعـدون الفقراء، ويقربون األغنيـاء، أولئـك 

 .(1)هم الجبارون أعداء اهلل(

شوند فرمود: »در آخرالزمان علمایی خواهند آمد که در دنیا به زهد شناخته میو همچنین رسول الله)ص( 
اند در حالی که هیچ رغبتی به آن ندارند و از حکمرانی در در حالی که زاهد نیستند و در ظاهر مایل به آخرت 

اند؛ آنها دشمنان انجویند و همنشین ثروتمندشوند، از فقرا دوری میشوند در حالی که وارد میها نهی میوالیت
 . (2)ستمگر خداوند هستند«

ــوء، يتـخذون ـهذا العلم تـجارة يبيعونـها من أمراء زـمانهم  وعـنه )ص(: )وـيل ألميت من علـماء الســ
 .(3)ربحا ألنفسهم، ال أربا اهلل تجارتهم( 

ی است اارهان مال التجشو از ایشان)ص( نقل شده است که فرمود: »وای بر امت من از علمای بدکاره، علم
 .(4)نند و تجارتشان در راه خداوند نیست«ککه با آن از حاکمان برای خود خرید می

وعـنه )ص(: ) ال تقوم الســـــاـعة حىت يبـعث اهلل أمراء كـذـبة، ووزراء فجرة، وأمـناء خوـنة، وقراء 
 فســقة، ســمتهم ســمت الرهبان، وليس لهم رعية )أو قال رعة( فليلبســهم اهلل فتنة غرباء مظلمة،

 .(5)يتهوكون فيها تهوك اليهود ِف الظلم(

گو، وزیرانی شود تا خداوند امیرانی دروغو از ایشان)ص( نقل شده است که فرمود: »ساعت )قائم( برپا نمی
کار، قاریانی فاسق را برانگیزد. متمایل به راهبان هستند و با رعیت کاری ندارند. خداوند فاسد، امینانی خیانت

 .(6)پوشاند که مانند یهود در ظلمت و تاریکی سرگردان شوند«ای تاریک میهآنها را با فتن

 
 . 2324ص 3میـزان الحکمة: ج -1
 . 24و  23ص  3میزان الحکمت: ج  - 2
 . 453العلم والحکمة في الکتاب والسـنة: ص  -3
 . 453علم و حکمت در کتاب و سنت: ص  - 4
 . 26ص 1معجم أحادیث اإلمام المهدي )ع(: ج -5
 . 26ص  1معجم احادیث امام مهدی)ع(: ج  - 6
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، يقول: )كنــا جلوســــــا  عنــد الني )ص( وهو نــائم ورأســــــه ِف حجري، )ع(وعن أمري املؤمنني 
دجـال أخوف عليكم من  ــتيقظ الني )ص( محمرا  وجهـه، فقـال: لغري اـل دجـال فـاســ ا اـل فتـذاكرـن

 .(1)املضلون ...(الدجال األئمة 

از امیرالمومنین)ع( نقل شده است که فرمود: »نزد پیامبر)ص( نشسته بودیم که ایشان خوابیده بود در حالی 
که سرش در دامن من بود، ذکر دجال به میان آمد. حضرت)ص( در حالی که صورتش سرخ شده بود بیدار شد 

 .(2)ی دجال....«کننده امامان گمراهو فرمود: بیش از دجال از شما هراسانم، از 

ــرار خلق اهلل،  ــعود، علـماؤهم وفقـهاؤهم خوـنة فجرة، أال إنهم أشــ وعـنه )ص(: )...... ـيا ابن مســ
ــرار خلق اهلل  ــهم ويشـــــاورهم أشــ وكـذـلك أتـباعهم ومن ـيأتيهم وـيأخـذ منهم ويحبهم ويجـالســ

ِجُعونَ  ٌي َفُهمأ الَ َيرأ ٌم ُعمأ  .(3)﴾يدخلهم نار جهنم، ﴿ُصمٌّ بُكأ

اند. بدان که آنها همچنین رسول الله)ص( فرمود: ».... ای ابن مسعود، علما و فقهایشان فاجرهای خائن
کنند و روند و از آنها دریافت میشریرترین مخلوقات خداوند هستند و پیروانشان و کسانی که به سمت آنها می

گیرند نیز شریرترین خلق خدا هستند که مشورت می شوند و از آنهاآنها را دوست دارند و با ایشان همنشین می
  (4)اند و بازگشتی ندارند «کند: » کر و کور و اللخداوند آنها را به جهنم وارد می

نَ  ُم ُكلََّما َخَبتأ ِزدأ َواُهمأ َجَهنَّ
أ
أ ا  مَّ م  ما  َوصـُ يا  َوبُكأ َم الأِقَياَمِة َعَلى ُوُجوِهِهمأ ُعمأ ُرُهمأ َيوأ شـُ مأ اهُ ﴿َونَحأ

 .(5)َسِعريا ﴾

کنیم و جهنم هایشان رو به زمین است، کور و الل و کر محشورشان می» و در روز قیامت در حالی که چهره
 ،   (6)افروزیم «ی آن فرو نشیند بیشترش میجایگاه آنها است که هرچه شعله

َها ِلَيذُ  َ لأَناُهمأ ُجلُودا  َغريأ  .(7)وُقواأ الأَعَذاَب﴾﴿ُكلََّما نَِضَجتأ ُجلُوُدُهمأ بَدَّ
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 ( 1)» هرگاه پوست تنشان بپزد پوستی دیگرشان دهیم، تا عذاب خدا را بچشند «

لأُقوا ِفيَها َسِمُعوا َلَها َشِهيقا  َوِهَي َتُفوُر 
ُ
ُ ِمَن الأَغيأِظ﴾  *﴿ِإَذا أ  .(2)َتَكاُد َتَمزيَّ

 ( 3)بشنوند * نزدیک است که از خشم پاره پاره شود«» چون در آن افکنده شوند، به جوش آید و بانگ زشتش را  

ِعيُدوا ِفيَها َوُذوُقوا َعَذاَب الأَحِريِق﴾
ُ
َها ِمنأ َغمٍّ أ ُرُجوا ِمنأ ن َيخأ

َ
َراُدوا أ
َ
 .(4)﴿ُكلََّما أ

» هرگاه که بخواهند از آن )عذاب(، از آن اندوه بیرون آیند، بار دیگر آنان را به آن بازگردانند که: بچشید 
 .(5)ذاب آتش سوزنده را «ع

َمُعوَن﴾  .(6)﴿َلُهمأ ِفيَها َزِفرٌي َوُهمأ ِفيَها اَل َيسأ

 .(7)شنوند «کشند و در آنجا هیچ نمی» آنان در جهنم فریاد می

 يا ابن مسعود، يدعون أنهم على ديين وسنيت ومنهاجي وشرائعي، إنهم مين برآء وأنا منهم برئ.

ء هستند کنند بر دین من و سنت من و روش و شرایع من هستند، آنها از من بریادعا میای ابن مسعود، آنها  
 جویم.و من نیز از آنها برائت می

يا ابن مســعود، ما بلوى أميت منهم العداوة والبغضــاء والجدال، أولئك أذالء هذه األمة ِف دنياهم. 
 .والذي بعثين بالحق ليخسفن اهلل بهم ويمسخهم قردة وخنازير
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ترین این امت ها از ایشان خواهد کشید. آنها ذلیلها و جدالها و کینهای ابن مسعود، امت من چه عداوت 
در دنیایشان هستند. قسم به کسی که مرا به حق مبعوث نمود، خداوند آنها را خسف خواهد نمود و به صورت 

 میمون و خوک مسخ خواهد کرد.

ــول اهلل )ص( وبكيـنا لبكـ   ــول اهلل، ـما يبكـيك ؟ فـقال: ـقال: فبكى رســ اـئه، وقلـنا: ـيا رســ
اٍن َقِرـيٍب﴾ ُذوا ِمنأ َمكـَ خـِ

ُ
َت َوأ ــقـياء، يقول اهلل تـعالى: ﴿َلوأ َتَرى ِإذأ َفِزُعوا َفال َفوأ يعين   (1)رحـمة لألشــ

 .(2)العلماء والفقهاء ...(

افتادیم و گفتیم: ای رسول خدا، چرا ی ایشان به گریه گفت: سپس پیامبر)ص( گریه کرد و ما نیز از گریه
فرماید: » اگر ببینی آنگاه که سخت بترسند کنی؟ فرمود: برای رحمت بر اشقیا که خداوند متعال میگریه می

 .(3)و رهاییشان نباشد و از مکانی نزدیک گرفتار شوند «  یعنی علما و فقها....«

ي القـائم( من أهـل الفتوى ِف الـدين ملـا ال جـاء فيهـا: )وينتقم )أ )ع(ومن خطبـة ألمري املؤمنني 
يعلمون فتعسـا  ُ لهم وألتباعهم، أكان الدين ناقصـا  فتمموه، أم كان به عوج فقوموه، أم الناس هموا 
بالخالف فأطاعوه، أم أمرهم بالصـواب فعصـوه، أم وهم املختار فيما أوحي إليه فذكروه، أم الدين لم 

ــواـمت على عـهده يكـمل على عـهده فكملوه وتمموه، أم جـ  اء ني بـعده ـفاتبعوه، أم القوم كـانوا صــ
فلما قَضـ نحبه قاموا تصـاغروا بما كان عندهم ؟ فهيهات، وأيم اهلل لم يبق أمر مبهم وال مفصـل 
إال أوضــحه وبينه حىت ال تكون فتنة للذين آمنوا إنما يتذكر أولوا األلباب. فكم من ولي جحدوه 

 .(4)شردوه، وكم من حديث ...( وكم ويص ضيعوه وحق أنكروه ومؤمن

ای امیرالمومنین)ع( که در آن آمده است: »هنگامی که قائم ما ظاهر شود، از کسانی که بدون هاز خطبه
یرد. وای بر آنها و پیروان آنها. آیا دین خدا ناقص بود که آنها تکمیلش گند انتقام میاعلم در دین فتوی داده

ی بود که آنها درستش کردند؟! آیا مردم عالقه به انحراف داشتند که از او پیروی کردند؟! آیا در دین خدا انحراف
بودند؟! آیا رسول اکرم)ص( در  کردند؟! و یا او مردم را به راستی و درستی امر کرده بود و مردم مخالفت ورزیده

دین در عهد او کامل نبود و ند؟! و یا اآنچه به او وحی شده چیزی را فروگذار کرده بود که به او یادآوری کرده
اینها تکمیلش کردند؟! آیا پیامبری بعد از رسول اکرم)ص( آمد که از او پیروی کردند. آیا قوم بر عهدش ساکت 
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بودند و زمانی که موعدشان رسید به پا خواستند و آنچه نزدشان بود را کوچک شمردند؟ هیهات، به خدا سوگند 
ی برای کسانی که ایمان اروشنش نمودم و واضحش گردانیدم تا فتنه امر مبهم و مفصلی نماند مگر اینکه

وند. چه بسیار اولیایی که با آنها نبرد نمودند و شآوردند، باقی نماند و تنها صاحبان خرد هستند که متذکر می
 .(1)..«اوصیایی که ضایعشان نمودند و حقشان را انکار نمودند و مومنانی که آواره کردند و چه سخنانی که ..

ــإذا هم قردة  ــائهم ف ــاس إلى علم ــري الن ــة فيصــ ــول اهلل )ص(: )تكون ِف أميت قزع وعن رســ
 .(2)وخنازير(

روند در حالی که آنها رسول الله)ص( فرمود: »عذابی بر امت من خواهد آمد و مردم به سوی علمایشان می
 .(3)اند«بوزینه و خوک گشته

ــال: )تهيج ريا  ــاس، ق ــائهم، وعن ابن عب ــاس، فيفزعون إلى علم ــا الن ــالزوراء ينكره حمراء ب
 .(4)فيجدونهم قد مسخوا قردة وخنازير تسود وجوههم وتزرق أعينهم(

شناسند در زوراء برپا شود که مردم با از ابن عباس نقل شده است که گفت: »تند بادی سرخ که مردم نمی
هایی سیاه و یابند با چهرهورت بوزینه و خوک میروند، آنان را مسخ شده به صزاری به سوی علمایشان می

 . (5)هایی کور«چشم

ـــئل عن قـيام الـقائم   )ع(وعن أبي عـبد اهلل  : )إذا كرثت الغواـية وقـلت الـهداـية، وكرث )ع(وـقد ســ
الجور والفسـاد وقل الصـالو والسـداد، واكتفى الرجال بالرجال والنسـاء بالنسـاء، ومال الفقهاء إلى 

لناس إلى األشــعار والشــعراء، ومســي قوم من أهل البدع حىت يصــريوا قردة وخنازير، الدنيا، وأكرث ا
ــم القائم   ــالل، فعند ذلك ينادى باسـ ــفياني، ثم خرج الدجال وبالب ِف اإلغواء واإلضـ ِف  )ع(وقتل السـ
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ليلة ثالث وعشــرين من شــهر رمضــان، ويقوم ِف يوم عاشــوراء، فكأني أنظر إليه قائما  بني الركن 
 .(1)م وينادي جربئيل بني يديه: البيعة هلل، فتقبل إليه شيعته(واملقا

از ابو عبدالله)ع( از قائم)ع( سوال شد که ایشان)ع( فرمود: »چون گمراهی بسیار و هدایت اندک و ستم و 
فساد فراوان و صالح و استواری کم گردد، و هنگامی که مردان به مردان و زنان به زنان اکتفا کنند و فقیهان 
به دنیا متمایل گردند و شاعران و شعرها در مردم فراوان گردد و اهل بدعت مسخ گردند تا جایی که تبدیل به 
بوزینه و خوک گردند و سفیانی کشتار کند، سپس دجال خروج کند و در گمراهی و ضاللت مبالغه نماید، در این 

بلند شود و حضرت در روز عاشورا، قیام  هنگام به نام قائم)ع( در شب بیست و سوم ماه مبارک رمضان فریاد
دهد: »البیعة لله« بینم که بین رکن و مقام ایستاده است و جبرئیل در پیشگاهش ندا میفرماید. گویی او را می

 .(2)کنند«)بیعت فقط از آِن خداوند است( و شیعیانش به سوی او رو می

مر، وملاذا يلعن أهل املشرق واملغرب وقد أكرثت لك من الروايات لتكون على بينة من خطوة األ
 :)ع(عند ظهورها، كما أخرب أهل البيت )ع(راية اإلمام املهدي 

ی مسیر این امر برایت باشد. حال چرا اهل مشرق و مغرب کنندهروایات بیشتری را برایت نقل نمودم تا روشن
 کنند؟هنگام ظهورش لعنت میاند در پرچم امام مهدی)ع( را همان گونه که اهل بیت)ع( خبر داده

د اهلل جعفر بن محمـد  ــرق وأهـل )ع(عن أبي عـب ة الحق لعنهـا أهـل املشــ ، يقول: )إذا ظهرت راـي
 .(3)املغرب، أتدري لم ذلك ؟ قلت: ال. قال: للذي يلقى الناس من أهل بيته قبل خروجه(

پرچم حق ظاهر شود اهل مشرق از ابو عبدالله جعفر بن محمد)ع( نقل شده است که فرمود: »هنگامی که 
دانی چرا؟ گفتم: نه. فرمود: به دلیل آنچه مردم از اهل بیتش قبل از خروجش کنند، میو مغرب آن را لعنت می

 .(4)اند«دیده

ــول اهلل )ع(وعن أبي جعفر  ، ـقال: )إن  صـــــاـحب ـهذا األمر لو ـقد ظهر لقي من الـناس ـما لقي رســ
 . (5))ص( وأكرث( 
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رموده است: »صاحب این امر هنگامی که خروج کند از مردم به مانند آنچه به رسول خدا)ص( و ابوجعفر)ع( ف
 .(1)بیند، و حتی بیشتر«رسیده بود، می

ذي يتعر ض إليـه املؤمنون حقـا  ِف آخر الزمـان  دبر ِف الحـديـث اآلتي يعرف مـدى الظلم اـل ومن ـت
 ومدى تأذي الرسول )ص( من أجلهم:

شوند همانند ر تدبر نماید متوجه ظلمی که مومنان واقعی در آخرالزمان متحمل میکسی که در این حدیث آخ
 شود:آزار و اذیتی که رسول خدا)ع( متحمل شد، می

عن عمر بن نفيل، قال: سـمعت الني )ص( يقول: وأقبل على أسـامة بن زيد، فقال: )يا أسـامة، ...  
ــول اهلل )ص( حىت  ــاق الحـدـيث إلى أن قـال: ثم بكى رســ ه وزفريه وســـ د نحيـب ـــت عال بكـاؤه واشــ

ــه فتنفس  ــماء، ثم أنه رفع رأســ ــهيقه، وهاب القوم أن يكلموه فظنوا أنه ألمر قد حدث ِف الســ وشــ
الصـعداء، ثم قال: أوه أوه، بؤسـا  لهذه األمة، ماذا يلقى منهم من أطاع اهلل، ويضـربون ويكذبون من 

وم الســـــاـعة حىت يبغض الـناس من أطـاع اهلل اجـل أنهم أطـاعوا اهلل ـفأذلوهم بطـاـعة اهلل، أال وال تق
ويحبون من ع ـ اهلل، فقال عمر: يا رسـول اهلل، والناس يومئذ على اإلسـالم ؟ قال: وأين اإلسـالم يا 
عمر، إن  املسـلم كالغريب الشـريد، ذلك زمان يذهب فيه اإلسـالم، وال يبقى إال اسـمه، ويندرس فيه 

ا ــمـه. قـال عمر: ـي ــول اهلل، وفيمـا يكـذبون من أطـاع اهلل ويطردونهم  القرآن فال يبقى إال رســ رســ
ويعذبونهم ؟ فقال: يا عمر ترك القوم الطريق وركنوا إلى الدنيا ورفضـــوا اآلخرة وأكلوا الطيبات 

وأولياء اهلل عليهم الفناء، شــجية ألوانهم من  …ولبســوا الثياب املزينات وخدمتهم أبناء فارس والروم  
ــالبهم من  ــهر ومنحنـية أصــ ـفإذا تكلم منهم بحق متكلم أو تفوه بصــــدق قـيل ـله:  …القـيام الســ

 .(2)(…اسكت فأنت قرين الشيطان ورأس الضاللة 

از عمر بن نفیل نقل شده است که گفت: شنیدم که رسول خدا)ص( در حالی که به اسامة بن زید رو کرده 
وید: سپس پیامبر)ص( گریه کرد تا جایی گیابد تا آنجا که میفرمود: »ای اسامه، .... و حدیث ادامه میبود می

اش بلند شد و مردم از این که با وی سخن بگویند ترسیده بودند زیرا فکر اش شدت یافت و فریاد و نالهکه گریه
کشید فرمود: آه، آه، کردند چیزی در آسمان رخ داده است، سپس سرش را بلند کرد و در حالی که آه میمی

 
 . 308غیبت نعمانی: ص  - 1
 . 56ص 12، مستدرك الوسائل: ج58ص  1إلزام الناصب: ج -2



 378                                                                                                                     (سوم)جلد  های روشنگر بر بسرت امواج  اپسخ
 

 

کنند چه چیزها که خواهند کشید؛ به جهت اطاعت از خدا ه خدا را اطاعت میبدبختی این امت، کسانی ک
آگاه باشید که شوند و تکذیب میشکنجه می گردند و برای اطاعت از خداوند خوار و ذلیل خواهند شد. بدانید و 

با خدا  کند کینه ورزند و کسی که دشمنیساعت برپا نخواهد شد تا مردم نسبت به کسی که اطاعت خدا را می
نماید را دوست داشته باشند. عمر گفت: ای رسول خدا، امروز مردم بر اسالم هستند؟ فرمود: ای عمر، می

ماند رود و از آن جز اسمش باقی نمیاسالم کجا است؟ مسلمان مانند غریب و آواره است، در آن زمان اسالم می
د. عمر گفت: ای رسول خدا، چرا کسی که خدا مانشود و از آن جز رسمش )لغتش( باقی نمیو قرآن کهنه می

گویند و به دهند؟ فرمود: ای عمر، مردم راه را ترک میکند تکذیب و آواره می کنند و عذاب میرا اطاعت می
پوشند و فرزندان های آراسته میخورند و لباسها را میکنند، حاللگردند، آخرت را فراموش میدنیا متمایل می

بیداری هایشان از شباند، چهرهکنند.... و اولیای خدا از دست آنها فنا شدهتشان میفارس و روم خدم
اندوهگین و نگران و پشتشان از ایستادن خم گشته است.... اگر کسی از آنها به حق سخن بگوید یا با صداقت 

 .(1)ی....«ی گمراهی هستشود: ساکت باش که تو همنشین شیطان و سرچشمهتفقه نماید به او گفته می

ا بالنسـبة إلى توجيه األسـئلة إلى السـيد أحمد الحسـن، فالباب مفتوو وسـيأتيك الجواب إن  وأم 
شاء اهلل تعالى بعد أن ترسل أسئلتك، هذا إن لم يكفك ما مسطر من األدلة ِف كتب أنصار اإلمام 

 املهدي )ع( وهي موجودة على موقعهم.

هایت را فرستادی، ان شاء الله باِب ارساِل سوال برای سید احمد الحسن، باز است و پس از آن که سوال
های انصار امام مهدی)ع( جواب خواهی گرفت. البته این در صورتی است که آنچه از ادله و براهینی که در کتاب 

 نگاشته شده و در سایت آنها موجود است، شما را کفایت نکند. 

)الوصـية(، ر لك اآلن أحد أدلة السـيد أحمد الحسـن مع شـرو واسـتدالل مختصـر، وهو دليل وسـأذك
 ليلة وفاته(:  )بقية الكالم مذكور فيما سبق(.)ص( فأقول: الدليل األول: )وصية الرسول محمد 

 أنصار اإلمام املهدي )مكن اهلل له ِف األرض( -اللجنة العلمية 
 الشيي ناظم العقيلي

را به همراه شرح و استدالل مختصر قید  -یعنی دلیل وصیت-یکی از دالیل سید احمد الحسن اکنون  
 گویم:کنم و میمی

 ی مطلب، در پاسخ قلبی آمده است(.دلیل نخست: وصیت حضرت محمد)ص( در شب وفاتش: )ادامه
 انصار امام مهدی)ع( )خداوند در زمین تمکینش دهد(  -هیأت علمی 

 شیخ ناظم عقیلی
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 : از رمز و رازی که بین من و امام)ع( هست خبر دهید۲۸۸پرسش 

دعوتكمل ويـخاف علي ِف نفس الوـقت من   : لي ولي أمر حنون، وـقد رأى انشـــــدادي نحو288الســــؤال/ 
إلقامة الحجة علي ِف معرفيت إن كنتم على حق محض أو باطل   الضـالل، وقد ـسما لي بـسؤال واحد فق 

أحد.  وال يعرفه )ع(للسـيد أحمد الحسـن اليماني: يوجد سـر بيين وبني اإلمام الحجة  محض، وسـؤالي موجه
ن   عن ماهيته ويرســـل جواب  )ع(فأرجو من الســـيد أحمد أن يســـأل أبيه الحجة  ســـؤالي على اإليميل املدو 

  منكم الدعاء لي بأن يثبتين اهلل عز وجل على دينه، عندكم ولكم مين جزيل الشــكر واالمتنان. وأرجو
 .له، وأن يرزقين الشهادة وأن أكون أمة خالصة مخلصة

 / اإلمارات Zainabاملرسل: 

ام را دیده است. ولی در عین حال من سرپرست مهربانی دارم که تعریف و تمجیدی که از دعوت شما داشته
خت شما فقط ی حجت بر من برای شناترسد. او به من اجازه داده است که برای اقامهاز گمراه شدن من نیز می

یک سوال از شما بپرسم تا مشخص شود که شما حق محض هستید یا باطل محض. سوال من خطاب به سید 
احمد الحسن یمانی به شرح زیر است: بین من و حضرت حجت)ع( رمز و رازی وجود دارد که احدی از آن خبر 

کند و از طریق ایمیلی که نزد  ی ماهیت آن سوالندارد. از سید احمد خواهشمندم از پدرش حجت)ع( درباره
شما ثبت شده است، پاسخ سوالم را بفرستد. از شما بسیار متشکرم و تقاضا دارم برایم دعا کنید که خدای عزوجل 

 ام گرداند.مرا بر دینش ثابت قدم بدارد، و من کنیزی خالص و مخلص برای او باشم و شهادت را روزی
 / امارات Zainabفرستنده: 

ـ  ت وأبوك وكـل الخلق مكلفون أن  الجواب: بـســ م اهلل الرحمن الرحيم، األخـت املحَتمـة .. أـن
ينظروا ِف أدلة السـيد أحمد الحسـن اليت جاء بها وهي أدلة األنبياء واملرسـلني، وقد ألزم السـيد أحمد 

 الحسن الحجة للجميع بذلك، فهذه األدلة حجة دامغة وستسألون عنها.

 پاسخ:
ای که سید اند که در ادلهی مردم مکلفخواهر گرامی!... شما و پدرت و همه بسم الله الرحمان الرحیم،

باشد، بنگرند و تامل کنند. سید احمد الحسن احمد الحسن آورده است که همان دالیل انبیا و رسوالن الهی می
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ت و شما از آن قابل انکار اس با این دالیل، حجت را بر همگان تمام نموده است. این دالیل، حجتی قاطع و غیر
 بازخواست خواهید شد. 

