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 گفتار پیش 

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

يف شذذذذا مجذاحت الحيذاة منهذا مذا   )ع(أدوبذة الهذدو والنور يمذاني آل محمذدهذه  بذاقذة دذديذدة من 
يتعلق بأصذذذل الحياة وأصذذذل ودودها وهو الدين ومنها ما يتعلق بحرع الحياة وميداح احمتحاح فيها 
وهو الذدنيذاو ولعذل هنذاا دوابذاخ انتمنتذم من دملذة تلذ  األدوبذة النورانيذة يعذذذذم الحذديذ  عن الذدين 

رآح )فيذم تييذاح لكذل  ء( حذذ  أنذار والذدنيذا وفيذم بيذاح عجذذي لذهوي األلنذاب يف قعذذذذيذة  وح الق
زوايا املوضوع و شف عن حيثياتم اليت  انت   )ع(ويص ورسول اإلمام املهدي السيد أحمد الحسن

ل   يِف  نَْنعذَ    َوَيْومَ }ومذا زالذت مشذذذذكلذة لكذل من وقف عنذد تلذ  اييذة القرآنيذة املنذار ذة  ة    ذ  مذة
 
 أ

ِهيداخ  نْ   َعَلْيِهم  شذَ ِهمْ  م  سذِ نح 
َ
ِهيداخ   ِبَ   اَوِدْئنَ   أ لَْنا  َهذذذذذذ  حء َعَلى  شذَ ل   ِتْيَياناخ   الِْكَتاَب   َعَلْيَ    َونَزة ء    ل ك  ْ َ 

و دخ ةخ  َوهذ  َرو َوَرْحمذَ ِلِمنيَ  َوب شذذذذْ سذذذذْ ﴿َوَيْوَم  :قذال تعذالىبذايتي:   )ع(و حذذ  أدذاب يمذاني آل محمذد{ِلْلم 
هِ  سذذذِ نح 

َ
ْن أ ِهيداخ َعَلْيِهم م  ة  شذذذَ مة

 
ل  أ لَْنا َعَلْيَ  الِْكَتاَب نَْنَع   يِف    ِهيداخ َعَلى َه  حء َونَزة ْم َوِدْئَنا ِبَ  شذذذَ

ْسِلِمنَي﴾ و َوَرْحَمةخ َوب ْشَرو ِلْلم  دخ ء  َوه  ل  َ ْ  . (1)ِتْيَياناخ ل ك 

 كه زندگی گوناگون هایدر زمینه )ع( محمد آل یمانی نورانی و آمیزهدایت هایدسته گلی جدید از پاسخ
 فرعّیات  به نیز دیگر برخی و باشدمی دین یعنی آن، وجودی یسرچشمه و زندگانی مبدأ به مربوط آنها از برخی
 نورانی هایپاسخ این ی. پاسخی از مجموعهپردازد، میباشدمی دنیا همان كه آن در امتحان میدان و زندگی

 این یپاسخ، توضیحی شگرف و عجیب دربارهنیا در آن سخن رفته است. در این د و دین از كه امبرگزیده را
جا كه وصی و آمده است؛ آن ﴾فیه تبیان لکل شیء﴿، بیانی برای هر چیز وجوددارد قرآن در كه موضوع
 پرده  آن  هایزوایای این موضوع را روشن ساخته و از داللت  )ع(  سید احمد الحسن  )ع(مهدی    امام  یفرستاده
ه همواره از گذشته تا كنون برای هر كس كه برای فهم و درک معنی این ؛ و این موضوعی است كاست  برگرفته

 تا بیاوریم را تو  و  برانگیزیم  شانو روزی باشد كه از هر امتی شاهدی از خودشان علیه)  كریم:  قرآن  مبارک  یآیه
 مسلمانان  برای بشارتی و رحمت و هدایت و چیزی هر یكنندهلیه آنان شهادت دهی و ما قرآن را كه بیانع

 توقفی داشته، مشکل و دشوار بوده است.   ،(ایمكرده نازل تو بر است

 
 . 89النحل:  -1
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و روزی باشد كه از هر امتی ): فرماید: خداوند متعال میفرماینداین گونه پاسخ می )ع( یمانی آل محمد
 یكنندهبیان كه را قرآن ما و دهی شهادت  آنان علیه تا بیاوریم را تو و برانگیزیم شانشاهدی از خودشان علیه

 .(1)(ایمكرده نازل تو بر است مسلمانان برای بشارتی و رحمت و هدایت و چیزی هر

مْ  :وقذال تعذالى
َ
ِ األ ل َم بِذِم امْلَْوَتى بَذل     ْو   

َ
ُ  أ ْر

َ
عَذْت بِذِم األ ْو ق ب 

َ
ْت بِذِم الِْجنَذال  أ َ ْرآنذاخ سذذذذ    حة ق 

َ
ر  ﴿َوَلْو أ

اَس َدِميعاخ َوحَ َيَزال  الةِهيَن َ حَ  اء  ا    َلَهَدو النة ح لةْو َيشذذَ
َ
واْ أ ِس الةِهيَن آَمن 

َ
َفَلْم َيْيأ

َ
م ر  َدِميعاخ أ ه  ذن  واْ ت صذذِ

َ حَ ي ْمِلف  امْلِي ِ ِإحة ا   ِتَي َوْعد  ا  
ْ
ن َداِرِهْم َحاة َيأ لُّ َقِريناخ م  ْو َتح 

َ
واْ َقاِرَعٌة أ   .(2)َعاَد﴾ِبَما َصَنع 

را به سخن   مردگان یا  شود  پارهپاره  زمین  یا  درآیند  جنبش به  آن  با  هاو اگر قرآنی بود كه كوه):  فرمایدو نیز می
 خواستمی  خدا  اگر  كه  اندآِن خدا است. آیا مؤمنان هنوز ندانسته  از  كارها  یهمه  كه  بود،آورد، جز این قرآن نمی

 نزدیکی در حادثه آن یا رسد ایشان حادثهاعمال سبب به پیوسته را كافران و كرد؟راهدایت می مردم یهمه
 .(٣)(كندنمی وعده ُخلف خداوند زیرا رسد؛ فرا داخ یوعده كه آنگاه تا آید فرود هایشانخانه

  أح إلىتلتحذت  أحلكذل  ء دنيوي ودي  حبذد  ننحذ  يف القرآح و يف يكوح تييذانذاخ  أحقنذل 
حا قوانني دزئيذة هو بم ذابذة بيذاح لتلذ   أوبيذاح القذانوح الكلي الذهي تنذدرت تحتذم دزئيذات    ة  

 :أقول األمرو م ال على هها  والقوانني الجزئية أوالجزئيات 

این كه چگونه بیانگر هر چیز دنیوی و دینی است بحث كنیم، باید شرح قانون   و  قرآن  یقبل از این كه درباره
 این  و باشدقوانین جزئی فراوانی مندرج میكّلی و كالن را مد نظر قرار دهیم كه ذیل آن فروعات بسیار یا حتی 

 : گویماین مطلب، می  بر  مثالی  عنوان  به.  رودمی  شمار  به  جزئی  قوانین  یا  فروعات   آن  بیان  و  شرح  مثابه  به  قانون

نذم نج  بعينذم( فهذها قذانوح شذذذذرعي عذام تنبوي أ) ذل  ء لذ  هذاهر حا ي نني لذ   :لو قلذت
املجهول الحذال وامللقى   اإلنذاءح إو واملذاء املجهول الحذال يف البريق هذاهر أحمنهذا   وتحتذم قوانني    ة

 ويف فنذاء الذدار هذاهر  أوح الحصذذذذ  املجهول الحذال املوضذذذذوع يف قذارعذة البريق  إو وهذاهر األرُعلى 
 .وهكها يمكن  تحريع قوانني    ة عن هها القانوح الكلي
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نجس بودن آن به عینه برای شما روشن شود«، این اگر بگویی »هر چیزی برای تو پاک است مگر آن كه 
 پاک راه، در الحاِل  مجهول آب  جمله از شود؛یک قانون شرعِی عام است كه قوانین زیادی را شامل می

 حیاط یا خیابان در كه الحال مجهول حصیر و است پاک افتاده، زمین روی بر كه الحال مجهول ظرف.است
 استخراج  كّلی یادی از این قاعدهزی فروعات و قوانین توانیمی شما ترتیب همین به. است پاک افتاده، خانه

 . نمایی

)لكل فعل ردة فعل( فهها قانوح فزييائي عام   :يف مجال العلم الجسذذذماني املعروو لو قلت أيعذذذاخ 
 وقوانني اححتكذاا  إلى  وأدزائهذافمن رد الحعذل من تصذذذذادم الذهرات  وتتحرع عنذم قوانني    ة دذداخ 

 لها تقع ضذذذذمن هها القانوح العام وهو )لكل فعل ردة  قوانني    ة دداخ  إلى  وقوانني الب اح إلى
  .فعل(

هر كنشی، واكنشی دارد« این یک قانون عمومی » بگویی اگر هم مادی یشده شناخته علوم یدر زمینه
نها در آ اجزای و هااتم برخورد از ناشی واكنش از شود؛فیزیکی است كه قوانین بسیار زیادی از آن منشعب می

قوانین اصطکاک گرفته، تا قوانین پرواز و قوانین بسیار زیادی كه همگی آنها ذیل این قانون كالن یعنی »هر 
 .گیرندكنشی، واكنشی دارد« قرار می

  القرآح  ل  ء؟بني   وأين القرآح  ل  ء؟ نعود للقرآح ونقول  يف بني   ايح

 را چیز همه كجا در قرآن و كرده بیان را چیز همه قرآن چطور كنیممی بیان و گردیممی حال به قرآن باز
 است؟ نموده تبیین

 أعبى دهذة الذدين فقذد  أمذا وهمذا دهذة الذدين ودهذة الذدنيذا األقذلويكوح بح نذا يف دهتني على 
القرآح العقيذدة اليت بهذا النجذاة وهي حذا ميذة اهلل وودود خليحتذم سذذذذنحذانذم الذهي يمتحن بذم خلقذم 

فذالنجذاة يف  وتحذت دنذاخ خليحذة اهلل يف  ذل زمذاح والذدين منبو   ويف  ذل زمذاح األرُعلى هذه  
  إتنذاعذم

َ
ٌل يِف األ اعذِ ِة ِإن ي دذَ َ  ِلْلَمَةِئكذَ َْ قَذاَل َربذُّ ةخ﴾والعمذل بمذا يذأمر بذم ﴿َوِإ ُِ َخِليحذَ  و  مذا بني  (1)ْر

نم ترا أ  والصذذيام بني    وقراءة قرآح ور وع وسذذجود أنها  فالصذذةة بني    والقرآح قوانني العنادة الكلية
 القرآح قوانني  لية والناقي فيما يمص العنادات امله ورة وهكها بني   وللشهوات يف شهر رمعاح

  أرضم.يأخه مما يسنم خليحة اهلل يف 
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 موجب كه ایحداقل دارای دو جهت خواهد بود: ُبعد دینی و ُبعد دنیوی. در بعد دینی، قرآن عقیدهبحث ما 
 مردماِن   كه  باشدمی  سبحان  خدای  جانشین  وجود  و  خدا  حاكمیت  همان  كه  است؛  فرموده  عطا  را  شودمی  نجات

 و  گردآوری  خدا یخلیفه   باِل   یرز  زمان،  هر  در كه  دینی  و  شوندمی آزموده آن  با  هازمان  یهمه  در  زمین  روی بر
و چون پروردگارت به فرشتگان ): باشدعمل به دستورات او می و او از پیروی در نجات و است یافته استقرار

. به همین صورت قرآن قوانین كّلی عبادت را بیان نموده است. (1)(دهممی قرار ایگفت: من در زمین خلیفه
قرآن و ركوع و سجود و بیان نموده است كه روزه، ترک شهوات در ماه رمضان نماز عبارت است از قرائت 

 ماندمی  باقی  الذكرفوق عبادات  خصوص  در چه. به همین منوال قرآن قوانین كّلی را تبیین نموده و آنباشدمی
 .شودمی برگرفته كند،می( اجرا) سّنت زمینش، در خداوند یخلیفه چهآن از

القوة  إلى لذم يعود  األدسذذذذذامعذالم  أحوهو  عذامذاخ  قذانونذاخ   م ةخ فيمذا يمص الذدنيذا فذالقرآح بني   أمذا
َُ ِبالَْحق  َوَيْوَم  وبها  اخ ومتقوم   اخ اليت خلق منها وح يزال دائم  األولى ْر

َ
َماَواِت َواأل َو الةِهي َخَلَق السذذذذة ﴿َوه 

وح  َقْول م  الَْحقُّ َوَلم  ا ن َفَيك  ول     َو الَْحِكيم  َيق  َهاَدِة َوه  َوِر َعاِلم  الَْبذِْي َوالشذذذذة مْل ْل   َيْوَم ي نَحخ  يِف الصذذذذُّ
البذاقذة  مذا يسذذذذمونهذا  أوالقوة  إلىاملذادة الجسذذذذمذانيذة تعود  أح وبذالتذالي فذالقرآح بني   و(2)الَْمِن  ﴾

ن خةل تبنيق نظرية عام م   ألفمن   أ ث بعد    ايحتيني    األمروهها    وتك ف هاقة  إحفاملادة ما هي  
 .هاقة و ها العك  إلىالنسيية الماصة ومن خةل التجارب املمتربية وتحويل املادة    ناينشتاي

 بیان را كّلی و عمومی قانون یک مثال عنوان به قرآن نیز دارد اختصاص دنیوی امور به چهاما در مورد آن
ه آن وابسته و قائم ب  همواره  و  شده  آفریده  آن  از  كه  نخستینی  قدرت  به  جملگی  اجسام  عالم  كه  این  است؛  نموده

 موجود: بگوید كه روزی و بیافرید حق به را زمین و هاو او كسی است كه آسمان): گرددمیباز  باشد،به آن می
 دانای. است او آِن  از رواییفرمان بدمند صور در كه روز آن در و است حق او گفتار. شودمی موجود پس شو،

 انرژی  یا  نیرو  به جسمانی  یو در نتیجه قرآن بیان كرده است كه ماده   (٣)(است  آگاه  و  حکیم او و  آشکار  و  نهان
. اكنون پس از گذشت بیش از كنیمنمیطور كه ما ماده را چیزی جز تراكم انرژی تعریف همان گرددمیباز 

 تبدیل و آزمایشگاهی تجارب  یواسطه به و اینشتین خاص نسبیت یهزار سال، این موضوع از طریق نظریه
 ماده به انرژی و برعکس، آشکار شده است. 
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 .فهها قانوح عام يحكم هها العالم الجسماني وتندرت تحتم قوانني
 .باشندمی  آن یزیرمجموعه  بسیاری قوانین و است فرمااین یک قانون عام و كّلی است كه بر عالم جسمانی حکم 

تيياح   أمفتيياح  ل  ء مودود يف القرآح سذذواء  اح تيياح هها العالم الجسذذماني وما فيم   إَح
الجسذذمانية فهي تندرت  جزئيات ضذذمن النياح الكلي   األم لةما ضذذمنتم سذذ ال  من  أما  والدين

 وتر يناخ   وبقاءخ   فنياح القانوح الكلي الهي يحكمها ودوداخ   ووالعام يف القرآح لهها العالم الجسماني
فه ر   وبني اله ر التحصذذذيلي والنياح الهي نحن بصذذذدد خلٌط ح يكوح هناا   أح وأردو ولها  بياناخ 
ح القرآح لذ   تذاب أل ؛بذالتحذديذد م  مودود يف القرآح أنذتتهذا  الجسذذذذمذانيذة اليت َ ر األمور هذه  

قذال  وهو م  القرآح إحصذذذذذاءوهنذاا  تذاب   وللمودودات يف عوالم امللذ  وامللكوت وإحصذذذذذاءَ ر 
ذْنَذا   يِف ِإمَذا :تعذالى ء  أْحصذذذذَ لة َ ْ ْم َو ذ  ََذاَره  وا َوآ م  ﴾﴿ِإنذةا نَْحن  ن ْحِيي امْلَْوَتى َونَْك ذ ي  مَذا قَذدة ِنني   و (1)م  م 

ل   اييذةعن  اييذةاختةو هذه   إلىالتحذت  لْنَذا َعَليْذَ  الِْكتَذاَب ِتْييَذانذاخ ل كذ  اليت نحن بصذذذذذددهذا ﴿َونَزة
ء ﴾ فهناا فرق  ن  بني   فتيياح املودودات يف القرآح  و ل  ء وبني تيياح  ل  ء  إحصذذذاءَ ْ

النذاس لهذها النيذاح الكلي فهو  إدرااعذدم  مذاأ  ومودود ضذذذذمن النيذاح العذام لعوالم الملق وحقيقتهذا
فهم يمتلكوح يف فبرتهم   وإحهم سذينم  أيعذاخ وهها القصذور    اإلدرااولذ  لعدمم بل لقصذورهم عن 

 .هها النياح إدرااالقدرة على 

 در چهبنابراین »بیان همه چیز« )تبیان كل شیء( در قرآن وجود دارد؛ چه بیان این عالم جسمانی و هر آن
 یک عنوان به اینموده اشاره مادی هایمثال از پرسش در شما چهآن. دینی امور بیان چه و باشد است آن

 وجود، بر كه ایكّلی قانون گیرد؛می جای مادی، عالم این برای قرآن عاِم  و كّلی بیان ذیل در جزئیات، سری
 مبحث  خلط باشد« كه مورد نظر ما می»شرح تفصیلی« و »بیان بین امیدوارم. راندمی حکم هاو تركیب آن بقا

 كتاب قرآن كه چرا نیست؛ موجود قرآن در اینموده اشاره آنها به سؤالت در شما كه مادی امور از چهآن. نشود
( موجودات در عوالم ملک و ملکوت نیست و كتاب إحصاء )سرشماری( كتابی جز جزئی  ی)اشاره  احصاء  و  ذكر

 این از پیش كه را كاری هر و كنیمبه یقین ما مردگان را زنده می): فرمایدمتعال می. خداوند باشدقرآن می
. به (2)(ایمكردهشمار  مبین( كتاب ) امام در را چیزی هر و نویسیممی اند،آورده پدید كه را هراثری و اندكرده

 نازل تو بر است چیزی هر یكنندهبیانو ما قرآن را كه ): كنید توجه است ما نظر مّد  كه ایتفاوت این آیه با آیه
. بین »برشمردن همه چیز« )احصاء كل شیء( و »بیان همه چیز« )تبیان كل شیء( تفاوت بسیاری ،(ایمكرده

 ناتوانی  و  باشدوجود دارد. بنابراین بیان موجودات در قرآن، ضمن بیان كّلی عوالم خلق و حقیقت آنها مندرج می
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 قوانین  آن  فهم  و  درک  از  آنها  ناتوانی و  قصور  از  ؛بلکه  نیست آن  وجود عدم  بر  دلیل كّلی  قانون  این  درک از  مردم
 درک قدرت   از  خود،  فطرت   و  ذات  در  آنها  كه  چرا  گرددمیباز    آنها  خود  به  هم  قصور  این  یریشه.  گیردمی  نشأت 

 . باشندیان كه در قرآن وجود دارد، برخوردار میب این

قذل تقذدير ييتعذدوح عن أمشذذذذوب بذالشذذذذ  والريذي الذهي يجعلهم على   إيمذانهمفهم يف الحقيقذة  
عام بقولم  ألفمن  أ ث عندما يصذر  بهم القرآح منه   فم ةخ  وباملصذدر   اإليماحح ادعوا  إتدبر الصذادر و

اَر ا :تعذالى ٌي َوِإحة الذدة نْيَذا ِإحة َلْهٌو َوَلعذِ ِهِ  الَْحيَذاة  الذدُّ ا هذَ وَح﴾ ﴿َومذَ ان وا َيْعَلم   و( 1) ْيِخَرةَ َلِهَي الَْحَيَواح  َلْو  ذَ
يف هه  الدنيا تعذشذذذذوح يف الوهم والحقيقة هي الحياة   إنكم  واألوصذذذذياء  األنيياءوعندما يقول لهم 

 .يعحكوح منهم األخرو

 دور شده صادر تدّبرِ  از كم دست شوددر حقیقت ایمان آنها آمیخته با شک و تردیدی است كه باعث می
 سخن   این  با  كه  است  سال  هزار  از  بیش  قرآن  وقتی  مثالً .  باشند  داشته  را  منبع  به  ایمان  ادعای  اگر  حتی  بمانند؛
و زندگانی این دنیا چیزی جز لهو و لعب نیست و اگر بدانند سرای آخرت، ﴿  كه  زندمی  بانگ  آنها  بر  متعال  خداوند

 زندگی پندار و وهم در دنیا این در شما كه گویندو هرگاه انبیا و اوصیا به ایشان می  (2)،﴾سرای زندگانی است
 .گیرندمی استهزا به را ایشان و خندندمی آنها به مردم است، اخروی حیات  حقیقت، و كنیدمی

والهين يأتوح  أصذذذذةخويكهبونهم    ألنهم  ؛فالهين يف زمانهم يعذذذذحكوح منهم وبصذذذذةفة ونعم
فذالنذاس ح يقنلوح من  إَح وم  معقولذة وح يقنلهذا العقذل أنهذابعذدهم يكذهبوح روايذاتهم بحجذة 

ولها تجدهم ح يصذدقوح ما ورد وما  وفقط  األدسذامح ي منوح بالبذي بل ي منوح بهه     ألنهم  ؛البذي
ح أو والجسذذذذمذانيذة مجرد وهمح املذادة أو والذدنيذا دار ممر أحوالقرآح من  واألوصذذذذيذاء األنييذاءيرد عن 
 هي الحقيقة ال ابتة  ايخرة

 شمارند؛ چرا كه اصواًل آنها را دروغ میخندندمیآری، كسانی كه در زمان آنها هستند، با گستاخی بر ایشان 
 رد پذیرد،شان را با این بهانه كه نامعقول است و عقل آنها را نمیروایات  آیند،آنها می از پس كه هم كسانی و

 مادی اجسام این به فقط و ندارند ایمان غیب به آنها زیرا پذیرند)اخبار( غیب را نمی مردم بنابراین. كنندمی
 كه  این  بر  مبنی آیداوصیا و قرآن آمده و می  و  انبیا  از  كه  را  چهآن  مردم  كه  بینیمی شما  لذا.  دارند اعتقاد  و  ایمان

 
 . 64العنکبوت:   -1

 . 64العنکبوت:  - 2
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 تصدیق  را  است  ثابت  و  پایدار  حقیقِت   آخرت،  و  نیست  بیش  خیالی  و  خواب   جسمانی،  یماده  و  است  گذر  دارِ   دنیا
 .كنندنمی

ح أبذذأح املذذادة وهم وح ودود لهذذا و األوربياملمترب  يف حني عنذذدمذذا يمربهم ممترب تجريل م ةخ 
لقوة واحذدة فهم يسذذذذتقنلوح هذها  األصذذذذذلاملودود هو فقط قوة واحذدة واملذادة تك ف قوو تعود يف 

فهم ي قوح بعلمذاء   إدرا هذاو أوح لم يمكنهم تعقلهذا  إحا و  وبرحذابذة صذذذذدر ويصذذذذدقونهذا  خنذار اإل
 يف هها العالم الجسماني لكةمهم يف السابق ملسوا تبنيقاخ  ألنهم الحزيياء وبأقوالهم م ةخ 

 و است پندار و وهم ماده كه كند اعالم اروپا در آزمایشگاهی مثالً  تجربی آزمایشگاه یک اگر كه حالی در
 یک به اصل در كه است هاانرژی تراكم ماده، و باشدمی واحد نیرویی فقط دارد وجود چهندارد و آن موجودّیت

 خود ذهن در را آن نتوانند اگر حتی كنند،می باور و پذیرندمی باز آغوشی با را خبر این گردد،میباز  واحد انرژی
 گذشته  در  آنها  كه  چرا  دارند  باور  شانسخنان  و  هادانفیزیک  به  مثال،  عنوان  به  آنها.  نمایند  درک  یا  كرده  حالجی
 .اندكرده درک را جسمانی عالم این در ایشان كالم بر تطبیقی

 وعن هها العالم الجسذذماني   األحياح أ ث هو ميل وبعيد يف   واألوصذذياء  األنيياء ةم   أحيف حني  
 األَرال قة هنا تسذذنق  إح أي آَار وي ق الناس بالبذي والقوة البييية الحقيقية ليلمسذذوا   أحويحتات  
الناس  ل تر زيهم  أحوبما   والجسذمانية للمادي الجسذماني َم وَقوا بم ايَار ملسذوا  أنهميف حني  

 على هها العالم وح يكادوح يروح سوا  

 و بوده دور به جسمانی و مادی عالم این از موارد، از اریبسی در و است غیبی اوصیا و انبیا كالم كه آن حال
ان و اعتماد داشته باشند تا آثار آن را به عینه لمس ایم  حقیقی  غیبِی   نیروی  و  غیب  به  مردم  كه  است  آن  مستلزم

 كه است حالی در این گیرد؛كنند. به عبارت دیگر در اینجا، باور و اطمینان داشتن، از اثر و نتیجه پیشی می
 و هّم  تمام كه آنجا از. اندیافته اطمینان آن به سپس و كرده لمس را جسمانی مادِی  عالم جسمانِی  آثار مردم،

 .بینندردم متوجه این عالم است و غیر از آن چیز دیگری نمیم غم

 ضذذذعيحاخ   إيماناخ ي منوح  أو  وي منوح باملادي الجسذذذماني وح ي منوح بالبذي  أنهمفتكوح الن يجة  
نم نصذف إ أي أيعذاخوتقويتم من خةل آَار دسذمانية ملموسذة   أويف نحوسذهم    إيجاد يحاولوح    مهزوزاخ 

نم أوالحال هه  وهي   وبالبذي  امةخ   إيماناخ لن يكوح    أبداخ ولكنم    إيماحعشذذذر   أو  إيماحربع  أو  إيماح
  .الكرامة  ما يسمونها أواملعجزة  أوالجسماني امللموس  باألَرمشوب 



 15                                                                                           ( رابع )اجلزء الاألثریاجلواب املنری عرب 

 

 به  لرزان و  ضعیف  ایمانی  با یا  و  ندارند  باور  را  غیب ولی  آورندمی  ایمان  طبیعت  و ماده  به كه  شودمی  آن  نتیجه
 یا ایجاد خویش درون در را آن ملموس، مادی هاینشانه طریق از كه كنندمی سعی هم باز و گروندمی آن
 بود؛ نخواهد غیب به كامل ایمان هرگز ولی ایمان دهم یک یا ُربع نصف، شودویت كنند. چنین ایمانی میتق

 . بود خواهد آمیخته نامیم،می كرامت را آن كه چیزی یا معجزه یا ملموس مادی اثر به ایمانی چنین

وحا  والناس الهي ح يكاد ي ندل هو هها العالم الجسذذماني وما فيم أ ث ح خيار إف  األسذذفمع 
من خةل هذذها العذذالم  اإليمذذاحيكوح هذذها  أح إلىبذذالبذذذي فهم يعمذذدوح  اإليمذذاحاختيذذار  أرادوا إح

يكوح املعرو بذالبذذي هو حذد   أح  وبذإصذذذذرار الجسذذذذمذاني فيقعوح يف تنذاقع  ن  عنذدمذا يبلنوح  
 والشذذذ   أووم  قابل للتأويل    اخ يكوح قاهر أح  األحياح   من بل ويصذذذروح يف   ودسذذذماني معجز

 إيمانهمبالبذي صذحر يف سذاحة    اإليماحدسذماني محع فيكوح    إلىيتحول البذي   أحفهم يريدوح  
 املدعاة 

 آن  در  چهمتأسفانه انتخاب اكثر مردم كه گویی تغییر و تبدیلی هم در آن راه ندارد، همین عالم جسمانی و آن
 عالم همین طریق از را آوردنایمان این برگزینند، را غیب به ایمان بخواهند آنها اگر حتی. باشدمی است،

 تناقض در  باشد،  مادی  یّرف غیب، یک معجزهمع  خواهندمی  مصّرانه  كه  گاهآن  لذا  دهند؛می صورت   جسمانی
 و تأویل و باشد قاهر و چیره معجزه، این كه ورزندمی اصرار مواقع بسیاری در حتی. شوندمی گرفتار بزرگی

 در لذا كنند؛ تبدیل محض جسمانّیت به را غیب خواهندمی آنها بنابراین. باشد نداشته راه آن در تشکیک
 است صفر غیب، به ایمان شان،ادعای مورد ایمان یعرصه

هل ترو  م هو يف تناقع   ولي منوا بالبذي  اخ ومشذذذروع اخ ومع هها فهم يعتربوح هلنهم صذذذحيح
اهلل سذنحانم  أحعرفنا    فإَا  ؟بالبذي  اإليماحصذار  هها الهي يبلنوح هم مع ما يبلنم اهلل منهم وهو 

فهم قذد  ومئذة بذاملئذة أصذذذذنذامعنذدة  وتعذالى هو البذذي الحقيقي وتذدبرنذا حذال ه حء لودذدنذاهم تمذامذاخ 
  .العالم الجسماني أو األ ربلهها الصنم  أنحسهمدوا نة عَ 

 آیا حال. شمارندبرمی شرعی و صحیح را غیب به آوردن ایمان برای خود درخواست این آنها حال این با و
 شوید؟ می ـغیب به ایمان یعنیـ كندمی طلب آنها از خدا چهآن و طلبندمی آنها چهآن در آشکار تناقض متوجه

و متعال همان غیب حقیقی است و در احوال این افراد نیز نیک بنگریم،  سبحان خدای كه باشیم فهمیده اگر
 یا تردرخواهیم یافت كه اینها همگی بت پرسِت صد در صد هستند. آنها خود را مقّید به عبادت این بت بزرگ

 . اندكرده مادی، عالم همان
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 األفاقو ويف   أنحسذذهميف  آَارهاهناا اسذذ  ناء وهم َلة قليلة نصذذروا البذي والحقيقة فرأوا   ونعم
يعرتو  أحفالحقيقة املرة اليت حبد    إَح  ولذت قومي يعلموح( )يا  :يقولوح سذذمعهم دميعاخ أ  أنيحا  
 إيماناخ نم ح يمتل   أويوادم بها نحسذم لكي يعرو الحقيقة هي   أوحخ   اإليماحالهي يدعي   اإلنسذاحبها  
وهاملا   ومشذذوب بالشذذ  والريي -بالبذي    احإيم اح يمتل  نسذذنة   إح  -  إيمانم إحبل   وخالصذذاخ   نقياخ 

 .هناا ش  باملصدر فة يمكن احستحادة واحنتحاع من الصادر 

 نتایج و آثار و رساندند یاری را حقیقت و غیب كه شمارندآری، استثناهایی هم وجود دارد. آنها گروهی اندک 
: »ای كاش گویندمی كه شنوممی اینها یهمه از من گویی حتی. كردند مشاهده آفاق در و خودشان در را آن

« )یا لیت قومی یعلمون(. بنابراین واقعیت تلخی كه انساِن مدعِی ایمان باید به آن معترف و دانستندقوم من می
شود تا حقیقت را بشناسد این است كه وی فاقد ایمان ناب و خالص است و ایمان او اگر درصدی  مواجهبا آن 

را داشته باشد آمیخته با شک و تردید است و مادام كه به مصدر شک داشته باشد، استفاده و از ایمان به غیب 
 شده، ناممکن است.  صادر از گیریبهره

وح  اإليمذاحوفهذه  هي الحقيقذة اليت انبوت عليهذا نحوس     من النذاس الذهين يذدعوح  ونعم
 أمريكاووبودود    ودود البعام والشذذذرابفهم ي منوح بو  ويف العلن  أنكروها أماعرتفوا بها  إحيهم   

بودود اهلل  إيمذانهممرة من  ألف أ ث وبودود هذها العذالم الجسذذذذمذاني  ووبودود القننلذة النوويذة
ح لم يك شذذذذحو  إبم و أنحسذذذذهمح لم يوادهوا  إهه  هي الحقيقة وهها هو الداء و  وسذذذذنحانم وتعالى

 أبداخ[ .بم فلن يجدوا الدواء ولن يشحوا من مرضهم الععال  أنحسهمويكاشحوا 

 شده سرشته آن بر هستند ایمان مدعی كه زیادی هاینسانا هایآری، این همان واقعیتی است كه نفس
 وجود به آنها. نمایند انکارش یا كنند اعتراف موضوع این به علنی طور به آنها كه ندارد اهمیتی من برای. است

 بار هزار جسمانی عالم این وجود به و دارند ایمان اتمی بمب وجود به و آمریکا وجود به وشیدنی،ن و خوراک
 آنها اگر. است َدرد و واقعیت این. دارند اطمینان و ایمان متعال و سبحان خدای وجود به شانز ایمانا بیش

 نخواهند  دارویی نسازند، آشکارش و ندهند تشخیص را آن خودشان و نشوند روروبه موضوع این با خودشان
 . كرد( نخواهند پیدا شفا مزمن و سخت بیماری این از هرگز و یافت

لو ألقي هها القول الحصذل على حجر ل شذقق ولمرت منم املاء سذاقياخ للقلوب الظامئة ومنعشذاخ لها 
  أصذن  ماء الكربوو حذ )ع(من حالة الجدب العلمي اإللهي الهي عاشذتم هوال مينة اإلمام املهدي 

الناس موراخ و وها هو اهلل دلت قدرتم ووسعت رحمتم  ل  ء يمن علينا بحعلم ويأتذنا باملاء املعني 
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ليجعل دديي النحوس معشوشناخ ممرعاخ بنور اهلل  )ع(ويص ورسول اإلمام املهدي   )ع(أحمد الحسن  
 سنحانم وعبائم العظيم .

 كه  گرددمی خارج آن از آبی و شکافداشته شود، از هم میگر بر روی سنگ گذاگر این گفتار قاطع و روشن
 )ع(مهدی  امام كبری غیبت طول در كه الهی علمِی  سالیخشک حالت از و سازدمی سیراب  را تشنه هایدل

؛ آب مردمان كه در زمین فرو رفته است و خداوندی كه قدرتش چیره و بخشدگرفتارش بوده است، حیات می
ن احمد الحس گوارای و روان آب  و گذاردفرا گرفته است، به فضل خویش بر ما مّنت میرحمتش همه چیز را 

 خداوند نور با را حاصلبی و خشک هایجان تا آوردرا برای ما می )ع(مهدی  امام یوصی و فرستاده )ع(
 .نماید تبدیل خیزحاصل زاریشش عظیم او به سبزهبخ و سبحان

الهي هدانا لهها وما  نا لنهتدي لوح أح هدانا اهلل سنحانم و وصلى اهلل وآخر دعوانا أح الحمد هلل 
 على محمد وآل محمد األئمة واملهديني وسلم تسليماخ .

 ألنصار اإلمام املهدي )مكن اهلل لم يف األرُ( - اللجنة العلمية

 األستاَ ز ي األنصاري

 هذ ق۱۴۳۲/ ربيع األول/  ۲۷الممذ  

 م ۲۰۱۱/ آَار/  ۳املوافق 

: سپاس خدایی را كه ما را به این راه رهبری كرد و اگر خداوند سبحان ما را است این مانو پایان دعای
 مهدیین  و  ائمه  محمد،  آل  و  محمد  بر  خداوند  كامل  صلوات   و  سالم  و  یافتیم،نمیرا  رهبری نکرده بود راه خویش  

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

 استاد زكی انصاری 

 (1) هـ.ق. ۱۴۳۲ االولربیع ۲۷ شنبه،پنج

 ٣/٣/2٠11مصادف با 

  

 
 هـجری شمسی )مترجم(. ۱۳۸۹اسفند  ۱۱ - 1
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 الجواب املن  عرب األَ  
 رابع الجزء ال

 های روشنگر بر بستر امواجپاسخ
 مچهار جلد 

 وفيم قسماح:

 كه شامل دو بخش است:

 .)ع(أدوبة السيد أحمد الحسنالقسم األول: 

 وفيم محاور:

 )ع(های سید احمد الحسناول: پاسخبخش 
 كه شامل سه محور است:

 .األول: أدوبة األسئلة العقائدية

 اعتقادی ایهمحور اول: پرسش

 .ال اني: أدوبة األسئلة الحقهية

 فقهی ایهمحور دوم: پرسش

 .ال ال : تأويل الرؤو

 محور سوم: تأویل رؤیا

 .)ع(القسم ال اني: أدوبة أنصار اإلمام املهدي

 )ع(المهدی امام انصار هایبخش دوم: پاسخ
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 ول القسم األ
 األدوبة العقائدية :  املحور األول

 السالمعلیه های سید احمد الحسن پاسخ  بـــخـــش اول: 

 ی اعتقادی ها: پرسش اولمحور 

 شود.می  برائت  قسم به  مربوط چه: آن ۳۰۴پرسش 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم: ٣٠٤ / السال

 .لم الباهرين األئمة واملهديني وسلم تسليماخ آوصلى اهلل على محمد و

 .السةم عليكم ورحمة اهلل وبر اتم

 بسم الله الرحمن الرحیم 
 و صلی الله علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم تسلیمًا.

 الله و بركاته ةسالم علیکم و رحم

 حد اإلخوة األنصار بمصوص قسم الرباءة ما يلي:أأخي الكريم .. سأل 

 حد أدلة القعية هو قسم الرباءة والس ال:أمن املعلوم أح 

سِم  یدرباره انصار برادران از یکی!... امبرادر گرامی
َ
 :نموده مطرح را زیر سؤاالت برائت ق

 :سؤال. باشدمی برائت قسم یمانی دعوت  موضوع یروشن است كه یکی از ادّله

 ؟ما هي شروهم

 ؟هل يحتات إَح السيد أم ح

 ؟فيما إَا هلي المصم أح يقسم هل نوافق على َل 

 ؟هل هة م يكوح يف الحال أو ممكن أح يتأخر

 ؟بعد قسمم ءوهل من املمكن أح ح يحصل لم  
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 شرایط آن چیست؟
 خیر؟ یا دارد نیاز سید یآیا به اجازه

 اگر دشمن خواست قسم بخورد، با آن موافقت كنیم؟
 دهد؟ رخ بعداً  واقعه این است ممکن یا شودآیا وی در همان لحظه هالک می

 برای طرف مقابل پیش نیاید؟ اتفاقیآیا امکان دارد پس از قسم خوردنش، 

عندما يتكلموح يف لت عن َل  ملا رأيت بعع اإلخوة األنصذار يقحوح عن اإلدابة  أَم يقول: سذ 
 مجل  ويصر المصم على القسم ويعترب أح سكوتنا دليل على صحة  ةمم يف رفعم للحق.

دیدم برخی برادران انصار هنگام سخن گفتن   كه  كردم  مطرح  را  سؤال  این  جهت  این  به  من:  گویدسپس می
 بر دلیل را ما سکوت  و دارد اصرار خوردن قسم بر دشمن كه حالی در ایستندمی باز گوییدر مجلسی، از پاسخ

 .كندمی قلمداد حق از روگردانی در كالمش درستی

 .واملهديني وسلم تسليماخ  األئمةلم الباهرين آوصلى اهلل على محمد و ووالحمد هلل رب العاملني
 1٤2٩ /شهر رمعاح املنارا /٦ - حسن أبو

 االئمة و المهدیین و سلم تسلیمًا. و الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آل محمد
 ۱۴۲۹ماه مبارک رمضان  ۶(1)   -  ابوحسن

هلنوا َل  م   إحقسذذذذم لكربائهم )مرادعهم(  أ أنيقسذذذذم الرباءة هرحتذم لهم على الجواب:  
 انوا ي منوح بقسذذذذم الرباءة ونزول العهاب  إحيتحقق    أ يداخ وهها    وبشذذذذرت التصذذذذديق بالدعوة

ح بعد إو  الهةا حصذذة مدعيها  هباخ  أحاليت ورد    اإلمامةادعاء    األمر اح   إح بالكاَب خصذذوصذذاخ 
ولها قال   ووالحجة  األدلة  إيراد مع   خصذذوصذذاخ   وللناس  إمراء  إمهالمح يف أل  ؛يقسذذم أححني حا بدوح  
قَذاِويذلِ ﴿َوَلْو َتَقوة  األمر:لهذها  تعذالى تذأ يذداخ 

َ
ْهنَذا ِمنْذم  بِذالَْيِمنِي  * َل َعَلْينَذا بَْعَع اأْل خذَ

َ
َ مة َلَقَبْعنَذا  *أَل

 .(2)ِمْنم  الَْوِتنَي﴾

 من از( شانمراجع) شانبزرگان اگر كه است صورت  این به امقسم برائت كه به آنها عرضه كرده پاسخ:
 بر عذاب  نزول و برائت قسم به آنها اگر. دعوت  تصدیق شرط به خورم،می قسم آنها برای من بخواهند، قسم

 
 )مترجم(. 1٣87شهریور  17 - 1
 . 46 –  44الحاقة:  -2
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 یدرباره موضوع اگر ویژه به گردد،می محقق یقین و قطع طور به واقعه این باشند، داشته ایمان گودروغ فرد
 ولو است هالكت نصیبش شود، امامت مدعی دروغ به كه كسی شده وارد حدیث در زیرا باشد؛ امامت ادعای

پس از گذشت مدتی، حتی بدون این كه طرف قسم یاد كرده باشد؛ چرا كه در مهلت دادن به او، فریب و 
 در تعالی حق رو این از. كند ایراد هم هاییبرهان و دالیل وی اگر ویژه به داشت خواهد وجود مردمان یفتنه 

*  گیریممی ما ببندد * با قدرت او را فرو بر افترا به را سخنان ایاگر پاره): است فرموده مطلب این بر تأكید
 .(1)(كنیمسپس شاهرگ قلبش را پاره می

فكيف مع قسذمم قسذم   متقوحخ  اَباخو اح  إحيهلكم اهلل    اإللهي اح مدعي املنصذي    فإَا
فمع شدة هلنهم و ثة من   و دليل على الحق وصاحي الحق إيا   إفهامهمالرباءة هها ما ابتبينا  

 ومن القوم الظذاملني بحعذذذذلذم اهلل نجذانذا  فقذد  - اهلل أخزاهممعهم  أمريكذاحا  أحومعلوم  -يعينهم  
ح املوت عندي  شذربة ماء بارد يف أقلل و إلى ء   أحيلقاء ربي  أحقسذم بعزة ربي ودةلم  أوواهلل  

 شدة الحر والعبش.

 خوردن  قسم  با  چطور  پس  كند،هی باشد خداوند او را هالک میحال اگر كسی كه به دروغ مدعی تنصیب ال
 و  حق بر دلیلی عنوان به ما كه است مطلبی همان این! یابد؟می موضوعیت برائت قسم( مقابل طرف) او

 كار كمک كه كسانی تعداد فراوانی و آنها فراوان درخواست وجود با. بفهمانیم آنها به كوشیممی حق صاحب
 فضل به خداوند ـروشن است كه حتی آمریکا هم با اینها است، خداوند خوار و رسوایشان سازد و اینهایند
 كه  خورمخدا من به عزت و جالل پروردگارم سوگند میه ب كاران نجات داد. وستم گروه از را ما خودش
د در شدت گرما و سر  آب شیدننو مانند من نظر از مرگ و است پروردگارم لقای قلبم، در چیزها ترینمحبوب 

 تشنگی است.

 .قسم لهمأ أح أيقسم الرباءة بالمصوص  أومن القسم  أردتم هها ما

 از قسم یا قسم برائت بود به خصوص قسمی كه برای آنها یاد نمودم.منظورم  گفتم چهآن

نم صذذذذادقو ولها أما فيكهبم الناس فيقسذذذذم لهم على   أمراخ فالقسذذذذم عادة يكوح ممن يدعي  
َماِء  :فقال تعالى  و)ص(قسذذم اهلل سذذنحانم للناس على صذذدق رسذذالة الرسذذول محمدأ ﴿َفَوَرب  السذذة

وَح﴾ ْم َتْنِبق  نةك 
َ
ُِ ِإنةم  َلَحقٌّ ِمْ َل َما أ ْر

َ
 .(2)َواأْل

 
 . 46تا  44حاقه:  - 1
 .2٣الذاریات:  -2
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 سوگند   وی.  شمارندمردم او را دروغ می  كه  است  امری  مدعی  كه  شودقسم معمواًل از سوی كسی مطرح می
محمد   حضرت  رسالت  صدق  بر  مردم  برای  سبحان  خداوند  كه  است  رو  همین  از  است؛  گوراست  كه  كندمی  یاد

 سخن،  این كه زمین و هاپس سوگند به پروردگار آسمان): فرمایدقسم یاد كرده است. حق تعالی می )ص(
 . (1)(یدگویچنان كه سخن میآن است، حتمی و حق

على ببةنها فهها   ينكر دعوة ويكهبها فيجعل القسذذذذم دليةخ  أحشذذذذمص يريد   يأتي أح أما
 و ح أمالدعوة وينظر هل هي تامة وحجة بالبة   أدلةينح  يف   أحالصذذذذحي   أححذ    والسذذذذحم بعينم

ينقع  أحيحتذات  ألنذم  ؛والتكذهيذي اإلنكذار يذأتي بذالذدليذل القذاهع على  أحفعليذم  اإلنكذار ح قرر إفذ 
نذم  ذهب بمذا لم يحط أعنذد النذاس العقةء وعنذد اهلل سذذذذنحذانذم حذذ   اخ  ذاح محجودذ  وإح والذدليذل

يسذذذذمع الحجذة التذامذة  أحبععذذذذهم حا بذدوح  إحوربمذا  وبعلمذم مع تمذام الحجذة اليت لم ينقعذذذذهذا
 .يكهب

ند، بیاید و قسم را ك تکذیب و انکار را دعوت  خواهدمی كسی اگر كه است خردیاین عین سفاهت و بی
كند و بنگرد كه  جستجودلیلی بر بطالن دعوت عنوان كند؛ چرا كه درست آن است كه وی در دالیل دعوت 

ر انکار و ب قاطعی دلیل كه است او بر برآید، آن انکار صدد آیا این ادّله، تام و برهان رسا است یا خیر. اگر در
ض دلیل نیازمند است، وگرنه نزد مردم عاقل و نزد خدای سبحان، حجت تکذیب خود عرضه نماید زیرا او به نق

 به علمی كه كندبر وی تمام گشته زیرا با وجود این كه حجت بر وی تمام گشته است، او چیزی را تکذیب می
 .نمایندمی تکذیب را آن بشنوند، كامل طور به را حجت كه این بدون حتی آنها از برخی بسا چه و ندارد آن

ِهيَن ِمْن   :قذال تعذالى َب الذة هة َهلِذَ   ذَ م   ذَ ِويلذ 
ْ
ِتِهْم تَذأ

ْ
ةا يَذأ ِم َوملذَ وا ِبِعْلمذِ ا َلْم ي ِحيب  ب وا ِبمذَ هة ﴿بَذْل  ذَ

امِلِنَي﴾
ْر َ ْيَف َ اَح َعاِقَنة  الظة  .(2)َقْنِلِهْم َفانْظ 

 خبرو هنوز از تأویل آن بیچیزی را دروغ شمردند كه به علم آن احاطه نیافته ): فرمایدخدای تعالی می
 كار عاقبت بنگر پس دادند نسبت دروغ به چنین( را پیامبران) نیز بودند آنان از پیش كه كسانی. بودند
 .(٣)(كاران چگونه بوده استستم

 
 . 2٣ذاریات:  - 1
 . ٣9یونس:  -2
 . ٣9یونس:  - ٣
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بما يف  تنهم فكحروا بوصذذية رسذذول اهلل   -علماء الشذذيعة م  العاملني -فنحن قد دئناهم 
ٌق ﴿  :فصدق عليهم قولم تعالى  (ع)األئمةوروايات    )ص(محمد َصد  ِ م  وٌل ِمْن ِعْنِد ا ة ْم َرس  ةا َداَءه  َومَل

ْم  نةه 
َ
وِرِهْم  َذأ ه  ِ َوَراَء ر  وت وا الِْكتَذاَب ِ تَذاَب ا ة

 
ْم نَنَذَه َفِريٌق ِمَن الذةِهيَن أ َا َمَعه  وحَ ملذِ  وأنذا   و(1)﴾ح َيْعَلم 

فتكحيم حجة تامة   )ص(بوصذذذذية رسذذذذول اهلل إحلو لم يكن يعلم امل من بهه  الدعوة   :لهم أقول
فهل تنكروح   واهلل  أماميكتنها على  حنم لتكوح حجة    أحفيكحي    واهلل سنحانم وتعالى  أمام

على هذه  الذدعوة من روايذات الرسذذذذول   واألدلذةفمذا بذالكم  ؟)ص(حجذة من احت  بوصذذذذيذة محمذد
حا آمن الشذذذذيعي والسذذذذ  والوهذابي  من   ذي  ذل فرق املسذذذذلمني    ة دذداخ  )ع(واألئمذة

 ذانوا على احعتقذاد الحق املرع عنذد اهلل  إحبذاملكذهبني    فذاألولى وسذذذذمذاعيلي والعلوي وم همواإل
نتوا صذذحة اعتقادهم الهي نسذذحتم ويث واليت داءت بها دعوة الحق  األدلةيردوا على   أح ما يدعوح  

ولكن مذاَا نعمذل ملن   لألنعذاميف ضذذذذةل مننيو منني حا  أنهمهذه  الذدعوة وبذنذت بكذل وضذذذذوخ 
ْم ﴿  :وصذذذذحهم تعالى بقولم نَْعاِم بَْل ه 

َ
ْم ِإحة َ اأْل ْو َيْعِقل وَح ِإْح ه 

َ
وَح أ َمع  ْم َيسذذذذْ ْ َثَه 

َ
حة أ

َ
ي  أ ْم َتْحسذذذذَ

َ
أ

َضلُّ َسِييةخ 
َ
  .(2)﴾أ

 به آنها ولی آمدیم سراغشان به است شده درج ـعملبی یشیعه علمایـ ایشان هایكتاب  در چهما با آن
كفر ورزیدند و از همین رو این گفتار خداوند  )ع( و به روایات ائمه )ص(محمد  حضرت  خدا پیامبر وصّیت

 چهآن كه شد مبعوث  آنها بر خداوند جانب از ایو آن هنگام كه فرستاده)متعال بر آنها مصداق یافت كه: 
 كه  افکندند خویش سر پشت آنچنان را خداوند كتاب  كتاب، اهل از گروهی كرد،می تصدیقش بود نزدشان

 وصّیت  یواسطه  به  جز  دعوت  این  به  مؤمن  اگر:  گویم. و من خطاب به آنها می(٣)(ندارند  اطالعی  آن  از  گویی
علم نیابد، این خود حجتی رسا و بالغ برای وی در پیشگاه خدای سبحان و متعال است و   )ص( اخد رسول

ا وصّیت كافی است كه آن را بر كفن خویش بنویسد تا حجتی در برابر خداوند باشد. آیا حجت كسی كه ب
 از دعوت این دالیل كه آن حال شود،می چه را شما كنید؟می انکار را كنداحتجاج می )ص( حضرت محمد

 سّنی،  و شیعه حتی كه است زیاد حدی به مسلمین هایاز كتب تمام فرقه )ع( و ائمه )ص(پیامبر روایات 
نا به ادعای خودشان ب اگرـ كنندگانتکذیب بر. اندآورده ایمان آن به دیگران و علوی اسماعیلی، وهابی،
 اعتقادشان صحت و كنند رد را آورده حق دعوت كه ایادّله است شایسته ـدارند حق رضای مورد ایعقیده

 كهـ هستند آشکار گمراهی در آنها كه نمودم بیان ترتمام چه هر روشنی با و نموده كنشریشه دعوت این كه
د؛ ولی ما با كسانی كه خدای متعال آنها را چنین وصف كرده نماین  ثابت  ـاست  آشکار  نیز  چهارپایان  برای  حتی

 
 . 1٠1البقرة:  -1
 . 44الفرقان:  -2
 . 1٠1البقره:  - ٣
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 چهارپایانی چون اینان فهمند؟می یا شنوندمی بیشترشان كه اییا گمان كرده): بکنیم توانیماست چه می
 .(1)(ترندگمراه هم چهارپایان از بلکه نیستند، بیش

فلي منوا لهةا   باهل أوقسذذم أوقع بمن  إح انوا ي منوح بالعقاب والهةا   إحوعلى  ل حال  
 لما   القردةهها وهم شذياهني تسذتحزهم شذياهني ويتقافزوح    مله أنىولكن   وحيدر مشذ ت

و ﴿  وسذذمعوا بهه  الدعوة ليجلي اهلل مسذذمهم قردة لكل عاقل يعي آيات اهلل ا َعَتْوا َعْن َما ن ه  ا َفَلمة
ون وا ِقَرَدةخ َخاِسِئني ْم    ْلَنا َله    .(2)﴾ ََعْنم  ق 

 هذ 1٤2٩ /شهر رمعاح املنارا /7 - أحمد الحسن

به هر حال، اگر به عذاب و به هالكت كسی كه قسم بخورد یا مباهله كند ایمان دارند، به هالكت حیدر 
  شیاطین  كه هستند شیاطینی آنها كه آن حال گیرند،مشتت ایمان بیاورند، ولی آنها كجا از این مطلب پند می

چون میمون حمله شان بخورد، همگوش  به  دعوت   این  هرگاه  و  اندنموده  تحریک  و  برانگیخته  جای  از  را  ایشان
هر فرد عاقلی كه آیات الهی را به گوش   بر  را  میمون  صورت   به  آنها  شدن  مسخ  خداوند  ترتیب  این  به  تا  آورندمی

شان كرده بودند سرپیچی كردند، گفتیم: و چون از ترک كردن چیزی كه از آن منع):  سازد  آشکار  شنودجان می
 .(٣)(بوزینگانی مطرود شوید

  ۱۴۲۹مبارک رمضان  ماه ۷ -  احمد الحسن

****** 

 مسهم طائف من الشیطان.... ثم ال یقصرون« : تفسیر سخن خداوند: »ان الذین اتقوا اذا  3٠٥پرسش 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم : ٣٠٥ / السال

 .اللهم صل على محمد وآلم األئمة واملهديني

  ئ   األئمة وأبنا ئالسذذذةم علي  يا سذذذيدي وموحي ووالدي أحمد صذذذلوات ربي علي  وعلى آبا
 .املهديني
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ا  اتةَقواْ   الةِهينَ  ِإحة ﴿  :ما تحسذذذ  ايي ني وموحي ََ مْ  ِإ ه  نَ   َهاِئٌف  َمسذذذة ْيَباحِ  م  واْ   الشذذذة ر  ا  َتَه ة ََ م   َفِإ  ه 
وحَ  ْنِصر  مْ  * مُّ مْ  َوِإْخَوان ه  ونَه  دُّ وحَ  حَ  َ مة  الَْبي   يِف  َيم   ؟(1)﴾ي ْقِصر 

 بسم الله الرحمن الرحیم 
 هم صل علی محمد و آله االئمة و المهدیینلال

 آقا و موال و پدرم، ای احمد! سالم و صلوات پروردگارم بر تو و پدران امام و فرزندان مهدیت! سالم بر تو ای 
آنها برسد،   به  ایوسوسه  شیطان  از  چون  كنندكسانی كه پرهیزگاری می)سرورم! تفسیر این دو آیه چیست:  

( هیچ) و كشندلت میشان ایشان را به ضالبرادران و*  اندبصیرت  صاحب مردمی زیرا كنندخدا را یاد می
 .(2)(كنندنمی كوتاهی

 بسم اهلل الرحمن الرحيمواب: جال

 .وصلى اهلل على محمد وآلم األئمة واملهديني وسلم تسليماخ  والحمد هلل رب العاملني

اِهِلنيَ ﴿قذال تعذالى:  ُْ َعِن الْجذَ ْعِر
َ
ْرِو َوأ ْر بِذالْع  م 

ْ
ِه الَْعْحَو َوأ ْم يِف الَْبي  .........   خذ  ونَه  دُّ ْم َيمذ  َوِإْخَوان ه 

وحَ    .(٣)﴾َ مة ح ي ْقِصر 

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

* و  ........عفو پیشه كن و به نیکی فرمان ده و از جاهالن روی گردان * ):فرمایدمی خداوند متعال
 . (4)(كنندنمی كوتاهی( هیچ) و كشندشان ایشان را به ضاللت میبرادران

ألنهم ح  ؛بذاإلعراُ عن الجذاهلني وعذدم مجذادلتهم )ص(اهلل سذذذذنحذانذم وتعذالى يذأمر الرسذذذذول
خوانهم( يبوونهم إوالشذذذذيذاهني ) واقشذذذذتهميسذذذذتهذدفوح الحق بذل هم يتمذادوح بجهلهم عنذد منذ 

خواح إفالجهل والشذذذيباح    وويدفعونهم إلى التقدم أ ث فأ ث إلى عمق هه  املوادهة الماسذذذرة
 .تجمعهما الظلمة

از جاهالن و ستیزه نکردن با آنها دستور داده است؛   گردانیرویرا به   )ص(  خداوند سبحان و متعال پیامبر
 شیاطین   و  بخشند،حقیقت نیستند بلکه به هنگام مناقشه، نادانی خویش را استمرار می  چرا كه آنها در ِپی حق و

 
 . 2٠2 –  2٠1األعراف:  -1
 . 2٠2و  2٠1اعراف:  - 2
 . 2٠2 –  199األعراف:  -٣
 .2٠2تا  199اعراف:  - 4
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بخش زیان  رویارویی  این  عمق  به  را  آنها  تا  دهندمی  سوق  جلو  به  گام  به  گام  و  كنندشان( آنها را گمراه مییاران)
 . آوردگرد هم میوارد سازند. بنابراین نادانی و شیطان دو یار و یاورند كه تاریکی آنها را 

ِميٌع َعِليٌم  ِ ِإنةم  سذذَ َتِعْه ِبا ة ْيَباِح نَْز ٌ َفاسذذْ َ  ِمَن الشذذة ا َيْنَزَمنة ِإحة الةِهيَن اتةَقْوا  *وقال تعالى: ﴿َوِإمة
وَح﴾ ْنِصر  ْم م  ا ه  ََ وا َفِإ ر  ْيَباِح َتَه ة ْم َهاِئٌف ِمَن الشة ه  ا َمسة ََ  .(1)ِإ

 است  دانا  و  شنوا  او  كه  جوی  پناه  خدا  به  رسد  تو  به  ایو چون از سوی شیطان وسوسه):  فرمایدحق تعالی می
 مردمی زیرا كنندمی یاد را خدا برسد، آنها به ایوسوسه شیطان از چون كنندمی پرهیزگاری كه كسانی* 

 .(اندبصیرت  صاحب

تم آوالشذيباح رلمة ومن الظلمةو فامل من إَا مسذتم الظلمة وشذوشذت مر وامل من نور ومن النور 
ْيَباِح نَْز ٌ  َ  ِمَن الشذة ا َيْنَزَمنة ْيَباِح﴾ .............. و درت بصذ تم ﴿َوِإمة ْم َهاِئٌف ِمَن الشذة ه  ا َمسذة ََ ِإ

تويذم النور التجذأ إلى النور سذذذذنحذانذم وتعذالى وَ ر  واسذذذذتعذاَ بنور  من الظلمذة اليت مسذذذذتذم فيح
ِميٌع َعِليٌم  ﴿......... ووتنجلي عنم الظلمة اليت مسذذذذتم وتعود إليم بصذذذذ تم ِ ِإنةم  سذذذذَ َتِعْه ِبا ة َفاسذذذذْ

وَح﴾و ومذا دخولنذا إلى هذه  الحيذاة الذدنيذا إح هور من أهوار  ر  ْنصذذذذِ ْم م  ا ه  ََ وا فَذِإ ر  .................. تَذَه ة
يتذه روح ويعودوح إلى منذدئهم النور الذهي دذاءوا منذم فذاملتقوح  وم  الظلمذة والشذذذذيبذاح لنذا

﴾ ل وب  ِ َتْبَمِئنُّ الْق  ح ِبِهْ ِر ا ة
َ
ِ أ ْم ِبِهْ ِر ا ة ل وب ه  وا َوَتْبَمِئنُّ ق   .(2)﴿الةِهيَن آَمن 

 حمد الحسنأ

 تیره  را اشآینهمؤمن، نور است و از نور، و شیطان، تاریکی و از تاریکی است. اگر تاریکی به مؤمن برسد و 
ْیَطاِن ﴿:  سازد  تار  را  بصیرتش  و  نماید َن الشَّ ُهْم َطاِئٌف مِّ ْیَطاِن َنْزٌغ .... ِإَذا َمسَّ َك ِمَن الشَّ ا َینَزَغنَّ به نور خداوند   ﴾َوِإمَّ

 پناه متعال خدای نور به است رسیده او به كه ظلمتی از و كندمی یاد را او و بردسبحان و متعال پناه می
باز   وی  سوی  به  بصیرتش  گرفته،  كناره  او  از  آمده  سراغش  به  كه  ظلمتی  و  گیردگاه نور او را فرا میآن.  جویدمی
ْبِصُروَن ﴿: گرددمی ُروْا َفِإَذا ُهم مُّ ُه َسِمیٌع َعِلیٌم ..... َتَذكَّ . وارد شدن ما به این زندگی دنیوی، ﴾.... َفاْسَتِعْذ ِباللِه ِإنَّ

 شوندمی  متذكر  تقواپیشگان.  باشدنمی  است،  رسیده  ما  به  كه  شیطان  و  ظلمت  هایگونه  از  ایچیزی جز گونه
 آرامش  خدا  یاد  به  هایشانآنان كه ایمان آوردند و دل):  گردندمیباز    اندآمده  آن  از  كه  نوری  یعنی  خود  مبدأ  به  و

 .(٣)(یابدمی آرامش هادل خدا، یاد با كه باشید آگاه. یابدمی
 احمد الحسن  
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ُدورِ ﴿: تفسیر  ۳۰۶پرسش  اِت الصُّ
َ

ُه َعِلیٌم ِبذ ُه .... ِإنَّ
َّ
ِإن َیَشِأ الل

َ
ِه َكِذًبا ف

َّ
ی الل

َ
َتَری َعل

ْ
وَن اف

ُ
ول

ُ
ْم َیق

َ
 ﴾أ

مْ ﴿املنار ة:  اييةما تحس  : ٣٠٦ / السال
َ
ول وحَ  أ ِ  َعَلى اْفرَتَو َيق   َيْمِتمْ  ا ة   َيَشأِ   َفِإح َ ِهباخ  ا ة

ورِ  ِبَهاتِ  َعِليمٌ  ِإنةم   ِبَكِلَماِتمِ  الَْحقة  َوي ِحقُّ  الَْناِهَل  ا ة   َوَيْم     َقْلِنَ   َعَلى د   .(1) ﴾الصُّ
 قم املقدسة -أبو علي  :املرسل

 نهدبخواهد بر دل تو ُمهر می خدا اگر. بنددمی دروغ خدا بر گویندیا می): چیست مبارک یتفسیر این آیه
 .(2)(است دانا گذردمی هادل در چه هر به او. گرداندمی ثابت را حق و محو را باطل خود كلمات  با خدا و

 قم مقدسه  -فرستنده: ابوعلی 

ر  ا ة  ﴿قال تعالى:  واليت قنلها باييةمرتنبة  اييةهه  الجواب:  ِلَ  الةِهي ي َيش  ِعَناَد   الةِهيَن ََ
ْو حَ  ْربَى َوَمْن َيْقرَتِ ةَ يِف الْق  ْدراخ ِإحة امْلََودة

َ
ْم َعَلْيِم أ ل ك 

َ
ْسأ

َ
ْل ح أ اِلَحاِت ق  وا َوَعِمل وا الصة َسَنةخ نَِزْد َلم  ِفيَها  آَمن 

ورٌ  وٌر َشك  َ َمح  ْسناخ ِإحة ا ة ِ َ ِهب   *ح  ول وَح اْفرَتَو َعَلى ا ة ْم َيق 
َ
اخ َفِإْح َيَشِأ ا ة  َيْمِتْم َعَلى َقْلِنَ  َوَيْم   أ

ورِ  د    .(٣)﴾ا ة  الَْناِهَل َوي ِحقُّ الَْحقة ِبَكِلَماِتِم ِإنةم  َعِليٌم ِبَهاِت الصُّ

این همان چیزی است كه خدا به آن ): فرمایدمی كه است خودش از قبل یپاسخ:این آیه، مرتبط با آیه
 مزدی   رسالت  این  بر:  بگو.  دهدمی  مژده  آن  به  اند،كرده  شایسته  كارهای  و  اندنش كه ایمان آوردهگروه از بندگا

 كه افزاییممی اشنیکویی به كند نیکی كار كه هر و خویشاوندان داشتن دوست مگر كنمنمی طلب شما از
 و  نهدخدا بخواهد بر دل تو ُمهر می اگر. بنددمی دروغ خدا بر گویندمی یا*  است شکرپذیر و آمرزنده خداوند

 .(4)(گذرد دانا استمی هادل در چه هر به او. گرداندمی ثابت را حق و محو را باطل خود كلمات با خدا
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ْو َحَسَنةخ ﴿ :فقولم تعالى ْربَى َوَمْن َيْقرَتِ ةَ يِف الْق  ْدراخ ِإحة امْلََودة
َ
ْم َعَلْيِم أ ل ك 

َ
ْسأ

َ
ْل ح أ نَِزْد َلم  ِفيَها  ق 

ْسناخ  فمن يوالي حجة اهلل    ووالزيادة وحية السابقني  وووحيتهم حسنة  و(ع)محمد  آلاملراد منها    ﴾ح 
 واألوصياء  األنيياءالوحية السابقني من  أصحابدر العمل مع أيعبى لم  )ع(محمد آليف زمانم من 

 .  و ها من يكهب حجة اهلل يف زمانم يك ي ممن  هب الحج  السابقني و)ع(املرسلني

 داشتن  دوست مگر كنمبگو: بر این رسالت مزدی از شما طلب نمی)منظور از این سخن خداوند 
است. والیت آنها همان حسنه   )ع(  آل محمد   ،(افزاییممی  اشنیکویی  به  كند  نیکی كار  كه  هر  و  خویشاوندان

در زمانش را  )ع( ی )زیادت(، والیت سابقین است. پس كسی كه حجت خدا از آل محمد)نیکویی( و فزون
را عطا  شده پیروی كند، خداوند به او پاداش عمل با اصحاب والیت گذشته از انبیا و اوصیای فرستاده

 شودنی نوشته میكسا یزمره در كند، تکذیب را زمانش در خدا حجت كه كسی صورت  همین به و فرمایدمی
 . اندكرده تکذیب را پیشین هایحجت كه

امِلِنَي َعَهاب﴿  :قال تعالى
ْعَتْدنَا ِللظة

َ
اِس آَيةخ َوأ ْم ِللنة ْم َوَدَعْلَناه  ْمَرْقَناه 

َ
َل أ س  ب وا الرُّ ةا َ هة اخ َوَقْوَم ن وخ  مَل

ِليماخ 
َ
واملنافقوح اتهموا   و)ع( ولكن اهلل اعتربهم مكهبني لكل الرسل  اخ  هبوا نوح  أنهمفمع    و(1) ﴾أ

)وبالنسنة للمنافقني هو الحكم الدنيوي   اإلمامةيستأَر بمقام  أحيريد  بأنم )ص(رسول اهلل
يف مجالسهم ويتهمونم صلوات اهلل  )ص(خهوا يشنعوح على رسول اهللأبذتم ولها  ألهلفحسي( 

 اخ نم يمص بها علي إ أو ويف حقهم ايياتبذتم ويتقول على اهلل هه   أهلهو الهي يريد  بأنمعليم 
م   ﴿  : قولم تعالى  و)ص(وفاهمة عليهم وأبناءهم املعصومني من عند  ْهِهَي َعْنك  ِإنةَما ي ِريد  ا ة  ِلي 

ْم َتْبِه اخ  َر   ْهَل الَْنذِْت َوي َبه 
َ
ْدَ  أ متوقع من املنافقني عندما يروح رسول   أمروهو  و( 2)﴾الر 

وعندما يسمعوح  اييةو( ويقرأ هه   ليهما السةم عند باب علي وفاهمة )ع يقف  ل يوم  )ص( اهلل
  م   هاروح من موىس(. اخ علي  إح) :يقول  )ص(رسول اهلل

و قوم نوح را چون پیامبران را تکذیب كردند غرق كردیم و آنها را برای مردم عبرتی ): فرمایدخداوند می
. اگرچه آنها نوح را تکذیب كردند ولی خداوند آنها را (٣)(ایمكردهكاران عذابی دردآور آماده  ساختیم و برای ستم

را  )ص(خدا  پیامبر منافقین،. است گرفته نظر در اندرا انکار نموده )ع( به عنوان كسانی كه تمام پیامبران
بیتش منحصر داری دنیوی بود، به اهل زمام فقط آنها دید از كه را امامت مقام خواهدمی كه كردندمتهم می

كه او از  كردندمی متهم را ایشان و زدندطعنه می )ص( گرداند، لذا در مجالس و محافل خود به آن حضرت 
 دیگر عبارت  به یا و دهداوند نسبت میخد به دروغ به آنها حق در را آیات  این و كنداهل بیتش هواداری می
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ای ) مانند دهد،می اختصاص آنها معصوم فرزندان و فاطمه و علی به را آیاتی خودش جانب از حضرت  آن
. از منافقانی كه (1)(كند و شما را چنان كه باید، پاک گردانددور  شما از را پلیدی خواهداهل بیت، خدا می

 كه  شنیدندمی  و  كندمی  قرائت  را  آیه  این  و  ایستدمی  )ع(هر روز بر در خانه علی و فاطمه  )ص(خدا  رسول  دیدندمی
 :»علی برای من مانند هارون برای موسی است«. چنین رفتاری دور از انتظار نبود. فرمایدمی )ص(خدا پیامبر

هه   وعلى حر ة املنافقني وتقوحتهم اخ فكانت هه  الكلمات املقدسة يف القرآح الكريم رد
و )ع(بذتم أهلبمودة  )ص(الرسول وشكر الرسول وحي ومودة الرسول إرضاءاليت حصرت  اييات

ْربَى ﴿ ةَ يِف الْق  ْدراخ ِإحة امْلََودة
َ
ْم َعَلْيِم أ ل ك 

َ
ْسأ

َ
ْل ح أ   .﴾ق 

این كلمات مقدس قرآن كریم پاسخی به حركات و سخنان آن منافقین بود؛ آیاتی كه خوشنودی پیامبر، 
: نمودتشکر از آن حضرت و دوستی و مودت ایشان را به دوست داشتن اهل بیتش منحصر و محدود می

 .(خویشاوندان داشتن دوست مگر كنمشما طلب نمی بگو: بر این رسالت مزدی از)

رسول من اهلل سنحانم فكيف يدعوح   اخ محمد بأحة  أصةخ ي منوح  ح وأنهم  حال املنافقني َم بنية 
بل هم  ويرضا  َم يتهمونم بالتقول على اهلل سنحانم وتعالى بما ح )ص(بمحمد باإليماح راهراخ 

ويتهمونم سنحانم وتعالى  والحق ومحق الناهل إَناتاهلل سنحانم وتعالى عادز عن  أحة  نوحيظ
ول وَح اْفرَتَو  ﴿ إليهمو أرسلم( بحال من  ن اخ  العليم بهات الصدور بالجهل )تعالى اهلل علواخ  ْم َيق 

َ
أ

ِ َ ِهباخ َفِإْح َيَشِأ ا ة  َيْمِتْم َعَلى  َقْلِنَ  َوَيْم   ا ة  الَْناِهَل َوي ِحقُّ الَْحقة ِبَكِلَماِتِم ِإنةم  َعِليٌم  َعَلى ا ة
ورِ  د   . ﴾ِبَهاِت الصُّ

 خداوند یسپس اوضاع و احوال منافقین را تبیین نموده و گفته كه آنها اصواًل به این كه محمد فرستاده
 سخنانی كه كنندمی متهم را او سپس و ادعا را حضرت  آن به گرویدن ظاهر در چطور آورند؛نمی ایمان است

 متعال  و سبحان خداوند كه پندارندمی چنین آنها حتی! نیست؟ او رضای مورد كه بسته خدا به دروغ روی از
 هاابت گرداندن حق و محو نمودن باطل ناتوان است و خداوند سبحان و متعال را كه به هر چه در دلث از

 تعالی!  دارد  جهل  و  است  اطالعبی  فرستاده،  برایشان  كه  كسی  حال  از  كه  كردندمی  متهم  است،  آگاه  گذردمی
 كلمات با خدا و نهدبخواهد بر دل تو ُمهر می خدا اگر. بنددمی دروغ خدا بر كه گویندیا می)! كبیرا علوا الله

 .(است دانا گذردمی هادل در چه هر به او. گرداندمی ثابت را حق و محو را باطل خود

 
 .٣٣احزاب:  - 1



 

 30                                                                                                                          (چهارم)جلد  های روشنگر بر بسرت امواج  اپسخ
 

نوع بمنعم عن احستقنال  قولم    وحا: المتم على القلي نوع﴾ِإْح َيَشِأ ا ة  َيْمِتْم َعَلى َقْلِنَ  ﴿
ْم َعَهاٌب َعِظيمٌ ﴿ :تعالى بَْصاِرِهْم ِمَشاَوةٌ َوَله 

َ
ل وِبِهْم َوَعَلى َسْمِعِهْم َوَعَلى أ  .(1) ﴾َخَتَم ا ة  َعَلى ق 

: ُمهِر بر قلب بر دو نوع است: یک نوع آن به معنای جلوگیری از ،(نهدبخواهد بر دل تو ُمهر میاگر خدا )
شان شان مهر نهاده و بر روی چشمانگوش  بر  و  هایشانخدا بر دل):  آیه  این  مانند  باشد؛استقبال )پذیرش( می

 .(2)(بزرگ است عذابی برایشان و است ایپرده

َفِإْح َيَشِأ ا ة  َيْمِتْم ﴿ : قولم تعالى ولكل الجهات أولجهة معينة  اإلصدار ونوع بمنعم عن 
ولجهة معينة هم أولئ  الهين وادهو  ومن تابعهم على    اإلصدار و فهنا املراد منعم عن  ﴾َعَلى َقْلِنَ  

  إلى   )ع(وقد تحقق هها بانتقالم  وورفع مقامهم ومنصنهم الهي نصنهم اهلل فيم  )ع(بذتم  أهلرفع  
 روحي فدا . األعلىاملأل 

: آیه  این  مانند  باشد،می  هاو نوع دیگر آن جلوگیری از اعالن و انتشار در جهتی مشخص یا در تمامی جهت
اعالن و در جهتی معین است؛ یعنی  . در اینجا مراد، جلوگیری از،(نهداگر خدا بخواهد بر دل تو ُمهر می)

از قبول مقام و منصبی كه خداوند آنها را به آن  امتناعو  )ص( كسانی كه در نپذیرفتن اهل بیت آن حضرت
به مأل اعلی   )ص(  شدند و با انتقال حضرت پیامبر  مواجهمنصوب فرموده است و نیز پیروان و تابعان آنها، با او  

 ای او باد!محقق گشت. جانم فد اتفاقاین 

اهلل   ووهم  لمات اهلل يمح )ع(: وبآل محمد﴾َوَيْم   ا ة  الَْناِهَل َوي ِحقُّ الَْحقة ِبَكِلَماِتمِ ﴿
 أبذتم أمو شئتم اإللهيالناهل ويحق الحق رمم مكر م وتمبيبكم وهعنكم ب نصذنهم 

) لمات اهلل(   )ع(ل محمدآاهلل الناهل ويحق الحق ب وسيمح ومن تعرتضوح على تنصذي اهلل يا
ِتَل انَْقَلْنت ْم َعَلى  ﴿  :قال تعالىو  وبقائمهم ْو ق 

َ
َفِإْح َماَت أ

َ
ل  أ وٌل َقْد َخَلْت ِمْن َقْنِلِم الرُّس  ٌد ِإحة َرس  َحمة َوَما م 

 َ رة ا ة ْم َوَمْن َيْنَقِلْي َعَلى َعِقَنْيِم َفَلْن َيع  ْعَقاِبك 
َ
اِ ِرينَ أ فارتدادهم   و(٣) ﴾َشذْئاخ َوَسَيْجِزي ا ة  الشة

َ َشذْئاخ ﴿  وومحاولتهم محق الحق واَنات الناهل رة ا ة نم  أح اهلل سنحانم وتعالى   ي  أل  ؛﴾َلْن َيع 
َوَيْم   ا ة  الَْناِهَل َوي ِحقُّ الَْحقة ﴿ )ص(بعد محمد )ع(ل محمدآالناهل ويحق الحق ب ويمح

الحق   إحقاقَر لعمل املنافقني على الن يجة اليت يريدها اهلل سنحانم وتعالى )وهي  أفة    و﴾اِتمِ ِبَكِلمَ 

 
 . 7البقرة:  -1
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ْم َوِإْح َ اَح  ﴿ ويف النهاية( مهما  اح مكرهم عظيماخ  ه  ِ َمْكر  ْم َوِعْنَد ا ة وا َمْكَره  َوَقْد َمَكر 
ْم ِلََت وَل ِمْنم  الِْجَنال   ه   .(1) ﴾َمْكر 

كه كلمات خدایند،  )ع( : خداوند با آل محمد،(گرداندكلمات خود باطل را محو و حق را ثابت میو خدا با )
 به  نسبت شما كه هاییطعنه و هاتوطئه و هانیرنگ رغمعلی گرداند،باطل را محو و حق را استوار و پابرجا می

كسانی كه به تنصیب  ای. نخواهید چه و بخواهید چه دارید؛می روا است داده آنها به خداوند كه منصبی این
)كلمات خدا( و با  )ع(محمد  آل با را حق و كرد خواهد نابود و محو را باطل خداوند! كنیدالهی اعتراض می

جز این نیست كه محمد، پیامبری است كه پیش از او ): فرمایدمی متعال خداوند. بخشدقائم آنها تحقق می
 بازگردد  كه كس  هر  گردید؟می شود، شما به آیین پیشین خود باز  كشته  یا  بمیرد  اگر  آیا.  اندپیامبرانی دیگر بوده

. ارتداد و تالش آنها عبارت (2)(داد خواهد پاداش را گزارانسپاس خداوند و رسانید نخواهد خدا به زیانی هیچ
زیرا خداوند سبحان و متعال   ،(هیچ زیانی به خدا نخواهد رسانید)است از محو كردن حق و تثبیت باطل كه 

و )استوار گرداند:    )ع( حق را با آل محمد  )ص(  چنین مقرر داشته است كه باطل را محو سازد و پس از محمد
 خدای كه ای. بنابراین اقدام منافقین بر نتیجه،(گرداندثابت میخدا با كلمات خود باطل را محو و حق را 

 چند  همان احقاق حق در نهایت امر است( هیچ تأثیری نخواهد داشت، هر  كه)  فرموده  اراده  متعال  و  سبحان
آگاه هاینیرنگ از خداوند و نمودند اجرا را خود هایآنان نیرنگ)نیرنگ آنها بسی بزرگ و عظیم باشد:  شان 

 .(٣)(شدمی افکنده زیر به هاان كوههایشهر چند از نیرنگ بود

ْم ِلََت وَل ِمْنم   ﴿يقول: ) )ع(سمعت أبا عند اهلل  : قال وعن دميل بن درات ه  ِإْح  اَح َمْكر 
 .(٤) وإح  اح مكر ب  العناس بالقائم لَتول منم قلوب الردال( و﴾الِْجنال  

 ﴾َوِإن َكاَن َمْکُرُهْم ِلَتُزوَل ِمْنُه اْلِجَباُل ﴿ یدرباره )ع( عبد الله ابااز جمیل بن دراج نقل شده است: شنیدم 
نیرنگ بنی عباس نسبت به : وإن كان مکر بني العباس بالقائم لتزول منه قلوب الرجال »هر چند فرمودمی

 .(٥)«سازد متزلزل و بركند جا از را مردمان هایقائم چنان باشد كه دل

 
 . 46إبراهیم:  -1
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ورِ ﴿ د  : التحتوا لعلكم ته روحو ولتكوح الحجة عليكم تامة وبالبة ﴾ِإنةم  َعِليٌم ِبَهاِت الصُّ
ْي حبد  إح  أح واعلموا  والناسبهات الصدور وهو اهلل سنحانم وتعالى ح  اخ يكوح عليم أحالهي ي نص 

ْي  ح )ص(اخ محمد َو ِإحة َوْحٌي ي وَحى ﴿يتكلم ِمْن نحسم ولذ  هو َمْن ي نص    .(1)﴾ِإْح ه 
  أحمد الحسن

: قدری توجه كنید، شاید متذكر شوید و حجت بر شما تمام و ،(است دانا گذردمی هااو به هر چه در دل)
 سبحان  خدای او و باشد آگاه گذردمی هادل در كه چه هر به باید الزاماً  دهد،رسا گردد: كسی كه منصب می

 نیست   كسی  همان  او  و  گویدخود سخن نمی  جانباز    )ص(محمد    حضرت   كه  بدانید  و!  مردم  نه  است  متعال  و
 . (2)(شودمی وحی چهنیست این سخن جز آن): دهدمی منصب كه

 احمد الحسن 

****** 

 زخرف  در مبین«  »رسول و  دخان یمبین« در سوره : »رسول ۳۰۷پرسش 

نةى﴿ :سور  الدخاح يف ورد: ٣٠7 / السال
َ
م   أ ْ َرو َله  مْ  َوَقدْ  اله  وٌل  َداءه  ِننيٌ  َرس  والسيد   و(٣)﴾مُّ

ولم ترد هه     وحمد الحسن هو الرسول املننيأو  : يقول  22ص  2ت  األعدادبياح الحق والسداد من    يف  )ع(
 . ةمرة واحد إحح آالقر يف

وٌل ﴿و  2٩سورة الزخرو    يف  ةمودود  اييةهه     إح م  الَْحقُّ َوَرس  ْم َحاة َداَءه  بَْل َمتةْعت  َه  حِء َوآبَاَءه 
ِننيٌ    .﴾م 

ورسول  ريم فقالوا ورسول   م ةخ   الزخرو مما وقع فيها التحريف  يف  اليت  اييةهل هه     الس ال:
 ؟ آخريل أولها ت و أم )ع(النقل عن السيد يف  اخب وا اإلخوة و أممنني

   .والحمد هلل رب العاملني

 
 . 4النجم:  -1
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  ( 1)(شد  مبعوث   آنها  بر  روشنگر  ایفرستاده  چون  آنکه  حال  پذیرند؟كجا پند می):  است  آمده  دخان  یدر سوره
 احمد روشنگر، یاین فرستاده»: فرمایدمی ۲۲ یصفحه ۲در كتاب »بیان حق و سداد« جلد  )ع(و سید

 عبارت فقط یک بار در قرآن آمده است«. این و است الحسن
 آنگاه   تا  كردم  مندشان را از زندگی بهرهمن اینان و پدران)نیز آمده است:    ۲۹  یآیه  زخرف  یاین آیه در سوره

 .،(آمد سویشان به آشکار ایفرستاده و حق كه

دستخوش تحریف شده است؟ یعنی  كه است آیاتی جزو آمده، زخرف یسوره در كه ایسؤال: آیا این آیه
دچار خطا   )ع(سید    بیان  نقل  در  برادران  یا  مبین«؟  »رسول  اندبه عنوان مثال »رسول كریم« بوده ولی آنها گفته

 دارد؟ دیگری تفسیر و تأویل كه این یا اند؟شده
 و الحمد لله رب العالمین.

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب: 

 . واملهديني وسلم تسليماخ  األئمةل محمد آوصلى اهلل على محمد وو والحمد هلل رب العاملني

 ...  وعليكم السةم ورحمة اهلل وبر اتم

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

 وعلیکم السالم و رحمة الله و بركاته....

ِننيٌ  ...........﴿ وٌل م  ْم َرس    .(2) ﴾َداَءه 

ِننيٌ  ................﴿ وٌل م  م  الَْحقُّ َوَرس    .(٣)﴾َداَءه 

  .(٤)  )و لمة رسول منني لم تأتي يف القرآح إح مرة واحدة هي يف سورة الدخاح(

 .(٥)(شد مبعوث آنها بر روشنگر ای.... فرستاده)

 
 . 1٣دخان:  - 1
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 .(1)(آمد سویشان به روشنگر ای.... كه حق و فرستاده)
 .(2)«است دخان ی»رسول مبین« فقط یک بار در قرآن آمده و آن هم در سوره ی»كلمه

  و يف سورة الدخاح عن ما داء يف سورة الزخرو بالهات  اييةهه   أمزي أحبهه  الكلمة  أردت
يحسي عدد من داءهمو   األعدادفحيها لم يرد فقط رسول منني بل الحق ورسول مننيو ومن دهة 

ِننٌي( ويف سورة الدخاح فقط الهي داءهم ) وٌل م  الَْحقُّ  )يف سورة الزخرو فالهي داءهم  أما وَرس 
ِننٌي( وٌل م  نم لو  اح الكةم يف موضع آخر م  الحساب ربما يحصل وهم  أمع    ؟فأين التكرار   َوَرس 

الحرو الواحد يب     أحنم يحصل وهم مع معرفة القارئ  أ  أرنوالكةم يف الحساب فة    أما  وملن يقرأ
لتبي  الحساب وبالتالي فهو   فحرو الواو الهي لحق بكلمة رسول منني  او   والحساب تماماخ 

ِننٌي(لجعل   او   وٌل م  ِننٌي(عن ) تمتلف تماماخ  )َرس  وٌل م  موضوع  -يف الحساب  األقلعلى  َوَرس 
    .العناد أعما  إح إحاللهم  وتكررت إنهايقول  أح ألحد إَحفكيف يمكن  و- الكةم

 است  آمده زخرف یسوره در كه چهآن با دخان یسوره یمنظورم از بیان این كلمه آن است كه تفاوت آیه
نمایم. در این آیه فقط »رسول مبین« نیامده بلکه »الحق و رسول مبین« آمده است و مقدار عددی آن  بیان را

ِبیٌن« بوده ولی در  دخان یسوره در. شوداز »جاءهم« محاسبه می كسی كه به سویشان آمده فقط »َرُسوٌل مُّ
ِبیٌن« بوده است. حال، تکرار عبارت كجا است؟ شان آمده »اْلَحقُّ َوَرُسوٌل سراغ به كه چهآن زخرف یسوره  مُّ

 چنین محاسبات  مورد در ولی باشد داده رخ( تکرار) بسا چه محاسبات، گرفتن درنظر بدون از نظر خواننده
. دهد تغییر را محاسبات  تمام تواندمی حرف یک كه باشد داشته توجه باید خواننده و است نداده رخ چیزی

»رسول مبین« اضافه شده است برای این كه محاسبات را تغییر دهد كافی است و  ی»واو« كه به كلمه حرف
ِبیٌن« متمایز سازد ـ ِبیٌن« را با »َو َرُسوٌل مُّ  كه  محاسبه  و  شمارش  بحث  در  حداقلبنابراین برای این كه »َرُسوٌل مُّ

عبارت تکرار شده است؟  این بگوید كسی ستا ممکن چطور بنابراین كند؛می كفایت ـاست ما سخن موضوع
 !باشد ساخته كورش سریمگر آن كه عناد و خیره

نم  أواملماهي بالكةم يعد نحسم ممن اختص بالحساب والكةم دواب على س الم فاملحروُ  
 يحهم. 

 
 .29زخرف:  - 1
 .2بیان حق و سداد: ج  - 2
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مخاطب این سخنان خود را در علم شمارش، خبره قلمداد كرده است و این سخنان، پاسخی به پرسش او 
 . كندمی درک و فهمدمی را آن او كه است این بر فرض و باشدمی

فالرسول املنني يف سورة الزخرو لذ  هو الرسول  و  قنلها وبعدها  وما  ايي نيولزيادة الحائدة تدبر  
نم يف سورة أعلى تميزي الرسول املنني يف سورة الدخاحو ححظ  أ دتولهها  واملنني يف سورة الدخاح
ْم  ﴿  :وادهوا بم الحق الهي داء مع الرسول املنني  وإنكار الزخرو يودد  حر   بَْل َمتةْعت  َه  حِء َوآبَاَءه 

ِننيٌ  وٌل م  م  الَْحقُّ َوَرس  م  الَْحقُّ َقال وا َهَها ِسْحٌر   *َحاة َداَءه  ةا َداَءه  وحَ َومَل و بذنما يف (1)﴾َوِإنةا ِبِم َ اِفر 
وٌل ﴿ :سورة الدخاح هناا التواء وتولي وادهوا بم الرسول املنني ْم َرس  ْ َرو َوَقْد َداَءه  م  اله  نةى َله 

َ
أ

ِننٌي  َعلةٌم َمْجن وحٌ  *م   .(2) ﴾َ مة َتَولةْوا َعْنم  َوَقال وا م 

»رسول   همان  زخرف،  یقبل و بعد از آنها تدّبر نما. »رسول مبین« سورهبرای درک بهتر، در این دو آیه و آیات  
 مالحظه. امورزیده تأكید دخان یسوره در مبین رسول تفاوت بر دلیل همین به. نیست دخان یمبیِن« سوره

اینان و من ): شودمی مشاهده آید،می مبین رسول با كه حقی برابر در انکار و كفر زخرف، یسوره در كه كن
* چون حق بر  آمد سویشان به روشنگر ایفرستاده و حق كه آنگاه تا كردم مندشان را از زندگی بهرهو پدران

 رویگردانی دخان  یدر حالی كه در سوره   (٣)(آوریمآنها آشکار شد گفتند: این جادو است و ما به آن ایمان نمی
 بر  روشنگر  ایفرستاده  چون  آنکه  حال  پذیرند؟پند می  كجا):  شود»رسول مبین« دیده می  با  مواجهه  هنگام  در

 .(4)(است یافته تعلیم است ای* از او رویگردان شدند و گفتند: دیوانه شد مبعوث  آنها

ألنم   ؛وح يحل ملسلم أح يلتوي عليمو فمن فعل َل  فهو من أهل النار  …) :)ع(وعن اإلمام الناقر 
 .(٥)يدعو إلى الحق وإلى هريق مستقيم( 

 هر و برگرداند، .... برای مسلمان جایز نیست كه از آن روی)روایت شده است كه فرمود:  )ع( از امام باقر
 .(6)كند(می دعوت مستقیم راه به و خواندمی به حق فرا او كه چرا است آتش اهل از كند چنین كس

 
 .٣٠ –  29الزخرف:  -1
 .14 –  1٣الدخان:  -2
 . ٣٠و  29زخرف:  - ٣
 . 14و  1٣دخان:  - 4
 . 264محمد بن إبراهیم النعماني: ص  – الغیبة  -٥
 . 264غیبت نعمانی: ص  - 6
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الرسول املنني يف سورة  و أمافالرسول املنني يف سورة الزخرو داء معم الحق و حروا بالحق
 الدخاح فهو يدعو للحق الهي داء و حروا بم. 

 أحمد الحسن  

»رسول مبیِن«   ولی  ورزیدند،  ُكفر  حق  به  آنها  و  است  آمده  حق  زخرف،  یبنابراین همراه »رسول مبیِن« سوره
 . كندمی دعوت  ورزیدند، كفر آن به و آمده كه حقی به دخان، یسوره

 احمد الحسن  

****** 

 هاعبارت   برخی ی: نظر سید احمد الحسن)ع( درباره ۳۰۸پرسش 

 : ٣٠٨ / السال

 ؟ حمدأ إحح الم  أوعليو  إحح الم  أومحمدو  إحهو قول  سيدي يف قول: ح الم  ما :1س

ح   وحمدأ إحح معصذذذذوم   أوحمدو  أ إحعلي ح مهدي   إحهو قول  سذذذذيدي يف قول: ح فا  ما :2س
ح  أشذهد  أو أ و  حمد هو احلم وح الم مألمو   إحوح سذجود   وحمدأ  إح إمامح   أوامل شذابهاتو    إح تاب  

حمذد هو أو أ وحمذد املرفوعأ اح ألحمذدو نيو ح فت  مننيحمذد صذذذذذاحذي الحت  املنأحمذدو أح إح الذم 
 ؟حمدأوح حجة اح  وو ح قرآح اح امل شابهاتأ وحمد هو(أي )أ وشار بذ هويم يلإحمد أو أ واملعنود

 املرسل: شيخ دهاد األسدي

 احمد؟  اال  اله  ال  علی،  اال  اله ال  محمد،  اال  اله  ال:  چیست  سخنان  این  ی: سرورم! نظر شما درباره۱سؤال  
 معصوم  ال  یا  احمد،  اال  مهدی  ال  علی،  اال  فتی  ال:  چیست  سخنان  این  ی: سرورم! نظر شما درباره۲سؤال  

 احمد ،(نیست روا او برای جز سجودی) له اال سجود ال و احمد اال امام ال متشابهات، اال كتاب  ال احمد، اال
حمد، احمد صاحب ا  اال  اله  ال  ان  اشهد  یا(  نیست  خدایی  او  جز  و  است  خدا  همان  احمد)  غیره  اله  ال  و  االله  هو

فتح المبین است، ال فتح مبین اال ألحمد )فتح مبین فقط از آِن احمد است(، احمد مرفوع است یا احمد 
همان معبود است، یا این احمد است كه با »هو« به او اشاره شده یعنی احمد »هو« است، یا قرآنی جز 

 د نیست؟متشابهات و حجتی جز احم
 فرستنده: شیخ جهاد االسدی 
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم  الجواب:

 . الحمد هللو وصلى اهلل على محمد وآل محمد األئمة واملهديني وسلم تسليماخ 

اهلل وحد   إحالم  ح أحشهد أ ولم سنحانم وتعالى أبقيتمفماَا  إليمو وأتوباستبحر اهلل ربي  /2و1
املبلقة ولم الربوبية   اإللوهيةلم  ولم يتمه صاحنة وح ولداخ  صمداخ  رداخ حد فأ واحداخ  إلهاخ شري  لم  ح

 بم سنحانم.     إحقوة  حول لهم وح املبلقة و ل من سوا  خلقم ح
 أحمد الحسن

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

شهادت  ؟!اید: استغفر الله ربی و اتوب اله. پس دیگر برای خدای سبحان و متعال چه باقی گذاشته۲و  ۱
 نیازبی و یگانه احدِ  واحدِ  سبحاِن  خدای او و ندارد، شریکی او و نیست یگانه خدای جز خدایی كه دهممی

 او، ماسوای چه هر و است او آِن  از مطلق ربوبیت و مطلق الوهیت. نیست فرزندی و همسر را او و است
 نیست.  سبحان خدای به جز قوتی و نیرو هیچ را آنها و باشدمی او یآفریده

 احمد الحسن  

****** 

 : نظر در باب صحابه و تبرک جستن با قبور و دشمنی مرجعیت با دعوت ۳۰۹پرسش 

  :الحاضل اإلمام : أيها٣٠٩  / السال

 ؟الصحابةماَا تقول عن  :1س

 ای امام فاضل! 
 چیست؟ صحابه ی: نظر شما درباره۱سؤال 

) ها( عن الحسذذذاب يوم  هل يجوز التربا بالقنور وامليشذذذ على الجمرو واح علي مسذذذ ال :2س
  ؟القيامة
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قیامت   : آیا تبرک به قبور و راه رفتن بر روی آتش جایز است؟ و آیا برای انجام این كار در حساب روز۲سؤال  
 شوم؟بازخواست می

 أيهامنهمو واهلل   أنت  نيهال  الشذيعةسذتاني وبعع علماء  ذ السذ   الشذيعة: ملاَا يقاتلون   ٣س
ح تظهر بعع  اإلمذام أيهذاوملذاَا  والحق إلىبذ  لكن ملذاَا ح تظهر وتذدعو النذاس  أؤمن أنذا اإلمذام

 الصذذحابةيلعنوح ويسذذنوح    الشذذيعةبعع    اإلمام أيها املصذذدقني ب  لكن أولواهلل    وأنااملعجزات  
 اإلمام أيها أنتفهل    أدمعنيولم وصذذحنم  آالرسذذول صذذلى اهلل عليم وعلى   زودة امل منني أم  وعائشذذة

 لكن  باألسذئلةعلي     أَقلت نت    إَا آسذف أناالحاضذل    اإلمام  أيها  ؟الصذحابةوتسذي  ممن تلعن
 .ممكن بأسرع أسئليتتجاوب  على  أح أردوا

 السعودية -اهلل املرسل: عند 

: چرا شیعیانی مانند سیستانی و برخی علمای شیعه كه خود شما هم از جمله آنها هستی، با شما ۳سؤال 
 مردم و شوینمی آشکار چرا ولی آورمسر جنگ و كارزار دارند؟ ای امام! به خدا سوگند من به شما ایمان می

 كه  هستم كسی اولین والله من و سازینمی ظاهر معجزاتی! امام ای چرا و كنی؟نمی دعوت  حق سوی به را
 صلوات   كه  پیامبر  همسر  المؤمنینیعیان، صحابه و عایشه امش  برخی!  امام  ای  ولی.  كندمی  تصدیق  و  تأیید  را  تو
 همان جزو هم شما آیا! امام ای. كنندمی لعن و سّب  را باد او یصحابه یهمه و او آل و او بر خداوند درود و

بار شدم گران  شما  بر  هاسؤال  این  با  من  اگر!  فاضل  امام  ای  كنند؟می  لعن  و  سّب   را  صحابه  كه  هستی  كسانی
 .دهی پاسخ هایمسؤال به ممکن زمان ترینمتاسفم ولی از شما خواهشمندم كه در سریع

 عربستان سعودی -فرستنده: عبدالله 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

 .واملهديني وسلم تسليماخ  األئمةل محمد آوصلى اهلل على محمد وو والحمد هلل رب العاملني

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

ونصذرو  ونصذروا دين اهلل   )ص(شذاء اهلل سذ ال  تقصذد بم من آمنوا بالرسذول محمد إح :1ت س
بكذل مذا خولهم ربهم حا ختم لهم بم  ومذاتوا على وحيذة ولي اهلل وحجذة اهلل وخليحذة اهلل يف 

 نذت تقصذذذذذد  ذل من آمن بذالرسذذذذول  إح أمذا وزمذانهم أهذلخ ة  أنهموه حء ح شذذذذذ   وزمذانهم
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من ارتذدوا يف حيذاتذم  )ص(من الذهين آمنوا بذالرسذذذذول محمذد أحعلم افذ  فرتة من الزمن )ص(محمذد
ويف القرآح بيذاح  إيمذانذموضذذذذمر عذدم أرهر ارتذداد  ومنهم من أومنهم من ارتذد بعذد وفذاتذم ومنهم من 

 لحال املنافقني ويف   ي الس  عند السنة والشيعة َ ر للمرتدين.

ایمان  )ص( سؤال، كسانی هستند كه به حضرت محمد: إن شاء الله منظور شما در این ۱جواب سؤال 
 تا دادند نصرت  بود كرده شانارزانی خداوند كه چهآوردند و آن حضرت را یاری كردند و دین خدا را با تمام آن

 تردیدشان وفات یافتند. بیزمان  در  خدا  یخلیفه  و  خدا  حجت  و  خدا  ولّی   والیت  بر  و  شدند  خیر  به  عاقبت  كه  این
 به زمانی یانی باشد كه در یک دورهكس تمام شما منظور اگر ولی هستند؛ خود زمان اهل برتریِن  ادافر  این

ایمان آوردند، در زمان   )ص(  ایمان آوردند، بدان كه برخی از كسانی كه به حضرت محمد  محمد )ص(  حضرت 
 عدم گروهی و كردند علنی را خود ارتداد شانآن حضرت و برخی از آنها پس از وفات او مرتد شدند. برخی

 نیز  شیعه  و سّنی  یسیره  هایاحوال منافقین بیان شده و در كتاب   قرآن  در.  داشتند  نهان  دل در  را  شانایمان
 .است شده ذكر مرتدین اوضاع

 و مذا عمذل بذم إحوالعلم  لذم حجذة  ومواهن العلم إحالذدنيذا  لهذا دهذل  أح علم وفقذ  اهللاو
 على خبر عظيم حا ينظر املرء ما يمتم لم. واإلخةص وما  اح مملصاخ  إحوالعمل  لم رياء 

آگاهیخداوند شما را توفیق دهد! بدان كه دنیا سراسر جهل و   است مگر جاهایی كه كانون علم است   عدم 
 اخالص  روی  از  چهآن  مگر  است  ریا  همگی  اعمال  و  گردد  عمل  آن  به  چهو علوم، همگی حجت است مگر آن

 قرار دارد تا انسان بنگرد كه پایان كار چگونه خواهد بود. بزرگ خطری در هم اخالص و باشد

الهي خلق   األولمنه اليوم   أسذسذمالهي    تلَتم بقانوح اهلل أح نت تريد معرفة الحق  إحفعلي   
ُِ َخِليَحةخ﴾ أرضذذذم:فيم آدم )ع( وهو خةفة اهلل يف  ْر

َ
َْ َقاَل َربَُّ  ِلْلَمَةِئَكِة ِإن ي َداِعٌل يِف األ  و( 1) ﴿َوِإ

 فت من بملحاء اهلل وتنصرهم بكل ما خول  رب 

باشی؛ همان قانون جانشینی خدا بر زمینش كه بند شما اگر طالب حق هستی، باید به قانون خداوند پای
و چون پروردگارت به فرشتگان گفت: من در زمین )را آفرید، بنیانش نهاد:  )ع( از روز نخست كه در آن آدم

 نموده ارزانی شما به خداوند كه چه. پس به خلفای الهی ایمان بیاور و با تمام آن(2)(دهممی قرار ایخلیفه
 .رسان یاری را آنها است،

 
 . ٣٠البقرة:  -1
 . ٣٠بقره:  - 2
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 )ص( بهم سذواء  انوا صذحابة رسذول اهلل محمد  باإليماح  اخ سذواهم من الناس فلسذت مكلح أما 
فإح ختم ل  بم  وآمنت بملحاء اهلل يف  أرضذموبملحائم يف   اإليماحعن  إحم هم فلن يسذأل  اهلل   أم

نزلم أ ما    اإليماحوهها قانوح  واهلل منها أعاَافالنار    وإحيف زمان  فقد نجوت  آخرهمحا  أرضذذم
  – أرضمخلحاء اهلل يف  -الرسل  بأصحاب اإليماحتعالى فهل تجد فيم 

آنها ایمان بیاوری، چه اصحاب رسول خدا حضرت  به كه نیستی مکّلف شما مردمان، دیگر خصوص در
و بازخواست  باشند و چه دیگران. خداوند فقط از ایمان به خلفایش در زمینش از شما سؤال )ص( محمد

خواهد كرد. اگر عاقبت به خیر شدی و به جانشینان خدا در زمینش تا آخرین آنها در زمانت گرویدی، نجات 
ن است، به همان صورت ایما  قانون  همان  این!  گیرد  خود  پناه در  آن  از  را  شما  خداوند كه  آتش؛  وگرنه  اییافته

 در  خدا  جانشینانـ  پیامبران  یاران  و  اصحاب  به  ایمان  از  ایهكه خداوند متعال نازل فرموده. آیا در آن اثر و نشان
  یابی؟می ـزمینش

ت نِذِم  :قذال تعذالى ِ َوَم ِئَكتِذِم َو   لٌّ آَمَن بِذا   بذ ِم َوامْل ْ ِمن وَح  ذ  نِزَل ِإَليْذِم ِمن رة
 
ا أ ول  ِبمذَ سذذذذ  ﴿آَمَن الرة

ْحَرانََ  َربةَنا َوِإَلْيَ  امْلَِص  َهْعَنا م 
َ
ِلِم َوَقال واْ َسِمْعَنا َوأ ن رُّس  َحد  م 

َ
ق  بَنْيَ أ ِلِم حَ ن َحر   (1)  ﴾َور س 

 یهمه و دارد ایمان است شده نازل او به پروردگارش جانب از چهپیامبر، خود به آن): فرمایدمی تعالی حق
 فرقی پیامبرانش از یک هیچ میان دارند ایمان فرستادگانش و هایشا و فرشتگانش و كتاب خد به مؤمنان،

 سوی  به  همه  سرانجام  كه  خواستاریم  را  تو  آمرزِش !  ما  پروردگار  ای.  كردیم  اطاعت  و  شنیدیم:  گفتند.  نهیمنمی
 .(2)(است تو

الهين هم رسذذل أرضذذم  يف خلحاء اهلل  واألئمة  )ص(بماتم الرسذذل من اهلل محمد  اإليماحفعلي    
اليت نقلهذا  )ص( مذا يف وصذذذذيذة نييكم محمذد مهذديذاخ  (12)و إمذامذاخ  (12)وهم  وللنذاس )ص(محمذد

والقرآح  وليلة وفاة م ها  )ص(م   وصذذية لرسذذول اهللحد  أولم ينقل    (رحمم اهلل)الشذذيخ البو   
م  امْلَْوت  ِإح َتَرَا  :ودي الوصية عند حعور املوت يف قولم تعالىأ َحَد  

َ
ا َحَعَر أ ََ ْم ِإ ِ َي َعَلْيك    ﴿

اخ َعَلى امْل تةِقنَي﴾ وِو َحق  ة  ِلْلَواِلَدْيِن َواألْقَرِبنَي ِبامْلَْعر  ية ة مناص من قنول هه  الوصذذية ف  و(٣)َخْ اخ الَْوصذذِ
بممالحة القرآح   )ص(اخ الشذذذذيعة يتهم رسذذذذول اهلل محمد أمالي يمة ومن يردها سذذذذواء من السذذذذنة  

 يمالف قول اهلل سنحانم. أحمن  )ص(وحاشا 
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و ائمه كه  )ص( خداوند، حضرت محمد جانب از شدگانبر شما است ایمان آوردن به خاتم فرستاده
. باشندبه سوی مردم می  )ص(  جانشینان خدا در زمینش هستند؛ همان كسانی كه فرستادگان حضرت محمد

آن را نقل كرده و   آمده كه فقط شیخ طوسی محمد )ص(  حضرت پیامبرتان وصّیت در چهآن طبق ایشان
 هنگام   به  وصّیت زیر، یر آیهمهدی هستند؛ در حالی كه قرآن د ۱۲امام و    ۱۲كس دیگری نقل نکرده است،  

 یهرگاه یکی از شما را مرگ فرا رسد و ِخیری بر جای گذارد، مقرر شد كه درباره):  است  شمرده  واجب  را  مرگ
 ای. بنابراین چاره(1)(و این حقی است برای پرهیزگاران كند وصیت انصاف روی از خویشاوندان، و مادر و پدر
نیست و كسی كه آن را رد كند، چه سّنی باشد و چه شیعه، پیامبر خدا حضرت همتا بی وصّیت این قبول جز

را به مخالفت با قرآن متهم نموده و حال آن كه از آن حضرت بسی دور است كه از فرمایش  )ص( محمد
 خدای سبحان سرپیچی كند. 

والكةم يف الوصذذية هويل ولكن فقط اسذذأل نحسذذ  ولذسذذأل  ل منصذذف نحسذذم السذذ ال 
عنذدمذا مرُ بمرُ   )ص(اخ رسذذذذول اهلل محمذد أحبعذد معرفذة مذا روي يف   ذي املسذذذذلمني  الحتمي

بأنم  تاب يعصذم األمة اليت   )ص(وصذحم رسذول اهلل محمد  املوت هلي ورقة وقلم ليك ي  تاباخ 
فمنعذم عمر ودمذاعذة معذم من  تذابذة هذها الكتذاب يف   ويوم القيذامذة إلىتتمسذذذذذ  بذم من العذذذذةل 

حد أفالسذ ال هو: هل يقنل   و(روفة )رادع رزية الممذ  يف النماري م ةخ حادَة رزية الممذ  املع
من    األمةر يف  تابة هها الكتاب املهم والهي يعصذذذذم  نم قصذذذذة أ  )ص(اخ يتهم رسذذذذول اهلل محمد أح

 ؟قنل وفاتم يوم احَنني ليكتنم أليام انت عند  فرصة  أحالعةل بعد 

ز خودت سؤال كن و هر فرد باانصافی از خودش این سخن در باب وصّیت بسیار است لیکن شما فقط ا
این كه حضرت   بر  مبنی  شده  روایت  مسلمانان  هایكتاب   در  چهسؤال حتمی را بپرسد: پس از مطلع شدن از آن

 كه  گونه آن و بنویسد ایهنگامی كه به بیماری مرگ مبتال شد، ورق و قلمی خواست تا نوشته)ص(  محمد
توصیف نمود امِت متمسک به آن را تا روز قیامت از گمراهی محفوظ می دارد، ولی ُعَمر و چند نفر  خودش

شنبه( مانع از نوشتن این كتابت شدند )مصیبت روز پنج الخمیس رزیة معروف یدیگر از همراهان او در واقعه
 پذیردمی  كسی  آیا:  است  این  سؤال  ؛(نمایی  مراجعه  بخاری  كتاب  در  الخمیسرزیة  به  توانی)به عنوان مثال می

 در گمراهی از را امت كهمتهم شود به این كه در نوشتن این متن مهم ـ محمد )ص( حضرت  خدا پیامبر كه
 را آن  تا  داشت  فرصت  دوشنبه روز در  وفاتش  از  قبل  روزی  چند كه  این  با  باشد  كرده  كوتاهی ـداردمی نگه  امان

 ؟!بنویسد
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اهلل رسذولم  أمرالوصذية اليت    ألنم ؛م  دائز  وإهمالمهها الكتاب يجي  تابتم   أحعلمنا    إَاَم 
ة  ﴿  :بقولم تعالى  وبكتابها ية م  امْلَْوت  ِإح َتَرَا َخْ اخ الَْوصذذذِ َحَد  

َ
َر أ ا َحعذذذَ ََ ْم ِإ ِ َي َعَلْيك  فهل   ﴾  

تابتها حعرتاُ اهلل بك أمر الرسول ترا  تابة هها الكتاب أو الوصية اليت    إحنقول   أحيمكن  
الرسذذذذول تذألم حعرتاضذذذذهم وهردهم من املجل   مذا هو مذه ور يف  أحمع  ؟عمر ودمذاعذة معذم

هها السذذ ال على  وترحموها وتجينوا    أنحسذذكمتنصذذحوا   أح أردو  وحادَة الرزية )رزية الممذ (
 .)ص(بقنول وصية رسول اهلل محمد لتنجوا دميعاخ 

 وصّیتی  همان كه چرا نبوده، جایز آن در سستی و بوده واجب متن این نگاشتن كه بدانیم ما اگر ضمن در
هرگاه یکی از شما را مرگ فرا رسد )وند با این سخنش، نوشتن آن را به پیامبر فرمان داده است: خدا كه است

 و عمر اعتراض خاطر به پیامبر كه شویم مدعی توانیمو ِخیری بر جای گذارد، مقرر شد وصیت كند(  آیا می
 حال   و  باشد؟  گفته  ترک  داده،  فرمان  او  به  را  نوشتنش  خداوند  كه  را  وصّیت  یا  متن  این  نگاشتن  او،  همراه  گروهِ 

ن عده متأّلم و ناراحت شد و آنها را از مجلس خود بیرون راند همان گونه كه در ای اعتراض از پیامبر كه آن
 سؤال این به و كنید رحم خود بر و باشید فمنص خودتان با امیدوارم. است شده ذكر الخمیسرزیة یحادثه
 نجات یابید.  محمد )ص( حضرت  خدا پیامبر وصّیت قبول با همگی تا دهید پاسخ

اهلل وبالتالي فهي نافهة   أولياء أدسادضمت   أما نقعية التربا بالقنور باعتنارها   أما  :2ت س
ْعَثْنَذا ﴿ :قذال تعذالى وعليهذاقرهذا القرآح وحذ  أهذها العذالم فقذد  إلىاملقذدسذذذذذة  ألرواحهم

َ
َهلِذَ  أ َو ذَ

ْمرَ 
َ
ْم أ وَح بَذَْنه  اَزع  َْ َيَ نذَ ا ِإ َة َح َريْذَي ِفيهذَ اعذَ حة السذذذذذة

َ
ِ َحقٌّ َوأ َد ا ة حة َوعذْ

َ
وا أ ال وا ابْن وا َعَلْيِهْم ِلَيْعَلم  ْم َفقذَ ه 

ْعَلم  ِبِهْم قَذاَل الذةِهيَن مَ 
َ
ْم أ بُّه  داخ َعَلْيِهم ب نْيَذانذاخ رة جذِ سذذذذْ َهحة َعَلْيِهم مة ْمِرِهْم َلَنتةمذِ

َ
وا َعَلى أ فلو  ذاح  و(1)﴾َلن 

فإهمالم   واهلل وبني ببةنم  ألنكر الكهف   أصذذحابعلى قنور   وبنوا مسذذجداخ   أرادواقول من   باهةخ 
 : قول أحفتيني    ويبري ويمدع عناد  بالناهل أحبالناهل وحاشذا  سذنحانم    إمراءوالحال هها يكوح  

داخ ﴿ جذِ سذذذذْ َهحة َعَلْيِهم مة ْمِرِهْم  َلَنتةمذِ
َ
وا َعَلى أ ِهيَن َمَلن  ح التربا بذالقنور من  إو وهو الحق من اهلل ﴾الذة

لكل َي لي   بذناخ  محكماخ   قرآنياخ  خالحت نصذذاخ  إحرواية   أوحدي    أليدين اهلل وح قيمة وح اعتنار  
  .مستقيم سليم وفهم

: موضوع تبرک جستن به قبور، به این اعتبار كه اینها جاهایی است كه اجساد اولیای الله را ۲جواب سؤال 
 آن بر قرآن كه است موردی باشند،آنها به سوی این عالم می مقدس ارواح ینتیجه پنجرهدر  و اندگرفتهدربر

به این ترتیب مردم را به ): فرمایدمی تعالی حق. است نموده ترغیب و تشویق عمل این بر و گذاشته صّحه
آگاه كردیم تا بدانند كه وعدهحال  با آنها یدرباره آنگاه. نیست تردیدی قیامت در و است راست خدا یشان 
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 آنان و است ترآگاه كارشان به پروردگارشان. برآورید بنایی آنها روی بر: گفتند و پرداختند وگویکدیگر به گفت
 خواستند می  كه  كسانی  ی. اگر گفته (1)(كنیممی  مسجدی  را  اینجا  نه،:  گفتند  بودند،  شده  ترآگاه  حالشان  بر  كه
 را  بطالنش و  كردمی  رد را آن  سبحان  خداوند  یقین به بود،می باطل  كنند  برپا  مسجدی  كهف  اصحاب   قبور  بر

 خدای از و است باطل به فریفتن آن، مقابل در امدن كوتاه و مطلب این گذاشتن ُمهَمل. فرمودمی بیان
 شد مشخص بنابراین. بزند نیرنگ آنها به و بفریبد باطل به را بندگانش كه است ناممکن و دور بسی سبحان

آگاه)آنان كه بر حال یگفته كه (  حق و حقیقتی از جانب كنیممی مسجدی را اینجا گفتند بودند شده ترشان 
 كه بنابراین تبرک به قبور در دین خدا وجود دارد و هر حدیث یا روایتی كه با متن محکم قرآن ـ خداوند است. 

 كّلی به باشد، معارض ـاست رسا غش و غّل بی و درست درک دارای و شرک از رسته ِخرد صاحب هر برای
 . است اعتباربی و ارزشبی

ويجعل  ممن  يمن علي   أحل اهلل  وأسذأ أخةقنابالنسذنة للسذي والشذتم فلذسذت من  أما :٣ت س
وقد نهذت امل منني وامل منات عن الملق  وشذقياخ  يجعل  دناراخ  أحباهلل   وأعوَ ويبحروح ملن ييسذء لهم

 و)ص( باعتنارهم محسوبني عليم َانياخ   )ص(الهي داء بم محمد  ولإلسةم أوحخ لهم   یسيءالهي    السيئ
القرآحو ويعلم     منهم  م مرة هليذذت منهم قراءة بعع  بذذأخةقيتحلوا  أحوهليذذت منهم 

 بذاأللقذابوالعمذل بهذاو فذاحسذذذذتهزاء والسذذذذذي والشذذذذتم والتنذابز   اإللهيذة األخةقالسذذذذور اليت تيني 
عندنا ح نقنلم   قاهعاخ   الناس و ل خلق ح يرضا  اهلل فهو مننوَ مرفوُ رفعاخ   ألعراُوالتعرُ  
  . منني وامل مناتحد من املأيتملق بم  أحوح نقنل 

 مرا و نهد مّنت من بر كه نمایم: سّب و دشنام از اخالق ما نیست و از خداوند درخواست می۳جواب سؤال 
 این از برممی پناه خداوند به و بخشایندمی را خودشان به نسبت كنندگانبدی كه دهد قرار كسانی یدر زمره

 برای اول یوهله در كه ناپسندی اخالق از را مؤمن خواهران و برادران من. گرداند بدبخت كارستم مرا كه
 این  ازـ  كندمی  احترامیآورده است بی  محمد )ص(  حضرت   كه  اسالمی  به  دوم  یوهله  در  و  است  بد  خودشان

 از بسیاری. بیارایند قرآن اخالق به را خود كه امخواسته  آنها از و امنموده نهی ـهستند او هوادار و پیرو كه رو
 بخوانند  كندمی تبیین را الهی اخالق كه هاییسوره برخی امكرده درخواست آنها از چقدر من كه دانندمی آنها

نند. مسخره كردن، سّب و شتم، به لقب زشت خواندن، متعرض آبروی مردم شدن و هر اخالقی ك  عمل  آن  به  و
 احدی  كه  نیستیم  راضی  و  پذیریمنظر ما مردود است و ما آن را نمیكه مورد رضایت خدا نباشد، به طور قطع از  

 . گردد متخّلق آن به مؤمن زنان و مردان از
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 .والسةم عليكم ورحمة اهلل وبر اتم
 هذ ق 1٤٣٠َو القعدة/  - أحمد الحسن

 و السالم علیکم و رحمة الله و بركاته.
 ق.هـ 14٣٠قعده  ذی –احمد الحسن                  

****** 

 شود؟ : چگونه قرآن بیان همه چیز را شامل می ۳۱۰پرسش 

 .السةم عليكم سيدنا الجليل: ٣1٠ / السال

حصذذذل ألم   اح لدي سذذذ ال حول القرآح وأناعلم من املردعية بالقرآح  أن  أسذذذمعت من    أنا
 .منهم بالقرآح علمأ ألن  ؛خه الجواب من آ وأتمىن املردعيةعلى دواب لم من قنل 

 بزرگوار ما! سالم علیکم.سید 
 از پاسخی كه دارم سؤالی قرآن یدرباره من. داناتری قرآن به مراجع از شما فرمودید كه مااز شما شنیده

 . داناتری قرآن به آنها از شما كه چرا بگیرم؛ جواب شما از امیدوارم و مانیاورده دست به برایش مراجع

لْنَذا﴿ :اهلل تعذالى يقول عن القرآح أح :السذذذذ ال هو ل   ِتْييَذانذاخ  الِْكتَذاَب  َعَليْذَ   َونَزة ء   ل كذ   و( 1) ﴾َ ْ
القرآح  فذإَا ذل  ء يف القرآحو  أدذدح  وأنذا واهلل نزل القرآح لتوضذذذذي   ذل  ء إحواييذة تقول 

من   أدذدأين  أو والقبذار من القرآح أين أو والنكت يذا من القرآح فذأينلكذل  ء   ذاح موضذذذذحذاخ 
 ؟المشي وهو  ء والقرآح بني  ل  ء القرآح مكونات

 نازل  تو بر است چیزی هر یكنندهو ما قرآن را كه بیان): فرمایدسؤال: خداوند متعال در قرآن می
 من كه آن حال و است كرده نازل چیزی هر توضیح و تبیین برای را قرآن خداوند فرماید. آیه می(2)(ایمكرده
 قطار است؟ امده قرآن دركجای هاباكتری است، چیز همه بیانگر قرآن اگر. یابمنمی قرآن در را چیز همه
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 است،  چیز  یک  هم  این  كنم؟  پیدا  چوبی  هایسازه  یدرباره  چیزی  قرآن  از  توانمیم  كجا  یا  است؟  قرآن  كجای
 !نموده بیان را چیزی هر قرآن و

 ووالذدنيا  الذدين أمور من  ءييني لي  ذل   أحتيينوا لي  يف للقرآح   أحردو منكم سذذذذيذدنذا أ
 األحكذاملكذل  َ رهذا تذدل على شذذذذموليذة القرآح الكريمألم     ة أحذاديذ )عحوا هنذالذ  

 (.السريع ح نجدها يف القرآح فاردوا التوضي   ونحن هنعاخ  وواملعامةت

 توضیح   را  آخرت   و  دنیا  امور  از  چیز  همه  قرآن  چگونه  نمایی  روشن  برایم  كه  كنمآقای ما! از شما خواهش می
 احادیث  این  و  امدارد كه من آنها را ذكر نکرده وجود زیادی  احادیث!  خواهممی  عذر)  است  نموده  تبیین و  داده

 سریع پاسخ. یابیمنمی قرآن در را آنها ما طبعاً  و دارد داللت معامالت  و احکام تمام بر كریم قرآن شمولیت بر
 (.خواهشمندم را

 ل  ودعلنا اهلل من املتنعني ل . وشكراخ 
 الكويت -املرسل: هاشم العلوي 

 با تشکر از شما. خداوند ما را از پیروان شما قرار دهد.
 كویت  -فرستنده: هاشم العلوی 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

  َ.واملهديني وسلم تسليماخ  األئمةل محمد آوصلى اهلل على محمد وو والحمد هلل رب العاملني

ِهيداخ َعَلى َه  حء ﴿ :قال تعالى ِهْم َوِدْئَنا ِبَ  شذَ سذِ نح 
َ
ْن أ ِهيداخ َعَلْيِهم م  ة  شذَ مة

 
ل  أ َوَيْوَم نَْنَع   يِف   

و َوَرْحَمةخ َوب ْشَرو ِلْلم   دخ ء  َوه  ل  َ ْ لَْنا َعَلْيَ  الِْكَتاَب ِتْيَياناخ ل ك   .(1)﴾ْسِلِمنيَ َونَزة

 پاسخ:بسم الله الرحمن الرحیم 
 الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم تسلیمًا.
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 را تو و برانگیزیم شانو روزی باشد كه از هر امتی شاهدی از خودشان علیه): فرمایدخداوند متعال می
 برای بشارتی و رحمت و هدایت و چیزی هر یكنندهبیان كه را قرآن ما و دهی شهادت  آنان علیه تا بیاوریم

 .(1)(ایمكرده نازل تو بر است مسلمانان

ْمر  ﴿ :وقال تعالى
َ
ِ األ ل َم ِبِم امْلَْوَتى بَل     ْو   

َ
ُ  أ ْر

َ
َعْت ِبِم األ ْو ق ب 

َ
ْت ِبِم الِْجَنال  أ َ ْرآناخ سذذذ    حة ق 

َ
 َوَلْو أ

 
َ
واْ ت صذِ َدِميعاخ أ اَس َدِميعاخ َوحَ َيَزال  الةِهيَن َ َحر  اء  ا    َلَهَدو النة ح لةْو َيشذَ

َ
واْ أ ِس الةِهيَن آَمن 

َ
م َفَلْم َيْيأ ه  ذن 

َ حَ ي ْمِلف  امْلِ  ِ ِإحة ا   ِتَي َوْعد  ا  
ْ
ن َداِرِهْم َحاة َيأ لُّ َقِريناخ م  ْو َتح 

َ
واْ َقاِرَعٌة أ   .(2)﴾يَعادَ ِبَما َصَنع 

را به سخن   مردگان  یا  شود  پارهپاره  زمین  یا  درآیند  جنبش  به  آن  با  هاو اگر قرآنی بود كه كوه):  فرمایدو نیز می
 خدا اگر كه اند. آیا مؤمنان هنوز ندانستهاست خدا آِن  از كارها یهمه كه بود،آورد، جز این قرآن نمی

 حادثه  آن یا رسد ایشان حادثهاعمال سبب به پیوسته را كافران و كرد؟راهدایت می مردم یهمه خواستمی
 .(٣)(كندرسد؛ زیرا خداوند ُخلف وعده نمی فرا خدا یوعده كه آنگاه تا آید فرود هایشانخانه نزدیکی در

 أح  إلىتلتحذت  أحلكذل  ء دنيوي ودي  حبذد  ننحذ  يف القرآح و يف يكوح تييذانذاخ  أحقنذل 
حا قوانني دزئيذة هو بم ذابذة بيذاح لتلذ   أوبيذاح القذانوح الكلي الذهي تنذدرت تحتذم دزئيذات    ة  

 :أقول األمرو م ال على هها  والقوانني الجزئية أوالجزئيات 

 شرح  باید كنیم، بحث است دینی و دنیوی چیز هر بیانگر چگونه كه این و قرآن یقبل از این كه درباره
 باشدمی  مندرج  فراوانی  جزئی  قوانین  حتی  یا  بسیار  فروعات   آن  ذیل  كه  دهیم  قرار  نظر  مد  را  كالن  و  كّلی  قانون

 مطلب، این بر مثالی عنوان به. رودمار میش به جزئی قوانین یا فروعات  آن بیان و شرح مثابه به قانون این و
 : گویممی

نذم نج  بعينذم( فهذها قذانوح شذذذذرعي عذام تنبوي ألو قلذت ) ذل  ء لذ  هذاهر حا ي نني لذ  
املجهول الحال وامللقى   اإلناءح  إو  واملاء املجهول الحال يف البريق هاهر أحمنها    وتحتم قوانني    ة

 واهر يف فناء الدار ه أوح الحصذذذذ  املجهول الحال املوضذذذذوع يف قارعة البريق  إو  وهاهر األرُعلى  
 .وهكها يمكن  تحريع قوانني    ة عن هها القانوح الكلي

 
 . 89النحل:  - 1
 .٣1الرعد:  -2
 .٣1الرعد:  -٣



 47                                                                                           ( رابع )اجلزء الاجلواب املنری عرب األثری

 

اگر بگویی »هر چیزی برای تو پاک است مگر آن كه نجس بودن آن به عینه برای شما روشن شود«، این 
 پاک راه، در الحاِل  مجهول آب  جمله از شود؛یک قانون شرعِی عام است كه قوانین زیادی را شامل می

خیابان یا حیاط  در كه الحال مجهول حصیر و است پاک افتاده، زمین روی بر كه لالحا مجهول ظرف.است
 استخراج  كّلی یقاعده این از زیادی فروعات  و قوانین توانیخانه افتاده، پاک است. به همین ترتیب شما می

 . نمایی

)لكل فعل ردة فعل( فهها قانوح فزييائي عام   :يف مجال العلم الجسذذماني املعروو لو قلت أيعذذاخ 
 وقوانني اححتكاا   إلى  وأدزاءهافمن رد الحعل من تصذذادم الهرات   وتتحرع عنم قوانني    ة دداخ 

دة  لها تقع ضذذمن هها القانوح العام وهو )لكل فعل ر  قوانني    ة دداخ  إلى  وقوانني الب اح إلى
  .فعل(

 عمومی قانون یک این دارد« واكنشی كنشی، »هر بگویی اگر هم مادی یشده شناخته علوم یدر زمینه
 در  آنها  اجزای  و  هااتم  برخورد  از  ناشی  واكنش  از  شود؛ادی از آن منشعب میزی  بسیار  قوانین  كه  است  فیزیکی

 »هر یعنی كالن قانون این ذیل آنها همگی كه زیادی بسیار قوانین و پرواز قوانین تا گرفته، اصطکاک قوانین
 .گیرندمی قرار دارد« واكنشی كنشی،

 ؟ القرآح  ل  ءبني   وأين ؟ القرآح  ل  ءنعود للقرآح ونقول  يف بني   ايح

 را  چیز همه كجا در قرآن و كرده بیان را چیز همه قرآن چطور كنیممی بیان و گردیممی حال به قرآن باز
 است؟ نموده تبیین

 أعبى دهذة الذدين فقذد  أمذا وهمذا دهذة الذدين ودهذة الذدنيذا األقذلويكوح بح نذا يف دهتني على 
القرآح العقيذدة اليت بهذا النجذاة وهي حذا ميذة اهلل وودود خليحتذم سذذذذنحذانذم الذهي يمتحن بذم خلقم 

فذالنجذاة يف  وتحذت دنذاخ خليحذة اهلل يف  ذل زمذاح والذدين منبو   ويف  ذل زمذاح األرُعلى هذه  
 ﴿والعمذل بمذا يذأمر بذم  إتنذاعذم

َ
ٌل يِف األ اعذِ ِة ِإن ي دذَ َْ قَذاَل َربذَُّ  ِلْلَمَةِئكذَ ةخ َوِإ ُِ َخِليحذَ  و  مذا بني  (1)﴾ْر

نم ترا أ  والصذيام بني    وقراءة قرآح ور وع وسذجود  أنها فالصذةة بني    والقرآح قوانني العنادة الكلية
 القرآح قوانني  ليذة والنذاقي فيمذا يمص العنذادات وهكذها بني   وللشذذذذهوات يف شذذذذهر رمعذذذذذاح

  أرضم.امله ورة يأخه مما يسنم خليحة اهلل يف 
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 موجب   كه  ایل دارای دو جهت خواهد بود: ُبعد دینی و ُبعد دنیوی. در بعد دینی، قرآن عقیدهبحث ما حداق
 كه باشدمی سبحان خدای جانشین وجود و خدا حاكمیت همان كه است؛ فرموده عطا را شودمی نجات 

 خدا یزمان، زیر باِل خلیفه هر در كه دینی و شوندمی آزموده آن با هازمان یهمه در زمین روی بر مردماِن 
و چون پروردگارت به ): باشدمی او دستورات  به عمل و او از پیروی در نجات  و است یافته استقرار و گردآوری

. به همین صورت قرآن قوانین كّلی عبادت را بیان (1)(دهممی قرار ایفرشتگان گفت: من در زمین خلیفه
قرائت قرآن و ركوع و سجود و بیان نموده است كه روزه، ترک شهوات در ماه نموده است. نماز عبارت است از 

 الذكرفوق عبادات  خصوص در چهآن و نموده تبیین را كّلی قوانین قرآن منوال همین به. باشدرمضان می
 .شودمی برگرفته كند،می( اجرا) سّنت زمینش، در خداوند یخلیفه چهآن از ماندمی باقی

القوة  إلى لذم يعود   األدسذذذذامعذالم  أحوهو  عذامذاخ  قذانونذاخ   م ةخ ص الذدنيذا فذالقرآح بني  فيمذا يم أمذا
َُ ِبالَْحق  َوَيْوَم ﴿ وبها  اخ ومتقوم   اخ اليت خلق منها وح يزال دائم  األولى ْر

َ
َماَواِت َواأل َو الةِهي َخَلَق السذذة َوه 

وح  َقْول م  الَْحقُّ َوَلم    ن َفَيك  ول     َو الَْحِكيم  َيق  َهاَدِة َوه  َوِر َعاِلم  الَْبذِْي َوالشذذذة امْل ْل   َيْوَم ي نَحخ  يِف الصذذذُّ
البذاقذة  مذا يسذذذذمونهذا  أوالقوة   إلىاملذادة الجسذذذذمذانيذة تعود  أح وبذالتذالي فذالقرآح بني    و(2)﴾الَْمِن   

من خةل تبنيق عذام  ألفمن  أ ث بعذد  ايحتيني  األمروهذها  وتك ف هذاقذة إحفذاملذادة مذا هي 
هاقة و ها  إلىالنسذذيية الماصذذة ومن خةل التجارب املمتربية وتحويل املادة    ناينشذذتاينظرية  

 .العك 

 بیان را كّلی و عمومی قانون یک مثال عنوان به قرآن نیز دارد اختصاص دنیوی امور به چهاما در مورد آن
كه از آن آفریده شده و همواره به آن وابسته و نی نخستی قدرت  به جملگی اجسام عالم كه این است؛ نموده

: بگوید كه روزی و بیافرید حق به را زمین و هاو او كسی است كه آسمان): گرددمیباز  باشد،قائم به آن می
. است او آِن  از رواییفرمان بدمند صور در كه روز آن در و است حق او گفتار. شودمی موجود پس شو، موجود
آگاه است( دانای  نیرو  به جسمانی یو در نتیجه قرآن بیان كرده است كه ماده  (٣)نهان و آشکار و او حکیم و 

. اكنون پس از گذشت كنیمنمیطور كه ما ماده را چیزی جز تراكم انرژی تعریف همان گرددمیباز  انرژی یا
 آزمایشگاهی تجارب یبه واسطه و اینشتین خاص نسبیت یبیش از هزار سال، این موضوع از طریق نظریه

 . است شده آشکار برعکس، و انرژی به ماده تبدیل و
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 .فهها قانوح عام يحكم هها العالم الجسماني وتندرت تحتم قوانني

 آن یزیرمجموعه بسیاری قوانین و است فرمااین یک قانون عام و كّلی است كه بر عالم جسمانی حکم
 .باشندمی

تيياح  أمفتيياح  ل  ء مودود يف القرآح سواء  اح تيياح هها العالم الجسماني وما فيم    إَح
الجسذمانية فهي تندرت  جزئيات ضذمن النياح الكلي   األم لةما ضذمنتم سذ ال  من  أما  والدين

 وبقذذاءخ  فنيذذاح القذذانوح الكلي الذذهي يحكمهذذا ودوداخ  ووالعذذام يف القرآح لهذذها العذذالم الجسذذذذمذذاني
بني الذه ر التحصذذذذيلي والنيذاح الذهي نحن  خلطح يكوح هنذاا  أح وأردو ولهذا بيذانذاخ  اخ وتر ينذ 
ح أل ؛بذالتحذديذد م  مودود يف القرآح أنذتالجسذذذذمذانيذة اليت َ رتهذا  األمور فذه ر هذه   وبصذذذذذدد 

 إحصذذذاءوهناا  تاب    وللمودودات يف عوالم املل  وامللكوت  وإحصذذذاءالقرآح لذ   تاب َ ر  
ذَْنا   ﴿ :قال تعالى  وهو م  القرآح ء  أْحصذذَ لة َ ْ ْم َو   ََاَره  وا َوآ م  ِإنةا نَْحن  ن ْحِيي امْلَْوَتى َونَْك  ي  َما َقدة
ِنني   ام  م  َ  ﴿اليت نحن بصذذذذذددهذا  اييذةعن  اييذةاختةو هذه   إلىالتحذت  و(1)﴾يِف ِإمذَ ا َعَليذْ لْنذَ َونَزة

ء   ل  َ ْ  و  ذل  ء وبني تييذاح  ذل  ء إحصذذذذذاءا فرق  ن  بني فهنذا ﴾الِْكتَذاَب ِتْييَذانذاخ ل كذ 
 إدرااعذدم  أمذا وفتييذاح املودودات يف القرآح مودود ضذذذذمن النيذاح العذام لعوالم الملق وحقيقتهذا

هم سذينم   أيعذاخ وهها القصذور    اإلدرااوالناس لهها النياح الكلي فهو لذ  لعدمم بل لقصذورهم عن 
 .هها النياح إدراالى فهم يمتلكوح يف فبرتهم القدرة ع وإح