ا طلـبك فمع كـل احَتامي ـلك وألبـيك ـفإن ـهذا الـباب إن فتا فكـل الـناس ترـيد ذـلك وحينـئٍذ  أمـ 
البد للســيد أحمد الحســن أن يخرب ماليني الناس عن ما يضــمرون ِف أنفســهم وهذا أكيد مخالف 

 للحكمة !!!!

احترامی که برای شما و پدرتان قایل هستم، اگر این باب گشوده شود، و اما در مورد درخواست شما، با تمام 
ها نفر را از آنچه در شوند و آن گاه سید احمد الحسن باید میلیونی مردم چنین چیزی را خواهان میهمه
 اند باخبر سازد و چنین چیزی قطعًا مخالف حکمت است!!شان پنهان داشتهذهن

الحاضــر مدعاة للشــبهة واالتهام بالســحر وتســخري الجن، والســيد ثم إن  هذه األمور ِف عصــرنا  
أحمد الحسـن أول ما بادر القوم إلى اتهامه بالسـحر وتسـخري الجن )وحاشـاه( تلك الشـبهة والتهمة 

 اليت تكاد ال تفارق نبيا أو وصيا، فإنا هلل وأنا إليه راجعون.

افکنی و نسبت دادن تهمت جادوگری و  ای برای شبههدرضمن چنین اموری در عصر کنونی ما، انگیزه
کند و باشد. اولین تهمتی که مردم به سید احمد الحسن روا داشتند این بود که ایشان جادو میتسخیر جن می
ای از آن برکنار نبوده است؛ و این شبهه و تهمتی است که هیچ پیامبر یا وصی -حاشاه-نماید جن احضار می

 . انا لله و انا الیه راجعون

ــكـيك ال لليقني إال  ملن نور اهلل تـعالى قلـبه  م تكون تـلك األمور ـمدـعاة للتشــ وبمالحـظة ـما تـقد 
بنور الفطرة اإللهية، ويقينا  ســتســتغل من قبل املشــككني واملرتابني ملحاربة هذه الدعوة اإللهية 

 املباركة.

است نه یقین، مگر برای کسی  ای برای تشکیکبا توجه به آنچه گذشت، پرداختن به چنین کارهایی انگیزه
ر کرده باشد. تردیدی نیست که افراد شکاک و بدگمان از اینها  که خدای تعالی دلش را به نور فطرت الهی منو 

 برای مبارزه با این دعوت الهی مبارک بهره خواهند برد. 



 381                                                                                          (ثالث)اجلزء الاجلواب املنری عرب األثری

   
 

 

ت ويعرفـه كـل النـاس، وهو أن  املعجزات بيـد اهلل  تعـالى ثم هنـاك أمر مهم يجـب أن تعرفيـه أـن
وحده وليس بيد الني أو الرسـول أو الويص، فإن أذن اهلل تعالى باملعجزة أو الكرامة تحققت على يد 
اء والرســـــل لم تتحقق على  ذـلك نجـد كثريا  من األنبـي أذن بهـا فال تتحقق، وـل حجـة اهلل، وإن لم ـي

وغريهما، فالقرآن لم يذكر لنا أنهم جاءوا  )ع(وني اهلل شــعيب  )ع(أيديهم معاجز، كني اهلل هود  
 بمعاجز، فلو كنا ِف عصرهم هل نكذبهم من أجل ذلك ؟؟!!

ی مردم باید آن را بدانند؛ این که معجزات صرفًا به دست به عالوه موضوع مهمی وجود دارد که شما و همه
فرماید، معجزه یا کرامتی بر دست خدای متعال است، نه به دست پیامبر یا رسول یا وصی. اگر خدای تعالی اذن  

بینیم که به دست بسیاری از گردد. لذا ما میشود و اگر اجازه صادر ننماید، محقق نمیحجت الهی ظاهر می
انبیا و فرستادگان الهی معجزه محقق نشده است، مانند پیامبر خدا هود)ع( و پیامبر خدا شعیب)ع( و دیگران. 

اند. حال اگر اینها در عصر ما بودند، به دلیل همین قضیه ای آوردهها معجزهقرآن برای ما نگفته است که این
 کردیم؟!!بایست آنها را تکذیب میمی

ا  ﴿كـما حكى عنهم اهلل تـعالى:  )ع(وـهذا ـما اعَتض ـبه املكـذبون لني اهلل هود  ا ُهوُد مـَ الُواأ يـَ قـَ
ُن ِبَتاِرِكي آِلَهِتَنا َنٍة َوَما نَحأ َتَنا ِبَبيِّ ِمِننيَ  ِجئأ ـُن َلَك ِبُمؤأ ِلَك َوَما نَحأ  .(1)﴾َعن َقوأ

این همان اعتراضی است که تکذیب کنندگان پیامبر خدا هود)ع( بر زبان راندند. خدای تعالی از قول آنها 
کنیم ای و ما با گفتار تو، خدایان خویش را ترک نمیگوید: » گفتند: ای هود، تو برای ما دلیل روشنی نیاوردهمی
 .(2)آوریم «ه تو ایمان نمیو ب

 وهاك بعض اآليات اليت أرجو أن تتمعن بها أنت وأبوك:

 اینها برخی آیاتی است که امیدوارم شما و پدرت با دقت در آن بیاندیشید:

اتُ ﴿ ا اآليـَ لأ ِإنَّمـَ ا قـُ ِمُننَّ ِبهـَ ٌة لَُّيؤأ اءتأُهمأ آيـَ اِنِهمأ َلِئن جـَ يأمـَ
َ
َد أ ِ َجهـأ اّلل   بـِ

ُمواأ ــَ قأســ
َ
ا  َوأ ِ َومـَ  ِعنـَد اّلل 

ِمُنونَ  نََّها ِإَذا َجاءتأ الَ ُيؤأ
َ
ِعُرُكمأ أ  . (3)﴾ُيشأ

 
 . 53هود:  -1
 . 53هود:  - 2
 .109الحدید:  -3
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ای برایشان نازل شود به ها به خدا سوگند یاد کردند که اگر معجزهترین قسم»تا آنجا که توانستند به سخت
ای نازل شود و معجزه دانید، شاید کهها نزد خدا است و شما از کجا میی معجزهآن ایمان آورند. بگو: همه

 .(1)ایمان نیاورند«

َرة  َفَظلَ ﴿ ــِ اَقَة ُمبأصــ لُوَن َوآَتيأَنا َثُموَد النَّ وَّ
َ
َب ِبَها األ ن َكذَّ

َ
َل ِباآلَياِت ِإالَّ أ ــِ ســ ن نُّرأ

َ
ُمواأ ِبَها َوَما َمَنَعَنا أ

ِويفا   ِسُل ِباآلَياِت ِإالَّ َتخأ  .(2)﴾َوَما نُرأ

ای کردند. به قوم ثمود به عنوان معجزهمعجزات بازنداشت، مگر این که پیشینیان تکذیبش می» ما را از نزول  
 .(3)فرستیم «روشنگر ماده شتر را دادیم. بر آن ستم کردند و ما این معجزات را جز برای ترسانیدن نمی

يَ ﴿ بِِّه ُقلأ ِإنََّما اآلأ ن رَّ ِه آَياٌت مِّ نِزَل َعَليأ
ُ
اَل أ ِبنيٌ َوَقالُوا َلوأ نَا نَِذيٌر مُّ

َ
ِ َوِإنََّما أ  . (4)﴾اُت ِعنَد اّللَّ

شود؟ بگو: جز این نیست که آیات نزد خدا است و » و گفتند: چرا از جانب پروردگارش آیاتی بر او نازل نمی
 .(5)ای آشکار هستم «جز این نیست که من بیم دهنده

الَ ُيَكلِّ ﴿ َلُموَن َلوأ ِلِهمأ َوَقاَل الَِّذيَن الَ َيعأ َل َقوأ ثأ ِلِهم مِّ ِتيَنا آَيٌة َكَذِلَك َقاَل الَِّذيَن ِمن َقبأ
أ
وأ َتأ
َ
ُ أ ُمَنا اّلل 
ٍم ُيوِقُنونَ  ا اآلَياِت ِلَقوأ  . (6)﴾َتَشابََهتأ ُقلُوبُُهمأ َقدأ بَيَّنَّ

شان نیز چنین سخنانی پیشینیان آید؟  ای بر ما نمیگوید؟ یا معجزه» نادانان گفتند: چرا خدا با ما سخن نمی
 . (7)ایم «اند آیات را بیان کردههایشان همانند یکدیگر است، ما برای آنان که به یقین رسیدهگفتند، دلمی

َلَتُهمأ  ﴿ نَت ِبَتاِبٍع ِقبأ
َ
َلَتَك َوَما أ ا َتِبُعواأ ِقبأ ُتواأ الأِكَتاَب ِبُكلِّ آَيٍة مَّ وأ

ُ
َتيأَت الَِّذيَن أ

َ
ُهم َوَلِئنأ أ ضـــُ َوَما بَعأ

ا َِن الظَّ ِد َما َجاءَك ِمَن الأِعلأِم ِإنََّك ِإَذا  ملَّ ن بَعأ َواءُهم مِّ هأ
َ
َت أ ٍض َوَلِئِن اتََّبعأ َلَة بَعأ  . (8)﴾مِلِنيَ ِبَتاِبٍع ِقبأ

 
 . 109انعام:  - 1
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ا ی آنهی تو پیروی نخواهند کرد، و تو نیز از قبلهای که بیاوری، از قبله»برای اهل کتاب هر برهان و نشانه
آگاهی، پِی خواهشکنی، و آنها خود پیرو قبلهپیروی نمی های ایشان ی یکدیگر نیز نخواهند بود. اگر پس از 

 . (1)کاران خواهی بود«بروی، از ستم

لَّما  ِِف الســَّ ﴿ وأ ســُ
َ
رأِض أ
َ
ن َتبأَتِغَي نََفقا  ِِف األ

َ
َت أ َتَطعأ ُهمأ َفِإِن اســأ َراضــُ َك ِإعأ َماء َوِإن َكاَن َكرُبَ َعَليأ

ُ َلَجَمَعُهمأ َعَلى الأُهَدى َفاَل َتُكونَنَّ ِمَن الأَجاِهِلنيَ  ِتَيُهم ِب َيٍة َوَلوأ َشاء اّلل 
أ
 . (2)﴾َفَتأ

خواهی نقبی در زمین بجوی یا نردبانی بر آسمان بنه تا » اگر اعراض کردن آنها بر تو گران است، اگر می
 .(3)بخواهد همه را به راه راست برد، پس از نادانان مباش «ای برایشان بیاوری. اگر خدا معجزه

رَثَ ﴿ كأ
َ
ة  َوَلِكنَّ أ ــَ ٍل آي ن ُيَنزِّ

َ
اِدٌر َعَلى أ ــَ َ ق لأ ِإنَّ اّلل  ــُ ِه ق ــِّ ب ن رَّ ٌة مِّ ــَ ِه آي ــأ َل َعَلي الَ نُزِّ الُواأ َلوأ ــَ ُهمأ الَ َوق

َلُمونَ   .(4)﴾َيعأ

ای فرو فرستد زل نشد؟ بگو: خداوند قادر است که معجزهای از پروردگارش بر او نا» و گفتند: چرا معجزه
 .(5)دانند «ولی بیشترینشان نمی

ِ وَ ﴿ اُت ِعنـَد اّلل  ا اآليـَ لأ ِإنَّمـَ ا قـُ ِمُننَّ ِبهـَ ٌة لَُّيؤأ اءتأُهمأ آيـَ اِنِهمأ َلِئن جـَ يأمـَ
َ
َد أ ِ َجهـأ اّلل   بـِ

ُمواأ ــَ قأســ
َ
ا  َوأ مـَ

نََّها ِإَذا َجاءتأ الَ ُيؤأ 
َ
ِعُرُكمأ أ  . (6)﴾ِمُنونَ ُيشأ

ای برایشان نازل شود به ها به خدا سوگند یاد کردند که اگر معجزهترین قسم» تا آنجا که توانستند به سخت
ای نازل شود و دانید که اگر معجزهی معجزه ها نزد خدا است و شما از کجا میآن ایمان آورند. بگو: همه

 .(7)آورند!«ایشان ایمان نمی
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بِّي َهَذا بََص ِئُر ِمن َوِإَذا َلمأ  ﴿ تَِّبُع َما ِيوَحى ِإَليَّ ِمن رَّ
َ
َتَها ُقلأ ِإنََّما أ َتَبيأ الَ اجأ ِتِهم ِب َيٍة َقالُواأ َلوأ

أ
بُِّكمأ َتأ رَّ

ِمُنونَ  ٍم ُيؤأ َمٌة لَِّقوأ ى َوَرحأ  . (1)﴾َوُهد 

و چیزی هستم که از گویی؟ بگو: من پیر ای برایشان نیاوری، گویند: چرا از خود چیزی نمی»چون آیه
هایی است از جانب پروردگارتان و رهنمود و رحمت است برای مردمی شود و این حجتپروردگارم به من وحی می

 .(2)آورند«که ایمان می

عَـ ﴿ ُرواأ ِإنِـّي ـمَ ظـِ تـَ انـأ ِ فــَ ُب ّلِل  يــأ غـَ
ا الـأ لأ ِإنَـّمــَ قــُ ِه فـَ بــِّ ن رَّ ٌة مِـّ ِه آيــَ يــأ لـَ ـنِزَل ـعَ

ُ
الَ أ وأ ولـُوَن لـَ قـُ َن  َويـَ م مِـّ كـُ

ُنَتِظِرينَ   . (3)﴾املأ

شود؟ بگو: علم غیب از آِن خدا است. انتظار ای بر او نازل نمیگویند: چرا از جانب پروردگارش معجزه» و می
 .(4)مانم «بکشید، من نیز با شما منتظر می

ن ﴿ ِه آَيٌة مِّ نِزَل َعَليأ
ُ
ال أ ٍم َهادٍ َوَيُقوُل الَِّذيَن َكَفُرواأ َلوأ نَت ُمنِذٌر َوِلُكلِّ َقوأ

َ
بِِّه ِإنََّما أ  . (5)﴾رَّ

ای شود؟ جز این نیست که تو بیم دهندهای بر او نازل نمیگویند: چرا از جانب پروردگارش آیه» کافران می
 .(6)ای است «کننده هستی و هر قومی را هدایت

الَ ﴿ ِه َمنأ  َوَيُقوُل الَـِّذيَن َكَفُرواأ َلوأ ِدي ِإَليـأ اُء َوَيـهأ لُّ َمن َيشــــَ َ ُيضــــِ  ِإنَّ اّلل 
لأ بِـِّه قـُ ن رَّ ٌة مِّ ِه آيـَ نِزَل َعَليـأ

ُ
أ

نَاَب 
َ
 . (7)﴾أ

شود؟ بگو: خدا هر که را بخواهد گمراه گویند: چرا از جانب پروردگارش آیتی بر او نازل نمی» کافران می
 .(8)کند «میکند و هر که را به درگاه او روی کند، هدایت می
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ِتَي ِب يَ ﴿
أ
ن َيأ
َ
وٍل أ يَّة  َوَما َكاَن ِلَرسـُ َواجا  َوُذرِّ زأ

َ
ِلَك َوَجَعلأَنا َلُهمأ أ ن َقبأ ال  مِّ لأَنا ُرسـُ رأسـَ

َ
ِن َوَلَقدأ أ ٍة ِإالَّ ِبِإذأ

َجٍل ِكَتابٌ 
َ
ِ ِلُكلِّ أ  . (1)﴾اّلل 

فرزندان قرار دادیم و هیچ پیامبری را حق » به تحقیق پیش از تو پیامبرانی فرستادیم و برایشان همسران و 
 .(2)آن نبود که جز به فرمان خدا آیتی بیاورد هر امری را زمانی مکتوب است «

وَلى﴿
ُ ُحِف األأ ِتِهم بَيَِّنُة َما ِِف الصُّ

أ
َوَلمأ َتأ
َ
بِِّه أ ن رَّ ِتيَنا ِب َيٍة مِّ

أ
اَل َيأ  . (3)﴾َوَقالُوا َلوأ

های پیشین های روشنی که در صحیفه آورد؟ آیا دلیلای از پروردگارش برای ما نمیمعجزه» و گفتند: چرا 
 .(4)آمده، به آنها نرسیده است؟«

لُونَ ﴿ وَّ
َ
ِسَل األ رأ
ُ
ِتَنا ِب َيٍة َكَما أ

أ
ََتَاُه بَلأ ُهَو َشاِعٌر َفلأَيأ اَلٍم بَِل افأ حأ

َ
َغاُث أ ضأ
َ
 .(5)﴾بَلأ َقالُواأ أ

بندد یا شاعری است، پس برای ما از آن گونه های پریشان است، یا دروغی است که می» بلکه گفتند: خواب 
 . (6)ای بیاورد «که به پیامبران پیشین داده شده بود، معجزه

َك َوَما ﴿ بأ َعَليأ ـصُ ن لَّمأ نَقأ ُهم مَّ َك َوِمنأ َنا َعَليأ ـصأ ن َقـصَ ُهم مَّ ِلَك ِمنأ ن َقبأ ال  مِّ لأَنا ُرـسُ ـسَ رأ
َ
َكاَن َوَلَقدأ أ

 ُ ِ ُقِ َ ِبالأَحقِّ َوَخِسَر ُهَناِلَك املأ ُر اّللَّ مأ
َ
ِ َفِإَذا َجاء أ ِن اّللَّ ِتَي ِب َيٍة ِإالَّ ِبِإذأ

أ
نأ َيأ
َ
ِطلُونَ ِلَرُسوٍل أ  . (7)﴾بأ

ایم، و هیچ پیامبری ایم و داستان بعضی را نگفته»پیش از تو پیامبرانی فرستادیم. داستان بعضی را برایت گفته
ای بیاورد مگر به فرمان خدا، و چون فرمان خدا فرارسد، به حق داوری گردد و آنان که بر باطل رسد که آیهرا ن

 .(8)اند، زیان خواهند دید«بوده
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 .)ع(وأخريا  أسأل اهلل تعالى أن يهديك أنت وأباك ويوفقكما لنصرة قائم آل محمد 

 والحمد هلل رب العاملني.
 أنصار اإلمام املهدي )مكن اهلل له ِف األرض( -اللجنة العلمية 

 الشيي ناظم العقيلي

نمایم که شما و پدرت را هدایت فرماید و بر نصرت قائم آل محمد)ع( و در پایان از خدای تعالی مسئلت می 
 موفق بدارد.

 و الحمد لله رب العالمین.
 دهد(انصار امام مهدی)ع( )خداوند در زمین تمکینش   -هیأت علمی 

 شیخ ناظم عقیلی

****** 

 ی شما را بدانم : مایلم اعتقادات خاصه۲۸۹پرسش 

ف على العقائد الخاصة بكم وهل لكم فقهيات خاصة أم ال ؟289السؤال/   : أود التعر 
 مصر -املرسل: أبو فاطمة 

 رید یا خیر؟ای داخواهم اعتقادات مخصوص شما را بدانم و این که آیا شما احکام و مسایل فقهی ویژهمی
 مصر  -فرستنده: ابوفاطمه 

ــلى اهلل على محـمد وآـله األئـمة  ــم اهلل الرحمن الرحيم، الحـمد هلل رب الـعاملني، وصــ الجواب: بســ
 واملهديني وسلم تسليما .

 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

 پاسخ:
آله االئمة و المهدیین و سلم بسم الله الرحمان الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و 

 تسلیمًا.
 السالم علیکم و رحمة الله و برکاته
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ال نميل عنها  )ع(  واألئمة األطهار  )ع( والرســول محمد )ع(  عقائدنا هي عقائد األنبياء واملرســلني
 وال نحيد وال يستفزنا تقلب الكافرين ِف البالد إليماننا بأن  العاقبة للمتقني ولو بعد حني.

باشد که از آن نه ی اطهار)ع( میا همان عقاید انبیا و فرستادگان)ع(، حضرت محمد)ص( و ائمهعقاید م
سازد زیرا کنیم. جوالن کافران در شهرها نیز ما را برآشفته نمیشویم و نه به جانبی دیگر میل میمنحرف می

 چندی باشد. ایمان داریم به این که سرانجام نیک از آِن تقواپیشگان است، حتی اگر پس از

ــريع إال  هلل، وال ـحب إال  ِف اهلل، وال بغض إال  ِف اهلل تـعالى، وال ظن وال  فال حكم إال  هلل، وال تشــ
 اجتهاد ِف أحكام اهلل تعالى.

حکمرانی فقط متعلق به خداوند است، و تشریع فقط از آِن خدا، و حب فقط از برای خدا، و بغض هم فقط از 
 در احکام خداوند ظن  و اجتهاد جایگاهی ندارد.برای خدای متعال است، و 

وبالنســـبة إلى ســـؤالك عن الفقه، فقد أصـــدر الســـيد أحمد الحســـن جزئني من كتاب شـــرائع 
، إضـافة إلى أجوبة االسـتفتاءات الكثرية تجدها )ع(اإلسـالم وهي أحكام واقعية عن اإلمام املهدي 

ا  تجدها ِف إصـدارات أنصـار ِف كتب السـيد أحمد الحسـن، وكذلك اطلع على تفاصـيل ك ثرية جد 
 .)ع(اإلمام املهدي 

 والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته، ونسألكم الدعاء.
 أنصار اإلمام املهدي )مكن اهلل له ِف األرض( -اللجنة العلمية 

 الشيي ناظم العقيلي

کام نورانی اسالم( های شرایع اسالم )احدر خصوص پرسش شما از فقه، سید احمد الحسن دو جلد از کتاب 
توانید در کتب سید باشد. همچنین میرا منتشر کرده است که شامل احکام واقعی از جانب امام مهدی)ع( می

توانی در های ایشان به استفتائات فراوان را بیابی. همچنین شرح و تفصیل بسیاری را میاحمد الحسن پاسخ
 دریافت و مطالعه نمایی. های منتشر شده از سوی انصار امام مهدی)ع( کتاب 

 و السالم علیکم و رحمة الله و برکاته. از شما التماس دعا داریم.
 انصار امام مهدی)ع( )خداوند در زمین تمکینش دهد(  -هیأت علمی 

 شیخ ناظم عقیلی
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 : حقیقت نزد شما است و من مایلم نسبت به آن شناخت پیدا کنم۲۹۰پرسش 

ــؤال/  ـفت 290الســ ف أكرث؛ ألني : لقـد تعر  ــريني وأود التعر  عليكم من خالل أحـد األخوة املصــ
اعتقد أن الحقيقة عندكم وأنا أبحث عنها منذ ســنني، وكنت أقع ِف مشــاكل مع الســادة املراجع 

 لذلك التمس منكم الرد.
 مصر -املرسل: أبو فاطمة 

یشتری به دست آورم، زیرا من از طریق یکی از برادران مصری با شما آشنا شدم و دوست دارم اطالعات ب
وجوی آن هستم. من با مراجع عظام به ها است که در جستمعتقدم که حقیقت نزد شما است و من سال

 کنم پاسخ دهید.خوردم لذا از شما خواهش میمشکالتی برمی
 مصر   -فرستنده: ابوفاطمه 

ــلى   ــم اهلل الرحمن الرحيم، الحـمد هلل رب الـعاملني، وصــ اهلل على محـمد وآـله األئـمة الجواب: بســ
 واملهديني وسلم تسليما .