 در چهبنابراین »بیان همه چیز« )تبیان كل شیء( در قرآن وجود دارد؛ چه بیان این عالم جسمانی و هر آن
 یک عنوان به اینموده اشاره مادی هایمثال از پرسش در شما چهآن. دینی امور بیان چه و باشد است آن

 وجود،  بر  كه  ایكّلی قانون  گیرد؛در ذیل بیان كّلی و عاِم قرآن برای این عالم مادی، جای می جزئیات،  سری
 مبحث خلط  باشدمی ما نظر مورد كه  »بیان« و  تفصیلی«  »شرح بین  امیدوارم.  راندمی  حکم  هاآن  تركیب و بقا

ن موجود نیست؛ چرا كه قرآن كتاب قرآ  در  اینموده  اشاره  آنها  به  سؤالت  در  شما  كه  مادی  امور  از  چهآن.  نشود
 كتابی( سرشماری) إحصاء كتاب  و نیست ملکوت  و ملک عوالم در موجودات ( جزئی یذكر و احصاء )اشاره

 این  از پیش كه  را كاری  هر  و  كنیمبه یقین ما مردگان را زنده می): فرمایدمی  متعال خداوند.  باشدمی  قرآن  جز
. به (2)(ایمكردهشمار  مبین( كتاب ) امام در را چیزی هر و نویسیممی اند،پدید آورده كه را هراثری و اندكرده

 نازل  تو  بر  است  چیزی  هر  یكنندهو ما قرآن را كه بیان):  كنید  توجه  است  ما  نظر  مّد   كه  ایتفاوت این آیه با آیه
بین »برشمردن همه چیز« )احصاء كل شیء( و »بیان همه چیز« )تبیان كل شیء( تفاوت بسیاری  ،(ایمكرده
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 و  باشدوجود دارد. بنابراین بیان موجودات در قرآن، ضمن بیان كّلی عوالم خلق و حقیقت آنها مندرج می
 فهم و درک از آنها ناتوانی و قصور از ؛بلکه نیست آن وجود عدم بر دلیل كّلی قانون این درک از مردم ناتوانی

 خود، فطرت  و ذات  در آنها كه چرا گرددمیباز  آنها خود به هم قصور این یشهری. گیردمی نشأت  قوانین آن
 . باشندمی برخوردار دارد، وجود قرآن در كه بیان این درک قدرت  از

قل تقدير ييتعدوح عن أمشذذذذوب بالشذذذذ  والريي الهي يجعلهم على    إيمانهمفهم يف الحقيقة  
عام  ألفمن  أ ث عندما يصذذذذر  بهم القرآح منه   فم ةخ   وباملصذذذذدر   اإليماحح ادعوا  إتدبر الصذذذذادر و

اَر اْيِخَرةَ َلِهَي الْحَ ﴿ :بقولذذم تعذذالى ٌي َوِإحة الذذدة ا ِإحة َلْهٌو َوَلعذذِ نْيذذَ اة  الذذدُّ ِهِ  الَْحيذذَ ا هذذَ ان وا َومذذَ َيَواح  َلْو  ذذَ
وحَ  يف هه  الدنيا تعذشوح يف الوهم والحقيقة   إنكم  واألوصياء  األنيياءوعندما يقول لهم    و(1)﴾َيْعَلم 

 .يعحكوح منهم األخروهي الحياة 

 دور شده صادر تدّبرِ  از كم دست شوددر حقیقت ایمان آنها آمیخته با شک و تردیدی است كه باعث می
 این با كه است سال هزار از بیش قرآن وقتی مثالً . باشند داشته را منبع به ایمان ادعای اگر حتی بمانند؛
و زندگانی این دنیا چیزی جز لهو و لعب نیست و اگر بدانند سرای )  كه  زندمی  بانگ  آنها  بر  متعال  خداوند  سخن

 پندار و وهم در دنیا این در شما كه گویندو هرگاه انبیا و اوصیا به ایشان می  (2)(آخرت، سرای زندگانی است
 .گیرندمی استهزا به را ایشان و خندندمی آنها به مردم است، اخروی حیات  حقیقت، و كنیدمی زندگی

والهين يأتوح  أصذذذةخويكهبونهم    ألنهم  ؛فالهين يف زمانهم يعذذذحكوح منهم وبصذذذةفة ونعم
فذالنذاس ح يقنلوح من   إَح وم  معقولذة وح يقنلهذا العقذل أنهذابعذدهم يكذهبوح روايذاتهم بحجذة 

 فقط األدسامح ي منوح بالبذي بل ي منوح بهه   ألنهم ؛البذي

 شمارند ؛ چرا كه اصواًل آنها را دروغ میخندندمیآری، كسانی كه در زمان آنها هستند، با گستاخی بر ایشان  
 رد پذیرد،شان را با این بهانه كه نامعقول است و عقل آنها را نمیروایات  آیند،ز آنها میا پس كه هم كسانی و

 مادی اجسام این به فقط و ندارند ایمان غیب به آنها زیرا پذیرندنمی را غیب( اخبار) مردم بنابراین. كنندمی
 .دارند اعتقاد و ایمان

 و الدنيا دار ممر أحوالقرآح من   واألوصذذذذياء  األنيياءولها تجدهم ح يصذذذذدقوح ما ورد وما يرد عن  
يف حني عنذدما يمربهم ممترب   وهي الحقيقذة ال ذابتذة  ايخرةح أو  وح املادة الجسذذذذمذانية مجرد وهمأو
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ح املودود هو فقط قوة واحذذدة واملذادة أبذذأح املذذادة وهم وح ودود لهذذا و األوربياملمترب  تجريل م ةخ 
 وبرحابة صذذدر ويصذذدقونها   اإلخنار لقوة واحدة فهم يسذذتقنلوح هها    األصذذلتك ف قوو تعود يف 

 إدرا ها أوح لم يمكنهم تعقلها إحا و

 است   گذر  دارِ   دنیا  كه  این  بر  مبنی  آیدو اوصیا و قرآن آمده و می  انبیا  از  كه  را  چهآن  مردم  كه  بینیمی  شما  لذا
 در كنند،نمی تصدیق را است ثابت و پایدار حقیقِت  آخرت، و نیست بیش خیالی و خواب  جسمانی، یماده و

ت موجودیّ   و  است  پندار  و  وهم  ماده  كه  كند  اعالم  اروپا  در  آزمایشگاهی  مثالً   تجربی  آزمایشگاه  یک  اگر  كه  حالی
 انرژی یک به اصل در كه است هاانرژی تراكم ماده، و باشدمی واحد نیرویی فقط دارد وجود چهندارد و آن

 حالجی   خود  ذهن  در  را  آن  نتوانند  اگر  حتی  كنند،می  باور  و  پذیرندمی  باز  آغوشی  با  را  خبر  این  گردد،میباز    واحد
 . نمایند درک یا كرده

يف هذها العذالم الجسذذذذمذاني  ملسذذذذوا تبنيقذاخ  ألنهم فهم ي قوح بعلمذاء الحزييذاء وبذأقوالهم م ةخ 
عن هها   األحياح أ ث هو ميل وبعيد يف   واألوصذياء  األنيياء ةم   أحيف حني   ولكةمهم يف السذابق

 إح  أي آَار وي ق النذاس بالبذذي والقوة البيييذة الحقيقيذة ليلمسذذذذوا  أحويحتذات    والعذالم الجسذذذذمذاني
  أحوبما   والجسذمانية للمادي الجسذماني َم وَقوا بم ايَار سذوا مل  أنهميف حني   األَرال قة هنا تسذنق 

ي منوح  أنهمالنذاس  ذل تر زيهم على هذها العذالم وح يكذادوح يروح سذذذذوا  فتكوح الن يجذة 
يف نحوسذهم   إيجاد يحاولوح    مهزوزاخ  ضذعيحاخ   إيماناخ ي منوح   أو  وباملادي الجسذماني وح ي منوح بالبذي

 إيماحعشذذر  أو  إيماحربع  أو  إيماحنم نصذذف إ أي أيعذذاخوتقويتم من خةل آَار دسذذمانية ملموسذذة   أو
الجسذذذذمذاني  بذاألَرنذم مشذذذذوب أوالحذال هذه  وهي  وبذالبذذي  ذامةخ  إيمذانذاخ لن يكوح  أبذداخ ولكنذم 
  .الكرامة  ما يسمونها أواملعجزة  أوامللموس 

 ایشان   كالم  بر  تطبیقی  گذشته  در  آنها  كه  چرا  دارند  باور  شانسخنان  و  هادانفیزیک  به  مثال،  عنوان  به  آنها
 این از موارد، از بسیاری در و است غیبی اوصیا و انبیا كالم كه آن حال اندكرده درک را جسمانی عالم این در

ایمان و اعتماد  حقیقی غیبِی  نیروی و غیب به مردم كه است آن مستلزم و بوده دور به جسمانی و مادی عالم
داشته باشند تا آثار آن را به عینه لمس كنند. به عبارت دیگر در اینجا، باور و اطمینان داشتن، از اثر و نتیجه 

 آن به سپس و كرده لمس را جسمانی مادِی  عالم جسمانِی  آثار مردم، كه است حالی در این گیرد؛پیشی می
 بینند، م مردم متوجه این عالم است و غیر از آن چیز دیگری نمیغ و هّم  تمام كه آنجا از. اندیافته اطمینان

 به لرزان و ضعیف ایمانی با یا و ندارند باور را غیب ولی آورندمی ایمان طبیعت و ماده به كه شودمی آن نتیجه
 یا ایجاد خویش درون در را آن ملموس، مادی هاینشانه طریق از كه كنندمی سعی هم باز و گروندمی آن
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 بود؛ نخواهد غیب به كامل ایمان هرگز ولی ایمان دهم یک یا ُربع نصف، شودتقویت كنند. چنین ایمانی می
 . بود خواهد آمیخته نامیم،می كرامت را آن كه چیزی یا معجزه یا ملموس مادی اثر به ایمانی چنین

وحا   والناس الهي ح يكاد ي ندل هو هها العالم الجسماني وما فيم أ ث ح خيار إف  األسفمع 
من خةل هذذها العذذالم  اإليمذذاحيكوح هذذها  أح إلىبذذالبذذذي فهم يعمذذدوح  اإليمذذاحاختيذذار  أرادوا إح

يكوح املعرو بالبذي هو حد   أح  وبإصذذذرار الجسذذذماني فيقعوح يف تناقع  ن  عندما يبلنوح  
 والشذذ   أووم  قابل للتأويل    اخ يكوح قاهر أح  األحياح   من بل ويصذذروح يف   ودسذذماني معجز

بذالبذذي صذذذذحر يف سذذذذذاحذة  اإليمذاحدسذذذذمذاني محع فيكوح  إلىيتحول البذذي  أحفهم يريذدوح 
هل ترو  م   ولي منوا بالبذي  اخ ومشذذذذروع اخ ومع هها فهم يعتربوح هلنهم صذذذذحيح  واملدعاة  إيمانهم

عرفنا   فإَا  ؟بالبذي  اإليماحا يبلنم اهلل منهم وهو  هو يف تناقع صذذذار  هها الهي يبلنوح هم مع م 
مئة  أصذذذذنامعندة   اهلل سذذذذنحانم وتعالى هو البذي الحقيقي وتدبرنا حال ه حء لوددناهم تماماخ  أح

  .العالم الجسماني أو األ ربلهها الصنم  أنحسهمدوا نة فهم قد عَ  وباملئة

 در چهتبدیلی هم در آن راه ندارد، همین عالم جسمانی و آنمتأسفانه انتخاب اكثر مردم كه گویی تغییر و 
 عالم همین طریق از را آوردنحتی اگر آنها بخواهند ایمان به غیب را برگزینند، این ایمان .باشدمی است، آن

 تناقض  در  باشد،  مادی  یمعجزه  یک  غیب،  معّرف  خواهندمی  مصّرانه  كه  گاهآن  لذا  دهند؛می  صورت  جسمانی
قاهر باشد و تأویل و  و چیره معجزه، این كه ورزندمی اصرار مواقع بسیاری در حتی. شوندمی گرفتار بزرگی

 در لذا كنند؛ تبدیل محض جسمانّیت به را غیب خواهندتشکیک در آن راه نداشته باشد. بنابراین آنها می
 ایمان برای خود درخواست این آنها حال این با و است صفر غیب، به ایمان شان،ادعای مورد ایمان یعرصه
 چهآن و طلبندمی آنها چهآیا متوجه تناقض آشکار در آن حال. شمارندبرمی شرعی و صحیح را غیب به آوردن

 همان  متعال  و  سبحان خدای كه  باشیم  فهمیده  اگر  شوید؟می ـغیب  به ایمان  یعنیـ  كندمی  طلب  آنها  از  خدا
 در صد پرسِت  بت همگی اینها كه یافت درخواهیم بنگریم، نیک نیز افراد این احوال در و است حقیقی غیب
 . اندكرده مادی، عالم همان یا تر. آنها خود را مقّید به عبادت این بت بزرگهستند صد

 األفاقو ويف    أنحسذهميف  آَارهاهناا اسذ  ناء وهم َلة قليلة نصذروا البذي والحقيقة فرأوا   ونعم
  أحفذالحقيقذة املرة اليت حبذد  إَح ولذذت قومي يعلموح( )يذا :يقولوح سذذذذمعهم دميعذاخ أ  ذأنيحا 

نذم ح أويوادذم بهذا نحسذذذذذم لكي يعرو الحقيقذة هي  أوحخ   اإليمذاحالذهي يذدعي  اإلنسذذذذذاحيعرتو بهذا 
مشذذوب بالشذذ   -بالبذي    إيماح اح يمتل  نسذذنة   إح -  إيمانم إحبل   وخالصذذاخ   نقياخ   إيماناخ تل   يم

 .وهاملا هناا ش  باملصدر فة يمكن احستحادة واحنتحاع من الصادر  ووالريي
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 نتایج   و آثار  و  رساندند یاری  را  حقیقت  و  غیب  كه شمارندآری، استثناهایی هم وجود دارد. آنها گروهی اندک  
كاش   »ای:  گویندمی كه  شنوممی اینها یهمه  از  من گویی  حتی. كردند  مشاهده آفاق  در  و  خودشان  در  را  آن

 معترف آن به باید ایمان مدعِی  انساِن  كه تلخی واقعیت بنابراین(. یعلمون قومی لیت یا) دانستند«قوم من می
شود تا حقیقت را بشناسد این است كه وی فاقد ایمان ناب و خالص است و ایمان او اگر درصدی   مواجه  آن  با  و

از ایمان به غیب را داشته باشد آمیخته با شک و تردید است و مادام كه به مصدر شک داشته باشد، استفاده 
 . است ناممکن شده، صادر از گیریو بهره

وح  اإليمذاحوا نحوس     من النذاس الذهين يذدعوح فهذه  هي الحقيقذة اليت انبوت عليهذ  ونعم
 أمريكاو وبودود    وفهم ي منوح بودود البعام والشراب ويف العلن  أنكروها أماعرتفوا بها   إحيهم   

بودود اهلل  إيمذانهممرة من  ألف أ ث وبودود هذها العذالم الجسذذذذمذاني  ووبودود القننلذة النوويذة
ح لم يك شذذذحو  إبم و أنحسذذذهمح لم يوادهوا  إهو الداء و  هه  هي الحقيقة وهها وسذذذنحانم وتعالى

 .أبداخ بم فلن يجدوا الدواء ولن يشحوا من مرضهم الععال  أنحسهمويكاشحوا 
 هذ ق ۱۴۳۰َو القعدة/  - أحمد الحسن

 شده  سرشته آن بر هستند ایمان مدعی كه زیادی هایانسان هایآری، این همان واقعیتی است كه نفس
آنها به طور علنی به این موضوع اعتراف كنند یا انکارش نمایند. آنها به وجود   كه  ندارد  اهمیتی  من  برای.  است

خوراک و نوشیدنی، به وجود آمریکا و به وجود بمب اتمی ایمان دارند و به وجود این عالم جسمانی هزار بار 
است. اگر آنها  َدرد و واقعیت نای. دارند اطمینان و ایمان متعال و سبحان خدای وجود به شانبیش از ایمان

 نخواهند  دارویی نسازند، آشکارش و ندهند تشخیص را آن خودشان و نشوند روخودشان با این موضوع روبه
 . كرد( نخواهند پیدا شفا مزمن و سخت بیماری این از هرگز و یافت

 هـ.ق ۱۴۳۰ذی القعده  - احمد الحسن 

****** 

 ... و  هاطواف، سعی، جمرات، آسمان : تکرار عدد هفت در ۳۱۱پرسش 

والسذذماوات   ةوسذذنع  األسذذنوع وأيام ةوملاَا البواو والسذذعي ورمي الجمرات سذذنع: ٣11  / السذذ ال
على   الدالةنجوم  لوا  السذذنعةو  األععذذاءعلى  السذذجود  مووالبحل يعذش من سذذنع  ورضذذني سذذنعةواأل
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 و بسذذذنعم  ءخربوني عن أي  أ.... والسذذذليمانية    السذذذنعة والسذذذنع امل اني والعهودةو  الجدي سذذذنع
من   أ وحعليها سذذذذوو   أدنتم إَاح شذذذذاء اهلل  إو وحمد الحسذذذذن  امةخ أ  يجاوب عليها أح  وأتمىن
 .لكم وشكراخ  والحسن مع الدليل القاهع حمدأنصار أ

 السعودية -املرسل: َو النورين 

 هفت  هازمین  و  هاهفت تا است و آسمان  چرا طواف و سعی و رمی جمرات هفت مرتبه است؟ چرا ایام هفته
 هاییستاره  چرا  و  است  عضو  هفت  بر  سجده  چرا  و  كندمی(  حركت)  زندگی  هفتگیهفت    از  جنین  چرا  و  است  تا

.... چیست؟  سلیمان  یگانههفت  هایعهد  و  مثانی سبع  یفلسفه  است؟  تا  هفت  دارند  اشاره  ُجَدی  ستاره  به  كه
د. امیدوارم احمد الحسن به طور كامل به این سؤال پاسخ دهد. دهی  خبر  است  گانههفت  كه  چیزی  هر  از  مرا  و

ان شاء الله اگر به این سؤال جواب دادید، من با برهان قاطع از انصار احمد الحسن خواهم بود. با تشکر از 
 شما.

 عربستان سعودی -فرستنده: ذوالنورین 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

 .واملهديني وسلم تسليماخ  األئمةل محمد آوصلى اهلل على محمد وو والحمد هلل رب العاملني

فالبواو والسذعي وهو لةسذتبحار والتوبة من    والسذماوات  إلىفالنقية تردع   والسذماوات سذنعة
والبحلذة عن تذه ر العهذد واملي ذاق وهي سذذذذنعذة ليقذابذل  ذل هواو سذذذذمذاء من   اإلنكذار خبيئذة 

 ة.السماوات السنع

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

 از  توبه و استغفار واقع در كه سعی و طواف. گردندمیباز  هاآسمان به موارد سایر و است تا هفت هاآسمان
 هایآسمان از آسمان طواف با طواف هر تا باشدهفت تا می است، پیمان و عهد یادآوری از غفلت و انکار گناهِ 

 .كند برابری گانههفت

السذماء الجسذمانية ولم  أواملودود يف السذماء الدنيا لم دسذم يف هها العالم الجسذماني    فاإلنسذاح
مودود يف   فاإلنسذاح  وهي اليت تدير بدنم  اإلنسذاحوروخ   األولىونهاية السذماء    أدنىروخ وهي نحسذم يف 

َو ﴿ :قال تعالى والسذماء السذابعة ليتم عقلم ويعرو ربم إلىيرتقي   أحالسذماء الدنيا واملبلوب منم  ه 
دة    شذذذذ 

َ
وا أ ْم ِهْحةخ َ مة ِلَتْنل ب  ك  ن ت َراب  َ مة ِمن نُّْبحَذة  َ مة ِمْن َعَلقَذة  َ مة ي ْمِرد  م م  ْم َ مة الذةِهي َخَلَقك 
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ي وخذاخ  ون وا شذذذذ  ْم َتْعِقل وحَ ِلَتك  ى َوَلَعلةك  مل سذذذذَ َدةخ مُّ
َ
وا أ ل  َوِلَتْنل ب  ن ي َتَوفةى ِمن َقنذْ م مة   أي (1)﴾ َوِمنك 

 .سماء العقل ؛السماء السابعة الكلية إلىلعلكم ترتقوح 

انسان موجود در آسمان دنیا، جسمی در این عالم جسمانی یا آسمان جسمانی دارد و روحی نیز دارد كه 
 مدیریت  كه  است  موجودی  انسان  روح.  است  گرفته  قرار  اول  آسمان  سطح  تریننْفس او است كه در پایینهمان  
 یابد   ارتقا  هفتم  آسمان  به  كه  است  این  او  تکلیف  و  دارد  موجودیت  دنیا  آسمان  در  انسان،.  دارد  برعهده  را  بدنش

او كسی است كه شما را از خاک، )ید: فرمامی متعال خدای. بشناسد را پروردگارش و گردد كامل عقلش تا
 تا  آورد  بیرون مادر  رحم از بودید  كودكی  كه  را  شما  آنگاه.  است بیافریده  خونی  یسپس از نطفه، سپس از لخته

 شاید  و  رسیدمی  معین  زمان  آن  به  بعضی  و  بمیرید  پیری  از  پیش  شما  از  بعضی.  شوید  پیر  و  برسید  جوانی  سن  به
 ؛ یعنی شاید به آسمان هفتم كّلی ارتقا یابید؛ آسمان عقل! (2)(دریابید عقل به

وحِ ﴿ :وقذال تعذالى د  نَ  ِإحة ِلَيْعنذ  ت هلذم   اإلنسذذذذاحليعرفوحو فحبرة   أي  (٣)﴾َومَذا َخَلقْذت  الِْجنة َواإْلِ
داد  السذماء السذابعة الكلية وبالتالي فبوافم وسذعيم ليعلن توبتم واسذتبحار  واسذتع  إلىللوصذول  

السذماء السذابعة الكلية سذماء العقل ...   إلىللسذعي يف سذييل اهلل وعلى صذراهم املسذتقيم للوصذول 
 يف  تاب امل شابهات. أ ث ويمكن  قراءة تحصيل 

 هذ ق 1٤٣٠َو القعدة/  - أحمد الحسن

یعنی تا بشناسند.   (4)(امو جن و انس را جز برای پرستش خود نیافریده): فرمایدو نیز خداوند متعال می
نتیجه به در  و كّلی هفتم آسمان به وی كه آوردفطرت انسان این آمادگی و شایستگی را در او به وجود می

 مستقیمش   صراط  بر  سعی  و  خدا  راه  در  سعی  برای  اشطواف و سعی آن برسد تا توبه و استغفارش و نیز آمادگی
 . نماید اعالن را عقل آسمان كّلی هفتم آسمان به رسیدن جهت

 هـ.ق ۱۴۳۰ذی القعده  - احمد الحسن 

****** 

 
 . 67غافر:  -1
 . 67غافر:  - 2
 .٥6الذاریات:  -٣
 . ٥6ذاریات:  - 4
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 )ع(مهدی امام دولت در  محصوالت گذاری: مقیاس پولِی قیمت۳۱۲پرسش 

 . نتم بم أ ل عام و والسةم عليكم: ٣12 / السال

يف    املودود ورق مالي أماملهدي )ع( يكوح َهي وفعذذة    اإلمامالهي يكوح يف دولة   هل املال
 ؟الدنيا

 السعودية -املرسل: دعحر 

 سالم علیکم، سال نو بر شما مبارک!
 چهخواهد بود، طال و نقره است یا اسکناس رایج مانند آن )ع( آیا مال و ثروتی كه در حکومت امام مهدی

 دارد؟ وجود دنیا در امروزه
 عربستان سعودی -فرستنده: جعفر 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

 .واملهديني وسلم تسليماخ  األئمةل محمد آوصلى اهلل على محمد وو والحمد هلل رب العاملني

 - العمذل يف دولذة املهذدي فهي  أو  اإلنتذاتبذالنسذذذذنذة لسذذذذ الذ  عن الوسذذذذيلذة اليت تعرب عن قيمذة 
يمذة عذاليذة ويمكن ح تتوقف عنذد الذههذي والحعذذذذة وبعع املعذادح بذاعتنذارهذا َات ق -يرحمذ  اهلل 

املذاليذة والسذذذذنذدات الحكوميذة  بذاألوراقيعرب عن القيمذة  أحبذل يمكن  وتعرب عن قيمذة م هذا أح
 أو   اإلنتذاتوالسذذذذجةت احلكرتونيذة وم هذا من الوسذذذذذائذل اليت يمكن اعتمذادهذا للتعن  عن قيمذة 

تحتات ملا    اإلنتاتمة  اسذتمدمت للتعن  عن قي  أنهافحا الههي والحعذة واملعادح ال مينة لو   والعمل
ما شذذاء اهلل سذذنحانم  إلىوعملو فدولة املهدي اليت سذذتمتد    إنتات  ألنها أيعذذاخ؛يعرب عن قيمتها هي 

والعمل بوسذائل متعددة لن تتوقف فقط عند الههي والحعذة   اإلنتاتوتعالى سذيعرب فيها عن قيمة  
ر ذة بظروو معينذة يف فرتات معينذة قذد مرور هذه  الذدولذة املنذا ونعم .املذاليذة املتعذارفذة اليوم واألوراق

ولكن هها ح يع  التوقف عند تل  الوسذيلة للتعن  عن قيمة   ويعذبرها للتعامل بوسذيلة معينة
العذامذة اليت سذذذذ نشذذذذر يف دولذة املهذدي هي   اإلنسذذذذانيذةالعذدالذة   أحنعرفذم   أحومذا حبذد    والعمذلو  اإلنتذات
 .وبالتالي نحي الحقر والحادة املادية ويف ان شار العدل والقسط األسا العامل 

 پاسخ:بسم الله الرحمن الرحیم 
 الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم تسلیمًا.
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گر ارزش تولید یا فعالیت كاری بیان  كه  ابزاری  یوص پرسش شما دربارهخداوند شما را رحمت كند! در خص
 اعتبار  به بهاكاری، فقط به طال و نقره و دیگر فلزات گران فعالیت و تولید گذاریاست، در دولت مهدی ارزش

 ؛ شود استفاده ارزش تعیین برای نیز دیگری چیزهای از است ممکن بلکه شودنمی منحصر آنها بودن قیمتی
 توانمی  كه  وسایلی  دیگر  و  الکترونیکی  اوراق  و  هادولت  پولی  سند  و  اسکناس  از  كه  دارد  وجود  احتمال  این  حتی
 برای اگر بهایان ارزش تولید یا فعالیت اقتصادی به كار گرفت، استفاده گردد. طال و نقره و فلزات گرانب برای

 زیرا  كنندمی  پیدا  نیاز سازد  معین را  آنها ارزش كه  دیگری  چیز  به خودشان روند،  كار  به  تولید  و  كار  ارزش  تعیین
 متعال و سبحان خدای كه آنجا تا كهت مهدی ـدول در. هستند اقتصادی فعالیت و تولید ینتیجه خود اینها
 و نقره و طال به فقط و شودمی گذاریارزش مختلفی وسایل با تولید و كار ارزش ـیابدمی ادامه فرماید اراده

 معین،   هاییزمان  در  و  خاص  شرایطی  در  است  ممکن  آری،.  بود  نخواهد  محدود  امروزی  متعارف  هایاسکناس 
شود كه با ابزار به خصوصی داد و ستد نماید ولی این به آن معنا نیست كه برای تعیین   مجبور  مبارک  دولت  این

 كه انسانی عمومِی  عدالت كه است این بدانیم باید چهآن. شود بسنده وسیله همان به ها،ارزش كار و فعالیت
از بین رفتن فقر و  آن دنبال به و داد و عدل شدن فراگیر در اصلی عامل شد، خواهد گسترده مهدی دولت در

 نیاز مادی خواهد بود.

بالعنادة والشذكر  إليمولو بقدر ما مع ربم عندما يتودم    فيكوح اإلنسذذاح يف دولة املهدي عادحخ 
  أي  ومع املجتمع املحيط بم عندما يحي للناس ما يحي لنحسذذذم  عادحخ   اإلنسذذذاحو ويكوح  وبإخةص

نحي الحقر  إلىسذذت دي    اإلنسذذانياليت سذذذنشذذرها املهدي وسذذذتحلى بها املجتمع    اإللهية األخةق إح
فذالحرد الب    ووهذها سذذذذيكوح على مسذذذذتوو الحرد واملجتمع  ويتم نحي الحقر الروحي أحاملذادي بعذد 

سذنحي   حتماخ   واملجتمع الب  روحياخ   وبالقناعة اليت هي  نز ح يحىن  ياخ ماد اخ يكوح مني  حتماخ   روحياخ 
 بالتكافل احدتماعي واحقتصادي. أفراد الحقر املادي عن 

 هذ ق 1٤٣٠َو القعدة/  - أحمد الحسن

 عادل هستند وقتی كه با عبادت وشکر واخالص به   ای با خدای خوداندازه  به  ولو  هادر دولت مهدی انسان
 خود برای را چهآن افراد كه چرا كنندمی رفتار عدالت به نیز خود اطراف یجامعه با هاتوجه كنند و انسان او

 یجامعه  و  كندمی  منتشر  را  آن  مهدی  كه  الهی  اخالق  دیگر  عبارت   به  پسندند؛می  هم  دیگران  برای  پسندندمی
شود كند باعث از بین رفتن فقر مادی میریشه كن میبعد از اینکه فقر روحی را  گردد،  می  آراسته  آن  به  انسانی

 به  رسیده، نیازیو این پدیده در سطح فرد و جامعه رخ خواهد داد. انسانی كه از لحاظ روحی به غنا و بی
 ایجامعه چنین باشد؛می نیازبی و غنی هم مادی نظر از قطعاً  نشدنی تمام است گنجی كه قناعت یوسیله

 . گرداندروحی غنی است، با سرپرستی اجتماعی و اقتصادی، فقر مادی را از تمام اعضایش دور میر نظ از كه
 هـ.ق ۱۴۳۰ذی القعده   - احمد الحسن  
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 است؟   خداوند دین همان دهدبشارت می  دعوت این چه: آیا آن ۳۱۳پرسش 

 .السةم على من اتنع الهدو وخيش الرحمن بالبذي: ٣1٣ / السال

الرسذذذاحت  والهي تنص علية دميع  اإللهيهو دين اهلل   مهل ما تيشذذذر ب  :لحعذذذيلتكم  سذذذ الي
 أو مسذذذذيحية  أوسذذذذواء يهودية   السذذذذماوية والهي هو بعيد  ل النعد عن الديانات املودودة حالياخ 

 ؟باألرُ والظلم املن شرين حالياخ  الحساد أومسلمة من حذ  العقيدة بحا مية اهلل 
 السعودية -املرسل: إبراهيم 

 السالم علی من اتبع الهدی و خشی الرحمن بالغیب.
 سالم بر آن كس كه از پِی هدایت قدم نهد و در نهان از خدای رحمان بترسد.

 تمام كه است خداوند الهی دین همان دهید،می بشارت آن به شما چهاز حضرتعالی سؤالی دارم: آیا آن
 مسیحیت  یهود، از اعم موجود ادیان از كه است دینی همان آیا و اند؟ی به آن اشاره نمودهآسمان هایرسالت

 به  بسیار است، یافته گسترش زمین در اكنون كه ستمی و فساد یا خدا حاكمیت به عقیده حیث از اسالم و
 است؟ دور

 عربستان سعودی  -فرستنده: ابراهیم 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

 .واملهديني وسلم تسليماخ  األئمةل محمد آوصلى اهلل على محمد وو والحمد هلل رب العاملني

 ايحما مودود  أما  ودينهم واحد)ص(  وعذىس وموىس ومحمد  ودين اهلل واحد نزل من عند واحد
 الحق  لم  ما يريد  اهلل سنحانم. ألبنيعند الناس فحيم تحريف     ولهها دئت 

 هذ ق 1٤٣٠َو القعدة/  - أحمد الحسن

 پاسخ:بسم الله الرحمن الرحیم 
 الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم تسلیمًا.
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یکی است، ولی  )ص( دین خدا یکی است و از سوی یگانه نازل شده است. دین عیسی و موسی و محمد
 تمامی تا امآمده من دلیل همین به و است هشد وارد زیادی تحریفات  دارد، رواج مردم بین اكنون چهدر آن

 .نمایم تبیین و روشن ـخواهدمی سبحان خدای كه طورهمانـ را حق
 هـ.ق ۱۴۳۰ذی القعده  - احمد الحسن 

****** 

   : آیا همین جسم انسان در آخرت خواهد بود؟۳۱۴پرسش 

 الرحيم الرحمن اهلل بسم: ٣1٤ / السال

 .تسليماخ  وسلم واملهديني األئمة محمد لآو محمد على صل اللهم

 رسذذذول يابن سذذذيدياألرُو  يف لم اهلل مكن )ع( املهدي اإلمام ورسذذذول ويص الصذذذال   العند
 .الس ال هها إليكم رفعأ أح األنصار  مرفة ضيوو اإلخوة حدأ  لح  و)ص(اهلل

 اإلنسذاح دسذم مادة عنصذر نح  وه ايح املودودة اإلنسذاح دسذم مادة عنصذر هل: )هو السذ ال
 (.؟ماَا أم والنار  أو الجنة يدخل عندما

 يا سذألت  ما ولك  السذ ال بهها أشذبلكم أح األدب من لذ  ربماو  الحسذن)ع( يابن سذيدي
 .بالس ال وعدتم ألني إح موحي

 .وبر اتم اهلل ورحمة موحي يا عليكم والسةم
 اسرتاليا -الشريحي  اهلل املرسل: عند

 محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم تسلیمَا.اللهم صل علی 
 رسول  پسر ای! سرورم دهد، تمکینش زمین در خداوند كه مهدی )ع( امام یعبد صالح، وصی و فرستاده

 . بپرسم شما از را سؤال این نمود تقاضا من از انصار اتاق مهمان برادران از یکی! خدا
 وارد آن با انسان كه است مادی عنصر همان دارد، وجود اكنون كه انسان جسم یسؤال: آیا عنصر ماّده

 دیگری است؟ طور قضیه یا شود؟می جهنم یا بهشت
ادبی باشد از این كه شما را به این سؤال مشغول كنم، ولی فقط به ! شاید از بی)ع( سرورم، ای فرزند حسن

  .بودم داده كردن سؤال یاین دلیل از شما پرسیدم كه به او وعده
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 و السالم علیکم و رحمة الله و بركاته.
 فرستنده: عبدالله الشریفی ـ استرالیا  

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

 .واملهديني وسلم تسليماخ  األئمةل محمد آوصلى اهلل على محمد وو والحمد هلل رب العاملني

والسذذذذةم عليكم ورحمذة اهلل  ويمتلف عن هذها الجسذذذذم املذادي ايخرةيف  اإلنسذذذذذاحدسذذذذم 
 وبر اتم.

 هذ ق 1٤٣٠َو القعدة/  - أحمد الحسن

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

 . بركاته و الله رحمة و علیکم والسالم. بود خواهد متفاوت اش،در آخرت، جسم انسان با این جسم مادی
 هـ.ق ۱۴۳۰ذی القعده  - احمد الحسن 

****** 

 ! بدانم را  وضعیتم  خواهم: می ۳۱۵پرسش 

ل محمد آاللهم صذذل على محمد وو  بسذذم اهلل الرحمن بسذذم اهلل الرحمن الرحيم:  ٣1٥  /السذذ ال
 .األئمة واملهديني وسلم تسليماخ 

وأتمزق    م أحرتق قهراخ و  حمد الحسذن سذةم اهلل علي أ  سذيدي يا بعدي عن  يا م يحزني  
قنل يدا الشر يف السعودية ولست بالعراق ألشاهدا أن على  أملاخ 

ٌ
 .حةيوأ

 بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم صل علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم تسلیمَا. 
ام. از تو باد! از اینکه از شما دورم، در غم و اندوهی عمیق فرو رفته سرورم، ای احمد الحسن! سالم خدا بر

این كه من در عربستان هستم و در عراق نیستم تا شما را نظاره كنم و بر دست شریفت بوسه زنم چقدر زجر 
 كشم و متألم هستم. می
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عرو أح  نعمذة اهلل علينذا و أنذتمحتذات لذدعذائذ  إن أردوا أح ح تنسذذذذذاني يف دعذائذ    وسذذذذيذدي
تعذاب ي شذذذذكواي  والحروو بذاملعذاني فمذا عذدت أمزي التعن  من الشذذذذكوو اختلبذتعرب أ يف 

 .وشكواي تعاب ي

كنم در دعایت مرا فراموش نکنی چرا كه من به دعای شما نیازمندم. شما نعمت خدا بر سرورم! تقاضا می
خته و من قادر نیستم سخن را از ِشکوه ها با معانی در هم آمیدانم چگونه شروع كنم. واژهما هستی. نمی

 ام. گوییهایم، سخنهایم است و شکوهبازشناسم. گفتارم، ِشکوه

دنيا  واهلل لذ  لشذرو وسذيدي يا أردوامن خواصذ   أ وح أح أريد وحمد الحسذنأسذيدي  يا
 أحي   إن وسذذذذأقول يف النار  والنار فهاا عدل اهلل أهلمن  أناح  نت  إف ومن النار  ولذ  خوفاخ  فانية

سييل   نمأهاملا   وح يهم  املوتو  اهلل وعدلم أحي  ةهما يف النهاية  واهلل أحي  إن اهلل ويف الجنة  
  .سيدي فهو سيكوح موت يف سييل اهلل يا

سوگند نه به كنم، سرورم! به خدا خواهم جزو خواص تو باشم. خواهش میآقای من، احمد الحسن! می
خاطر ارزش دنیای فانی است و نه به خاطر ترس از آتش. اگر من از اهل آتش باشم، این از عدل خدا است و 
در آتش خواهم گفت من خدا را دوست دارم و در بهشت، من خدا را دوست دارم. هر دو را در نهایت دوست 

دارد، مادامی كه در راه تو باشد، كه در این دارم، هم خدا را و هم عدل او را. سرورم! مرگ برایم اهمیتی ن
 صورت، مرگ در راه خدا خواهد بود. 

  وأمي أبيمن  أ ث سذيدي  حن  ياأو محمد آل قيمة بدونكم يا اتفمنه ما  انت حياتي َ
تسذاوت األفراخ مع األحزاح فما عدت  .سذيدي تسذاوي دناخ بعوضذة يف عي  لم تعد الدنيا ياو نفـسيو

 .ا  ي ل  هه  الحروو والدمع يف عي  سائل أن  عليم اهلل ومحمد آلبكم يا  إحأشعر بيشء 

ای آل محمد! از چه هنگام زندگی من بدون شما ارزش و بهایی داشته است؟ سرورم! شما را بیش از پدرم 
ها و ای ارزش ندارد. شادیی بال پشهو مادرم و بیش از خودم دوست دارم. سرورم! دنیا در نظرم به اندازه

داند من در حالی این كنم مگر با شما ای آل محمد! خدا میاند و من چیزی احساس نمیها یکساناندوه
 ام جاری است. نویسم كه سرشک از دیدهجمالت را برای شما می

صذذلوات اهلل )سذذيدي محمد بن الحسذذن املهدي    وأبي  أنت  دائماخ  تمصذذ  بدعائ  إحسذذيدي   يا
 وبالعلن ح بالمحاء   وومن املدافعني عنكم بالسذذيف ح بالقلم وخواصذذكم من أ وح أح أريد  (عليم
سذذذذيذدي لقذد هذالذت البينذة  فما الحرت البو  البو  البو  ومحمذد آلاملوت يف سذذذذييلكم يذا  أريذد
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 املهذدي بذننذا ونحرم حا من مشذذذذذاهذدتذم يذا  بنا  وبعيذد عنذ  وأنذاوأن  ألتجرع املر  ذل يوم ينبوي 
صذذلوات )  أبي شذذعر بحيعذذ  وبحيع  أشذذعر ب  وأ أن عزائي الوحيد  و  نامصذذذنة ح تتحملها قلوب

على  أتعرو أحقنل    اإلنسذاحلقد دمرت املادة في     حانم وحد  ح شذري  لمنسذ  بحعذل اهلل  (اهلل عليم
بعذدي  وي قذل علي   ويصذذذذعذي علي   يعز علي   ومحمذد آلحنكم يذا  إحفلم ي نق لي  ودعوتذ  اليمذانيذة

 .سيدي عن  يا

سرورم! همواره شما و پدرت، سرورم محمد بن الحسن المهدی )ع( مرا دعا كنید تا جزو خواص شما و در 
كند. یا آل محمد! مرِگ در ی كسانی باشم كه از شما با شمشیر و نه با قلم، آشکارا و نه در خفا دفاع میزمره

، غیبت به درازا كشید و من هر روز شرنگ راه شما را خواستارم. فرج چه زمانی است، سرورم؟ فریاد فریاد فریاد
نوشم، در حالی كه از تو دورم! پسر مهدی میان ما باشد و ما ام كرده است را جرعه جرعه میتلخی كه احاطه

ام این است ی تسّلیهای ما تحمل آن را تاب ندارد. تنها مایهحتی از دیدن او محروم! وای از این مصیبت! دل
ای كه هیچ شریکی ندارد، من شما را و فضل و عنایت شما و پدرت )را حان یگانهكه به فضل خداوند سب

كنم. جز محبت شما ای آل محمد، برایم باقی نمانده است. ای سرور و موالیم، بعد از تو برایم احساس می
 چقدر گران و سخت و سنگین است!

 ذأني أعرو هذه   أن رت الذدعوة اليمذانيذة بمشذذذذذئذة اهلل وتذدب   شذذذذع أت  عليم اهلل عنذدمذا 
 رسذذذذالة مسذذذذنقاخ  أرسذذذذلتولقد  و حمد الحسذذذذنأ يا أنت  وأعرف بل   ويف عالم الهر  الدعوة مسذذذذنقاخ 

فراعنة الباموت   اعتقال يف زمن  األنصذار عند   ضذاعتعلي الرضذا ولكن الرسذالة    اإلمامبمصذوص  
لة بعدما اعت الرسذذذاعذذذ ف واملتجسذذذد يف الحكومة العراقية بحتوو من بلعم بن باعوراء عصذذذرهم

 ايتي:وهي   اعت مسنقاخ ضمعموح تل  الرسالة اليت  ووهها ه توقف املوقع فرتة عن العمل

آگاه است كه وقتی با مشّیت و تدبیر الهی، دعوت یمانی به سراغم آمد، احساس كردم گویی این دعوت  خدا 
ای برای امام ی ویژهتر نامهشناسم. پیششناسم، و حتی شما را ای احمد الحسن میرا از پیش در عالم ذر می

ی طاغوت كه در دولت های انصار توسط فراعنهعلی الرضا )ع( فرستادم ولی این نامه در زمان دستگیری 
عراق متجسم شده بود ودبه فتوای بلعم بن باعورای زمان انجام گرفت نزد انصار گم شد. این نامه پس از آن 

 ای است كه پیشتر مفقود گردید: شد. متن ذیل مضمون همان نامه  كه سایت چند وقتی از فعالیت بازایستاد گم

وشذاهدتم  و أني دلسذت معم وعلي الرضذا  اإلماممنه سذنوات هويلة أشذعر  أح لي موعد مع 
 و والعواصذذذذف  واألمبذار  من الحروب وهو أسذذذذمر ويرتذدي النيذاُ يف أدواء ضذذذذنذابيذة ملئذت خرابذاخ 

من هكذها  أتعجذي أحيذانذاخ بذل  وتحسذذذذ   هوال تلذ  السذذذذنواتوهذها تذه ر يف عذالم الذهر ح أعرو 
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يف  وأناعلي الرضذذا أسذذ شذذهد   اإلمام إَ  وأوهام أنهام   رناخ   األمرخحي هها  أو نت    وته ر يراودني
وهو يربط أحوال  األنصذذذذذار حذد   ذي أ أتقر فعنذدمذا  ؟فكيف اللقذاء واملهذدي اإلمذامعصذذذذر مينذة 

تيقنت أن   وسذذيدي هم مع الشذذيعة وأحوالهم يف زمن  ياوتشذذاب علي الرضذذا  اإلمامالشذذيعة يف زمن 
 أنت  علي الرضذا يف الته ر لربما هو رمز يع  ب   واإلمام  األياموبم يف يوم من  هو الهي سذألتقي أنت

 .يف عصر الردعة اهلل العالم سألتقي بم وعلي الرضا اإلمام أو

عهد و پیمانی است. گویی من با آن حضرت كنم مرا با امام علی الرضا )ع( ها است كه احساس میسال
های ناشی از آلود كه پر از خرابی گون بود و در فضایی مهكنم. آن حضرت گندمام و او را مشاهده مینشسته
ها بود، لباس سفیدی به تن داشت. این یک یادآوری از عالم ذر بود و من طی آن ها و طوفانها و بارانجنگ
آمد در شگفت انستم، و حتی گاهی اوقات از این كه چنین مطلبی به یادم میدها تفسیرش را نمیسال

كردم، چرا كه امام علی الرضا كردم این قضیه، وهم و خیال است برای همین پنهانش میشدم. گمان میمی
شهید شده است و من در عصر غیبت امام مهدی )ع( هستم؛ پس این دیدار چطور صورت گرفته است؟ ولی 

های انصار را خواندم كه در آن اوضاع شیعیان در زمان امام علی الرضا )ع( را به كه یکی از كتاب  هنگامی
كرد و آنها را به هم تشبیه نمود یقین كردم كه شما همان ـ مرتبط میای سرورم!اوضاع شیعیان در زمان شما ـ

ی، امام علی الرضا )ع( شاید یک نماد كسی هستی كه روزی از روزها با او مالقات خواهم كرد و در این یادآور 
 باشد، یعنی در دوران رجعت با شما یا با امام علی الرضا دیدار خواهم داشت، خداوند داناتر است!

يسذتجذي  حأسذيدي و إلىتصذل  أح أتمىن  (صذلوات اهلل عليم)حمد الحسذن ألسذيدي  ةهه  رسذال
علي  بذاإلمذامالذهر املتعلق  التذه ر يف عذالمح يحسذذذذر لي هذها أو ويمصذذذذ  بذدعذائذم دائمذاخ  أحيف  ردذائي
 وحد املتصذوفة أألن  سذمعتها من  ؛بمصذوص اسذم الناهن توضذيحمشذكر سذيدي على  أو  والرضذا

  أحبعلم الحروو   أريذدو ذهلذ   و علم اليمذاني )ع( ببةح  ةم املتصذذذذوفذة بحعذذذذذل  ولقذد تيني لي
 :سيدي دواب هها الس ال تظهر لي يا

رم احمد الحسن كه درود خداوند بر او باد. امیدوارم به دست سرورم برسد و ای است برای سرو این نامه
ایشان با دعا كردن همیشگی برایم، آرزویم را برآورده سازد، و این یادآوری در عالم ذر را كه مربوط به امام علی 

كنم؛ کر میالرضا )ع( است برایم تفسیر نماید. از سرورم بابت توضیحش به خصوص در مورد اسم باطن، تش
زیرا من آن را از یکی از صوفیان شنیده بودم ولی به فضل علم یمانی )ع( بطالن عقاید اهل تصّوف برایم 

 خواهم با علم حروف پاسخ این سؤال را برایم آشکار سازی:آشکار گشت. همچنین ای آقای من! می
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وهل سذأ وح  ومن اهلل معذيعلى   أمعلى خ   أناعرو حالي هل أ أح و أريدمن هو عزام العنيدي
 وح ولو  ء أ أحفهها حلمي وهموحي    ؟النجناء أوبدال  األ أو آحوالعشرة   أو ٣1٣  ذذذ ال  األنصار  من

ل محمد آالقنول عند ربي و مسذذذتوو لذ  لدنيا فانية ولكن حا أعرو  ويه ر يف عصذذذر الظهور 
 .سيدي  هل  يا وأنتاملهدي  واإلمام

خواهم وضعیتم را بدانم، آیا من بر خیر هستم یا گرفتار خشمی از جانب خداوند؟ عزام العبیدی كیست؟ می
یا ده هزار انصار یا ابدال یا نجبا هستم یا خیر؟ این امید و آرزوی من است كه در عصر ظهور   ۳۱۳و آیا من جزو  

ه برای این كه بدانم در چه سطحی نزد ای گذرا باشد. نه به خاطر دنیای فانی بلکباشم؛ حتی اگر لحظه
 پروردگارم و آل محمد و امام مهدی و نیز تو ای سرورم، مقبولیت دارم. 

 وأنا عزام   اهلل يقول لم أعب  أحنم شذذاهد  أوهو   وو هل  والدي شذذاهد حلم في  قنل سذذنوات
خربني  أهها ما قسذذم باهلل أ وعزام  أعبيت َم قال لم والدي خه    األرُوول  أنت نسذذنم يف  أنشذذئم

 ؟فما هو تحس  هها الحلم بم والدي

گوید عزام را به من بده ی من دید و او شاهد بود كه خداوند به او میپدرم نیز چند سال پیش خوابی درباره
آورم و َنَسب او در زمین برای تو خواهد بود. سپس پدرم به او گفت بگیرش، عزام را به و من آن را به وجود می

 خورم كه این مطلب را پدرم به من خبر داد. تفسیر این رؤیا چیست؟ به خدا سوگند می تو دادم.

الشذذذذارع فقمت  ح يفي سذذذذوح  األفريقيةو هل  مر  من املرات وددت امرأتني من الجنسذذذذية  
يكوح عندي  م ةخ  وَم وددت النقود تمتحي من مححظيت بشذذكل م  هنيعي  اتصذذدقت عليهم

نم سذذذحر أبعدما تيقنت   أضذذذع نقودي داخل املصذذذحف أحفاضذذذبررت   وريال أددها عشذذذرين أربعني
  أحتصذذذذدقت على سذذذذاحرتني دوح   أنيو ل َنل   أموالوخه م  أفكيف أف  هها السذذذذحر الهي  

 رسذذذذذالذة لسذذذذيذدي اليمذاني حا ح آخر  ولكن هذه إزعذادكماملوقع على  إدارة يذا وآسذذذذف وعلمأ
من فرتة لحرتة  مع سذذيدي صذذلوات اهلل عليم بالرسذذائل أتواصذذل أحمع أن  أود   وأتعنكمو  أزعجكم

  .بذ  وبذنم بيدي هاملا املسافات بعيدة فهها ما
 السعودية –املرسل: العنيدي 

كردند. من به آنها صدقه دادم ولی مالحظه یک بار هم دو زن آفریقایی را دیدم كه در خیابان گدایی می
شود. مثاًل من چهل ریال داشتم، دیدم شده بیست ریال. از كیفم غیب می  هایم به طور غیرعادیكردم كه پول

ها را داخل قرآن بگذارم. چگونه این سحری كه وقتی مطمئن شدم كه این جادوگری است، مجبور شدم پول
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صدقه   دانستم جادوگرند،هایم را گرفته باطل كنم و از بین ببرم؟ تمام گناه من این بود كه به دو زنی كه نمیپول
ام. مدیران سایت! از این كه شما را خسته كردم متاسفم ولی این آخرین نامه به سرورم یمانی است تا دیگر داده

باعث آزردگی و خستگی شما نشوم. هر چند دوست دارم كه با سرورم از طریق ارسال نامه، گاهی ارتباط داشته 
 ها بسیار است. او فاصله باشم. این تنها چیزی است كه دارم، مادامی كه بین من و

 فرستنده: العبیدی ـ عربستان سعودی 

 بسم اهلل الرحمن الرحيمالجواب: 

 .واملهديني وسلم تسليماخ  األئمةل محمد آوالحمد هلل رب العاملنيو وصلى اهلل على محمد و

 السةم عليكم ورحمة اهلل وبر اتم

 وبمدمتكم هو وليي وهو يتولى الصذذذذالحني  أتشذذذذروودعل    وبكم علي   الحمد هلل الهي من  
يححظ   أحيف هه  الحياة الدنياو وأسأل اهلل   شاء اهلل سيجعلم ربي حقاخ  أما ما حدَ  بم قلن  فإح

شاء اهللو إح   أنسااح  أنيويسددا ويجعل  من الشهداء على خلقمو وح تنساني من دعائ   ما  
  .يوماخ  أربعنيتنام وملدة  أحرات  ل ليلة قنل يوفق  اهلل لقراءة آية الكر  سنع م  أح وأردو

   حمد الحسنأ

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

 السالم علیکم و رحمة الله و بركاته. 
گزاری شما مشّرف گردانید. او یاور من است و به خدمتسپاس خدایی را كه با شما بر من مّنت نهاد، و مرا 

 تحقق دنیوی زندگی این در را آن پروردگارم الله شاء ان است، گفته تو به دلت چهاو دوست شایستگان. آن
خداوند مسئلت دارم كه شما را حفظ فرماید و توفیق عطا كند و شما را جزو گواهان بر خلقش  از. بخشدمی

 كه  امیدوارم. الله شاء ان كنم،نمی فراموش را شما من كه طورقرار دهد. مرا در دعایت فراموش نکن همان
 توفیق دهد. روز چهل مدت به و خواب  از قبل شب هر بار هفت الکرسی آیه قرائت بر را شما خداوند

 احمد الحسن 

****** 
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 است«  شرّ  تماماً  »زن ی: علت مقدم بودن مرد نسبت به زن در آیه، معنای بخشی از مناجات، صحت گفته ۳۱۶پرسش 

نَ ى﴿يف قولم تعالى : و  السذةم عليكم: ٣1٦  / السذ ال
 
َ ر  َ األ ملاَا قدم القرآح  و(1)﴾َوَلذَْ  الهة

 ؟اله ر على األن ى

، چرا در قرآن مذكر را بر مونث مقدم داشته   (2)(و پسر، چون دختر نیست)  یسالم علیکم. در آیه  :۱سؤال  
 است؟

)إلهي مذا ألذه  خواهر اإللهذام بذه را على القلوبو ومذا أحلى  : بسذذذذم اهلل الرحمن الرحيم2س
 .املس  إلي  باألوهام يف مسال  البيوب(

 ؟يف فهم هها املقبع من املناداةو فهل تتحعلوا بشرحمأرمي و السةم عليكم ورحمة اهلل

 .ولكم دزيل الشكر

 و یادت، از گرفته الهام خاطرات  هادل در است بخش: بسم الله الرحمن الرحیم »)خدایا! چه لذت ۲سؤال 
 («.غیب هایراه در هااندیشه مركب با تو سوی به پویش است شیرین چقدر

 دهید؟ شرح را آن كنیدالله. مایلم معنای این بخش از مناجات را بدانم. لطف میالسالم علیکم و رحمة 
 با تشکر فراوان از شما.

 .)املرأة شر  لهاو وشر ما فيها أنم حبد منها(و السةم عليكم ورحمة اهلل وبر اتم :٣س

   مذا مذدو صذذذذحذة هذها الحذديذ  سذذذذنذداخ ومتنذاخو الوارد عن أم  امل منني )ع(  مذا يف )نه -1
 ؟و )مرر الحكم ( النةمة( 

  ؟اليت قيل فيها وإَا ص  الحدي و فما معنا  وما هي الظروو التاريمية -2

 .لكم دزيل الشكر
 املرسل: خليحة بن أحمد

: سالم علیکم و رحمة الله و بركاته. »)همه چیز زن شّر است و بدتر از آن این كه از بودنش گریزی ۳سؤال  
 نیست(«.

 
 . ٣6آل عمران:  -1
 . ٣6آل عمران:  - 2
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نین در »نهج البالغه« و »غرر الحکم« وارد شده، از لحاظ متن و سند تا چه المؤم ز امیراین حدیث كه ا  -۱
 حد صحیح است؟

 و اگر حدیث صحیح باشد، معنای آن چیست و در چه شرایط تاریخی گفته شده است؟  -۲
 با تشکر فراوان از شما. 

 فرستنده: خلیفه بن احمد  

 بسم اهلل الرحمن الرحيمالجواب: 

 .واملهديني وسلم تسليماخ  األئمةل محمد آوصلى اهلل على محمد وو والحمد هلل رب العاملني

  )ع(ت مريمء)ع( فلمذذا دذذا ی ذذانوا موعودين بذذه ر وهو عذسذذذذ  ألنهم ؛قذذدم الذذه ر :1ت س
  فتحقق ما  و)ع()ع( من مريم یودعل اهلل عذسذذذ   ومن َريتها یح عذسذذذ أوعلموا   ون ىأنها  وا أل تحاد

َ ر  َفلَ ﴿وعذدهم بذم  ْت َوَلذَْ  الذهة عذَ ا َوضذذذذَ ْعَلم  ِبمذَ
َ
نَ ى َوا    أ

 
ا أ ْعت هذَ ا قَذالَذْت َرب  ِإن ي َوضذذذذَ َعْتهذَ ا َوضذذذذَ مذة

ِديمِ  ْيَباِح الرة يةَتَها ِمَن الشة ر   َ َها ِبَ  َو ِعيه 
 
َها َمْرَيَم ِوِإن ي أ ْيت  نَ ى َوِإن ي َسمة

 
 .(1)﴾َ األ

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

 : ۱پاسخ سؤال 
باشد. وقتی  )ع( مذكر مقدم شده است زیرا به آنها )تولد( پسری داده شده بود كه همان حضرت عیسی

 خداوند و است شاناز نسل )ع( ختر بود. آنها دانستند عیسیمتولد شد آنها حیرت كردند؛ زیرا وی د )ع(مریم
چون ): گشت محقق بود، شده داده وعده ایشان به چهقرار داد و به این ترتیب آن )ع(را از مریم عیسی )ع(

 بود زاییده چهآن به خدا كه حالی دراست ـدختر  ، امفرزند خویش بزاد، گفت: ای پروردگار من، این كه زاییده
 تو پناه در رجیم شیطان از را فرزندانش و او. نهادم نام رامریم او. نیست دختر چون پسر و ـاست داناتر

 .(2)(آورممی

لَذهة َخواِهَر  :2ت س
َ
ل وِبو َومذا  اإللهذام)ِالهي مذا أ  بِذِهْ ِرَا َعَلى الْق 

َ
يف  بذاألوهذام إليذ ْحَلى امْلَسذذذذَ  أ

ي وِب(  .َمساِلِ  الْب 

 
 . ٣6آل عمران:  -1
 . ٣6آل عمران:  - 2
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ومن سذذذذنذل املعرفذة  واملعرفذة إلىوبذالذه ر يوفق   وللذه ر الحقيقي اإلنسذذذذاحيوفق  بذاإلخةص
 اإلخةصاهلل تزايد    إلى  اإلنساحيستمر مع س    أحتَتايد املعرفة واملحروُ    اإللهامو ون يجة  اإللهام

 لذم من اهلل واملعرفذة عنذد اإللهذامالتوفيق النذازل عليذم من اهلل ومن َم يزيذد  وأيعذذذذذاخ  اإلنسذذذذذاحومن 
 املعرفة الحقيقية هي عجز  عن معرفة الحقيقة والكنم. أح اإلنساحوهكها حا يعلم  اإلنساح

الهام گرفته از یادت، و چقدر شیرین است  خاطرات  هادل در است بخش: )خدایا! چه لذت ۲پاسخ سؤال 
 (.غیب هایراه در هاپویش به سوی تو با مركب اندیشه

 معرفت،   هایراه  جمله  از.  گرددمی  نایل  معرفت  به  ذكر،  با  و  یابدوفیق میبا اخالص، انسان به ذكر حقیقی، ت
له باید اخالص آدمی نیز افزایش ال الی سیر با همراه. است معرفت شدن بیشتر الهام، دستاورد و است الهام

الهام از سوی یابد. و به همین جهت می افزایش شودیابد؛ و همچنین توفیقی كه از جانب خدا بر او نازل می
شود. تا اینکه انسان بداند كه معرفت حقیقی، عجز و می بیشتر انسان معرفِت  نیز و گرددخدا بر او بیشتر می

 ناتوانی از رسیدن به شناخِت حقیقت و ُكنه است. 

 م  صحي .: ٣ت س
 هذ ق  1٤٣٠ - أحمد الحسن 

 : صحیح نیست.۳پاسخ سؤال 
 هـ.ق ۱۴۳۰  - الحسن  احمد 

****** 

 مخالفین های: درخواست اجازه برای مطرح نمودن دعوت در سایت ۳۱۷پرسش 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم: نص الرسالة  :٣17 / السال

عنذدي بعع  أنذاحمذد الحسذذذذن: أسذذذذيذدي وموحي ..  السذذذذةم عليكم ورحمذم اهلل وبر ذاتذم
يف مرو مذدعني  هرحهذاأ أح وأود  أحقيتكمبسذذذذيط لتوضذذذذي   والروايذات ومعهذا شذذذذرخ  األحذاديذ 

 أوضذ  اليت هي   الواضذحة  الحقيقة إلى الحعذور حد  أيلتحت   أحعىسذ  آخر وقت  إلىال شذيع من وقت 
 وبهل    اسذذتأَنكم أحهرحتها مرة قنل   ألنيعتهر  أو  ؟فهل تسذذم  لي بهل  سذذيدي ومن الشذذم 
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 أخرو  عتذهر منذ  سذذذذيذدي مرةأو ومنذ  سذذذذيذدي  اإلَحخذه آ أحعلى َلذ  يذا سذذذذيذدي قنذل  أقذدم ولن
 .وسامحنا على القصور 

 .   اخ  واملهديني وسلم تسليماخ  األئمةمحمد  آلاللهم صل على محمد و

بم علم   أحات والسذذذر املسذذذتودع فيها بعدد ما   ووبعلها وبنيها أبيهاوو  فاهمةاللهم صذذذل على  
 . تاب  أحصا و

 الكويت -املرسل: أبو علي 

 متن نامه: بسم الله الرحمن الرحیم
مة الله و بركاته... سرور و موالیم! احمد الحسن! من یک سری آیه و روایت به همراه شرح سالم علیکم و رح

كوتاهی از آنها، برای توضیح و تبیین حقانیت شما در اختیار دارم. مایلم هر از چند گاهی، اینها را در تاالرهای 
 است ترز نور خورشید هم واضحمدعیان تشّیع مطرح كنم تا شاید یکی از افراد حاضر به حقیقِت آشکاری كه ا

 از قبل را كار این مرتبه یک زیرا خواهممی عذر من سرورم؟ دهید،. آیا این كار را به من اجازه میشود متوجه
 كرد، نخواهم مبادرت  كار این به نگیرم اجازه شما از تا دیگر و! سرورم دادم، انجام بگیرم اجازه شما از كه آن

 وتاهی ببخشید.ك و تقصیر بر را ما و كنممی عذرخواهی شما از دیگر بار! من آقای! سرورم
 اللهم صل علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم تسلیمَا كثیرًا.

 و ابیها و بعلها و بنیها و السر المستودع فیها بعدد ما احاط به علمک و احصاه كتابک.  ةاللهم صل علی فاطم
 فرستنده: ابوعلی ـ كویت

 بسم اهلل الرحمن الرحيم  الجواب:

 .واملهديني وسلم تسليماخ  األئمةل محمد آوصلى اهلل على محمد وو والحمد هلل رب العاملني

ح تكوح أو وخ  دزاء املحسذنني (ص) ل محمدآو وفق  اهلل لكل خ  ودزاا اهلل عن محمد
  أحأسذأل اهلل للم منني وامل منات    والحق فهها فعذل عظيم من اهلل علي   إلى إنسذاحيف هداية   سذيناخ 

 يوفقوا لم.
 هذ ق  1٤٣٠ - حمد الحسنأ

 پاسخ:بسم الله الرحمن الرحیم 
 و المهدیین و سلم تسلیمًا. و الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آل محمد االئمة
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به شما برترین پاداش نیکوكاران را  )ع( خداوند شما را بر هر خیری موفق گرداند و از محمد و آل محمد
 خواهد شما بر خداوند عظیم فضل این شوی، حق سوی به نفر یک هدایت برای ایعطا فرماید! اگر وسیله

 برادران و خواهران مؤمن را بر این كار موفق گردند!مایم كه نمی مسئلت خداوند از. بود
 هـ ق ۱۴۳۰ -احمدالحسن 

****** 

 : كسی كه موسی)ع( را مالقات نمود خضر بود یا شخص دیگری؟ ۳۱۸پرسش 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم: ٣1٨ / السال

 .واملهديني وسلم تسليماخ  األئمةمحمد  آلوصلى اهلل على محمد و ووالحمد هلل رب العاملني

اهلل  ةالسذذذذةم عليكم ورحمذ و املهذديني أبنذائذمالبذاهرين و آبذائذماملهذدي و اإلمذامالسذذذذةم على 
  .وبر اتم

محمد )ع( مكن  آلعلى التواصذذل مع يماني   ودعل  قادراخ  الحمد والشذذكر هلل الهي مَن علي  
 األسئلة:عندي بعع  وعلي  اهللحمد الحسن سةم أ اإلمام, سيدي وموحي األرُاهلل لم يف 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 و الحمد هلل رب العاملینو و صلی اهلل علی محمد و آل محمد احئمة و املهدیین و سلم تسلیماخ. 

 سالم بر امام مهدی و پدران طاهرش و فرزندان مهدیین او! سالم علیکم و رحمة الله و بركاته. 
كه  )ع( كه بر من مّنت نهاد و مرا در برقراری ارتباط با یمانی آل محمدحمد و سپاس از آِن خدایی است 

احمد الحسن! سالم خدا بر تو باد! چند  سیدخداوند در زمین تمکینش دهد، توانایی بخشید. سرور و موالیم! 
 سؤال دارم:

 وهل العند الصذال  الهي  اح مع نل اهلل موىس   وللمعذر )ع( ة س: ما هي املواصذحات الجسذماني
 ؟آخرنم شمص أ أم و)ع( هو المعر )ع(

را  )ع(  )ع( چیست؟ و آن عبد صالحی كه پیامبر خدا موسیخضر  جسمانی  هایسؤال: مشخصات و نشانه
 بود یا وی كسی دیگر بود؟ خضر )ع( كرد،همراهی می
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 اح هو المعر   إحدري أ َة  شمص ح  أوباملنام منه سنتني    رأيت  األناوالعياَ باهلل من  أناس:  
و اح شذاب  وبيعألوح ودهم   وهويل  شذعر  وط البولسذ ومواصذحاتم  انت )متو آخروشذمص  أم

وعنذدمذا  ووقذال لي ادخذل وهو أينعرو ألم  مكذاح إلىمن شذذذذذاهئ النحر  أخذهنييف مقتنذل العمر( و
 ةهو سذذذذيذد معمم بعمام  املأتميف   أنعي للحسذذذذني )ع( والشذذذذمص الهي يقر مأتمنم أت  ددخلذت ودذ 

 .منكم تحس ها ردواأانتهت الرؤيا  واءسود

 فرد یا خضر دانستمنمی كه را شخصی پیش سال سه یا دو ـمنّیت از خدا به برممی پناه و سؤال: من ـ
 اشچهره رنگ داشت، بلند موی و متوسط »قد: بود صورت این به او مشخصات. دیدم رؤیا در بود، دیگری

 دانستمابتدای ایام جوانی بود«. وی مرا از ساحل دریا به جای دیگری كه نمی  در  جوان  فردی  و  بود  رنگ  سفید
است و  برگزار حسین )ع( برای عزاداری مجلس دیدم شدم وارد وقتی. شو داخل گفت من به و برد بود، كجا

 از را آن تفسیر. یافت پایان رؤیا. داشت سر به سیاهی یعمامه كه بود سیدی خواند،شخصی كه مصیبت می
 .دارم تقاضا شما

 اإلماممن بعذد   األئمذة عن  سذذذذألتذموقذد  وحذد املسذذذذادذدأيف  إمذامهو  بذاملذأتم  أاملعمم الذهي  ذاح يقر
َهي للصذذةة خلحم مرة أعلى رد  هها لم   وبناءخ  واملهدي )ع( ولم يجن  على سذذ الي وقال لي ح تهتم

 أخرو.

 امام از پس یائمه یدرباره من. است مساجد از یکی جماعت امام خواند،آن فرد معّممی كه مصیبت می
از او سؤال كردم ولی او به سؤال من جواب نداد و گفت رهایش كن به این قضیه حساس نشو. به  مهدی )ع(

 دلیل همین پاسخ، دیگر پشت سرش نماز نخواندم.

ونيو سذذذذلوني قنذل أح تحقذد: )هذالذي )ع( خذاهذي النذاس وقذال لهم أبيامل منني علي بن  أم س: 
سلوني عن  نوز املعرفة وينابيع العلم..(  سلوني عن هرق السماء فإني أعلم بها من هرق األرُو

 ؟إليهاالوصول  و يف يمكننا وما هي هرق السماء

از من بپرسید پیش از این كه مرا از )خطاب به مردم فرمود:  طالب )ع(سؤال: امیر المؤمنین علی بن ابی
 یدرباره  من  از.  شناسممی  بهتر  زمین  هایراه  از  را  آنها  كه  بپرسید  آسمان  هایراه  یدربارهدست دهید. از من  

 (..بپرسید. علم هایچشمه و معرفت هایگنج 
 برسیم؟ آن به توانیممی چطور و چیست؟ آسمان هایراه
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 ايخرة.الدنيا و تنصح  بما فيم صةحي وصةخ دي  يف أحواردوا من  سيدي 

 .والسر املستودع فيها ووبعلها وبنيها وأبيهاو فاهمةاللهم صل على 
  املرسل: أبو علي

 .فرمایی   نصیحت  مرا است  آخرت   و  دنیا در  دینم صالح  و  من  صالح  كه  چهسرورم! از شما تقاضا دارم به آن
 اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و السر المستودع فیها.

 فرستنده: ابوعلی

 بسم اهلل الرحمن الرحيم لجواب: ا

 .واملهديني وسلم تسليماخ  األئمةل محمد آوصلى اهلل على محمد وو والحمد هلل رب العاملني

شذاء اهلل فيم تحصذيل عن رحلة موىس )ع( والعند الصذال  اسذمم  إح أيامسذذنشذر  تاب خةل 
 لرؤياا يف قراءتم. تأويةخ ولس ال   ح شاء اهلل ستجد دواباخ إو ومجمع النحرين( إلى)رحلة موىس 

 هذ ق  1٤٣٠ - 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.

 موسی« كه در آن، سفر البحرینبه خواست خدا در چند روز آینده كتابی با عنوان »سفر موسی به مجمع
و عبد صالح شرح داده شده است، منتشر خواهد شد. ان شاء الله با خواندن آن، پاسخ سؤال و تفسیر  )ع(

 رؤیای خود را درخواهی یافت. 
 هـ ق  ۱۴۳۰  -  احمد الحسن          

****** 
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 : رؤیای امام مهدی)ع(۳۱۹پرسش 

 ووالسذةم   الصذةةيهما  لع يالحسذني بن عل  اإلماممن نسذل    إبراهيم  إيهابالشذريف  :  ٣1٩  / السذ ال
ممبوهم  معي أحَ ر لسذيادتكم أ أح  وأحي  يوحمد حسذن اليمانأالرد من السذيد الشذريف    وأود
 .وشكراخ  والنذت آلمن  متوارَة األعظمعن احسم  ةسن ألفمن 

هستم و مایلم از سید شریف احمدحسن یمانی پاسخ   )ع(  شریف ایهاب ابراهیم از نسل امام حسین بن علی
 اسم ینشان كنم كه من یک كتاب خطی هزار ساله درباره بگیرم. همچنین مایلم خدمت حضرتعالی خاطر

 .تشکر با. است رسیده ارث به البیت آل از كه دارم اعظم

ح ميعاد  إو و٣1٣من ضذذذمن   إني ليوقال   واملنام يف  املهدي  اإلمام رأيت أنيَ ر لكم  أ أح  وأحي
وقذت صذذذذةة  12 السذذذذذاعذة ميةديذةو 2٠11/ ٦/ 11 املوافق وهجريذم 1٤٣2ردذي  1٠املوافق  الجمعذةيوم 

وهو خذام بسذذذذم اهلل الرحمن   العلويذة  الروحذانيذةمذا عرفتذم من  وهذها واملوعود  اليمذاني وأنذت  الجمعذةو
 وأخ اخ   ودميعاخ  يجمع اهلل بنا أح  یالرد عسذذ  أردو  املهدي  اإلماممهديائيل )ع( رفيق  الرحيم السذذيد

 .حروأ ةحمد َات السنعأ األعظماللهم صل وبارا على احسم 
 Ihabاملرسل: 

نفر  ۳۱۳و مایلم به شما یادآوری كنم كه من امام مهدی را در رؤیا دیدم و ایشان به من گفت كه من جزو 
 ۱۲میالدی، ساعت  ۱۱/۶/۲۰۱۱هجری مطابق با  ۱۴۳۲رجب  ۱۰هستم و میعادگاه او روز جمعه برابر با 

هنگام وقت نماز جمعه است. شما یمانی موعود هستی و این مطلبی است كه من از روحانی علوی فرا گرفتم؛ 
 است  امید. هستم پاسخ منتظر. است مهدی امام همراه و یار مهدیائیل سید ـالرحیم الرحمن الله بسماو ـ

 دارای كه »أحمد« اعظم اسم بر فرست صلوات  و درود! خداوندا: نهایت در و دآور  گرد را ما همگی خداوند
 .است حرف هفت

 Ihabفرستنده: 
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب: 

 .واملهديني وسلم تسليماخ  األئمةل محمد آوصلى اهلل على محمد وو والحمد هلل رب العاملني

 (لعنم اهلل )  إبلذ ح يجنن  شذذذر  أو  ويوفق  إلى نصذذذرة الحق والكوح معم دائماخ  أحأسذذذأل اهلل  
 والجن. اإلن ودند  من 

 هذ ق  1٤٣٠ - أحمد الحسن  

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

ی با آن، توفیق دهد و از شّر ابلیس كه دائم مالزمت و حق یاری در را شما كه مایمناز خداوند مسئلت می
 لعنت خدا بر او باد و لشکریانش از انس و جن، دور نگاه دارد.

 هـ.ق  ۱۴۳۰ - احمد الحسن  

****** 

 دارم به من خبر داده شود؟ نهان سینه در كه چه: آیا امکان دارد برای من هم كرامت اتفاق بیافتد و به آن۳۲۰پرسش 

 اهلل الرحمن الرحيم بسم: ٣2٠ / السال

  :حمد الحسن شمصياخ أيكوح الجواب من السيد  أح أردو

 .) ها(رداءاخ مع الدليل  ؟و يف وهو لقي أم األبهل هو اسم  ومعىن الحسن ما

اليت  العدةبعد تمام   أيوهل الظهور  اح حسذذي التوقذت    البينةوَم   واإلعةحالظهور   ما معىن
 ؟البينةمن  الحكمةوما  ويتحقق معها النصر

 ؟من س ال ايحيف صدري  أ نمبما  إخناري  وسييل امل ال معي على ةممكن الكرامةهل  

 .ودزاا اهلل خ  الجزاء وعز  ء عندي هو دي أواهلل العالم  ألني ؟بماَا تنصح  شمصياخ 
 اسرتاليا - هالي حوزة - املرسل: الحسذ 

 بسم الله الرحمن الرحیم 
 تقاضا دارم شخص احمد الحسن به سؤال من پاسخ دهد:
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 معنای »الحسن« چیست؟ آیا الحسن اسم پدر است یا لقب؟ و چگونه؟ لطفًا با دلیل.
معنای ظهور، اعالن و سپس غیبت چیست؟ و آیا ظهور طبق »وقت« است یعنی پس از تمام شدن مدت 

 است؟ نهفته حکمتی چه غیبت، در و شود؟روزی محقق میزمانی كه با آن، پی
آیا امکان دارد كه در مورد من هم كرامت اتفاق بیافتد؟ مثاًل به من خبر داده شود كه اآلن چه سؤالی در 

 سینه پنهان دارم؟
است. خداوند  دینم من برای چیز عزیزترین كه داندنصیحت شما برای شخص بنده چیست؟ زیرا خدا می

 به شما جزای خیر دهد!
   استرالیا ـ حوزه یطلبه -فرستنده: حسینی 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم  الجواب:

 .واملهديني وسلم تسليماخ  األئمةل محمد آوصلى اهلل على محمد وو والحمد هلل رب العاملني

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

 نت تنح   إَا أما  .صذذذراهم املسذذذتقيم  إلىح يأخه بيدا  أو ويوفق  لكل خ  أحأسذذذأل اهلل  
تتقدم  أحمييية تدل  على الحق فهه  من اهلل سذذنحانم وتعالى فاهلنها منم سذذنحانم بعد   آيةعن 

هلنتهذا بذالعمذل  ألنذ  ؛عنذدهذا سذذذذتذأتيذ  آيذة وفعذذذذلذم راخ خبوة بذاتجذا  بذابذم وتقف يف بذابذم منتظ
ويقهرا  آيذةيعبيذ    أحتعبيذم رهرا وح تنذالي بذم َم تريذد منذم  وأنذتح بذالقول فقط  واإلخةصو

وقد بذنت علة هها  ووح يكوح فيما يأتي ايحوح يكوح   یفهها لم يكن فيما معذذذ   اإليماحوعلى  
هو قهر على  إنمذا إيمذانذاخ بذل هذها ح يكوح  ومحعذذذذذاخ  يكوح مذاديذاخ  أحح يمكن  فذاإليمذاح األمر

 من  تاب. أ ث يف  األمرفرعوح لهها وقد بذنت هها  إيماحولم يقنل  والتصديق ح م 

از خداوند مسئلت دارم كه شما را بر هر خیری موفق بدارد، دست شما را بگیرد و به راه مستقیمش در آورد. 
ی غیبی هستی كه شما را بر حق رهنمون سازد، بدان كه این امر از جانب خداوند اگر به دنبال یک نشانه

سبحان و متعال است؛ آن را از خداوند طلب نما، پس از آن كه قدمی به سمت بارگاه او برداشتی و در انتظار 
عمل و  با را آن شما كه چرا آید؛فضل و كرم او در درگاهش توقف نمودی آن هنگام نشانه به سراغت می

 و آیه او از سپس و باشی اعتنابی او به و كنی پشت او به كه این نه و گفتار، با فقط نه ای،اخالص طلبیده
 آینده  در  نه  و  اكنون  نه  و  است  بوده  گذشته  در  نه  چیزی  چنین.  سازد  مجبور  ایمان  بر  را  تو  كه  بخواهی  اینشانه

 اصالً  را ایمانی چنین حتی باشد؛ محض ماّدِی  تواندنمی ایمان ام؛كرده بیان را موضوع این دلیل. بود خواهد
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 این   من  و  نشد  پذیرفته  فرعون  ایمان  دلیل  همین  به.  الغیر  و  است  تصدیق  بر  اجبار  فقط  و  نامید  ایمان  تواننمی
 . امنموده تشریح كتاب چند در را مطلب

ودند    (لعنم اهلل)  إبلذ ح يجنن  شذراا  أو وآخرت ويمن علي  بصذةخ دين    أحوأسذأل اهلل 
 والجن. اإلن من 

 هذ ق  1٤٣٠ - حمد الحسنأ

 یوسوسه  هایریسمان از  را  شما  و  نهد  مّنت  آخرتت  و  دین صالح  به شما  بر  كه  نمایماز خداوند مسئلت می
 . دارد دورلیس كه لعنت خدا بر او باد و لشکریان انس و جّنش، بهاب

 هـ.ق ۱۴۳۰  - احمد الحسن  

****** 

 : درخواست دیدن آثار صلیب ۳۲۱پرسش 

بن ا  ینتم عذسذذذ أعلى دين املسذذذي  الهي تدعونم   وأناسذذذمعت عن دعوتكم   لقد: ٣21  / السذذذ ال
 موالي  زميذذل لي يف العمذذل إيذذا  أعبذذاني أحعلى احنرتنذذذت بعذذد  بعع من  تنكم وقرأت ومريم

 لسذذذذت على إنيشذذذذمصذذذذكم الكريم رمم  إلىعندي انجهاب   صذذذذلحو وهنا يف لندح  يرائكم
فلقد و  قناعة ليبمئن قلل  ما يقال أريد  ولك  ووَل  بسذيي  تاباتكم املقنعة  اعتقاد م

 أَناء لذسذذذوع الرب  نتم الشذذذييم أنكممحاد    وبالنسذذذنة لي  زميلي بمرب  اح صذذذاعقاخ  أخربني
 املاع.الصلي الهي حد  يف  ر آَاح دسم  الشريف يحمل إوو صلنم

 گوشم به مطالبی شما دعوت یدرباره و هستم نامیدمن بر دین مسیح كه شما او را عیسی بن مریم می
 برخی لندن، یعنی اینجا در است، شما نظرات  و عقاید هوادار كه همکارانم از یکی اینکه از بعد. است رسیده
اعتقادات شما نیستم، ولی مجذوب  بر چند هر. خواندم اینترنت از را آنها من داد، من به را شما هایكتاب 

 طور  آن  خواهممی  لیکن.  بود  شما  یمتقاعدكننده  هایكتاب   دلیل  به  این  و  امشده  شما  یشخصیت بزرگوارانه
. بود صاعقه مثل برایم كه است داده من به را خبری همکارم. یابد آرام دلم اصطالح به كه شوم قانع و مجاب 

 در كه آویختگی دار ع پروردگار« هستید كه به دار آویختند و آثار به»یسو شبیه شما كه است این مضمونش
 . است موجود شما شریف بدن بر داده، روی گذشته
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 أيها وَق والناقية من َل  الحد  العظيم ايَار تيني  ترونا صذذذذوراخ  أحممكن  هل: سذذذذ الي هو
 بأنحسذذذنالدعوت    سذذذوو ن نع  ونكوح من املصذذذدقني  وعائليتنا  أصذذذ  لدينا َل  ف إحالحاضذذذل  
 وأموالنا.

سؤال: آیا امکان دارد عکسی به ما نشان دهید كه آثاری باقیمانده از آن رویداد مهم را نشان دهد؟ مطمئن 
 و كرد خواهیم پیروی تو از امموضوع برای ما ثابت شود، من و خانواده این اگر! كمال و فضل باش ای مرد با

 ییدكنندگان دعوت تو با جان و مال خود خواهیم بود. تأ جزو

 الهي لهيإوهو يصذر    حياتم آخرقالها يسذوع يف   اليتهل تته روح الكلمات   ايخر: والسذ ال
 ألنهذا ؛اللحظذة ح هذه  النقبذة بذالنسذذذذنذة لي تشذذذذكذل ح ة يف نحيسذذذذ حاأل ؟تر ت ملذاَا 

 .يف الكنسية ح  نت معمداخ إو يسوع بإلوهية تشكك 

 .ولكم فائق اححرتام
 U.K - فادي سولوموح املرسل:

 »خدایا  گفت  فریادزنان  او  و  آورد  زبان  بر  اشسؤال دیگر: آیا سخنانی را كه »یسوع« در آخرین لحظات زندگی
به  من نفس در تحیر و سرگشتگی لحظه همین تا نکته این زیرا آورید؟می یاد به را كردی؟« رها مرا چرا خدایا

 یافته  تعمید غسل كلیسا در اگر حتی اندازدوجود آورده است؛ چرا كه مرا در مورد الوهیت یسوع به شک می
 .احترام بهترین تقدیم با. باشم

 U.Kفرستنده: فادی سولومون ـ 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب: 

 اخ.واملهديني وسلم تسليم األئمةل محمد آمحمد ووصلى اهلل على و والحمد هلل رب العاملني

 أح هلنها من اهلل سذنحانم وتعالى فهو قادر ألتنصذر و والصذور   ترو الحق دلياخ  أحأسذأل اهلل ل   
وبذابذم محتوخ لعنذاد  يف  ذل حني وهو  بذإخةصهلنتهذا منذم سذذذذنحذانذم  إح ويريذ  الحقيقذة دليذة

 .بإخةصيسمع لكل من يتكلم معم ويجذي  ل من يبلي 
 هذ ق  1٤٣٠ - أحمد الحسن

 بسم الله الرحمن الرحیم  پاسخ:
 الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم تسلیماً 
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 خدای از نیز را هاعکس. كنی یاری را آن تا بنمایاند تو به اراآشک را حق كه نمایماز خداوند مسئلت می
 اگر   دهد،  نشان  تو  به  روشن  و  آشکارا  را  حقیقت  كه  این  بر  است  قادر  او  كه  كنم،می  درخواست  متعال  و  سبحان

ه روی بندگانش گشوده است و او به ب حضرت  آن درگاه همواره. نمایی درخواست حضرتش از اخالص با را آن
 . نمایدمی اجابت بخواند، را او مخلصانه كه را كس هر و سپاردكس كه با او سخن بگوید گوش میهر 

 هـ.ق  ۱۴۳۰  - احمد الحسن 

****** 

 : صدای زن و فراخوان او، رسالت و والیت، معنای »تین« و »اوسطهم« در آیه، تفاوت بین مسلمان و مؤمن ۳۲۲پرسش 

 الرحيمبسم اهلل الرحمن : ٣22 / السال

 .اللهم صل على محمد واألئمة واملهديني وسلم تسليماخ و  وح حول وح قوة إح باهلل العلي العظيم

و أحمد الحسذذن )ع(  اإلماموالسذذةم على وصذذيم ورسذذولم    والسذذةم علي  سذذيدي وموحي الحجة
 .والسةم على امل منني وامل منات من األنصار املنار ني ورحمة اهلل وبر اتم

  :وفقكم اهلل اإلشكاحتعندي بعع 

 بسم الله الرحمن الرحیم 
 و ال حول و ال قوه اال بالله العلی العظیم، اللهم صل علی محمد و آله االئمة و المهدیین و سلم تسلیمَا. 

احمد الحسن و سالم بر مردان و  سید تو یسرور و موالیم! ای حجت! سالم بر تو و بر وصی و فرستاده
 خیر و بركت و رحمة الله و بركاته. زنان مؤمن انصار پر

 چند اشکال دارم، خدا شما را توفیق دهد:

الك   من   وأوادذم واملهذدي )ع( اإلمذامإني آدمن يف مرفذة أنصذذذذذار  نفســـي: أعوَ بذاهلل من أوحخ 
ح صوت  إأحمد )ع( قال    اإلمامالتعليقات من املمالحني عند استةمي املاي و وسمعت أح أبي وحنذل  

همي أح ح يكوح معذذذي و ملقدم ردل  الحداء سذذذيدي وموحي روحي واملرأة لذ  عورة واهلل العالم
 لذ  األمر سذذذذيذدي يفف  ويف هريق من يريذد الهذدايذة أو أح أ وح عذائقذاخ  لذ  أمراخ  أعصـــي  وح ربي علي  

 .توديم من ح يستحق دوابكم
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بسیار حضور دارم و نظرات زیادی از  مهدی )ع( امام انصار تاالر در من برم،اول: به خدا از خودم پناه می
گفته است صدای   احمد )ع(  امام  حبیبم و  پدرم كه  شنیدم  و شنیدم  گیرند،مخالفینی كه مایک را به دست می

زن »عورت« نیست، والله العالم. سرور و موالیم! جانم فدای خاک پایت باد! هّم و غّم من این است كه خداوند 
بر من خشم نگیرد و در هیچ كاری تو را نافرمانی نکنم یا مانعی در مسیر كسی كه در پی هدایت است نباشم. 

 .است شما با تیاراخ نیست، شما جواب مستحق كه كسی گویِی در پاسخ

فحي امل شذذذذذابهذات َ رت سذذذذيذدي أح أول املهذديني لذم   ؟: مذا الحرق بني الرسذذذذذالذة والوحيذةَذانيذاخ 
  ؟منزلتني فما معناهما

 نخستین  كه ایدوم: تفاوت بین رسالت و والیت چیست؟ سرورم! شما در كتاب متشابهات بیان داشته 
 باشد؟می معنا چه به این. باشدمی دارا را منزلت دو هر مهدیین،

أم  ؟أهلهذا إخنذار : هذل يجوز للمرأة أح تذدعو النذاس لهذه  الذدعوة املنذار ذة بمحردهذا بذدوح َذال ذاخ 
 ؟يجي أح يكوح ودود محرم معها أو أخه اإلَح

 دعوت  این به را مردم اش،سوم: آیا برای زن جایز است كه به اختیار خود و بدون اطالع دادن به خانواده
 محرمی همراه او باشد یا باید اجازه بگیرد؟ باید كه این یا خواند؟ فرا مبارک

 ؟هي التني يف سورة "التني والزيتوح" )ع(: ما معىن أح فاهمةرابعاخ 

 دارد؟ معنایی چه است، الزیتون« و »التین یهمان انجیر در سوره )ع(چهارم: این كه فاطمه

 ؟: ما معىن قولم تعالى  ما من هو أوسبهمخامساخ 

ن َهاِئٌف   َعَلْيَها  َباَو فَ ﴿ ب َ   م  مْ  رة وحَ   َوه  َنَحْت  *  نَاِئم  صذذْ
َ
ِريمِ  َفأ ِنِحنيَ   َفَتَناَدوا *  َ الصذذة صذذْ حِ  * م 

َ
 أ

وا مْ   َعَلى  اْمد  َِك  نت مْ  ِإح  َحْر اِرِمنيَ      وا * صذَ مْ   َفانَبَلق  ح *  َيَتَماَفت وحَ   َوه 
َ
َها حة  أ َلنة م  الَْيْومَ   َيْدخ   َعَلْيك 

ِكنيٌ  سذذذذْ َدْوا * م  ا * قَذاِدِرينَ  َحْرد   َعَلى َومذَ ا َفَلمذة ْوهذَ
َ
الُّوحَ  ِإنذةا قَذال وا َرأ وحَ  نَْحن   بَذْل  * َلعذذذذذَ وم   قَذاَل  * َمْحر 

مْ  ه  ب  ْوسذذَ
َ
َلمْ   أ

َ
ق ل أ

َ
مْ  أ وحَ   َلْوَح  لةك  ح  ن  ْنَحاحَ  َقال وا * ت سذذَ ا  ِإنةا َرب َنا  سذذ  نة ْقَنَل  * َرامِلِنيَ     

َ
مْ   َفأ ه   َعَلى  بَْععذذ 

وحَ   بَْعع   ا ِإنةا  َوْيَلَنا َيا  َقال وا *  َيَتَةَوم  نة ح  َربَُّنا َعىسذَ  *  َهاِمنيَ     
َ
ْنَها َخْ اخ   ي ْنِدَلَنا أ وحَ  َرب َنا  ِإَلى ِإنةا  م   َراِمن 

ْ رَب   اْيِخَرةِ  َوَلَعَهاب   الَْعَهاب   َ َهِلَ   *
َ
وحَ  َ ان وا َلوْ  أ  .(1)﴾َيْعَلم 
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 پنجم: معنای این آیه چیست؟ و »أوسطهم« چه كسی بوده است؟
 سحرگاهان و*  شد سیاه هاپس شب هنگام كه به خواب بودند آَفتی از جانب پروردگارت آمد * و بستان)

 آهسته  و افتادند راه به*  بروید خود كشتزار به بامدادان بچینید، میوه خواهیدمی اگر: * دادند ندا را یکدیگر
 منع را بینوا تواننداهان با این آهنگ كه میگصبح*  درآید شما بستان به بینوایی نباید امروز كه: * گفتندمی

 ایمشده  محروم  حاصل  از  ما  نه،*    ایمكرده  گم  را  راه:  گفتند  دیدند  را  خود  هایبستان  چون*    شدند  بیرون  كنند،
ْوَسُطُهْم ) مردشاننیک* 

َ
 پروردگار است منّزه: گفتند*  گویید؟گفت: شما را نگفتم؟ چرا خدا را تسبیح نمی (أ

*  ایمبوده سركش مردمی ما! ما بر وای: گفتند*  گشودند یکدیگر مالمت به زبان پس*  بودیم كارستم ما ما،
  اینچنین *   ایمد روی آوردهخو  پروردگار  به ما.  دارد  ارزانی  را  ما آن،  از  بهتر  چیزی  عوض،  در ما پروردگار  كه  باشد
 . (1)(است تربزرگ آخرت  عذاب  بدانند، اگر و عذاب است

فكما يف  ؟تحاوت وهل يودد أنواع لكل منهم ودردات ؟: ما الحرق بني املسذلم وامل منسذادسذاخ 
 ؟يمتلف عن م   من امل منني املوالني "امل شابهات َ ر سيدي وموحي أح "الدنيا سجن امل من

 دارند؟  متفاوت  هایششم: بین مسلمان و مؤمن چه تفاوتی وجود دارد؟ آیا این دو، انواع و اقسامی با رتبه
 مومنین )دنیا زندان مؤمن است(«  برای » آیا است، داشته بیان متشابهات  در موالیم و سرور كه طورهمان

 كند؟مختلف تفاوت می

سذيدي أحمد )ع(  إلى. إَا وصذلت الرسذالة  (ص)ودزا م اهلل خ  الجزاء عن محمد وآل محمد
اهلل خ  وفقهم اهلل ملرضذذذاتم  شذذذاء إحفللم الحمد والشذذذكرو وإَا األخوة األنصذذذار هم سذذذيجاوبوح  

 .والعمل بني يدي ولي أحمد )ع(
 اإلمارات -ة: زيني املرسل

احمد  سرورم دست به نامه این اگر. فرماید عطا هاشما را برترین پاداش )ع( خداوند از محمد و آل محمد
 ان گفت، خواهند پاسخ آن به كه باشند انصار برادران این اگر و گویم،برسد كه خدا را شکر و سپاس می )ع(
 ـاحمد )ع(ـ ولّی  پیشگاه در خدمت و رضایتش مورد كارهای انجام بر را آنها خداوند. است خیر كه الله شاء

 .دهد توفیق
 فرستنده: زینب ـ امارات

 
 . ٣٣-19قلم:  - 1



 81                                                                                           ( رابع )اجلزء الاجلواب املنری عرب األثری

 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

 .واملهديني وسلم تسليماخ  األئمةل محمد آوصلى اهلل على محمد وو والحمد هلل رب العاملني

فهها  وتكلم الردال و يف تكلم الردال أح: بالنسذذنة لصذذوت املرأة و ونها يمكن  أوحخ ت 
ْعَن ِبالَْقْوِل  يا﴿قال تعالى:  و يف القرآحبني   ة َفَة َتْمعذذَ اء ِإِح اتةَقْيك  َن الن سذذَ َحد  م 

َ
ة َ أ ك  ِل  َلسذذْ اء النة ِنسذذَ

وفاخ  ْعر  ْلَن َقْوحخ مة ٌُ َوق   .(1)﴾َفَيْبَمَع الةِهي يِف َقْلِنِم َمَر

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

 باید  اسلوبی چه بر وی و بگوید سخن مردان با تواندپاسخ اول: در خصوص صدای زن و این كه آیا زن می
ای زنان پیامبر، شما همانند ): فرمایدمی تعالی حق. است آمده روشنی به قرآن در شود، كالمهم مردان با

 به  هست  مرضی  قلبش  در  كه  مردی  آن  تا  مگویید  سخن  نرمی  به پس  ترسیددیگر زنان نیستید، اگر از خدا می
 .(2)(بگویید پسندیده سخن و افتد طمع

ِلك   ََ نة ِمن َوَراء ِحَجاب   ل وه 
َ
أ نة َمَتاعاخ َفاسذذذذْ وه  لْت م 

َ
أ ا سذذذذَ ََ ل وِبِهنة َوَما ﴿.... َوِإ ْم َوق  ل وِبك  ْهَهر  ِلق 

َ
ْم أ

 ِ اَح ِعنذَد ا ة ْم  ذَ ِلك  ََ بَذداخ ِإحة 
َ
ِدِ  أ م  ِمن بَعذْ ْزَوادذَ

َ
وا أ ح َتنِكح 

َ
ِ َوَح أ وَل ا ة وا َرسذذذذ   َ ح ت ْ 

َ
ْم أ اَح َلك    ذَ

 .(٣)َعِظيماخ﴾

هم برای  و شما هایكار، هم برای دلاز زنان پیامبر چیزی خواستید، از پشت پرده بخواهید. این ر و اگ)
 هرگز  وی از بعد را هایشزن آنکه نه و بیازارید را خدا پیامبر كه نرسد را شما. است تردارنده پاک آنها هایدل
 .(4)(است بزرگ گناهی خدا نزد كارها این گیرید زنی به

ا َتَرِينة ِمَن ﴿ ي َعْيناخ َفِإمة َرِبي َوَقر  ِلي َواشذذْ ْوماخ َفَلْن َفك  ْحَمِن صذذَ وِلي ِإن ي نََهْرت  ِللرة َحداخ َفق 
َ
ِر أ الَْيشذذَ

اخ  َ ل َم الَْيْوَم ِإنِسي 
 
 .(٥)﴾أ

پس ای زن، بخور و بیاشام و شادمان باش و اگر از آدمیان كسی را دیدی، بگوی: برای خدای رحمان )
 . (6)(گویمنمی سخن بشری هیچ با امروز و امروزه نذر كرده

 
 . ٣2األحزاب:  -1
 .٣2احزاب:  - 2
 . ٥٣األحزاب:  -٣
 .٥٣احزاب:  - 4
 .26مریم:  -٥
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 و شذذذاء اهلل إح  واضذذذ  فيها دواز  ةم املرأة مع الردل ولكن بشذذذرت سذذذأبذنم ححقاخ  فاييات
 ذذانذذت تكلمهم وح مذذانع من  ةمهذذا معهم فيمذذا بعذذد  )ع(مريم أحواييذذة األخ ة واضذذذذحذذة 

وبالتالي فايح فقط لن تكلم   ونهرت الصذذذذوم  ألنها ؛ولكنها فقط ايح امتنعت عن الكةم معهم
 هي ايية. منهم  ما اخ حدأ

 الله شاء ان را آن كه شرطی با ولی دهداین آیات به وضوح جایز بودن سخن گفتن زن با مرد را نشان می
 گویوگفت  در و  گفتبا آنها سخن می  )ع(مریم  كه این  بر  دارد روشنی  داللت  آخر  یآیه. كرد  خواهم بیان بعداً 

آنها امتناع ورزیده بود زیرا او روزه نذر كرده بود و  با گفتن سخن از اكنون فقط وی، اما نبوده مانعی آنها با او
 . دهدمی نشان آیه كه طوربنابراین فقط در آن هنگام با كسی از آنها سخن نگفت، همان

تكلمتا ودافعتا عن حق   ليهما السذذةم(ع)فهما    )ع(وزيني  )ع(لو هالعت سذذ ة الزهراء وأيعذذاخ 
بسذذذيي تحريعذذذها الناس   )ع(بل وتعرضذذذت الزهراء  وأتناعهموووادهتا البباة   أرضذذذمخلحاء اهلل يف 

دارها وقتلها هي   إحراق  فأرادوا  وأَو     إلى أرضذذذذمضذذذذد البباة الهين امتصذذذذنوا خةفة اهلل يف 
عن احسذذذذتمرار يف   وأوداعهاولم تثنها آحمها   وواقتحموا عليها الدار و سذذذذروا ضذذذذلعها  ووأهحالها

فمواقحها قنل واقعة  ربةء   )ع(زيني أمااهلل عليهاو    الدفاع عن الحق حا اسذذذ شذذذهدت صذذذلوات
 .)ع(الزهراء أمهاوفيها وبعدها  مواقف 

 حق  از و اندگفته  سخن آنها كه یابیرا مطالعه كنی، درمی )ع(و زینب )ع(زهرا یضمن اگر شما سیره  در
به  )ع(زهرا حضرت  حتی. اندشده مواجه آنها هواداران و طاغوتیان با و كرده دفاع زمینش بر خدا جانشینان

جهت این كه مردم را بر ضد طاغوتیانی كه خالفت خدا در زمینش را غصب كرده بودند تحریک نمود، بسیار 
 بردند حمله حضرت  یخانه به آنها. بکشند را فرزندانش و او و بکشند آتش به را اشاذیت شد؛ خواستند خانه

 كه این تا نداشت باز حق از دفاع تداوم از را ایشان حضرت، آن هایدردمندی و دردها. شکستند را پهلویش و
و قبل و بعد از آن،  كربال ینیز در جریان واقعه )ع(زینب هایگیریبه شهادت رسید. موضع )ع(حضرت  آن

 بود. )ع(زهرا مادرش هایگیریمانند موضع

فهم شذذذياهني   وتتعرُ لألَو وبصذذذور ممتلحة  أنها أ يداملرأة عندما توادم البباة   أحينقى  
ح أح تمعذذذع يف القول و أحفاملبلوب من امل منة   أيعذذذاخووالشذذذيباح يحرضذذذهم    وونبف شذذذيبانية

 أو  ءحذدهم تكلم بكةم بذهيأح ودذدت إفذ   وتكوح قويذة شذذذذديذدة يف َات اهلل ويف موادهذة الببذاة
فذأنذت يف  وشذذذذذديذداخ  ينذاقشذذذذهذا ردذل مع امرأة فليكن ردهذا معذم حذازمذاخ  أحئق دذاء حا بروايذة م  ح

على  التجرؤو حذاولذت أنذ   نذت ابن حةل ملذا تجرأت أ)لو  :نقبيذم وقولي لذم م ةخ  النذالتوا م ةخ 
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ْم ﴿ :تعذالى وأم ذالذ و اهلل مذا وصذذذذحذ   أنذتتقولي لذم: ) أحعنذارة مهينذة لذم م ذل  أي أو وامرأة(
َ
أ

حة 
َ
ي  أ ِييةخ َتْحسذذَ لُّ سذذَ ضذذَ

َ
ْم أ نَْعاِم بَْل ه 

َ
ْم ِإحة َ اأْل ْو َيْعِقل وَح ِإْح ه 

َ
وَح أ َمع  ْم َيسذذْ ْ َثَه 

َ
 أضذذل   فأنت  و(1)﴾أ
على امل منذات ويحسذذذذنوا لكلمذاتهم حسذذذذاب الرد   التجرؤلكي يمتنعوا ه حء عن   ومن النهيمذة(

هانتهم إوهم ح يهتموح فقط للتنقيط والبرد بل حبد من   األدبو أسذاءوامنوا العقاب  أ  إَافإح ه حء  
 وإعةءبذل هم سذذذذييذل من سذذذذنذل الشذذذذيبذاح ملنع امل منذات من الجهذاد    واهلل لعلهم يرتذدعوح أخزاهم

يحقق مذايتذم  أحيريذد  (لعنذم اهلل)ح الشذذذذيبذاح إبذالتذالي فذ و و لمذة اهلل العليذا ومنعهن من احرتقذاء
 .)ع(وزيني )ع(رداس يف منع امل منات من احقتداء بالزهراءالمنذ ة من خةل ه حء األ

 و آزارها انواع معرض در قطعاً  شود،می مواجه طاغوتیان با وقتی زن كه است این ماندمطلبی كه باقی می
 تحریک و تشویق را آنها نیز شیطان و شیطانی هاینطفه از و اندشیطان آنها كه چرا گیردمی قرار هااذیت

دا و در مسیر رویارویی با طاغوتیان، محکم خ راه در باید او و بگوید سخن نرمی به نباید مؤمن زن لذا. كندمی
 ناشایست  سخنی  تیح  یا  گفت  سخن  شرمانهبی  و  هرزه  هایو استوار باشد و اگر یکی از آنها را دید كه با عبارت 

 به. دهد نشان شدیدی و سخت واكنش باید زن نیست، زن و مرد بین شدن گفته  یبیان كرد كه شایسته
 یا  كردیرا مخاطب قرار بده و مثاًل بگو: »اگر تو حالل زاده بودی، جرأت نمی او پالتاک در شما مثال عنوان
: »تو و بگو او به مثالً  كند،« یا هر عبارتی كه او را خوار میدهی خرج به گستاخی زنی بر كه كردینمی سعی

 یا شنوندیم بیشترشان كه اییا گمان كرده): است كرده توصیف متعال خدای كه ایدامثال تو همان گونه
تو از چهارپا هم  .( 2)(ترندگمراه هم چهارپایان از بلکه نیستند، بیش چهارپایانی چون اینان فهمند؟می

 به كه بدانند و بردارند دست مؤمن زنان به نسبت ورزیتا شاید این افراد از گستاخی و جسارت  تری«.گمراه
. كنندمی  پیشه  ادبیعده از مجازات و عقوبت ایمن شوند، بی  این  اگر  كه  چرا  شود؛می  داده  پاسخ  هایشانحرف

 خداوند   بردارند؛  دست  شاید  تا  نمود  اهانت  آنها  به  باید  بلکه  ندارند  گرفتن  پاسخ  و  شنیدن  توضیح  از  ایواهمه  آنها
دن بر  باال و جهاد از مؤمن زنان بازداشتن برای هستند شیطان هایراه از راهی اینها اصوالً ! كند خوارشان

 خواهدمی باد او بر خدا لعنت كه شیطان(. هاآسمان در) ارتقا از آنها بازداشتن نیز و خداوند علیای یكلمه
 از طریق این ناپاكان، عملی سازد.  )ع(زینب و زهرا به اقتدا از مؤمن زنان بازداشتن در را خبیثش هدف

 أو يتجرأ ه حء وهم شذر خلق اهلل على امل منات نقيات الجيوب بكلمات   أحنم ليعز علي ابنيت  إو
منع امل منات من احقتداء أ  أحستبيع  أولك  ح    وبهيئة  أو أخةقياخ مناقشات م  مقنولة    أوعنارات  

ح تعرضذذن لألَو فلهن إينهجن هه  السذذييل املنارا و أح  أحرضذذهن أحبل حبد    و)ع(بالزهراء وزيني
 وآسذذذذيذةومريم   )ع(ونرد  )ع(أسذذذذدوفذاهمذة بنذت   )ع(وخذديجذة  )ع(وزينذي  )ع(بذالزهراءخ  عزاء  

 
 . 44الفرقان:  -1
 . 44فرقان:  - 2
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البويلذة للنسذذذذذاء اللواتي وقحن مواقف منذار ذة يف نصذذذذرة الحق   األسذذذذمذاءزودذة فرعوح وقذائمذة  
 يف سييل اهلل سنحانم. لألَووتعرضن 

 كه  هاییعبارات یا كشمکشای دخترم! بر من دشوار است كه این افراد كه بدترین خلق خدایند، با الفاظ و  
 مؤمن زنان توانمنمی ولی كنند، گستاخی پاكدامن و مؤمن زنان بر دشنام و بدزبانی با و نیست پذیرفته اخالقاً 

باز دارم، بلکه باید آنها را بر پیمودن این راه مبارک تشویق كنم. اگر هم در معرض   )ع(زینب  و  زهرا  به  اقتدا  از  را
و زینب و خدیجه و فاطمه بنت اسد و نرجس و مریم  زهرا آنها تسلیت یآزار و اذیت قرار گرفتند، بهترین مایه

 خود از مباركی هایگیریهمسر فرعون است. فهرست این زنانی كه در یاری دادِن حق موضع و آسیه )ع(
 ند، طوالنی است. گرفت قرار اذیت و آزار مورد سبحان خداوند راه در و دادند نشان

َذانيذاخ  الوحيذة فهي تثنذذت  أمذا ونذم مرسذذذذذل بذالذدين وتثنذذت احعتقذاد الجذديذدإ أي ؛الرسذذذذذالذة :ت 
 .حا مية اهلل ووحية خلحاء اهلل

اعتقاد جدید فرستاده شده است. »والیت« هم به معنای پاسخ دوم: »رسالت« یعنی او با دین و برای تثیبت  
 پایدار ساختن حاكمیت خدا و والیت جانشینان خدا است.

وقذد تحمذل مسذذذذألذة التنلي   و)ع(فذإح الذهي دذاء بذالرسذذذذالذة محمذد  اإلسذذذذةم أول إلىفذإَا ردعنذا 
نذم  ذاح يتحمذل الرسذذذذالذة وتنليبهذا وتثنذتهذا إ أي  وبذالذدين الجذديذد وتثنذذت احعتقذاد بذالذدين الجذديذد

الوحيذة ويتكلم عنهذا ولكن الرت زي  ذاح يف الرسذذذذذالذة اليت دذاء بهذا وتصذذذذحي   إلىويشذذذذ  
وحا مية اهلل وتثنذتها الوحية   أما واحعتقادات الحاسذذذدة ونشذذذر العقيدة الصذذذحيحة اليت داء بها

  .من بعدهم )ع(واألئمة )ع(وفاهمة )ع(علي  اإلمام أعنائهافقد تحمل 

با رسالتش آورد و موضوع تبلیغ دین جدید و  )ص(حمدم حضرت چهاگر به صدر اسالم بازگردیم، آن
 آن تثبیت و یغتبل و رسالت حامل حضرت آن یعنی بینیم؛پایدارسازی اعتقاد به دین جدید را متحمل شد را می

 رسالتی داشت، قرار تأكید مورد چهآن ولی است گفتهمی سخن آن مورد در و فرمودمی اشاره والیت به و بود
 اما . بود آورده همراه به را آن كه صحیحی یآورده بود؛ و نیز تصحیح عقاید فاسد و نشر عقیده را آن كه بود

پس از آنها بوده  ی )ع(و فاطمه و ائمه علی امام دوش بر آن، تثبیت و خدا حاكمیت و والیت بار سنگینی
 است. 
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 .ب  ييتها )ع(وفاهمة )ع(ف علي يف رسالتم ولكن  ل   )ص(فالوحية مما داء بم محمد

در رسالت خود آورده است ولی علی و  )ص( بنابراین والیت، بخشی از آن چیزی است كه حضرت محمد
 . اندمکّلف به تثبیت آن بوده )ع(فاطمه

 واإلمام إمامو أيعذذاخ تها هو يف الحقيقة  وَي    اإلسذذةميةالهي داء بالرسذذالة    )ص(والرسذذول محمد
  .نت هها يف  تاب الننوة الماتمةوقد بذ   )ص(رسول من محمد أيعاخ ت الوحية الهي َي   )ع(علي 

كه رسالت اسالمی را آورد و آن را تثبیت نمود، در حقیقت خودش امام هم هست. ص( ) حضرت محمد
است و من این موضوع   محمد )ص( حضرت   جانب  از  ایهم كه والیت را تثبیت نمود، فرستاده)ع(    امام علی

 .امرا در كتاب »نبّوت خاتم« شرح داده

وهو الرسذذذالة وتصذذذحي  احعتقادات الحاسذذذدة   األول ومعاخ   األمرينفهو يتحمل    األولاملهدي   أما
وال ذاني وهو تثنذذت الوحيذة وحذا ميذة اهلل اليت ينحرو عنهذا  ذل  ووتثنذذت احعتقذاد بذاملهذديني

ح قذد  ذانوا يقولوح واملرادع العذذذذال إنمذاحذد يقول بذالوحيذة حقيقذة  أ مذا تعلموح ح  فذايح .النذاس
وهم يح وح على حذا ميذة  بذأقوالهمهلل حا كروا للوحيذة وحذا ميذة اواليوم قذد تن   بذألسذذذذنتهم

 إدمذاعهممنهجهم العملي فهو نقع الوحيذة و مذا ح يمحى  أمذا والنذاس والشذذذذورو واحنتمذابذات
 أحزابذاخ اليوم على نه  الشذذذذورو واحنتمذابذات ودخولهم فيذم من خةل مقلذديهم الذهين شذذذذكلوا 

 .فرحوحومجموعات و ل حزب بما لديهم 

 اعتقاد   تثبیت  و  فاسد  عقاید  تصحیح  و  رسالت  اول،.  باشدمی  مورد  دو  هر  متحّمل  مانزمهدی اّول به طور هم
 طور همان. اندگشته  منحرف آن از مردم تمامی كه باشدمی خدا حاكمیت و والیت تثبیت دوم و مهدیین، به

 ولی  گفتندمی  زبان  به  گذشته  در  گمراه  مراجع.  زدر هیچ كس از والیت واقعی َدم نمیحاض  حال  در  دانیدمی  كه
 و شورا و مردم حاكمیت به را مردم آنها. اندشده منکر هم خود گفتار با حتی را الهی حاكمیت و والیت امروز

وز آنها بر راهکار امر  اجماع كه طورهمان است، والیت نقض آنها، عملی یشیوه. كنندمی تشویق انتخابات 
 اندداده  تشکیل را هاییحیطه از طریق مقّلدانی كه احزاب و مجموعهشورا و انتخابات و وارد شدن آنها به این 

 .نیست پوشیده است، شادمان دارد خود با چهآن به حزبی هر و

ولهها  تيت يف   والرسذالة والوحية أي و)ع(ودور علي    )ص(يجتمع دور محمد  األولفحي املهدي  
 .أنتامل شابهات ما نقلت 
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جمع شده است؛ یعنی رسالت و والیت. از همین رو در  )ع(لیدر مهدی اول، نقش محمد و نقش ع
 .امآورده در تحریر یرشته به نمودم، نقل برایت كه را چهمتشابهات آن

 الناس. إلى اإللهيالدين  إيصالتقدم الكةم يف عمل املرأة يف  :ت َال اخ 

 پاسخ سوم: سخن در باب رفتار و عملکرد زن در رسانیدن دین الهی به مردم، پیشتر بیان شد. 

من َمذار الجنذة من تني الجنذة وخلق اهلل يف صذذذذلذي  أ ذل )ص(رسذذذذول اهلل محمذد :ت رابعذاخ 
 .)ع(من هها ال مر نبحة فاهمة )ص(محمد

 این از خداوند و خورد را بهشتی هایانجیر بهشتی از میوه)ص(  پاسخ چهارم: پیامبر خدا حضرت محمد
 را به وجود آورد. )ع(فاطمه ینطفه حضرت، آن صلب در میوه

ِنِحنَي  ﴿ :ت خامسذذذاخ  صذذذْ َها م  نة ِرم  وا َلَيصذذذْ م  ْقسذذذَ
َ
َْ أ ِة ِإ َحاَب الَْجنة صذذذْ

َ
ْم َ َما بََلْونَا أ َوَح  *ِإنةا بََلْونَاه 

وَح   َ ْ ن  وَح  َفَباَو َعَلْيَها َهاِئٌف م   *َيسذْ ْم نَاِئم  ب َ  َوه  ِريِم   *ن رة َنَحْت َ الصذة صذْ
َ
ِنِحنَي  *َفأ صذْ َفَتَناَدوا م 

اِرِمنَي  * نت ْم صذذذذذَ ْم ِإح    َِك  وا َعَلى َحْر د  ِح امذْ
َ
اَفت وَح  *أ ْم َيَتمذَ وا َوه  ا الَْيْوَم  *فَذانَبَلق  هذَ َلنة ح حة يَذْدخ 

َ
أ

ِكنٌي   سذْ م م  الُّوَح   *َقاِدِريَن   َوَمَدْوا َعَلى َحْرد   *َعَلْيك  ْوَها َقال وا ِإنةا َلعذَ
َ
ا َرأ وَح  *َفَلمة وم    *بَْل نَْحن  َمْحر 

وَح   ح  ن  ْم َلْوَح ت سذذَ ق ل لةك 
َ
َلْم أ

َ
ْم أ ه  ب  ْوسذذَ

َ
ا َرامِلِنَي  *َقاَل أ نة ْنَحاَح َرب َنا ِإنةا    ْم  *َقال وا سذذ  ه  ْقَنَل بَْععذذ 

َ
َفأ

وَح  ا هَذاِمنَي  *َعَلى بَْعع  َيَتَةَوم  نذة ا ِإنذةا ِإَلى َرب نَذا  *قَذال وا يَذا َوْيَلنَذا ِإنذةا    ْنهذَ ح ي نْذِدَلنَذا َخْ اخ م 
َ
َعىسذذذذَ َربُّنَذا أ

وَح  وحَ  *َراِمن  ْ رَب  َلْو َ ان وا َيْعَلم 
َ
 .(1)﴾َ َهِلَ  الَْعَهاب  َوَلَعَهاب  اْيِخَرِة أ

 فردا  خوردند قسم كه آنگاه آزمودیم؛ را هاحبان آن بستانما آنها را آزمودیم چنان كه صا)پاسخ پنجم: 
* و استثنا نکردند )ان شاء الله نگفتند( * پس شب هنگام كه به خواب بودند آفتی   چید  خواهند  هامیوه  بامداد،

 میوه خواهیدمی اگر: * دادند ندا را یکدیگر سحرگاهان و*  شد سیاه هااز جانب پروردگارت آمد * و بستان
یی به بستان بینوا نباید امروز كه: * گفتندمی آهسته و افتادند راه به*  بروید خود كشتزار به بامدادان بچینید،

 را خود هایبستان چون*  شدند بیرون كنند، منع را بینوا توانندمی كه آهنگ این با گاهانشما درآید * صبح
ْوَسُطُهْم  مردشان)نیک*  ایمشده حرومم حاصل از ما نه،*  ایمكرده گم را راه: گفتند دیدند

َ
گفت: شما را (أ

 مالمت  به  زبان  پس*    بودیم  كارد: منّزه است پروردگار ما، ما ستمگفتن*    گویید؟نگفتم؟ چرا خدا را تسبیح نمی
 بهتر چیزی عوض، در ما پروردگار كه باشد*  ایمبوده سركش مردمی ما! ما بر وای: گفتند*  گشودند یکدیگر
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آخرت  عذاب  بدانند، اگر و عذاب  است اینچنین*  ایمآورده روی خود پروردگار به ما. دارد ارزانی را ما آن، از
 .(1)(است تربزرگ

 أيعاخ.تروي قصة وهي موعظة وبياح لحال من يوادهوح الرسل  اييات

 فرستادگان  مقابل در كه است كسانی احوال بیانگر و بوده اندرز و پند كه كنداین آیات، داستانی را نقل می
 .ایستندمی نیز

يحصذذذذذدوا َمرهذا وح  أح وأرادوا ومجموعذة من النذاس لذديهم بسذذذذتذاح )دنذة( أحفذالقصذذذذذة هي: 
فأرسذل اهلل عليها ما يييد َمرها  ولحق  ومسذكني ومحتات يدفعوح ز اتم وح يدفعوح منم شذذئاخ 

 األحياحعندما تتجمد النناتات يف الزراعة املبباة بعع   ايح ما هو الحال  ووح ينقي منم شذذذذذئاخ 
 ما يحصذل  أو والشذتاء ن يجة انمحاُ دردة الحرارة فة ينقى ح شذجر وح َمر إح وتلف أياميف 

 أو َمرها   أوحيوانات  الجرَاح بعع املزارع فتأ ل شذجرها   أوعندما تهادم حشذرات  الجراد  
 . ليهما

نپردازند و  را زكاتش و بچینند را آن یمیوه  خواستندانی )باغی( داشتند و میداستان: گروهی از مردم، بست
 و كرد تلف را باغ آن هایچیزی از آن به فقیر و مسکین و محتاج ندهند. خداوند چیزی فرو فرستاد كه میوه

 ایگلخانه  كشت  در  گیاهان  وقتی مثالً   است؛  منوال  همین  به  وضعیت  نیز  اكنون.  نگذاشت  باقی آن  از  چیزی
 بین از و شودمی نابود هاتمام درختان و میوه و زندمی یخ زمستان فصل در دما كاهش دلیل به اوقات گاهی

 هر یا هامیوه یا هادرخت و كنندمی حمله مزارع به هاموش یا ملخ نظیر حشراتی كه هنگامی مثالً  یا رود؛می
 .خورندمی را اینها دوی

نةَها﴿  .والصرم هو القبع وأي يجنوح َمرها: ﴾َلَيْصِرم 

َها«: میوه  . باشد. »صرم« به معنای قطع كردن میچید خواهند را ها»َلَیْصِرُمنَّ
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ِريمِ ﴿ َنَحْت َ الصذذذة صذذذْ
َ
اليت حصذذذد زرعها وقبع َمرها فلم ينَق فيها َمر    األرُ: أي ﴾َفأ

 .للج  ليجىن

ِریِم«: زمینی كه كشت آن درو شده و میوه ْصَبَحْت َكالصَّ
َ
نمانده  باقی آن در ایمیوه و شده چیده آن ی»َفأ

 .كند برداشت را آن چیناست كه میوه

مْ ﴿ ه  ْوَسب 
َ
 .أعدلهمأي  ﴾َقاَل أ

ْوَسُطُهْم«: عادل
َ
اَل أ

َ
 . آنها نتری»ق

ملحتات   بملوا بما دعلم اهلل قوتاخ   ألنهم  ؛نزلم اهلل بهمأوهه  الن يجة اليت وصلوا لها عهاب دنيوي  
و فاهلل سنحانم وتعالى يعلم العهاب الدنيوي ح ينزل عن اخ  أحوالحقيقة    إدارتهاولهم اهلل  خو   أمواليف  

واتعارهم واضذذذذ  بعد نزول  ونزلم بهمأبععذذذذهم بهها العهاب ولهها   أوسذذذذذنتحعوح ويتعظوح   أنهم
ْوَها َقال وا ِإنةا َلَعالُّوَح  ﴿  أموالهمالعهاب الدنيوي وهةا  

َ
ا َرأ وَح   *َفَلمة وم  ْم  *بَْل نَْحن  َمْحر  ه  ْوَسب 

َ
َقاَل أ

وَح  ح  ن  ْم َلْوَح ت سذذذذَ ل لةك  قذ 
َ
َلْم أ

َ
اَح َرب نَذا إِ  *أ ْنحذَ امِلِنَي قَذال وا سذذذذ 

ا رذَ نذة ْم َعَلى بَْعع   *نذةا    ه  ْقنَذَل بَْععذذذذ 
َ
فَذأ

وَح  ا هَذاِمنَي  *َيَتَةَوم  نذة وَح  یَعسذذذذَ  *قَذال وا يَذا َوْيَلنَذا ِإنذةا    ا ِإنذةا ِإَلى َرب نَذا َراِمن  ْنهذَ ح ي نْذِدَلنَذا َخْ اخ م 
َ
  *َربُّنَذا أ

ْ رَب  
َ
وحَ َ َهِلَ  الَْعَهاب  َوَلَعَهاب  اْيِخَرِة أ   .﴾ َلْو َ ان وا َيْعَلم 

این فرجامی كه به آن رسیدند، عذاب دنیوی بود كه خداوند بر آنها فرو فرستاد زیرا آنها نسبت به غذای 
 عذاب كه است آن واقعیت. ورزیدند ُبخل بود، داده قرار بود، كرده شاننیازمند كه خداوند در اموالی كه ارزانی

 عذاب، این از آنها از برخی یا آنها كه داندمی متعال و سبحان خدای. شودنمی نازل عبث و بیهوده دنیوی،
آورد. پندپذیری آنها پس از نزول عذاب  فرود ایشان بر را آن رو همین از و گیرندمی پند و شوندمی مندبهره

 ما نه،*   ایمكرده  گم  را راه: گفتند  دیدند  را خود  هایچون بستان)دنیوی و نابود شدن اموال آنها واضح است:  
ْوَسُطُهْم  مردشان)نیک*  ایمشده محروم حاصل از

َ
*  گویید؟گفت: شما را نگفتم؟ چرا خدا را تسبیح نمی(أ

! ما بر وای: گفتند*  گشودند یکدیگر مالمت به زبان پس*  بودیم كاراست پروردگار ما، ما ستم منّزه: گفتند
 پروردگار به ما. دارد ارزانی را ما آن، از بهتر چیزی عوض، در ما پروردگار كه باشد*  ایمبوده سركش مردمی ما

 .،(است تربزرگ آخرت  عذاب  بدانند، اگر و عذاب است اینچنین*  ایمآورده روی خود

ومنع الز ذاة ومنع النحقذة على الحق  واملسذذذذكني  والز ذاة نمذاء يف الرزق أحبيذاح  اييذاتفحي 
 ملحق الرزق. والي يم ربما  اح سيناخ 
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آیات، بیانگر این مطلب است كه زكات باعث رشد و نمو رزق است و امتناع از پرداخت زكات و انفاق نکردن 
 به فقیر و مسکین و یتیم، چه بسا محو شدن و نابودی رزق را به دنبال داشته باشد. 

لهم لعلهم يردعوح    إنهار العهاب الدنيوي للناس ربما  اح يف املال واحقتصذذاد  أحا بياح وفيه
وحَ ﴿الحق  إلى ْم َيْرِدع  ْ رَبِ َلَعلةه 

َ
وَح الْعَذَهاِب اأْل ْدنَى د 

َ
ْم ِمَن الْعَذَهاِب اأْل ه  ِهيَقنة بذل وربمذا  ذاح و  (1)﴾َوَلنذ 

 أزمذة  أو ووح عن العذهاب رذاهرة هنيعيذةينزل بصذذذذورة يمكن تذأويلهذا بذأنهذا لذسذذذذذت عذهاب فيقول
هل  أوباء مريي ح يعرفونم من قنل داء و أو  وهل  الناسأ و ي مر بالصذذذدفة و أو  واقتصذذذادية

لينكر الرسذول الهي نزل العهاب بسذيي   لذ  عهاباخ   بأنمي ول العهاب   أح.. أو ..  فمن يريد  أو  والناس
عهاب   إنهاولكن من يريدوح احتعاظ ومعرفة الحق سذذيقولوح   وتكهينم لن يعدم حجة ليعث بها

 أو سذذواء  اح رلم حجة من حج  اهلل  ومن رلم  أيديهم  وا  سذذيتوسذذذنظروح فيما  سذذيت  
ق ل ﴿ة  على الحقراء ودفع الز ا  اإلنحاق اح ممالحة ملا داء بم حج  اهلل من 

َ
َلْم أ

َ
ْم أ ه  ب  ْوسذذذذَ

َ
َقاَل أ

وَح  ح  ْم َلْوَح ت َسن  ا َرامِلِنيَ  *لةك  نة ْنَحاَح َرب َنا ِإنةا     .﴾َقال وا س 

همچنین حاوی این مطلب است كه عذاب دنیوی بر مردم، بعضًا در مال و منال و امور اقتصادی، هشداری 
 بچشانیم،  ایشان به ترعذاب دنیا را پیش از آن عذاب بزرگو )برای آنها است تا شاید به سوی حق بازگردند: 

 عذاب  كه صورت این به را آن توانمی كه شود. حتی گاهی اوقات به صورتی نازل می(2)(بازگردند كه باشد
 طور  به  كه  ایستاره  یا  اقتصادی  بحران  یا  طبیعی  یعذاب به یک پدیده  از  صورت  این  در  كه  نمود  تأویل  نیست

 مردم  و  آمده  كجا  از  دانندنمی  كه  مسری  بیماری  یک  یا  داده،  كشتن  به  را  مردم  از  ایعده  و  كرده  عبور  تصادفی
 عذاب نیست اصالً   كه  صورت   این  به  را  عذاب   خواهدمی  كسی  اگر.  كنندیا.... یا.... یاد میو    است  برده  بین  از  را

 حجت  از چیزی نماید، انکار را است شده نازل او تکذیب دلیل به عذاب  كه ایتأویل و تفسیر كند تا فرستاده
 از  كه  نتایجی به  و  خوانندمی  عذاب  را  آن  بشناسند، را حق و  بگیرند  پند  خواهندمی  كه  كسانی  ولی  كندنمی  كم

ن ستمگری نسبت به حجتی از حجج الهی باشد یا مخالفت با ای  خواه  نگرند؛می اندآورده  چنگ به ستم  و  ظلم
ْوَسُطُهْم  مردشان)نیک): اندآورده زكات پرداخت و فقرا بر انفاق از الهی هایحجت چهآن

َ
گفت: شما را (أ

 .،(بودیم كارستم ما ما، پروردگار است منّزه: گفتند*  گویید؟نگفتم؟ چرا خدا را تسبیح نمی

نسذذذذأل ماَا حصذذذذل لقريش ليعذذذذرب اهلل لهم هها  أحولكن ح بأس  وح  اح ما تقدم  اوإو
ح أب  )ص(ضذذذذائقة اقتصذذذذادية بسذذذذيي دعاء الرسذذذذول محمد  أصذذذذابتهمفقط   أنهمامل ل؟ الحقيقة  

 
 . 21السجدة:  -1
 .21سجده:  - 2
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 قديماخ   قريشذذاخ  أحمنم سذذنحانم ولكن هل   آيةفاعتربها اهلل  وتصذذذنهم سذذ   سذذ  يوسذذف )ع(
ولكن  م  ايحون يتعظ هنذاا من اتعظ وم  أح أ يذد ؟وينتحعوح بهذا بذاييذاتيتعظوح  وحذدي ذاخ 

 - عذذاقذذل فيهم  أوحكيم منهم  - م هم الذذهين عنذذدمذذا يقول لهم  وهم املعتربوح واملتعظوح
ْم  ه  ْوَسب 

َ
وحَ ﴿أ ا َرامِلِنيَ ﴿ :يقولوح ﴾َلْوَح ت َسن ح  نة ْنَحاَح َرب َنا ِإنةا     .﴾س 

قریش سر زده بود كه خداوند این َمَثل كند ولی بد نیست بپرسیم چه عملی از  می  كفایت  شد،  تبین  كه  چهآن
 )ص( را برای آنها به میان كشیده است؟ واقعیت آن است كه آنها به جهت دعا و درخواست حضرت محمد

و درنتیجه دچار تنگدستی و گرفتاری مالی  یوسف )ع( حضرت  دوران سالیخشک مانند سالیدچار خشک
 ـحاضر  زمان  در  چه  و  گذشته  در  چهـ  قریش  آیا  ولی  آورد  شمار  به  خودش  جانب  از  ایشدند. خداوند آن را نشانه

 چنین  نیز  اكنون  و  گرفتندمی پند  كه  اندبوده كسانی  قطعاً  شوند؟می مندبهره آنها  از  و گیرندمی پند  آیات  این  از
عاقلی كه تند؛ ولی این افراد چند نفرند؟ كسانی كه وقتی »اوسطهم« یعنی حکیمی از خودشان یا هس افرادی

؟(  بگویند: )منّزه است پروردگار ما، ما ستمکار گوییدشان است به آنها بگوید )چرا خدا را تسبیح نمیدر میان
 ؟بودیم(

 املسذلم بحسذي احصذبةخ املسذتمدم بني الناس تبلق على من ي شذهد الشذهادتني.  :ت سذادسذاخ 
امل من فهو  . أمذادردذات األمر وهذها وولكن معنذاهذا الحقيقي هو مذأخوَ من ال سذذذذليم هلل وخلحذائذم

 دردات. أيعاخ  األمروهها  واملصدق باهلل وبملحائم
 هذ ق 1٤٣٠شعناح الم /  - أحمد الحسن

 ولی  شودمی  اطالق  بگوید  را شهادتین  كه  كسی بر  مسلمان است،  رایج مردم  بین چهپاسخ ششم: طبق آن
. دارد  درجاتی  شدن  تسلیم  این  و  است  شده  گرفته  او  جانشینان  و  خدا  برابر معنای واقعی آن، از تسلیم شدن در

 . دارد مراتبی نیز این كه كندمی تصدیق را او جانشینان و خدا كه كسی یعنی مؤمن
 هـ.ق ۱۴۳۰شعبان الخیر  - احمد الحسن 

****** 

 پروردگارش را شناخته است. : كسی كه خود را بشناسد، ۳۲۳پرسش 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم: ٣2٣ / السال
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 :إخوتي الكرام..  السةم عليكم سادتي ورحمة اهلل وبر اتم

ن لذديذم   إدذابيت بوضذذذذوخ وبصذذذذري  العنذارة وهو  المربةبقصذذذذر املقذال لذدي سذذذذ ال أردوا مم 
 رفكم بنحسذذم أعرفكم)أع:  )ع(وقولهم و)من عرو نحسذذم فقد عرو رب م(:  )ع(من قولهم انبةقاخ 

دي واليت تحذ  على وبربذ م( ة  ومعرفذة النح  وم هذا من املذأَورات الواردة عن ايل املحمذ  فذإح  املنهجيذ 
 ولم ترب د البليل ولم توصذذذل إلى سذذذاحل اليقني  املسذذذبورة يف   ي العرفاح املودودة على السذذذاحة

الح  على معرفة النح  من دوح  اليت َ رتها آنحاخ وتدعوا إلى وهي ح تبرخ سذذذذوو تل  الروايات
ة أو ة معرفة النح  أي منهجي   امللكوت وبشكل دقيق صعوداخ للدخول إلى عالم  وتنظ  لنياح آلي 

ة ال يت تبرحونها يف معرفة النح  بالشكل العملي .. واليت يرتت ي عليها األَر الواض   فما هي ايلي 
 .ولكم دزيل الشكر ؟يف معرفة الرب

 العراق -املرسل: محمد 

 بسم الله الرحمن الرحیم 
 ! باد شما بر خداوند درود و امسالم علیکم سروران و برادران گرامی

 صریح عبارتی با و روشنی به كنممن با سخنی مختصر سؤالی دارم. از متخصص و خبره خواهش می
)هر كه خود را بشناسد، »: اندهاست كه فرمود )ع( فرمایش ائمه از برگرفته من سؤال. بدهد را پاسخم

(«  و دیگر روایاتی كه از است شما ترینخداشناس شما، ترینپروردگارش را شناخته است(«  و »)خودشناس
 كه عرفانی هایكتاب  در كه ایشیوه. كندآل محمد وارد شده است و بر شناخت نفس، تشویق و ترغیب می

 هاكتاب  این در. رساندنمی یقین ساحل به را فرد و خوردنمی درد به است، شده نگاشته باشدمی دسترس در
 اینکه  بدون كنندمی دعوت نفس شناخت به و است شده مطرح امتر ذكر كردهپیش كه روایاتی همین فقط
 ای که شکل دقیق شیوه این بدون و نمایند؛ ارائه نفس شناخت سازوكار برای اینظریه یا راهکار و شیوه هیچ

 كاركرد  كه  كاری و ساز  چه  نفس  شناخت  باب   در  شما....  نمایند  ارایه  را  ملکوت   عالم  به  شدن  وارد  برای  صعودی
 فراوان  تشکر با نمایید؟می مطرح باشد، داشته همراه به »رّب« شناخت در روشن تأثیری و باشد داشته عملی

 .شما از
 فرستنده: محمد ـ عراق

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

 .واملهديني وسلم تسليماخ  األئمةل محمد آوصلى اهلل على محمد وو والحمد هلل رب العاملني
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يكوح اهلل يف  أح إلىت هلم    اإلنساحفحبرة    وهو تجلي الةهوت سنحانم يف عالم الملق  اإلنساح
قال: )قال  و)ع(عن اإلمام الرضذا    وعن أبى الصذلت الهروي  .يد اهلل أوودم اهلل  أوصذورة اهلل  أي  والملق

رفع  أيف الجنذة  )ص(ودردذم النل و: من زارني يف حيذاتي أو بعذد موتى فقذد زار اهلل تعذالى)ص(النل
قذال: فقلذت لذم: يذا بن  .فمن زار  يف دردتذم يف الجنذة من منزلذم فقذد زار اهلل تنذارا وتعذالى والذدردذات

فقال  ؟َواب ح الم إح اهلل النظر إلى ودم اهلل تعالى فما معىن المرب الهي روو : إح و)ص(رسذذذذول اهلل
ولكن ودم اهلل تعالى أنيياؤ    ومن وصذذف اهلل تعالى بودم  الودو  فقد  حر  و: يا أبا الصذذلت)ع(

 ووالى دينم ومعرفتم   )عزودل(هم الهين بهم يتودم إلى اهلل   وورسذذذذلم وحججم صذذذذلوات اهلل عليهم
لُّ ﴿وقذذال اهلل تعذذالى:  ا َمنْ   ذذ  اح   َعَلْيهذذَ م   َوَيْنَقى * فذذَ َ   َودذذْ و َربذذ  ْ َرامِ  الَْجَةلِ  َ  وقذذال  و(1)﴾ َواإْلِ

لُّ ﴿ :)عزودل( ء       . (٣)((2)﴾َوْدَهم   ِإحة  َهاِلٌ   َ ْ

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

 كه  دهدمی او به را شایستگی این انسان، فطرت . است آفرینش عالم در ـسبحانانسان، تجلی الهوت ـ
نقل كرده  رضا )ع( امام از هروی صلت . اباباشد خدا دست یا خدا وجه یا خدا صورت یعنی خلق، در خدای

پیامبر)ص( فرمود: كسی كه مرا در زمان حیاتم یا پس از مرگم زیارت كند، خدای )است كه ایشان فرمود: 
متعال را زیارت كرده است، و جایگاه پیامبر)ص(در بهشت برترین درجات است. كسی كه پیامبر را در 

. به آن حضرت عرض كردم: ای (جایگاهش در بهشت زیارت كند، خدای تبارک و تعالی را زیارت كرده است
 خدای وجه به نظر الله اال اله ال پاداش: كنندمعنای این خبر چیست كه روایت می )ص( فرزند رسول خدا

ای اباصلت! هر كه خدای متعال را به وجهی چون وجوه وصف كند )فرمود:    حضرت )ص( آن است؟  متعال
خداوند بر ایشان! كسانی  صلوات  اویند؛ هایو حجت كافر است، لیکن وجه خدای متعال، انبیا و فرستادگان 

هر چه ):  فرمایدمی  متعال  خدای  و  شود،می  توجه  او  معرفِت   و  دین  و  بزرگ  خدای  سوی  به  آنها  یكه به وسیله
  ( 4)(ماندبر روی زمین است دستخوش فنا است * و وجه پروردگار صاحب جالل و اكرام تو است كه باقی می

 .(6)(( ٥)هر چیزی نابود شدنی است مگر وجه او): فرمایدو نیز می

 
 .27 –  26الرحمن:  -1
 . 88القصص:  -2
 . 1٠6ص 2: جعیون أخبار الرضا  -٣
 . 27و  26الرحمن:  - 4
 . 88قصص:  - ٥
 . 1٠6ص  2: ج عیوم اخبار الرضا - 6
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ملعرفة نحسذذذذم يمر يف  ل حر ة بمعرفة الرب بمرتنة ما ومن َم التملق   اإلنسذذذذاحوسذذذذعي  
 - األنا  عن   متجرداخ   اح مملصذاخ  إح -  اإلنسذاحالرب سذنحانم والتحلي بصذحاتم حا يصذل   بأخةق

ويف هذذه  املرحلذذة وهذذها املقذذام  وصذذذذورة الةهوت وودذذم الةهوت أي ويكوح اهلل يف الملق أح إلى
ودم اهللو والرب يعرو   ألنم  ؛ومعرفتم بنحسذذذم هي معرفتم بربم  وبنحسذذذم عارفاخ   اإلنسذذذاحسذذذيكوح  

يكوح ودم اهلل بمرتنة ما بحسذذذي   بإخةصاهلل   إلىيسذذذ   إنسذذذاحو ل   وبودهم الهي يوادم بم
 و يحاخ   نم يكوح ودم اهلل بحسذذي ما تحمل نحسذذم من صذذحات اهلل  ماخ إ أي  ووإخةصذذمسذذعيم  

 و ودذذم اهلل )ع(وعلي  وودذذم اهلل )ص(فمحمذذد ووبذذالتذذالي فودذذم اهلل يف الملق لذ  مرتنذذة واحذذدة
ودم   املهديوحو وودم اهلل  )ع(واألئمة ووالحسذني ودم اهلل ووالحسذن ودم اهلل وودم اهلل  )ع(وفاهمة

فودم   .منهم بحسذذنم  وسذذلماح الحار  ودم اهلل ولكن  ٌل  وودم اهلل  )ع(الرسذذلو  واألنيياء واهلل
يف   األ مل وبالتذالي سذذذذتكوح معرفتذم بربم سذذذذنحذانم هي   )ص(اهلل الحقيقي يف الملق هو محمذد

بنحسذذذم اليت عكسذذذت   )ص(عرو منمأحد من الملق  أوح    وعنارة عن معرفتم بنحسذذذم  ألنها  ؛الملق
 يف الملق.  األ مليف الملق و انت هي  األ ملصورة الةهوت بالصورة 

 به  درنتیجه و شودمی منجر ایتالش آدمی برای شناخت خویشتن، در هر مرحله به شناخت خدا در مرتبه
 اگرـ را انسان كه جایی تا انجامد،می او صفات  به گشتن آراسته و سبحان پروردگار اخالق به شدن متخّلق
د كه خدای در خلق یعنی صورت الهوت و وجه الهوت رسانمی  آنجا  به  باشدـ  منّیت  به  تعلق  از  خالی  و  مخلص

 نسبت   او  معرفت  همان  خودش  به  نسبت  او  معرفت  و  شودگردد. در این مرحله و مقام، انسان عارف به خود می
 شناخته  كنند، رو وی به آن با كه صورتی به خداوند و است الله وجه اكنون او كه چرا است، پروردگارش به

 كه  اخالصی  و  سعی  اساس  بر  و  خودش  یبا اخالص به سوی خدا ِسیر كند، به اندازه كه  انسانی  هر.  شودمی
 رو، این از. شودمی الله وجه است، گفته دربر كیفی و كّمی طور به وی نفس كه الهی صفات  طبق یعنی دارد
 وجه الله است، فاطمه)ع(    وجه الله است، علی  محمد )ص(  نیست؛  مرتبه  و  مرحله  یک  فقط  خلق  در  الله  وجه
  وجه الله هستند، مهدیون  )ع(  وجه الله است و ائمه )ع(  وجه الله است، حسین )ع(  وجه الله است، حسن 

ولی هر یک به وجه الله هستند، سلمان فارسی وجه الله است؛  )ع( وجه الله هستند، انبیا و فرستادگان )ع(
نتیجه معرفت آن  است و در )ص( صورت واقعی خدا در خلق، حضرت محمد .فراخور حال و وضعیت خود

 از  است  عبارت   معرفت  این  زیرا است؛  خالیق  در  هامعرفت  ترینحضرت به پروردگار سبحانش باالترین و كامل
 ندارد؛ شناخت خودش به نسبت حضرت، آن از بیش كس هیچ مخلوقات  در. خودش به نسبت او معرفت
 . باشدمی خلق، در ترینكامل و كندمی منعکس ممکن شکل ترینت را به كاملالهو صورت  كه خودی
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مرآة ومودعة فيها القدرة على عك  صذذذذورة الةهوت فإح   اإلنسذذذذانيةالنح    أحولو فرضذذذذنا  
فمن   والةهوت إلىبقدر توديم هه  املرآة  وأوضذذذذ    أ ملة سذذذذتكوح  آصذذذذورة الةهوت يف هه  املر

ومن يقصذذر يف التوديم الكلي ملرآتم   وهوتة  لها بشذذكل  لي سذذيعك  صذذورة  املة  هيود
 ودود  بقدر تقص  . سيكوح هناا قصور يف صورة الةهوت املنعكسة يف مرآة

اگر فرض بگیریم كه نفِس انسان، آیینه است و در آن قدرِت بازتاب دادن صورت الهوت به ودیعه نهاده 
 ترروشن  و  ترشده، به هر مقدار كه جهت این آینه بیشتر به سمت الهوت باشد، صورت الهوت در آن نیز كامل

 و كرد، خواهد منعکس را الهوت  كامل صورت ند،ك الهوت  سوی به رو كامل طور به كه كسی. بود خواهد
 همان  به  وجودش  یآینه  در  شده  منعکس  الهوِت   صورت  در  نماید،  كوتاهی  آینه  كامل  دادن  جهت  در  كه  كسی

 دار كوتاهیش، قصور رخ خواهد داد.مق

وبالتالي فمن  وهوت ولربم سذذتكوح بقدر تل  الصذذورة املنعكسذذة يف مرآة ودود ومعرفتم لة  
معاني( سذيكوح قد  أو ألحاظ د بالحعل )فلذسذت املسذألة معرفة  ؤوأ  ويعرو حقيقة نحسذم بالحعل

 عرو ربم بقدر معرفتم بنحسم.