 األ  أبو فاطمة ... السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

 پاسخ:
بسم الله الرحمان الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله االئمة و المهدیین و سلم 

 تسلیمًا.
 له و برکاتهبرادر ابوفاطمه!.... السالم علیکم و رحمة ال

أخي، إن  دعوة السـيد أحمد الحسـن هي امتداد لدعوات األنبياء واملرسـلني واألئمة )ص(، ونهجها 
ــول محمـد )ص( وعَتتـه الطـاهرة )ص(، وهي ترفض كـل  رة للرســ ــنـة املطه  الثقالن القرآن والســ

ة مواطن على أ س الذي نب الرســــول محمد )ص( ِف عد  ن  التارك انحراف عن هذا النهج اإللهي املقد 
 )ع(لهما أو ألحدها فهو هالك ال محالة، وبما أن  هذه الدعوة املباركة هي ممهدة لقيام اإلمام املهدي  
ــع النـقا  على الحروف، وتقف ِف وـجه كـل  فهي ال تعرف املـهادـنة وامـلداهـنة واملســــاوـمة أـبدا ، وتضــ
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د الحق إال  الضــالل املبني، منحرف بغض النظر عن العناوين واملســميات، فالحق أحق أن يتبع وما بع
 .(1) فال تستوحشوا طريق الحق لقلة من يسلكه، كما روي عن األئمة )ص(

ی های انبیا و فرستادگان الهی و ائمه)ع( است و شیوهی دعوت برادرم! دعوت سید احمد الحسن، در ادامه
باشد. حضرت)ع( میاین دعوت نیز، ثقلین یعنی قرآن و سنت پاک حضرت محمد)ص( و عترت طاهر آن 

کند؛ همان تابد و آن )انحراف( را رد میدعوت ایشان هیچ نوع انحرافی از این منهج الهی و مقدس را برنمی
منهج و ثقلینی که حضرت محمد)ص( در مواضع بسیاری تاکید و تصریح فرموده است که کسی که هر دو یا 

ساز قیام امام تد. از آنجا که این دعوت مبارک، زمینهافی هالکت مییکی از آنها را ترک گوید قطعًا به ورطه
دار و مریز رفتار کردن در آن راه ندارد؛ بر مهدی)ع( است لذا به هیچ وجه سازش و مداهنه و کنار آمدن و کج

گذارد و در برابر تمام منحرفان بدون درنظر گرفتن نام و عنوانی که دارند، نقاط مهم و حساس انگشت می
تر است که پیروی شود، و به راستی که بعد از حق، جز گمراهی آشکار چه چیز چرا که حق، شایسته ایستد، می

کنند وحشت نکنید. این مطلب از ائمه)ع( ماند؟ در راه هدایت از کمِی کسانی که در آن سلوک میباقی می
 .(2)روایت شده است

ة اليت لم تحد عن ومن الطبيعي أن تجد أغلب فقهاء آخر الزمان يقفون ِف وجه ه ذه الدعوة الحق 
 ، حيث أخربوا)ع(  واألئمة األطهار  )ص(؛ ألن  ذلك ما أخرب به الرسـول محمد)ع( سـرية األنبياء واألئمة 

ــد مـا يعـاني اإلمـام املهـدي  )ع( ــا  على  )ع(أن  أشـــ من فقهـاء آخر الزمـان الغري عـاملني، خوفـا  وحرصـــ
فكم عــانوا من فقهــاء  )ع( واألئمــة )ع(األنبيــاءمراكزهم ونفوذهم ... الي، وهــذا مــا حصــــــل مع 

 .(3)زمانهم

ی کنی اغلب فقهای آخرالزمان در برابر این دعوت حق که از سیره بنابراین طبیعی است که شما مالحظه می
ایستند؛ این چیزی است که حضرت محمد)ص( و ائمه اطهار)ع( از آن انبیا و ائمه)ع( راه کج نکرده است، می

شود، از جانب فقهای اند که بیشترین رنج و مشقتی که امام مهدی)ع( متحمل میند و بیان داشتهاخبر داده
ترسند و بر حفظ آن  حریص و بر از دست رفتنش غیرعامل آخرالزمان است که بر جایگاه و نفوذ و.... خود می

 
 . 181ص 2قال أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب )ع(: )أیها الناس ال تستوحشوا في طریق الهدی لقلة أهله( نهج البالغة بشرح محمد عبده: ج -1
«. نهج البالغه با شرح محمد عبده: ج یدای مردم، به دلیل کمی اهل حق از سیر در مسیر هدایت وحشت نکنامیرالمومنین علی بن ابی طالب)ع(فرمود: » - 2
 . 181ص  2
 راجع بعض أجوبة أنصار اإلمام المهدي)ع( المتقدمة لتقف علی حقیقة األمر، فقد أوردوا روایات کثیرة.  -3
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دست فقهای زمانشان رنج اند. همین قضیه با انبیا و ائمه)ع( هم بوده است و آنها چه بسیار از بیمناک
 .(1)اندکشیده 

ــفواقد  )ع(واعلم أن  األئمة   ــادق   وصــ والكاذب فيه ُمصــــدق وأن   فيه ُمكذبهذا الزمان بأن  الصــ
حيــارى  نســــــائهم، دينهم دنــانريهم وقبلتهم نــاعقينعقون مع كــل همج رعــاع النــاس مع من غلــب 

من قبل عامة الناس .....  منبوذين، وأن أهل الحق قلة غرباء  نصــارىوال هم   مســلمنيال هم  ســكارى
 الي.

شود و دروغگو، بدان که توصیف ائمه)ع( برای این زمان چنین است که در آن راستگو، دروغگو خوانده می
اند که با هر صدایی، هایی سرگردان و فرومایهراستگو، و مردم همراه کسی هستند که غلبه کند. مردم، انسان

اند، شان زنانشان؛ اینها سرگردان و مستشوند. دین آنها، پولشان است و قبلهآوا میآورند و با او هممینگ بربا
 باشند....ی مردم مطرود و منفور میاند که از دید عامهاند و نه نصاری. اهل حق، گروهی اندکنه مسلمان

ــار اإل ــيد أحمد الحســـن وكتب أنصـ ، فلم نَتك )ع(مام املهدي  فعليك باالطالع على كتب السـ
 إشكاال  لم نرد عليه وبأوضا برهان، فالعلم واملعرفة هي سالو املؤمن ِف نصرة العقيدة والحق.

های انصار امام مهدی)ع( را مطالعه نمایی. ما تمام های سید احمد الحسن و کتاب بر شما باد که کتاب 
 م. علم و معرفت سالح مؤمن در نصرت عقیده و حق است. ایترین برهان و بیان پاسخ گفتهاشکاالت را با روشن

وإن كانت هناك إشــكاالت جديدة وغري موجودة ِف إصــداراتنا فأرســلها لنا ونحن بالخدمة إن 
 شاء اهلل تعالى.

ی ما وجود ندارد، آنها را برای ما ارسال نما. ما به های منتشر شدهاگر اشکاالت جدیدی هست که در کتاب 
 گزاری حاضریم. خواست خدای متعال برای خدمت

 .)ع(ثبتنا اهلل وإياكم على نصرة محمد وآل محمد

 والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
 كن اهلل له ِف األرض(أنصار اإلمام املهدي )م -اللجنة العلمية 

 الشيي ناظم العقيلي
 

 وارد شده است. های بسیاری ی انصار امام مهدی)ع(مراجعه نمایید، روایتهای پیش گفته شدهبرای دریافتن حقیقت، به برخی پاسخ - 1



 391                                                                                          (ثالث)اجلزء الاجلواب املنری عرب األثری

   
 

 

 خداوند ما و شما را بر نصرت محمد و آل محمد)ع( ثابت قدم فرماید.
 و السالم علیکم و رحمة الله و برکاته 

 انصار امام مهدی)ع( )خداوند در زمین تمکینش دهد(  -هیأت علمی 
 شیخ ناظم عقیلی

****** 

 باشد؟ ه جای او می: آیا امام)ع( مرده و پسرش ب۲۹۱پرسش 

الســالم عليكم، ماذا تقصــدون اإلمام محمد ابن الحســن العســكري ميت وأبنه   :291الســؤال/  
 مكانه ؟

 العراق -املرسل: علي 

سالم علیکم، منظور شما چیست که امام محمد بن الحسن العسکری مرده است و پسرش به جای او 
 باشد؟می

 عراق -فرستنده: علی 

ــم  ــلى اهلل على محـمد وآـله األئـمة الجواب: بســ اهلل الرحمن الرحيم، الحـمد هلل رب الـعاملني، وصــ
 واملهديني وسلم تسليما .

حي وابـنه )ع( مـيت وأن ابـنه مكـاـنه، ـبل نقصــــد أن  اإلـمام املـهدي   )ع(ال نقصــــد أن  اإلـمام املـهدي 
 )ع(ر اإلمام املهدي  رســـول عنه وممهد لقيامه املبارك، وقد فصـــلنا القول ِف ذلك ِف إصـــدارات أنصـــا

 .)ع(وهي بالعشرات ويمكنك مراجعتها على موقع أنصار اإلمام املهدي 

 پاسخ:
بسم الله الرحمان الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله االئمة و المهدیین و سلم 

 تسلیمًا. 
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گوییم امام مهدی)ع( زنده اشد، بلکه میبگوییم که امام مهدی)ع( مرده است و پسرش به جای او میما نمی
های ساز قیام مبارک ایشان است. ما این مطلب را به تفصیل در کتاب و پسرش فرستاده از سوی او و زمینه

توانی به سایت انصار ایم. شما میها کتاب است بیان کردهی انصار امام مهدی)ع( که بالغ بر دهمنتشر شده
 . امام مهدی)ع( مراجعه نمایی

 وسأذكر لك بعض الروايات والتعليق عليها من كتاب )الوصية والويص أحمد الحسن(:

ــول اهلل)ص(  )ع(عن أمري املؤمنني   : )ع(لعلي  -ِف الليلة اليت كانت فيها وفاته   -، قال: ) قال رســ
 ... ياعلي، أنه ســــيكون بعدي إثناعشــــر إماما  ومن بعدهم اثناعشــــر مهديا ، فأنت ياعلي أول اإلثين

ــرـته الوـفاة  ــر اإلـمام ... إلى أن ـقال: ـفإذا حضــ ــل مـها إلى ابـنه أول  - )ع(أي اإلـمام املـهدي  -عشــ فليســ
املقربني )املهديني(، له ثالثة أسـامي: كأسـمي وأسـم أبي وهو عبد اهلل وأحمد واالسـم الثالث املهدي، 

 وهو أول املؤمنني(.

 کنم:الحسن« برای شما ذکر می برخی روایات و شرح آنها را از کتاب »وصیت و وصی احمد
امیرالمومنین)ع( فرمود: »رسول خدا)ص( در شبی که از دنیا رفتند به علی)ع( فرمودند: .... ای علی! به 
زودی پس از من دوازده امام خواهند بود و بعد از آنها دوازده مهدی، و تو ای علی، اولین نفر از دوازده امام 

فرا رسید، وصایت و جانشینی من را  -یعنی امام مهدی)ع(-مانی که وفات او هستی.... تا آنجا که فرمود: و ز
به فرزندش که اولین و برترین مقربین )مهدیین( است تسلیم نماید، و او سه نام دارد: یک نامش مانند نام من 

ه و احمد است و سومین نام او مهدی خواه د بود و او است، و نام دیگرش مثل نام پدر من است و آن عبداللَّ
 اولین مؤمنان است«.

 وهنا يجب االلتفات إلى نقطتني:

ــابهة أول املهديني من ذرية اإلمام املهدي  ، فكما كان )ع(لْلمام علي   )ع(النقطة األولى: مشــ
ــرف بَتبيـة  )ع(اإلمـام علي  ــيـة منـه وتشــ ــتلم الوصــ ــول)ص( وأول من اســ هو الويص األول للرســ

ــول)ص( له كذلك املهدي األول   ــية منه   )ع(فهو أول ويص لْلمام املهديالرسـ ــتلم الوصـ والذي يسـ
ف بَتبية اإلمام املهدي   -كما نـصت الرواية   -مباـشرة  له باملباـشرة بخالف باقي املهديني  )ع(ويتـشر 

ف اهلل به املهدي األول ملشــابهته أمري املؤمنني  )ع(من ذرية اإلمام املهدي    )ع(، وهذا شــرف عظيم شــر 
 .)ع(ْلمام املهدي ولكونه أول ويص ل

 کنم: در اینجا توجه شما را به دو نکته جلب می
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ی اول: شباهت داشتن اولین مهدیین از نسل امام مهدی)ع( با امام علی)ع( است. همان طور که امام نکته 
علی)ع( نخستین وصیِّ حضرت محمد)ص( و اولین کسی است که وصیت را از ایشان دریافت کرد و به تربیت 

ف گشت، مهدی اول نیز همین گونه است: ایشان نخستین وصی  امام مهدی)ع( است پیامبر خ دا)ص( مشر 
و به تربیت  -طور که روایت بیان نموده استهمان-نماید که وصیت را به طور مستقیم از ایشان دریافت می

ف گشته است، بر خالف دیگر مهدیین از نسل امام مهدی) ع(. مشابهت مستقیم توسط امام مهدی)ع( مشر 
مهدی اول به امیرالمومنین)ع( و نخستین وصی امام مهدی)ع( بودن، شرافتی بس عظیم است که خداوند 

ف فرموده است.   مهدی اول را به آن مشر 

لقول الرســول  )ع(النقطة الثانية: إختب املهدي األول بكونه أول املؤمنني بدعوة اإلمام املهدي  
،  فكما كان )ع(عنه ِف الوصــية )وهو أول املؤمنني(، وبهذه الصــفة أيضــا  شــابه أمري املؤمنني   )ع(

فه اهلل )ع( هو أول من آمن بالرســول محمد)ص( ونصــره كذلك املهدي األول   )ع(أمري املؤمنني   شــر 
 ويؤمن به وينصره.  )ع(بكونه أول من يصدق اإلمام املهدي 

ی اول به این صفت که او طبق سخن رسول اکرم)ص( در وصیتش )او ی دوم: اختصاص داشتن مهد نکته 
اولین مومنان است( اولین مومنین به دعوت امام مهدی)ع( است و در این صفت نیز مشابه امیرالمومنین)ع( 

طور که امیرالمومنین)ع( نخستین کسی بود که به حضرت محمد)ص( ایمان آورد و او را یاری باشد. همانمی
کند و به او ایمان ی اول)ع( نیز از این بابت که اولین کسی است که امام مهدی)ع( را تصدیق مینمود، مهد 

 رساند، مورد تشریف و کرامت خداوند قرار گرفته است. می آورد و آن حضرت را یاری می

وبمالحظة عبارة )وهو أول املؤمنني( يتضـــا مراد الرســـول)ص( بأنه أول من يؤمن باإلمام املهدي 
ــتلزم أن يكون املهدي األول موجودا  قبل قيام اإلمام املهدي   )ع( ــدق  )ع( عند قيامه، وهذا يسـ ليصـ

فال  )ع(وإنه يولد بعد قيام القائم   )ع(عليه أنه أول املؤمنني؛ ألن ه إن لم يكن موجودا  قبل قيام القائم  
ملهدي الثالثمائة والثالثة يصدق عليه أنه أول املؤمنني، بل يصدق هذا الوصف على أول أنصار اإلمام ا

،  )ع(قد ســبقوا ولده الويص باإليمان باإلمام املهدي )ع(عشــر، بل يكون كل أنصــار اإلمام املهدي  
 )ع(مولودا    قبل قيامه  )ع(فهم أولى بهذا الوصــف منه. إذن البد أن يكون أول أوصــياء اإلمام املهدي  

االبن من الذرية كما يصدق على االبن باملباشرة، ومن ذريته، ومن املعلوم أن  معىن االبن يصدق على  
ــف األئمة من ذرية اإلمام علي  ــرات الروايات وصـ ــول اهلل)ص( ال  )ع(فقد جاء ِف عشـ بأنهم أبناء رسـ
ــرة، ـبل ألنهم من ذرـية ابنـته ـفاطـمة الزهراء ــا ال يحـتاج إلى )ع(ألنهم أبـناءه ـباملـباشــ ، وـهذا أمر واضــ
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ليه بمراجعة كتابي  )الرد الحاـسم( و )ـسامري عـصر الظهور( فقد مزيد بيان، ومن أراد التفـصيل فع
 بي نت هذه املسألة فيهما بالتفصيل.

ر در عبارت »او اولین مؤمنان است« روشن می شود که منظور پیامبر)ص( این است که وی نخستین  با تدب 
د مستلزم آن است که آورد که این خوکسی است که به هنگام قیام امام مهدی)ع( به آن حضرت ایمان می

مهدی اول قبل از قیام امام مهدی)ع( وجود داشته باشد تا عبارت »او اولین مؤمنان است« بر وی صدق کند؛ 
زیرا اگر ایشان قبل از قیام قائم)ع( موجود نباشد و پس از قیام آن حضرت)ع( به دنیا بیاید، »او اولین مؤمنان 

توصیف بر نخستین انصار امام مهدی که سیزده و سیصد نفر است« بر وی منطبق نخواهد بود. بلکه این 
کند و حتی تمام انصار امام مهدی)ع( در ایمان داشتن، بر پسرش، وصی  آن حضرت، باشند، صدق میمی

تر خواهد بود! بنابراین باید نخستین وصی  امام مهدی)ع( اند؛ لذا این توصیف برای آنها شایستهپیشی گرفته 
ی او باشد. معلوم است که معنای »پسر« بر »فرزند حضرت به دنیا آمده باشد و نیز از نسل و ذریه  قبل از قیام آن

ها روایت آمده است که در آنها کند. دهواسطه« صدق میطور که بر »فرزند بیاز نسل« مصداق دارد، همان
به این دلیل که آنها فرزندان اند؛ نه ی نسل امام علی)ع( به عنوان فرزندان رسول خدا)ص( توصیف شدهائمه

باشند؛ این مطلب واضحی ی زهرا)ع( میاند بلکه از آن روی که ائمه از نسل دخترش فاطمهمستقیم آن حضرت 
شکن« و است که به توضیح و شرح بیشتر نیاز ندارد. اگر کسی خواهان تفصیل است به دو کتاب »پاسخ دندان

 ن موضوع در آنها به تفصیل بیان شده است.»سامرِی زمان ظهور« مراجعه نماید که ای

فالـبد أن   )ع(موجودا  قـبل قـيام اإلـمام املـهدي  -أول املـهديني -)ع( وإذا كـان ويص اإلـمام املـهدي 
وأن يكون هو أـهدى الراـيات املمـهدة وال حـجة  )ع(يكون هو الحـجة على الـناس بـعد اإلـمام املـهدي 

ــتحالة أن)ع(فوقه غري اإلمام املهدي   يكون الويص تابعا  ألحد أو مأموما    بأحد غري اإلمام الذي  ؛ السـ
ــا لكـل من اطلع على عقـيدة أـهل البـيت ، وبـهذا الـبد أن يكون ويص اإلـمام )ع(قبـله، وـهذا أمر واضــ

ــرته وإتباعه   ــيأتي بيانه   -املهدي هو اليماني املوعود الذي أوجبت الروايات على الناس نصـ  -كما سـ
ا من ـحاول تغيري الك ـــعه وـقال: ـبأن  عـبارة )وهو أول املؤمنني( ال تعين أول من يؤمن وأمـ  لم عن مواضــ

 باإلمام املهدي قبل قيامه وربما لها معىن  ثان.

ــومني  ــول اهلل)ص( وخالف ما تعارف عليه من مراد املعصــ فأقول له: هذا خالف ظاهر كالم رســ
اد من بعض اآلـيات القرآنـية وإليك عـندـما تكلموا بـهذه العـبارة ِف الـعدـيد من الرواـيات، ـبل خالف املر

 البيان:
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قبل از قیام آن حضرت وجود داشته باشد، قطعًا او حجت بر   -هانخستین مهدی-اگر وصی امام مهدی)ع(  
ساز خواهد بود و باالتر از او حجتی نیست )مگر ترین پرچم زمینه کنندهمردم پس از امام مهدی)ع( و هدایت

ن است که وصی، پیرو یا مأموِم کسی غیر از امام قبل از خود باشد. هر کس که امام مهدی)ع(( زیرا غیرممک
ی اهل بیت)ع( اطالع داشته باشد، این مطلب برایش روشن است. بر این اساس وصی امام مهدی)ع( از عقیده

ساخته قطعًا همان یمانی موعود است که روایات، یاری رساندن به او و پیروی کردن از وی را بر مردم واجب 
کوشند کلمات را از معنی خود منحرف است. تفصیل مطلب در ادامه خواهد آمد. در پاسخ به کسانی که می

گویند: عبارت »و او اولین مومنان است« به معنای اولین کسی که قبل از قیام امام مهدی)ع( به سازند و می
گویم: این برخالف ظاهر کالم رسول میآورد نیست و چه بسا معنای دیگری داشته باشد،  آن حضرت ایمان می

باشد و حتی اند، میخدا)ص( و برخالف عرفی است که معصومین در موارد بسیاری در روایات سخن گفته
 آید:باشد که چند مورد در ادامه میهای قرآن نیز میخالف بعضی از آیه

هُ ﴿: )ع(قـال تعـالى حكـايـة عن نبيـه موَس  ا َتَجلَّى َربُـّ ا  َوَخرَّ موََس   ... َفَلمـَّ هُ َدكـ  ِل َجَعلـَ ِللأَجبـَ
ِمِننيَ  ُؤأ ُل املأ وَّ

َ
نَاأ أ
َ
َك َوأ َحانََك ُتبأُت ِإَليأ َفاَق َقاَل ُسبأ

َ
ا أ ولنرى ماملقصود من )أول املؤمنني( ِف   ،(1)﴾َصِعقا  َفَلمَّ

 هذه اآلية الشريفة وذلك عن طريق الروايات اليت جاءت ِف تفسريها.

خدای تعالی حکایت پیامبرش موسی)ع( را بیان داشته است: »... چون پروردگارش بر کوه تجلی کرد، کوه 
هی،  را ُخرد کرد و موسی بی . (2)به تو بازگشتم و من اولین مؤمنانم«هوش بیفتاد. چون به هوش آمد گفت: تو منز 

ی شریف چیست. این کار از طریق روایاتی که در تفسیر این حال ببینیم منظور از »اولین مومنان« در این آیه
 گیرد. آیه وارد شده است صورت می

 : )وأنا أول املؤمنني(.)ع(: ِف تفسري قول ني اهلل موَس )ع(فعن اإلمام علي 

 .(3)باملنظر األعلى( قال: )... وأنا أول املقرين بأنك َترى والُترى وأنت 

ُل اْلُمْؤِمِنیَن«  وَّ
َ
َنْا أ

َ
 امام علی)ع( در تفسیر گفتار پیامبر خدا حضرت موسی)ع( یعنی »َوأ
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شوی و تو در منظر اعلی بینی و دیده نمیکنم که تو میفرمود: ».... و من اولین کسی هستم که اقرار می
 .(1)هستی«

: )وأنا أول املؤمنني(: )ع(ال ِف تفسري قول ني اهلل موَس ِف حديث طويل، ق )ع(وعن اإلمام الرضا  
 .(2))... يقول: رجعت إلى معرفيت بك عن جهل قومي )وأنا أول املؤمنني( منهم بأنك َترى وال ُترى ...( 

ُل اْلُمْؤِمِنیَن« رو  وَّ
َ
َنْا أ

َ
ایت شده از امام رضا)ع( در حدیثی طوالنی در تفسیر گفتار موسی پیامبر خدا یعنی »َوأ

دانستم از معرفت تو و گوید: من از جهالت قوم خود توبه کردم و بازگشتم به آنچه میاست که فرمود: »... می
 . (3)بینی و دیده نمی شوی....«ام به این که میمن اولین کسی هستم که از بین ایشان ایمان آورده

ــري )أول املؤم  ــبق إلى اإليمان باهلل فرببكم ماذا تفهمون من هاتني الرواينت ِف تفسـ نني( غري السـ
: )... أول املؤمنني منهم بأنك )ع(تعالى والرجوع إليه ؟ وخصـوصـا    ِف الرواية الثانية حيث قال الرضـا  

 ترى وال ُترى(، أي: أنا أول املؤمنني من قومي الذين سألوا رؤيتك وأول مقر وسابق  بانك ال ُترى.

تفسیر »اول المؤمنین« از این دو روایت به جز پیشی گرفتن در ایمان به خدا تان سوگند! در شما را به خدای
فرماید: شود؟ خصوصًا در روایت دوم که امام رضا)ع( میو بازگشت به سوی او چیز دیگری دستگیرتان می

از قوم شوی....« یعنی من بینی و دیده نمیام به این که می»اولین کسی هستم که از بین ایشان ایمان آورده
گیرنده هستم به این که تو دیده خود که رؤیت تو را خواستار شدند اولین مؤمن و اولین اقرارکننده و پیشی

 شوی.نمی

ِمِننيَ ﴿وعن إبن عـباس ِف قول اهلل عز وـجل:  ُؤأ ُل املأ وَّ
َ
اأ أ نـَ
َ
َك َوأ انـََك ُتبـأُت ِإَليـأ ـحَ بأ ــُ اَل ســ اَق قـَ فـَ

َ
ا أ  ﴾َفَلمَـّ

 .(4)يك من أن أسألك رؤية وأنا أول املؤمنني بأنك ترى وال ُترى( قال: يقول: سبحانك تبت إل
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ُل اْلُمْؤِمِنیَن« )چون به هوش آمد گفت: ابن عباس در تفسیر آیه وَّ
َ
َنْا أ

َ
اَل ُسْبَحاَنَك ُتْبُت ِإَلْیَك َوأ

َ
َفاَق ق

َ
ا أ ی »َفَلمَّ

هی، به تو بازگشتم و من اولین مؤمنانم( گفته است: )موسی گوید: تو منزهی از این که رؤیت را ( می)ع(تو منز 
 .(1)شویبینی و دیده نمیاز تو بخواهم، به سوی تو توبه کردم و من نخستین مؤمنان هستم به این که می

عندما وـصف بها أمري املؤمنني،  )أول املؤمنني(بالفـصل ِف معىن هذه العبارة    )ص(وقد جاء رـسول اهلل
ــدون ألمري ــف أمري املؤمنني بأنه أول  فلكي ال يتأولها الحاسـ ــول)ص( أن  معىن وصـ املؤمنني بني  الرسـ

وة الني محمد)ص(، وليس معىن آخر  ــالم واإلقرار بنب  ــبق إلى اإليمان واإلســ املؤمنني، أي: أول من ســ
كما حاول أعداء الســـيد أحمد الحســـن تأويل قول رســـول اهلل)ص( ِف حق ويص اإلمام املهدي بأن ه 

 !!!! )ع(ولوا تأويلها ِف غري معىن السبق إلى اإليمان واإلقرار بدعوة اإلمام املهدي أول املؤمنني فقد حا

کند در این مورد پیامبر خدا)ص( هنگامی که امیرالمومنین را با عبارت »نخستین مؤمنان« توصیف می
ند )و معنای ورزیدند آن را تاویل نمایدهد تا مبادا کسانی که نسبت به امیرالمومنین حسادت میتوضیح می

خاصی برای آن بتراشند(. پیامبر)ص( در معنای ویژگی »نخستین مؤمنان« برای امیرالمومنین فرموده است 
که یعنی او اولین کسی است که به ایمان و اسالم و اقرار به پیامبرِی حضرت محمد)ص( پیشی گرفت. این 

اند سخن پیامبر خدا)ص( در حق وصی عبارت به آن معنایی که برخی دشمنان سید احمد الحسن تالش کرده
اند عبارت مزبور را به باشد. این افراد کوشیدهامام مهدی)ع( با عبارت »نخستین مؤمنان« را تاویل کنند، نمی

 چیزی غیر از پیشی گرفتن در ایمان و اقرار به دعوت امام مهدی)ع( برگردانند!! 

 .(2): )أنت أول املؤمنني إيمانا  وإسالما ( )ع(، إنه قال لعلي )ص(عن الرسول

 .(3)پیامبر خدا)ص( به علی)ع( فرمود: »ای علی! تو اولین مؤمن در ایمان آوردن و اسالم آوردن هستی«

ــول اهلل)ص( يقول لعلي: )أنــت أول من آمن بي  ــمعــت رســ وعن أبي ذر )رحمــه اهلل(، قــال: ســ
 .(4)وصدق(
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فرمود: »تو اولین کسی ت که گفت: شنیدم رسول خدا)ص( به علی میاز ابوذر)رحمه الله( نقل شده اس
 .(1)هستی که به من ایمان آورد و تصدیق نمود«

: )يا علي، أنت أول املؤمنني إيمانا ، وأول املســلمني إســالما ،  وأنت مين )ع(وقال الرســول)ص( لعلي 
 .(2)بمنزلة هارون من موَس(

علی)ع( فرمود: »ای علی! تو اولین مؤمنی هستی که ایمان آوردی و اولین پیامبر خدا)ص( به حضرت 
 .(3)ی هارون برای موسی هستی«مسلمانی هستی که اسالم آوردی، و تو برای من به منزله

: )يا علي، إنك تخاصـم )ع(وعن عبد اهلل بن عباس، قال: قال رسـول اهلل)ص(  لعلي بن أبي طالب  
ــال ليس أحد   ــبع خصـ مثلهن: أنت أول املؤمنني معي إيمانا ، وأعظمهم جهادا ، وأعلمهم فتخصـــم بسـ

 .(4)ب يات اهلل ...(

از عبدالله بن عباس نقل شده است که گفت: رسول خدا)ص( به علی بن ابی طالب)ع( فرمود: »ای علی! 
و اولین گیری به دلیل داشتن هفت خصلت که در هیچ کس دیگری جز در تو نیست: تتو مورد دشمنی قرار می

 .(5)باشی....«ترین آنها به آیات خداوند میایمان آورنده به من در ایمان هستی و بزرگترین جهادکننده و عالم

ففي كل هذه الروايات وغريها يؤكد الرسـول)ص( على معىن )أول املؤمنني( بأن ه هو السـبق إلى 
ــالـما (  أو اإليـمان والتصــــديق واإلقرار، وـلذـلك دائـما  يقول بـعد )أول املؤم  نني(: )إيـماـنا ( أو )إيـماـنا  وإســ

)معي إيمانا ( أو )أول من آمن بي وـصدق(، وخـصوـصا  ِف الرواية األخرية جعل الرـسول)ص( ـصفة )أول 
ا أمري املؤمنني  ــا ألحـد أن يقول ألمري  )ع(املؤمنني( من الحجج اليت يحـاجج بـه فال يغـلب، فهـل يصــ

املؤمنني( ال يدل على أنك أول من آمن به وصــــدقه، بل ربما  املؤمنني إن قول الرســــول فيك بأنك )أول
 يدل على معىن آخر ؟!!!

فرماید که »نخستین مؤمنان« به مفهوم پیشی های دیگر، پیامبر)ص( تاکید میی این روایات و روایتدر همه
گوید »در منان« میگرفتن به ایمان و تصدیق و اقرار است و از این رو به طور مرتب بعد از عبارت »نخستین مؤ
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ایمان« یا »در ایمان و اسالم« یا »ایمان به همراه من« یا »اولین کسی که به من ایمان آورد و تصدیق نمود«. 
هایی قرار داده است که به ویژه در روایت اخیر که پیامبر)ص( ویژگی »نخستین مؤمنان« را از حجت

توان یافت. حال آیا صحیح است تعبیر دیگری بر آن نمیفرماید که هیچ امیرالمومنین)ع( به آنها احتجاج می
شود کسی به امیرالمومنین بگوید که این سخن پیامبر در مورد تو که »تو اولین مومنان هستی« دلیل بر این نمی

 ی او هستی؛ چه بسا که معنی دیگری داشته باشد؟!!کنندهآورنده و تصدیقکه تو اولین ایمان

فإذا كان ال يصـا ذلك كذلك ال يصـا االعَتاض على السـيد أحمد الحسـن بأن  كالم رسـول 
ــ )أول املؤمنني( ال ـيدل على أول من يؤمن  ـــفه بـــــــ اهلل)ص( ِف حق الويص األول لْلـمام املـهدي ووصــ

ن ة وينصـره، وبهذا يتضـا أن  املراد من عبارة )أول املؤمنني( ِف القرآن والسـ  )ع(ويصـدق اإلمام املهدي  
ا من حاول أبتداع التأويالت الباطلة  هي أول الســـابقني ِف اإليمان والتصـــديق واإلقرار والنصـــرة، وأم 

ــول ــفـات الرســ ذين أولوا ذكر وصــ ــيا اـل ِف كتبهم، ولم يعَتفوا )ص( فهو من أتبـاع اليهود واملســ
ــول أولوا كالم الرســ اء الـعاـمة اـلذين ـت انطـباقـها علـيه، أو كـأبـن )من كـنت  لعلي يوم الـغدير:)ص( ـب

، وقالوا إنه ال يدل على اإلمامة والخالفة، وإنما يدل كذلك على الصــــاحب (1)مواله فهذا علي مواله(
واملحب واملوالي ِف الدين إلى غريها من التأويالت الباطلة املســتوحات من وســاوس الشــيطان )أعاذنا 

 اهلل من ذلك(.

گوید کالم رسول نابجا است؛ اعتراضی که میحال که چنین است، پس اعتراض بر سید احمد الحسن نیز 
خدا)ص( در حق وصی  اول امام مهدی و توصیف او به »نخستین مؤمنان«، داللت ندارد بر نخستین کسی که 

نماید. پس روشن شد که مراد از عبارت »نخستین آورد و او را تصدیق و یاری میبه امام مهدی)ع( ایمان می
گیرندگان در ایمان و تصدیق و اقرار و یاری رساندن است. کسانی که ین پیشیمؤمنان« در قرآن و سنت، نخست

ها و اند تاویالت باطلی برای این معنا ببافند، از پیروان دین یهود و مسیحیت هستند؛ کسانی که ویژگیکوشیده
ند؛ یا مانند شان را تاویل کردند و به انطباق آنها بر حضرت، معترف نگشت هایمشخصات پیامبر)ص( در کتاب 

)هر کس   (2)اهل سنت که سخن پیامبر)ص( به علی در روز غدیر را که فرمود »من کنت مواله فهذا علی مواله«
من موالی اویم، علی موالی او است( تاویل کردند و گفتند این مطلب دال  بر امامت و خالفت نیست، بلکه به 
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ن خصوص دیگر تاویالت نادرستی خلق کردند که از دار و موالی در دین است و در ایمفهوم دوست و دوست
 های شیطان الهام گرفته شده است )خداوند ما را از آن در پناه خود گیرد(.وسوسه

بأنه أول  )ع(وبهذا يثبت أن  املقصـــود من كالم الرســـول)ص(  ِف وصـــف أول ويص لْلمام املهدي 
ام املهـدي  ام اإلـم د أن يكون  ع()املؤمنني، أي: أول من يؤمن ويصـــــدق بقـي ِف آخر الزـمان، وبهـذا الـب

 ليصا إطالق هذا الوصف عليه. )ع(مولودا    قبل قيام اإلمام املهدي 

شود که سخن رسول خدا)ص( در وصف نخستین وصی امام مهدی)ع( به »نخستین به این ترتیب ثابت می
یام امام مهدی)ع( در آورد؛ یعنی اولین کسی که به قمؤمنان« یعنی وی اولین کسی است که ایمان می

کند، و از این رو، باید قبل از قیام امام مهدی)ع( متولد شده باشد آورد و آن را تصدیق میآخرالزمان ایمان می
 تا اطالق این وصف بر او، وجهی داشته باشد. 

: )إنه -وذكر املهدي -الرواية الثانية: عن حذيفة بن اليمان، قال: ـسمعت رـسول اهلل)ص( يقول  
 .(1)ع بني الركن واملقام، اسمه أحمد وعبد اهلل واملهدي فهذه أسماءه ثالثتها(يباي

ی مهدی روایت دوم: از حذیفة بن یمان نقل شده است که گفت: از پیامبر خدا)ص( شنیدم که درباره
های او شود، نامش احمد و عبدالله و مهدی است و این هر سه، نامفرمود: »با او بین رکن و مقام بیعت میمی
 .(2)باشد«می

أول املهديني من ذريته، ويتضـــا انطباقه عند  )ع(وهذا الحديث ينطبق على ويص اإلمام املهدي 
ــف ويص اإلمام املهدي  ــول اهلل)ص( ِف وصـ ــية رسـ حيث قال: )... له  )ع(مقارنة هذا الحديث مع وصـ
ث املهدي، وهو أول ثالثة أســــامي: أســــم كاســــمي واســــم أبي، وهو عبد اهلل وأحمد، واالســــم الثال

 املؤمنني(. 

گردد. اگر این باشد، منطبق میاین حدیث بر وصی  امام مهدی)ع( که نخستین مهدیین، از نسل او می
حدیث را با وصیت پیامبر خدا)ص( در بیان ویژگی وصی امام مهدی)ع( مقایسه کنیم، انطباق آن روشن 
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یک نامش مانند نام من است، و نام دیگرش مثل نام پدر  گردد. پیامبر)ص( فرمود: ».... او سه نام دارد،می
ه و احمد است و سومین نام او مهدی خواهد بود و او اولین مؤمنان است«.  من است و آن عبداللَّ

فأحمد ومحمد هما اسـم واحد، واالسـم الثاني عبد اهلل واالسـم الثالث املهدي، وبعبارة أخرى: إن  
 شرو وتفصيل لقوله قبل ذلك: )اسم كاسمي واسم أبي(. قوله)ص(: )وهو عبد اهلل وأحمد(

باشد. به عبارت دیگر این اند، اسم دوم عبدالله است و اسم سوم مهدی میاحمد و محمد هر دو یک اسم
ه و احمد است«، شرح و تفصیل کالم قبل از آن است که: »یک نامش مانند  فرمایش حضرت که »و آن عبداللَّ

 دیگرش مثل نام پدر من است«.نام من است، و نام 

والتطابق بني الروايتني محكم وبني  ومقصـود ومخط  له من قبل الرسـول)ص( وليس من باب 
 الصدفة، فإن  القول بالصدفة ليس من مبادئ اإلسالم، بل من مبادئ املاديني واملالحدة والزنادقة.

جانب رسول خدا)ص( است و تصادفی تطابق بین دو روایت، محکم و واضح و مورد نظر و تناظر دقیق از 
 باشد!خدایان میگرایان، ملحدین و بیباشد و از مبانی مادگینیست چرا که تصادفی بودن، از مبانی اسالم نمی

: )ـيا ـجابر، إن  لبين العـباس راـية ولغريهم راـيات )ع(عن ـجابر الجعفي، ـقال: ـقال لي محـمد بن علي 
يبايع له بني الركن واملقام معه ســالو  )ع(حىت ترى رجال  من ولد الحســني   -ثالثا    -فإياك ثم إياك  

 .(1)(…رسول اهلل ومغفر رسول اهلل)ص( ودرع 

عباس پرچمی است و از جابر جعفی نقل شده است که: امام باقر)ع( به من فرمود: »ای جابر! برای بنی 
تا زمانی که مردی از  –سه بار این عبارت را تکرار فرمود–ها، پس برحذار باش و برحذر باش برای دیگران پرچم

خود شود. سالح رسول خدا)ص( و کالهفرزندان حسین)ع( را مالحظه کنی که بین رکن و مقام با او بیعت می
 .(2)ست«رسول خدا)ص( و زره رسول خدا)ص( ... با او ا
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، فلو كان املقصـــود )ع(والرجل الحســـيين ِف هذه الرواية ال يمكن أن يكون هو اإلمام املهدي  
ــن  )ع(بـه اإلمـام املهـدي  ، وهـذا الفهم )ع(لحرم إتبـاع أي رايـة قبـل قيـام القـائم الحجـة ابن الحســ

ـ  ــرـته، فيـجب أن يكون الرـجل الحـســ يين اـلذي يتـناقض مع الرواـيات اليت ـتأمر ـبإتـباع اليـماني ونصــ
يـبايع ـله بني الركن واملـقام ِف الرواـية الســـــابـقة هو اليـماني املوعود ويص اإلـمام املـهدي أحـمد، وهو 

 الذي له ثالثة أسامي: أحمد وعبد اهلل واملهدي.

بود، امکان ندارد که در این روایت، مرد حسینی همان امام مهدی)ع( باشد زیرا اگر منظور، آن حضرت می
گشت. چنین برداشتی با آن دسته از روایاتی قبل از قیام قائم حجت بن الحسن)ع( حرام میپیروی هر پرچمی 

دهد، در تعارض و تناقض است. از این رو، این مرد حسینی که به پیروی از یمانی و یاری رساندن او فرمان می
، وصی  امام مهدی است؛ شود، همان یمانی موعود و احمدکه طبق روایت سابق، بین رکن و مقام با او بیعت می

 و او همانی است که سه نام دارد: احمد، عبدالله و مهدی.

ــيين امـلذكور ِف الرواـية الســـــابـقة وامـلأمور بـطاعـته فق  واـلذي يـبايع ـله بني  وـهذا الرـجل الحســ
الركن واملقام هو نفســه الرجل الحســيين ِف الرواية اآلتية اليت تصــفه بأن ه املأمور بطاعته فق  من 

سـائر الرايات الشـاذة اليت يحرم إتباعها، وتصـفه أيضـا  بأن  معه عهد رسـول اهلل)ص( ،أي: وصـيته دون  
 اليت أوح بها عندما حضرته الوفاة.

برداری از او مامور این مرد حسینی که در روایت سابق از آن نام برده شده است،و )مردم( فقط به فرمان
شود، همان مرد حسینی در روایت بعدی است که در آن این گونه ت میاند و نیز بین رکن و مقام با او بیعگشته 

باشد های دروغین که پیروی از آنها حرام میوصف شده است که فقط مامور به اطاعت از او هستند نه سایر پرچم
و همچنین این گونه توصیف شده است که به همراه او عهد رسول خدا)ص( یعنی وصیتی که هنگام وفاتش 

 باشد:رمود، میوصیت ف

إن  آلل محـمد وعلي راـية  عن أبي جعفر ِف خرب طوـيل، ـقال: )... إـياك وشـــــذاذ من آل محـمد، ـف
ــني  معه عهد  )ع(ولغريهم رايات، فألزم األرض وال تتبع منهم رجال  أبدا  حىت ترى رجال  من ولد الحسـ

ثم ـصار عند محمد بن علي  ()ععهد ني اهلل ـصار عند علي بن الحـسني     ني اهلل ورايته وـسالحه، فإن
 .(1)، ويفعل اهلل ما يشاء فألزم هؤالء أبدا  وإياك ومن ذكرت لك...()ع(
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از ابو جعفر)ع( در حدیثی طوالنی نقل شده است که فرمود: ».... برحذر باشید از شذاذ )مخالفین و 
ها؛ پس برای دیگران پرچم  کاران نسبت به( آل محمد)ع( زیرا که برای آل محمد و علی یک پرچم است وفریب

سر جای خود بنشینید و ابدًا حرکتی نکنید و از هیچ کس پیروی نکنید تا این که مردی از فرزندان حسین)ع( 
ی پیامبر)ص( نزد علی بن ی پیامبر و پرچمش و سالحش همراه او است بیاید، و  عهدنامهکه عهدنامه

دهد. همیشه همراه ایشان باش هر چه بخواهد انجام میحسین)ع( بود سپس نزد محمد بن علی)ع( و خداوند  
 . (1)و برحذر باش از آنهایی که برایت ذکر کردم...«

ورب ـقاـئل يقول: إن  ـهذا يتـعارض مع الرواـيات الكثرية اليت تنب على إن  اـلذي يـبايع بني الركن 
 واملقام هو اإلمام املهدي وليس أول املهديني من ذريته )الويص(.

کسی بگوید: این مطلب در تعارض با روایات فراوانی است که تصریح دارند بر این که کسی که ممکن است 
 شود همان امام مهدی است و نه نخستین مهدیین از نسل او )وصی(.بین رکن و مقام با او بیعت می

ة فأقول: ال يوجد تعارض بني هذه الرواية وســــائر الروايات بعد االلتفات إلى تصــــور معنيني لبيع 
 بني الركن واملقام وكالهما يصا وال إشكال عليه: )ع(ويص اإلمام املهدي 

کنم با توجه به متصور شدن دو معنی برای بیعت با وصی امام مهدی)ع( بین در مقام پاسخ خاطرنشان می
 اشند:برکن و مقام، بین این روایت و آن گروه از روایات تعارضی وجود ندارد و هر دو صحیح و بدون اشکال می

بني الركن واملقام يأخذ البيعة أيضـا  من أنصـاره لوـصيه )ع( أوال : بعدما تتم البيعة لْلمام املهدي  
ة متبـعة وأـحد أوـجه التشـــــاـبه بني اإلـمام علي  ــنـ  ــول  )ع(املـهدي األول من ذريـته، وـهذه ســ ويص رســ

ــول اهلل)ع(اهلل)ص( وبني املـهدي األول ويص اإلـمام املـهدي  )ص( البيـعة من ، فكـذـلك ـقد أخـذ رســ
ــيه علي بن أبي طالب   ــلمني لوصــ ــاة،  )ع(املســ ــريته وطبي لهم يد شــ ِف حادثة الدار عندما دعا عشــ
 وكذلك ِف حادثة يوم الغدير املشهورة.

گیری برای امام مهدی)ع( بین رکن و مقام، ایشان برای وصی خود یعنی مهدی اول اول: پس از پایان بیعت
یرد. این یک سنت تکرارشونده است که یکی از وجوه تشابه بین امام علی)ع( گاز دودمان خویش نیز بیعت می

شود. رسول خدا)ص( نیز در محسوب می -)ع(وصی امام مهدی-و مهدی اول  -وصی رسول خدا)ص(-
 

 . 96ص  2الزام الناصب: ج  - 1



 404                                                                                                                     (سوم)جلد  های روشنگر بر بسرت امواج  اپسخ
 

 

ماجرای »دار« و هنگامی که طایفه و نزدیکان خود را دعوت کرد و برای آنها ران گوسفند پخت، از مسلمین 
 طالب)ع( بیعت گرفت. در ماجرای مشهور روز غدیر نیز همین طور بوده است. اش علی بن ابیبرای وصی

وبهذا ال يكون أي تعارض بني الروايات وخصــوصــا  إذا الحظنا حديث بيعة الويص بأن ه ال يلغي 
ــتقلة بني الركن و )ع(بيعة اإلمام املهدي   املقام، وال يقول إن  بيعة الويص هي البيعة الوحيدة أو املسـ

 فتأمل.

بر این اساس بین این دو دسته از روایات تعارضی وجود ندارد، به ویژه اگر ما در حدیث بیعت وصی دقت کنیم 
گوید بیعت وصی بین رکن و مقام تنها کند و نمیو متوجه باشیم که این حدیث، بیعت امام مهدی)ع( را لغو نمی

 باشد؛ عنایت بفرمایید!بیعت است یا مستقل می

وصــــيه ِف أخذ البيعة نيابة عنه من األنصــــار بني الركن واملقام،  )ع(ثانيا : يوكل اإلمام املهدي  
ـــبة لْلـمام املـهدي  ـــبة )ع(وِف ـهذه الـحاـلة تكون البيـعة منتســ ؛ ألنـها ـبأمره وـتدبريه وتكون منتســ

 . (1))ع(للويص؛ ألنه هو املباشر ِف أخذها لْلمام املهدي 

گرداند و در گرفتن بیعت از انصار بین رکن و مقام، وصیش را نایب خویش می دوم: این که امام مهدی)ع(
دهد. در این حالت بیعت منسوب به امام مهدی)ع( است زیرا به فرمان و تدبیر آن حضرت به او وکالت می

 
ألکمه واألبرص ویحیي الموتی بإ -1 ذن الله، وجاعله رسواًل عن أبي عبد الله )ع(، قال: )إن  الله تعالی أوحی إلی عمران أني واهب لك ذکرًا سویًا مبارکًا، یبرئ ا

ة بذلك وهي أم مریم، فلما حملت کان حملها بها عند نفسها غالم، فلما وضعتها قالت: رب إني وضعتها أنثی ولیس  إلی بني إسرائیل، فحدث عمران امرأت ه حن 
به عمران ووعده إیاه، الذکر کاألنثی، أي ال یکون البنت رسواًل یقول الله عز وجل: والله أعلم بما وضعت، فلما وهب الله تعالی لمریم عیسی کان هو الذي بشر 

 . 535ص 1ا قلنا في الرجل منا شیئًا وکان في ولده أو ولد ولده فال تنکروا ذلك( الکافي: جفإذ
 . 535ص 1یشاء( الکافي: ج وعن أبي عبد الله )ع( قال: )إذا قلنا في رجل قواًل، فلم یکن فیه وکان في ولده أو ولد ولده فال تنکروا ذلك، فإن الله تعالی یفعل ما

بي جعفر )ع(، قال: قال: قلت له: لهذا األمر وقت ؟ فقال: )کذب الوقاتون، کذب الوقاتون، إن موسی )ع( لما خرج وافدا إلی ربه عن الفضیل بن یسار، عن أ
م به، فقولوا: علی ما حدثناک  واعدهم ثالثین یومًا، فلما زاده الله علی الثالثین عشرًا، قال له قومه: قد أخلفنا موسی، فصنعوا ما صنعوا، فإذا حدثناکم بحدیث فجاء

 . 305صدق الله، وإذا حدثناکم بحدیث فجاء علی خالف ما حدثناکم به، فقولوا: صدق الله، تؤجروا مرتین( الغیبة للنعماني: ص
الله ورسوله صدق وعن أبي جعفر )ع( في حدیث قال: )..... ولکن إذا حدثنا کم بشيء فکان کما نقول فقولوا: صدق الله ورسوله، وإن کان بخالف ذلك فقولوا: 

 .99ص 4تؤجروا مرتین ....( بحار األنوار: ج
ابنه من بعده، فهو هو( وعن أبي خدیجة، قال: سمعت أبا عبد الله )ع( یقول: )قد یقوم الرجل بعدل أو یجور وینسب إلیه ولم یکن قام به، فیکون ذلك ابنه أو ابن 

 . 535ص1الکافي: ج
أبو عبد الله )علیهما السالم( : )یا أبا حمزة، إن حدثناك بأمر أنه یجیئ من هاهنا فجاء من هاهنا فإن الله یصنع ما  عن أبي حمزة الثمالي، قال: قال أبو جعفر و 

 . 119ص 4یشاء، وإن حدثناك الیوم بحدیث وحدثناك غدا بخالفه فإن الله یمحو ما یشاء ویثبت( بحار األنوار: ج
هذا األمر، متی یکون ؟ قال: )إن کنتم تؤملون أن یجیئکم من وجه، ثم جاءکم من وجه فال تنکرونه(  وعن أبي عبیدة الحذاء، قال: سألت أبا جعفر )ع( عن

 . 94اإلمامة والتبصرة: ص
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م گیرد و از سوی دیگر منتسب به وصی است چرا که وی عامل و کارپرداز گرفتن این بیعت برای اماصورت می
 .(1)باشدمهدی)ع( می

ُ َيَتَوفَّى ﴿وهذا املعىن وارد حىت ِف القرآن الكريم، فتارة ينسـب قبض األرواو إلى اهلل تعالى:  اّللَّ
ا ِتهـَ نُفَس ِحنَي َموأ

َ ارة ينســـــب قبض األرواو إلى مـلك املوت: (2)﴾األأ ِت  ﴿، وـت َوأ ُك املأ لـَ اُكم مَّ لأ َيَتَوفَـّ قـُ
َل  ةُ ﴿وـتارة ـثالـثة ينســــب قبض األرواو إلى املالئكـة:    ،(3)﴾ِبُكمأ الَـِّذي ُوكِـّ اََلِئكـَ ُهمأ املأ تأ ، ( 4) ﴾ َتَوفَّ
،  املسيطراهلل تعالى. فنسبة قبض األرواو له تعالى؛ ألنه هو اآلمر وهو املدب ر وهو   كالموال تعارض ِف 

ــبقوـنه ـبالقول وـبأمره يعملون  هو عـمل اهلل تـعالى؛  فعملهمومـلك املوت واملالئكـة جنود عـنده ال يســ
العمل لهم ملباشــرتهم لهذه املهمة. فيمكن أن  ينســبألنهم موكلون عنه ِف قبض األرواو، وأيضــا  
ي بيـعة لْلـمام نـياـبة عـنه فه )ع( يـباشــــرـها ويص اإلـمام املـهديتكون البيـعة بني الركن واملـقام واـحدة 

 
فا کنم که کور مادرزاد و جذامی را شای مبارک عطا می خداوند تعالی به عمران وحی فرمود که من به تو دنبالهاز ابو عبدالله)ع(نقل شده است که فرمود: » - 1

دهم. عمران، همسرش را که همان مادر مریم بود، درجریان قرار داد. گرداند و او را رسولی بر بنی اسرائیل قرار میبخشد و مرده را به اذان خداوند زنده می می
تواند پیامبر شود. تر نیست! یعنی دختر نمی کرد پسر باشد. پس از زایمان، گفت: خدایا من دختر زاییدم در حالی که پسر مانند دخهنگامی که باردار شد، تصور می

فرماید: خداوند داناتر است به آنچه تو وضع حمل نمودی. هنگامی که خداوند، عیسی را به مریم عطا فرمود، او همان شخصی بود که خداوند خداوند عزوجل می
ص  1«. کافی: ج و در فرزندش یا فرزند فرزندش بود، آن مطلب را انکار نکنیداش را به عمران داده بود. بنابراین اگر در مورد مردی چیزی گفتیم بشارت و وعده

535 . 
گویند. گذاران دروغ میگویند، وقت گذاران دروغ میوقت از فضیل بن یسار از ابو جعفر)ع(نقل شده است که: به ایشان گفتم: چرا این امر وقت دارد؟ فرمود: » 

د، با آنها سی روز وعده گذاشت. وقتی خداوند ده روز به آن اضافه نمود، قومش به او گفتند: موسی خلف وعده  هنگامی که موسی به سوی پروردگارش خارج ش
سخنی گفتیم و خالف نمود، و ساختند آنچه را که ساختند. بنابراین هنگامی که حدیثی به شما گفتیم و مطابق آنچه گفتیم شد، بگویید: راست گفت خداوند و اگر  

 . 305«. غیبت نعمانی: ص ش آمد، بگویید: راست گفت خداوند، که دو برابر ثواب خواهید بردآن برای شما پی
اش، و اگر هنگامی که سخنی گفتیم و آن گونه شد که گفتیم، بگویی: راست گفت خداوند و فرستادهاز ابوجعفر)ع(در حدیثی نقل شده است که فرمود: ».... 