 وجودش  یشناخت فرد نسبت به الهوت و پروردگارش، به مقدار همان تصویری خواهد بود كه از آینه
 چرا  عمل؛  در  كنممی تأكیدـ  بشناسد  را  خویش  نفس  حقیقت عمل،  در  كه  كسی  بنابراین  است؛  گشته  منعکس

 را  پروردگارش دارد، نفسش به نسبت كه شناختی مقدار به ـندارد كاربردی معانی و الفاظ اینجا، در كه
 .شناسدمی

 ليقرب ل  تصور مراحل هه  املعرفة: ضرب ل  م احخ أو

ولكن    وتراها بعين  وتح  حرارتها اليت تلح  وده   وأنت أمام مشذذذذتعلة   ناراخ  أحفرُ أ
ولكن   والنار محرقة أحفتحرتق يداو عندها ستعرو    في  حا تمسها بيدا م ةخ   أَرهاح تعرو  

فمعرفتذ  بذاححرتاق  ومعرفتذ  هذه  بحقيقذة النذار  ذانذت من خةل نحسذذذذذ  )يذدا اليت احرتقذت(
ن  تراها بعين  وتح  حرارتها ولكن  ح أوهي   األوليةبمعرفة النار    أوحخ  الهي حصذذذل ليدا مرة 

من حقيقتها ولكن  مسذسذتها فقد عرفت شذذئاخ  أحبعد  أما  ومن حقيقتها ئاخ لتعرو شذذ  أَرهاتعرو 
 .عرفتها من خةل ما حصل ليدا أيت بنحس  هه  املعرفة مرة 

 ورشعله آتشی كن فرض: بکشم تصویر به شما ذهن در را معرفت این مراحل تا زنمبرای شما مثالی می
. نماییمی  احساس  كندمی  گرم  را ات چهره  كه  گرمایش  و  بینیمی را  آن  چشمت با شما  و  است  شما  روی  پیِش 
. بسوزاند  را  دستت  آتش  مثالً   كنی،  لمس  دستت  با  را  آن  كه  آن  مگر  بینینمی  خودت   در  تأثیری  آتش  از  شما  ولی
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 طریق از آتش، حقیقِت  این به نسبت شما شناخت و است سوزاننده آتش یابیدرمی كه است صورت  آن در
 شد باعث شما دست در شده واقع سوختگِی  به شما معرفت(. است سوخته كه شما دست) است بوده خودت 

 احساس را گرمایش و بینیلیه نسبت به آتش برای شما حاصل شود؛ شما آتش را با چشمت میاو  معرفت كه
 آتش، كردن لمس از پس ولی دریابی؛ را حقیقتش تا كنینمی درک را آن تأثیر رهگذر این از ولی نماییمی

را از طریق  آن شما یعنی آمده دست به خودت  گذرگاه از معرفت، این ای؛دریافته  را آن حقیقت از چیزی
 .ایشناخته است، داده رخ دستت برای كه ایحادثه

فيذ  وتعرو  أَرهذانذ  بقذدر اححرتاق الحذاصذذذذذل لذ  من النذار تعرو إ :نكمذل امل ذال ونقول ايح
ومعرفتذ  بذالنذار  نذاراخ  أنذت أصذذذذنحذت لذ  يف النذار  احرتقذَت   إَاحا  وفيذ  أَرهذاحقيقتهذا من خةل 

صذورة للنار  أح تكوح   أ ملهه  النار هي  أحلو فرضذنا    وايح  وسذتكوح هي معرفت  بنحسذ 
حمراء  من النار النيعاء ولنقل ناراخ  أدنىولكن بصورة   ناراخ   وأصنحتاحرتقت   وأنت م ةخ بيعاء   ناراخ 

 ناراخ  وأصذذن  دوح من احرتق   -اليت هي معرفت  بنحسذذ    -فسذذتكوح معرفت  لهه  النار النيعذذاء  
 يف دردة بني الحمراء والنيعاء(.   أيمن  ) أعلىبدردة 

 بر  آتش  تأثیر  به  نسبت  است،  سوزانده  شما  از  آتش  كه  مقدار  همان  به:  گوییماكنون مثال را كامل كرده، می
 به  نمایی؛می  درک  است  گذاشته  جای بر  شما  در  كه  اثری  طریق  از  را  آن  حقیقت و  كنییم پیدا  معرفت  خودت 
 همان آتش به شما معرفت صورت  این در شوی، آتش خودِ  شما و بسوزاند را بدنت یهمه آتش اگر كه طوری
 مثالً شد ـبا آتش از تصویر ترینكامل آتش این كه بگیریم فرض اگر اكنون. بود خواهد خودت  به شما معرفت

 مثالً ـ رنگ سفید آتش از كمتر درجه یک ولی شدی تبدیل آتش به و سوختی شما و ـباشد رنگ سفید آتشی
 خودت  به  نسبت  شما  معرفت  همان  كه  رنگ  سفید  آتش  این  به  شما  معرفت  حالت  این  در  شدی،  ـفامسرخ  آتش

ر از شما به آتش تبدیل شده است )یعنی در باالت ایدرجه با و سوخته كه است كسی از ترپایین و فروتر است،
 (.سفید و سرخ بین یدرجه

نزلم سذذنحانم وتعالى يف القرآح أو  عملياخ    نت تسذذأل عن منه  عملي فاهلل وضذذع منهجاخ  إح أما
 اهلل سنحانم.   أوضحمهها املنه  قد    أحوتدبرها لتجد    اإلسراءواقرأ سورة    اَهيو م ال    والكريم

سؤال كردی؛ خداوند سبحان و متعال یک راهکار عملی قرار داده و آن را در قرآن كریم  عملی یاز شیوه
 راهکار این كه دریابی تا كن تدّبر آن در و بخوان را إسراء ینازل فرموده است. به عنوان مثال شما برو و سوره

 .است فرموده بیان آشکارا سبحان خداوند را
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 .(األخةقمكارم  ألتممبعثت  إنما) :حصر علة بع م بقولم )ص(ورسول اهلل محمد

: »)من است فرموده خالصه و منحصر خود یانگیزه و علت بعثتش را در این جمله )ص( حضرت محمد
 («.امعوث شدهفقط برای به كمال رساندن مکارم اخالق مب

)اقتل نحسذ  تعرو   :ل  فأقول  واختصذر ل  هها املنه  بكلمة واحدة أحح  نت تريد م  إو
 اإلنسذذذذاحوبقذدر سذذذذيبرة النور وانذدحذار الظلمذة يف نح    ونور ورلمذة  اإلنسذذذذانيذةفذالنح   و ربذ (

 األنابمسمياتها فالنور: هوو والظلمة:  األسماءولو سمذت ل   وتكوح معرفتم بربم

: »خودت را بکش، كه گویماگر از من بخواهی كه این شیوه را در یک عبارت خالصه كنم، به شما می
 ظلمت گراییواپس و نور یپروردگارت را بشناس«. نفس انسانی، نور و ظلمت است و آدمی به مقدار سیطره

« آنها برای ی»اسامی« را با »وجه تسمیه بخواهم اگر. یابدمی معرفت و شناخت پروردگارش به نفسش، در
 . باشد، »ُهَو« است، و ظلمت، »منّیت« مینور: گویمشما بازخوانی كنم می

الظلمة قد اتسذذذعت يف نحسذذذ  وابتعدت عن املعرفة  أحسذذذتجد   (؛هو)مقابل   )أنا(فكلما قلت 
النور قذد هيمن على  أحسذذذذتجذد  )أنذا( مقذابذل (هو)و لمذا قلذت  ومن الجهذل والعمى أ ث واقرتبذت 

هو تشذذذذوبذم  متمزياخ  ح مذا يجعلذم مودوداخ أل ؛ودود  َنذي أح اإلنسذذذذذاحصذذذذححذة ودودا حا يعرو 
)ِالهي َقْد  :)ع(ولهها قال علي   ووهلنم للودود والنقاء مقابل هو سذذنحانم أنابالظلمة واليت مصذذدرها 

ْرت  َعلى  سيد 
ْ

َظِر َلهاو َفَلها الَْوْيل  ِاْح َلْم َتْبِحْر َلها(  َنف  .(1)يف النة

 معرفت  از شما و است یافته گسترش تو نفس در ظلمت كه بینیهرگاه در مقابل »هو« بگویی »من«، می
»من« از »هو« دم زدی،  مقابل در هرگاه و ای،گشته  نزدیک كوردلی، و جهل به پیش از بیش و ایشده دور
 گناه وجودش كه یابدانسان درمی كه جایی تا یافته سیطره و هیمنه شما وجودی یصفحه بر نور كه بینیمی

 است؛ ظلمت با وی آمیختگی  است، بخشیده هویت متمایز، موجودی عنوان به را او كه چیزی زیرا است؛
 رو همین از. باشد»هو« سبحان و متعال می مقابل در بقا و وجود برای او خواست و منّیت منبعش كه چیزی

)معبودا! با گرایشم به خواهش نفس، بر خود ستم كردم. پس وای بر من اگر آن را )فرموده است:  علی )ع(
 . (2)(نیامرزی!(

 
 المناجاة الشعبانیة.  -1
 مناجات شعبانیه.  - 2
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نَاْ ﴿ )أنا(:بقول   إبلذ وقد هلذ   
َ
َمْرت َ  َقاَل أ

َ
َْ أ َد ِإ جذ  حة َتسذذذذْ

َ
نْذم  َخَلْقَتِ  ِمن  َقاَل َما َمَنعَذَ  أ َخْ ٌ م 

 فاحهرها. (1)﴾نةار  َوَخَلْقَتم  ِمن ِهني  
 هذ ق 1٤٣٠شعناح الم /  - حمد الحسنأ

خداوند گفت: وقتی تو را به سجده فرمان دادم، چه چیز تو )در حالی كه ابلیس با گفتن »من« هالک شد:  
 ؛ پس، از آن، برحذر باش. (2)(آفریدی و او را از گلرا از آن بازداشت؟ گفت: من از او بهترم؛ مرا از آتش 

 هـ.ق ۱۴۳۰شعبان الخیر  - احمد الحسن 

****** 

 : ختم نبّوت، اثر و شوره ۳۲۴پرسش 

ويف   ووهو من النصذرة  وعشذر واملهدي األول هو أول ال ة  مائة وَةَةو  ختم الننوة: ٣2٤  / السذ ال
 وويف رهر  ختم الننوة  وعمراح )ع( ودسذذمم  جسذذم موىس بن  وويف رأسذذم حزاز وَرأخد  األيمن  

وعنذد أول   وبعذد األئمذة بذالقرآح والتوراة واإلنجيذل علم الملقأوهو  و)ص(وفيذم وصذذذذيذة رسذذذذول اهلل
نم خليحة إإَا رأيتمو  فنايعو  ف :فقال شذاباخ   َ ر َم …)  :)ص(اهلل قال رسذول ورهور  يكوح شذاباخ 

 .(٣)( املهدي

 راستش یگونه در و باشدنبّوت، و مهدی اول كه نخسیتِن سیصد و سیزده نفر است، او از بصره میختم 
 نبّوت  ُمهر پشتش در باشد،میعمران )ع(  بن موسی بدن مانند بدنش دارد، شوره سرش در و است اینشانه
تورات و انجیل است و به ، او پس از ائمه داناترین مردم به قرآن و خدا )ص( رسول وصّیت است او در و است

... سپس در مورد انسان جوانی سخن راند و فرمود: )فرمود:    خدا )ص(  پیامبر.  باشدهنگام ظهورش جوان می
 .((است مهدی ی)هنگامی كه او را دیدید با او بیعت كنید زیرا او خلیفه

 ما داء يف   الوصذيةهل يودد ختم يف رهر اليماني )ع( راهر يمكن مشذاهدتم بالعني وفيم  
 ؟رؤيتمراهر يمكن  الرأس الحزاز يف  األوصاوهل باقي  ؟هه  الرواية

 السعودية -املرسل: أبو الرحمات 

 
 . 12االعراف:  -1
 .12اعراف:  - 2
 . ٣٠بشارة االسالم: ص -٣
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در مورد او وصّیت   ُمهر نمایانی كه بتوان آن را با چشم مشاهده كرد وجود دارد؟ و نیز )ع(  آیا در پشت یمانی
 قابل و نمایان سر، یهست، همان طور كه در این روایت به آن اشاره شده؟ آیا باقی توصیفات مانند شوره

 باشد؟می مشاهده
 فرستنده: ابوالرحمات ـ عربستان سعودی

 بسم اهلل الرحمن الرحيم  الجواب:

 .واملهديني وسلم تسليماخ  األئمةل محمد آوصلى اهلل على محمد وو والحمد هلل رب العاملني

 و)ع( واملهديني  األئمةمن   )ص(محمد أوصذذذياءبالنسذذذنة لمتم الننوة هو يف رهر  ل ويص من 
يظهر   أحنم راهر يف راهر الملقة فةو ولكن يمكن  أهل  أما  و)ص(وهو ختم رسذذول اهلل محمد

 أو ملن يشذذاء من عناد  سذذواء بالرؤيا   أيعذذاخ يريم اهلل   أحويمكن    ول ا   اهلل ملن يشذذاء ويجعلم راهراخ 
 .الكشف

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

وجود دارد كه همان مهر حضرت )ع(  از ائمه و مهدیین )ص( مهر نبّوت در پشت تمامی اوصیای محمد
 است  ممکن ولی نیست چنین خیر نه، یا شودمی دیده خلقتش ظاهر در كه این اما باشدمی )ص( محمد

بتواند آن را مشاهده كند. همچنین   او  كه  نماید  آشکار  ایگونه  به  و  سازد  ظاهر  بخواهد  كه  هر  برای  را  آن  خداوند
 ممکن است خدا آن را برای هر كس از بندگانش كه بخواهد از طریق رؤیا و یا كشف بنمایاند. 

ترو بالعنيو و ها  أحفظاهرة ويمكن   )ع(والحزاز وشذذذذنم الجسذذذذم بجسذذذذم موىس   األَر أما
 أيعذذذذاخ ي ندل فربما رافقها    ولكن حالها  ووهي آيات بععذذذذها باق يرو بالعني دائماخ  أخرو آَار تودد 

يظهر  اهلل  أحوبععذذذذها ح يرو بالعني ولكن يمكن   ولحد  ماُ إشذذذذارة  األحياحنزول دم بعع  
نم ربما يجعل اهلل عةمة راهرة ترو أتعلم   أح أردوملن يشذذذاء من عناد  ... وبالنسذذذنة لمتم الننوة  

تكوح   وإنما  والننوة الحقيقيلمتم الننوة ولكنها لذسذذت ختم   لإلشذذارةبالعني يف رهر املعصذذوم  
 إلى ويشذذذذع منم نور   وح ختم الننوة ح يكوح يف الجسذذذذد املادي الحاني بل هو يف الروخأل ؛لم إشذذذذارة

السماوات وترا  املةئكة وعناد اهلل الصالحني الهين يشاء اهلل  شف الحجي عن بصائرهم ل وا 
 سنحانم وتعالى. آياتم

 هذ ق 1٤٣٠شعناح الم /  - حمد الحسنأ
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 آثار  همچنین. شود، نمایان است و با چشم دیده می)ع( اما نشانه و شوره و شباهت بدن او به بدن موسی
 آن وضیعت ولی است چشم مشهود همواره و است باقی هانشانه از برخی كه دارد نیز دیگری هاینشانه و

 هانشانه  برخی.  گذشته  در  رویدادی  به  است  ایاشاره  این  كه  چکدمی  خون  آن  از  اوقات   گاهی  و  باشدمی  متغیر
.... سازد ظاهر بخواهد كه بندگانش از كس هر برای را آن خداوند است ممکن ولی شودنمی دیده چشم با نیز
 در شودُمهر نبّوت امیدوارم توجه نمایی كه چه بسا خداوند عالمتی نمایان كه با چشم دیده می خصوص در

 و نیست واقعی نبّوت  مهر چیزی، چنین ولی است، نبّوت مهر به اشاره برای این كه دهد رقرا معصوم پشت
 به نور آن، از باشد؛وح میر  در بلکه نیست فناپذیر مادی بدن در نبّوت  مهر زیرا باشدمی آن به كننده اشاره

 است فرموده اراده متعال خدای كه كسانی یعنی خدا صالح بندگان و فرشتگان و شودمی ساطع هاآسمان
 . افکنندمی نظر آن به ببینند، را او هاینشانه تا شود برداشته شاندیدگان جلوی از حجاب 

 هـ.ق ۱۴۳۰ الخیرشعبان  - احمد الحسن 

****** 

 : كیفّیت بیعت ۳۲۵پرسش 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم :٣2٥ / السال

اللهم صذذذذذل على محمذد وآل و بذاهلل العلي العظيم إحوح حول وح قوة و الحمذد هلل رب العذاملني
 .واملهديني وسلم تسليماخ  األئمةمحمد 

املهدي عجل اهلل   اإلمامالسذذذةم علي  يا سذذذيدي وموحي السذذذيد أحمد الحسذذذن ويص ورسذذذول 
 .للناس  افم األرُفردم الشريف ومكن اهلل لم يف 

واألئمة  وأشذهد أح علياخ و رسذول اهلل  داخ ماهلل وحد  ح شذري  لمو وأشذهد أح مح  إحأح ح الم   أشذهد
 .من ولد  حج  اهللو وأشهد أح املهدي أحمد واملهديني من ولد  حج  اهلل

 ..سيدي وموحي أحمد سةم اهلل عليكم ورحمة اهلل وبر اتم

 بسم الله الرحمن الرحیم 
وه اال بالله العلی العظیم، اللهم صل علی محمد و آل محمد االئمة الحمد لله رب العالمین، و ال حول و ال ق

 و المهدیین و سلم تسلیمَا.
 ، سالم بر تو باد. مهدی )ع( امام یسرور و موالیم! سید احمد الحسن وصی و فرستاده
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 كه دهممی شهادت و ندارد، شریکی او و نیست معبودی همتابی و یکتا خدای جز كه دهمشهادت می
 شهادت و خدایند، هایحجت او نسل از ائمه و علی كه دهممی شهادت  و است، خدا یفرستاده دمحّم 

 .خدایند هایحجت او نسل از مهدیین و احمد مهدی كه دهممی
 آقا و موالیم احمد! سالم علیکم و رحمة الله و بركاته....

و وتعرفذت على أعوام أربعذةقنذل حوالي  والجمذاعذة  السذذذذنذة أهذل نذت من  وعنذد الب  اسذذذذمي
 الشذذذذيعذةوبذدأت رحلذة بح ي حا اقتنعذت بمذههذي    الحعذذذذذائيذةو األنوار النذذت عرب قنذاة  أهذلمذههذي 

وبذالتحديد   اإلنرتنذتو واسذذذذتمريت على َلذ  حا تعرفذت على الذدعوة املنذار ذة عن هريق  ةمذاميذ اإل
 الدعوة  أدلة إلى  فاسذذذتمعتسذذذمع بها من قنلو ألم   إن و حذ  الصذذذدفةمرفة النالتوا وعن هريق  

وبالتقريي يف   و اح َل  قنل شذذذهر تقريناخ   الشذذذيعةوومناررات مع   األنصذذذار  األخوةومحاضذذذرات  
 .هذ ق 1٤٣٠ األولى يدماد َ رو اس شهاد بععة الرسول

 ی د چهار سال پیش جزو اهل سّنت و جماعت بودم و از طریق شبکهنام من عبدالغنی است. من تا حدو
 امامّیه  یشیعه  مذهب  به  تا  كردم  آغاز  را  خود  اكتشافی  سفر  و  شدم،  آشنا  بیت  اهل  مذهب  با  األنوار  ایماهواره

 این با تصادفی طور به پالتاک، تاالر ویژه به و اینترنت طریق از كه این تا دادم ادامه كار این به. گشتم قانع
 برادران  هایک آشنا شدم زیرا من قباًل چیزی در مورد آن نشنیده بودم. به دالیل دعوت و سخنرانیمبار   دعوت 
 شهادت  سالگرد  در  تقریباً   و  پیش  ماه  یک  حدود  به  مربوط  ماجرا  این.  سپردم  گوش  شیعیان  با  هامناظره  و  انصار

 هـ.ق بود. ۱۴۳۰جمادی االولی سال  پیامبر )ص( تن یپاره

بعد من    نتمِ ألم   إن إح   والشذرائع وامل شذابهات  أولهاوبدأت باحهةع على بعع  تنكم و اح  
: من سذذذورة امل منوح ٩٠  اييةوقمت باحسذذذتمارة بالقرآح الكريم وخردت لي    ل الك يو  ةقراء
ب وحَ ﴿ َِ ا ْم َلكذذَ الَْحق  َوِإنةه  م بذذِ اه  َتذْنذذَ

َ
ْل أ فتو لذذت على اهلل وآمنذذت بذذالذذدعوة والحمذذد هلل رب  و﴾بذذَ
 .سيدي يا أبايع عرو  يف أولك  لم  ووبدأت العمل بكتاب الشرائعو العاملني

 كه  این از قبل من. بود متشابهات  و شرایع هاكتاب  اولین و كردم شما هایی برخی كتاب شروع به مطالعه
نه، ما بر ایشان ):  آمد  برایم  مؤمنون  یسوره  ۹۰  یآیه  و  گرفتم  استخاره  كریم  قرآن  با  بخوانم،  آخر  تا  را  هاكتاب 

. بر خدا توّكل كردم و به دعوت ایمان آوردم، والحمد لله رّب ،(گویندسخن راست فرستادیم و آنان دروغ می
 . كنم بیعت شما با چگونه دانمالعالمین، و عمل به كتاب شرایع را آغاز نمودم؛ ولی سرورم! من نمی
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فهل هناا صذذذيبة معينم و  لكم يا سذذذيدي أحمد  بالنيعة يحية القيام   عن أسذذذألكم  وايح
 أم   واملهذدي يف النذالتوا اإلمذام أنصذذذذار قصذذذذد يف مرفذة  أ  علنيذةو  النيعذةتكوح  أحوهذل يجذي  للنيعذةو  
 ؟النيعةمن الحقوق والوادنات بعد  وماَا يرتتي عليخ  ؟ تابيم

 وجود بیعت برای مشخصی یصیغه آیا. پرسممی شما با كردن بیعت یاكنون ای سرورم، احمد! از نحوه
است كه بیعت علنی صورت گیرد، منظورم در اتاق انصار امام مهدی در پالتاک است؟ یا باید  واجب آیا و دارد

  شود؟به صورت مکتوب باشد؟ و پس از بیعت چه حقوق و تکالیفی بر من واجب می

 الشذيعةوويكرهوح   والجماعة   السذنة أهلبني( معظمم من فلسذ   -يف بلد )مز   إني  وخصذوصذاخ 
 .توده  ملا فيم صةخ أمري أحفأردوا من  سيدي . بل ويهددوح من راهرة ان شار ال شيع

 فلسبني -املرسل: عند الب  

 شیعیان  از  و  اندجماعت  و  سّنت  اهل  آنجا  مردم  یبا توجه به این كه من در »غّزه ـ فلسطین« هستم و عمده
 چهآن  به  مرا  كنممی  تقاضا  شما  از! سرورم.  كنندارند و حتی آنها را نسبت به انتشار تشّیع، تهدید نیز مید  نفرت 

 .فرمایی ارشاد است، آن در صالحم
 فرستنده: عبدالغنی ـ فلسطین  

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

 .واملهديني وسلم تسليماخ  األئمةل محمد آوصلى اهلل على محمد وو والحمد هلل رب العاملني

واسذذتعدادا للعمل   إيمان فيكحي    وبيعة  واإليماح ووفق  اهلل لكل خ  ودنن   ل شذذر
 .ححظ  اهلل ودميع امل منني وامل منات ويف سييل اهلل وقيام  بالعمل املمكن

 .والسةم عليكم ورحمة اهلل وبر اتم
 حمد الحسنأ

 مبسم الله الرحمن الرحی پاسخ:
 و الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم تسلیمًا.

خداوند شما را بر هر خیری موفق گرداند و از هر شّری دور بدارد! ایمان، همان بیعت است. ایمان آوردن 
 تمام و شما خداوند. كندمی ایتكف باشد، پذیرامکان كه عملی به قیام و خدا راه در كار برای شما و آمادگی

 !فرماید حفظ را مؤمن خواهران و برادران
 و السالم علیکم و رحمة الله و بركاته. 

 احمد الحسن  
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 علیهم مصبحین« لتمّرون  انکم »و ی: قوم لوط در آیه۳۲۶پرسش 

واملهديني   األئمةل محمد آوصذذذلى اهلل على محمد وو  بسذذذم اهلل الرحمن الرحيم:  ٣2٦  / السذذذ ال
  .   اخ  وسلم تسليماخ 

 ..السةم عليكم يا سيدي وموحي وابن موحي أحمد الحسن ورحمة اهلل وبر اتم

فقذداح األمذل من   سذذذذيذدي لوح .. )عزودذل(دعل  اهلل فذداء لذ  وألبيذ  وإلعةء  لمذة اهلل 
لكنت أمبرت  و متأخرة دداخ  حذ  يا إما أنها حتصذذذل وإح وصذذذلت تكناحلكرتونيةو  الرسذذذائل  

وحينما األ ربو  م   تابة مقالة عن الددال   وقد تم البليالحقهيةو  بمسذذذذائلي الحقهية أو م  
 َقلذت علي   املنتظر أخنذار يف  تذاب يوم المةص وعقذد الذدرر يف  قرأت الروايذات املذه ورة بشذذذذذأنذم

 ألتعلم من علوم آل  ارةاحسذذذذتمذ بعذد   إليكمفلجذأت  و رُ الواقعأتبنيقهذا على  حذذ  لم أسذذذذتبع
عن  يف أحذادي ذم )ص(منكم توضذذذذي  مذا أراد  دذد م محمذد وأردو ومحمذد صذذذذلوات ربي عليهم

 .الددال ومعاني التوصيحات اليت وردت عنم

بسذذذذم اهلل الرحمن الرحیمو و صذذذذلی اهلل علی محمد و آل محمد و املهدیین و سذذذذلم تسذذذذلیماَ 
 ک یراخ.

 الحسن، سالم علیکم و رحمة الله و بركاته.... سرورم و موالیم و پسر موالیم! احمد
! اگر به سبب قطع امید از من آقای.... كند فدا الله یخداوند مرا برای شما و پدرت و برای اعالی كلمه

 ل فقهی و غیرئنبود، مسا  رسندمی مقصد  به زیاد  بسیار تأخیر  با یا و  رسندنمی یا  شاید  كه  الکترونیکی هاینامه
 مرتبط  روایات   وقتی.  بنویسم  بزرگ  دّجال  یدرباره  ایرساندم . از من خواسته شده كه مقالهشما میفقهی را به  

ص« و »عقد الدرر فی اخبار المنتظر« خواندم، بر من سنگین آمد زیرا نتوانستم آنها الخال  »یوم  كتاب   در  را  او  با
بیاموزم. )ع(    ا پناه آوردم تا از علوم آل محمدهای امور تطبیق دهم؛ بنابراین پس از استخاره به شمرا بر واقعیت

 را بوده  دّجال  یدر احادیث ایشان درباره  محمد )ص(  حضرت  جدتان  نظر  مورد  چهآن  كنماز شما خواهش می
 . نمایید روشن را است شده وارد ایشان از كه توصیفاتی معنای و دهید شرح
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نمر عليهم  إننذا :عن قوم لوت يف سذذذذورة الصذذذذذافذات )عزودذل(  يف يقول اهلل وسذذذذ ال آخر:
 .(1) تعقلوح أفةمصنحني وبالليل 

ويف  وأنصذذذذر مو  )عزودذل(نصذذذذر ربيأو منكم وأتزوددمع  اهلل بكم يف الذدنيذا ألرا م 
 .تنل  سةمي ألبي صاحي الزماح أح وأردو .. ايخرة "فجنة بدوح محمد وآل محمد ما أريدها"

     اهلل وبر اتموالسةم عليكم ورحمة 
 املرسلة: زيني 

 بر  شب و صبح ما كه فرمایدمی لوط قوم یصافات درباره یسؤال دیگر: چگونه خداوند عّزوجّل در سوره
 ( 2)كنید.نمی تعّقل آیا گذریم،می آنها

را یاری كنم، و در خداوند مرا با شما در دنیا گرد آورد تا شما را ببنیم و از شما توشه برگیرم و پروردگارم و شما  
 .برسانید الزمان صاحب پدرم به مرا سالم لطفاً .... خواهم«آخرت »بهشِت بدون محمد و آل محمد را نمی

 و السالم علیکم و رحمة الله و بركاته.
 فرستنده: زینب

ل محمد آوصذذلى اهلل على محمد وو  والحمد هلل رب العاملنيو  بسذذم اهلل الرحمن الرحيمالجواب:  
 .واملهديني وسلم تسليماخ  األئمة

 و بسذرعة وبصذورة صذحيحة  إيصذالهاشذاء سذذتم   إحبالنسذنة لرسذائلكم  و وفق  اهلل لكل خ 
 الرسائل. إيصالعن الملل السابق يف  إخوتكمتعهروا  أحمنكم  وأردو

 بسم الله الرحمن الرحیم پاسخ:
 ئمة و المهدیین و سلم تسلیمًا. و الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آل محمد اال

 صحیح  طور به و سرعت با الله شاء ان شما هایخداوند شما را بر هر خیری موفق بدارد. در خصوص نامه
 پذیرا  بود،  داده  رخ  هاتر در رسانیدن نامهپیش  كه  اشکالی  از  را  تانبرادران  عذر  كنممی  خواهش  شما  از.  رسدمی

 . باشید

 م سنحانم وتعالى.ح شاء اهلل سيأتي  الجواب بحعل اهلل ومن  إس ال و أي إرسالويمكن  

 
َفاَل َتْعِقُلوَن( الصافات:  -1

َ
ْیِل أ ْصِبِحیَن * َوِباللَّ وَن َعَلْیِهم مُّ ُکْم َلَتُمرُّ  . 1٣8 –  1٣7)َوِإنَّ

 . 1٣8و  1٣7صافات:  (كنیدگاهان، آیا تعقل نمیگذرید، بامدادان * و شامشما بر آنها می) -2
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 خواهی   دریافت  را  آن  پاسخ  سبحان  خدای  مّنت  و  فضل  به  الله  شاء  ان  و  بفرستی  را  سؤالی  هر  توانیشما می
 .نمود

قوم لوت فكذانذت هريق التجذارة بني الحجذاز والشذذذذذام تمر بمكذانهم الذهي نزل بذم العذهابو  أمذا
نحن  وأما  ويمروح بهذا يف َهابهم وعودتهم من الشذذذذام  )ص(ين دعاهم رسذذذذول اهلل محمذدفالقوم اله

تكوح عربة لنا نعترب بها ونته ر اهلل  أحاليوم فنمر بها يف القرآح عندما نقرأ قصذذذذتهم واملحروُ  
 ونماو عهابم وعقابم.

 حمد الحسنأ

. داشت قرار شد، نازل آن بر عذاب  و كنیدقوم لوط در مسیر تجاری بین حجاز و شام كه از آنجا عبور می
آنها را به اسالم دعوت نمود، در رفتن به شام و بازگشت از شام، از آن منطقه  محمد )ص( حضرت  كه قومی

 این باید. كنیممی گذر آنجا از( واقع در) خوانیممی را شانقصه وقتی قرآن در امروزه نیز ما. كردندگذر می
 . باشیم بیمناک او عقاب  و عذاب  از شده، خدا متذكر و گیریم پند آن از تا باشد ما برای عبرتی داستان

 احمد الحسن  

****** 

 : عهد و میثاق و حجر االسود۳۲۷پرسش 

اللهم صذذل على محمد وآل ..  السذذةم على يماني آل محمد ورحمة اهلل وبر اتم: ٣27  / السذذ ال
 .واملهديني وسلم تسليماخ  األئمةمحمد 

 یمانی آل محمد و رحمت الله و بركاته...سالم بر 
 اللهم صل علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم تسلیمَا. 

 و ومعي زوديت لي وهلل الحمد  ال انية  الحجةهذذذذذذذ قمت بأداء مناسذذ  الح  و انت  1٤2٤يف عام  
 الحجذةيف تلذ   و ذاح لنذا عرب وقصذذذذص اإلحسذذذذذاءوحذد حمةت الح  املشذذذذهورة يف أو نذا مع 
 أعمال بعد    ةفسذمعوا ليلة عرف حصذلت حادَة لنسذاء الحملة  ةفعندما  انت ليلة عرف  املنار ةو

بعع  أحوالبريي   ومن نومها  النائمة أيقظ ( تكرر مرتنيقوياخ   صذذذيحة قويم )صذذذراخاخ   الليلةتل   
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ولم يعرفوا   وإخافتهمالنساء   يتأرع  الصيحةفهه     الصيحةو الجالسني من النساء لم يسمعوا تل 
 .هها الصوت أينمن 

هـ.ق مناسک حج را به جا آوردم و الحمد لله این دومین حِج من بود و همسرم نیز مرا  ۱۴۲۴در سال 
 و  هاعبرت  چه مبارک حج این در و بودیم »احساء« در حج مشهور هایكاروان از یکی با ما. كردهمراهی می

پس از انجام اعمال   عرفه شب  در افتاد؛ اتفاق  كاروان  زنان برای ایحادثه  عرفه  شب  در. داشتیم هاییداستان
آن شب، صدای فریادی بلند )بانگی شدید( كه دو بار تکرار شد و زنان خواب را بیدار كرد به گوش رسید. 

بلند باعث ترس و وحشت  شگفت آن كه برخی از زنانی كه آنجا نشسته بودند، آن فریاد را نشنیدند. این بانگ
 زنان شد و آنها نفهمیدند كه این صدا از كجا آمد. 

 وشديداخ   زحاماخ  وزوديت الحرم لبواو الح  شاهدت أناواألهم هي عندما دخلت    ال انية  والقصة
عنذدمذا  للحملذةالذدي   وقذال لنذا املرشذذذذذد وسذذذذتبيع تبويف زوديت هواو الح  أح  أحوخشذذذذذذت 

دربذت هذها الذه ر يف هواو العمرة  حذذ   وعظيم ينحذ  الزحذام عليم يذا قولوا يذا تشذذذذاهذدوح زحذامذاخ 
من بني  عظيم وإَا بردذل يذأتي فوراخ  عليم يذا قلذت مرة واحذد  يذا عمومذاخ و وححظذت الزحذام ينحذ 

  أحقنل   أو لنا من هوافم واملقام ويشذذق صذذحوو الحجي  بعد انتهائي من اله ر و أنم آت   الر ن
خلحم ولم يكن يف   والكعنة ينتهي هوافم حذ  لم يعرب الر ن واملقام واسذذذتقنلنا ممصذذذوصذذذاخ 

وَهيذت خلحذم مع زوديت وهوفنذا  وهوفكمذاأ تعذال خلحي :وقذال لي وحذد من الحجي  أهريقذم لنذا 
 وأنا ومن بذنها دعاء  ميل   وأَ ار   ةدعيأو اح يقرأ   وضذذيق أوهواو الح  ولم نشذذعر بأي زحام  

  وربما يكوح هها املهدي محمد بن الحسن )ع(  نفسيوآل محمد وأقول يف  على محمد  الصةة أ ث 
 من البواو  ذانذت األولالشذذذذوت  وأَنذاء ؟حا يمرت لي املهذدي ويبوف  أنذامن  أقولولكن 

وهو قصد  أي وسبنا  ووخلحم أماميتكوح   أح وأمرتها أمام ودع زودت    :وقال لي  وزوديت خلحي
 إليم يشذذذ     األسذذذودالحجر   إلىالبواو وعند وصذذذولنا   أَناء  وعلى زوديت  أحافظيعلم   يف  أح

  أح أريد  :)ع( قلت لم  إبراهيمالسذابع بعد مقام  وعندما انتهينا من الشذوت  واهلل ا رب  :بيمينم ويقول
 إلى ع   یمـشيو أنم يودع  وقابل  بودهم وهو   وشذاء اهلل إح :فقال لي  وهواو النسذاء مع  أهوو

ــيتل  ايحو من الناس وهو   أزاخ الوراء و أنم  و أح یواتسذذذع لم املكاح ومعذذذ   والملف إلى یمش
 .ميا  النحر أزاحت ةقوي ةالحجي  بحر وهو مود

 : باشدمی زیر شرح به است ترماجرای دوم كه مهم
از این ترسیدم وقتی من و همسرم برای طواف حج وارد حرم شدیم، دیدم جمعیت، بسیار زیاد است و من 

 كنیدكه نتوانم همسرم را طواف حج دهم. راهنمای دینی كاروان به ما گفت: وقتی انبوه جمعیت را مشاهده می
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 معموالً  كه دیدم و بودم كرده تجربه عمره طواف در را ذكر این من. شودیم«، راه باز میعظ یا علیم »یا بگویید
 من وقتی لحظه همان كه دیدم را مردی ناگهان عظیم«، یا علیم »یا گفتم كه بار یک. شودمی باز جمعیت

ف خودش یا قبل طوا حین در او گویی. شکافت را حاجیان صفوف و آمد مقام و ركن بین از كردم تمام را ذكر
 به ایاز این كه طوافش تمام شود به سراغ ما آمده بود زیرا وی از ركن و مقام رد نشده بود. او به طور ویژه

 راهش  سر  حاجیان  از  نفر  یک  حتی  ما  سمت  به  مسیرش  در  و  بود  سرش  پشت  كعبه  كه  حالی  در  آمد،  ما  پیشواز
را طواف دهم. من با همسرم پشت سرش رفتیم و به طواف   نفر  دو  شما  تا  بیا  من  سر  پشت:  گفت  من  به  او.  نبود

 دعای   آنها  بین  در  و  خواندحج مشغول شدیم، و هیچ شلوغی و فشاری احساس نکردیم. او دعاها و اذكاری می
 مهدی این شاید: گفتممی خودم با و فرستادممی صلوات محمد آل و محمد بر بسیار من و خواندمی را كمیل
 در دهد؟ طواف مرا و بیاید من سراغ به مهدی كه هستم كی من: گفتم)ع( باشد ولی میالحسن بن محمد
 او به نیز من. بگذار جلویت را همسرت: گفت من به مرد آن بود، سرم پشت همسرم كه طواف اول دور اثنای
موزد چگونه بیا  من  به  كه  بود  این  مرد  آن  منظور.  بیاید  تا  دو  ما  وسط  یعنی  مرد  آن  سر  پشت  و  من  جلوی  كه  گفتم

 در اثنای طواف از همسرم محافظت كنم. 
 هنگامی  و. اكبر« »الله: گفتمی و كردهنگام رسیدن به حجر االسود او با دست راستش به آن اشاره می

 او. آورم جا به نسا طواف شما با خواهم)ع( به او گفتم: میابراهیم مقام از پس شدیم فارغ هفتم طواف از كه
 به بود، من روی به رو صورتش كه حالی در و كرد،می خداحافظی من با گویی و الله«، شاء »ان: گفت من به

 حركت  عقب به و زدمی كنار را مردم از نفر هزاران آن گویی كه طوری به شد،می دور من از و رفتمی عقب
 دریا  هایآب  كه  بود  تنومندی  موج او  و  بودند دریا  حاجیان  گویی  رفت،می  وی  و  شدبرای او باز می  جا  كرد؛می

 . زدمی كنار و شکافتمی را

شذعر   وسذمر اللوحأ وهويل نحيف  ومشذرو الحادنني  ومائر العينني :هها الردل فهو أوصذاوأما 
مباء نسذميم نحن  خعذر فات  يوم هواو الح  وعلى رأسذمأ  نم يلي  لناسذاخ أوالبريي    وسذود هويلأ

 الباقية.بالمليجي 

اما اوصاف این مرد به این شرح است: چشمانی فرو رفته و ابروهایی بلند داشت، بلند قد و الغر و گندمگون 
نجا است كه او در روز طواف حج، لباس سبز روشنی به تن ای آوربود و موهای سیاه بلندی داشت، و تعجب

 . نامیمچین( میداشت و بر سرش هم پوششی بود كه ما آن را به گویش خلیجی، »طاقیه« )عرق

محمد )ع(  حا يأتي يماني آل أناومن  وهل هو يماني آل محمد )ع(  ومن هو هها الردل  :سذذ الي
اإلمام املهدي محمد بن الحسذن  أنصذار نم من أ أم وخعذرأنم حب  لناس أأم هو المعذر بما   وويبوف 
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وقال ربما يكوح المعذر حد امل منني أوسذألت   و)ع(  اإلمامنم أحد هلنة الحوزة وقال  أوسذألت   ؟)ع(
 .)ع( اإلمام أعواححد أ أو)ع( 

)ع( است؟ در حالی كه من چه كسی محمد آل یمانی همان او آیا كیست؟ مرد این: است این من سؤال
باشم كه یمانی آل محمد)ع( بیاید و مرا طواف دهد؟ یا شاید او خضر بوده چون لباس سبزی به تن داشته 

 انصار امام مهدی محمد بن الحسن)ع( بوده است؟؟است؟ یا شاید یکی از 
)ع( بوده است. از یکی از مؤمنین پرسیدم، گفت: امام او: گفت او كردم، سؤال حوزه هایاز یکی از طلبه

 شاید خضر)ع( یا یکی از یاران امام)ع( باشد.

لو و  ورأيتها ووصذحم لي وهي نح  الصذحات اليت  وقصذها علي    األنصذار   ألحدسذمعت قصذم حصذلت  
  .رأيت الردل الهي هوف  بعد هه  السنني عرفتم من بني مليوح ردل

چنین ماجرایی را از یکی از انصار نیز شنیدم؛ او داستانش را برای من تعریف كرد و توصیفش نمود، همان 
بین  صفاتی بود كه من دیده بودم و اگر بعد از این همه سال، آن مردی كه مرا طواف داده بود ببینم، او را از

 .ناسمشیک میلیون نفر می

 األئمةاللهم صذذل على محمد وآل محمد  و  والسذذةم على يماني آل محمد ورحمة اهلل وبر اتم
 .واملهديني وسلم تسليماخ 

 السعودية -املرسل: أبو الرحمات 

 و سالم بر یمانی آل محمد و رحمة الله و بركاته
 المهدیین و سلم تسلیماً اللهم صل علی محمد و آل محمد االئمة و 

 سعودی  -فرستنده: ابو الرحمات 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

 .واملهديني وسلم تسليماخ  األئمةل محمد آوصلى اهلل على محمد وو والحمد هلل رب العاملني

 بإخةصَ رتم سذنحانم يف بذتم   وأنت  واهلل َا ر من َ ر  ويعبي الك   بالقليل أحعلم  ا
 .لم سنحانم والعمل ملا يرضيم لإلخةص يوفق  دائماخ  أحأسأل اهلل  أمراوويسر  ان وأعفه را 

 بسم الله الرحمن الرحیمپاسخ: 
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 و الحمد لله رب العالمین
 و صلی الله علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم تسلیماً 

 با را او شما. كندمی عطا بسیار اندک، مقابل در و كند یاد را او كه است كسی یبدان كه خداوند یادكننده
 مسئلت  خداوند از. ساخت آسان را كارت و نمود یاری و كرد یاد را شما نیز او كردی، یاد اشخانه در اخالص

 . بدارد موفق است، او رضای مورد چهرای او و عمل به آنب اخالص به همواره را شما كه نمایممی

يعينذ  فذالحعذذذذذل  أحوعنذدمذا أمر  اهلل  وبحول اهلل وقوتذم أعذانذ فهو  أعذانذ عنذد اهلل الذهي  أمذا
يمربا  أح أمر اهلل   أحشذذذكر اهلل سذذذنحانم وتعالى الهي منة علي  بهها ولو اف  و لم هلل سذذذنحانم

 ألخربا. باسمم

 را  شما  داد،  فرمان  وی  به  خداوند كه  گاهآن  و  خدا یخدایی كه به شما كمک كرد، به حول و قّوه یآن بنده
 نعمتی این بر را متعال و سبحان خداوند. است سبحان خدای آِن  از تماماً  كمال و فضل بنابراین رساند؛ یاری

مش را به شما بگوید، شما را از نام نا كه دادمی دستور را او خداوند اگر. باش شکرگزار نهاد، مّنت شما بر كه
 .ساختخویش مطلع می

وم ا  أنت أما و رب فهها تكليحم هوأهها العند عندما  اح يصذذذذل الحجر يقول اهلل   إح أما
ا :تقولوا عنذد وصذذذذول الحجر أحمن النذاس فتكليحكم  ْيت هذَ دة

َ
انَيِت أ مذَ

َ
مة أ م   و)اللةه  ْدتذ  اهذَ َوِمي َذاِقي َتعذَ

َهَد ِلي ِبامْل َواَفاةِ  ْح َح ِإَلَم ِإحة ا ة  َوْحَد   َح   وِلَ شذذذذْ
َ
َهد  أ شذذذذْ

َ
َ  أ ِة نَِيي  نة ِديقاخ ِبِكَتاِبَ  َوَعَلى سذذذذ  مة َتصذذذذْ اللةه 

ول م  وَ  داخ َعْند    َوَرسذذذ  َحمة حة م 
َ
ِريَ  َلم  َوأ ة  اخ لي  عَ  حة أشذذذَ  اهلل وَ     جَ ح     ِ دِ لْ وِ  نْ مِ   َواألئمة

َ
َ  حة أ َ وَ   دية هْ امل   نْ مِ   دينيَ هْ امل

وِت  -حجذة اهلل يف زمذانذ   إلىوتعذدهم  -اهلل     جَ ح    ِ دِ لذْ وِ  ام  ِت َوالبذة الِْجيذْ  بذِ
ِ َوَ َحْرت  ا ة  بذِ

آَمنْذت 
) ِ وِح ا ة ل  ِندٍّ ي ْدَعى ِمْن د  ْيَباِح َوِعَناَدِة    و َوِعَناَدِة الشة زة ِت َوالْع   .َوِبالةة

 تاناكبر«؛ این تکلیف او بود، ولی شما و دیگر مردم، وظیفه: »الله  گفتمی  رسیداین بنده وقتی به حجر می
: خداوندا! ادای امانت كردم و به میثاقم وفا نمودم تا این كه به بگویید رسیدمی حجر به وقتی كه است این

 دهم می  گواهی  و  كنموفای به عهد برایم گواهی دهی. بارخدایا، كتاب تو )قرآن( و سّنت پیامبرت را تصدیق می
 از ائمه و علی و است او یفرستاده و بنده محمد راستی به و نیست معبودی همتابی و یکتا خدای جز كه

خدا در  حجت تا را آنها وـ خدایند هایحجت او فرزندان از مهدیین و مهدی و خدایند هایحجت او فرزندان
 پرستش و شیطان پرستش به و عّزی و الت  و طاغوت  و جبت به و آوردم ایمان خدا به ـشماریزمانت می

 .ورزیدم كفر شودمی خوانده خدا همتای چهآن
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َ رهذا تعذالى  األرع اإلنسذذذذاحودين اهلل  لذم يكذاد يكوح مسذذذذألذة واحذدة فت  بهذا خلق  
ةخ ﴿بقولذذم:  ُِ َخِليحذذَ ْر

َ
ٌل يِف األ اعذذِ  ووالحذذاتحذذة يف اليسذذذذملذة  وو والقرآح  لذذم يف الحذذاتحذذة﴾ِإن ي دذذَ

و ومذاَا (1)( النقبذة )أنذا :امل منني أم قذال و والنقبذة علي )ع(  ووالنذاء يف النقبذة  وواليسذذذذملذة يف النذاء
فالنقبة والناء واليسذذذملة والحاتحة   إَح أرضذذذمونم خليحة اهلل يف أامل منني علي )ع( م   أم  اح  

خذه أقرآح والذدين  لذم هو العهذد واملي ذاق الذهي وال أرضذذذذذمووالقرآح والذدين  لذم هو خليحذة اهلل يف 
 أو حجر الزاوية   أو  األسذذذذودالحجر   أو  األسذذذذاساهلل يف حجر    وأودعم وخلحاء اهلل  بإهاعةعلى العناد  

وقذد َ ر هذها الحجر يف  ولهذدم حذا ميذة الشذذذذيبذاح والبذاموت )ص(الحجر املقتبع من محمذد
 الك ي السماوية ويف الروايات.  

من )واحدی است كه خداوند آفرینش انسان زمینی را با آن آغاز نمود و خدای تعالی با    دین خدا یک مسئله
فاتحه است و فاتحه در  ی(  به آن اشاره فرموده است. قرآن جملگی در سورهدهممی قرار ایدر زمین خلیفه

: »من آن فرمایدبسمله و بسمله در »باء« و »باء« در نقطه و آن نقطه علی)ع( است. امیرالمؤمنین)ع( می
؟! بنابراین باشدیست؟! جز این كه ایشان جانشین خدا بر زمینش میكنقطه هستم«. و امیرالمؤمنین علی)ع(  

نقطه و باء و بسمله و فاتحه و قرآن و دین همگی عبارتند از همان جانشین خدا در زمینش. قرآن و دین تمامًا 
انشینان الهی گرفته شده است و خدا آن را در حجر همان عهد و پیمانی است كه از بندگان بر اطاعت ج

االساس یا حجراالسود یا سنگ بنا یا سنگ جدا شده از حضرت محمد)ص( برای منهدم ساختن حاكمیت 
 شیطان و طاغوت به ودیعه نهاده است. این سنگ در كتب آسمانی و در روایات یاد شده است.