 . 99ص  4....«. بحاراالنوار: ج گیریدخداوند و رسولی که دو برابر ثواب میخالف آن پیش آمد، بگویید: راست گفت 
مردی که باید به عدل یا ستم قیام کند در حالی که به او نسبت داده شده باشد ولی فرماید: »از ابوخدیجه نقل شده است که گفت: شنیدم که ابوعبدالله)ع(می

 . 535ص  1«. کافی: ج دهد(، او، همان استآن را انجام می این کار را نکند و فرزند یا فرزند او باشد )که
گونه شد، ای واقع شود و همان ای ابا حمزه، اگر چیزی را به شما گفتیم که از ناحیه ی ثمالی نقل شده است: ابو جعفر و ابو عبدالله)ع( فرمودند: »از ابو حمزه

«. کندگفتیم و فردا خالفش را بیان داشتیم، خداوند هرچه بخواهد محو و هرچه بخواهد تثبیت می   دهد و اگر روزی سخنی به شماخداوند هر چه بخواهد انجام می
 .119ص  4بحاراالنوار: ج 

اء نقل شده است که گفت: از ابو جعفر)ع( درباره از ابی عبیده  اید اگر انتظار داشتیم که از سویی بیی این امر سوال نمودم که چه وقت خواهد بود؟ فرمود: »ی حذ 
 . 94«. امامة و التنصرة: ص ولی از سوی دیگری آمد، آن را انکار نکنید

 . 42الزمر:  -2
 . 11السجدة:  -3
 . 27محمد:  -4
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؛ ألنه هو اآلمر بها، وبيعة لوصـــيه ألنه هو املباشـــر لها، وخصـــوصـــا  إذا الحظنا إن  هناك )ع(املهدي  
 بعض الروايات نصت على ذلك.

این معنا حتی در قرآن کریم نیز آمده است. قبض ارواح گاهی اوقات به خدای تعالی نسبت داده شده است: 
ی مرگ که و برخی اوقات به ملک الموت: » بگو: فرشته  (1)گیرد «ان میها را به هنگام مردنش» خدا جان

ل بر شما است، شما را می . (3)میرانند «ی سوم به فرشتگان: » فرشتگان آنها را میو در مرتبه  (2)میراند «موک 
ها از آن رو به حق تعالی نسبت داده شده است که در کالم خدای تعالی هیچ تعارضی وجود ندارد. گرفتن جان

باشد و خداوند مدبر و مسیطر است، و ملک الموت و فرشتگان لشکریان اویند که در سخن بر فرمان، از او می
مان کار خدای تعالی است، زیرا قبض ارواح به کنند؛ لذا کار آنها، هگیرند و به فرمان او کار میاو پیشی نمی

ی مستقیم این کار هستند، لذا انجام این دهندهآنها سپرده شده است. همچنین از آنجا که اینها خود انجام
تواند کاری باشد که وصی امام گردد. بنابراین بیعت بین رکن و مقام میماموریت به آنها نیز منسوب می

باشد؛ لذا بیعتی برای امام مهدی)ع( ن حضرت مسوول انجام مستقیم انجام آن میمهدی)ع( به نیابت از آ
باشد، چرا که آن حضرت به آن دستور داده است و از سوی دیگر بیعت برای وصی  او نیز هست زیرا وی می

 کید دارد. انجام دهنده و فاعل آن است؛ به ویژه اگر ما مالحظه کنیم که برخی روایات بر این مطلب تصریح و تا

ام املهـدي  ة اآلتيـة تنب على أن  هنـاك مولى لْلـم الرواـي ام املهـدي  )ع(ـف ــتالم  )ع(يوليـه اإلـم إســ
 البيعة من الناس:

ای دارد که آن حضرت، بیعت گرفتن آید داللت دارد بر این که امام مهدی)ع( گماشتهروایتی که در پی می
 کند:از مردم را به او موکول می

ــد الناس أ )ع(عن الباقر   ــلب أبيه وهو من أشـ نه قال ِف حديث طويل: )... ثم قام إليه رجل من صـ
ببدنه وأشــجعهم بقلبه ماخال صــاحب هذا األمر، فيقول: ياهذا، ما تصــنع فواهلل إنك لتجفل الناس 
إجفال النعم أ فبعهد من رســول اهلل)ص( أم بماذا ؟! فيقول املولى الذي ولي البيعة: واهلل لتســكنت 

ــر ــول أو ألضــ ــكـت ـيا فالن، أي واهلل إن معي عـهد من رســ بن اـلذي فـيه عيـناك. فيقول الـقائم: أســ
ــول اهلل)ص( فيقول: جعلين اهلل ـفداك أعطين  اهلل)ص( ـهات لي العيـبة، فـيأتـيه فيقرأ العـهد من رســ

 
 . 42زمر:  - 1
 .11سجده:  - 2
 .27محمد:  - 3
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ــه فيقبل بني عينيه، ثم يقول: جعلين اهلل فداك جدد لنا البيعة فيجدد  ــك اقبله، فيعطيه رأســ رأســ
 .(1)يعة ...( لهم الب

آید که بعد از امام باقر)ع( در حدیثی طوالنی فرمود: »... سپس مردی از تبار پدرش به سوی آن حضرت می
گوید: چه می کنی؟! به خدا سوگند مردم را چون تر است، و میی مردم نیرومندتر و شجاعصاحب االمر از همه

ص( در دست داری؟ کسی که متصدی بیعت است به او دهی! آیا عهد و پیمانی از پیامبر)چهارپا فراری می
فرماید: ساکت باش ای فالنی. آری زنم. حضرت ولی عصر به او میگوید: ساکت باش وگرنه گردنت را میمی

فرماید: ای فالنی! به خدا سوگند که با من عهدی از رسول خدا)ص( هست. آن گاه به یکی از لشکریانش می
گوید: خدا مرا خواند. آن مرد میآورد، و عهد رسول اکرم)ص( را درآورده میرا می صندوق را بیاور. او صندوق

آورد و آن مرد میان دو چشم فدای تو سازد، سرت را به من بده ببوسم. امام)ع( سر مبارکش را نزدیک می
حضرت گوید: خدا مرا فدای تو سازد، بیعت را برای ما تجدید کن. پس آن بوسد. سپس میحضرتش را می
 . (2)کند....«تجدید بیعت می

فبعد غض النظر عن أمر مهم ِف هذه الرواية أتركه إلى وقته أقول: قد ذكر املولى الذي يتول ى 
ام املـهدي  ة عن اإلـم اـب ة نـي ام املهـدي  )ع(البيـع ذي أخرجـه اإلـم للمعَتض هو  )ع(والظـاهر أن  العهـد اـل

 بالعهد ِف أكرث من رواية. وصية الرسول)ص( ليلة وفاته؛ ألنها هي املوصوفة

کنم، کنم و به وقت خودش باز میبا قطع نظر از موضوع مهمی که این روایت دربردارد و من فعاًل آن را رها می
گویم: این روایت به کسی که متولی اخذ بیعت به نیابت از امام مهدی)ع( است اشاره دارد. ظاهرًا عهدی که می

کند، همان وصیت پیامبر خدا)ص( در شب وفاتش است زیرا در ارج میامام مهدی)ع( برای این معترض خ
 روایات متعدد، از آن به »عهد« یاد شده است. 

ة روايات منـها الرواية اآلتـية اليت تبني  غيـبة اإلمام املـهدي   ــا  ورد ذكر هذا املولى ِف عد  )ع( وأيضــ
 .)ع(وأمر املولى الوحيد الذي يطلع على موضع اإلمام املهدي 
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نامی از این فرِد متولِی اخِذ بیعت به میان آمده  -آیداز جمله روایتی که در پی می-مچنین در برخی روایات ه
کند و امر تنها موالیی که از موضع و محل امام مهدی)ع( است؛ روایتی که غیبت امام مهدی)ع( را بیان می

 نماید.خبر دارد را بیان می

ــني  الرواية الثالثة: وعن حذلم بن ب ــري، قال: قلت لعلي بن الحســ ــف لي خروج املهدي )ع(شــ : صــ
أرض  ــلمي ـب ه عوف الســ ه وعالمـاتـه، فقـال: )يكون قبـل خروجـه خروج رجـل يقـال ـل وعرفين دالئـل
الجزيرة ويكون مأواه تكريت وقتله بمســـجد دمشـــق، ثم يكون خروج شـــعيب بن صـــالا من 

و من ولد عتبة بن أبي سـفيان، فإذا ظهر سـمرقند، ثم يخرج السـفياني امللعون من الوادي اليابس وه
 .(1)السفياني إختفى املهدي ثم يخرج بعد ذلك(

روایت سوم: از حذلم بن بشیر شده است که گفت: به امام علی بن حسین)ع( عرض کردم: خروج حضرت 
( خروج های او را به من بشناسان. فرمود: »قبل از خروج مهدی)عمهدی)ع( را توصیف فرما و دالیل و عالمت

باشد و در مسجد دمشق کشته مردی در سرزمین جزیره است که او را عوف سلمی گویند، و جایگاه او تکریت می
شود. پس از آن خروج شعیب بن صالح از سمرقند، سپس خروج سفیانی ملعون از وادی یابس )خشک( می

شود و گردد، مهدی)ع( پنهان میخواهد بود که او از فرزندان عتبة بن ابی سفیان است. چون سفیانی ظاهر 
 .(2)فرماید«پس از آن خروج می

ـــجاد   ــفـياني اختفى املـهدي ثم يخرج بـعد   )ع(وقول اإلـمام الســ ِف نـهاـية الرواـية: )ـفإذا ظهر الســ
؛ وذلك ألن  هذه )ع(ألنها ال تنطبق على اإلمام املهدي   ؛ذلك( حار ِف تفســريه بعض العلماء والباحثني

ــفـياني، وـهذا مـخالف للكثري من  )ع(الرواـية تفـيد أن  اإلـمام املـهدي   يكون موجودا  قـبل ظهور الســ
بخمسة   )ع(الروايات املتكاثرة واملتواترة اليت تنب على أن  السفياني يخرج قبل قيام اإلمام املهدي  

مة من عالمات قيام اإلمام املهدي عشــر شــهرا  وعلى أقل تقدير ثمانية أشــهر، أي: إن  الســفياني عال
ــفيـاني ثم يختفي عنـد   )ع(أي قبـل قيـامـه  فكيف يكون اإلمـام املهـدي ظـاهرا  قبـل خروج الســ

 خروجه ثم يظهر بعد ذلك ؟ واضطر البعض إلى تأويل هذه الرواية بوجوه بعيدة عن الواقع.

که فرموده است: »چون سفیانی  برخی علما و پژوهشگران، در تفسیر سخن امام سجاد)ع( در پایان روایت
اند زیرا این مطلب بر شود و پس از آن خروج فرماید« سرگشته و متحیر ماندهظاهر گردد، مهدی)ع( پنهان می
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امام مهدی)ع( انطباق ندارد، چرا که مفهوم این روایت آن است که امام مهدی)ع( قبل از ظهور سفیانی وجود 
گوید سفیانی پانزده ماه و حداقل سیاری از روایات متکاثر و متواتری که میدارد و حال آن که چنین مطلبی، با ب

های ای از نشانهکند و این به آن معنا است که سفیانی نشانههشت ماه قبل از قیام امام مهدی)ع( خروج می
مام باشد، در تعارض است؛ پس چطور ممکن است اقیام امام مهدی)ع( است یعنی قبل از قیام آن حضرت می

مهدی قبل از خروج سفیانی ظاهر باشد، سپس به هنگام خروجش پنهان شود و پس از آن خروج فرماید؟ 
 اند. ای برای تاویل این روایت، به ناچار به اموری که دور از واقعیت است پناه بردهعده

ائهـا ِف كالمهم وتمويههـا على الـناس لت كون والحق إن  هـذا من األمور اليت حـاول األئمـة إخـف
؛ )ع(دليال  على إن  املقصود بـ )املهدي( ِف هذه الرواية وأشباهها ليس اإلمام الحجة محمد بن الحسن  
ــود بذلك املهدي األول من ذرية اإلمام املهدي   ــفياني ال قبله وإنما املقصـ الذي  )ع(ألنه يظهر بعد السـ

الذي يســتلم الوصــية من ذكره الرســول)ص( ِف وصــيته ووصــفه بأول املؤمنني وأول املهديني، وهو  
 عند وفاته، وأيضا  قال عنه  إنه يبايع بني الركن واملقام. )ع(اإلمام املهدي 

اند آن را در کالم خود پنهان نگاه دارند واقعیت آن است که این مطلب، از جمله اموری است که ائمه کوشیده
های آن، امام حجت بن روایت و شبیهو بپوشانند تا دلیلی بر این قصد باشد که منظور از »مهدی« در این 

شود نه قبل از او، و مقصود از او، مهدی اول از تبار امام الحسن)ع( نیست زیرا ایشان پس از سفیانی ظاهر می
باشد؛ کسی که پیامبر خدا)ص( در وصیتش از او یاد کرده و از او به عنوان »نخستین مؤمنان« و مهدی)ع( می

ه است؛ کسی که به هنگام وفات امام مهدی)ع( وصیت را از آن حضرت تحویل »نخستین مهدیین« یاد فرمود
 شود.اش فرموده است: با او بین رکن و مقام بین میگیرد؛ و کسی که دربارهمی

وبهذا ينكشـف الخفاء وينحل التعارض بني هذه الرواية وباقي الروايات ويكون املقصـود منها 
ــفـياني ثم يختفي وأول املهـ  )ع(هو ويص اإلـمام املـهدي  ديني من ذريـته اـلذي يكون ـظاهرا  قـبل الســ

ــر عليه ويمهد لقيام أبيه اإلمام  ــفياني وينتصـ ــفياني ثم يظهر بعد ذلك ويقاتل السـ عند خروج السـ
 .)ع(املهدي 

گردد؛ این شود و تعارضی که بین این روایت و دیگر روایات وجود دارد مرتفع میبه این ترتیب ابهام برطرف می
باشد، که قبل از سفیانی ظاهر ی او میقصود این روایت، وصی امام مهدی)ع( و نخستین مهدیین از ذریهکه م

جنگد و بر او پیروز گردد و با سفیانی میشود سپس دوباره ظاهر میاست و به هنگام خروج سفیانی مخفی می
 سازد. ی قیام پدرش امام مهدی)ع( را فراهم میشده، زمینه
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، قال: )كأني برايات )ع(ابعة: أخرج الشــيي املفيد )رحمه اهلل( ِف اإلرشــاد عن الرضــا  الرواية الر
 .(1)من مصر مقبالت خضر مصبغات حىت تأتي الشامات فتهدى إلى ابن صاحب الوصيات( 

های در ارشاد از امام رضا)ع( نقل کرده است که فرمود: »گویی پرچم )رحمه الله(روایت چهارم: شیخ مفید
ها رسند و )از آنجا( به سمت فرزند صاحب وصیتآیند تا به شامات میبینم که از مصر میسبز رنگی را می

 .(2)شوند«هدایت می

اإلمام وبعد مالحظة ما ذكرته ســابقا  من هذا البحث يت ضــا أن  هذه الرواية تنطبق على ويص 
وال تنطبق على غريه؛ ألنه هو ابن صــــاحب  )ع(الذي يقوم ممهدا  لدولة أبيه اإلمام املهدي   )ع(املهدي  

؛ ولذلك )ع(اليت اســتقرت عند القائم الحجة ابن الحســن  )ع( الوصــيات، أي: وصــايا األنبياء واألئمة
ــ )املستحفظ من آل محمد(، وبرواية اإلمام الصادق   : )الحافظ ملا )ع(وصف ِف وصية الرسول)ص( بــ

 فهو وارثهم. )ع(استودع(،أي الحافظ لوصايا األنبياء واألئمة

گردد که این روایت بر وصی امام ی مطالبی که پیشتر در این مبحث بیان نمودم، روشن میبا مالحظه
کند، انطباق دارد و بر هیچ ای فراهم نمودن مقدمات دولت پدرش امام مهدی)ع( قیام میمهدی)ع(  که بر 

ها است یعنی وصایای انبیا و ائمه)ع( که نزد قائم کسی غیر از او منطبق نیست؛ زیرا او فرزند صاحب وصیت
مد« )حافظ حجت بن الحسن العسکری)ع( قرار دارد، و لذا در وصیت پیامبر)ص( به »المستحفظ من آل مح

شریعت از آل محمد( توصیف شده است. در روایت امام صادق)ع( نیز به عنوان »الحافظ لما استودع« یعنی 
 حافظ وصایای انبیا و ائمه که او وارثشان است، یاد شده است.

وذكرت الرواية إن  الرايات تهدى إلى ابن صــــاحب الوصــــيات، أي ُتبايع ابن وويص اإلمام املهدي 
ة روايات نقلت قســما  منها فيما ســبق   )ع(البيعة أكد عليها الرســول)ص( واألئمة، وهذه  )ع( ِف عد 

كــ )فبايعوه فإنه خليفة ]اهلل[ املهدي( و )فأتوه ولو حبوا  على الثلج( إضافة إلى الروايات اليت أوجبت 
 تعالى، إت باع اليماني ونصـرته والذي هو نفسـه ابن صـاحب الوصـيات، كما سـيأتي بيانه إن شـاء اهلل

 .(3)انتهى 

 
 . 250رشاد: صاإل  -1
 . 250ارشاد: ص  - 2
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شوند، یعنی با پسر و وصی  ها هدایت میها به سمت فرزند صاحب وصیتروایت متذکر شده است که پرچم
شود. رسول خدا)ص( و ائمه)ع( در روایات متعددی که بخشی از آنها را قباًل نقل امام مهدی)ع( بیعت می

ی مهدی« )با او بیعت کنید که او خلیفه ]الله[ه فانه خلیفة اند، مانند: »فبایعوکردم، بر این بیعت تاکید ورزیده
ها(. اینها عالوه خیز بر روی برفخدا، مهدی است( و »فاتوه ولو حبوًا علی الثلج« )به سوی او بروید حتی سینه

ان فرزند اند که یمانی، همبر روایاتی است که پیروی از یمانی و یاری رساندن به او را واجب نموده و بیان داشته
 ( 1)ها است.  این مطلب ان شاء الله بعدًا شرح داده خواهد شد. پایان.صاحب وصیت

 .)ع(وغري ذلك الكثري الكثري تجده ِف هذا الكتاب وغريه من كتب أنصار اإلمام املهدي 
 أنصار اإلمام املهدي )مكن اهلل له ِف األرض( -اللجنة العلمية 

 الشيي ناظم العقيلي

 های انصار امام مهدی)ع( بیابی. توانی در این کتاب و کتاب زیاد دیگری را میمطالب بسیار 
 انصار امام مهدی)ع( )خداوند در زمین تمکینش دهد(  -هیأت علمی 

 شیخ ناظم عقیلی

****** 

 آید؟ : چرا مهدی)ع( به سوی اهل سنت نمی۲۹۲پرسش 

ــؤال/  ــم اهلل 292الســ ــبحـاـنه وتـعالى: بســ ُت َلُكمأ  الرحمن: ـقال اهلل ســ َملـأ كأ
َ
َم أ الرحيم ﴿الأَيوأ

اَلَم ِدينا   َميِت َوَرِضيُت َلُكُم اإِلسأ ُت َعَليأُكمأ ِنعأ تأَممأ
َ
 صدق اهلل العظيم. (2)﴾ِديَنُكمأ َوأ

فرماید: بسم الله الرحمان الرحیم » امروز دین شما را برایتان به کامل رسانیدم و خدای سبحان و متعال می
 صدق الله العظیم.  (3)را بر شما تمام کردم و اسالم را دین شما برگزیدم «نعمت خود 

 
 برگرفته شده از کتاب »وصیت و وصی«.  - 1
 .3المائدة:  -2
 .3مائده:  - 3
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ليكمـله، ومن يقول عكس ذـلك  ـتدل ـهذه اآلـية على إن  دينـنا كـاـمل وليس بحـاجـه إلى أحـد
نزل على محمد، وأحاديث الغدير

ُ
أكاذيب وضــــعت لتمزيق ديننا، وديننا ال  يشــــكك بالقرآن وما أ

ــم اهلل الرحمن  دين اهلل يعتمد على األشــــخاص، بل هو وطاعتنا هلل وحده، وقد قال اهلل تعالى: بســ
ُسُل...﴾ صدق اهلل العظيم. ِلِه الرُّ ٌد ِإالَّ َرُسوٌل َقدأ َخَلتأ ِمن َقبأ  الرحيم ﴿َوَما ُمَحمَّ

دهد که دین ما کامل است و به کسی برای کامل کردن آن نیاز ندارد و کسی که خالف این این آیه نشان می
هایی لب سخن بگوید، در قرآن و آنچه بر محمد نازل شده، تشکیک روا داشته است. احادیث غدیر دروغمط

است که برای پاره پاره کردن دین ما وضع شده است. دین ما متکی به افراد نیست بلکه این دین، دین خدا 
است: بسم الله الرحمان الرحیم برداری ما هم فقط از برای خداوند است. خدای تعالی فرموده  باشد و فرمانمی

 » جز این نیست که محمد پیامبری است که پیش از او پیامبرانی دیگر بوده است....« صدق الله العظیم.

ــل درجة حبـنا إليه  وليس هـنا معىن التقلـيل من ــلوات اهلل علـيه، بل لكي ال تصــ ــطفى صــ املصــ
هم  دهم مفاتيا الكون وكأنهمبي  )ع(أسمع خطبكم أتصور إن  أهل البيت بمكانة الرب. عندما

يذكرون، وتفســـري القرآن  اللذين خلقوا الدنيا وليس اهلل، وحىت رســـولنا األعظم ال يذكر بقدر ما
لصــالا أهل البيت وتكفري كل اللذين عاصــروا الرســول واختصــاره على من والى أهل البيت وليس 

ِمِننَي فيهم: بسـم اهلل الرحمن   من عبد رب ه، وهم من قال اهلل سـبحانه ُؤأ ُ َعِن املأ الرحيم ﴿ََقدأ َرهلِلَ اّللَّ
ابَُهمأ َفتأحـا  قَ  ثـَ

َ
ِهمأ َوأ َة َعَليأ ِكينـَ ــَّ نَزَل الســ

َ
أ ا ِِف ُقلُوِبِهمأ فـَ َجَرِة َفَعِلَم ـمَ ــَّ َت الشــ َك َتحـأ اِيُعونـَ ِريـبا ﴾ ِإذأ ُيبـَ

 اهلل العظيم. صدق

ست که محبت ما نسبت به او، این آیه برای کوچک شمردن مصطفی)ص( نیست بلکه به این دلیل ا
کنم که کلیدهای شنوم، گمان میهای شما را میی محبت برای پروردگار تلقی نشود. وقتی سخنرانیپایههم

اند نه خدا! حتی آنقدر که از اهل هستی به دست اهل بیت)ع( است و گویی آنها هستند که دنیا را آفریده
شود. تفسیر قرآن هم به نفع اهل بیت و برای به میان آورده نمی کنید، از پیامبر اعظم اسمیبیت)ع( یاد می

اند و نیز برای منحصر کردن آن به کسانی است که موالی و عصر پیامبر بودهتکفیر تمام کسانی است که هم
 ی آنهاکنند؛ حال آن که خدای سبحان دربارهاند و نه آنهایی که پروردگارشان را عبادت میدار اهل بیتدوست

چنین فرموده است: بسم الله الرحمان الرحیم » خدا از مؤمنان آن هنگام که در زیر درخت با تو بیعت کردند 
گذرد، پس آرامش را بر آنها نازل کرد و به فتحی نزدیک پادششان خوشنود گشت، و دانست که در دلشان چه می

 داد «  صدق الله العظیم.
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نسـخت؛ ألن  اهلل رن   ا أسـمع أن  هذه اآلية قدأنا أعرف سـتفسـروها تفسـري يخدمكم أو كم
 عنهم عند فتا مكة ثم غضب عليهم.