عظيم  أمر إلىهها الحجر يشذ    أحوقريش عندما اختلحوا فيمن يحمل الحجر  انوا يعلموح  
هو من حمل الحجر ووضذذذذعم يف   )ص(محمداخ  أحولهها اختلحوا فيمن يحملم و انت مشذذذذذئة اهلل 

اهلل العهد واملي اق الهي   أودعمقائم الحق والعند الهي   أح  ؛سذذذنحانم وإشذذذارتممكانم لتتم آية اهلل  
 .الهي حمل الحجر )ص(لم هها الحجر سيمرت من محمد يش 

به  سنگ این دانستندقریش آن گاه كه بر سر كسی كه سنگ را بردارد با هم دچار اختالف شدند، می
 موضوع مهمی اشاره دارد و به همین جهت در مورد كسی كه قرار بود حامل آن باشد، دچار اختالف و چند

 و داردآن بود كه حضرت محمد)ص( كسی باشد كه آن سنگ را برمی دستگی شدند. خواست و مشّیت خدا
د كه قائِم به حق و بو آن سبحان خدای یاشاره رسد؛ سرانجام به الهی ینشانه تا دهدمی قرار جایش در

 
 . 1٣٣ص ٣البحار للنمازي الشاهرودي جمستدرك سفینة  - 1
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)ص( كه محمد از كند،می اشاره او به سنگ این و است نهاده ودیعه به آن در را میثاق و عهد خدا كه ایبنده
 . گرددسنگ را حمل كرده بود، خارج می

ْعَرتِ 
َ
ِ اأْل ِعيِد بِْن َعْنِد ا ة ِ )ع(  وَعْن سذذَ ِبي َعْنِد ا ة

َ
وا الَْنذَْت  :َقاَل  وَعْن أ ِة َهَدم  َرْيشذذاخ يِف الَْجاِهِلية )ِإحة ق 

لِْقَي يِف ر وِعِهم  
 
ْم َوبَذْنَذم  َوأ وا ِبنَذاَء   ِحيذَل بَذَْنه  َراد 

َ
ا أ ل  َفَلمذة لُّ َردذ  ِتي  ذ 

ْ
ْم َليَذأ ائِذٌل ِمْنه  اَل قذَ ي  َحاة قذَ عذْ  الرُّ

ْو َحَرام  
َ
و   ِمْن َقِبيَعِة َرِحم  أ ْيت م  ت وا ِبَمال  اْ َ سذَ

ْ
ْهَذِي َماِلِم َوَح َتأ

َ
ْم ِبأ ْم َوبنَْيَ   وِمْنك  ل َي بَذَْنه  َفَحَعل وا َفم 

َوَد يِف ِبَناِئِم َفَنَنْو   َحاة انَْتَهْوا ِإَلى مَ  سذذذْ
َ
ع  الَْحَجَر اأْل ْم َيعذذذَ يُّه 

َ
وا ِفيِم أ اَدر  َوِد َفَ شذذذَ سذذذْ

َ
ِع الَْحَجِر اأْل ْوضذذذِ

رٌّ  ْم شذذَ وَح بَذَْنه  ْح َيك 
َ
ِعِم َحاة َ اَد أ ول   وَمْوضذذِ ِجِد َفَدَخَل َرسذذ  ل  ِمْن بَاِب امْلَسذذْ َل َمْن َيْدخ  وة

َ
وا أ م  َفَحكة

 ِ مَ   )ص(ا ة
َ
ْم أ َتاه 

َ
ا أ َخَهِت الَْقَناِئل  ِبَجَواِنِي ال ةْوِب َفَلمة

َ
ِبِم َ مة أ َع الَْحَجَر يِف َوسذذَ َط َ مة َوضذذَ َر ِبَ ْوب  َفَيسذذَ

و   َ مة َتَناَوَلم   م  ا ة  ِبِم(  )ص(َفَرَفع   .(1)َفَوَضَعم  يِف َمْوِضِعِم َفَمصة

ود: »قریش در جاهلیت خانه )كعبه( را از سعید بن عبدالله اعرج از ابی عبدالله)ع( نقل شده است كه فرم
 تا انداخت هایشانویران كردند. هنگامی كه خواستند آن را بنا كنند نیرویی بین آنها و آن بود كه ترس در دل

 طریق از كه مالی و بیاید دارد را مال ترینیک از شما، مردی كه پاک هر بین از: گفت آنها از كسی كه این
. رفت بین از بنا ساخت و آنها بین مانع و كردند چنین. نیاورد باشد، كرده كسب حرام طریق از یا َرِحم قطع

 كسی چه كه نمودندمی مشاجره یکدیگر با. رسیدند االسود حجر موضع به تا نمودند آن كردن بنا به شروع
حجر االسود را در جایگاهش قرار دهد تا جایی كه نزدیک بود شّری واقع شود )نزاع شود(. در نهایت ُحکم 

 هنگامی .  شد  وارد(  ص)الله  رسول.  دهد  انجام  را  كار  این  شود،  داخل  الحرام كردند اولین كسی كه از دِر مسجد
اد و پس از آن نمایندگان قبایل ای پهن شود، سپس سنگ را میان آن نه پارچه داد دستور شد، وارد كه

)ص( آن را برداشت و در جایگاهش قرار داد و اكرم رسول سپس. نمودند بلندش و گرفتند را آن هایگوشه
 ( 2).)این گونه( خداوند آن را مخصوص او)ص( گردانید«

القائم وحامل المبيئة وحامل الراية  إشذذذذارة إلى أحوهه     األسذذذذودحمل الحجر    )ص(فمحمد
 ألنم  ؛هو من يحملم يف صذلنم  )ص(محمد  وأيعذاخ   و)ص(سذيمرت من محمد إليهاالسذوداء اليت تشذ   

ولذها يكوح حذامذل المبيئذة الحقيقي هو رسذذذذول اهلل  و)ص(مسذذذذتودع يف فذاهمذة بنذت محمذد
   .)ص(محمد
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 و  گناه یكننده حمل و قائم كه این بر است ایحضرت محمد)ص( حجراالسود را حمل نمود و این اشاره
)ص( خارج خواهد شد، و نیز حضرت محمد)ص( محمد حضرت  از دارد، اشاره آن به كه سیاه پرچم حامل

)ص( به ودیعه نهاده شده است محمد  دختر  فاطمه در  او  زیرا  كند؛كسی است كه او را در صلب خود حمل می
 .باشد)ص( میمحمد حضرت  خدا پیامبر گناه، واقعی یو لذا حمل كننده

َنوب العناد ويه رهم   إلىيك يس بم هها الحجر فهو يش     أحالهي شاء اهلل    األسوداللوح    أما
 آل وهو نحسذذذذم لوح رايات قائم الحق قائم  وبمباياهم لعلهم يتوبوح ويسذذذذتبحروح وهم يف بذت اهلل

و ةهما يشذذ اح بلونهما   إليهايشذذ   الحجر والحجر   إلىفالرايات السذذود تشذذ     ومحمد السذذوداء
ما يتحملم  إلىيشذ اح   وأيعذاخ   وخبيئة نقع العهد واملي اق املأخوَ على الملق يف الهر  إلى  األسذود

 أو لالعند الهي    -المبيئة    إلىوحامل الراية السوداء اليت تش     -من عناء حامل هه  المبيئة  
 محمد. آلائم وهو ق األسودبكتاب العهد واملي اق وهو الحجر 

اما رنگ سیاهی كه خداوند خواسته است تا این سنگ را با آن بپوشاند، به گناه بندگان اشاره دارد و خطاها 
 آمرزش و كنند توبه هستند خدا یخانه در كه حالی در شاید تا كند،شان را به آنها یادآوری میهات و اشتباه
 هم سنگ و دارد اشاره سنگ به سیاه هایپرچم است؛ قائم حقِّ  پرچِم  سیاهِ  رنگ همان رنگ، این. بخواهند

خود، با گناه و خطای نقض عهد و میثاقی كه از خلق در عالم ذّر  سیاه رنگ با دو این و كندمی اشاره آن به
 كند، گرفته شد، و همچنین به رنجی كه حامل این گناه و حامل پرچم سیاهی كه به این خطا و گناه اشاره می

 حجراالسود همان او، شد؛ موّكل پیمان و عهد این نوشتن به كه ایبنده نمایند؛می اشاره كشد،می وشد بر
 مان قائم آل محمد است. ه و

وعلى هول املسذذذذ ة املنذار ذة لهذها  اإللهيوالحجر مرتنط بمسذذذذذألذة الحذداء املودودة يف الذدين  
 ويف الحسني)ع(  ةدلى صور أب  اإلسةممن عند واحدو والحداء قد رهر يف   ألنم  ؛الدين فدين اهلل واحد

بعند اهلل والد  أيعذذذذاخ وتجد     بإسذذذذماعيلو)ع(  إبراهيمتجد الحداء يف الحنيحية دين   اإلسذذذذةموقنل  
وتجذد  يف   ووىس)ع( بيحيى بن ز ريذا)ع(تجذد  يف اليهوديذة دين م  وأيعذذذذذاخ  و)ص(الرسذذذذول محمذد

)ع( نحسذم یاملصذلوب هو عذسذ  أحالنصذرانية باملصذلوب وببع النظر عن  وح النصذارو يتوهموح  
ح  اح بها تحريف ولكن هها ح إفإنهم يعتقدوح بأح املصذذلوب هو حامل المبيئة ومعتقداتهم و

هلل سذذنحانم حرفت عنمو بل     يف دين ا أصذذلمن فرا  تام ولذ  لها أي  داءت  دميعاخ  أنهايع   
علمذاء العذذذذةل م  العذاملني  أخذه دي   أصذذذذذل إلىمن العقذائذد املنحرفذة يف الحقيقذة هي تسذذذذ نذد 

لذسذذ وا   أممهمفقعذذية  وح الرسذذل يتحملوح بعع خبايا   ووحرفو  وبنوا عليم عقيدة فاسذذدة
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ويمكن  مرادعة نصذذوص التوراة  واهلل مودودة يف دين اهلل ولم تأِت من فرا   إلى كل    باألمة
ورسذذذذول اهلل  وملذا يقرتفذم قومذم من المبذايذا إضذذذذذافيذاخ  عنذاءخ على تحمذل موىس )ع(  لإلهةع م ةخ 

 .تحمل خبايا امل منني )ص(محمد

 ارتباط  دارد،  وجود  دین  نای  مبارک  یکتای  مسیر  طول  در  و  الهی  دین  در  كه  شدن  فدا  یو این سنگ با مسئله
 ترینروشن با اسالم در ایثار و فداكاری و است، آمده یگانه سوی از چون است؛ یکی خدا دین كه چرا دارد؛

)ع( تجلی یافت و قبل از اسالم نیز در دین حنیف ابراهیم)ع( با اسماعیل متجّلی گشت. این حسین  در  صورت
)ع(، در یحیی موسی  دین  یهود  دین  در  همچنین  و  یابیم؛محمد)ص( نیز میموضوع را در عبدالله پدر حضرت  

گر شده است؛ صرف نظر از این كه پسر زكریا)ع( و در مسیحیت با مصلوب )به صلیب كشیده شده( جلوه
)ع( بوده است؛ آنها اعتقاد دارند كه فرِد به دار آویخته شده عیسی خود مصلوب،  كه كنندمسیحیان گمان می

خوش تحریف شده است ولی به آن معنا دست چه اگر اعتقادی چنین. است گناه یر دوش كشندههمان ب
از آن انحراف یافته  اعتقاد این كه سبحان خدای دین در اینیست كه كاماًل پوچ باشد و هیچ اصل و ریشه

است، نداشته باشد؛ بلکه بسیاری از عقاید منحرف، در حقیقت مستند به مبدأ دینی است و خاستگاه دینی 
 ریزیپایه آن  مبنای بر  فاسدی  عقیده  و  دارد كه علمای گمراه غیرعامل، آن را به دست گرفته، منحرف ساخته

 سوی به جملگی را امت تا شوندمی متحمل را خود هایتامّ  خطاهای برخی پیامبران كه قضیه این. اندكرده
 متون به مراجعه با شما مثال عنوان به. نیست اساس و پایهبی و دارد وجود خدا دین در دهند، سیر خداوند
 را گناهانی قومش كه هنگامی شود)ع( رنج و زحمت مضاعفی را متحمل میموسی كه یابیدرمی تورات 

 . شود)ص( نیز گناهان مؤمنین را متحمل میمحمد حضرت . شوندمی مرتکب

َراهذاخ ﴿قذال تعذالى:  ِديَذَ  صذذذذِ َر َوي ِتمة ِنْعَمتَذم  َعَليْذَ  َوَيهذْ خة
َ
ننِذَ  َومَذا تَذأ ََ َم ِمن  ِلَيْبِحَر لَذَ  ا ة  مَذا َتقَذدة

ْسَتِقيماخ   .ومحرها اهلل لم أمتمنم تحمل خبايا أوتحس ها يف الظاهر  و(1)﴾مُّ

 بیامرزد   تو  برای  باشد  این  از  پس  چهآن  و  بود  این  از  پیش  چهتا خداوند گناه تو را آن):  فرمایداوند متعال میخد
 .(2)(نماید راه مستقیم صراط به را تو و كند تمام تو بر را خود نعمت و

 . مرزدآمی او برای را آنها خداوند و یردگاست كه او گناهان امت را بر دوش می چنینتفسیر ظاهری آیه 

 
 . 2الفتح:  -1
 .2فتح:  - 2
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ِلَيْبِحَر َلَ  ﴿  :قلت ألبي عند اهلل )ع(: )قول اهلل يف  تابم :عن عمر بن يزيد بياع السذابريو قال
رَ  خة

َ
نْنِذَ  َومذا تَذأ ََ َم ِمْن  لذم َنوب ولكن اهلل حم   وبذهنذي مذا  ذاح لذم من َنذي وح هم   :قذال و﴾ا ة  مذا َتقَذدة

 .(1)شيعتم َم محرها لم( 

ِلَیْغِفَر َلَك اللُه َما ﴿ یآیه ی)ع( دربارهعبدالله از عمر بن یزید بیاع سابری نقل شده است كه گفت: به ابو
َر  خَّ

َ
َم ِمن َذنِبَك َوَما َتأ  نکرد معصیتی یمعصیتی نداشت و اراده سؤال كردم. حضرت)ع( فرمود: »پیامبر ﴾َتَقدَّ

 .،«(آمرزید او برای را آنها سپس فرمود، تحمیل او بر را شیعیان گناهان خداوند ولی

يتحملوح خبيئذذة نقع العهذذد واملي ذذاق عن  أنهمح يع   أممهموتحمذذل الرسذذذذذذل لمبذذايذذا 
و بذذل هم يتحملوح خبيئذذة من محذذل عن اإلنكذذار منكري خلحذذاء اهلل الذذهين يموتوح على هذذها 

 أممهم تحملهم لمبايا   أح ما    وته ر العهد واملي اق ونقعم مدة من الزمن يف هه  الحياة الدنيا
 إضذافية   أَقاحخ يتحملوح    أنهم :ا بل معن أممهموعن  خبيئة عوضذاخ  أصذحابيصذنحوح   أنهمح يع   

هم من يبلي   ألنهم ؛هم  بإرادتهم  وهها هنعاخ  ويف تنلي  رسذاحتهم يف هه  الدنيا للناس  إضذافياخ   وعناءخ 
 عناءخ ح  انت تسذيي لم إو  األحياحويف     من   أخبائهميتحمل نتائ    بأبنائمالرحيم    فاألب  وهها

يردو   األبح  وَل  أل ؛وقتل يف سذذذذييل اهلل  ما هو الحال يف الحسذذذذني )ع(  ايحموربما    وومشذذذذقة
ولي اهلل فيكوح  أبيهموربمذا    وح ح يتذه روح العهذد حا يراق دم   ويف النهذايذة أبنذائذمصذذذذةخ 

لته ر   يجعلم سذذذيناخ  أحولهها تجد الحسذذذني )ع( الهي شذذذاء اهلل   ولته رهم العهد واملي اق  سذذذيناخ 
 مكاح َبحم )ع(.   إلىقنل يح  المبى أقد ترا الح  و عدد  ن  من الملق

 و  عهد نقض گناهِ  آنها كه نیست معنا این به شوندمی متحمل را هایشاناین كه فرستادگان گناهان امت
ر دوش ب را كسی گناه آنها بلکه شوندمی متحمل میرند،می انکار این بر كه را خدا جانشین منکرین پیماِن 

 نموده عهد نقض دنیوی، زندگی این در زمانی مدت  و ورزیده غفلت پیمان و عهد این یادآوری از كه گیرندمی
 به آنها كه نیست مفهوم این به شوندمی متحمل را هایشانامت گناهان فرستادگان كه این عالوه به. است
بارهای اضافی و زحمت عنا است كه آنها م این به بلکه شوندمی معصیت و گناه اهل خود هایشان،امت جای

 با طبیعتاً  موضوع، این كه گیرندو مشقت بیشتری در تبلیغ رساالت خود در این دنیا برای مردم بر دوش می
 كه آیدمی پیش بسیار چه. نمایندمی درخواست را چیزی چنین خودشان زیرا گیردمی صورت  آنها خود یاراده
 است  ممکن  چند  هر  گیردمی  عهده  بر  را  فرزندانش  اشتباه  و  كاریامدهای خالفپی  سوز،دل  و  مهربان  پدر  یک
 را خدا راه در شدن كشته و هابرای او در پی داشته باشد، و حتی گاهی اوقات رنج مشقت و زحمت كار این

)ع( نیز همین گونه است، و این از آن رو است كه پدر چشم  وضعیت حسینكه  طورهمان بزند رقم او برای

 
 . ٣14ص  2تفسیر القمي: ج -1
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 گاه  آن  مگر  آورندامید دارد كه در نهایت كار، فرزندانش اصالح شوند. چه بسا كه بسیاری عهد را به خاطر نمی
 به را پیمان  و عهد  آنها  كه  این  بر شودمی  عاملی  كار این  و شود  ریخته  زمین  بر  خدا وّلی  یعنی پدرشان  خون  كه
 ی)ع( كه خداوند اراده فرمود تا او را سببی برای یادآوری عدهحسین امام كه بینیمآورند. از این رو می یاد

 پیش در  شود،می منتهی شدنش  ذبح مکان به كه  را  مسیری و  كندمی  رها  را حج دهد، قرار  خالیق از بسیاری
 .گیردمی

ح  ذاح ربمذا خحي إو وبيذانذم )ع(األئمذةقذد تكحذل  أمرعةقذة الحجر بمبيئذة آدم )ع( فهذها  أمذا
قذد  أيعذذذذذاخ بذل وعةقذة الحجر بمبذايذا الملق  واهلل سذذذذنحذانذم أرادهذاعلى النذاس لعلذة  یفيمذا معذذذذ 

ل الحجر عندما قن   -بياح بالعمل   بأوضذذ    )ص(رسذذول اهلل محمد  األمر هها  وقد بنية   وتكحلوا بيانم
ح  عمر   والحكيم الذهي يعمذل الحكمذة )ص(محمذد أفعذالولكنذم بيذاح ملن لهم قلوب ويعوح  -

نحسذذذم  أحل الحجر ويصذذذرخ  قن    )ص(نم ح يحهم ملاَا رسذذذول اهلل محمدأبن المباب الهي يصذذذرخ  
يحعل َل    )ص(اخ رأو رسذذذول اهلل محمد  ألنموحقيقتم ح تتقنل تقنيل الحجر ولكنم يحعلم فقط 

فهو يسذذذذحذم فعذل  ونذم خليحتذمأيذدعي  ألنذم ؛)ص(لمني وح يمكنذم ممذالحذة محمذداملسذذذذ  آحو أمذام
 .فأي مكر هها ويسك بم مجرباخ  )ص(محمد

 مسئله   این  چند  هر  اند،شده  آن  تبیین  داراما ارتباط سنگ با گناه آدم)ع(، موضوعی است كه ائمه)ع( عهده
. باشد  مانده  پوشیده  مردم  بر  گذشته  در  صباحی  چند  است  ممکن  فرموده،  اراده  سبحان  خداوند  كه  علتی  بر  بنا

 حضرت  خدا پیامبر. اندگرفته عهده بر نیز را خلق گناهان با سنگ ی)ع( همچنین تبیین رابطهائمه
 است فرموده تشریح را موضوع این ـبوسید را سنگ كه هنگامی یعنیی ـعمل بیان ترین)ص( با واضحمحمد

)ص( را كه حکیم است محمد حضرت  كارهای و دارند بصیرت  كه است كسانی برای بیانی عمل، این البته و
 پیامبر چرا داندنمی گویدمی صراحت به كه خطاب بن عمر همانند نه یابند،درمی كند،و حکیمانه عمل می

 بوسیدن حقیقتش و نفس كه گویدمی پردهمحمد)ص( سنگ را بوسیده است! وی كاماًل بی حضرت  خدا
پیامبر خدا حضرت محمد)ص(  كه  است  دیده  كه  دهدمی كار  این  به  تن رو  این  از فقط ولی  تابدرنمیب را  سنگ

ضرت مخالفت ح  آن  با  توانداین كار را در حضور هزاران نفر از مسلمانان انجام داده است. عمر بن خطاب نمی
 و اكراه روی از و داند)ص( را سفیهانه میمحمد حضرت كار او. است او جانشین كه كندورزد زیرا ادعا می

 ! است؟ ایحیله و مکر چه این آخر. دهدمی انجام را عمل آن اجبار

لم وقال: إني ألعلم أن  حجر ح تعر حمدأروو النماري ومسلم و : )أح عمر داء إلى الحجر فقن 
 وح تنحعو ولوح أني رأيت رسول اهلل صلى اهلل عليم وسلم يقنل  ما قنلت (.
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 تو كه دانمگفت: من میعمر به سوی حجر آمد و آن را بوسید و »: اندبخاری و مسلم و احمد روایت كرده
)ص( تو را خدا رسول كه بودم ندیده اگر و آوری،می بار به زیانی نه و داری سودی نه و هستی سنگ فقط
 «.بوسیدمنمی را تو بوسید،می

إني ألعلم أن    :ل الحجر ويقولرأيت عمر يقن  قال: )  وحمد بسذذذذند  عن سذذذذويد بن محلةأوروو  
 (. حجر ح تعر وح تنحعو ولك  رأيت أبا القاسم صلى اهلل عليم وسلم ب  ححياخ 

 و بوسیدمی را حجر كه دیدم را »عمر: گویدمی كه كنداحمد با سند خودش از سوید بن غفله روایت می
قاسم)ص(را دیدم كه ابال ولی سودی، نه و رسانیمی زیانی نه كه هستی سنگی تو كه دانممی من: گفتمی

 «.داشتتو را بسیار گرامی می

 ار  لهها الحعل ومنكر لم ومسذذذتمف بهها  بأنمخ  ل الحجر صذذذرة فعمر بن المباب عندما قن  
خَذَه َربذَُّ  ﴿ والحجر و ونذم الشذذذذاهذد على العنذاد بذالوفذاء بذالعهذد واملي ذاق املذأخوَ عليهم يف الذهر 

َ
َْ أ َوِإ

ْم َقال واْ بََلى شذَ  ت  ِبَرب ك  َلسذْ
َ
ِهْم أ سذِ نح 

َ
ْم َعَلى أ َهَده  شذْ

َ
ْم َوأ يةَته  ر   َ وِرِهْم  ه  ول واْ ِمن بَِ  آَدَم ِمن ر  ح َتق 

َ
ِهْدنَا أ

ا َعْن َهَها َماِفِلنيَ  نة دلية ملن لهم قلوب يحقهوح بهاو بأح عمر بن  إشذذارةوهه     و(1)﴾َيْوَم الِْقَياَمِة ِإنةا   
وبالتالي يحاول   وولها فنحسذذذم تشذذذمئز من الحجر الشذذذاهد املأخوَالمباب منكر للعهد واملي اق  

فيمذاهذي عمر بن المبذاب الحجر الشذذذذذاهذد والحجر   اخوحقيقيذ   اخ  وح الحجر شذذذذذاهذد إنكذار عمر 
وبما أح الناس الهين  انوا  و)إني ألعلم أن  حجر ح تعر وح تنحع(  :بقولم  األسودوالحجر    األساس

ححي بهها الحجر شذذديد احهتمام بم   )ص(اخ رسذذول اهلل محمد رأوايحيبوح بعمر يف هها املوقف قد 
)ع( تقدي  هها   إبراهيمقد ورَوا عن حنيحية    أنحسذذذهمبل هم  ول هها الحجر ويسذذذجد عليمقن  وي  

م عمر سذذذح   أح! بعد  ؟ل الحجر ولكن بعد ماَالها تدارا عمر قولم بحعلم فقنة  والحجر واحهتمام بم
وبذالتذالي فذإح   ووبذالتذالي فة حكمذة يف تقنيلذم وبذأنذم حجر ح يعذذذذر وح ينحع  األسذذذذودتقنيذل الحجر 

ل رسذذذذول يذ ويجعذل تقن اخووينحي  ونذم شذذذذذاهذد األسذذذذوديهمش الحجر  أح أرادعمر بقولذم وفعلذم 
نم لو  اح أمن الحكمةو والحقيقة   م  محهوم خال    اخ منهم أمراخ للحجر وسذذذذجود  عليم    )ص(اهلل

وح   ومن الحكمذة  وحذاشذذذذا  خذاليذاخ  )ع(ح يعذذذذر وح ينحع لكذاح فعذل رسذذذذول اهلل  األسذذذذودالحجر  
لم يكن هها الحجر يعذذذذر وينحع  إح  حكيمذاخ  ولم معىن  )ص(يكوح فعذل رسذذذذول اهلل أحيمكن  

يظهر ما ينبنم عمر من موقف تجا  الحجر  أحفمشذذئة اهلل    إَح  وَح اهلل وبحولم وقوتم سذنحانمإب
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 أرهر    إح  اخ سذوء  اإلنسذاحوسذنحاح اهلل ح يعذمر   ومحمد آلقائم  أوالعند املو ل بالعهد واملي اق  أو
 اهلل يف فلتات لسانم.

خطاب وقتی حجر را بوسید، تصریح كرد كه از این كار بیزا و متنفر است و این سنگ را  بنابراین عمر بن
 ذّر  عالم در آنان از شده گرفته میثاق و عهد بر بندگان بر شاهدی او كه حالی در شماردخوار و سبک می

خودشان گواه گرفت و پرسید:  شان را بیرون آورد و آنان را بر و پروردگار تو از پشت بنی آدم فرزندان): باشدمی
 . (1)(بودیم خبرقیامت نگویید كه ما از آن بی  روز  در  تا  دهیمآیا من پروردگارتان نیستم؟ گفتند: آری، گواهی می

 خطاب، بن عمر كه این به فهمند،می آن با كه دارند هاییدل كه است كسانی برای آشکار ایو این اشاره
 عمر  نتیجه، در. است منزجر و بیزار شاهد سنِگ  از وی نفِس  نتیجه در و است شده گرفته پیمان و عهد منکر

واقعیت را كه َحَجر شاهد حقیقی است انکار كند، پس سنِگ شاهد، سنِگ اساس و حجر االسود   این  كوشدمی
 كه میمرد كه آنجا از. دهدمی قرار مخاطب سودی« نه و رسانیمی زیانی نه تو كه دانمرا با عبارِت »من می

عمر بودند، در همین موضع، پیامبر خدا حضرت محمد)ص( را دیده بودند كه این سنگ را بسیار  گرداگرد
 خود حتی كرد،می سجده آن بر و بوسیدمی را آن و ورزیدمی فراوانی اهتمام آن به نسبت و داشتگرامی می

انجام آن از )ع( به ارث برده بودند، لذا عمر پس ابراهیم حنیف دین از را سنگ این به اهتمام و تقدیس آنها
 خردیعمل، درصدد جبران سخنش برآمد، ولی چه حاصل؟ پس از آن كه عمر بوسیدن حجراالسود را بی

 گفتار   با  عمر  لذا  و  است حکمتی  نوع هر  از  فارغ  آن  بوسیدن  دارد،  زیانی  نه  و  رساندمی  سودی  نه كه  چرا خواند
 منتفی  را آن بودن شاهد و دهد جلوه اهمیتبی را آن و بگیرد نادیده را حجراالسود خواستمی خود كردار و

 از عاری و نامفهوم مبهم، موضوعی را آن بر حضرت گزاریمبر خدا)ص( بر حجر و سجدهپیا یبوسه و سازد
 پیامبر كار دارد، بار به سودی نه و رساندمی زیانی نه االسود حجر اگر كه است آن واقعیت. دهد جلوه حکمت

)ص( معنا و حکمتی خدا  پیامبر  عمل  كه  ندارد  امکان  و  نیست  چنین  هرگز  كه  بود)ص( خالی از حکمت میخدا
 بنابراین . بوددر بر داشته باشد، اگر این سنگ به اذن خدا و با حول و قوت الهی خالی از سود و زیان می

 قائم یا پیمان و عهد به موّكل یبنده یا حجر به نسبت عمر هك را چهآن كه بود آن بر الهی مشّیت و خواست
 مگر  داردآدمی نّیت سوء را در دل پنهان نمی  الله  سبحان.  سازد  برمال  داشت،)ع( در دلش نهفته میمحمد  آل

 . گرداندمی پدیدار اشگفتاری هایلغزش در را آن خداوند كه این

 وأفعذالذمو بذأقوالذم ووفعذذذذلذم األسذذذذودالحجر  أهميذةبيذاح  )ص(وقذد تكحذل رسذذذذول اهلل محمذد
على دزء من    )ص(لم وسذذجد عليم ولم يسذذجد رسذذول اهللقن    )ص(رسذذول اهلل أحتعرو  أحويكحي  

قذال: )اسذذذذتلموا  )ص(رسذذذذول اهلل أح  وأهميتذم األمروبل  عظيم هذها  األسذذذذودالكعنذة م  الحجر 
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مصذافحة العند أو الدخيلو ويشذهد ملن اسذتلمم الر نو فإنم يمني اهلل يف خلقمو يصذاف  بها خلقم  
 .موضوع فيم ألنم األسود؛الحجر  أيواملراد بالر ن و (1)باملوافاة(

پیامبر خدا حضرت محمد)ص( اهمیت حجراالسود و ارزش و فضلیت آن را با گفتار و كردار خود بر عهده 
ه كرد، و این در حالی است كه پیامبر گرفت و همین بس كه بدانی پیامبر خدا)ص( آن را بوسید و بر آن سجد

خدا)ص( جز بر حجراالسود، بر هیچ جای دیگر كعبه سجده ننموده است. عظمت و اهمیت این موضوع تا 
آن جا رسید كه پیامبر خدا)ص( فرمود: )»ركن را استالم )ببوسید و لمس( كنید چون او دست خدا بین 

 ی پناهنده با یا و خود یبنده با كه ایمصافحه مانند كند،بندگانش است كه با آن با مخلوقاتش مصافحه می
 برخورد  به  شهادت   قیامت  روز در  بوسندمی  و  كنندمی لمس  را او  كه  كسانی  به  نسبت سنگ  آن  و  كند،می  خود

منظور از ركن، حجراالسود است زیرا این سنگ در آن كار  (2)«(دهدمی میثاق و عهد به وفای و مالقات  و
 گذاشته شده است. 

الحجر  أحنوا  فنذ    وأفعالهمو  بأقوالهمالحجر    أهميةيف بياح    )ص(نه  رسذول اهلل  )ع(األئمةوتابع 
للنكذاء بقرب  اخ ونصذذذذذي مجلسذذذذذ  يوميذاخ  أربعنيح آدم قذد بكي أهو حذامذل  تذاب العهذد واملي ذاق و

ْد لَذم  ﴿ :ئتذم يف نقع العهذدالحجر ليكحر عن خبي جذِ
َ َوَلْم نَ ْدنَذا ِإَلى آَدَم ِمن َقنْذل  َفَنيسذذذذِ ْد َعهذِ َوَلقذَ

تحول للسذذذواد بسذذذيي خبايا  األرُح الحجر  اح درة بيعذذذاء توذذذء ولكنم يف أو و(٣)﴾َعْزماخ 
 لها تأ يد وبياح  أصذذذحابهم أماماملنار ة اليت  رروها مرات   واألفعالالعنادو فهه  الكلمات  

 اإلنسذانيةبل والمبايا على هول مسذ ة    األولىوولعةقة الحجر بالمبيئة    األسذودالحجر    ألهمية
 .األرُيف هه  

)ص( در بیان اهمیت سنگ را با گفتار و كردار خود ادامه دادند و بیان خدا پیامبر یائمه)ع( نیز شیوه
این كه آدم چهل روز گریست و مجلس گریه و سوگواری داشتند كه سنگ، حامل كتاب عهد و پیمان است و 

و ما پیش از این با آدم پیمان بستیم )نزدیک سنگ برپا كرد تا گناهش در نقض عهد مورد بخشش قرار گیرد:  
این سنگ در ابتدا مرواریدی درشت و درخشان بود ولی در زمین  .(4)(ولی فراموش كرد، و شکیبایش نیافتیم

گان، سیاه شد. این كلمات و اعمال مباركی كه )ائمه)ع(( بارها پیش روی اصحاب خود به سبب گناهان بند 
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اهمیت حجراالسود است و این كه حجر با گناه نخستین و بلکه با تمام  بیان و تأكید همگی اند،تکرار نموده
 . دارد ارتباط گیرد،گناهانی كه در طول مسیر انسانّیت بر روی این زمین صورت می

ْعنَيَ 
َ
َو ) :َقاَل  وَعْن ب َكْ ِ بِْن أ ْ ِن الةِهي ه  َع ا ة  الَْحَجَر يِف الرُّ ة  َوضذذَ

ي  ِعلة
َ
ِ )ع( أِل بَا َعْنِد ا ة

َ
لْت  أ

َ
أ سذذَ

ْع يِف َمْ ِ ِ  ل   وِفيِم َوَلْم ي وضذذذذَ ة  ت َقنة
ي  ِعلة

َ
ةِ  وَوأِل ْخِرَت ِمَن الَْجنة

 
ة  أ

ي  ِعلة
َ
ي    وَوأِل

َ
َع ِميَ اق  الِْعَناِد   َوأِل ضذذذذِ ة  و 

ِعلة
ْع يِف َمْ ِ ِ  ِري ِفيِم  وَوالَْعْهد  ِفيِم َوَلْم ي وضذَ ِلَ  ت ْمرِب ِني َدَعَلِ َ ا ة  ِفَداَا َفِإحة َتَحكُّ ََ َيي  يِف  َوَ ْيَف السذة

َلِة َواْسَتْقَصذْ   :َفَقاَل   :َقاَل   .َلَعَجٌي 
َ
ْعَعْلَت يِف امْلَْسأ

َ
لَْت َوأ

َ
ْصِ  َسْمَعَ  َسأ

َ
َت َفاْفَهِم الَْجَواَب َوَفر  ْ َقْلَنَ  َوأ

اَء ا ة   َا ِإْح شذَ ْخرِبْ
 
ِة ِإَلى  وأ ْخِرَدْت ِمَن الَْجنة

 
َوَد َوِهَي َدْوَهَرةٌ أ سذْ

َ
َع الَْحَجَر اأْل َ َتَناَرَا َوَتَعاَلى َوضذَ ِإحة ا ة

ْ ِن ِلِعلذة  وآَدَم )ع( لِذَ  الرُّ ََ ْت يِف  عذَ ضذذذذِ ْم َفو  يةَته  ر   َ وِرِهْم  ه  َه ِمْن بَِ  آَدَم ِمْن ر  خذَ
َ
ةا أ م  ملذَ نذة

َ
لِذَ  أ ََ ِة امْلِي َذاِق َو

احِ  لِذَ  امْلَكذَ ََ خَذَه ا ة  َعَلْيِهم  امْلِي َذاَق يِف 
َ
مْ  وِحنَي أ اِح َتَراَءو َله  لِذَ  امْلَكذَ ََ اِح َيْهِنط   وَويِف  لِذَ  امْلَكذَ ََ َوِمْن 

ْ   َعَلى الْ  ِ َدرْبَِئيذل  )ع( وقَذاِئِم )ع(البة َو َوا ة اِئر  َوه  لِذَ  البذة ََ م   ل  َمْن ي نَذاِيعذ  وة
َ
نِذد   وفَذأ اِم ي سذذذذْ لِذَ  امْلَقذَ ََ َوِإَلى 

ِليل  َعَلى الَْقاِئمِ  ة  َوالدة جة َو الْح  ِلَ  امْلََكاحِ   والَْقاِئم  َرْهَر   َوه  ََ اِهد  مِلَْن َواَفا   يِف  َو الشذذة اِهد  َعَلى وَ  وَوه  الشذذة
َخَه ا ة  

َ
دةو ِإَلْيِم امْلِيَ اَق َوالَْعْهَد الةِهي أ

َ
 .َعَلى الِْعَنادِ  )عزودل(َمْن أ

ه عبد ابا حضرت از): گویدمی اعین روایت شده است كه بکیربن از حجر  چه خداوند ع(پرسیدم: برای (اللَّ
 بهشت از چه برای و شود؟می بوسیده چه برای دیگر؟و اركان در نه داد قرار است آن در فعالً  كه ركنی در را

علت  از شوم دیگر؟ فدایت  جای در شده است نه داده قرار آن در بندگان عهد و میثاق چه برای شد؟ و خارج
 )ع( فرمودند: امام : گویدمی بکیر باشم؟متحیر می و سرگردان كه كنید خبر با این موارد مرا

فراده  و گوش بدار فارغ را دلت و بدان نمودی. پس گیریپی پرسیدی و سختی و مشکل بسیار یمسأله »از
ه تو را باخبر سازم. خداوند شاء تا ان  نزد و آورد بیرون ازبهشت كه گوهری بود را األسود حجر تعالی و تبارك اللَّ

بود. به این صورت كه:  آن در خالیق پیمان و  میثاق قرار داده شد زیرا ركن آن در و داد )ع( قرار آدم حضرت
عهد و پیمان را اخذ  هاآن از مکان همین نمود، خداوند در  خارج هاآن صلب را از  آدم بنی یذریه كه زمانی

 اولین  و آید)ع( فرود می قائم حضرت  بر پرنده مکان همین از نیز و كرد رؤیت را نمود و در این مکان ایشان
 مقام همین به. باشد)ع( میجبرئیل  همان سوگند، خدا به كه است پرنده آن كندمی بیعت قائم با كه نفری
 عهدش  كه كسی برای است شاهدی و قائم برای است حجتی و دلیل او كه حالی در دهد)ع( تکیه می قائم

مکان عهد و میثاقی كه خداوند عّزوجّل از بندگان   آن  در  كه  كسی  بر  است  شاهدی  و  كندمی  وفا  مکان  آن  در  را
 . نمایدگرفته است را ادا می
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ِديذداخ ِلْلَنْيعذَ  ِد َوامْلِي َذاِق َوَتجذْ ِديذداخ لِذَهلِذَ  الَْعهذْ ِد َتجذْ ِة الَْعهذْ ِتَةم  َفِلِعلذة ْنلَذة  َواِحسذذذذْ ا الْق  مذة
َ
وا ِإلَيْذِم َوأ َ دُّ ِة ِلي 

خَذَه ا ة  
َ
َد الذةِهي أ مَذانَذَة اللذةَهْيِن الَْعهذْ

َ
َد َواأْل لِذَ  الَْعهذْ ََ وا ِإَليْذِم  نَذة  َوي َ دُّ ل  سذذذذَ ت و   يِف  ذ 

ْ
 َعَلْيِهْم يِف امْلِي َذاِق َفيَذأ

ِخَها َعَلْيِهمْ 
 
َهَد ِلي ِبامْل َواَفاِة َووَ   وأ َها َوِميَ اِقي َتَعاَهْدت م  ِلَ شذذذذْ ْيت  دة

َ
َمانَيِت أ

َ
ول  أ نةَ  َتق 

َ
 َح َتَرو أ

َ
ِ َما ي َ د ي أ ا ة

يَعِتنَذا ٌد َمْ   شذذذذِ حذَ
َ
لِذَ  أ يَعِتنَذا وََ ٌد َمْ   شذذذذِ حذَ

َ
َد َوامْلِي َذاَق أ لِذَ  الَْعهذْ ََ ْم  وَوَح َحِحَظ  ت و   َفَيْعِرف ه 

ْ
ْم َليَذأ َوِإنةه 

مْ  ه  ق  د  نةم  َلمْ   وَوي صذذذَ
َ
ِلَ  أ ََ ْم َو ب ه  ْم َوي َكه  ه  ْنِكر  ْم َفي  ه  ِتيِم َمْ  

ْ
مْ  َوَيأ ِلَ  َمْ     ََ ِ   وَيْحَحْظ  ْم َوا ة َفَلك 

ْحرِ  وِد َوالْك  ح  د  بِذالَْمْحِر َوالْج  هذَ ِ َيشذذذذْ د  َوَعَلْيِهْم َوا ة هذَ ِ َعَلْيِهْم َيْوَم  وَيشذذذذْ ة  الْنَذاِلبَذة  ِمَن ا ة جذة َو الْح  َوه 
احٌ   َوَلم    ء  الِْقَياَمِة َيِجي وَرتِ  يِف   َوَعْيَناحِ   نَاِهٌق  ِلسذذَ وَلى مِ صذذ 

 
َهد  مِلَْن َواَفا     ي ْنِكر   و  َوَح   الَْمْلق    َيْعِرف م    اأْل َيشذذْ

َمانَةِ 
َ
َداِء اأْل

َ
َد الَْعْهَد َوامْلِيَ اَق ِعْنَد   ِبِحْحِظ الَْعْهِد َوامْلِيَ اِق َوأ نَْكَر َوَدَحَد   وَوَددة

َ
ل  َمْن أ َهد  َعَلى    َوَيشذذْ

ْحرِ  نَْكارِ  َونيَِسَ امْلِيَ اَق ِبالْك   .َواإْلِ

لمس كردنش به جهت تجدید عهد و میثاق است؛ تجدید پیمانی به جهت بازگردانیدنش به  اما بوسیدن و
عهد و پیمانی  آن و آیندمی حجر نزد سال هر او، پیمانی كه خداوند در عالم ذّر از آنها گرفته است. بنابراین در

 :گوییمی رسیمی حجر به وقتی كه كنینمی توجه آیا گردانند؛كه از ایشان گرفته شده است را به او بازمی
 از  غیر  سوگند  خدا  وفا نمودم؟ به عهدم  به كه  دهی شهادت   برایم نمودم تا  تجدید را میثاقم  ادا كردم و  را امانتم

  است. هرگاه   نداشته  نگه  را  میثاق  و  عهد  آن  هیچ كس  ایشان  از  و غیر  كندادا نمی  را عهد  آن  احدی  ما  شیعیان
 انکارشان  رسندمی  به حضورش  كه  دیگران  و  كندمی  شانتصدیق  و  شناسدمی  را  ایشان  آیندمی  شیعیان نزدش

 دارینگه و حفظ را عهد و امانت آن كسی شیعیان شما از غیر كه جهت این به نماید؛می شانتکذیب و كرده
 دهدمی شهادت  یعنی دهد؛می شهادت  دیگران به ضرر و و علیه شما نفع است و به خدا سوگند كه به  نکرده

 حجر ورزیدند در حالی كه شهادت كفر آن به كردند و انکار و نقض را آن شما غیر و كردید وفا عهد به شما كه
 چشم  ودو  گویا  زبانی  كه  حالی در آیدمی حجر  قیامت  روز است. در  آنان  بر  خداوند یحّجت بالغه  قیامت  روز در

 انکارش و شناسندصورت می آن با را او خالیق تمام كه است او اّولین صورت  همان حجر هیأت  این و دارد
كه به او وفا نماید و عهد و میثاقی كه نزد او است را با حفظ كردنش و ادای امانت  كسی هر برای. كنندنمی

كه آن را انکار نماید و عناد ورزد و با كفر و انکار، میثاق را   علیه هر كسی  و دهدبه جا آورد، شهادت می
 . دهدفراموش نماید، شهادت می

ْل تَذْدِري مَذا  َذاَح الَْحَجر   ِة َفهذَ ْخَردَذم  ا ة  ِمَن الَْجنذة
َ
ا ِعلذةة  مَذا أ مذة

َ
لْذت    ؟فَذأ  َذاَح َمَلكذاخ ِمْن   :قَذاَل  وَح  :ق 

 ِ ِة ِعنْذَد ا ة َظمَذاِء امْلََةِئكذَ لِذَ  امْلَلَذ    وع  ََ َقرة 
َ
َل َمْن آَمَن بِذِم َوأ وة

َ
ِة امْلِي َذاَق  َذاَح أ خَذَه ا ة  ِمَن امْلََةِئكذَ

َ
ا أ َفَلمذة

 
َ
لَْقَمم  امْلِيَ اَق َوأ

َ
ِميناخ َعَلى َدِميِع َخْلِقِم َفأ

َ
وا ِعْنَد   يِف َفاتةَمَه   ا ة  أ د  ْح ي َجد 

َ
َتْعَنَد الَْمْلَق أ ْوَدَعم  ِعْنَد   َواسذْ

َه ا ة   خذَ
َ
ِد الذةِهي أ ْقَراَر بِذامْلِي َذاِق َوالَْعهذْ نَذة  اإْلِ ل  سذذذذَ ِة  وَعَلْيِهمْ  )عزودذل( ذ  َ مة َدَعلَذم  ا ة  َمَع آَدَم يِف الَْجنذة

د  ِعنْ  ر    امْلِيَ اَق َوي َجد  َنة  ي َه   ل  سذذذذَ ْقَراَر يِف    ا   ا ة   وَد   اإْلِ نْسذذذذَ
َ
ِة أ ْخِرَت ِمَن الَْجنة

 
ا َعَصذذذذَ آَدم  َوأ َفَلمة
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د   لِْدِ  مِل َحمة َخَه ا ة  َعَلْيِم َوَعَلى و 
َ
احَ   )ص(الَْعْهَد َوامْلِيَ اَق الةِهي أ ِم )ع( َوَدَعَلم  َتاِئهاخ َحْ َ ي  ا َتاَب   وَوِلَوصذِ َفَلمة

 ا ة  
َ
َو ِبأ ِة ِإَلى آَدَم )ع( َوه  ة  بَْيَعاَء َفَرَما   ِمَن الَْجنة رة وَرِة د  ِلَ  امْلََلَ  يِف ص  ََ َل  ُِ الِْهْندِ  َعَلى آَدَم َحوة ا   وْر َفَلمة

م  ا ة   نَْبقذَ
َ
م  َدْوَهَرةٌ َوأ نذة

َ
ْ َثَ ِمْن أ

َ
م  بِذأ َو َح َيْعِرفذ  ِم َوه  ِم آنََ  ِإَليذْ اَل لَذم   )عزودذل( نََظَر ِإَليذْ ا آَدم   :َفقذَ    ويذَ

َ
أ

ْ َر َرب َ   :َقاَل  وَح  :َقاَل   ؟َتْعِرف ِ   َِ اَا  نْسذذَ
َ
ْيَباح  َفأ ََ َعَلْيَ  الشذذة َتْحَو َدْل اسذذْ

َ
وَرِتِم  وأ َل ِإَلى صذذ  َ مة َتَحوة

اَل ِيَدمَ  ِة َفقذَ اَح َمَع آَدَم يِف الَْجنذة د  َوامْلِي ذَ  :الةيِت  ذَ ْيَن الَْعهذْ
َ
اَق َوبََكى  ؟اق  أ َ َر امْلِي ذَ ََ ِم آَدم  َو ََذَي ِإَليذْ َفَو

ْقَراَر ِبالَْعْهِد َوامْلِيَ اقِ  َد اإْلِ َلم  َوَددة َلم  ا ة     وَوَخَعَع َلم  َوَقنة ةخ بَْيَعاَء   )عزودل(َ مة َحوة رة ِإَلى َدْوَهَرِة الَْحَجِر د 
اِفَيةخ ت وذذذذِ  ْعَيا َحَمَلم  َعْنم  َدرْبَِئيل    وى َعاِتِقِم ِإْدَةحخ َلم  َوَتْعِظيماخ َفَحَمَلم  آَدم  )ع( َعلَ  ء وصذذذذَ

َ
ا أ ََ َفَكاَح ِإ

لة َيْوم  َوَلْيلَذة   ْقَراَر لَذم   ذ  د  اإْلِ د  َة َوي جذَ نَ   بِذِم ِبَمكذة
ْ
أ ا َزاَل يذَ َة َفمذَ َ  و)ع( َحاة َواَفى بِذِم َمكذة َ مة ِإحة ا ة

ةا بَىَن   )عزودل( ِلَ  امْلََكاحِ مَل ََ َع الَْحَجَر يِف  لِْد   ؛الَْكْعَنَة َوضذذَ َخَه امْلِيَ اَق ِمْن و 
َ
نةم  َتَناَرَا َوَتَعاَلى ِحنَي أ

َ
أِل

ِلَ  امْلََكاحِ  ََ َخَه   يِف 
َ
ْ ِن َونَ  وآَدَم أ ِلَ  الرُّ ََ َع يِف  لَْقَم امْلََلَ  امْلِيَ اَق َوِلَهِلَ  َوضذَ

َ
ِلَ  امْلََكاِح أ ََ ى آَدَم َويِف  حة

ْ نِ  ِلَ  الرُّ ََ َع الَْحَجَر يِف  اَء ِإَلى امْلَْرَوِة َوَوضذَ َحا َوَحوة َحا   وِمْن َمَكاِح الَْنذِْت ِإَلى الصذة ا نََظَر آَدم  ِمَن الصة َفَلمة
َد   َفِلَهِلَ  َدَرِت السذذذذُّ  َ َوَهلةَلم  َوَمجة َ ا ة ْ ِن َ ربة َع الَْحَجر  يِف الرُّ ضذذذذِ ِتْقَناِل َوَقْد و  ة  ِبالتةْكِنِ  َواسذذذذْ نة

َحا ْ ِن الةِهي ِفيِم الَْحَجر  ِمَن الصذذذذة ِ  ِمَن امْلََةِئَكةِ  والرُّ وَح َمْ ِ ْوَدَعم  امْلِيَ اَق َوالَْعْهَد د 
َ
َ أ َ   ؛َفِإحة ا ة حة ا ة

َ
أِل

د    )عزودل( ِة َومِل َحمة ب وِبية َخَه امْلِيَ اَق َلم  ِبالرُّ
َ
ةا أ ْت َفَراِئص    )ص(مَل َبكة ِة اصذذذْ ية ِة َوِلَعِليٍّ )ع( ِبالَْوصذذذِ وة ن  ِبالنُّ

د    وامْلََةِئَكةِ  اخ مِل َحمة ن  دُّ ح  شذذذَ
َ
ْن ِفيِهْم أ ِلَ  امْلََل   َلْم َيك  ََ ْقَراِر  َرَع ِإَلى اإْلِ سذذذْ

َ
ل  َمْن أ وة

َ
د    َفأ َحمة  )ص(َوآِل م 

َو َيِجي لَْقَمم  امْلِيَ اَق َوه 
َ
 نَاِرَرةٌ   َوَعنْيٌ   نَاِهٌق   ِلَساحٌ   َوَلم    الِْقَياَمةِ   َيْومَ   ء  ِمْنم  َوِلَهِلَ  اْخَتاَر   ا ة  ِمْن بَذِْنِهْم َوأ

ل   َيْشَهد   ِلَ   ِإَلى َواَفا    َمنْ  ِلك   .(1)( امْلِيَ اقَ  َوَحِحَظ  امْلََكاحِ  ََ

 : گویدمی چیست؟ بکیر األسود حجر اصل دانیمی این كه خداوند آن را از بهشت خارج نمود، آیا عّلت اما
خداوند  وقتی و بود مالئکه بزرگان از و الشأن)ع( فرمودند: حجر، َمَلکی عظیم داشتم: خیر. حضرت  عرضه

به آن ایمان آورد و اقرار نمود. بنابراین   كه مالئکه بود  از نفری اولین را اخذ نمود آن ملک  مالئکه میثاق  از
 مخلوقات  تمام  از  و  قرار داد  امانت  رسم  به  او  در  را  خالیق  میثاق  و  داد  قرار  مخلوقاتش امین  جمیع  خداوند او را بر

 تجدید  را است گرفته هاخداوند عّزوجّل از آن كه عهدی و میثاق به سال نزد او اقرار هر در كه گرفت اقرار
 هر  نماید و نیز مزبور میثاق متذّكر را وی تا داد قرار )ع(در بهشت  همنشین آدم  را نمایند. سپس خداوند او

  آدم تجدید نماید. وقتی وسیله به این را آن و كند اقرار شده گرفته پیمان و عهد به او )ع(نزد  سال آدم
متعال آن عهد و پیمانی را كه از او گرفته بود و همچنین برای  خداوند شد بیرون از بهشت و نمود )ع(عصیان

 كه )ع( گرفته بود از یادش برد و او را سرگردان و حیران نمود. هنگامی )ص( و و صیش فرزندانش بر محمد
)ع( پرتاب  )ع( را پذیرفت، آن ملک را به صورت مروارید سفیدی از بهشت به سوی آدمآدم  یخداوند توبه

)ع( به او افتاد، با او انس گرفت ولی بیش از  الی كه او در سرزمین هند بود. هنگامی كه نگاه آدمنمود در ح
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 و آورد نطق به را سنگ عّزوجّل آن خداوند. نداشت آن به نسبت شناختی است، قدراین كه گوهری گران
 تو بر شیطان هیمنت شناسیمی گفت: البته كه مرا خیر! سنگ شناسی؟ گفت: می مرا آیا آدم ای گفت:
 كجا  به او گفت:    و  درآمد  بود  آدم  با  در بهشت  كه  صورتی  همان  به  یادت برد. سپس  از  را  پروردگارت  و  شد  غالب
 خشوع  و خضوع سنگ برای و گریست و آمد یادش به میثاق و به سوی او پرید  و میثاق؟ آدم عهد آن رفت

 شفاف  و به گوهری سفید او را خداوند كرد. سپس تجدید او نزد را میثاق و عهد به اقرار و بوسید را آن نمود و
 هرگاه )ع( با عزت و احترام آن را بر دوش خود گرفت و حمل نمود و تبدیل فرمود. آدم و درخشنده نورانی و

مّکه  به تا رفتندمی منوال همین به و كردمی حمل خود با و گرفتمی آدم از را )ع( آنجبرئیل  شدمی خسته
. نمودمی  را با اقرار برای او، تجدید    عهد  و  میثاق  شب  و  روز  و  بود  مأنوس  آن  )ع( در مکه پیوسته با  ند. آدمرسید

سنگ را در آن مکان قرار داد چرا كه وقتی خداوند تبارک و تعالی   نمود،  بنا  را  كعبه  خداوند عّزوجّل وقتی  سپس
نمود و در آن مکان آن َمَلک میثاق را در خود فرو برد؛ از فرزندان آدم عهد و میثاق گرفت، در آن مکان اخذ 

 به را حّوا و صفا طرف به بیت از جای را خداوند آدم داد. سپس قرار ركن آن در را همین علت خداوند حجر به
  شده  نصب ركن در كه افتاد حجر به چشمش صفا از آدم داد. وقتی قرار سنگ را در آن ركن و راند مروه جانب

ه ه ّاال اله ال اكبر و بود، اللَّ  هنگام  در كه است به همین علت سّنت نمود تعظیم و تمجید را خدا و گفت اللَّ
او به ودیعه نهاد نه   در را  میثاق  و  عهد  بگویند. خداوند  تکبیر صفا  است، از  آن  در حجر  كه  ركنی  با شدن  روروبه

عّزوجّل بر ربوبیت خودش و بر پیامبری حضرت محمد)ص( و بر در هیچ ملک دیگری؛ چرا كه وقتی خداوند 
بود كه به اقرار   كسی  )ع( پیمان گرفت، پشت مالئکه لرزید در حالی كه آن َمَلک اولینالمؤمنین   وصایت امیر

)ع( وجود نداشت. از این رو خداوند محمد    آل  و  محمد  به  نسبت  او  از  دارترشتاب نمود و در بین ایشان، دوست
 چشم  و گویا زبانی كه حالی در آیدا از بین ایشان اختیار فرمود و میثاق را در او قرار داد. او روز قیامت میاو ر 
 ( 1).«داد  خواهد  شهادت  نماید،  حفظ  را  میثاقش  و  كند  وفا  را  خود  عهد  مکان  آن  در  كه  كسی  هر  برای  و  دارد  بینا

يكوح  أح  أصذذذذحذابم وأمردخل بذذت اهلل فنذدأ بالحجر وختم بالحجر    )ص(ورسذذذذول اهلل محمذد
وم  الحجر  ويسذذتلم الحجر يف  ل هواو أحبل ويسذذتحي    وعهدهم بالنذت اسذذتةم الحجر آخر

ووضذع   األسذودعلى الحجر    )ص(بل وسذجد رسذول اهلل محمد  ويسذيي محراح الهنوب وحط المبايا
 .ما يف النذت أهمالحجر هو  أححهم من هها م  ت أحفماَا يمكن  ولمقنة  أحدنهتم عليم بعد 

 به  و داد خاتمه آن به و كرد آغاز حجر با را كارش و شد خدا یپیامبر خدا حضرت محمد)ص( وارد خانه
 استالم  حتی.  باشد  حجر(  بوسیدن  و  لمس)  استالم  خدا  یخانه  در  آنها  كار  آخرین  كه  داد  دستور  نیز  اصحابش

 پیامبر. شودمی خطاها ریزش و گناهان آمرزش باعث حجر كردن لمس و است مستحب طواف هر در حجر
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 از. نهاد آن بر پیشانی بوسید، را سنگ كه آن از پس و گزارد سجده االسود ضرت محمد)ص( بر حجرح خدا
 باشد؟ خدا یخانه در چیز ترینمهم االسود، حجر كه این جز دریافت توانمی چه اینها

َناح  َعْن  ِ بِْن سذذِ ِ )ع( :َقاَل  وَعْنِد ا ة ب و َعْنِد ا ة
َ
ِ  :َقاَل أ ول  ا ة َ َر َرسذذ  ََ الَْح ة َفَكَ َي ِإَلى َمْن   )ص()

 ِ وَل ا ة حة َرسذذذذ 
َ
َةِم أ سذذذذْ ْن َدخَذَل يِف اإْلِ   )ص(بََلبَذم  ِ تَذابذ م  ِممة

َ
ْم بِذَهلِذَ  ِلَيح  ة َمْن أ ن ه  َِ هَذاَق ي ِريذد  الَْح ة ي ْ 

نةم  
َ
َناح  أ َ َر ابْن  سذذذِ ََ َتْقَنَل الَْكْعَنَة َو ِجِد اسذذذْ ا انَْتَهى ِإَلى بَاِب امْلَسذذذْ بَاب  بَِ   الَْح ة ................... َفَلمة

ذَْنةَ  ِبيِم ِإبَْراِهيمَ   وشذذَ
َ
لةى َعَلى أ َْىَن َعَلْيِم َوصذذَ َ َوأَ ا َهاَو ِبالَْنذِْت   وَفَحِمَد ا ة َتَلَمم  َفَلمة َتى الَْحَجَر َفاسذذْ

َ
َ مة أ

ِرَب ِمْنَها لةى َرْ َعَتنْيِ َخْلَف َمَقاِم ِإبَْراِهيَم )ع( َوَدَخَل َزْمَزَم َفشذذذَ ل َ  ِعْلماخ   :َ مة َقاَل  وصذذذَ
َ
أ سذذذْ

َ
مة ِإن ي أ اللةه 

ل  َداء   َحاءخ ِمْن    عاخ َوشذذِ ْقم    نَاِفعاخ َوِرْزقاخ َواسذذِ َتْقِنل  الَْكْعَنةِ   وَوسذذ  سذذْ َو م  ِلَ  َوه  ََ ول   َ مة َقاَل   وَفَجَعَل َيق 
ْصَحاِبمِ 

َ
ْم ِبالَْكْعَنِة اْسِتَةَم الَْحَجرِ  :أِل ْن آِخر  َعْهِد   َحا(  وِلَيك   .(1)َفاْسَتَلَمم  َ مة َخَرَت ِإَلى الصة

)ص( حج را بیان فرمود. پس   فرمود: »رسول خداصادق)ع(    روایت شده است كه امام    سنان  بن  عبداللهز  ا
 حج یخدا)ص( اراده رسول كه نوشت رسد،می او به اشبرای هر كسی كه وارد اسالم شده است و نوشته

 به درب  وقتی پس.... آورد جا به را حج هست، توانش در كه كسی هر كه خواندفرامی آن به نیز را آنها و نمود
 حمد را وید كه آن در، درِب بنی شیبه بود(؛ خداوندگكعبه نمود )و ابن سنان میرسید رو به سوی  مسجد

 استالم نمود.  را  آن  و آمد  سوی حجر  به  فرستاد. سپس  درود  ابراهیم پدرش بر  ثنا گفت و   را او  و  نمود  وستایش
 سپس نوشید، آن از و شد و داخل زمزم خواند نماز ابراهیم دو ركعت مقام نمود پشت طواف وقتی خانه را

پیامبر)ص(     .نمایممی  بیماری را مسئلت  و  درد  هر  از  شفا  و  سودمند و روزی گشاده  تو علم    از  فرمود: خداوندا،
  كعبه به شما عهد آخرین فرمود: یارانش به بود این جمالت را بیان فرمود. سپس  كعبه رویروبه حالی كه در

 (2).شد« خارج صفا سوی به  نمود و  استالم را آن باشد. سپس استالم )لمس و بوسیدن( حجر

رأيذت رسذذذذول اهلل صذذذذلى اهلل عليذم وسذذذذلم سذذذذجذد على قذال: ) ووروو النهيقي عن ابن عنذاس
 . (٣)الحجر(

 بیهقی از ابن عباس روایت كرده است كه گفت: »پیامبر خدا)ص( را دیدم كه بر سنگ سجده نمود«. 
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قد سذذن ر عيت البواو عند مقام   )ص(رسذذول اهلل أحوهو  مهم دداخ  أمر إلىوحبد من احلتحات  
والهي يقف يف صذذذةتم  و)ع(  إبراهيميصذذذلوح عند مقام  )ع( واألئمة  )ص(و اح رسذذذول اهلل  إبراهيم

وهها ييني بوضوخ تام انبناق هه    وبني يديم ويف قنلتم  األسود)ع( يكوح الحجر    إبراهيمد مقام  عن
بِت ِإن ي ﴿  األسذذود:الحجر   أومحمد   آليوسذذف  أومحمد  آلعلى قائم   ايية

َ
ِبيِم َيا أ

َ
ف  أِل َْ َقاَل ي وسذذ  ِإ

ْمَ    َر َ ْوَ ناخ َوالشذة َحَد َعشذَ
َ
ْيت  أ

َ
اِدِدينَ َرأ ْم ِلي سذَ ْيت ه 

َ
ما معىن هها   نت سذابقاخ وقد بذة  و(1)﴾َوالَْقَمَر َرأ

ل يف املهذدي )ع(و ولكن السذذذذجود هنذا عنذدمذا تذأو   اإلمذاميف  اييذةنذت تذأويذل هذه  السذذذذجود عنذدمذا بذة 
السذذذذجود للكعنذة والحجر  أح مذا   تمذامذاخ  والقذائم يكوح لحذاهمذة والسذذذذر املسذذذذتودع فيهذا معذاخ 

هم   عشر  و ناخ   واألحد ووالقمر علي )ع(  و)ص(فيكوح هنا الشم  محمد ودع فيهااملو  األسود
وهم )الحسذذذذن والحسذذذذني وعلي ومحمذد ودعحر وموىس  و)ع(من ولذد علي )ع( وفذاهمذة  )ع(األئمذة

العذدل  وإلقذامذةيمهذدوح للقذائم  أنهموسذذذذجودهم بمعىن  ووعلي ومحمذد وعلي والحسذذذذن ومحمذد(
منه خلق اهلل الملق   واألعظم  األولىق صذذذاحنة املظلومية  خه حأاملظلوم وبالمصذذذوص    وإنصذذذاو

 تقوم الساعة.  أحلى إو

موضوع بسیار مهمی كه نباید از آن غافل شد این است كه پیامبر خدا)ص( دو ركعت در مقام ابراهیم را در 
 در  نماز برای كه كسی. گزاردندطواف سّنت نهاد و پیامبر خدا)ص( و ائمه)ع( در مقام ابراهیم)ع( نماز می

 بر كامل وضوح به این و گیردمی قرار اشقبله  جهت در و او مقابل االسود )ع( بایستد، حجرابراهیم  مقام
آنگاه كه یوسف ))ع( یا حجراالسود داللت دارد:  )ع( یا یوسف آل محمدمحمد  آل قائم بر زیر یآیه انطباق

معنی   قبالً   .(2)(كنندمی  امو ماه دیدم؛ دیدم كه سجده  به پدرش گفت: ای پدر، در خواب یازده ستاره و خورشید
)ع( تأویل كردم، بیان نمودم ولی سجده در اینجا به هنگام  این سجده را هنگامی كه این آیه را بر امام مهدی

 و  كعبه  برای  سجده  كه  این  مانند  درست  باشدتأویل آن بر قائم برای فاطمه و سّر به ودیعه نهاده شده در او می
)ص( است و ماه، علی)ع( و یازده ستاره محمد خورشید اینجا در بنابراین است؛ آن در شده نهاده حجراالسودِ 

 جعفر، محمد، علی، حسین، »حسن،: از عبارتند كه باشندمی )ع()ع( از فرزندان علی)ع( و فاطمه نیز ائمه
 برپایی  برای و قائم  برای  آنها  كه است  معنا  این  به  آنها  یسجده  و محمد«  و  حسن  علی،  محمد،  علی،  موسی،

زمانی كه خداوند  از كه بانویی آن حق احقاق برای ویژه به كنند؛می سازیزمینه مظلوم از دادخواهی و عدل
 .باشدمی مظلومیت ترینعظیم و نخستین صاحب شود، برپا قیامت كه گاهخلق را آفرید تا آن

 األسذودالحجر   إلىالكعنة وبالتالي   إلىيسذجدوا   أحسذجود بقية الملق ممن فرُ عليهم   أما
 : قال تعالى أبواو أمدمعهم يمهدوح للقائم سذذذواء شذذذاءوا  أب أنهمواضذذذحة وبياح   إشذذذارةفهو بم ابة  
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مْ ﴿ ُِ َوالشذذذذة ْر
َ
مَذاَواِت َوَمن يِف اأْل د  لَذم  َمن يِف السذذذذة جذ  َ َيسذذذذْ حة ا ة

َ
َلْم َتَر أ

َ
وم  َوالِْجَنال  أ    َوالَْقَمر  َوالنُّج 

ا لَذم  ِمن مُّ  اِس َوَ ِ ٌ  َحقة َعَليْذِم الْعَذَهاب  َوَمن ي ِهِن ا ة  َفمذَ َن النذة َوابُّ َوَ ِ ٌ  م  َجر  َوالذدة ْكِرم  ِإحة َوالشذذذذة
اء   َ َيْحَعل  َما َيشذذذَ و فالشذذذم  والقمر والنجوم اأبو أمالقائم شذذذاءوا   أوفالكل يمهد للوار    .(1)﴾ا ة

فحر ذة الملق  ومن حق عليذم العذهاب يمهذد للقذائم و ذل بحسذذذذنذم وأيعذذذذذاخ  ويمهذدوح للقذائم
الملق يجهلوح ههاو  أ ث ح  اح إو واملظلومني  ف  ومسذذ تهم العامة هي تمهيد للقائم الهي ينصذذِ 

من   قهوح شذذذذذئاخ ح يكادوح يح  أنهممع  واملودع فيها  األسذذذذودالحجر  و بوافهم بالكعنة   تماماخ 
 هوافهم.

خالیق یعنی كسانی كه سجده كردن به كعبه و به دنبال آن سجده كردن به حجر  سایر گزاریاما سجده
 چه كنند،می سازیزمینه قائم برای همگی آنها كه است این بر آشکار ایاالسود بر آنها واجب است، اشاره

در زمین   كه  كس  هر  و  هاآسمان  در  كس  هر  كه  ایآیا ندیده):  فرمایدمی  تعالی  خدای!  نخواهند  چه  و  بخواهند
 بر و كنند؟می سجده را خدا مردم از بسیاری و جنبندگان و درختان و هااست و آفتاب و ماه و ستارگان و كوه

 چه  هر خدا زیرا داشت نخواهد ایدهندهگرامی هیچ سازد، خوار خدا را كه هر و است حق عذاب  بسیاری
 چه  و بخواهند چه هستند، قائم یا وارث  برای سازی. بنابراین همگی در حال زمینه(2)(كندمی همان بخواهد

 محقق  او  بر  عذاب   كه  كسی  همچنین.  كنندمی  فراهم  را  مقدمات  قائم  برای  ستارگان  و  ماه  و  خورشید!  نخواهند
 آنها  عمومی  مسیر  و  خالیق  حركت.  خود  وضعیت  و  حال  فراخور  به  یک  هر  است،  قائم  ساززمینه  نیز  است  شده

 موضوع   این  به  نسبت  مردم  اكثر  البته.  كندمی  دادخواهی  دیدگانای قائم است؛ كسی كه از ستمبر   سازیزمینه
 این با و نمایندمی است، شده داده قرار كعبه در كه حجراالسود و كعبه  گرد كه طوافی مانند دقیقاً  اند،جاهل

 .فهمندنمی چیزی خود طواف از حال

 : واإلنجيليف التوراة  أيعاخ السابقة فقد َ ر الحجر  األدياحيف  أما

قرأتم قط يف الك ي الحجر الهي رفعذم النناؤوح هو قد صذار رأس الزاوية  أما)قال لهم يسذوع 
ملكوت اهلل ينزع منكم  أحلكم  أقوللذهلذ   أعيننذاومن قنذل الرب  ذاح هذها وهو عجذذي يف 

ومن سذذذذقط عليذم هذها الحجر يرتضذذذذع ومن سذذذذقط هو عليذم  إَمذار اليت تعمذل  ةاألمذ ويعبى 
 .(٣)يسحقم(

 در ادیان پیشین، نام سنگ در تورات و انجیل نیز آمده است:

 
 .18الحج:  -1
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، رأس نمودند رّدش معماران كه  سنگی آن كه اید: مگر در كتاب نخواندهفرمود آنها به عیسی گاهآن 42»
 گویمبنابراین به شما می  4٣.  باشداین كار پروردگار است و به نظر ما عجیب میزاویه شد )سنگ اصلی بنا شد(.  

اگر  44. آورد بار به شایسته هاییمیوه و ثمرات كه شد خواهد داده امتی به و گرفته شما از خدا ملکوت كه
 و كوبدمیكسی بر روی این سنگ بیفتد كوفته و خرد خواهد شد و هرگاه آن سنگ بر روی كسی بیفتد او را 

 ( 1)كند«.می نرم

 واليت  ذذاح يمذذاهنهذذا  األمذذةم   أخرومذذة أ)ع( هو يف  یفذذالحجر الذذهي تكلم عنذذم عذسذذذذ 
منوا آوالذذهين  إسذذذذرائيذذلوهم بنو  و)ع(یاليت  ذذاح يمذذاهنهذذا عذسذذذذ  األمذذةفذذامللكوت ينزع من 

ويعبى   - اح يماهي بهها الكةم تةميه  امل منني بم وم هم من بقية الناس    ألنم  -بعذىس)ع(  
نم يف أ  ؛)ع( واضذ   ل الوضذوخ  یفكةم عذسذ  وامللكوت  إَمار املرتنبة بالحجر اليت تعمل   لألمة

 ألمة ويعبى  یعذسذذذ  أتناعح امللكوت سذذذذنزع يف النهاية ممن يدعوح  إو  وبياح فعذذذل حجر الزاوية
اليت  األمذة)ع( ربط بحكمذة بني الحجر وبني  یفعذسذذذذ  و)ص(ل محمذدآد ومذة محمذ أالحجر وهم 

 تعبى امللكوت يف النهاية

سنگی كه عیسی)ع( در مورد آن صحبت كرده است، در امت دیگری غیر از امتی كه او آنها را خطاب قرار 
اسرائیل و كسانی كه به باشد. ملکوت از امتی كه عیسی)ع( آنها را مخاطب نموده بود یعنی بنیداده بود، می

دانش كه به او ایمان داشتند و نیز زیرا او این سخنان را خطاب به شاگر شود ـعیسی)ع( گرویدند ستانده می
كنند، ـ، و این سنگ به امِت مرتبط با سنگ كه به دستاوردهای ملکوت عمل میدیگر مردمان بیان كرده بود

شود. كاماًل واضح است كه سخن حضرت عیسی)ع( در مقام بیان فضیلت »سنگ زاویه« )سنگ بنا( داده می
گیرد و به امت ر نهایت از كسانی كه مدعی پیروی از عیسی هستند میداری را دایراد شده است و این كه زمام

نماید. عیسی)ع( ارتباط بین سنگ و بین امتی كه در سنگ كه امت محمد و آل محمد)ع( هستند عطا می
 شود را به صورتی حکیمانه به تصویر كشیده است. نهایت ملکوت و پادشاهی به ایشان داده می

لن ينذاولوا امللكوت يف  أنهم وبنية  اتنذاعذمومن يذدعوح  إسذذذذرائيذلبي   األمذةقذابذل هذه   وأيعذذذذذاخ 
 اتنذاع اليت تذدعي  األمذةم   أخرو ألمذةامللكوت  إعبذاء)ع( دعذل الحجر علذة  یفعذسذذذذ  والنهذايذة 

العهد واملي اق ومن ينصذذذرونم هم من    بأداءمن يشذذذهد لهم الحجر   إحأي   و)ع( یموىس )ع( وعذسذذذ 
يف السذذذذمذاوات عنذدمذا  أم وحذا ميذة اهلل بذإقذامذة األرُيف هذه  سذذذذ َوح امللكوت سذذذذواء  ذاح 
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يف النهاية عندما يسكنهم اهلل الجناح   أم  ويكشف اهلل لهم عن ملكوتم ويجعلهم ينظروح فيم
 يف امللكوت.

ایشان همچنین این امت را با بنی اسرائیل و كسانی كه ادعای پیروی از او را دارند مقایسه كرده و بیان 
رسند. بنابراین عیسی)ع( سنگ را علت دادن ملکوت و ه اینها در نهایت به زمامداری نمیداشته است ك

شمارد؛ یعنی پادشاهی به امت دیگری غیر از امتی كه مدعی پیروی از موسی)ع( و عیسی)ع( هستند برمی
اند كه ن كسانیاند، همااند و او را یاری رساندهدهد كه به عهد و میثاق وفا كردهكسانی كه حجر گواهی می

گاه كه خداوند ها آنبرند، چه در این زمین باشد با برپایی حاكمیت خدا و چه در آسمانپادشاهی را به ارث می
كنند یا در نهایت خداوند ایشان را از ملکوتش بر آنها پرده بردارد و آنها را كسانی قرار دهد كه در آن نظاره می

 دهد.در بهشت ملکوتی جای می

بهها الكةم نحسذم ويصذر  أراد  یعذسذ  إحويقول   أخرور هها الكةم بصذورة  حسذ  ي   أحيد  ومن ير
القول وهو لذداود )ع( يف  أصذذذذذلفليقرأ  وإح وعلى هذها القول فذإنذم يبذالط وح يبلذي معرفذة الحقيقذة

 وهكها ح ينتهي الجدل  وداود قصد نحسم إحيقول اليهود  أحيمكن  املزام  فأيعاخ 

خواهد این كالم را به صورت دیگری تفسیر كند و بگوید منظور عیسی)ع( از این حرف كسی كه مصرانه می
كند و به دنبال شناخت حق و حقیقت نیست. این شخص باید اصل گری میخودش بوده است، در واقع مغلطه

ا نیز ممکن است یهودیان بگویند كه داوود خودش را كالم را كه سخن داوود)ع( در مزامیر است بخواند. اینج
 قصد كرده است؛ كه در این صورت این مناقشه را پایانی نیست. 

 و الزماح آخراململص الهي يأتي باسذذذم الرب يف   أرادوا)ع(   یداود )ع( وعذسذذذ  أحولكن الحقيقة  
لحكيم وهنا سذذذما  وسذذذما  املعزي والعند ا  اإلنجيليف  أخرو)ع( يف مواضذذذع  یر بم عذسذذذ وقد بشذذذة 

 إح هذل   وحجر الزاويذة بذأنذميعرو  أحيمكن  أومن هو الذهي عرو  :فيكوح السذذذذ ال وحجر الزاويذة
على  آخرَ روا يف موضع   أوحجر الزاوية يف بذت الرب    بأنهمعرفوا    ليهما السةم(ع)  یعذس  أوداود  
الهيكذل عنذد  وأوهذل هنذاا حجر موضذذذذوع يف زاويذة بذذت الرب  وحجر الزاويذة يف بذذت الرب أنهم

  ؟ليهما السةم(ع) یعذس أواليهود والنصارو يدل على داود 

ای را كه در آخرالزمان به نام پروردگار دهندهولی حقیقت آن است كه منظور داوود)ع( و عیسی)ع( نجات 
ی باشد. عیسی)ع( در جاهای دیگری در انجیل به او بشارت داده و وی را عزت داده شده و بندهآید میمی

آید: چه ند. اینجا سؤالی پیش میخواحکیم نام نهاده است و در اینجا نیز »حجر زاویه« )سنگ اصلی بنا( می
كسی است كه سنگ بنا را شناخت یا ممکن است او را بشناسد و بداند كه سنگ بنا كیست؟ آیا به داوود یا 
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ی پروردگار هستند؟ یا در جایی دیگر به آنها یادآوری عیسی)ع(گفته شده است كه آنها خود، سنگ بنا در خانه
ی خدا یا در هیکل، سنگی قرار ی خانهی خدا هستند؟ و آیا در گوشهشده است كه ایشان سنگ بنا در خانه

 داده شده است تا یهود و نصارا را هدایت كند كه سنگ بر داوود یا عیسی)ع( داللت دارد؟ 

ويف بذت الرب  و)ع(  إبراهيممن ولد    األخرو  األمةهها م  مودود ولكنم مودود يف  أحالحقيقة  
ومودود يف الزاوية وبالهات الزاوية اليت اسذذذمها الر ن   و)ع( ابنم  ماعيلوإسذذذ )ع(   إبراهيمالهي بنا  

  أشذذذار الهي   أوالزماح   آخرواحد هو اململص الهي يأتي يف  أمر إلىتشذذذ   األمور و ل هه     والعراقي
 باسم الرب. وايتينم حجر الزاوية أداود يف املزام   إليم

امت دیگری از فرزندان ابراهیم)ع( موجود است؛ و در   واقعیت آن است كه چنین چیزی وجود ندارد ولی در
 كه  ای)ع( و پسرش اسماعیل)ع( بنا نهادند وجود دارد و در گوشه و دقیقًا در گوشهابراهیم كه خدایی یخانه
 است  ایچیز داللت دارد و آن نجات دهنده یک به موارد این تمام. است یافته استقرار دارد، نام عراقی ركن
 است   گفته  و  كرده  اشاره(  بنا سنگ)  زاویه«  »سنگ با او  به  مزامیر در  داوود  كه  كسی  یا  آیددر آخرالزمان میكه  
 . آیدمی پرودگار نام به كه

وح هذها النذاب للرب. الصذذذذذديق  2٠افتحوا لي أبواب الرب. أدخذل فيهذا وأحمذد الرب.  1٩)...............
الحجر الهي رفعذم النناؤوح قد  22. أحمدا ألن  اسذتجيت لي وصذرت لي خةصذاخ  21يدخلوح فيم. 