گویید این آیه نسخ ام میطور که قباًل شنیدهکنید یا هماندانم که شما این را به نفع خودتان تفسیر میمن می
 ه است. شده است چون خداوند به هنگام فتح مکه از آنها خوشنود بوده، سپس بر آنها خشم گرفت

 يأتي املهدي املنتظر على أهل السنة أهم كفار وال فيهم أحد خري؟ فالرسول الذي أسأله ملاذا ال
مواالة األئمـة  األكرم أول مـا دعـا كفـار مكـة ..... أم أنـه فق  يـأتي على من يـدعون النـاس إلى

 باهلل ؟ واختصار اإليمان من آمن بهم وليس اإليمان

آید؟ آیا اینها کافرند و از بین اینها است که چرا مهدی منتظر به سوی اهل سنت نمیپرسم این  چیزی که می
 شود؟!حتی یک نفر هم که خیری در او باشد، یافت نمی

رود که پیامبر اکرم اولین کسانی را که دعوت کرد، کفار مکه بودند.... آیا نکند او فقط به سراغ کسانی می
داند که به آنها ایمان دارد، کنند و ایمان را به اختصار برای کسی میت میائمه دعو داشتنمردم را به دوست 
 نه ایمان به خدا؟!

وكأنهم هم فق   لو كنت ويص كما تدعي فالدعوة حىت للكفار وليس على الشــــيعة فق 
ــيعتكم نازلني ــاما وليس كشـ ــب أحد ومتسـ ــب بالخلفاء ألكاذيب  خلق اهلل، ثم الولي ال يسـ سـ

ت ابن  ديننـا، وكـأن  ديننـا لعبـادة آل البيـتاخَتعوهـا لتمزيق  ه، ولعن أمـة قتـل ــبحـاـن وليس اهلل ســ
ه وزوج ابنته كما يفعل خطباء قناة الزهراء نازلني ســـب  رســـولها وعدم لعن األمة اليت قتلت ابن عم 

ــني )رهلل اهلل عـنه( والقـتل إثم ، ـبالعرب وتمجـيد الفرس لى مىت تبقى أـمة محـمد تلطم على الحســ
ــاطيلهم وقتلوه وتركوه  ق ما حدث ِفواإلجرام فا ــوا عليه ببســ الطف، ومنهم تابعكم الذين داســ
ج من ينزف الناس  دما  ... وال زلنا نتباكى للحســني لتجعلوا منه قضــيه تضــحكون به على الســذ 

كل كبده ولم يلطم عليه أحد،
ُ
وعمار بن  وكأن لم ]يكن[ غريه شــهيدا ، فحمزة عم الني ُقتل وأ

عليه أحد وغريهم؛ألن  الشـهادة  بوالديه وكانت أمه أول شـهيدة باإلسـالم ولم يلطم ياسـر بشـره اهلل
 .إنسان وليس تجاره القصد منها اإلساءة ألمة محمد أعظم ما تمناه آل

 السويد -املرسل: سرى 
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کنی وصی هستی، دعوت حتی برای کفار هم هست و فقط به شیعه منحصر طور که ادعا میاگر شما همان
« به کسی فحش نمید؛ گویی فقط اینها آفریدهباشنمی دهد و او اهل مدارا های خدای هستند. به عالوه، »ولی 

است و مانند شیعیان شما نیست که با سب  و دشنام به  خلفا با اکاذیبی که خودشان برای منهدم کردن دین 
است و نه برای عبادت خدای باشد. گویی دین ما برای عبادت آل البیت  اند، تنزل کردهمان درست کرده

سبحان، و برای لعن امتی که پسر پیامبرش را کشت و نیز برای پرهیز از لعن امتی که پسر عمویش و همسر 
دهند و دهند؛ تا جایی که عرب را دشنام میی الزهراء انجام میدخترش را کشت آن گونه که سخنرانان شبکه

های کربال، بر سر و سینه بزند و برای قتل و جنایت 0حمد بر حسیننمایند. تا ِکی امت مها را تمجید میفارس
بیش از آنچه اتفاق افتاده است، عزاداری کند؟! برخی از پیروان شما کسانی هستند که به سادگی به خاطر آنها 

ریزند.... ما همچنان مشغول گریستن بر حسین هستیم تا شما از این کشند و خون میکنند و میویران می
لوح بخندید؛ گویی غیر از او اصاًل شهید دیگری وجود  ضیه یک ماجرایی درست کنید تا با آن بر مردمان سادهق

طور عمار نداشته است. حمزه، عموی پیامبر کشته و جگرش خورده شد، ولی کسی برای او سینه نزد. همین
نخستین زن شهید در اسالم بود. کسی ی والدینش به او بشارت داده بود و مادرش  پسر یاسر، که خداوند درباره

به خاطر او به سر و سینه نزد، و نیز به خاطر دیگران؛ چرا که شهادت، بزرگترین آرزوی فرزندان آدم است، نه 
 تجارتی که هدفش، اسائه و توهین به امت محمد باشد.

 سوئد -فرستنده: سری 

ــم اهلل الرحمن الرحيم، الحـمد هلل رب الـعاملني،  ــلى اهلل على محـمد وآـله األئـمة الجواب: بســ وصــ
 واملهديني وسلم تسليما .

أوال : إن  دعوة الســـيد أحمد الحســـن غري مقتصـــرة على الشـــيعة، بل غري مقتصـــرة على عموم 
املسـلمني، فهي لكل أهل األرض، ومن راجع إصـدارات وبيانات السـيد أحمد الحسـن وأنصـاره يتبني  

 له ذلك.

 پاسخ:
م، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله االئمة و المهدیین و سلم بسم الله الرحمان الرحی

 تسلیمًا. 
اول: دعوت سید احمد الحسن نه تنها منحصر به شیعیان و حتی محدود به عموم مسلمین نیست بلکه 

ر او مراجعه کند های سید احمد الحسن و انصاباشد؛ کسی که به انتشارات و بیانیهخطاب به تمام اهل زمین می
 یابد.میاین مطلب را در
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ــتخلف على األـمة من يقوم مـقاـمه لكي ال يَتك  ـثانـيا : الـبد للني محـمد)ص( قـبل موـته أن يســ
األمة همال  بال راع تتقاذفها أمواج الخالف والتناحر إلى واد ســــحيق، والبد أن يكون الخليفة أعلم 

 .)ع(صفات على غري أمري املؤمنني علي بن أبي طالبالناس ومنصوصا  على طاعته، وال تنطبق هذه ال

بایست قبل از مرگش کسی را جانشین خود بر امت کند، تا امت را دوم: پیامبر خدا حضرت محمد)ص( می
رها شده و بدون سرپرست ترک ننماید تا با امواج اختالف رویارو شود و به اختالفات گذشته سقوط کند. این 

ها فقط بر امیرالمومنین داناترین مردم بوده و بر طاعت او نص وجود داشته باشد. این ویژگیجانشین قطعًا باید 
 طالب)ع( منطبق است و نه کس دیگر.علی بن ابی

ا أبو بكر؛ فهو لم يســـتخلفه الرســـول)ص( ولم يأمر بطاعته، أضـــف إلى ذلك أنه لم يكن  وأم 
 أل الناس عندما يعييه الجواب.أعلم األمة وأنتم أنفسكم تروون كيف أن  أبا بكر يس

برداری از او دستور نداد. درضمن این مطلب را و اما ابوبکر؛ پیامبر)ص( او را جانشین خود نکرد و به فرمان
طور ابوبکر وقتی در جواب اید که چههم درنظر بگیر که او داناترین امت نبود و شما خودتان روایت کرده

 . نمودماند، از مردم پرسش میدرمی

، وقد رويتموها ِف مصـــادركم، (1)  وأما عمر فيكفيك كلمته املشـــهورة )لوال علي لهلك عمر(
 فالقرآن ينب والسنة تنب والعقل يقر بأن تنصيب غري األعلم لقيادة األمة مجانب للحكمة.

کافی شد( شما را )اگر علی نبود عمر هالک می (2)ی مشهور وی »لو ال علی لهلک عمر«و اما عمر؛ جمله
اید. قرآن و سنت صراحتًا بیان کرده است و عقل نیز حکم است. این عبارت را در منابع خودتان روایت کرده

 کند که والی گرداندن فردی غیراعلم برای رهبری امت، کاری مخالف حکمت است. می

 وإن قلت: إن  الرسول)ص( مات ولم يستخلف على األمة.

ــنة   ــكم   -فأقول: فهذه ســ فلماذا خالفها أبو بكر وأوح بالخالفة إلى عمر بن  ، -على فرضــ
 الخطاب ؟؟!!

 
 ، حیث أورد العدید من الروایات مع مصادرها. 79ص 3راجع الغدیر: ج -1
 شان ذکر نموده است.منابعکه روایات زیادی با  79ص  3رجوع نمایید به الغدیر: ج  - 2



 416                                                                                                                     (سوم)جلد  های روشنگر بر بسرت امواج  اپسخ
 

 

گویم: اگر بگویی: پیامبر خدا در حالی وفات یافت که کسی را بر این امت به جانشینی خود تعیین ننمود، می
 و عمر بن خطاب را جانشین خود نمود؟!! -طبق فرض شما-چرا ابوبکر با این سنت مخالفت کرد 

ة من بعـده فهـل كـان أبو  الخالـف ــول اهلل)ص( بحـيث يويص ـب بكر أحرص على األـمة من رســ
 ويَتك رسول اهلل)ص( األمة بال راٍع لها ؟؟!!

آیا ابوبکر بیش از پیامبر خدا)ص( بر امت حریص بوده است، به طوری که برای بعد از خودش خلیفه تعیین 
 نماید؟!ا میکند ولی پیامبر خدا)ص( امت را بدون سرپرست به حال خود رهمی

فعلى الجميع أن تبحث بالدليل العلمي الرصـني عن خليفة رسـول اهلل الحق وبعد ذلك يوالوا من  
 وااله ويعادوا من عاداه أيا  كان.

همگان باید با دلیل علمی محکم و استوار به دنبال جانشین حقیقی پیامبر خدا باشند و پس از آن، کسی را 
ی بگیرند و با کسی که او دشمن گرفته است، دشمنی ورزند؛ هر کس که که او دوست گرفته است، به دوست

 خواهد باشد. می

س من ثبت على وـصايا الرـسول محمد)ص(  ا مـسألة ـصحابة الرـسول)ص( فنحن نحَتم ونقد  وأم 
بالكتاب والعَتة وال نذم إال  من خالف الكتاب والعَتة، وقد نب الرســـول محمد)ص( على انحراف 

 بعده: بعض الصحابة من

ی کتاب و های پیامبر)ص( دربارهی پیامبر)ص( نیز ما کسانی را که بر وصیتدر خصوص موضوع صحابه
شماریم. ما فقط کسانی را که با کتاب و عترت از دِر مخالفت و عترت ثابت قدم ماندند، محترم و مقدس می

س از خودش تصریح فرموده کنیم. پیامبر)ص( بر انحراف برخی اصحاب پسرپیچی وارد شدند نکوهش می
 است: 

ــحيحه: )ج ــحيحه: )ج191ص 5ذكر البخاري ِف صـ ــلم ِف صـ (: عن ابن 157ص 8(، وكذلك مسـ
عباس، قال خطب رسـول اهلل)ص( فقال: )يا أيها الناس، إنكم محشـورون إلى اهلل حفاة عراة غرال ، 

ا نـَ دا  َعَليأ َل َخلأٍق نُِّعـيُدُه َوـعأ وَّ
َ
ا أ نـَ
أ
َدأ ا بـَ اِعِلنَي﴾ إلى آخر اآلـية، ثم ـقال: أال وإن  أول  ثم ـقال: ﴿َمـَ ا فـَ ِإنَـّا ُكنَـّ

الخالئق يكىســ يوم القيامة إبراهيم، أال وانه يجاء برجال من أميت فيؤخذ بهم ذات الشــمال فأقول 
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يا رب أصـحابي، فيقال انك ال تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول كما قال العبد الصـالا وكنت عليهم 
فلما توفيتين كنت أنت الرقيب عليهم، فيقال إن  هؤالء لم يزالوا مرتدين على  شــهيدا  ما دمت فيهم
 أعقابهم منذ فارقتهم(.

اند ( به نقل از ابن عباس آورده157ص  8( و مسلم در صحیحش )ج 191ص  5بخاری در صحیحش )ج 
ختنه نشده در قیامت ای خواند و فرمود: »ای مردم! شما پابرهنه و عریان و که گفت: پیامبر خدا)ص( خطبه

شوید. سپس فرمود: » و چنان که نخستین بار بیافریدیم آفرینش را از سرگیریم این در پیشگاه خدا حاضر می
ی ما است و ما چنان خواهیم کرد «  تا آخر آیه. سپس فرمود: نخستین ای است که برآوردنش بر عهدهوعده

شوند که آنها را به بدانید به زودی مردانی از امتم آورده می شود ابراهیم است.کسی که روز قیامت پوشانیده می
دانی آنان بعد از تو چه شود: تو نمیگویم خدایا اصحابم! در جوابم گفته میبرند. من میطرف جهنم می

ی صالح خدا )عیسی)ع(( گفت: » و من گویم که بندههایی ایجاد کردند. در این هنگام من سخنی را میبدعت
شان گشتی «  و خطاب شان بودم و چون مرا میرانیدی تو خود نگهبان عقیدهمیانشان بودم نگهبان عقیدهتا در  

 گشتند«.شود: اینان از روزی که از آنان جدا گشتی همواره به اعقاب خود یعنی زمان جاهلی برمیمی

ــحيحه: )ج ــمعت أبا وائل، عن عبد206ص 7وذكر البخاري ِف صــ اهلل، عن   (: عن املغرية، قال: ســ
الني)ص(، ـقال: )أـنا فرطكم على الحوض ولريفعن رـجال منكم ثم ليختلجن دوني، ـفأقول ـيا رب 

 أصحابي، فيقال إنك ال تدري ما أحدثوا بعدك(.

نویسد: مغیره گفت: از ابا وائل از عبدالله شنیدم که  ( می206صفحه  7بخاری در صحیح خود )جلد 
شناسم که از من شوم و سپس مردانی از شما را میبر حوض وارد می پیامبر)ص( فرمود: »من پیشاپیش شما

دانی که اینها بعد از تو چه آید: تو نمیی من هستند. جواب میگویم: خدایا! اینها صحابهکنند و میجدا می
 هایی گذاشتند«.بدعت

(: عن أنس، 70ص 7(، وكذلك مسـلم ِف صـحيحه: )ج207ص 7وذكر البخاري ِف صـحيحه: )ج
ـــحابي الحوض حىت إذا عرفتهم اختلجوا دوني، ـفأقول ع ن الني)ص(، ـقال: )لريدن على ـناس من أصــ

 أصحابي، فيقول ال تدري ما أحدثوا بعدك(.

کند ( از انس نقل می70ص  7( و همچنین مسلم در صحیحش )ج 207ص  7بخاری در صحیحش )ج 
شناسم. شوند به گونه ای که آنان را میوارد میکه پیامبر)ص( فرمود: »گروهی از اصحابم در کنار حوض بر من  
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دانی اینها بعد فرماید: تو نمیگویم: اصحابم! خداوند به من میافتد. من میدر این هنگام میان ما فاصله می
 اند«.از تو چه کار کرده

(: عن أبي هريرة، قال: قال رسـول اهلل)ص(: )ترد على أميت  150ص 1وذكر مسـلم ِف صـحيحه: )ج
وض وأـنا أذود الـناس عـنه كـما ـيذود الرـجل إـبل الرـجل عن إبـله. ـقالوا: ـيا ني اهلل أتعرفـنا ؟ ـقال: الح

نعم، لكم ســـيما ليســـت ألحد غريكم تردون علي غرا محجلني من آثار الوضـــوء، وليصـــدن عين 
ـــحابي، فيجيبين مـلك فيقول وهل تدري ما  ــلون، فأقول يا رب هؤالء من أصــ طائـفة منكم فال يصــ

 بعدك(. أحدثوا

( به نقل از ابوهریره آورده است: پیامبر)ص( فرمود: »امتم نزد 150صفحه  1مسلم در صحیح خود )جلد 
طوری که انسان شتران دیگران را از شترش دور زنم همانآیند، و من مردم را از آنان پس میمن بر حوض می

های شما با دیگران ت؟ فرمود: »آری، چهرهسازد«. گفتند: ای رسول خدا! آیا ما را در آن روز خواهی شناخمی
ای نورانی و دست و پایی درخشان بر اثر وضو بر من وارد می شوید، اما گروهی از متفاوت است. شما با چهره

گویم: پروردگارا! اینان از امتم هستند. شود. میخواندند، از ورودشان بر من جلوگیری میشما که نماز نمی
 اند؟!«.دانی آنها بعد از تو چه کارها کردهگوید: آیا میآید و میای میفرشته 

ة بعد رســول   وبعد ذلك ال يمكن ألحد أن يدعي ويقول بعدالة كل الصــحابة وأنه لم تحدث رد 
 اهلل)ص( ارتد فيها كثري من الصحابة.

دا)ص( ارتدادی تواند مدعی عدالت برای تمام صحابه باشد و بگوید بعد از پیامبر خپس از این دیگر کسی نمی
 اند، وجود نداشته است. که در آن، جمِع کثیری از اصحاب مرتد گشته

د وفاة الرســـول محمد)ص( بدليل ما   وال يخفى أن  األحاديث تنب على أن  االرتداد حصـــل بمجر 
ة بـعد  ارقتهم(، وال توجـد رد  ذ ـف ابهم مـن ة: ).. لم يزالوا مرـتدين على أعـق ــابـق جـاء ِف األحـادـيث الســـ

ة عن خالفة علي بن أبي طالب    الرســول ومخالفة قول الرســول محمد)ص( ِف  )ع(مباشــرة غري الرد 
 النب عليه ِف عشرات املواطن. والحمد هلل أوال  وآخرا .

 أنصار اإلمام املهدي )مكن اهلل له ِف األرض( -اللجنة العلمية 
 الشيي ناظم العقيلي
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دارند که به محض وفات پیامبر خدا)ص( ارتداد حاصل گشته است؛ با پوشیده نماند که احادیث بیان می
توجه به آنچه در روایات سابق آمده است: »... از روزی که از آنان جدا گشتی همواره به اعقاب خود یعنی زمان 

طالب)ع( ارتداد از خالفت علی بن ابی درنگی به جزگشتند«. پس از پیامبر هیچ ارتداد فوری و بیجاهلی برمی
ها موضع، ارتداد دیگری وجود نداشته است. و مخالفت با کالم رسول خدا)ص( در نص و صراحت بر او در ده

 و الحمد لله اواًل و آخرًا. 
 انصار امام مهدی)ع( )خداوند در زمین تمکینش دهد(  -هیأت علمی 

 شیخ ناظم عقیلی

****** 

 بیر و اقامه در نماز واجب است؟: آیا تک۲۹۳پرسش 

  ولكن، محمد قلوبنا النت لكالم الســـيديا أخي وحق  ...: بســـم اهلل الواحد القهار 293الســـؤال/  
 هل التكبري واإلقامة واجبة بالصالة أم مستحبة؟  نحن نريد التأكد أكرث حىت تطمئن قلوبنا بعد.

 العراق -املرسل: حيدر 

های ما برای کالم سید نرم شده است، لیکن ما درم! به حق محمد دلبسم الله الواحد القهار.... برا
خواهیم به یقین و اطمینان بیشتری برسیم تا خاطر جمع شویم. در نماز، تکبیر و اقامه واجب است یا می

 مستحب؟ 
 عراق  -فرستنده: حیدر 

والباطل   الجواب: أخي الكريم، توكل على اهلل بكل قلبك واســــأله لرييك الحق حقا  فتتبعه
 باطال  فتجتنبه فهو الهادي إلى سواء السبيل. ونسأل اهلل أن يطمئن قلبك ويشرحه للحق والنور.

 پاسخ:
ام! با تمام قلبت بر خدا توکل کن و از او مسئلت نما که حق را حق به تو بنماید و از آن پیروی برادر گرامی

که او هدایت کننده به راه راست است. از خداوند مسئلت   کنی، و باطل را باطل به تو بنماید و از آن دوری گزینی؛
 نماییم که دلت را مطمئن گرداند و آن را برای حق و نور گشاده نماید.می
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ا بالنـسبة لـسؤالك فإليك جوابه وهو مقتطع من كتاب ـشرائع اإلـسالم عن الـسيد اليماني من   أم 
 كتاب الصالة فيما يخب األذان واإلقامة:

برای پاسخ گویی به سوال شما، بخشی از کتاب شرایع االسالم )احکام نورانی اسالم( از سید یمانی، از کتاب 
 نمایم: نماز، مبحث اذان و اقامه را ارایه می

 والنظر ِف: أربعة أشياء: ِف األذان واإلقامة:)

ــة، أدا ــلوات الخمس املفروضـ ــاء، للمنفرد األول: فيما يؤذن له ويقام، وهما واجبان ِف الصـ ء وقضـ
ــر به املرأة. ويتأكدان فيما يجهر فيه وأشــــدهما ِف  والجامع، للرجل واملرأة. لكن يشــــَت  أن تســ
ــء من الفرائض ـعدا الخمس، ـبل يقول املؤذن:  ــء من النواـفل وال ليشــ الـغداة واملغرب. وال يؤذن ليشــ

لألولى من ورده ثم أقام  الصـــالة ثالثا . وقاهلل الصـــلوات الخمس  يؤذن لكل واحدة ويقيم. ولو أذن
للبواقي كفى، وكان دونه ِف الفضــــل. ويصــــلي يوم الجمعة الظهر بأذان وإقامة والعصــــر بإقامة. 
ــلى اإلـمام جـماـعة وـجاء آخرون لم يؤذنوا ولم يقيموا على  ــر بعرـفة. ولو صــ وكـذا ِف الظهر والعصــ

ن اآلخرو ــفوفهم أذ  ـقت صــ ق. ـفإن تفر  ن وأـقاموا، وإذا أذن املنفرد ثم كراهـية، وـما دام األولى لم تتفر 
 أراد الجماعة يستحب له أعادة اآلذان واإلقامة.

 اذان و اقامه
 شامل چهار مبحث است:

 شوداول: آنچه برای آن اذان و اقامه گفته می
ه، بر مرد و زن واجب است، چه ادا باشد یا قضا و چه فرادا گانهاذان و اقامه در نمازهای پنج ی واجب یومی 

باشد یا جماعت؛ البته زن باید اذان و اقامه را آهسته بخواند و این آهسته گفتن اذان و اقامه برای زنان در 
 شود، بیشتر تأکید شده، و بیشترین تأکید برای نماز صبح و مغرب است.نمازهایی که با صدای بلند خوانده می

ز نمازهای پنج گانه، واجب نیست و مؤذن اذان برای نوافل و همچنین برای نمازهای واجب دیگر به غیر ا
 برای آنها باید سه بار بگوید: )الصالة(.

هنگام خواندن قضای نمازهای روزانه باید برای هر کدام از آنها اذان و اقامه بگوید، اما اگر برای اولین نماز 
 شود.کمتر می کند، ولی فضیلت و ثوابشاذان گفت و برای نمازهای بعدی فقط اقامه بگوید، کفایت می

برای نماز ظهر جمعه، باید اذان و اقامه گفته شود و نماز عصرش فقط اقامه دارد؛ برای نماز ظهر و عصر روز 
 عرفه نیز همین حکم برقرار است.
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ای دیگر بیایند، تا وقتی صفوف نماز متفرق نشده باشند، اذان و اقامه اگر امام به جماعت نماز بخواند و عده
 گویند.رچند کراهت دارد، و اگر متفرق شدند، اذان و اقامه میگویند، هنمی

اگر نمازگزار برای نماز فرادا، اذان و اقامه بگوید و بعد بخواهد به جماعت ملحق شود، مستحب است که 
 دوباره اذان و اقامه بگوید.

ــَت   ذكورة، وال يشــ ــالم، واإليمـان، واـل ل الثـاني: ِف املؤذن ويعترب فيـه: العقـل، واإلســ البلوغ ـب
يِّتا ، مبصــرا ، بصــريا  باألوقات، متطهرا ، قائما   يكفي كونه ممزيا . ويســتحب: أن يكون عدال ، صــَ

مَضـــ ِف صـــالته.  -ســـاهيا    -على مرتفع. ولو أذنت املرأة للنســـاء جاز. ولو صـــلى منفردا ، ولم يؤذن  
 ويعطى املؤذن األجرة من بيت املال إذا لم يوجد من يتطوع به.

 ؤذندوم: م
ز باشد، کفایت می  کند.مؤذن باید عاقل، مسلمان، مؤمن و مرد باشد، اما بلوغ شرط نیست و همین که ُمَمی 

ه را بداند، با طهارت  مستحب است که مؤذن عادل و دارای صدایی رسا و بینا باشد، اوقات نمازهای یومی 
 باشد و بر ارتفاع بایستد.

ر نمازگزار در نماز فرادا، سهوًا اذان نگوید و نماز را آغاز کند، نمازش را تواند برای زنان اذان بگوید. اگزن می
 المال داده شود.دهد. اگر کسی پیدا نشود که بدون اجرت اذان بگوید، باید اجرت مؤذن از بیتادامه می

ــبا لكن  ث: ِف كيفيـة األذان: وال يؤذن إال  بعـد دخول الوقـت، ويجوز تقـديمـه على الصــ الثـاـل
 دته بعد طلوعه.يجب إعا

 سوم: کیفیت اذان
شود قبل از طلوع فجر، اذان گفت ولی بعد از باید اذان را بعد از داخل شدن وقت بگویند. هنگام صبح می

 طلوع باید دوباره تکرار شود.

ــهادة بالتوحيد ) ــول األذان هي: التكبري أربع، والشـ ــالة أوفصـ ــهد أن ال إله إال  اهلل(، ثم بالرسـ شـ
شــهد أن  عليا  واألئمة من ولده حجج اهلل(، ثم بالهداية أدا  رســول اهلل(، ثم بالوالية )شــهد أن  محمأ)
شــهد أن  املهدي واملهديني من ولده حجج اهلل(، ثم يقول: حي على الصــالة، ثم حي على الفالو، ثم أ)
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ىن، حي على خري العمل، والتكبري بعده، ثم التهليل. كل فصـــل مرتان. واإلقامة فصـــولها مثىن مث
 ويزاد فيها قد قامت الصالة مرتني، ويسق  من التهليل ِف آخرها مرة واحدة.

اند از: چهار تکبیر )الله اکبر(، شهادت به توحید )أشهد أن ال اله إال الله(، بعد های اذان عبارت بخش
مة من ولده حجج شهادت به رسالت )أشهد أن محمدًا رسول الله(، و بعد شهادت به والیت )أشهد أن علیًا و األئ

الله(، و بعد شهادت به هدایت )أشهد أن المهدی والمهدیین من ولده حجج الله(، سپس بگوید: )َحیَّ َعلی 
الة(، )َحیَّ علی الفالح( بعد )َحیَّ علی خیر العمل( و تکبیر )الله اکبر( و تهلیل )ال الله اال الله( و هر کدام  الصَّ

 کند.ها را دو بار تکرار میاز این بخش
شود و بعد از )َحیَّ ها دوبار گفته میی بخشها را دارد، با این تفاوت که در اقامه همهاقامه، همین بخش

 شود.علی خیر العمل(، دوبار »قد قامت الصالة« و تهلیل ) ال الله اال الله( آخر نیز یک بار گفته می

 والَتتيب شر  ِف صحة اآلذان واإلقامة.

 باید در اذان و اقامه، رعایت شود.ها ترتیب بخش

ــول،  ــتقبل القبلة، وأن يقف على أواخر الفصـ ــياء: أن يكون مسـ ــبعة أشـ ــتحب فيهما سـ ويسـ
ــل بينهمـا بركعتني أو  اـمة، وأن ال يتكلم ِف خاللهمـا، وأن يفصـــ أنى ِف اآلذان، ويحـدر ِف اإلـق ويـت

أو سـكتة، وأن يرفع الصـوت به  جلسـة أو سـجدة إال  ِف املغرب، فإن  األولى أن يفصـل بينهما بخطوة
د اإل اـمة. ويكره الَتجيع ِف اآلذان إال  أن يرـي ــعـار. إذا كـان ذكرا ، وكـل ذـلك يـتأكـد ِف اإلـق شــ

 وكذا يحرم قول: الصالة خري من النوم.

 در اذان و اقامه هفت چیز مستحب است: 
 رو به قبله ایستادن •
 توقف کردن در آخر هر بند از اذان و اقامه •
 اذان درنگ کند و آرام آرام اذان بگویددر  •
 اقامه را با شتاب بگوید •
 بین اذان و اقامه سخن نگوید •
بین اذان و اقامه با یک نماز دو رکعتی یا با یک نشستن یا سجده فاصله اندازد، به جز در نماز مغرب  •

 ای سکوت، بین آنها فاصله بیندازد.که بهتر است با یک گام یا با لحظه
 گوید، با صدای بلند اذان بگوید.ان میاگر مرد اذ •
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ی این مستحبات، در اقامه استحبابش بیشتر است.همه 
 پیچاندن صدا در اذان، مکروه است، مگر برای اطالع دادن به تعداد بیشتری از مردم باشد. •
 گفتن: »الصالُة خیٌر ِمَن النوم« در اذان حرام است. •

 الرابع ِف أحكام اآلذان وفيه مسائل: 

ــتئنافه ويجوز له البناء، األ ــتحب له اســ ــتيقظ، اســ ولى: من نام ِف خالل اآلذان أو اإلقامة ثم اســ
 وكذا إن أغمي عليه.

 چهارم: مسایلی در احکام اذان
اول: اگر کسی هنگام خواندن اذان یا اقامه بخوابد و بعد بیدار شود، مستحب است که از ابتدا شروع کند، 

 البته 
 تواند از همان جا که خوابش برده بود، ادامه دهد، و کسی که از هوش برود نیز همین حکم را دارد. می

 د ِف أثناء اآلذان ثم رجع، أستأنف. الثانية: إذا أذن ثم ارتد جاز أن يعتد به ويقيم غريه، ولو ارت

توانند به اذان او اکتفا کرده، فقط اقامه بگویند، و دوم: اگر کسی اذان بگوید و بعد مرتد شود، سایر افراد می
 اگر در بین گفتن اذان مرتد شود و دوباره از ارتدادش برگردد، باید اذان را از ابتدا شروع کند.

 ان أن يحكيه مع نفسه. الثالثة: يستحب ملن سمع اآلذ

 سوم: مستحب است کسی که اذان را بشنود، خود نیز آن را زمزمه کند.

 مغلظة إال  ما يتعلق بتدبري املصلني.  كره الكالم كراهية، قامت الصالةإذا قال املؤذن قد    الرابعة:
در مورد چیزهایی که گردد، مگر چهارم: هنگامی که مؤذن گفت: »قد قامت الصالة« حرف زدن شدیدًا مکروه می

 به تدبیر امور نمازگزاران مربوط باشد.

 الخامسة: يكره للمؤذن أن يلتفت يمينا  وشماال ، لكن يلزم سمت القبلة ِف أذانه.

 پنجم: مکروه است مؤذن به چپ و راست رو برگرداند. مؤذن باید هنگام اذان به سوی قبله بایستد.
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 السادسة: إذا تشاو الناس ِف اآلذان قدم األعلم فاألتقى. ومع التساوي يستخار اهلل بالقرآن. 

تر و سپس با فرد پرهیزگارتر است، و در ششم: اگر چندین نفر خواهاِن اذان گفتن باشند، اولویت با فرد عالم
 گردد.ی قرآن، مؤذن انتخاب میصورت تساوی افراد، با استخاره

ــابعة: إ ــعا  أن يؤذنوا السـ ــل إن كان الوقت متسـ ذا كانوا جماعة جاز أن يؤذنوا جميعا ، واألفضـ
 واحدا  بعد واحد. 

هفتم: اگر یک گروه خواهاِن اذان گفتن بودند، جایز است همه با هم اذان بگویند، و در صورت داشتن وقت، 
 بهتر است یکی پس ازدیگری اذان بگویند.

 ؤذن، جاز أن يجزتئ به ِف الجماعة، وإن كان ذلك املؤذن منفردا . الثامنة: إذا سمع اإلمام أذان م 

تواند به همان اذان برای آغاز نماز اکتفا هشتم: اگر امام جماعت، صدای اذان گفتِن فردی را بشنود، می
ت فرادا داشته باشد.  کند، هر چند مؤذن، نی 

ر وبىن ِفالتاسـعة: من أحدث ِف أثناء األ األذان، وكذا ِف اإلقامة واألفضـل أن   ذان أو اإلقامة تطه 
ر.   يعيد اإلقامة بعد أن يتطه 

نهم: اگر در حین اذان یا اقامه، حدثی از فرد سر بزند، طهارت حاصل کرده، از همان جا ادامه دهد، البته 
 در مورد اقامه بهتر است بعد از طهارت، دوباره از ابتدا اقامه را شروع کند.

ر وأعادها، وال يعيد اإلقامة، إال  أن يتكلم.العاشرة: من أحدث ِف ال  صالة تطه 

دهم: اگر در حین نماز، از نمازگزار، حدثی سر بزند، طهارت حاصل کرده، نماز را از ابتدا بخواند، اقامه را 
 کند مگر این که سخن گفته باشد.تکرار نمی

خيشـــ فوات الصـــالة  الحادية عشـــرة: من صـــلى خلف إمام ال يقتدى به، أذن لنفســـه وأقام. فإن
اقتصــر على تكبريتني، وعلى قوله: قد قامت الصــالة. وإن أخل بيشــء من فصــول اآلذان، اســتحب 

 للمأموم أن يتلفظ به. 
 أنصار اإلمام املهدي )مكن اهلل له ِف األرض( -اللجنة العلمية 

 الشيي ناظم العقيلي
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، باید برای (1)به او اقتدا کرد، نماز بخواندشود یازدهم: اگر کسی بخواهد پشت سر امام جماعتی که نمی
تواند با دو تکبیر و گفتِن )قد قامت الصالة(، خودش اذان و اقامه بگوید، و اگر بترسد که نماز را از دست دهد، می

نماز را به جا آورد، و اگر این امام جماعت، در بخشی از اذان اشکال داشته باشد، مستحب است مأموم، صحیِح 
 بخواند.آن را 

 انصار امام مهدی)ع( )خداوند در زمین تمکینش دهد(  -هیأت علمی 
 شیخ ناظم عقیلی

****** 

 : چگونه امام)ع( در حالی که زنده است، امامت را تسلیم نموده؟۲۹۴پرسش 

ــؤال/   ــه( اإلمام محمد ابن294السـ ــيدي ابن اإلمام، يعين )هسـ ــن عايا، )لعد( كيف  : سـ الحسـ
املهدين واإلمام حي، كيف يســلمها  رته الوفاة فليســلمها إلى ابنه أولمكتوب الوصــية فإذا حـضـ 

 اإلمامة وهو حي؟
 عراق -املرسل: حيدر 

سرورم، پسر امام! یعنی »حاال« امام محمد بن الحسن زنده است »پس چطوریه که« در وصیت نوشته شده 
، و حال آن که امام زنده است؟ »وقتی زمان وفات او فرا رسید آن را به پسرش نخستین مهدیین تسلیم کند«

 چطور امامت را به او تسلیم کند، در حالی که زنده است؟
 عراق -فرستنده: حیدر 

ِع إنه اســتلم اإلمامة من اإلمام املهدي    )ع( وأن  اإلمام املهدي  )ع(الجواب: إن  الســيد اليماني لم يد 
ملهدي، وإنه صـاحب أهدى الرايات ومن التوى قد توفى، وإنما قال إن ه اليماني املوعود بالتمهيد لْلمام ا
 ، وهو يدعو إلى الحق وإلى طريق مستقيم.)ع(عليه فهو من أهل النار؛ ألنه يدعو إلى اإلمام املهدي 

 
 

 چون شروط امامت در او نبوده است. )مترجم( -1
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 پاسخ:
سید یمانی ادعا نکرده است که امامت را از امام مهدی)ع( دریافت کرده و امام مهدی)ع( نیز وفات نموده 

باشد، و او صاحب هدایت سازی قیام امام مهدی)ع( میگوید او یمانی موعود برای زمینهاست؛ فقط می
یشان به امام مهدی)ع( دعوت ها است و کسی که از او روی برگرداند اهل آتش است؛ زیرا اترین پرچمکننده 

 کننده به حق و راه مستقیم است. کند و او دعوت می

اة اإلـمام املـهدي  ــتلم اإلـماـمة، ـفذـلك بـعد وـف ه يســ ه من أـن ا ـما فهمـت ه اهلل  )ع(أـم  بـعد أن يمكـن
ويحكم األرض فهو أول ويص من أوصـياءه والحجة من بعده، أي: إن  السـيد أحمد الحسـن اآلن هو 

ل ومن التوى على  )ع(ممـهد لْلـمام املـهدي  ــول ال يقـبل املرســـــِ ــوـله للـناس، فمن ال يقـبل الرســ ورســ
 الرسول التوى على املرِسل.

 اهلل له ِف األرض( أنصار اإلمام املهدي )مكن -اللجنة العلمية 

ای، باید بگویم که این رخداد پس از وفات کند فهمیدهآنچه شما در خصوص این که وی امامت را تسلیم می
دهد. لذا امام مهدی)ع( و بعد از آن که خداوند او را تمکین عطا فرماید و ایشان در زمین حکمرانی کند، رخ می

باشد. یعنی اکنون سید احمد الحسن مشغول س از او میاو نخستین وصی از اوصیای آن حضرت و حجِت پ
باشد. کسی که فرستاده را قبول ی آن حضرت به سوی مردم میسازی برای امام مهدی)ع( و فرستادهزمینه

 نکند، فرستنده را نپذیرفته و کسی از رسول رویگردان شود از ُمرِسل )ارسال کننده( روی گردانیده است. 
 امام مهدی)ع( )خداوند در زمین تمکینش دهد(  انصار  -هیأت علمی 

****** 

 : چرا شیعیان، حسین)ع( را تک و تنها رها کردند؟۲۹۵پرسش 

ــؤال/  ــني 295الســ ذين تـدعون أنكم تحبون آل البيـت، ملـاذا دعوتم الحســ ــيعيون اـل : أيهـا الشــ
 وتركتوه وحيدا  عند كربالء ؟؟ أرجوا االٍ ٍ ٍجابة اآلن.

 الجزائر -املرسل: محمد 
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کنید اهل بیت را دوست دارید! چرا حسین را دعوت کردید و او را تک و تنها ای شیعیان! کسانی که ادعا می
 در کربال رها نمودید؟! لطفًا همین اْلن جواب بدهید.

 الجزائر -فرستنده: محمد 

ــلى اهلل على محـمد وآـله األئمـ  ــم اهلل الرحمن الرحيم، الحـمد هلل رب الـعاملني، وصــ ة الجواب: بســ
 واملهديني وسلم تسليما .

ــرتهم ال يحـيد عن ذـلك وال يـبدل،  ــيعي هو من يوالي محـمدا  وآل محـمد ويلزتم أمرهم ونصــ الشــ
وليس كل من أظهر التشـيع فهو ـشيعي، بل التشـيع البد أن يَتجم عقيدة وعمال ، وإال  فال، وإلى هذا 

كل من قال بواليتنا مؤمنا ، ولكن  أنه قال: )ليس)ع( ، فعن اإلمام الكاظم  )ع(املعىن أشــــار األئمة
 .(1)جعلوا أنسا  للمؤمنني(

 پاسخ:
بسم الله الرحمان الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله االئمة و المهدیین و سلم 

 تسلیمًا.
و از این شیعه، کسی است که محمد و آل محمد را دوست بدارد و به دستورات و نصرت آنها پایبند باشد 

ع کرد، شیعه باشد، بلکه  منهج منحرف نشود و تغییری ایجاد ننماید. این طور نیست که هر کس ادعای تشی 
ی و بروز یابد که در غیر این صورت، شیعه نیست! ائمه)ع( نیز به این معنی  تشیع حتمًا باید در عقیده و عمل تجل 

مود: »چنین نیست که هر کس که قایل به والیت ما باشد، اند. از امام کاظم)ع( نقل شده است که فراشاره کرده
 .(2)اند«مؤمن است، بلکه آنان همدِم مؤمنان

ليس شــيعة وإن زعم بعضــهم ذلك، وهذا جار ِف كل  )ع(فالذين خذلوا وقتلوا اإلمام الحســني 
لة وإن ادعوا أنهم هم ال يمت ون إلى ني اهلل موَس بصـ  )ع(األديان وامللل، فالذين حاربوا ني اهلل عيىسـ 

 على دينه وأتباعه.

کسانی که امام حسین)ع( را یاری نکردند و او را کشتند، شیعه نیستند حتی اگر برخی از آنها چنین گمان 
داشته باشند. این ویژگی در تمام ادیان و ملل جاری و ساری است. کسانی که با پیامبر خدا حضرت عیسی)ع( 

 
 . 244ص 2الکافي: ج -1
 . 244ص  2کافی: ج  - 2
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کردند که بر دین او هستند و جزو اتباع و ا موسی)ع( نداشتند بلکه ادعا میجنگیدند، ارتباطی با پیامبر خد
 باشند.یاورانش می

هو يزيد بن معاوية )لعنه اهلل(؛ ألنه هو اآلمر بذلك، فهل يزيد بن  )ع(ثم إن  الذي قتل الحســــني  
 معاوية )لعنه اهلل( شيعي أم من أعداء آل محمد هو وأبيه وجده ؟!

باشد زیرا او به این کار عالوه بر این کسی که حسین)ع( را کشت، یزید بن معاویه )که لعنت خدا بر او باد( می
ب آیا یزید بن معاویه )لعنت الله( شیعه بود؟! یا خودش، پدرش و جدش جزو دستور داده بود. پس با این حسا
 رفتند؟!دشمنان آل محمد به شمار می

ه، وإال  كيف يمكن أن   )ع(فإن كنت تسـتنكر قتل اإلمام الحسـني  فابرأ من يزيد وأبيه وجد 
د آل  ــر  تحـب الـقاـتل واملقتول بقـلب واحـد ؟! وكـذـلك علـيك أن تتربأ من كـل من حـارب وقـتل وشــ

ا أن يكون الحق مع آل محمـد ا مع أعـدائهم والجمع  )ع(محمـد من بين أميـة وبين العبـاس، فـإمـ  وإمـ 
 مستحيل، فماذا تقول ؟

 ر اإلمام املهدي )مكن اهلل له ِف األرض(أنصا -اللجنة العلمية 
 الشيي ناظم العقيلي

کنی، از یزید و پدر و جدش برائت جو وگرنه چطور ممکن است که اگر قتل امام حسین)ع( را محکوم می
قاتل و مقتول را با یک دل دوست داشته باشی؟! همچنین بر شما است که از تمام افرادی از بنی امیه و بنی 

ی جویی، زیرا حق یا با آل محمد)ع( است و یا با دشمنان آنها؛ جمع بین عباس که با  آل محمد جنگیدند تبر 
 این دو نیز محال و ناممکن است. حال نظر شما چیست؟

 انصار امام مهدی)ع( )خداوند در زمین تمکینش دهد(  -هیأت علمی 
 شیخ ناظم عقیلی

****** 
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 مرا با برهان و دلیل کمک ۲۹۶پرسش 
ً
 کن: لطفا

: يا فضــيلة اإلمام، أنا لســت ال شــيعيا  وال ســنيا ، بل أنا شــخب يبحث عن الحق، 296الســؤال/  
 فهال  ساعدتين مع برهان. أرجو أن تجاوبين حاال .

 الجزائر -عبد النور 

وجوی حق و حقیقت. لطفًا قدر! من نه شیعه هستم و نه سنی، بلکه انسانی هستم در جستای امام گران
 کنم همین اْلن به من جواب بده.ن و دلیل کمک کن. خواهش میمرا با برها

 الجزایر -فرستنده: عبدالنور 

ــلى اهلل على محـمد وآـله األئـمة  ــم اهلل الرحمن الرحيم، الحـمد هلل رب الـعاملني، وصــ الجواب: بســ
 واملهديني وسلم تسليما .

، وهذه كتب )ع(ل بيتهالربهان الذي ال يـشوبه ـشك هو كالم اهلل تعالى وكالم رـسوله)ص( وأه
ــوص إقرأ قانون معرفة  ن لكي تعرف الحق، وبالخصــ ــن أمامك فاقرأها بتمع  ــيد أحمد الحســ الســ

 القسم الثاني. 3الحجة ِف كتاب اإلضاءات ج

 وفقك اهلل ملعرفة الحق ونصرته.
 أنصار اإلمام املهدي )مكن اهلل له ِف األرض( -اللجنة العلمية 

 الشيي ناظم العقيلي

 پاسخ:
بسم الله الرحمان الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله االئمة و المهدیین و سلم 

 تسلیمًا.
باشد. دلیل و برهانی که شک در آن راه ندارد، کالم خدای تعالی و کالم پیامبرش)ص( و اهل بیت او)ع( می

آنها را با دقت و تدبر بخوان تا حق را بشناسی. به ویژه های سید احمد الحسن پیش روی شما قرار دارد، کتاب 
 « مطالعه نما.۳ها جلد قانون شناخت حجت را در کتاب »روشنگری

 خداوند شما را بر شناخت حق و یاری رساندن به آن موفق بدارد.
 انصار امام مهدی)ع( )خداوند در زمین تمکینش دهد(  -هیأت علمی 

 شیخ ناظم عقیلی
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 گیرند ؟!کند و مردم از او کناره میطور یمانی درخواست کمک می: چ۲۹۷پرسش 

ــؤال/   ــالم على خري خلق اهلل وآله الطيبني الطاهرين الهادين 297السـ ــالة والسـ ــم اهلل والصـ : بسـ
 . املهدين وبعد

واســتغربت كثريا  كيف يطلب الرجل وهو صــاحب هذا النســب   )ع(أحمد  قرأت كالم الســيد
عنه الناس! هل ســتتكرر كربالء العصــر الحديث وِف العراق أيضــا  ؟  ويتخل ىالشــريف النصــرة  
دا  على قلب البتول الطاهرة سيدة نساء العاملني ؟! وهل سيدخل  الناس الحزن مجد 

ها له ِفإ يا ســــيدي، رغم أحد  نين بعيد عنك إال  أن ه لألمام الحســــني نصــــرة ِف رقبيت أريد أن أرد 
 يت كي أفعله لك ؟أبناءه فما هو ِف استطاع

وأنمى وأقوى وأحصــن من اإلمام املهدي كي نحتمي ونتحصــن  وأقول: هل هناك أطهر وأزكى
 .سالم عليه وعلى آبائه األخيار األطهار وعلى أبنائه األبرار وأتباعه .عنده وبه

 والسالم عليكم و رحمة اهلل، وصلى اهلل على محمد وآله األطهار األئمة املهدين.
 مصر -الزهراء  املرسل: أبو

 به نام خدا و با درود و سالم بر برترین خلق خدا و خاندان طیب و طاهر و هادی و مهدی او، اما بعد.
کالم سید احمد)ع( را مطالعه کردم و بسیار تعجب کردم که چطور این مرد که صاحب چنین نسب شریفی 

اعتنایند(! آیا در عصر نوین، کربال نسبت به او بیکند و مردم از او کناره می گیرند )و  است، درخواست کمک می
دوباره تکرار خواهد شد، و همچنین در عراق؟ و آیا مردم دوباره غم و اندوه بر قلب بتول طاهره سرور زنان 

 جهانیان وارد خواهند کرد؟!
با یکی از  خواهم آن راسرورم! هرچند من از شما دورم ولی برای امام حسین، نصرتی بر گردنم هست که می

 توانم انجام دهم؟فرزندانش به او ادا کنم؛ برای شما چه می
تر از امام مهدی)ع( کسی وجود دارد که از تر و و قدرتمندتر و محکم تر و بالندهتر و پاکیزهگویم: آیا پاکو می

دران اخیار و اطهارش او حمایت و مراقبت کنیم و به او تحصن جوییم و نزد او پناهنده گردیم؟ سالم بر او و بر پ
 و سالم بر فرزندان ابرار و پیروانش. 

 و السالم علیکم و رحمة الله، و صل الله علی محمد و آله االطهار االئمة والمهدین.
 مصر  -فرستنده: ابوزهرا 
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ــلى اهلل على محـمد وآـله األئـمة  ــم اهلل الرحمن الرحيم، الحـمد هلل رب الـعاملني، وصــ الجواب: بســ
 م تسليما .واملهديني وسل

 أخي الكريم، السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

 پاسخ:
بسم الله الرحمان الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله االئمة و المهدیین و سلم 

 تسلیمًا.
 ام! سالم علیکم و رحمة الله و برکاتهبرادر گرامی

سـرية من سـبقهم ِف قتل الحق وأهله وبأبشـع الصـور، نعم، فقد أعاد فقهاء آخر الزمان وأتباعهم  
وقد اســتحمروا الناس بأســاليب شــيطانية ملتوية، حرصــا  منهم على حطام الدنيا الزائل الرخيب، 
فقد حاربوا وناـصبوا واـستهزؤوا بالـسيد أحمد الحـسن رغم كل األدلة والرباهني اليت أيده اهلل تعالى 

شـريد والدعاية السـوداء اليت اعتمدوها مع السـيد أحمد الحسـن بها، فلم يصـدر منهم غري القتل والت
ــرعية اليت هي آلل محمد ــتغلني نفوذهم واألموال الشــ ــتعانوا بأمريكا وطاغوتها )ع(مســ ، بل واســ

 ملحاربة السيد أحمد الحسن، فتعسا  لهم.

ترین هم به زشتشان را در کشتن حق و اهلش آن ی پیشینانآری، فقهای آخرالزمان و پیروان آنها، سیره
های شیطانی و پیچیده، بهای دنیا، با شیوهاند. آنها برای طمع در متاع از بین رفتنی و کمصورت، تکرار کرده

اند؛ با سید احمد الحسن جنگیدند و بنای دشمنی با او گذاشتند و اند و استثمار نمودهمردم را به اشتباه انداخته
هایی که خدای تعالی ایشان را به آنها تایید ن هم با وجود تمام دالیل و برهانایشان را مورد تمسخر قرار دادند، آ

فرموده است. از آنها جز کشتن و آواره ساختن و تبلیغات سیاهی که در حق سید احمد الحسن روا داشتند چیز 
حق آل دیگری صادر نشده است. این عده نه تنها از قدرت و نفوذ خود و نیز وجوهات شرعی که در واقع 

کنند، بلکه حتی از آمریکا و طاغوت آن برای مقابله با سید احمد الحسن محمد)ع( است سوء استفاده می
 کمک می گیرند. شوربختی و نگونساری بر آنان باد!