هذها هو اليوم الذهي صذذذذنعم  2٤من قنذل الرب  ذاح هذها وهو عجذذي يف أعيننذا  2٣صذذذذار رأس الزاويذة.  
نذا منذارا ايتي بذاسذذذذم الرب. بذار  2٦آ  يذا رب خلص. آ  يذا رب أنقذه.  2٥الرب. نيته  ونحرخ فيذم. 

 .(1) م من بذت الرب .........( 

 یاین، دروازه 2٠های عدالت را برایم بگشایید تا داخل شوم و پروردگار را سپاس گویم. دروازه 19».... 
 من  نجات  و  فرمودی  اجابت  مرا  كه  زیرا  گویمتو را سپاس می  21.  شوند. عادالن به آن داخل میاست  پروردگار

این از جانب پروردگار  2٣معماران رد كردند، سنِگ رأس زاویه )سنگ اصلی بنا( شد. سنگی را كه  22. شدی
این همان روزی است كه پروردگار آن را ساخت. در آن، خوشی كنیم و  24. نمایداست و در نظر ما عجیب می

د او كه به نام مبارک با  26آه ای پروردگار، نجات بخش! آه ای پروردگار، ما را خالص كن.    2٥شادمان باشیم.  
 ( 2)....«دهیمگار بركت میپرورد  ی. شما را از خانهآیدپروردگار می
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هو اململص الذهي يذأتي يف  اإلنجيذلاملراد بحجر الزاويذة يف التوراة ويف  أحعلى  أ ث وللتذأ يذد 
ملذ  العراق يف زمن دانيذال النل )ع(  رآهذاهذه  الرؤيذا اليت  أوردالزمذاح ويف العراق وهو قذائم الحق  آخر

  .توضي   إلىوفسرها دانيال النل )ع( وهي تكاد ح تحتات 

 در كه است ایبرای تأكید بیشتر بر این كه مراد از سنگ بنا در تورات و انجیل، همان نجات دهنده
)ع( دیده و نبی دانیال زمان در عراق پادشاه كه را رؤیا این است، حق به قائم او و آیدمی عراق در آخرالزمان

 : است نیازبی توضیح و شرح از تقریباً  رؤیا این. آورمآن حضرت آن را تفسیر كرده است، می

وهذها قول دانيذال النل )ع( مللذ  العراق وهو يمرب  برؤيذا  وتحسذذذذ هذا  مذا يف التوراة املودود: 
وقف   ظيم هها التم ال العظيم النهي دداخ أنت أيها املل   نت تنظر وإَا بتم ال ع  ٣1)................

رأس هها التم ال من َهي ديد. صذذدر  وَراعا  من فعذذة. ببنم وفمها    ٣2قنالت  ومنظر  هائل. 
 نت تنظر إلى  ٣٤سذاقا  من حديد. قدما  بععذهما من حديد والنعع من خزو.    ٣٣من نحاس. 

 ٣٥ديذد وخزو فسذذذذحقهمذا. أح قبع حجر بب  يذدين فعذذذذرب التم ذال على قذدميذم اللتني من حذ 
وصذذذارت  عصذذذافة النيدر يف  فانسذذذحق حينئه الحديد والمزو والنحاس والحعذذذة والههي معاخ 

  ن اخ  الصذذيف فحملتها الري  فلم يودد لها مكاح. أما الحجر الهي ضذذرب التم ال فصذذار دنةخ 
أنذت أيهذا امللذ  ملذ  ملوا ألح  ٣7هذها هو الحلم. فنمرب بتعن   قذدام امللذ   ٣٦ومأل األرُ  لهذا. 

ما يسذذكن بنو اليشذذر ووحو  وحي  ٣٨.  وفمراخ   وسذذلباناخ   إلم السذذموات أعباا مملكة واقتداراخ 
وبعذدا  ٣٩الرب وهيور السذذذذمذاء دفعهذا ليذدا وسذذذذلبذ  عليهذا دميعهذا. فذأنذت هذها الرأس من َهذي. 

  ٤٠تقوم مملكة أخرو أصذذبر من  ومملكة َال ة أخرو من نحاس فت سذذلط على  ل األرُ. 
و الحديد الهي   ءوتكوح مملكة رابعة صذذلنة  الحديد ألح الحديد يدق ويسذذحق  ل  

وبما رأيت القدمني واألصذذابع بععذذها من خزو والنعع  ٤1ر تسذذحق وتكسذذر  ل ه حء.  يكسذذ 
من حذديذد فذاململكذة تكوح منقسذذذذمذة ويكوح فيهذا قوة الحذديذد من حذذ  إنذ  رأيذت الحذديذد 

وأصذذذابع القدمني بععذذذها من حديد والنعع من خزو فنعع اململكة  ٤2ممتلبا بمزو البني.  
بمزو البني فإنهم يمتلبوح بنسذذل   ا رأيت الحديد ممتلباخ وبم ٤٣.  والنعع قصذذماخ  يكوح قوياخ 

ويف أيذام ه حء امللوا  ٤٤النذاس ولكن ح يتةصذذذذق هذها بذهاا  مذا أح الحذديذد ح يمتلط بذالمزو. 
وملكها ح يرتا لشذذذعي آخر وتسذذذحق وتح   ل   يقيم إلم السذذذموات مملكة لن تنقرُ أبداخ 

أيت أنم قد قبع حجر من دنل ح بيدين فسحق الحديد ألن  ر  ٤٥هه  املمال  وهي تثيت إلى األبد.  
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والنحذاس والمزو والحعذذذذذة والذههذي. اهلل العظيم قذد مرو امللذ  مذا سذذذذيذأتي بعذد هذها. الحلم حق 
 .(1)وتعن   يقني( 

 تورات   در  چهاین سخن دانیال نبی)ع( خطاب به پادشاه عراق است كه در آن خوابش و تفسیر آن را طبق آن
 بسیار كه دیدی بزرگی یای پادشاه تو در خواب مجسمه ٣1: ».... دهدمی اطالع وی به است، موجود

سر آن از طالی خالص ساخته شده بود و سینه و  ٣2. شد پا بر تو روی پیش در و بود ترسناک و درخشان
 ِگل  از  قسمتی  و  آهن  از  قسمتی  پاهایش  و  آهن  از  او  هایساق  ٣٣  برنج  از  هایشبازوهایش از نقره، شکم و ران

، سنگی بدون این كه كسی به آن دست بزند، به پاهای گلی و آهنین كردیوقتی تو به آن نگاه می ٣4. بود
، ِگل، برنج، نقره و طال همه با هم ُخرد آهن  گاهآن  ٣٥آن مجسمه اصابت كرد و آن مجسمه را درهم شکست.  

راكند كه دیگر پ چنان خیزداز كاه خرمن برمی شدند و باد ذرات آن را همچون گرد و غباری كه در تابستان
 گردید  بزرگی  كوه  مانند  كه  شد  بزرگ  قدر اثری از آن بر جای نماند. اما آن سنگی كه به مجسمه برخورد كرد آن

ای   ٣7این خواب )پادشاه( بود و تعبیرش را برای پادشاه بیان خواهیم نمود    ٣6روی زمین را پوشانید.    سراسر  و
. است بخشیده شکوه و قّوت و قدرت و سلطنت تو به هااه شاهان هستی، چرا كه خدای آسمانپادشاه، تو ش

و هر جا كه بنی بشر در آن سکونت دارند و حیوانات صحرا و پرندگان آسمان، همه را تسلیم تو نموده و تو  ٣8
دیگری روی كار خواهد آمد كه بعد از تو، سلطنت    ٣9را بر آنها غالب گردانیده است. تو آن سر طالیی هستی.  

به بزرگی سلطنت تو نخواهد بود. بعد از آن سومین سلطنت كه جنس آن از برنج است روی كار خواهد آمد كه 
پس از آن چهارمین سلطنت است كه قدرتی مانند آهن دارد. همان  4٠رانی خواهد كرد. بر تمام زمین حکم

تو همچنین در  41آن هم همه چیز را نرم و ُخرد خواهد كرد.  ،كندطوری كه آهن همه چیز را نرم و ُخرد می
، سلطنت آن كه است آن ی. این نشانهبود آهن از قسمتی و ِگل از قسمتی هاخواب دیدی كه پاها و انگشت

بود، آن سلطنت هم مقداری از  شده مخلوط هم با ِگل و آهن كه طوریقسمت قسمت خواهد شد. همان
، به این بود شده ساخته گل از مقداری و آهن از قسمتی كه هااما انگشت 42شت. قدرت آهن را خواهد دا

تو مشاهده كردی كه آهن  4٣معنی است كه بخشی از آن سلطنت قوی و بخشی از آن شکننده خواهد بود. 
و ِگل با هم مخلوط شده بودند. معنی آن این است كه پادشاهان آن دوره كوشش خواهند كرد كه خویشتن را 

 در هم ها، آنشوند آمیخته هم با توانندبا نسل انسان آمیخته سازند. ولی همان طوری كه ِگل و آهن نمی
 هیچ كه كرد خواهد پا بر سلطنتی هادر زمان آن پادشاهی، خدای آسمان 44. شد نخواهند موفق خود هدف

 بین   از  كّلی  به  را  هاتمام این سلطنت . آن سلطنت هرگز مغلوب هیچ ملتی نخواهد شد؛  رفت  نخواهد  بین  از  گاه
تو دیدی كه سنگی بدون دخالت دست از كوه جدا شد و آهن، برنج،  4٥. ماند خواهد باقی ابد تا خود و بردمی
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آگاه ساخته است. این  پادشاه افتاد خواهد اتفاق آینده در چهگل، نقره و طال را ُخرد كرد. خدای بزرگ از آن را 
 (1).دقیق است«خواب، حق و تعبیرش 

اململص الذهي ينقع هيكذل النذاهذل وحكم البذاموت والشذذذذيبذاح على هذه   أوفذالحجر  إَح
الزماح ويأتي يف العراق  ما   آخريأتي يف  األرُوويكوح يف ملكم نشذذر الحق والعدل يف  األرُو

 بذنمذا ح  ونذاحكم البذاموت واأل أووهو الحجر الذهي ينسذذذذف الصذذذذنم  وهو واضذذذذ  يف رؤيذا دانيذال
يكوح أي منهما هو حجر  أحفة يمكن   والزماح آخريف العراق ويف   أرسذلوا)ع( وح داود )ع( یعذسذ 

حجر الزاوية يف اليهودية والنصذذذذرانية هو  أحالزاوية امله ورو بل تيني بوضذذذذوخ من  ل ما تقدم  
 مكة. املوضوع يف زاوية بذت اهلل الحرام يف األسودنحسم الحجر 

 درهم  را زمین این بر شیطان و طاغوت زمامداری و باطل هیکل كه ایبنابراین سنگ یا نجات دهنده
یابد كه این می ظهور  عراق در و آخرالزمان  در  شود،می منتشر  زمین  در عدل  و  حق  او  حکومت  در  و  شکندمی

زمامداری طاغوت و انانّیت را از اصل معنا در خواب دانیال واضح است. این همان سنگی است كه ُبت یا 
)ع( و نه داوود)ع( هیچ یک نه به عراق فرستاده عیسی نه كه است حالی در این. سازدمی ویران و كندبرمی

شان همان سنگ بنای مزبور باشند. شده بودند و نه در آخرالزمان بودند؛ بنابراین امکان ندارد كه هیچ كدام
 دارد، وجود  نصرانیت و  یهودیت  در  كه  بنایی  سنگ  كه  شوده روشنی مشخص میبلکه از تمام مطالب پیشین ب

 الله الحرام در مکه نهاده شده است.  بیت یگوشه در كه است حجراالسودی همان

هو  واملوضذوع يف ر ن بذت اهلل والهي هو تجلي ورمز للمو ل بالعهد واملي اق  األسذودفالحجر  
وهو نحسذذذذم الحجر الهي يهدم   ليهما السذذذذةم(وع)  ینحسذذذذم حجر الزاوية الهي َ ر  داود وعذسذذذذ 

  آخرالهي يأتي يف    األولاملهدي    أومحمد   آلوهو  نحسم قائم  وحكومة الباموت يف سحر دانيال )ع(
 .)ع( بذتم وأهل )ص( ن رسول اهلل محمدالزماح  ما روي ع

 .والسةم عليكم ورحمة اهلل وبر اتم
 هذ ق  1٤٣٠شوال/  - حمد الحسنأ

 همان و است، پیمان و عهد بر موّكل نماد و تجّلی شده، داده قرار خدا یحجر االسودی كه در ركن خانه
)ع( حکومت دانیال ِسفر در كه است سنگی همان این و اندذكر كرده عیسی و داوود كه است بنایی سنگ

 
 تورات ـ سفر دانیال ـ اصحاح دوم. - 1
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 هایروایت  در  كه  طور)ع( یا مهدی اول)ع( است كه همانمحمد  آل  قائم  همان  او،  سازد؛طاغوت را منهدم می
 .آید)ص( و اهل بیت ایشان)ع( وارد شده است، در آخرالزمان میمحمد حضرت  خدا پیامبر

 و السالم علیکم و رحمة الله و بركاته
 هـ.ق  ۱۴۳۰شوال  - احمد الحسن 

****** 

 ی دعوت وگو درباره : دلیل غم هنگام غروب، چیره شدن بر انانّیت، كلید آغاز گفت ۳۲۸پرسش 

 :۳۲۸ / السال

مْ ﴿ وليةخ  بأننا نمر على قوم لوت صذذذنحاخ   )عزودل(يف سذذذورة الصذذذافات يحدَنا اهلل   -۱  َوِإنةك 
وحَ  رُّ م لَذتَذمذ  لَذيْذهذِ نيَ  عذَ نِذحذِ صذذذذْ لِ  * مُّ الذلذةيذذْ فَذَة  َوبذذِ

َ
 أم مذذادي و هذذها املذرور  فذكذيذف يذكذوح و(1)﴾تَذعْذقِذلذ وحَ  أ

 ؟يتملكنا وقت املبرب بشعور البم واح تئاب الهي عةقةهل لم  ؟ملكوتي

 و تجدي  الحشذر وأواخرالكر     اييةهل املداومة على صذةة َات    ؟األناعلى   أتبلي يف   -2
 إخواني لي وملن يردوها من  الدعاء وأردوقصر البرق  أتدلوني على   أح أردو ؟هل المتومات تجدي

 .بالتوفيق

 بذدحخ   القلوب بذدأ بذم الحذديذ  عن الذدعوة اليمذانيذة ف سذذذذتجذذي ليأموحي على محتذاخ  دل  يذا -٣
( وينحروح األولى)الجلسذذة    النداية     من الناس تسذذتجذي يف أح يموح ححظت ياو من نحورها

 ؟ الجلسة ال انية مناشرةيف بعدها تقريناخ 
 املرسلة: زيني 

شما نیم: )کوید كه ما صبح و شب بر قوم لوط گذر میگصافات خداوند عّزوجّل به ما می ی در سوره - ۱
. این عبور كردن به چه صورت است؟ (2)(نید؟کنمی تعقل آیا اهان،گشام و*  بامدادان ذرید،گبر آنها می

 شود، ارتباطی دارد؟است یا ملکوتی؟ و آیا این قضیه با غم و اندوهی كه هنگام مغرب بر ما مستولی میماّدی  

 
 . 1٣8 –  1٣7الصافات:  -1
 . 1٣8و  1٣7صافات:  - 2
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ی حشر مفید های آخر سورهچگونه بر انانّیت غالب شوم؟ آیا مداومت بر نماز دارای آیه الکرسی و آیه - ۲
چنین از شما التماس ترین راه داللت كنید. همكنم مرا بر كوتاهواهش میاست؟ آیا ختومات مفید است؟ خ

 دعا دارم برای خودم و كسانی از برادرانم كه چشم امید توفیق یافتن را دارند.
ها به جای این كه دور ی دعوت یمانی را آغاز كنم و دلوگو دربارهسرورم! مرا بر كلیدی كه با آن گفت - ۳

ی اول( آن ام كه بسیاری از مردم در ابتدا )جلسهرد داللت فرما. سرورم! بسیار مشاهده كردهشوند، آن را بپذی
جویند و از آن منزجر ی دوم از دعوت بیزاری میكنند ولی بعد از آن و تقریبًا در همان جلسهرا قبول می

 شوند.می
 فرستنده: زینب

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب: 

 .واملهديني وسلم تسليماخ  األئمةل محمد آوصلى اهلل على محمد وو ملنيوالحمد هلل رب العا

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

ل  من فرتة  أرسذذذذلو لني عن املوقع قد واملسذذذذ  أحواملحروُ    هها السذذذذ ال سذذذذابقاخ  أديت :1ت س
يقول امل من يف  أح  واألفعذذذلدنود    (لعنم اهلل)  إبلذ وقت املبرب فهو وقت ينشذذذر فيم   أماهويلةو  

ويمذت ويحيي وهو   ولم املل  ولم الحمد يحيي ويمذت واهلل وحد  ح شذذري  لم إح)ح الم    :هها الوقت
  .حي ح يموت بيد  الم  وهو على  ل  ء قدير( عشر مرات

 شما برای را آن پیش هامدت  بایستمی سایت مسؤلین. امقباًل به این سؤال جواب داده -۱جواب سؤال 
. سازدمی پراكنده را لشکریانش باد، او بر خدا لعنت كه ابلیس كه است زمانی مغرب، توق. كردندمی ارسال

: ) هیچ معبود جز الله نیست، یگانه است و شریکی ندارد، پادشاهی از  بگوید هنگام آن در مؤمن است بهتر
ای است كه میراند در حالی كه او زندهگرداند و میآِن او و هر ستایش نیکویی مخصوص او است، زنده می

 .ده مرتبهمیرد، خیر و نیکی فقط به دست او است، و او بر هر كاری توانا است.( نمی

فقط بذالعنذادة  األنذاولكن ح تحذارب  األنذاوالذدعذاء واقع يف هريق محذاربذة  العنذادات أداء :2ت س
 إرادةحا تنتهي   اإلنسذذذاح  إرادةاهلل على    إرادةوحبد من تقديم   وفيها  اإلخةصبل حبد من   ووالدعاء
 اهلل والعمل بها. إرادة إح اإلنساحوح ينقى عند  اإلنساح
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دعا كردن، در مسیر مبارزه با منّیت قرار دارد ولی برای جنگ با به جا آوردن عبادات و  - ۲جواب سؤال 
منّیت، فقط به عبادت و دعا اكتفا نکن بلکه در این زمینه باید اخالص وجود داشته باشد و باید خواست الهی 

جز چیزی  آدمی برای و برسد خود پایان به انسان یاراده كه جایی تا گردد، مقّدم انسان یبر خواست و اراده
 نماند.  باقی آن به عمل و خداوند یاراده

 ألي الحق  إلَنذاتمذا يكحي  األدلذةبةمهم ولذديكم من  إنمذالذ  عليكم هذداهم  :٣ت س
عن  تثيذت حقكم حا مع النوَيني والهنذدوس فعذذذذةخ  أدلذةبذل ولذديكم   ومذههذي أيومن  إنسذذذذذاح

تعاملكم مع   أسذذذاسلق  ولكن ليكن الم    واليهود واملسذذذيحيني وعامة مهاهي املسذذذلمني وم هم
  .ويظهروح ما يف بواهنهم ألنحسهميسذئوح  إنما أساءوا إحالناس فهم 

ی شما فقط تبلیغ است. شما برای حق آن ی شما نیست بلکه وظیفههدایِت آنان بر عهده  -۳جواب سؤال  
توانید حق را برای هر انسان و از هر دین و مذهبی اثبات كنید. حتی قدر دلیل و برهان در اختیار دارید كه می

ی ه یهودیان و مسیحیان و عاّمهكند، چه برسد بها و هندوها اثبات میتان را برای بوداییای دارید كه حقادّله
ادبی مذاهب مسلمین و دیگران. اساس رفتار شما با مردم باید بر مبنای اخالق نیکو باشد زیرا اگر آنها بی

 سازند.چه در باطن، نهان دارند را برمال میكنند و آنكنند، در واقع به خود بد می

لعملكم وتنليبكم الناس   األساسوالتقرب من اهلل وهلي رضا  هو    اإلخةصليكن    وأيعاخ 
وفقكم اهلل وسذذذدد خبا م ونصذذذر م ونصذذذر   و   اخ   لينارا اهلل عملكم ويجعل فيم خ اخ 

 بكم دينم.
 حمد الحسنأ

همچنین اخالص و نزدیکی به خدا و طلب رضای او، زیربنای فعالیت و تبلیغ شما برای مردم است، تا به 
اند و در آن خیری كثیر قرار دهد. خداوند شما را توفیق عنایت فرماید این ترتیب خداوند عمل شما را بابركت گرد

 تان نماید و دینش را با شما یاری دهد!تان را استوار سازد و یاریهایو گام
 احمد الحسن  

****** 
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 املحور ال اني: األدوبة الحقهية 
 فقهی  هایمحور دوم: پاسخ 

 : ازدواج با زنی كه قبال با او زنا كرده است. ۳۲۹پرسش 

 السةم عليكم ورحمة اهلل وبر اتم: ٣2٩ / السال

 .   اخ  واملهديني وسلم تسليماخ  األئمةل محمد آعلى محمد و اللهم صل  

 وأهلي ومالي ودسذذدي  بروحيل     بيعيت أدددو  ءالسذذةم علي  سذذيدي وموحي روحي ل  الحدا
 .مل أو ل ما  وأهحالي

 مَتودة قنل سذنيني هوال وافرتقا وتابا إلى اهلل بامرأةحصذل زنا  إَاسذ ال وهو:   يعند  يوسذيد
 ... . زودها مات من عدة سنيني أحوبعد زمن التقيا بالصدفة وعرو 

 .دوابكمنتظر أوو )ع( ياملهد اإلمامودمتم لنا لنصرة 

 سالم علیکم و رحمة الله و بركاته
 اللهم صل علی محمد و آله االئمة و المهدیین و سلم تسلیمَا كثیرًا.

 دارم، چهسرور و موالیم! جانم فدای تو! سالم بر تو باد. با جان و جسم و مال و خانواده و فرزندان و هر آن
 . كنممی بیعت تجدید تو با

دین سال پیش با زن شوهرداری زنا شده باشد و این دو از هم جدا شده و به سرورم! سؤالی دارم: اگر چن
درگاه خدا توبه كرده باشند و پس از مدت زمانی، به طور اتفاقی با هم برخورد كنند و مرد بفهمد كه شوهر زن 

 ... است مرده است هاسال
 .باشممی شما پاسخ انتظارهستیم و چشم با چشمانی اشک بار منتظر یاری امام مهدی )ع(

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

 .واملهديني وسلم تسليماخ  األئمةل محمد آوصلى اهلل على محمد وو والحمد هلل رب العاملني
مَتودذة(و أو يف عذدة ردعيذةو  أيمن زنى بذامرأةو لم يحرم عليذم نكذاحهذا. ولو زنى بذهات بعذل )

 .حرمت عليم أبداخ 
 والسةم عليكم ورحمة اهلل وبر اتم

 هذ ق 1٤٣٠َو القعدة/  - أحمد الحسن
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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.

 یا( كرده ازدواج یعنی) شوهردار زن با اگر ولی شود،با آن زن بر او حرام نمیكسی كه با زنی زنا كند ازدواج 
 . گرددمی حرام او بر ابد تا كند، زنا است رجعیه یعده در كه زنی

 و السالم علیکم و رحمة الله و بركاته
 هـ.ق ۱۴۳۰ذی القعده  - احمد الحسن  

****** 

 : حکم صدقه ۳۳۰پرسش 

 اهلل الرحمن الرحيمبسم : ٣٣٠ / السال

 .واملهديني األئمةوالصةة على محمد وآل محمد  والعاملني الحمد هلل رب

 قلة من األنصذار نسذأل عن أمر وردنا من  باسذم  والهدو ورحمة آهلل وبر اتم السذةم على ردال
فينذا من ح يجذد قوتذم  أح علمذاخ   اسذذذذ  نذاءوبعع األخوة بذأح الصذذذذذدقذة وادنذة على الجميع بذدوح أي 

نحن بذهمتكم  -أم ذال ه حء   على  الصذذذذدقذةفمذا هو حكم   ويومي وهنذاا من يتصذذذذدقوح عليذمال
 .هللاقلة من أنصار  -الرد  بانتظار 

 العراق -املرسل: موىس 

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

الله و بركاته. به اسم گروهی از انصار، از موضوعی كه از طرف برخی برادران سالم بر مردان هدایت و رحمة  
 ما میان در كه این به توجه با. استثنایی هیچ بدون است، واجب همه بر صدقه كنیم؛مطرح شده سؤال می

افراد دن به امثال این دا صدقه دهند،می صدقه او به دیگران و محتاجند خود شب نان به كه هستند كسانی
 چه حکمی دارد؟ گروهی از انصار.

 فرستنده: موسی ـ عراق
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

 .واملهديني وسلم تسليماخ  األئمةل محمد آوصلى اهلل على محمد وو والحمد هلل رب العاملني

وبالنسذنة ملن هو  ووالصذدقة مسذتحنة  والوادي هو المم  والز اة ووفقكم اهلل لكل خ 
  أحممن يقوموح على بذذت املذال  فذأردو ويف بذذت املذال مذاديذة وح يجذد قوت يومذم فذإح لذم حقذاخ يف حذادذة 

 .لهل  أهلشاء اهلل  إحيوصلوا للحقراء حقوقهم وهم 

 والسةم عليكم ورحمة اهلل وبر اتم.
 هذ ق  1٤٣٠َو القعدة/  - أحمد الحسن

 پاسخ:بسم الله الرحمن الرحیم
 لی الله علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم تسلیمًا.و الحمد لله رب العالمین، و ص

 كه  كسی.  باشدخداوند شما را بر هر خیری موفق بدارد. واجب، خمس و زكات است و صدقه، مستحب می
 المال بیت مسؤول كه كسانی از. دارد المال بیت در حقی ندارد، شب نان و است مضیقه در مالی لحاظ از

 .هستند مستحقش آنها الله شاء ان و برسانند آنها به را فقرا حقوق كنممی خواهش هستند
 و السالم علیکم و رحمة الله و بركاته. 

 هـ.ق ۱۴۳۰ذی القعده  - احمد الحسن 

****** 

 : عذرخواهی از گناه و طلب دعا برای فرزند دار شدن ۳۳۱پرسش 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم: ٣٣1 / السال

ني ي واملهد   األئمةبذتم البييني الباهرين   وأهلواملرسذذلني    األنيياءشذذرو أ  علىوالصذذةة والسذذةم  
 .   اخ  وسلم تسليماخ 

 .محمد ورحمة اهلل وبر اتم آلعليكم سيدي وموحي يماني  السةم .. بعد أما

 وايحوقذد تشذذذذرفذت بمنذايعتذ   أنصذذذذذاراالذهليذل الحق  إلى اهلل من  العنذد وسذذذذيذدي وموحي
و شذاء اهللإح بني يدي     الشذهادةيك ي لي  أحسذأل اهلل العلي القدير  أدنودا و دندي من أصذنحت

 .شرخ ل  قصيتأسوو  أناوبحعل دعائكم لي سيدي 
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 بسم الله الرحمن الرحیم 
درود و سالم بر اشرف پیامبران و فرستادگان و اهل بیت طیب و طاهر او، ائمه و مهدیین و سّلم تسلیمًا 

 كثیرًا.
 اما بعد.... سرور و موالیم! یمانی آل محمد! سالم علیکم و رحمة الله و بركاته. 

 و ام،شده مشّرف شما با بیعت به و هستم شما انصار از الله إلی حقیر ذلیل یسرور و موالیم! اینجانب بنده
اه شما را برایم پیشگ در شهادت  كه دارم مسئلت قدیر علّی  خدای از و هستم شما سربازان از سربازی اكنون

 مقّدر گرداند؛ به خواست خدا و به فضل دعای شما برای من ای آقای من! و اما داستان من:

ومسيبر عل  (لعنم اهلل)الشناب و اح الشيباح   أيام     ةعند عندي َنوب   أنا هه  النح    ي 
وقذدمذت اعتذهاري لهذا عذدة مرات ولكن لم  و1٤مع امرأة عنذدمذا  ذاح عمري  أارتكيذت خبذ   الحق ة

بتذذأنذذذي  أح  ايحلحذذد  وأنذذاوهليذذت براءة َميت ممذذا بذذدر م  ولكن لن تحعذذل  واعتذذهاري تقنذذل
 مشكلم. أولهه   ايخرةو فيم خرب ما إلىترشدني  أحقسم علي  بأم  الزهراء أسيدي  والعم 

شیطان كه لعنت خدا بر او باد، بر من  و امشده مرتکب زیادی گناهان جوانی در كه هستم ایمن بنده
ساله بودم خطایی با زنی انجام داد. بعد از آن بارها از آن زن عذرخواهی   ۱۴مسّلط بود. این نفس حقیر وقتی كه  

 بار زیر او ولی كند بری را امذّمه خواستم او از بود زده سر من از چهكردم ولی او پوزش مرا نپذیرفت. بابت آن
 چههم مرا به آندمی  قسم  زهرا  مادرت   به  را  شما!  سرورم.  گرفتارم  وجدان  عذاب   به   لحظه  همین  تا  من  و  نرفت

 . اول مشکل این. نمایی ارشاد است آن در آخرت  خیر

 أح حد أح تقنل من   األنصذذار علم من أ أناسذذيدي   ..........  ال انية  املشذذكلة أما وسذذيدي وموحي
من   أريدسذذيدي وموحي   آخروبمباب    أخاهن  أحسذذتبيع أسذذيدي وموحي ولكن ح  يماهن 

بالتوفيق  تدعو لي أحقسذم علي  بنحر الحسذني  أسذيدي   نصذيحةوهل من   وني املشذكلتنياتله حل
  ئاشذذ أريدسذيدي ح  ح دموعي تسذيلإسذيدي واهلل عندما  تيت هه  الرسذالة و  الصذالحةو  والهرية

قسذم  أسذيدي    ومن الحسذاد أح أ وحعلى نحيسذ   أخاوهحل واهلل سذيدي ح إمن هه  الحياة الدنيا  
عتهر من  أ  وتدعو لي اهلل دل دةلم بالهرية أحعلي  مرة َانية بنحر الحسذذني املظلوم العبشذذاح  

 اإلهالة. سيدي وموحي  ل احعتهار على

 شما  كسی كنینمی قبول كه دانممی انصار یسرور و موالیم! و امام مشکل دوم.... سرورم! من به واسطه
دیگری مخاطب قرار دهم. سرور و موالیم!  طور  را  شما  توانمنمی من  ولی  كند  خطاب   موالیم و  سرورم  لفظ با  را

 حسین  یبریده گلوی به را شما! سرورم دارید؟ نصیحتی آیا. خواهماز شما راه حّلی برای این دو مشکل می
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 را نامه این وقتی والله! سرورم. صالح نسل و فرزند داشتن و یقتوف به كنی دعا من برای كه دهممی قسمت
 والله! سرورم. خواهمرم! از این زندگی دنیا به جز بچه چیز دیگری نمیسرو . بود جاری اشکم نوشتممی
 دهممی قسم لب تشنه و مظلوم حسیِن  گلوی به را شما دوم بار برای! سرورم. باشم حسودان از كه ترسممی
كشید   درازا  به  مطلب كه  این  از! موالیم و  سرور.  فرماید  عطا  من  به  فرزندی  كه  بخوانی  را جالله  جل خداوند  كه

 .خواهماز شما بسیار بسیار عذر می

م  صذذذل    وسذذذيدي هها وسذذذةم عليكم ورحمة اهلل وبر اتم د و  على الله  َحم  د   لآم  َحم   األئمةم 
 .واملَهديني وَسل م َتسليماخ 

  د املرسل: م

سرورم این ماجرای من بود و السالم علیکم و رحمة الله و بركاته. اللهم صل علی محمد و آل محمد االئمة 
 و المهدیین و سلم تسلیمَا. 

 فرستنده: م د

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

 .ليماخ واملهديني وسلم تس األئمةل محمد آوصلى اهلل على محمد وو والحمد هلل رب العاملني

َ ﴿ :بالنسذنة للهنوب فإح اهلل تعالى قال واْ ا   َ ر  ََ ْم  ه  سذَ نْح 
َ
واْ أ ْو َرَلم 

َ
ةخ أ ا َفَعل واْ َفاِحشذَ ََ َوالةِهيَن ِإ

ْم  واْ َعَلى َما َفَعل واْ َوه  ن وَب ِإحة ا    َوَلْم ي ِصرُّ ن وِبِهْم َوَمن َيْبِحر  الهُّ واْ ِله  وحَ َفاْسَتْبَحر   .(1)﴾َيْعَلم 

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

و كسانی كه چون مرتکب كاری زشت شوند یا به خود ستمی ): فرمایدخدای متعال در مورد گناهان می
 و بیامرزد؟ را گناهان كه خدا جز كیست و خواهندمی آمرزش خویش ناهانگ برای و كنندكنند، خدا را یاد می

 . (2)(پا فشاری نکنند كردندمی چهآن در آگاهند( گناه زشتی به) چون

 
 . 1٣٥آل عمران:  -1
 . 1٣٥آل عمران:  - 2
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ِ ِإحة ﴿ :وقال تعالى ْحَمِة ا ة وا ِمن رة ِهْم َح َتْقَنب  سذذِ نح 
َ
َرف وا َعَلى أ سذذْ

َ
ْل َيا ِعَناِدَي الةِهيَن أ َ َيْبِحر  ق  ا ة

ِحيم   ور  الرة َو الَْبح  ن وَب َدِميعاخ ِإنةم  ه   .(1)﴾الهُّ

مشوید زیرا   مأیوس  خدا  رحمت  از  اید،بگو: ای بندگان من كه به زیان خویش اسراف كرده):  فرمایدو نیز می
 .(2)(است مهربان و آمرزنده او آمرزد؛می را گناهان یخدا همه

زين العابدين يف يوم   اإلماموادع بدعاء    وعلي  برحمتم  يبحر ل  َنن  ويمن   أحاهلل   إلىفتوسذذل  
تتحمل ع   ل دين يف  أح)الهي أسذذأل  :  احَنني وبهها الدعاء بعد صذذةة الليل وبعد صذذةة الحجر

مظلمذة  أومن عنيذدا يف رقنيت دين  ألحذدح تنع   يوم القيذامذة ولذ  أو ورقنيت لعنذد من عنيذدا
 ريم امحر لي َنوبي  لهذا  دواد يذا رحيم يذا و يذاورؤ راُ ع و يذا وأنذت ألقذااحا يبذالن  بهذا 

نذم ح يبحر الذهنذي إرحيم امحر لي الذهنذي العظيم  رحمن يذا هلل يذاا يذا وبجودا و رمذ  دميعذاخ 
ل آلم م ا فادعو  وح شذذذري  ل  فاردو  صذذذل على محمد وإلي  عظيم ما العظيمو يا إحالعظيم  

  .حهر بلبح  المحي(أو أخاوفيم ومما  أنامحمد وخلص  مما 

به خداوند متوّسل شو تا گناهت را بیامرزد و با رحمتش بر تو مّنت نهد. همچنین دعای امام زین العابدین 
 در روز دوشنبه را بخوان. این دعا را بعد از نماز شب و بعد از نماز صبح قرائت نما:

مایی و مرا در حالی ن رها است، گردنم بر بندگانت از كه دیونی تمام از مرا نمایممیبارالها! از تو درخواست 
 اشروز قیامت مبعوث نمایی كه از سوی هیچ یک از بندگانت ِدین یا شکایتی بر گردنم نباشد كه از من مطالبه

 ای بخشاینده، ای رحیم، ای رؤوف، ای. باشی خوشنود و راضی من از كه حالی در كنم مالقات  را تو تا نماید
امرز. ای الله، ای رحمن، ای رحیم گناه بزرگ مرا ببخش یو ب  ببخش  مرا  گناهان تمامی  كرمت  و  جود  با  كریم،

 شریکی  هیچ و بخوانمش كه ندارم تو جز خدایی عظیم، ای. بخشایدو بیامرز كه گناه بزرگ را جز بزرگ، نمی
 از مرا پنهانت، لطف به و فرست صلوات  و درود محمد آل و مدمح بر. باشم داشته امید چشم او از كه نداری

 !فرما خالص نمایم،می پرهیز و ترسممی چهآن از و هستم آن در چهآن

يمكن علي  بالتوبة الصذذذذادقة ومبحرة من عند  ح تنقي علي  تنعة تبالي  أحوأسذذذذأل اهلل  
 .ح يمن علي  بهرية صالحة هو وليي وهو يتولى الصالحنيأوو بها

 .والسةم عليكم ورحمة اهلل وبر اتم

 
 . ٥٣الزمر:  -1
 . ٥٣زمر:  - 2
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 كه طوری  به  نهد  مّنت شما  بر خودش  جانب  از  آمرزشی  و  راستین یتوبه  با  كه نمایماز خداوند مسئلت میو  
 او  و  است من  یاور  او.  نهد مّنت  شما  بر  صالح  نسل  با و شوی؛  بازخواست  آن  بابت كه  نماند شما  بر  گناهی  دیگر

 .است شایستگان دوست
 و السالم علیکم و رحمة الله و بركاته.

 :وهها س ال ودوابم من امل شابهات فيم فائدة ل 

 واهد بود:سؤال و جواب زیر از كتاب متشابهات است كه برای شما مفید خ

َ ﴿ :س/ قال تعالى ِ ِإحة ا ة وا ِمْن َرْحَمِة ا ة ِهْم ح َتْقَنب  سذذذذِ نْح 
َ
َرف وا َعَلى أ سذذذذْ

َ
ْل َيا ِعَناِدَي الةِهيَن أ ق 
ِحيم   ور  الرة َو الَْبح  ن وَب َدِميعذاخ ِإنذةم  ه  وا َداِعَي ﴿ :وقذال تعذالى.  (1)﴾َيْبِحر  الذهُّ ِدين 

َ
وا بِذِم يَذا َقْوَمنَذا أ ِ َوآِمن  ا ة

ِليم  
َ
َهاب  أ ْم ِمْن عذَ ْم َوي ِجْر   ن وِبك   َ ْم ِمْن  . فذاييذة األولى تعذد بمبحرة دميع الذهنوب (2)﴾َيْبِحْر َلك 

 ؟وال انية بنعع الهنوبو فكيف الجمع بني احَنني

 سؤال: 
 مأیوس خدا رحمت از د،ایبگو: ای بندگان من كه به زیان خویش اسراف كرده): فرمایدخدای متعال می

ای قوم ما، این ): فرمایدو نیز می  (٣)(است مهربان و آمرزنده او آمرزد؛می را گناهان یهمه خدا زیرا مشوید
تان را بیامرزد و شما را از عذابی دردآور گویید و به او ایمان بیاورید تا خدا گناهان  پاسخ  را خدا  به  یكنندهدعوت 

 توانمی  چطور.  را  گناهان  برخی  دومی،  و  دهدمی  را  گناهان  یهمه  غفران  یوعده  اول  یآیه.  (4)(در امان دارد
 ؟كرد جمع یکدیگر با را آیه دو این

 ت/ بسم اهلل الرحمن الرحيم

 ل محمد األئمة واملهدينيآوالحمد هلل رب العاملنيو وصلى اهلل على محمد و

الهنوب بذنكم وبني العناد ح تبتحرو إح بإعادة الحقوق إلى أصذذذذحابهاو وتحصذذذذيل براءة الهمة 
مْ ﴿منهمو هذها قذانوح عذام:  ن وِبك   َ ْم ِمْن  و أي يبحر اهلل الذهنوب اليت بذنكم وبذنذمو أمذا  ﴾َيْبِحْر َلك 

 
 . ٥٣الزمر:  -1
 . ٣1األحقاف:  -2
 . ٥٣زمر:  - ٣
 . ٣1احقاف:  - 4
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دعاء يوم احَننيو الهنوب مع العناد فةبد من تحصذذذذيل براءة الهمة وإعادة الحقوق ألصذذذذحابهاو ويف 
 :)ع(لإلمام زين العابدين 

 پاسخ:بسم الله الرحمن الرحیم 
 و الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین

 كردن  بری و آنها صاحبان به حقوق یاعاده با مگر شودگناهانی كه بین شما و بندگان است بخشیده نمی
(«  یعنی خداوند گناهانی را كه بین بیامرزد را تان: »)خدا گناهانكه است كّلی قانون یک این. ایشان از ذمه

برائت ذمه  آوردن دست به جز ایچاره بندگان، به مربوط گناه بخشش برای اما بخشد،خودتان و او است می
است  العابدین )ع( زین امام به منسوب كه دوشنبه روز دعای در. نیست آنها صاحبان به حقوق یو اعاده
 آمده: 

وأسذذذذأل  يف مظالم عنادا عنديو فأيما عند من عنيداو أو أَمة من إمائ   انت لم قنلي  ...)
مظلمة رلمتها إيا  يف نحسذم أو يف عرضذم أو يف مالم أو يف أهلم وولد و أو مينة امتيتم بهاو أو تحامل  

و   اح أو ميتاخ   و وحياخ  اح أو شذذذذاهداخ  عصذذذذيية مائناخ أو حمية أو رياء أو   أنحةعليم بميل أو هووو أو 
فقصذذذذرت يديو وضذذذذاق وسذذذذعي عن ردها إليمو والتحلل منم. فأسذذذذأل  يا من يمل  الحادات وهي 
مسذذذتجينة ملشذذذذئتمو ومسذذذرعة إلى إرادتم أح تصذذذلي على محمد وآل محمدو وأح ترضذذذيم ع  بما 

 . (1)  تعرا املوهنة يا أرحم الراحمني(شئتو وتهي لي من عندا رحمة إنم ح تنقص  املبحرةو وح

 هر  و بندگانت از ایبنده هر پس نمایم،... و ادای حقوق بندگانت را كه بر عهده دارم از تو درخواست می
 یا اشخانواده یا مال یا آبرو یا جان به آن در كه باشد شده پایمال حقی من نزد را او كه كنیزانت از كنیزی

ود یا خواهش دل یا تکبر یا غضب یا خودنمایی یا خ میل به یا امكرده او از غیبتی یا امداشته روا ستم فرزندش
 و شده كوتاه دستم و مرده، یا باشد زنده حاضر، یا باشد غایب كنیزت  یا بنده این ام،تعصب بر او باری نهاده

 او اختیار در نیازها رفع كه كسی ای خواهممی تو از او، از حاللیت طلب یا حق آن پرداخت از رسدنمی وسعم
 محمد خاندان و محمد بر كه شتابانند اشاراده جانب به و پذیراجات در مقابل مشّیت او اجابتح آن و است،

 مرا خود جانب از و گردانی راضی من از خواهی كه گونه هر امكرده ستمی او بر كه را بنده آن و فرستی درود
 ( 2).، ای مهربان ترین مهرباناننرساند زیان تو به بخشیدن و نکاهد تو از آمرزیدن كه چرا فرمایی، عطا رحمت

 
 السجادیة. الصحیفة  -1
 ی سجادیه.صحیفه - 2
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ح يكوح هو الهي يعيد أأي يبحر لكم بذنكم وبني العناد بالدعاء والتوسذذذذل إليم سذذذذنحانمو ب
وقصذرت يدي( وهها هو القانوح الماص: )وبم يصذن  محراح  يالحقوق إلى أصذحابها )إَا ضذاق وسذع

 .(الهنوب دميعاخ 

 این  به آمرزد،یعنی خدای سبحان گناهانی كه بین شما و بندگان است را با دعا و توسل به درگاه او می
نون قا  یک  این  و(  باشد  شده  كوتاه  دستم  و  نرسد  وسعم  اگر)  گرداندبرمی  آنها  صاحبان  به  را  حقوق  او  كه  صورت 

 «.شودمی آمرزیده گناهان یویژه و خاص است: »و با او همه

ناخ ﴿  :قال تعالى ووهناا هريق لبحراح الهنوب دميعاخ يسذ  َ َقْرضذاخ َحسذَ ُ  ا ة ا الةِهي ي ْقِر ََ َمْن 
وحَ  ط  َوِإَلْيِم ت ْرَدع  ْضَعافاخ َ ِ َ ةخ َوا ة  َيْقِنع  َوَيْيس 

َ
 .(1)﴾َفي َعاِعَحم  َلم  أ

كیست كه به خدا ): فرمایدمی متعال خداوند.  دارد  وجود گناهان  یدر اینجا راه آسانی برای بخشایش همه
قرض نیکو دهد تا خدا بر آن چند برابر بیفزاید؟ خدا تنگدستی دهد و توانگری بخشد و شما به سوی او 

 .(2)(گردیدبازمی

هي: )يف صذذذذلذة الرحمو والرحم رحم آل  )ع(هي: )يف صذذذذلذة اإلمذام(و وعنهم )ع(وعن أهذل النذذت
قرُ لم سذذنحانم وتعالى وهو   بأنهافصذذلة اإلمام يعرب عنها اهلل سذذنحانم وتعالى    و(٣)محمد خاصذذة(

 الهي يسدد .

ایت در رو  )ع( چنین از ایشان« است و همامام یروایت شده است كه این آیه »درباره صله )ع( از اهل بیت
«. خدای باشدمی محمد آل َرِحم خاص طور به رحم، از منظور و است رحم یشده است كه: »درباره صله

 . پردازدمی  را  بدهی  این  كه  است  خداوند  این  و  كرده  یاد  خودش  به  دادن  قرض  عنوان  به  امام  یسبحان از صله

منها: )الصذذذلة باملال(و و)الصذذذلة بالعمل معم(و و)الجهاد بني يديم  وصذذذلة اإلمام تكوح بصذذذور:
 .()ع(باللساح والسناح إلَنات حقم 

 ی صله و او، همراه به كردن كار با یصله مال، با یصله: جمله از دارد، مختلفی هایصورت  امام یصله
 .امام )ع( حق اثبات  برای( عمل و گفتار) دندان و زبان با او پیشگاه در جهاد

 
 . 24٥البقرة:  -1
 . 24٥بقره:  - 2
 . 6ح 279ص  24البحار: ج -٣
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ألح العمل يرهق دسذذذذد اإلنسذذذذاحو وربما  ؛ح العمل مع اإلمام أفعذذذذل من إعباء املال لمأوأ يد  
  اح فيم هةا دسد  إَا داهد بني يدي اإلمام باللساح والسناح.

 مشّقت  به را آدمی جسم كردن، كار زیرا است او به مال دادن از برتر امام با كردن كار كه كنمتأكید می
 در پیشگاه امام با زبان و دندان جهاد كند، چه بسا به از بین رفتن جسمش منجر شود. اگر و اندازدمی

ت  هذها النذاب العظيمو فكم هي الرحمذة عظيمذة إَا  ذاح الحجذة بني أرهر النذاسو حذذ  ف  
يم قرُ اهللو فيقف يوم القيامة بني يدي اهللو فيوفأقد  )ع(يكوح اإلنسذذذاح بصذذذلة اإلمام   أحوهو 

عند اهلل دياح يوم  اخ ألح لم قرضذذذ  ؛حرت لمو لب  اخ اهلل هها القرُو وهها العند لو داء بعدد رمال الرب َنوب
  بة حسذذذاب فذسذذذدد اهلل دميع ديوح هها العند وَنوبم ؤالدينو وهو يعبي الك   بالقليلو وعبا

 مع العناد ويدخلم الجنة بب  حساب.
 هذ ق 1٤٣٠َو القعدة/  - أحمد الحسن

 شود؛بنابراین چه رحمت عظیمی است كه حجت بین مردم )ظاهر( باشد؛ چرا كه باب عظیمی گشوده می
 خداوند  و ایستدقیامت در پیشگاه خدا می روز و دهد، به خداوند قرض میامام )ع( یصله با انسان كه بابی
 باشد،  آورده گناه خود با بیابان یهاشن تعداد به بنده این اگر و گرداندبازمی او به كمال و تمام را قرض این

 ناچیز، و اندک مقابل در خدا و است قرضی الّدین، یوم دّیان خداوندِ  نزد او برای از شود؛می بخشیده او برای
 تمام  و  بنده این  هایبدهی تمام  خداوند.  است  شمار)یعطی الکثیر بالقلیل( و عطای او بی  نمایدمی  عطا  بسیار

 . نمایدمی واردش بهشت به حساب بی و كندمی تسویه را است بوده او یعهده بر بندگان از كه حقوقی
 هـ.ق ۱۴۳۰ذی القعده  - احمد الحسن 

****** 

 غذا و سرمه كشیدن و اذان و غیره فروش برای رستوران كردن باز و قدر شب ی: سؤاالتی درباره۳۳۲پرسش 

وما   وعهذا بعذد البروبوما بعذد يكوح شذذذذر أي وما يتم شذذذذروع ليلذة القذدر : ٣٣2 / السذذذذ ال
 ؟نهايتها

  ؟هل يجوز فت  مبعم لنيع البعام
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 هذل يحرم لب  املَتودذة أح تكتحذل يف النذذت فعذذذذةخ  ؟األدذانذي أمذامهذل الكحذل دذائز للمرأة 
 ؟عن خاردم

 ؟ى سييل امل ال م  املذت هل ينبل الصياموعل وهل  ل ما يودي البسل ينبل الصيام

  أردوما حكمهما   ؟هل يسذذذذقباح معاخ  أم  ؟اإلقامة أم  األَاحعند ضذذذذيق الوقت هل يسذذذذقط 
 ل.يالتحص

 ؟ن الی عورت ابنائهميحرم النظر من قنل احبويي عمر أيف 

هل   و)ع( مهر الزهراء يف  الحعذةما هو سذعر درام    ؟يف عصذرنا هها  )ع(ما هو مهر السذيد  الزهراء
 الحعذذذذةنم سذذذذعر الجرام  إ أم  والسذذذذنائ  أيالمام    الحعذذذذةاملهر هو سذذذذعر الجرام   يفسذذذذعر الجرام  

 ؟)املصا ( فالسعر فيهما فيم تحاوتاملسنو ة 

 ؟کلهاأ)البره ( محرم   هل نيتة الجرد 
 دهاد األسدي :املرسل

 پایان  زمانی چه و شودشروع شب قدر از چه موقعی است؟ یعنی پس از غروب، از چه زمانی شروع می
 یابد؟می

 آیا باز كردن رستوران برای فروش غذا جایز است؟
سرمه كشیدن در منزل  شوهر،آیا جایز است زن در برابر افراد نامحرم سرمه داشته باشد؟ آیا برای زن بی

 حرام است، عالوه بر خارج از منزل؟
 باعث میت مّس  مثال عنوان به كند؟می باطل نیز را روزه شود،آیا هر چه موجب واجب شدن غسل می

 شود؟می روزه بطالن
 .دهید توضیح لطفاً  چیست؟ دو این حکم شود؟آیا هنگام كمبود وقت، اذان یا اقامه یا هر دو ساقط می

 شود؟در چند سالگی نگاه والدین به عورت فرزندانشان حرام می
چقدر   ی حضرت زهرا در عصر حاضر چیست؟ قیمت یک گرم نقره از مهریه )ع(مهریه ی حضرت زهرا

 آن قیمت كه این یا است؟ سبیکه یعنی خام یاست؟ آیا قیمت یک گرم مهریه همان قیمت یک گرم نقره
 ( است و قیمت بین این دو با هم تفاوت دارد؟قالبی) شده ریزیقالب ینقره قیمت

 ( حرام است؟(2))طرطیر (1)جرجیر یآیا خوردن شاخه
 االسدی فرستنده: جهاد 

 
 طرطیر: تره تیزک )مترجم(. - 1
 اسید تارتاریک )مترجم(. – طرطیر: ُدردی خمر  - 2
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  .والحمد هلل رب العاملنيو بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

 الحجر الصادق. إلىوحدها من مياب الشم   ومن رمعاح 2٣هي ليلة  ليلة القدر  :1ت

 پاسخ:بسم الله الرحمن الرحیم، و الحمد لله رب العالمین.
 .باشدد تا فجر صادق میماه رمضان است و حدود آن از غایب شدن خورشی ۲۳شب قدر، شب  - ۱پاسخ 

 يجوز فت  مبعم وبيع البعام. :2ت

 باز كردن رستوران و فروش غذا جایز است. - ۲پاسخ 

النبر والببيذاح  أححذ  على التواضذذذذع والعمذل وتجنذي الكرب واحتكذال على الب  وبيذاح  :٣ت
  .عند البىن يههي النعم ويجلي الحقر والحادة

تشویق كردن به تواضع و عمل كردن به آن و اجتناب از تکّبر و توّكل به غیر. ولی از طرفی سرمستی   –  ۳پاسخ  
 . آوردمی پیش را پریشانی و فقر و كندمی زایل را هاو طغیان به هنگام ثروت، نعمت

 إلى هبى ل دع  أومسذم الكرب    إَا و  والحقر فهي من نعم اهلل على امل منالب  إلىوحا الحادة  
ْم ﴿دذذادة الصذذذذذواب ويذذه ذر ربذذم  لذةهذ   ْذرَبِ لَذعذَ

َ
َهاِب اأْل وَح الْذعذذَ ْدنَذى د 

َ
َهاِب اأْل َن الْذعذذَ ْم مذِ هذ  نذة ِهيذقذَ َولَذنذذ 

وحَ   .(1)﴾َيْرِدع 

او برسد یا طغیان پیشه كند، از جمله حتی فقر و حاجت آوردن به نزد دیگری در هنگامی كه تکبری به 
و عذاب ): كند یاد را پروردگارش و بازگردد صواب  یجاده به طریق این از تا است مؤمن بر الهی هاینعمت

 .(2)(ایشان بچشانیم، باشد كه بازگردند به تردنیا را پیش از آن عذاب بزرگ

وضذذذذعتذم يف النذذت لزودهذا فة يجذي عليهذا أح  إحولكن  وتعذذذذعذم ل ا  األدذانذي ح يجوز أح :٤ت
 تزيلم لتمرت أو لتلتقي م  املحارم.

 
 . 21السجدة:  -1
 .21سجده:  - 2
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جایز نیست زن به قصد نشان دادن به نامحرم سرمه بکشد ولی اگر در خانه و برای همسرش  - ۴پاسخ 
 سرمه بکشد، بر او الزم نیست كه هنگام خارج شدن از منزل یا دیدار با نامحرم آن را پاک كند.

 وز لب  املَتودة أح تعع الكحل يف النذت.يج :٥ت

 جایز است زنی كه شوهر ندارد در منزل سرمه بکشد. - ۵پاسخ 

م  املذت  أما ونم ينبل الصذيام وضذمن ما َ رت من تحصذيلأفقط ما َ رت يف الشذرائع   :٦ت
 فة ينبل الصيام. 

 به  را مطلب این من و است هروز  بطالن موجب امداشته بیان شرایع كتاب  در كه چهفقط آن - ۶پاسخ 
 .كندنمی باطل را روزه میت مّس  درضمن. امداده شرح تفصیل

 األَاحبمقذدار مذا ي دي بذم الر عذات فقط عنذدهذا يسذذذذقط  إح ضذذذذذاق الوقذت ولم ينَق  إَا :7ت
 وديت دونم. األَاحدوح  اإلقامة اح الوقت يسع  وإَا واإلقامةو

 اگر و شوداگر وقت، تنگ و فقط به مقدار خواندن نماز باقی مانده باشد، اذان و اقامه ساقط می - ۷پاسخ 
 . شودمی واجب اذان بدون یاقامه باشد، اذان بدون اقامه یاندازه به وقت

ح بمقذذدار العذذذذرورة من  إ -هحذذال األ -بنذذائهم ألى عورات إبواح ينظر األ ح حأاملحروُ  :٨ت
ح ينظف نحسذم من المي  ويب سذل ويرتدي َيابم أمكاح البحل  إصذن  بأَا  إشذابمو ف التنظيف وما

لى عورة البحذل إبواح النظر ح يتجنذي األأبوين عنذدهذا يجذي لى معونذة األإبنحسذذذذذم دوح الحذادذة 
 حنتحاء العرورة. 

ر ضرورت مثل تمیز كردن و والدین نباید به عورت فرزندان )كودكان( خود نگاه كنند مگر به مقدا - ۸پاسخ 
 والدین كمک به نیاز بدون خودش و بشوید و كند تمیز نجاست از را خودش تواندمانند آن. اگر كودک می

 .ورزند اجتناب  كودک عورت  به كردن نظر از باید والدین ضرورت، وجود عدم دلیل به بپوشد، لباس

خمسذذذمئة درهم فعذذذة  )ع( اح مهرها سذذذةم اهلل عليها من اهلل خم  الدنياو ومن علي    :٩ت
 َا  الدار اليت يتم الزوات فيها. أمم(و ومهرها يف هها الزماح 12.٥و ل درهم م قالني ونصف )
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پانصد درهم  )ع( از سوی خداوند، خمس دنیا و از سوی حضرت علی )ع(مهریه حضرت زهرا - ۹پاسخ 
 ایخانه اثاث  حاضر زمان در حضرت آن مهریه. باشدگرم( می۱۲.۵نقره بوده، و هر درهم دو و نیم مثقال )

 .گیردمی صورت ازدواج آن در كه است

 سعر المام )السنائ (. :1٠ت

 قیمت )نقره( خام )سبیکه(. - ۱۰پاسخ 

والبره  الهي هو و  لمأشذكال يف إالجرد  الهي هو قريي من نيتة الحجل املعروفة ح   :11ت
 شكال فيم. إح  يعاخ أننات صحراوي )وهو م  الجرد ( 

 أحمد الحسن   

. ندارد اشکالی دارد قرار معروف یتربچه یخوردن جرجیر )تره تیزک( كه نزدیک شاخه - ۱۱پاسخ 
 .ندارد اشکالی نیز( دارد تفاوت  جرجیر با و) است صحرایی گیاهی كه طرطیر خوردن همچنین

 احمد الحسن  

****** 

 : ازدواج، و حالل كردن آن بوسیله خدا ۳۳۳پرسش 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم: ٣٣٣ / السال

واملهدين وسلم   األئمةل محمد  آاللهم صل على محمد وو  السةم عليكم ورحمة اهلل وبر اتم
 .تسليماخ 

من ولد  حج    واألئمة  علياخ  أحشذذذهد  أو  ورسذذذول اهلل  محمداخ  أحشذذذهد  أو واهلل  إحح الم   أحشذذذهد أ
 .حمد واملهديني من ولد  حج  اهللأ أح شهدأو واهلل

يت ونو و  شذذذاء اهلل فكانت اإلدابة م يدة لهها األمر أريد القدوم عليم إح اهلل يف أمر  اسذذذتمرت 
 اإللهي. بالنور اس شار من  ألنم ح يمذي أبداخ  ؛ستأَن  وأس ش اقصدا سيدي ما دمت إمامي ح
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وموحي أنا قصذذذدت باب  فة تردني  سذذذيدي وسذذذ نصذذذرت وأعان  اهلل ملعرفت  وإتناع الحقاأنا 
أدر ذت  لقذد وأنذا وأعوَ بذاهلل من األنذا أتمىن أح أ وح خذادمذة لرتاب قذدميذ  الشذذذذريحتني وخذائنذة

هها  وححظم اهلل بعد اهلل سذذذذنحانم وتعالى  األنصذذذذار  الحمد هلل و اح الحعذذذذل ألحد  هريق الحق
أنا وهحلي محتادني إليم   ومَتوت ايح  لبحلي نحن ايح محرتقني وهو األنصاري  اح زودي وهو أب

يسذذرتني وح  أ مل هها البريق املنارا معم نويت أح أقرتخ عليم أح يحلل  مرة َانية وأح وأحي أح
نورني بنورا وإَا أَنت لي  سذذذذيدي وموحي ودام هها شذذذذرع اهلل يعذذذذرني أح أ وح زودة َانية ما

تردني خائنة  أح ح أردو وورضذا وليم وحجتم )ع( سذأنوي هها إح شذاء اهلل هالنة من اهلل تعالى رضذا 
 م أدر   يا سذيدي من دعلم اهلل خليحتم يف أرضذ  يا  وويحرت عن املكروبني يا من يبذ  املسذتبيثني

وأددادا   )ع(نصذذرا اهلل ومكن ل  إلهي آمني بحق ددا محمد وأنت الوالد بالنسذذنة لنا وموحي
 .والحمد هلل وحد  وحد  وحد  )ع(الباهرين

 وأيد حمد )ع(. اللهم ححم بمةئكت  املقربني  أ  محمد املهدي آلاللهم اححظ سذذذذيدي يماني  
وادعذل لذم من   ومنذنذاخ  وافت  لذم فتحذاخ  وعزيزاخ  وانصذذذذر  نصذذذذراخ  اللهم...  العذاملني رب بروخ القذدس يذا

السذذذاعة السذذذاعة السذذذاعة بحول  وقوت  يا  أرضذذذ اللهم ومكن لم يف  ونصذذذ اخ  سذذذلباناخ  لدن 
 .  ريم

 .واملهدين وسلم تسليماخ  األئمةل محمد آاللهم صل على محمد و

من ولد  حج    واألئمة  علياخ  أحشذذذهد  أو  ورسذذذول اهلل  محمداخ  أحشذذذهد  أو واهلل  إحح الم   أحشذذذهد أ
 .حمد واملهديني من ولد  حج  اهللأ أح شهدأو واهلل

  ahmed ali املرسل: 

 بسم الله الرحمن الرحیم 
 السالم علیکم و رحمة الله و بركاته، اللهم صل علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم تسلیمَا. 