وعلى الجميع نصـرة داعي الحق السـيد أحمد الحسـن ونشـر دعوته وفضـا أعداءه وكل حسـب 
 ري.ما أمكنه، واهلل تعالى هو العليم الخب
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 والحمد هلل رب العاملني، وصلى اهلل على محمد وآله األئمة واملهديني وسلم تسليما .
 أنصار اإلمام املهدي )مكن اهلل له ِف األرض( -اللجنة العلمية 

 الشيي ناظم العقيلي

بر همگان الزم است که دعوت کننده به سوی حق، سید احمد الحسن را یاری کنند و دعوت او را منتشر 
تواند در رسوا کردن دشمنانش بکوشد؛ و این خدای تعالی است که دانا و سازند و هر کس به هر مقدار که می

 کار است. سنجیده 
 مد االئمة و المهدیین و سلم تسلیمًا.  و الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آل مح

 انصار امام مهدی)ع( )خداوند در زمین تمکینش دهد(  -هیأت علمی 
 شیخ ناظم عقیلی

****** 

 : تفسیر خوابی در رابطه با امام مهدی)ع(۲۹۸پرسش 

 عليكم ورحمة اهلل وبركاته : السالم298السؤال/ 

رون لي هذه الرؤيا: سـمعت صـوت ِف عالم   املهدي يخاطبين ويقول لي:  الرؤيا من اإلمامأحب تفسـ 
 لديه وقت اآلن يأتي إليك. إن  الويص مشغول ِف محاربة املشركني والكفار وليس

 hilal alsuaifi املرسل: 

 السالم علیکم و رحمة الله و برکاته 
گفت: به من میمایلم این رؤیا را برایم تعبیر کنید: در عالم خواب صدایی از امام مهدی شنیدم که خطاب 

 وصی مشغول پیکار با مشرکین و کفار است و اکنون وقت ندارد که به سوی شما بیاید.
 hila alsuaifiفرستنده: 

ــلى اهلل على محـمد وآـله األئـمة  ــم اهلل الرحمن الرحيم، الحـمد هلل رب الـعاملني، وصــ الجواب: بســ
 واملهديني وسلم تسليما .
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ــن ويص اإل ــيــد أحمــد الحســ ــغول بقتــال الكفــار  )ع(مــام املهــدي نعم أخي، فــالســ فعال  مشــ
ــف أقنعتهم، فالبد أن نكون عونا  له على ذلك ال أن نكون ثقال   ــحهم وكشــ ــركني وفضــ واملشــ

 وعالة عليه، رزقنا اهلل وإياكم التوفيق لنصرته وقضاء حوائجه.
 أنصار اإلمام املهدي )مكن اهلل له ِف األرض( -اللجنة العلمية 

 العقيليالشيي ناظم 

 پاسخ:
بسم الله الرحمان الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله االئمة و المهدیین و سلم 

 تسلیمًا.
آری برادرم! سید احمد الحسن وصی امام مهدی)ع( فعاًل مشغول جنگ با کفار و مشرکین، و رسوا ساختن 

اشد. ما باید در این کار، یار و یاور او باشیم، نه باری بر دوشش! بی آنها میآنها و بر مال نمودن نقاب از چهره
 خداوند ما و شما را در نصرت او و برآورده ساختن حوائجش توفیق عطا فرماید!

 انصار امام مهدی)ع( )خداوند در زمین تمکینش دهد(  -هیأت علمی 
 شیخ ناظم عقیلی

****** 

 : بیعت و التماس دعا۲۹۹پرسش 

ــؤال/   ــديد    :299الســ بايع اليماني املوعود والركن الشــ
ُ
م )ع(أ ــأله الدعاء لي، وأرجو التكر  ، وأســ

 بإرسال كتاب الجواب املنري الجزء األول.
 مصر -املرسل: عمرو 

کنم که برایم دعا نماید، کنم، و از ایشان تقاضا میگاه استوار()ع( بیعت میبا یمانی موعود و رکن شدید )تکیه 
 های روشنگر« را برایم ارسال نمایید.نم که لطف کنید و جلد اول کتاب »پاسخکو از شما خواهش می

 مصر  -فرستنده: عمرو 
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ــلى اهلل على محـمد وآـله األئـمة  ــم اهلل الرحمن الرحيم، الحـمد هلل رب الـعاملني، وصــ الجواب: بســ
 واملهديني وسلم تسليما .

ــرة مو ا على نصــ ا يـماني آل محـمد حىت وفقكم اهلل أخي الكريم لكـل خري وثبـتك وثبتـن الـن
 نلقاه، ورزقنا اهلل التشرف بخدمته وقضاء حوائجه ونشر دعوته إنه سميع مجيب، ونسألك الدعاء.

 پاسخ:
بسم الله الرحمان الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله االئمة و المهدیین و سلم 

 تسلیمًا.
مان یمانی آل محمد)ع( بر هر خیری موفق گرداند و ما و شما را بر یاری موالیبرادر بزرگوارم! خداوند شما را  

ف گشتن به خدمت او و قضای حوائجش و ثابت قدم بدارد تا آن گاه که او را مالقات می کنیم، و خداوند مشر 
 عا داریم.کند، و از شما التماس دمان گرداند، که او شنوا است و دعاها را اجابت مینشر دعوتش را روزی

 لك، وإن كان موجودا  على املوقع. 1وأرجو من اإلخوة املشرفني إرسال كتاب الجواب املنري ج
 أنصار اإلمام املهدي )مكن اهلل له ِف األرض( -اللجنة العلمية 

 الشيي ناظم العقيلي

ند. البته این های روشنگر را برای شما ارسال دار کنم که جلد اول کتاب پاسخاز برادران ناظر خواهش می
 کتاب در سایت در دسترس عموم  قرار دارد. 

 انصار امام مهدی)ع( )خداوند در زمین تمکینش دهد(  -هیأت علمی 
 شیخ ناظم عقیلی

****** 

 خواهم امام احمد)ع( را بشناسم: می۳۰۰پرسش 

 :300السؤال/ 

Hello! I´m a 21 year old girl from Sweden, but I´m originaly from Lebanon. 
I have heard about Imam Ahmad Al Hassan, and I want to know more about 
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him and follow him through the wars that will happen in the future with 
Imam El Mehdi ( Alej al salam) I am a true Shia muslim and I want to know 
everything about Imam Ahmad and what he believes in!  
As you probably know, I am, of course, very afraid of getting in hell, and I 
want to know what I should do to decrease the chance of that. I do 
everything, I pray, I fast in Ramadan, I pay money for the poor, I can´t read 
arabic very well, but I try to read the Qúran. 
If there is any way to please Allah more, please tell me. 
Imam Ahmad Al Hassan and Imam El Mehdi ( Alej al salam) I will follow you 
through everything that will happen. 
Allah, please bring peace on our ancestors Imam al Ali, Imam al Hussein, Abo 
Fadl al Abbas and our prophet Muhammad. 
Please bring peace over us. 
Thank you! Please answer as fast as you can in English please! 

   zenah khoder املرسل:

 الَتجمة:

ســـمعت عن اإلمام أحمد ســـنة من الســـويد ولكن أصـــولي من لبنان.   21مرحبا ، أنا فتاة عمري  
الحسـن وأريد أن أعرف أكرث عنه حىت اتبعه أثناء الحرب اليت سـتحدث باملسـتقبل مع اإلمام املهدي 

 )عج(. أنا مسلمة وشيعية حقا  وأريد أن أعرف كل يشء عن اإلمام أحمد وعما يعتقد به.

ا  من الوقوع بجهنم وأريد أن أعرف ما امل ــ جد  فروض علي  أن أفعله كما أنتم تعرفون بأني أخىشـ
لتقليل حـصول هذا. أنا أقوم بكل يشء من ـصالة وـصيام رمـضان وأعطي مال للفقراء وأحاول أن أقرأ 

 القرآن رغم أني ال أعرف اللغة العربية جيدا .

 إذا كان هناك إي يشء ألكسب رضا اهلل أكرث فأرجوكم أخربوني.

 بكل يشء سيحصل. إلى اإلمام أحمد الحسن واإلمام املهدي )عج( سأتبعكم

الهي أرجوك صــــل وســــلم على أئمتنا اإلمام علي واإلمام الحســــني وأبي الفضــــل وكذلك نبينا 
 محمد)ص(.
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 الهي أرجوك سل منا جميعا .

 شكرا  لكم والرجاء اإلجابة بسرعة وباالنكلزيية.

مد الحسن چیزهایی ی امام احباشم. دربارهساله از سوئد هستم ولی اصالتًا لبنانی می  ۲۱سالم. من دختری  
روی خواهد داد،  أی او بیشتر بدانم تا در جریان جنگی که در آینده با امام مهدی خواهم دربارهام و میشنیده 

ی امام احمد و آنچه ایشان خواهم همه چیز را دربارهام و میی واقعیاز او پیروی کنم. من یک مسلمان شیعه
 به آن معتقد است، بدانم.

خواهم آنچه را که بر من واجب ترسم و میدانید، من از این که به جهنم بیفتم بسیار میطور که میهمان
خوانم، در ماه رمضان روزه دهم، نماز میاست بدانم تا این احتمال کاهش یابد. من همه کاری انجام می

 کنم قرآن بخوانم. می دهم، و هرچند عربی را خوب بلد نیستم ولی سعیگیرم، به فقرا پول میمی
 اگر چیز دیگری هست که با آن رضای خدا را کسب کنم، لطفًا به من بگویید.

 ! من در هر چیزی که در آینده رخ بدهد از شما پیروی خواهم کرد.أامام احمد الحسن و امام مهدی 
ت محمد)ص( درود خداوندا! بر امامان ما، امام علی و امام حسین و ابوالفضل العباس و پیامبر ما حضر 

 فرست!
 ی ما را سالمت بداری!خداوندا! از تو تقاضا دارم همه

 از شما متشکرم! لطفًا در اسرع وقت پاسخ مرا به انگلیسی بدهید. 
 zenah khoderفرستنده: 

ــلى اهلل على محـمد وآـله األئـمة  ــم اهلل الرحمن الرحيم، الحـمد هلل رب الـعاملني، وصــ الجواب: بســ
 تسليما .واملهديني وسلم 

 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

 پاسخ:
بسم الله الرحمان الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله االئمة و المهدیین و سلم 

 تسلیمًا.
 السالم علیکم و رحمة الله و برکاته

حمد)ص( ووالية أوصـــياءه أخيت املحَتمة، إعلمي أن  الجنة ورضـــا اهلل تعالى ال ينال إال  بوالية م 
إلى يوم القيامة )األئمة واملهديني( الذين نب عليهم بوـصيته ِف ليلة وفاته، وإن املنكر لواحد منهم 
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ــول  اء الرســ ـــي ــر من أوصــ اـلث عشــ ــن هو الويص الـث ـــيد أحـمد الحســ ا ، وإن  الســ منكر لهم جميـع
ـــياء بـعد اإلـمام املـهدي  ــول محـمد)ص( ، وـقد نب عل)ع(محـمد)ص( وأول املـهديني واألوصــ ـيه الرســ

ــفته، وقال أنه ... أحمد ... وهو أول املؤمنني. أي أول املؤمنني باإلمام املهدي   ــمه وصـ ــيته باسـ  )ع(بوصـ
ــر ـله وـهذا يعين الـبد أن يكون ـهذا الويص   )ع(موجودا  قـبل قـيام اإلـمام املـهدي  -أحـمد  -وأول ـناصــ

 ليصدق عليه بأنه أول املؤمنني به.

که بهشت و رضای خدای سبحان فقط با والیت محمد)ص( و والیت جانشینان او تا  ام! بدانخواهر گرامی
آید؛ همان کسانی که پیامبر در شب وفاتش بر جانشینی آنها تصریح روز قیامت )ائمه و مهدیین( به دست می

ی از شان را انکار کرده است. سید احمد الحسن سیزدهم وصفرمود، و کسی که منکر یکی از آنها باشد همه
باشد و حضرت اوصیای حضرت محمد)ص( و نخستین مهدیین و اوصیای پس از امام مهدی)ع( می

محمد)ص( در وصیتش، بر اسم و خصوصیات او تصریح نموده و فرموده است که او... احمد... و نخستین 
-که این وصی مؤمنان است؛ یعنی نخستین مؤمنین به امام مهدی)ع( و اولین یاور او. این به آن معنا است 

یعنی نخستین مؤمنان به او -قطعًا پیش از قیام امام مهدی)ع( وجود دارد تا تعبیر آن حضرت  -احمد الحسن
 بر ایشان صدق کند.  -است

اهم بالقرآن  وإن السيد أحمد الحسن قد احتج على فقهاء آخر الزمان بوصية الرسول)ص( وتحد 
ده اهلل تعـا ك أـي ة، وكـذـل اهـل ــادقـة اليت رآهـا املؤمنون الكريم واملـب اـمات الصـــ ات أو آالف املـن لى بمـئ

وكلها تنب وتشــري إلى أن  الســيد أحمد الحســن ويص ورســول   )ع(بالرســول محمد)ص( وآل بيته
ــل  )ع(اإلمـام املهـدي  واليمـاني املوعود، ولكن النـاس هي النـاس قـديمـا  وحـديثـا  فهم أعـداء الرســـ

ــل واألنبيـاء وال يعرفون غري املـادة، وأعـا ــبقهم ِف محـاربـة ومعـادة األنبيـاء والرســـ ــنـة من ســ دوا ســ
 !!!)ع(واألئمة

سید احمد الحسن با وصیت حضرت رسول)ص( بر فقهای آخرالزمان احتجاج فرموده و با قرآن کریم با آنها 
ی ای که افراد مؤمن دربارهتحدی و مباهله نموده است. خداوند متعال نیز با صدها یا هزاران رؤیای صادقه

ی این رؤیاها اشاره رت محمد)ص( و اهل بیت او)ع( دیده اند، ایشان را موید و منصور داشته است. همهحض
ی امام مهدی)ع( و یمانی موعود است ولی مردم، و تاکید دارد بر این که سید احمد الحسن وصی و فرستاده

ا هستند و به غیر از مادیات چیز دیگری آنها دشمنان پیامبران و انبی  -چه در گذشته و چه اکنون-اند  همان مردم
ت پیشینیاننمی  اند!شان در جنگ و دشمنی با انبیا و فرستادگان و ائمه)ع( را تکرار کردهشناسند. آنها سن 
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فعلى من يريد رـضا اهلل تعالى وتجنب ـسخطه وعذابه أن يؤمن بالـسيد أحمد الحـسن وأن يسعى 
 يحارب أعداءه ويفضا باطلهم أمام الناس جميعا .إلى نشر دعوته ِف كل العالم، وأن 

کسی که در پِی کسب رضای خدای متعال و دوری از خشم و عذاب او است، باید به سید احمد الحسن ایمان 
ی مردم ی عالم بکوشد، با دشمنانش بجنگد و باطل آنها را پیش روی همهآورد و در نشر دعوت او در همه

 مفتضح سازد. 

خوة األنصــار املشــرفني على املوقع أن يرســلوا لك بعض الكتب والبيانات املَتجمة وأرجو من اإل
 .)ع(إلى اللغة االنكلزيية لتحيطي أكرث بدعوة السيد أحمد الحسن 

های ترجمه ها و بیانیهکنم که برخی کتاب از برادران انصار که مسؤولیت سایت را برعهده دارند خواهش می
رای شما ارسال کنند تا شما اطالعات بیشتری در خصوص دعوت سید احمد الحسن شده به زبان انگلیسی را ب

 به دست آوری. 

 وفقنا اهلل جميعا  للتوفيق لنصرة محمد وآل محمد ومعاداة أعدائهم وأن يختم لنا على ذلك.
 أنصار اإلمام املهدي )مكن اهلل له ِف األرض( -اللجنة العلمية 

 الشيي ناظم العقيلي

شان توفیق دهد و همین را عاقبت کار ی ما را بر نصرت محمد و آل محمد و دشمنی با دشمنانخداوند همگ
 ما بگرداند. 

 انصار امام مهدی)ع( )خداوند در زمین تمکینش دهد(  -هیأت علمی 
 شیخ ناظم عقیلی

****** 
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 های دعوت یمانی  ها و نوشته: درخواست ارسال تمام کتاب۳۰۱پرسش 

ــؤال/  ــوء الحض لم أكن ِف :301الســ احـث عن حقيقـة ولســ د يوم ظهرت الحركـة  إني ـب البـل
جميع املنشـورات اليت صـدرت عن مكتب السـيد  املهدوية ِف الناصـرية والبصـرة. أرجو أن ترـسلوا لي

 اليماني.
 العراق -املرسل: علي الشويلي 

یه و بصره ظهور وجوی حقیقت هستم و از بدشانسی، در روزی که جنبش مهدویت در ناصرمن در جست
هایی که از دفتر سید یمانی منتشر شده است را برایم کنم تمام نوشتهکرد، در کشور نبودم. از شما خواهش می

 ارسال نمایید.
 عراق -فرستنده: علی الشویلی 

ــلى اهلل على محـمد وآـله األئـمة  ــم اهلل الرحمن الرحيم، الحـمد هلل رب الـعاملني، وصــ الجواب: بســ
 واملهديني وسلم تسليما .

 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

 پاسخ:
بسم الله الرحمان الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله االئمة و المهدیین و سلم 

 تسلیمًا.
 السالم علیکم و رحمة الله و برکاته 

ه الطـاهرين أن يوفقـك ويهـد ــأل اهلل تعـالى بحق محمـد وآـل ــرة يمـاني آل محمـد، أســـ ـيك لنصــ
ــورات فكلـها موجودة على موقع أنصـــــار اإلـمام املـهدي  ـــبة للكـتب واملنشــ ويمكـنك  )ع(وـبالنســ

سـحبها من )االنَتنت( وإن صـعب عليك ذلك فأرجو من اإلخوة املشـرفني على املوقع أن يرسـلوها لك 
 جاهزة. والحمد هلل أوال  وأخرا .

 دي )مكن اهلل له ِف األرض(أنصار اإلمام امله -اللجنة العلمية 
 الشيي ناظم العقيلي
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نمایم که به حق محمد و اهل بیت طاهرش شما را بر نصرت آل محمد)ع( از خداوند متعال مسئلت می
ها، به طور کامل در سایت انصار ها و نوشتهموفق بدارد و بر نصرت یمانی آل محمد)ع( هدایت گرداند. کتاب 

توانید آنها را از اینترنت دانلود کنی. اگر این کار بر شما دشوار است، از ما میامام مهدی)ع( موجود است و ش
 کنم آنها را برای شما آماده و ارسال کنند.  برادران ناظر بر سایت خواهش می

 انصار امام مهدی)ع( )خداوند در زمین تمکینش دهد(  -هیأت علمی 
 شیخ ناظم عقیلی

****** 

 اند، چه نظری دارید؟هایی که ظاهر شده ی گروه: درباره۳۰۲پرسش 

 ما هو رأيكم بالجماعات اليت ظهرت ِف...   : الســــالم عليكم ورحمته وبركاته302الســــؤال/  
القضـية الذين  هذه الفَتة مثل جماعة املرـسومي )الداعي(، وجماعة الحب اإللهي، وجماعة أـصحاب

ــد ــدر هو اإلمام املهدي؛ ألن  هناك أصــ يؤيدون هذه االتجاهات، فما هو  قاء لييدعون أن  مقتدى الصــ
  .وفقكم اهلل رأي سماحة السيد أحمد اليماني بذلك ؟

 baghdad املرسل: 

مرسومی اند مثل گروه هایی که در این دوره ظاهر شدهی گروهالسالم علیکم و رحمة الله و برکاته... درباره
گویند مقتدی صدر همان امام مهدی)ع( است، چه )داعی( و گروه عشق الهی و گروه پیروان ماجرایی که می

کنند. دیدگاه جناب سید احمد یمانی در نظری دارید؟ زیرا آنجا من دوستانی دارم که این رویکردها را تایید می
 این خصوص چیست؟ خداوند به شما توفیق عطا فرماید.

 baghdad: فرستنده

ــلى اهلل على محـمد وآـله األئـمة  ــم اهلل الرحمن الرحيم، الحـمد هلل رب الـعاملني، وصــ الجواب: بســ
 واملهديني وسلم تسليما .

 وعليكم السالم ورحمة اهلل وبركاته

mailto:baghdad_abc@yahoo.com
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السـيد أحمد الحسـن فهو على ضـالل، سـواء )ع( كل من ال يوالي وال يطيع رسـول اإلمام املهدي  
 السيد أحمد الحسن.   )ع(فراد، نسأل اهلل أن يوفقك لنصرة يماني آل محمدكانت دعوات ضالة أو أ

 أنصار اإلمام املهدي )مكن اهلل له ِف األرض( -اللجنة العلمية 
 الشيي ناظم العقيلي           

 پاسخ:
سلم بسم الله الرحمان الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله االئمة و المهدیین و 

 تسلیمًا.
 و علیکم السالم و رحمة الله و برکاته 

ی امام مهدی)ع( را یاری و اطاعت نکند در گمراهی است، هر کس که سید احمد الحسن، فرستاده
کنیم که شما را بر نصرت سید احمد الحسن اند. از خداوند مسئلت میکننده یا افراد، یکسانهای گمراهدعوت 

 دارد.یمانی آل محمد)ع( موفق ب
 انصار امام مهدی)ع( )خداوند در زمین تمکینش دهد(  -هیأت علمی 

 شیخ ناظم عقیلی

****** 

 : آیا ام البنین)ع( فرزندی به نام عثمان داشته است؟۳۰۳پرسش 

 لديها ولد اسمه عثمان بن علي ؟ )ع(: هل صحيا إن أم البنني303السؤال/ 
 الكويت -املرسل: موالية 

 ام البنین)ع( فرزندی به نام عثمان بن علی داشته است؟آیا درست است که 
 کویت  -فرستنده: یک زن هوادار 

ــلى اهلل على محـمد وآـله األئـمة  ــم اهلل الرحمن الرحيم، الحـمد هلل رب الـعاملني، وصــ الجواب: بســ
 واملهديني وسلم تسليما .
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ِف كربالء، وُذكر أنه )ع( ذكره الشـــيي املفيد ِف اإلرشـــاد وغريه، وأنه قتل مع اإلمام الحســـني  
ف   )ع(كان عمره إحدى أو ثالث وعشرون سنة، وهو أخو أبو الفضل العباس   ه وأبيه، وقد تشر  من أم 

: )الســالم على عثمان بن أمري )ع(عليه ِف زيارة الناحية املقدســة، حيث قال   )ع(بســالم اإلمام املهدي  
ــهم خ ــمي عثمـان بن مظعون، لعن اهلل راميـه بـالســ ــبحي األيـادي املؤمنني، ســ ولي بن يزيـد األصــ

 .(1)الدارمي(

 پاسخ:
بسم الله الرحمان الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله االئمة و المهدیین و سلم 

 تسلیمًا.
گفته اند که وی با امام حسین)ع( در کربال کشته شد.  اند و گفتهشیخ مفید در ارشاد و دیگران از وی نام برده

شده که وی بیست و یک یا بیست و سه ساله بوده و او برادر ابوالفضل العباس)ع( از مادر و پدرش بوده است. 
ف گشته است؛ آناین شخص در زیارت ناحیه گاه که امام فرمود: ی مقدسه به سالم امام مهدی)ع( مشر 

تیرزننده به وی، خولی بن یزید اصبحی   نام عثمان پسر مظعون. خداوند»سالم بر عثمان پسر امیرالمومنین، هم
 . (2)ابانی دارمی را لعنت کند «

 .(3)وروى عن علي أنه قال: )إنما سميته باسم أخي عثمان ابن مظعون( 

 .(4)از علی روایت شده است که فرمود: »او به اسم بردارم عثمان بن مظعون نامیده شد«

له عند وفاته وبكى عليه، وأنه وروي أن  عثمان بن مضـعون أخو رسـول اهلل من ال رضـاعة، وأنه قب 
 .(5)وضع حجرات على قربه، وقال: )لتعرف بها قرب أخي(

روایت شده است که عثمان بن مظعون برادر شیری رسول خدا)ص( بود و حضرت، پس از مرگش او را بوسید 
 .(6)ن، قبر برادرم شناخته شود«هایی بر قبر او قرار داده بود و فرموده بود: »تا با آو بر وی گریست و سنگ

 
 . 489المزار لمحمد بن المشهدي: ص -1
 . 489مزار محمد بن مشهدی: ص  - 2
 . 37ص 45، بحار األنوار: ج54مقاتل الطالبیین: ص  -3
 . 37ص  45بحاراالنوار: ج ؛    54مقاتل الطالبین: ص   - 4
 . 286، في ظالل التوحید: ص 70الزیارة في الکتاب والسنة: ص -5
 . 286سار توحید: ص ؛  در سایه  70زیارت در کتاب و سنت: ص  - 6
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: )ألحقي بسـلفنا الصـالا عثمان  وروي أيضـا  أنه عندما توفت رقية خاطبها رسـول اهلل)ص( قائال 
 ، وروي له فضائل كثرية أخرى.(1)بن مضعون وأصحابه(

 أنصار اإلمام املهدي )مكن اهلل له ِف األرض( -اللجنة العلمية 
 الشيي ناظم العقيلي

روایت شده است که وقتی رقیه وفات یافت، پیامبر خدا)ص( خطاب به او فرمود: »به سلف صالح ما و نیز 
 . و برای او فضایل بسیار دیگری نیز روایت شده است. (2)عثمان بن مظعون و یارانش ملحق شو«

 انصار امام مهدی)ع( )خداوند در زمین تمکینش دهد(  -هیأت علمی 
 شیخ ناظم عقیلی

****** 

والحمد هلل أوال  وآخرا ، والصالة والسالم على خري خلق اهلل محمد وآل محمد األئمة واملهديني  
 وسلم تسليما  
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