 شهادت  و است خدا یدهم كه محمد فرستادهخدا معبودی نیست و شهادت میدهم كه جز شهادت می
مهدیین از نسل او  و احمد كه دهممی شهادت  و خدایند، هایحجت او نسل از ائمه و علی كه دهممی

 .خدایند هایحجت
! سرورم.  بود  آن  یدر كاری كه به خواست خدا قصد انجام آن را داشتم استخاره گرفتم و پاسخ، تأیید كننده

 زیرا كنم؛ مشورت  شما با و بگیرم اجازه شما از تا كنم تو آهنگ هستی، من امام شما كه هنگامی تا كردم نّیت
 .گرددنمی ناامید و محروم گاهند هیچ ك مشورت  الهی نور با كه كسی

درگاه تو را قصد   من بینا شدم و خداوند بر شناخت شما و پیروی از حق، مرا یاری فرمود. سرور و موالیم! من
 هایقدم  خاک  یخادمه  كه  كنممی  آرزو  ـمن  از  خدا  به  برممی  پناه  وـ  من.  مران  ناكام  و  مایوس  مرا  پس  امكرده
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 یکی بركت و فضل به متعال، و سبحان خدای از بعد این، و امخدا راه حق را درک كرده شکر. باشم تو شریف
 ایمشده جدا هم از اكنون ما و بود فرزندم پدر و من شوهر انصاری این. بود كند، حفظش خداوند كه انصار از
ن راه مبارک را با او ای دارم دوست من و هستیم او محتاج فرزندم و من. است كرده ازدواج او حاضر حال در و

( كند ازدواج من با) كند حالل دیگر بار یک مرا كه بدهم پیشنهاد او به امبپیمایم و كامل كنم. تصمیم گرفته 
 سرور.  است  روا  خدا  شرع  در  چیزی  چنین  كه  مادام  باشم،  او  دوم  همسر  من  كه  نکند  آشکار  و  كند  مخفی  مرا  و
 از  الله شاء ان و كنمو اگر شما به من اجازه دهی، اقدام به این كار می گردان نورانی مرا خود نور به! موالیم و

را خواهانم. امیدوارم مرا ناكام و دست خالی برنگردانی، ای   )ع(حجتش    و  ولّی   رضای  و  او  رضای  تعالی  خدای
ناكان! ای كسی كه خداوند او را جانشین خودش در زمینش اندوه اندوه یفریادرس بیچارگان و ای گشاینده

تمکینت  چون پدر هستی. خداوند تو را نصرت عطا فرماید و  قرار داده! مرا دریاب سرور و موالیم! تو برای ما هم
 و الحمد لله وحده وحده وحده. )ع( و اجداد طاهرت  )ص( دهد. الهی! آمین به حق جدت محمد

را حفظ فرما. خداوندا! او را در حمایت فرشتگان مقّربت قرار  )ع( خداوندا! سرورم یمانی آل محمد، احمد
یاری عزتمند خود، یاریش ده و خدایا! او را با ر ده و به روح القدس تأییدش كن، ای پروردگار جهانیان.... با

فتحی آشکار برایش فراهم فرما و از پیش خود برای او سلطنتی پیروزی آفرین مقرر گردان و او را در زمینت 
 . كریم ای قّوتت، و حول به اكنون،هم اكنون،هم اكنون،تمکین فرما، هم

 اللهم صل علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم تسلیمَا.
 شهادت  و است خدا یفرستاده محمد كه دهممی شهادت . نیست معبودی خدا جز كه دهمادت میشه

 او نسل از مهدیین و احمد كه دهمخدایند، و شهادت می هایحجت او نسل از ائمه و علی كه دهممی
 .خدایند هایحجت

 ahmed aliفرستنده: 

 بسم اهلل الرحمن الرحيمالجواب: 

 .واملهديني وسلم تسليماخ  األئمةل محمد آوصلى اهلل على محمد وو العاملنيوالحمد هلل رب 

 األختنيلم يكن هناا عارُ يجعلم محرم ) الجمع بني  إحوفقكم اهلل ملا يرضذذيمو الزوات  
 ما شابم( فهو حةل اهللو فأسأل اهلل لكم التوفيق والعافية. أو

 هذ ق  1٤٣٠ - حمد الحسنأ

 حیمپاسخ:بسم الله الرحمن الر 
 و الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم تسلیمًا. 
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 مانند ) كند حرام را ازدواج كه وضعیتی اگر. فرماید عطا توفیق است، رضایش مورد چهخداوند شما را بر آن
خدا است. از خداوند برای شما توفیق و ه باشد، حالل نداشت وجود( آن نظایر یا خواهر دو با زمانهم ازدواج

 .نمایمعافیت مسئلت می
 هـ.ق ۱۴۳۰ - احمد الحسن 

****** 

 نماز نیابتی و به زیر سایه رفتن در حج و شروط متعه  ، روزه ی: سؤاالتی درباره۳۳۴پرسش 

 :٣٣٤ / السال

فهل   والصذةة خرت منم ما ينقع الصذةة  أَناءويف   وَح وأقام ودخل يف الصذةةأم من   إنسذاح -1
 الوضوء. إلينم سيب  املجل  حذ  يههي إمع العلم  ؟بعد الوضوء واإلقامة األَاحيجي عليم 

نماز است از  یانسان مؤمنی اذان و اقامه گفت و وارد نماز شد. در حین نماز، چیزی كه باطل كننده - ۱
او سر زد. آیا پس از وضو گرفتن، اذان و اقامه بر او واجب است؟ با توجه به این كه وضعیت نشستن او تغییر  

 ود كه وضو بگیرد. ر خواهد كرد زیرا وی می

من کل  أياماملسذتحي فيها الصذيام م ل ال ةَة    األيامم من يصذوم صذيام وادي ويف   إنسذاح  -2
 ؟األيامهل يقع لم َواب الصيام املستحي يف هه  ف وشهر وأيام َي الحجة

گیرد و در ایامی كه روزه گرفتن در آنها مستحب است، مثل سه روز ای واجب را میهانسان مؤمنی روزه  -  ۲
 ود؟ شمستحبی این ایام برای او نوشته می یار است. آیا ثواب روزهدلحجه نیز روزهاهر ماه و ایام ذی

وختمتني قرآح لم   األدرةوصذذذةة نيابة مقنوضذذذة   وعدة سذذذنني وشذذذهور صذذذيام  عدةيف َميت   -٣
مقنوضذذذذة. وکها بناتي کنة يصذذذذمن ويصذذذذلني دارة وقد ة   األدرةمالم أي    يکتمة وکل َل

صذلي نيابة ادارة ويف َمتها امرأة م منة تصذوم وت   هل و ايحو إليکوح يف َمتهنة باقي ) ها(  
عن  أزالو مبذاقي ألدذل املعذشذذذذذة يف کرامذة بعيذداخ عن اللئذام الذهين اسذذذذتولوا علی عروشذذذذکم و

يذابن الرحمذة  فيذا سذذذذيذدي ووحللوا حرامکم وحرموا حةلکم ومراتنکم اليت رتنکم اهلل فيهذا
رني بذأم  ويذابن مکذم ومنی واملهذداة والنعمذة املسذذذذذداة   وعلم  بعلمذ  اوريذا بن هذم واملحکمذاتو م 
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وما معی من هها العمل واملال مقابلم   خه بيدي للمروت ِمن کل حرام وأع  بالولوت يف کل حةل.
  ؟کيف هو

وبما    ي الوسذذذباء لذسذذذوا م منني بأ   عبوني َلأن  يأح اله   علم بهلأمع العلم سذذذيدي وأنت 
 العالم.موات املنوب عنهم واهلل وکها األ ودئت بم علی حد علمي

م و نیز دو ختم قرآن كه امن چند ماه روزه بر گردنم هست و چند سال نماز نیابتی كه اجرت آن را گرفته  -  ۳
ورند و مقداری آم. دخترانم نیز روزه و نماز استیجاری به جا میااینها را گرفته  یم و اجرت همهاهنوز تمام نکرده

ورد و آنیابتی استیجاری به جا می یزن مؤمن نیز نماز و روزه آنها تا كنون باقی مانده است. یک یبر ذّمه
ای هاو باقی مانده است، برای زندگی كریمانه و به دور از فرومایگانی كه فرومایگان بر تخت یچیزی بر ذمه

رام ا را به شما داده است دور كردند و حهان كه خداوند آن رتبهتند و شما را از مقام مخصوصاشما مسّلط شده
هدایت و تار و پوِد نعمت! ای فرزند مکه و  یان را حالل نمودند. سرورم! ای فرزند هدیهتشما را حالل و حرام

منا! ای فرزند طه و محکمات! امرت را به من برسان و با علمت مرا تعلیم نما. دستم را برای خارج شدن از 
ه از این كار انجام شده و مالی كه در مقابل چن. آنم كاا بگیر و برای درآمدن به هر حاللی یاریهتمام حرام

 آن دریافت شده است، چه وضعیت و چه حکمی دارد؟
ا، تا هند یعنی واسطهاسانم كسانی كه آن را به من دادهر آقای من! در حالی كه شما داناتری، به اطالع می

ن امواِت نیابت شده از سوی آنها نیز همین ی ایمان ندارند. همچنیاه آوردهچآنجا كه خبر دارم، به شما و به آن
 ند و خداوند داناتر است!اگونه

حرام لعمرة التمتع بعذد اإلومرة حجذة احسذذذذةم   وني حججذت بذذت اهلل الحرام َة  مراتأهو  -٤
 ؟ فما الحکم يف َل ورکيت وزوديت وبناتي يف سيارة ممالف لدين اهلل وتظللت

فمذا  يعذذذذاخ أوتظللذت بعذد عمرة التمتع   ؟فمذا حکم النيذابذة من الح   ونيذابذة بذأدرة  والح  ال ذالذ 
دنی الحذل نيذابذة تبوعذاخ وکلهنة أويف الح  ال ذاني عملذت خم  عمرات محردة من    .الحکم يف َلذ 

 ؟ حرام فما حکم َلفيهنة تظليل بعد اإل

 یعد از احرام برای عمرهم. یک بار حج واجب بود و من بامن سه بار حج بیت الله الحرام به جا آورده - ۴
تمتع، خودم و زن و دخترانم سوار ماشینی شدیم كه وضعیتش بر خالف دین خدا بود و به زیر سایه رفتیم. 

 حکم این كار چیست؟
تمتع نیز زیر سایه رفتم؛   یحج سوم، حج نیابتی و استیجاری بود. حکم نیابت در حج چیست؟ پس از عمره

مفرده انجام دادم كه با حداقل اعمال از احرام خارج شدم، به طور  یعمرهحکم آن چیست؟ در حج دوم پنج 
 آنها پس از احرام زیر سایه رفتم. حکمش چیست؟  ینیابتِی مستحبی و در همه
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فلو   وح للمتعة لها سذذنعني شذذرهاخ...(إ) :)ع(  احمام الصذذادق  اعن دد وروی املحعذذل بن عمر -٥
هو الشذذذرت الهي بتملحم  ي ماأبذنتها وما هو منها رکن من العقد وماهو وادي وما هو مسذذذتحي 

 ؟ينبل العقد ويص  سحاحاخ 

مفضل بن عمر از جّدت امام صادق )ع( روایت كرده است كه: )متعه، هفتاد شرط دارد....( لطفًا اینها  - ۵
اشد؛ بود و كدام واجب و كدام یک مستحب میشمیرا بیان فرما و بفرما كدام یک در عقد، ركن محسوب 

 ردد؟گیعنی كدامین شرط است كه با تخّطی از آن، عقد باطل و به زنا تبدیل می

علی امرأة ملدة سذنتني ولم يکن معهما َال  بسذيي رروو خاصذة  اخ م قت  اخ دری عقدأردل  -٦
فما   ونحصذذذال عنهمسذذذرتم من اإلأ  علی  وکها الردل حرصذذذاخ   وهلها وأوحدها بالهاتأباملرأة خوفاخ من 

 ؟ الحکم يف َل
  محمد :املرسل

مردی یک زن را به مدت دو سال به عقد موقت خودش درآورده و با این دو، نفر سومی نبوده است؛ به  - ۶
دلیل شرایط خاصی كه زن داشته مثل ترس از خانواده و فرزندانش. مرد نیز به جهت اهتمام شدید نسبت به 

 چیست؟ آن حکم. است داشته نگه مخفی را قضیه گردد، جدا آنها از شود مجبور مبادا كه این و اشخانواده
 فرستنده: محمد 

  .والحمد هلل رب العاملنيو بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

 هو الهي ترا موضع سجود  معرضاخ   واإلقامة  األَاحالهي يعيد    واإلقامة. إنما  األَاحيعيد    ح:  1ت
عمل آخرو وهها امل من ترا موضذع سذجود  فقط للوضذوء للصذةة فهو لم يعرُ عن   إلىعن الصذةة  

 الصةة لعمل آخر.

 بسم الله الرحمن الرحیم، و الحمد لله رب العالمین. پاسخ:
 ترک  را  اشسجده  موضع  كه  كنداذان و اقامه را اعاده نکند. كسی اذان و اقامه را تکرار می  -  ۱پاسخ سؤال  

 نماز  وضوی  برای  فقط  مؤمن  این  كه  آن  حال.  است  برگردانده  روی  نماز  از  دیگری،  كار  به  ختنپردا  برای  و  گفته
 است.  نگردانیده روی نماز از دیگر، كاری انجام برای او و كرده ترک را اشسجده موضع

 شاء اهلل نعم.إح  :2ت

 به خواست خدا بله. - ۲پاسخ سؤال 
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 اإلن حد من أح لم يحعذذذذرها  إحا و و( دائزبصذذذذوت )دهراخ  على قراءة القرآح  األدرخه أ :٣ت
 ترونم من م م  الجن.   نم يحعرها من حإف

دریافت اجرت برای قرائت قرآن با صوت )صدای بلند( جایز است حتی اگر انسانی نزدیک   -  ۳پاسخ سؤال  
 .بینیدنمی را آنها ماش كه آینداو نباشد؛ چرا كه از مؤمنان جن، كسانی نزد او می

 إنها نتم تجهلوح   إحدر فيما مىضذ أمن صذوم وصذةة مقابل    أديتم ء عليكم فيما    وح :ت
   .)ع(بذتم وأهل )ص(سنة عن النل أوبدعة ولم تشرع يف قرآح 

 دانستید نمی  اگر  نیست،  شما  بر  چیزی  اید،نماز و روزه در برابر دریافت اجرت،قباًل ادا كرده  از  چهپاسخ: در آن
 تشریع نشده است.  )ع( و اهل بیت او پیامبر)ص(  از منقول سّنت یا قرآن در و است بدعت اینها كه

)الهين ماتوا على وحية حجة اهلل يف  األمواتدر من صذذذوم وصذذذةة عن أما قنعذذذتم عنم   أما :ت
وزودتذ  وبنذاتذ  واملرأة امل منذة  أنذت إحصذذذذاء منذ   فذأردومن تجهذل حذالهم( ولم ت دو   أوزمذانهم 

وهم  أخربتهمامل منوح بالتصذدق باملنل  عندما يصذلهم العدد من  وقد   إخوت شذاء اهلل سذيقوم    حإو
 بانتظار دواب . 

انت و آن زن مؤمنه، آن اجرتی را كه به جهت ادای روزه و نماز برای پاسخ: لطفًا شما و همسرت و دختر 
 را آنها وضعیت كه كسانی یا مردند زمانشان در خدا حجت والیت بر كه كسانی) ایداموات دریافت كرده

شما ی سو  از عدد كه وقتی شما، مؤمن برادران الله شاء ان. كنید شمارش اید،ننموده ادا را آنها و( دانیدنمی
 .شمایند پاسخ منتظر آنها و امبه آنها برسد، این مبلغ را صدقه خواهند داد. من آنها را باخبر كرده

در عن القعذذاء عنهم أالهين قنعذذتم   األمواتقعذذاء الصذذةة والصذذوم عن  أيعذذاخ ويمكنكم  
تنوي القعذذاء   ايحبدعة( ولكن    األدرالصذذةة والصذذوم مقابل  أح نتم تجهلوح   إح)یفيما معذذ 

 .اهلل ح ألدل األدر الهي قنعتم فيما مىض إلىهم قربة عن

 اگر)  ایدكرده  دریافت اجرت   برابرشان  در  و آورده جا به  گذشته  در كه  اموات   برای  روزه و  نماز  قضای از  چهآن
 قضای  توانیدمی  اكنون  اما  ندارد  اشکالی(  است  بدعت  روزه  و  نماز  قضای  دربرابر  اجرت   دریافت  كه  دانستیدنمی

 .ایدكرده دریافت اجرت  عنوان به قبال كه مالی برابر در نه آورید جا به خداوند به نزدیکی نیت با را ایشان
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فلو   وشذذهر ألفوبالنسذذنة لقعذذاء الصذذةة فالقعذذاء يف ليلة َة  وعشذذرين من رمعذذاح يعدل  
شذهر يكحيم قعذاء يوم واحد يف  ألفحا   أوعشذر سذنني  أوسذنة قعذاء   اح يف َمة شذمص م ةخ 

  .ليلة القدر 

 یدر خصوص قضای نماز، قضا در شب بیست و سوم ماه رمضان برابر با هزار ماه است، و اگر بر ذمه
 را او قدر شب در روز یک قضای باشد، قضا نماز ماه هزار حتی یا سال ده یا سال دو مثال عنوان به شخصی

 . كندمی كفایت

 بالحق.  إيمان محرم قنل  وأنت ء علي  من التظليل  الح  نيابة بأدر دائزو وح :٤ت

حج نیابتی با دریافت اجرت، جایز است و اگر شما قبل از گرویدن به حق، در حال احرام  - ۴پاسخ سؤال 
 . نیست شما یزیر سایه رفته باشی، چیزی بر عهده

ل اهلل وقوتذم وبمشذذذذذئتذم سذذذذنحذانذم ب  هيكذل الحق بحوأدئذت حنقع هيكذل النذاهذل و
فإح  وما ح هاقة لكم بم  أل لحكمولم أأِت  وشذذذذاء اهللإح وبمعونتكم للحق وبحملكم للحق 

وهي فبرة اهلل اليت داء بها   و)ع( هي الشذذذذريعة السذذذذمحاء  إبراهيم  األههر وأبيكمشذذذذريعة أبذنا  
َعهَ )ص(رسذول اهلل محمد سذْ َيْت َربةَنا ﴿ح ي َكل ف  ا ة  نَْحسذاخ ِإحة و  َيْت َوَعَلْيَها َما اْ َ سذَ ا َلَها َما َ سذَ

راخ َ َما َحَمْلَتم  َعَلى الةِهيَن ِمنْ  نَا َربةَنا َوح َتْحِمْل َعَلْيَنا ِإصذْ
ْ
ْخَبأ

َ
ْو أ

َ
ذَنا أ َقْنِلَنا َربةَنا َوح  ح ت َ اِخْهنَا ِإْح نَسذِ

ِم َواْعف   ا بذذِ
َة َلنذذَ اقذذَ ا ح هذذَ ا مذذَ ْلنذذَ ا َعَلى الَْقْوِم ت َحم  ْرنذذَ انْصذذذذ  ا فذذَ َت َمْوحنذذَ نذذْ

َ
ا أ ا َواْرَحْمنذذَ ا َواْمِحْر َلنذذَ َعنذذة

 .(1)الَْكاِفِريَن﴾

 كمکی   با  و  سبحان  خداوند  مشیت  و  قّوه  و  حول  به  را  حق  هیکل  و  شکنم  هم  در  را  باطل  هیکل  تا  اممن آمده
 چه آن به را شما كه امنیامده. سازم بنا الله شاء ان اید،دوش گرفته بر حق از كه باری و دارید حق به شما كه

شریعت سهل و آسان بوده و این   ابراهیم )ع(  حضرت  شما،  و ما پاک  پدر  آیین.  سازم  مکّلف  ندارید، را طاقتش
مکّلف   طاقتش  یخدا هیچ كس را جز به اندازه)همان فطرت الهی است كه حضرت محمد آن را آورده است:  

 فراموش  اگر ما، پروردگار ای. است خودش آِن  از هایشبدی و او خود آِن  از كس هر هاینیکی. كندنمی
 تکلیف  ما از پیش هایامت بر كه گونه آن ما، پروردگار ای. نمک بازخواست را ما ایم،كرده خطا یا ایمكرده

 
 . 286البقرة:  -1
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داریم بر ما تکلیف مکن، گناه ما ببخش و ما را ن را طاقتش كه را چهآن و منه ما بر گران تکلیف نهادی، گران
 .( 1)(بیامرز و بر ما رحمت آور كه تو موالی ما هستی؛ پس ما را بر گروه كافران پیروز گردان

 حبد يف الزوات الدائم وامل قت من: :٥ت
 اإلشهاد أو اإلشهار )اإلعةح(. -1

اإلشذذذذهذار واإلعةح فيكوح بعذد إيقذاع العقذد وقنذل  وأمذاويكوح اإلشذذذذهذاد بشذذذذاهذدين عذدلني.  
 ويتحقق بما يسمى عرفاخ إشهار وإعةح  الدعوة إلى وليمة العرس وما شابم. والدخول

 . رأشهقل مدة للزوات امل قت ستة أو -2
مكتمل وسذيقوم امل منوح بنشذر    اإلسذةموشذاء اهلل يف  تاب شذرائع  إح  تجد   أ ث وتحصذيل  

    .شاء اهللإح عن قريي 

 :از است عبارت  است، الزم دایم و موقت ازدواج در چهآن - ۵پاسخ سؤال 
 اشهاد )شاهد گرفتن( یا اشهار )آشکار و اعالن كردن(. - ۱

 و باشد،می دخول از قبل و عقد انجام از پس نیز اعالن و اشهار. گیرداشهاد با دو شاهد عادل صورت می
 گردد. می محقق آن، مانند و عروسی یولیمه به دعوت  مانند گویندمی اعالن و اشهار عرف، در چهآن با

 كمترین مدت ازدواج موقت شش ماه است. - ۲
شرح بیشتر را ان شاء الله در كتاب شرایع االسالم خواهید یافت. این كتاب در حال تکمیل شدن است و 

 ان شاء الله به زودی مؤمنان آن را منتشر خواهند كرد. 

و اإلشذهاد   يصذعي ( لكن حاإلعةح)  اإلشذهار ربما يصذعي   أنتويف هه  الحالة اليت َ رتها   :٦ت
 إَنات  أوعند العذذذرورة    إح  األمرويويص الشذذذاهدين بكتماح    اإلشذذذهادفذسذذذتأنف العقد معها مع 

 الحقوق.
 أحمد الحسن

 سخت اشهاد ولی باشد دشوار( اعالن) اشهار شاید ای،در این حالتی كه شما بیان نموده - ۶پاسخ سؤال 
 اثبات   یا  ضرورت  وجود  صورت   در مگر آن  كتمان  به را شاهد  دو و  بگیرد سر  از  اشهاد  با  را  زن  آن  با عقد.  نیست

 . كند سفارش حقوق،
 احمد الحسن  

 
 . 286بقره:  - 1
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 : فضیلت نماز در برخی مساجد ۳۳۵پرسش 

 تيت إلى )قال:   وعن علي بن محمدو عن سذذذذهل بن زيادو عن محمد بن الرياح:  ٣٣٥  / السذذذذ ال
يف املسذذذذجد الحرام أو يف مسذذذذجد  (1)  من صذذذذةتم الممسذذذذني ردل يقوذذذذ شذذذذذئاخ  :)ع(  أبي دعحر

أتحسذذي لم الر عة على تعذذاعف ما داء عن آبائ  )عليهما   وأو يف مسذذجد الكوفة  )ص(الرسذذول
  (2)  السذةم( يف هه  املسذادد حا يجزئم إَا  انت عليم عشذرة آحو ر عة أح يصذلي مائة ر عة

ع  ؟و يف يكوح حالم وأو أقل أو أ ث   فأما أح يكوح تقصذ اخ  و)ع(: يحسذي لم بالعذعف (٣) فوق 
 .(٥)( و هو إلى الزيادة أقرب منم إلى النقصاحفة يحعل (٤) من الصةة بحالها

نامه نوشتم و از آن  )ع( از علی بن محمد از سهل بن زیاد از محمد بن ریان نقل شده است: به امام جواد
 در  یا الحرام  مسجد  در  را  اشركعت نمازهای واجب و مستحب روزانه  ۵۰  از  هاییحضرت پرسیدم مردی بخش

تان در مورد ثواب چند پدران از كه روایاتی به توجه با آیا. خواندیا در مسجد كوفه قضا می النبی )ص( مسجد
 د؟شوبرابِر نماز خواندن در این مساجد نقل شده، هر ركعت نماز او به جای چند ركعت نماز قضایش حساب می

 و بیشتر؟ یا كمتر یا بخواند، مساجد این در نماز ركعت صد قضا، نماز ركعت هزار ده جای به تواندمثاًل می
یحسب له بالضعف، ))ع( در پاسخ به سؤال او با قلم شریفش نوشتند: جواد  امام است؟ چگونه او وضعیت

ثواب او چند برابر ؛ الزیادة أقرب منه إلی النقصانفأما أن یکون تقصیرًا من الصالة بحالها فال یفعل، هو إلی 
است ولی به تعدادی كه نماز از او قضا شده باید به جا آورد و این كه ثواب در این مساجد چند برابر است، 

 ( 6)بخواند(. نماز كمتر كه این نه بخواند نماز بیشتر( ها)یعنی( بهتر است كه )در این مکان

ما من عند صذال   ...: )قال يف حق مسذجد الكوفة وبي عند اهلل )ع(عن هاروح بن خاردةو عن أ
ملا أسذرو اهلل بم قال لم دربئيل )ع(:  )ص(حا أح رسذول اهلل ووح نل إح وقد صذلى يف مسذجد  وفاح
وإح الصذذذذةة املكتوبة فيم أنت مقابل مسذذذذجد  وفاح ...   وتدري أين أنت يا رسذذذذول اهلل السذذذذاعة

 
 صالة الخمسین هي الصالة الواجبة الیومیة باالضافة نوافلها وصالة اللیل.  1-
 ركعة. 1٠,٠٠٠ركعة =  1٠٠٠ركعة ×  1٠٠أي تکون كل ركعة تعادل ألف ركعة؛ فیکون  2-
 .فوقع: أي أجاب بقلمه الشریف  ٣-

 وفی المرآة "لحالها".  -4
 . 19ح 4٥٥ص  ٣ج :للشیخ الکلیني  -كتاب الکافي  ٥-

 .19ح  4٥٥ص  ٣كافی شیخ كلینی: ج  - 6
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وإح الجلوس فيم بب  تةوة وح َ ر  ونافلة فيم لتعدل خمسذذذمائة صذذذةةوإح ال ولتعدل ألف صذذذةة
 . (1)( ولو حنواخ  ألتو لعنادة ولو علم الناس ما فيم 

در حّق مسجد كوفه فرمود: )... ما من عبد صالح وال نبي إال  صادق )ع( امام: گویدهارون بن خارجه می
وقد صلی في مسجد كوفان، حتی أن رسول الله  لما أسری الله به قال له جبرئیل : تدري أین أنت یا رسول 
الله الساعة، أنت مقابل مسجد كوفان ... وإن الصالة المکتوبة فیه لتعدل ألف صالة، وإن النافلة فیه لتعدل 

.... هیچ ؛ ائة صالة، وإن الجلوس فیه بغیر تالوة وال ذكر لعبادة ولو علم الناس ما فیه ألتوه ولو حبواً خمسم
 خداوند وقتی حتی. باشد گزارده نماز كوفه مسجد در كه این جز است نبوده پیامبری هیچ و شایسته یبنده

 مقابل تو هستی؟ كجا اكنون دانییا میرا به معراج برد، جبرئیل به او گفت: ای رسول خدا! آ الله )ع( رسول
 نشستن  و نماز پانصد با معادل مستحبی نماز و هزار یک با معادل آن در واجب نماز و.... هستی كوفه مسجد

 در دانستند،جد است میمس این در كه را فضیلتی مردم اگر و است عبادت  ذكر، و قرآن تالوت  بدون آنجا در
  .(2)باشد( خیزسینه صورت به چه اگر گشتندمی حاضر آن

من  اح يف َمتم قعذذاء  إح  وأبنائ   آبائ فهل معىن هها سذذيدي صذذلوات اهلل علي  وعلى   :1س
 إَاأي  ؟ي ديها يف مسذجد الكوفة املعظم فسذوو تعذاعف لم أحو اح يريد   و(٣)  صذةة مكتوبة

فهل صذذذةة مئة ر عة يف مسذذذجد الكوفة  ور عة قعذذذاء آحو اح شذذذمص مبلوب عشذذذرة  
 ؟ح أم ور عة اليت  انت يف َمتم آحوستجزي عن العشرة 

سرورم! صلوات خدا بر تو و بر پدران و فرزندانت باد. آیا این به آن معنا است كه اگر كسی قضای   -  ۱سؤال  
 اگر  یعنی  شود؟رابر حساب مینماز واجب بر گردن داشته باشد و آن را در مسجد معظم كوفه به جا آورد، چند ب

 ده آن معادل آورد، جا به كوفه مسجد در نماز ركعت صد اگر باشد، داشته قضا نماز ركعت هزار ده شخصی
 خیر؟ یا دارد ذمه بر كه است ركعتی هزار

من الصذذذذةة   فذأمذا أح يكوح تقصذذذذ اخ  ...)  األولى:النذاقر )ع( يف الروايذة    اإلمذاممعىن قول  مذا: 2س
 ؟(بحالها فة يحعل

 
 . 491 –  49٠ص  ٣الشیخ الکلیني: ج -الکافي  -1
 . 491و  49٠ص  ٣كافی شیخ كلینی: ج  - 2
 الصالة المکتوبة أقصد بها الصالة الخمسة )الصبح والظهرین والعشائین( باالضافة لصالة االیات. -٣
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... فأما ان یکون تقصیرا من ).از این عبارت چیست:  در روایت اول، منظور سخن امام باقر)ع( - ۲سؤال 
 به همان شکل باشد، وگرنه انجامش ندهد(؟ باشد داشته ای.... اگر نماز فوت شده؛ الصالة بحالها فال یفعل

ومسذذذذجذد   ومسذذذذجذد السذذذذهلذة :يف کذل من) ذها(  مذاَا تعذدل الرکعذة الواحذدة الواحذدة   :٣س
  أبوومسذذجد    و)المبوة( بذذذذذذذ   املسذذمىالنصذذرة    )ع( يفنيامل من أم ومسذذجد   وصذذعصذذعة بن صذذوحاح

 ؟ومسجد دمكراح  (1)املهديني يف النصرة 
 املرسل: الشيخ دهاد األسدي

یک ركعت در هر یک از این مساجد برابر با چند ركعت در مسجد سهله، و مسجد صعصعة بن  - ۳سؤال 
در بصره به نام »الخطوة« و مسجد ابوالمهدیین در بصره و مسجد  صوحان، و مسجد امیرالمؤمنین)ع(

 باشد؟جمکران، می

 فرستنده: شیخ جهاد االسدی 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

 .الحمد هلل رب العاملنيو وصلى اهلل على محمد وآل محمد األئمة واملهديني وسلم تسليماخ 

 شاء اهلل.إح سيأتي التحصيل يف حينم  -

 يهمل الصذذذذةة متكةخ على القعذذذذاء يف هه  املسذذذذادد فهها عملم م  صذذذذحي  وح أح أي -
 تحسي لم بالععف.

تحصذيل فعذل بععذها فسذيأتي يف  أما وفعذلها  واألوصذياء  يياءاألنللمسذادد اليت صذلى بها   -
 شاء اهلل.إح حينم 

 أحمد الحسن

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

 ش خواهد آمد، ان شاء الله.تتفصیل آن به وق -

 
 أقصد المسجد الواقع في البصرة منطقة حي الزهراء. -1
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صحیح نیست كه فرد به اتکای قضا در این مساجد، نسبت به نماز كاهلی كند و برای او چند برابر یعنی  -
 . شودحساب نمی

 به  مساجد این از برخی فضیلت شرح اما دارند فضیلتی اندمساجدی كه انبیا و اوصیا در آن نماز گزارده -
 . الله شاء ان آمد، خواهد وقتش

 احمد الحسن 

****** 

 ها: تقسیم میراث و حکم خوردن ماهی تن و میگو و برخی گوشت ۳۳۶پرسش 

لم آ والصذذذةة والسذذذةم على سذذذيد املرسذذذلني محمد و  وبسذذذم اهلل الرحمن الرحيم:  ٣٣٦  / السذذذ ال
 الباهرين.

 ل اهلل فردم(عجاإلمام )سذةم تام بودود موحنا ..   م اهللظحمد الحسذن ححأسذماحة السذيد   إلى
 .امل يد باهلل

 اله الطاهرین. و محمد المرسلین سید علی السالم و الصالة و الرحیم الرحمن الله بسم
كه مورد تأیید  به جناب سید احمد الحسن كه خدا نگهدارش باشد و با سالم كامل به موالی ما امام )ع(

 خدا است.

لهذا  إحعلمذا  ؟ يف توزع هذد  الرتيكذة وتوفذت وتر ذت تريكذة مهمذة امرأة :1 سذذذذ ال رقم
 أوحد(؟بنتاح وَة  أبناء )وخمسة  أمزوت و

 به توجه به است چگونه او ارث  تقسیم ی: زنی فوت شده و ارث بزرگی به جا گذاشته است. نحوه۱سؤال 
 .دارد باشد،می دختر دو و پسر سه شامل كه فرزند پنج و مادر، شوهر، او كه این

 --CREVETTE  والروبياحو  -THON-حم السذذذم  من فصذذذيلة التوحل  أ ل :2رقم   سذذذ ال
 ؟حرام أمحةل 

 : خوردن ماهی ُتن و میگو، حالل است یا حرام؟ ۲سؤال 
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اليت تنذذاع بذذالنلذذداح العربيذذة  -األبيع و األحمرمن النوع  -اللحوم البريذذة  :٣سذذذذ ال رقم 
هذل يجوز شذذذذراءهذا  -SUPER MARKET-التقليذديذة والعصذذذذريذة  اإلسذذذذةميذة بذاألسذذذذواق و

 ؟واستهة ها

 مصرف  و خرید توانمی را شودمی عرضه هاماركت سوپر در كه قرمزی و سفید ی: آیا گوشت تازه۳سؤال
 كرد؟

 رو وفاة ددتكم سذذذيدة نسذذذاء العاملني فاهمة هب أدور ماهلل   أعظمو  خدزا م اهلل خ ا
هلل   ناإو  .(قدس سذذرهما)والسذذةم وححيدها روخ اهلل املوسذذوي الممي     الصذذةة آلهاالزهراء عليها و

 والسةم عليكم ورحمة اهلل تعالى وبر اتم.  و رادعوح إليم وإنا
 .املبرب –الدار النيعاء  ALI haj املرسل:

و پسرش روح  تان را در یاد مادرتان سرور زنان دو عالم، فاطمه زهراخدا به شما جزای خیر دهد و پاداش
 الله الموسوی الخمینی زیاد گرداند.

 و انا لله وانا الیه راجعون. 
 بركاته. و تعالی الله ورحمة علیکمم والسال

 مغرب  -فرستنده: بیضاء 

 بسم اهلل الرحمن الرحيمالجواب: 

 .وصلى اهلل على محمد وآلم األئمة واملهديني وسلم تسليماخ  والحمد هلل رب العاملني

 والناقي لألبناء لله ر م ل حظ األنثيني. وم سدسولأل وللزوت ربع :1

 اخوسهم  1٦م منها  ولأل  اخوسهم 2٤للزوت منها    اخوسهم  ٩٦والتقسيم يكوح بأح تقسم الرت ة إلى 
  .(7+7أسهم ) 7ولكل بنت  و(1٤+1٤+1٤) اخ سهم 1٤ولكل ولد من ال ةَة 

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

 كه است فرزندان برای ماندهباقی. ششم یک مادرش. برد: همسر او یک چهارم ارث را می۱جواب سؤال 
قسمت تقسیم شود:  ۹۶ به ارث كه است صورت این به بندیتقسیم ینحوه. بردمی ارث دختر برابر دو پسر

و هر یک از  (۱۴+ ۱۴+  ۱۴قسمت ) ۱۴قسمت و هر یک از سه پسر او،  ۱۶ مادر برد،قسمت می ۲۴همسر 
 .برند( می۷+ ۷قسمت ) ۷دو دختر او، 
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 التونة والروبياح حةل. :2

 : ُتن و میگو حالل است.۲جواب سؤال 

 من املجذازر  اخ     حة أل ؛بذالنسذذذذنذة للذددذات يجذي التذدقيق يف مصذذذذذدر  )صذذذذحذة تذه يتذم( :٣
والته ية حبد أح تكوح   ويسذتمدموح السذكني ايلي يف الته ية ويعتربونها ته ية شذرعية

فة يمكن احعتماد على ودودها يف أسذذواق املسذذلمني فيما يمص حلية لحم   وبيد املسذذلم ح بايلة
 من صحة الته ية باليد ح بايلة. لةهمئناحما لم يتم التدقيق والنح  الددات والبيور 

 ها، : در مورد مرغ باید منبع تولید آن )درستی ذبح آن( بررسی شود زیرا بسیاری از كشتارگاه۳جواب سؤال 
 شرعی  ذبح  كه  حالی  در  كنندمی  محسوب   شرعی  ذبح  را  آن  و  كنندمی  استفاده  ذبح  برای  خودكار  آالت ماشین  از

 آن بر تواننمی مسلمین، بازار در وجودش ِصرف به پس. شود انجام ماشین با نه و مسلمان دست به باید
الل بودن گوشت مرغ و پرندگان دارد كه باید بررسی دقیق انجام شود تا ح به اختصاص این و كرد اعتماد

 صل گردد.اطمینان از صحت ذبح آن كه با دست انجام شده باشد نه با ماشین حا

أمذا بذالنسذذذذنذة للنقر واألمنذام فيمكن اح تحذاء بكةم النذائع إح  ذاح مسذذذذلمذاخ وحصذذذذذل 
فنالنسذذنة للحوم الحمراء أو لحوم النقر والبنم يمكن  واحهمئناح بصذذحة الته ية من  ةمم

  احعتماد على ودودها يف أسواق املسلمني فيما يمص حليتها.

 ذبح  صحت از كالمش با بتوان و باشد مسلمان اگر فرشنده سخن هب تواناما در مورد گاو و گوسفند، می
نند گاو و گوسفند، اگر در بازار مسلمانان عرضه ما  قرمز  هایگوشت  مورد  در  بنابراین.  كرد  اكتفا  یافت،  اطمینان

 .نمود اعتماد آن به توانمی شود،می

 والدنيا ودننكم شرهما.ودزا م اهلل خ اخ وعظم أدر م ووفقكم لم  ايخرة 
 أحمد الحسن

تان را زیاد گرداند و خیر آخرت و دنیا را نصیب شما گرداند و شما را و خدا به شما جزای خیر دهد و پاداش
 از شّر این دو، بازدارد.

 احمد الحسن  
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 جمعه  غسل و سوء  علمای   مجالس در  حضور تقیه، نماز،   مال، انفاق  یدرباره  هایی: پرسش ۳۳۷پرسش 

  بسم اهلل الرحمن الرحيم: ٣٣7 / السال

  .واملهديني وسلم تسليماخ  األئمةل محمد آوسلم على محمد و اللهم صل  

 و أددد لكم النيعة سذي دي وأسذألكم الدعاء لي ودميع أهلي  والسذةم عليكم سذيدي وموحي
ا معكم يف عافيم دعو اهلل سذذذنحانم يثن نا  وسذذذيدي نحن موالي  بحادم لدعائكم فنم تتم النعم

  :أسئليتعلى  املعهرةأردو  .بعونم وتقدير 

 بسم الله الرحمن الرحیم 
 اللهم صل و سلم علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم تسلیمًا.

 ام خانواده تمام و خودم برای شما از و كنمسرور و موالیم! سالم علیکم. سرورم! با شما تجدید بیعت می
 از. گردد كامل و تمام هاداران شما، نیازمند دعای شماییم تا با آن نعمتدوست ما! سرورم. دارم دعا التماس

 از هایمسؤال بابت. گرداند ثابت عافیت در شما با را ما تقدیرش، و یاری با كه نمایممی مسئلت سبحان خدای
 :خواهمشما عذر می

و بم لدي صندوق بم صدقات  نت أدمعم ألحد املسادد -1  ؟ يف أتصر 

 چگونه را صندوق این صدقات . اممن صندوقی دارم كه برای یکی از مساجد در آن صدقه جمع كرده - ۱
 كنم؟ هزینه
 ؟بالدعوةخلف إمام ح ي من  ة يف أصلي دماع -2

 چطور پشت سر امامی كه به دعوت ایمان ندارد نماز بخوانم؟ - ۲

 ؟ةمع الناس وهم ينظروح لنا برين ةهل أستمدم التقي   -٣

 گیرم؟ كار به تقیه كنند،آیا با مردمی كه به چشم شک و تردید به ما نگاه می - ۳

و يحيذة  ؟دينذار  وييت 2٠ هذل هنذاا مجذال لكحذالذة أيتذام لألنصذذذذذار بمنل  من املذال م ةخ  -٤
 .املنل  إَا أمكن إيصال
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 شوددینار كویتی كفالت نمود؟ اگر می 2٠آیا امکان دارد ایتام انصار را با پرداخت مبلغی پول مثاًل  - ۴
 . دارید بیان را مبلغ این رساندن ینحوه

 ؟احيف األَ الرابعة الشهادةوأوحد  املعصومني بدل  اخ هل يكحي قول أشهد أح  علي -٥

 كفایت   اند،معصوم او  اوالد و  علی  كه  دهممی  گواهی  گفتن  چهارگانه، هایآیا در اذان به جای شهادت   -  ۵
 كند؟می

 ؟املجال  اليت تدعوا لحقهاء السوء حعور هل يجوز  -٦

 ؟است جایز شودمی دعا عملآیا حضور در مجالسی كه در آنها برای فقهای بی - ۶

أنم حصذذذل لي   علماخ   ؟املنار ة  بالدعوةالدخول    عليم من اَار   واملداومة  ةهل لبسذذذل الجمع -7
  .أردو توضي  َل  .اعتقدتَل  وقد نشرت َل  يف املنتدو حسي ما 

 قضیه   این  كه  شومآیا از جمله آثار غسل جمعه و مداومت بر آن، ورود به دعوت مبارک است؟ یادآور می  -  ۷
 را مطلب این لطفاً . امكرده منتشر وگوگفت تاالر در را آن عتقادم،ا اساس بر من و است داده رخ من برای

 . دهید توضیح

و و دعواتكم سذذيديو القصذذور   ىيف المتام سذذامح  عل أسذذأل اهلل سذذنحانم وأسذذأل  أح أتشذذر 
     .أدعو لي بال نات معكم وبلقا م ولو باملنام

 املرسل: أبو مصبحى 

بفرمایید. نیازمند دعاهایتان هستم. از خداوند سبحان و از شما تقاضای  عفو مرا هایمدر انتها از كوتاهی
 .فرمایید دعا مرا تاندیدارتان را دارم، حتی اگر در خواب باشد. برای ثبات قدم در همراهی

 فرستنده: ابومصطفی

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب: 

 .واملهديني وسلم تسليما ئمةاألل محمد آوصلى اهلل على محمد وو والحمد هلل رب العاملني
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 أو  وفق  أو أرملةو أو وي يم   إعالة  ويف سذذييل من سذذنل اهلل سذذنحانم وتعالى  أنحقماملال : 1ت س
 نشر  لمة الحق.

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

این مال را در راهی از راه های خداوند سبحان و متعال انفاق كن، مانند تکّفل یتیم یا زن  - ۱پاسخ سؤال 
 .حق یبیوه یا فقیر، یا نشر كلمه

 خلف م من. مأموماخ  أو إماماخ  أو تصلي منحرداخ  أحفإما  وح تأتم بصةت  بب  امل من :2ت س

 نمازتدا نکن. نمازت را فرادا بخوان یا امام باش و یا به پیشدر نمازت به فرد غیرمؤمن اق - ۲پاسخ سؤال 
 .كن اقتدا مؤمن

للححذاظ على النح   أو  واألعراُو  واألموالالتقيذة عنذد العذذذذرورة فقط لححظ الذدمذاء  :٣ت س
 عزيزاخ   ح يحودكم لتقية وينصذر م نصذراخ  أحأسذأل اهلل    .لنصذرة دين اهلل سذنحانم يف وقت ححق

 سنحانم.م بمن  

 از محافظت یا حیثیت، و آبرو و اموال و هاتقیه به هنگام ضرورت فقط برای حفظ خون - ۳پاسخ سؤال 
 شما كه نمایممی مسئلت خداوند از. باشدمی آید،می بعداً  كه زمانی در سبحان خدای دین نصرت برای نْفس

 .محتاج نگرداند و شما را به نصرتی ارجمند یاری نماید تقیه به را

 .شاء اهلل إحوهم يتكحلوح َل   األنصار خوتكم من ايمكن  احتصال بنعع  :٤ت س

 موضوع  این متکّفل الله شاء ان آنها. بگیرید تماس انصارتان برداران برخی با توانیدمی - ۴پاسخ سؤال 
 . شوندمی

 الشرائع.نت يف  ما بذة  األربعفةبد من الشهادات  وإح و اح لتقية يكحي إَا :٥ت س

 باید ام،داشته بیان شرایع كتاب  در كه طورهمان وگرنه كنداگر برای تقیه باشد كفایت می - ۵پاسخ سؤال 
 .شود ادا چهارگانه هایشهادت 

  انت مجال  للدعوة له حء الظلمة ح يجوز. إَا :٦ت س
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 اگر این مجالس جهت دعا كردن برای این ستمگران برپا باشد، جایز نیست. - ۶پاسخ سؤال 

 إلى وخ  مذا ينزل من السذذذذمذاء  اإلخةصوالسذذذذمذاء هو  إلى األرُخ  مذا يصذذذذعذد من  :7ت س
َر يف نزول التوفيق على أم ها لها   أمهو التوفيقو فكل عنادة سذواء  انت مسذل الجمعة    األرُ
 ا لودم اهلل.خلص فيهأ اح قد  إحالعند 

 هذ ق  1٤٣٠ - أحمد الحسن

 به آسمان از كه چیزی برترین و اخالص رودبرترین چیزی كه از زمین به آسمان باال می - ۷پاسخ سؤال 
آید توفیق است. تمام عبادات چه غسل جمعه و چه غیر آن، در فرود آمدن توفیق بر بنده اثر می فرود زمین

 وجه خدا خالص باشد.دارد؛ اگر كه عبادات به قصد 
 هـ.ق ۱۴۳۰ - احمد الحسن 

****** 

 : حدود حجاب شرعی ۳۳۸پرسش 

 :نص الرسالة: ٣٣٨ / السال

 ..السةم عليكم ورحمم اهلل وبر اتم

 و يف موحي أيننحن نريذذد مواحتذذ  ولكن  ومن سذذذذكنذذم النروي   ةعراقيذذ  أنذذا وموحي
بنات وولد  لدي َة  أنا ؟وما هو املبلوب منا  و يف السذذذييل ونحن نعذش خارت النةد ووسذذذيدي

هو املبلوب منا ونحن  وما  وونحن نحافظ على الحجاب ولكن نريد التعرو على الحجاب الصحي  
 ؟ما هو التكليف الشرعي وهنا

 .الباهرينلم البييني آوالصةة والسةم على محمد و ووالحمد اهلل رب العاملني
 النروي  -املرسل: ضمياء 

 متن نامه:
 سالم علیکم و رحمة الله و بركاته....
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م ولی كجا و چگونه سرور باشی شما موالین از خواهیمسرورم! من یک زن عراقی ساكن نروژ هستم. ما می
یفی كه از كنیم؟ تکلو موالیم؟! چگونه چنین چیزی ممکن است در حالی كه ما در خارج از كشور زندگی می

 خواهیممی ولی هستیم مانما خواسته شده است، چیست؟ من سه دختر و یک پسر دارم و ما مراقب حجاب 
 مانای داریم و تکلیف شرعیوظیفه   چه  كنیم،حجاب صحیح آشنا شویم، و این كه ما كه در اینجا زندگی می  با

 چیست؟ 
 دان طیب و طاهر آن حضرت باد!و الحمد لله رب العالمین، و درود و سالم بر محمد و خان

 فرستنده: ضمیاء ـ نروژ 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب: 

 .واملهديني وسلم تسليماخ  األئمةل محمد آوصلى اهلل على محمد وو والحمد هلل رب العاملني

 إيمذانكمح يتقنذل أو ووالجن اإلن ويححظكم من شذذذذر  يوفقكم دميعذاخ  أحأسذذذذذأل اهلل 
الحق  إلىالعمذل فيمكنكم نصذذذذرة الحق بذالكلمذة وبهذدايذة النذاس  أمذا .ونصذذذذرتكم للحق

 .إليم وإرشادهم

سذابقة وهي منشذورة وبععذها يف  تاب  أسذئلة أدوبةنتم يف والحجاب الشذرعي وحدود  قد بذ  
 .2الجواب املن  ت

 هذ ق  1٤٣٠ - أحمد الحسن

 بسم الله الرحمن الرحیم پاسخ:
 المین، و صلی الله علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم تسلیمًا.و الحمد لله رب الع

 شما   نصرت  و  ایمان  و فرماید  حفظ  جن و  انس  شّر   از و  دهد توفیق  را  شما  یاز خداوند مسئلت دارم كه همه
 به را مردم و كنید یاری را حق سخن، و گفتار با توانیدمی شما عمل، خصوص در. فرماید قبول را حق برای
 . نمایید ارشاد و هدایت حق سوی

و این مطلب نشر داده شده و برخی از  امحجاب شرعی و حدود آن را در پاسخ به سؤاالت قبلی بیان داشته
 « آمده است. ۲ جلد ـ امواج بستر بر روشنگر هایآن در كتاب »پاسخ

 هـ.ق ۱۴۳۰ - احمد الحسن 

****** 
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 : حکم استمنا ۳۳۹پرسش 

 ..السةم عليكم ورحمة اهلل وبر اتم: ٣٣٩  / السال

وإح  وأقصذذد سذذبحي فقط  وهل العادة السذذرية محرمة دوح إدخال دسذذم صذذلي: أود أح أسذذأل
 .تحياتي ؟بعد  احم سالوهل يتودي  ؟ انت النية تجني الوقوع يف الحرام

 ....املرسل: 

 سالم علیکم و رحمة الله و بركاته.... 
نا بدون وارد كردن در یک شیء سفت و محکم حرام است؟ منظورم فقط سطحی سؤالی دارم: آیا استم

 .احترام با شود؟است، حتی اگر نّیت، جلوگیری از وقوع در حرام باشد؟ و آیا پس از آن غسل كردن واجب می
 فرستنده: ..... 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

 .واملهديني وسلم تسليماخ  األئمةل محمد آوصلى اهلل على محمد وو والحمد هلل رب العاملني

 نتم تريدوح مقارنتها بارتكاب فاحشذذذذة الزنا والعياَ  إَا أماو العادة السذذذذرية حرام شذذذذرعاخ 
فعلها شمص وهو يظن   إَامن  نائر الهنوبو وح تحل العادة السرية    ألنم  ة؛شد حرم أباهلل فالزنا  

 نم بهها يريد احبتعاد عن الزنا.أ

 ه الرحمن الرحیمبسم الل پاسخ:
 و الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم تسلیمًا. 

 زنا  حرمت كنید، قیاس ـبالله العیاذـ زنا یاستمنا شرعًا حرام است ولی اگر بخواهید آن را با ارتکاب فاحشه
 استمنا  یوسیله به كند گمان شخصی كه این. شدبامی كبیره گناهان از كه چرا است؛ شدیدتر و بیشتر

 . شودبماند، باعث حالل شدن استمنا نمی دور زنا از خواهدمی

و ها يجي البسذذذل على   و)خرت منم امل  بدفق وشذذذهوة( أمىنويجي مسذذذل الجنابة على من 
  .أمنت  ما َ رتم يف الشرائع إحاملرأة 
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با جستن و با شهوت از او خارج گردد( غسل جنابت واجب بر كسی كه منی از او خارج شود )یعنی منی 
 بیان شرایع كتاب  در را مطلب این. گردداست. همچنین اگر از زن نیز منی خارج شود، غسل بر او واجب می

 .امداشته

 بالزوات الحةل الهي يححظ دينكم. أنحسكميحصن فرودكم ويبهر  أحوأسأل اهلل 
 هذ ق   1٤٣٠شعناح الم /  - حمد الحسنأ

تان را دین كه حاللی ازدواج با را شما و فرماید محافظت را تانعفت دامن كه نمایماز خداوند مسئلت می
 .بدارد منّزه و پاک كند،حفظ می

 هـ.ق ۱۴۳۰شعبان الخیر  - احمد الحسن 

****** 

 : آیا تحّنک بر زنان واجب است ۳۴۰ پرسش

الرد  أردو  ؟للتحنذ  املسذذذذذافذةومذا هو مقذدار  والتحنذ  وادذي على النسذذذذذاءهذل : ٣٤٠ / السذذذذ ال
 ؟السريع

 أسرتاليا -املرسلة: أم بنني 

 پاسخ  سریع لطفاً  است؟ مقدار چه تحّنک یآیا تحّنک )پوشانیدن زیر چانه( بر زنان واجب است؟ محدوده
 .دهید

 فرستنده: ام بنین ـ استرالیا  

 م بسم اهلل الرحمن الرحيالجواب: 

. واملهديني وسذذذذلم تسذذذذليماخ   األئمةل محمد  آوصذذذذلى اهلل على محمد وو والحمد هلل رب العاملني
 فيجي سرتها. والحن  لذست من الودم أسحلواملنبقة الواقعة  وتكشف الودم أحيجوز للمرأة 

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

 آن پوشاندن و نیست صورت جزو گیردمی قرار َحَنک زیر كه قسمتی. كند آشکار را اشچهره تواندزن می
 . باشدمی واجب

 احمد الحسن 

****** 

 «....والفضة الذهب یکنزون  »الذین ی: تفسیر آیه ۳۴۱پرسش 

وحَ   الةِهينَ ﴿  ايية:ما هو تحس   : ٣٤1  / السال َهَي   َيْكِنز  ةَ   الهة ونََها  َوحَ   َوالِْحعة ِ   َسِييلِ   يِف   ي نِحق   ا  
 ؟لإلمام ةبعع مجوهراتي هن إعباء أردت إَا اإلمام عند رهور  أم ايحوهل تتحقق و ﴾ ...

 أسرتاليا -املرسلة: أم بنني 

....( و آیا این آیه كنندنمی انفاقش خدا راه در و اندوزندكسانی را كه زر و سیم می)تفسیر این آیه چیست: 
 صورت   به  را  جواهرآالتم  برخی  بخواهم  اگر  یابد،اكنون محقق شده است یا این كه هنگام ظهور امام تحقق می

 بدهم؟ امام به هبه
 فرستنده: ام بنین ـ استرالیا 

 اهلل الرحمن الرحيم بسم الجواب: 

 .واملهديني وسلم تسليماخ  األئمةل محمد آوصلى اهلل على محمد وو والحمد هلل رب العاملني

 أموال من  ذانذت عنذد   أوسذذذذواء من  نز مذالذم دوح دفع ز ذاتذم  والز ذاة عمومذاخ  أموالهذه  يف 
دتم ويحتحظ عن حا  اخ فائعذ  ويف زمن قيام القائم تنبنق على  ل من يمل  ماحخ   وز اة يكنزها

الذههذي اليت تقتنيهذا املرأة  أوبذالنسذذذذنذة للمجوهرات   أمذا .بذم وح ينذهل بععذذذذم للجهذاد بني يذدي القذائم
 للزينة فهي لذست من الكنز.

 حمد الحسنأ

 بسم الله الرحمن الرحیم پاسخ:
 و الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم تسلیمًا. 
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 اموال  زكات كه كسی یا باشد نداده را زكاتش كه اموالی چه است، زكات  اموال یاین آیه به طور كّلی درباره
كسی منطبق است كه مالی بیش از  بر آیه این قائم، قیام زمان در. اندوزدمی را آنها و باشد شده جمع نزدش

 جواهرآالتی  و  طال.  بخشدنمی  قائم  پیشگاه  در  جهاد  برای  را  آن  از  برخی  و  كندنیازش دارد و آن را نگهداری می
 .نیست هااندوخته جزو آوردمی فراهم خود برای زینت جهت زن كه

 احمد الحسن 

****** 

 پوشش  و  روزه ی: سؤاالتی درباره۳۴۲پرسش 

 :٣٤2 / السال

بائ  وآل  وسذلم وما اسذتملصذنا  من  آى اهلل علي  وعلى  صذل   ق اهلل منيعرفنا  بتوف  ياله( 1
ما إعتق رقنةو و إمايف شذذذهر رمعذذذاح   ليوم واحد عمداخ   اإلفبار  حارة   إحاإلسذذذةم:  ع ئ تاب شذذذرا

 يف أداء أيهما شاء عن َل .  و مم اخ ما إهعام س ني مسكيناخ إصيام شهرين متتابعنيو و

 ایم آموخته  ـتان بادبیت  اهل  و  پدران  و  شما  بر  خداوند  صلوات   و  سالم  كهتوفیق خداوند از شما ـ    چه باآن-۱
 ماه در عمدی خوردن روزه روز یک یكّفاره: كه است این ایمكرده  استنتاج االسالم شرایعكتاب  از چهآن و

 ادای در فرد و فقیر، شصت إطعام یا پی، در پی یروزه ماه دو یا بنده، یک كردن آزاد از است عبارت  رمضان
 . است مخّیر اینها از یک هر

ودي عليم صذيام شذهرين متتابعنيو فأح  إهعام سذ ني مسذكيناخ  أولم يسذتبع عتق رقنة   فإَا
اسذذتبحر اهلل فهو و و ولو عجز عن الصذذيام أصذذةخ و صذذام َمانية عشذذر يوماخ أيعذذاخ عجز عن صذذيامهما  

  حارتم.

اگر وی نتواند بنده آزاد كند یا شصت فقیر را غذا دهد، بر او واجب است كه دو ماه پشت سر هم روزه بگیرد. 
اگر از این روزه گرفتن هم ناتوان باشد، باید هجده روز روزه بگیرد و اگر به طور كامل قادر بر روزه گرفتن نباشد، 

 .بود خواهد او یكّفاره طلب مغفرت كردن از خدا همان
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ويجذي بذاإلفبذار بذاملحرم يف نهذار شذذذذهر رمعذذذذذاح َة   حذاراتو عتق رقنذة وإهعذام سذذذذ ني 
وباملحلل  حارة تم ية  ما وضذذحناو وإَا لم يجد الرقنة   ووصذذيام شذذهرين متتابعني  مسذذكيناخ 

 لوصيم. أويدفع َمنها لإلمام 

 بنده،  كردن آزاد از است عبارت  كه دارد دنبال به( جمع یافطار با حرام در روز ماه رمضان سه كّفاره )كّفاره
ی او وص یا امام به را آن بهای نیابد، ایبنده اگر و پی، در پی ماه دو گرفتن روزه و فقیر شصت كردن سیر

 بپردازد.

يف شذهر رمعذاح  حارتم اليت تنبنق عليم هو   فبر ليوم واحد عمداخ أ اح الهي    إَاهو هذي   :أ
إهعام  أوت  عتق رقنة االكحار   إحدو  أداءَم اسذذتباع بعد احسذذتبحار وتمكن من   واحسذذتبحار 

فما هو املبلوب يف  واسذذتباع بعد احسذذتبحار صذذيام الشذذه ين املتتابعني فقط أو وسذذ ني مسذذكيناخ 
 ؟هه  الحالة سيدي

 استغفار  است  او  بر  منطبق  كه  ایروز در ماه رمضان را به عمد بخورد و كّفارهالف: سرورم! اگر كسی كه یک  
را بدهد مانند آزاد كردن بنده یا اطعام   هاكّفاره  این  از  یکی  بتواند  و  كند  پیدا  استطاعت  استغفار،  از  پس  ولی  باشد

 شصت فقیر، یا این كه پس از استغفار فقط بر روزه گرفتن پی در پی در دو ماه استطاعت یابد، تکلیف چیست؟ 

 م هي مقدار   ومن نصذذنو  عنهم لهل  أووصذذية   أووإَا لم يجد الرقنة يدفع َمنها لإلمام  ب:
 ؟عتق الرقنة يف هها الزماح

 وظیفه  این برای آنها كه كسانی یا او وصّی  یا امام به را آن بهای بخواهد و نکند پیدا ایندهب: و اگر ب
 است؟ چقدر كردن آزاد بنده قیمت زمان این در بپردازد، اندكرده منصوب

 ( َ رت سذذيدي يف الشذذرائع املقصذذد ال اني الحقرة الرابعة من  تاب الصذذيام: إَا أفبر زماناخ 2
 نهر صيامم على التعينيو  اح عليم القعاء و حارة  ربو مم ة. 

 را  معین نذر ی: »اگر روزهایآورده چهارم یسرورم! در كتاب شرایع، كتاب روزه، مبحث دوم مسأله - ۲
 «.آورد جابه اختیار، به را آن یكّفاره باید همچنین و است واجب او بر قضا بشکند

 ؟نهر صيامم على التعيني هو املقصود من ما :أ

 الف: منظور از كسی كه نذر كرده زمان به خصوصی را روزه بگیرد چیست؟
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هي  ومذا ؟مذاَا أمم يذ فبر فأوم قذد يقنذال کذل  يقعذذذذيذموم يهذل هو  وومذا هو ودذم القعذذذذذاء :ب
 ؟أفبر زماناخ  ى منالكحارة الكربو املم ة عل

 چیز  یا بگیرد روزه روز، یک است كرده خواریروزهب: وجه قضا كدام است؟ آیا او به ازای هر روزی كه 
 چیست؟ اختیار به آن یكّفاره از منظور است؟ دیگری

 :أيعاخ متحرقة وردت يف املنتدو  أسئلةهه  مجموعة  (٣

 :است شده مطرح وگواینها نیز یک سری سؤاالت متفرقه است كه در تاالر گفت - ۳

 واإلبطو  العانةفهل املقصذود الشذعر المشذن على  و  اإلننات من عةئم النلو  أحَ رت سذيدي   :أ
 ؟حدهما فقط يكحي  عةمة للنلو أ إننات أم

 بر   خشن  موی  روییدن  منظور  آیا.  است  بلوغ  هاینشانه  از  مو  روییدن  كه  ایدالف: آقای من! شما بیان داشته 
  كند؟می كفایت بلوغ ینشانه عنوان به موضع دو این از یکی در مو روییدن یا است بغل زیر و شرمگاه

 الحعذةاملهر هو سذعر الجرام   هل سذعر الجرام يف  و)ع(مهر الزهراء يف  الحعذةهو سذعر درام   ما :ب
 .فالسعر فيهما فيم تحاوت و)املصا (املسنو ة  الحعةنم سعر الجرام إ أم والسنائ  أيالمام 

چقدر است؟ آیا قیمت این یک گرم همان قیمت   )ع(زهرا حضرت  یمهریه یب: قیمت یک گرم از نقره
 و است( قالبی) شده ریزیقالب ینقره قیمت معادل آن قیمت یا است؟ سبیکه یعنی خام ییک گرم نقره

 دارد؟ تفاوت  هم با دو این بهای

 ة:يالتال باإلدابةدي يف قعية ما يجي سرت  علی املرأة يسى س ال سابق عل أديت :٤

نة ِإحة ﴿ :قال تعالى نة َوح ي ْنِديَن ِزيَنَته  وَده  اِرِهنة َوَيْحَحْظَن ف ر  بْصذذَ
َ
َن ِمْن أ عذذْ ْ ِمَناِت َيْبعذذ  ْل ِلْلم  َوق 

دِ  وِبِهنة َوح ي نذْ ي  ِرِهنة َعَلى د  م  ِربَْن ِبم  ا َولَْيعذذذذْ ا َرَهَر ِمْنهذَ ْو آبَذاِء مذَ
َ
ْو آبَذاِئِهنة أ

َ
وَلِتِهنة أ ع  نة ِإحة ِلن  يَن ِزيَنَته 

خَ 
َ
ْو بَِ  أ

َ
ْو بَِ  ِإْخَواِنِهنة أ

َ
ْو ِإْخَواِنِهنة أ

َ
وَلِتِهنة أ اِء ب ع  بْنذَ

َ
ْو أ

َ
اِئِهنة أ بْنذَ

َ
ْو أ

َ
وَلِتِهنة أ ا  ب ع  ْو مذَ

َ
اِئِهنة أ ْو ِنسذذذذذَ

َ
َواِتِهنة أ

نة  ان ه  ْيمذَ
َ
ْت أ وا َعَلى َعْوَراِت َمَلكذَ ِهيَن َلْم َيْظَهر  ِل الذة حذْ ِو الب 

َ
اِل أ دذَ ْربَذِة ِمَن الر  وِلي اأْلِ

 
اِبِعنَي َمْ ِ أ ِو التذة

َ
 أ

يُّهذَ 
َ
ِ َدِميعذاخ أ ا ي ْمِحنَي ِمْن ِزيَنِتِهنة َوت وب وا ِإَلى ا ة ْعَلَم مذَ ِلِهنة ِلي  ْرد 

َ
أ ِربَْن بذِ اِء َوح َيعذذذذْ وَح ا امْل  ْ الن سذذذذذَ ِمن 

وحَ  ْم ت ْحِلح   .(1)﴾َلَعلةك 
 

 . ٣1النور:  -1



 173                                                                                          ( رابع )اجلزء الاجلواب املنری عرب األثری

 

 پاسخ صورت این به است، واجب زن بر پوشاندنش كه چهآن یدرباره كه امسرورم! به سؤال قبلی - ۴
 :دادید

و به زنان مؤمن بگو كه چشمان خویش را ببندند و شرمگاه خود را نگه دارند و ): فرمایدحق تعالی می
 های گذارند و زینتفرو   گریبان  تا  را  خود  هایمقنعه  و  نکنند  آشکار  است  هویدا  كه  مقدار  آن  جز  را  خود  هایزینت
 شوهر  پسران  یا  خود  پسران  یا  خود  شوهرهای  پدر  یا  خود  پدران  یا  خود  شوهران  برای  مگر  نکنند،  آشکار  را  خود
 مردان یا خود، بندگان یا خود، همکیش زنان یا خود خواهر پسران یا خود، برادر پسران یا خود برادران یا خود

 نزنند  زمین بر پای چنان نیز و خبرندكودكانی كه از شرمگاه زنان بی یا ندارند، زن به رغبت كه خود خدمتگزار
 رستگار كه باشد كنید، توبه خدا درگاه به همگان مؤمنان، ای. شود دانسته اندكرده پنهان كه زینتی آن تا

 . (1)(گردید

ح تظهر  املرأة أيجوز  ومذا  ومذام احدذانذي هو الودذم والكحني والقذدمنيأح تظهر  املرأة أيجوز  مذا
تحتات لكشحم يف الوضوء من اليدينو ومنتصف الساق وما   وما  وفوقها مام املحارم هي القةدة وماأ

 وللزوت دسدها  لم. ودونم

 چهآن و پاها كف و هادست كف صورت، از است عبارت كند آشکار نامحرمان برابر در تواندمی زن چهآن
 برای باید كه هازد عبارت است از گردن و باالتر از آن، آن مقدار از دستسا آشکار محارم برابر در تواندمی زن

 . را بدنش تمام شوهرش برای و آن، از تر پایین و ساق وسط و نماید، مکشوف گرفتن وضو

" فکشحت لنا من الحقائق اليت لم نکن نعرفها ي "صلوات ربي عل  دييس   ولقد قرأت دواب
دني معرفة يح يزأسذذذذأل اهلل أکم سذذذذةم اهلل" تنورنا بنورکم وي"عل  تذهل النأقنل وبحعذذذذلکم  

 کث .. أکث وأنکم يد من معيسَت أح أمنکم و

 دانستیم،نمیآقای من، درود خدا بر تو باد! من پاسخ شما را خواندم و حقایقی بر ما آشکار شد كه قباًل آنها را  
 نمایممی درخواست خداوند از. گشتیم منّور شما نور به باد، شما بر خداوند سالم كه بیت اهل شما فضل به و

 ...شود افزوده من بر بیشتر و بیشتر شما با همراهی از و بیافزاید معرفتم بر شما یواسطه به كه

وهي   وانها لنا ولکي تعم الحائدةيتي  مور فأردو منبعع األ  دي ولقد خحذت علي  يسذذ    سذذألأ
 عة :أعات ملا سنق من املسألة يتحر

 
 . ٣1نور:  - 1
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 برای  را  آنها  تقاضامندم  شما  از.  كنمموالی من! برخی امور بر من پوشیده مانده است و من از شما سؤال می
 :است فوق یمسئله از هاییشاخه زیر هایسؤال. شود تركامل سودمندی تا سازی روشن ما

  ؟وماَا تشمل عند املرأة ةوحية الشرينة( يف ايياملقصود )بالزما هو  :أ

وا َعَلى َعْوَراِت الن َساءِ  ..﴿ وما هو حدود عمر ْحِل الةِهيَن َلْم َيْظَهر   ؟ ﴾الب 

ْعَلَم َما ي ْمِحنَي ِمْن ِزيَنِتِهنة  ..﴿ ى:وما هو املقصود من قولم تعال ِلِهنة ِلي  ْرد 
َ
 ؟﴾َوح َيْعِربَْن ِبأ

 شود؟چیست؟ و چه چیزهایی از زن را شامل می شریفه یالف: منظور از »زینت« در آیه
 (  چقدر است؟خبرند... )كودكانی كه از شرمگاه زنان بی﴿حدود ُعْمر در 

 ؟دانسته شود( اندو نیز چنان پای بر زمین نزنند تا آن زینتی كه پنهان كرده)و منظور از این آیه چیست: 

  عرو ماأولکن لم  وقد بذنَت فيم قعذية ما يجي سذرت  علی املرأة  سذيدي الهي   دوابقرأت  :ب
و من  أ  وح علواإن ويبوحد األأم والجد  من َا کاح النارر لها هو األإهو حدود الوادي سرت  من املرأة  

وبنذت الزوت و الننذت أ وح نزلواإخذت و  واألن وبنذاتهذا وبنذات األيبوحذد األأخذت من  م ذل األنياملکلح
 ؟نيبووخالة األ ةوالمال ونيبوو عمة األأ ةوالعم وبعد الدخول

 نظر  زن به كه كسی اگر دانمنمی ولی خواندم را بپوشاند باید زن چهآن یب: سرورم! پاسخ شما درباره
از افراد مکّلف مانند خواهر از یکی  یا روند، باالتر كه چه هر و والدین از یکی از مادربزرگش یا و مادر افکندمی

 از پس شوهر دختر و دختر یا روند، تراز والدین و دختران خواهر و دختران برادر و خواهر و هر چه كه پایین
 باشدمی  واجب  زن  بر  آنها  پوشیدن  كه  حدودی  باشد،  والدین  یخاله  یا  خاله  و  والدین  یعمه  یا  عمه  یا  و  دخول،

 است؟ كدام

 سذذواء کاح البحل َکراخ  واخ زيمم  َا کاح هحةخ إمام النارر  أاملرأة   ىلوادي سذذرت  علحدود ا وما
 ؟املمزيين األهحالممن ح ان ساب لهم معها من  أو أخواتهاو أو وح نزلواإو أبنائهاى من ن أم أ

 یا روند، ترپایین چه هر و زن فرزندان از ـدختر چه و باشد پسر طفل این چهو اگر بیننده، طفل ممّیز باشد ـ
 است؟ كدام شود،می واجب زن بر آنها پوشاندن كه حدودی ندارند، زن با نسبتی كه ممّیزی اطفال از

م هم الهين  أم  اإلنا  أمور  اله   أبنائهالها     اح النارر  إَاعلى املرأة حدود الوادي سذرت   وما
 ؟هم فوق سن التميزي ودوح سن التكليف
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 تکلیف سن از ترو اگر بیننده، فرزندان مذكر یا مونث زن یا دیگر افرادی كه باالتر از سن تمییز و پایین
 است؟ كدام گردد،می واجب زن بر آنها پوشاندن كه حدودی باشند، هستند

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

 وصلى اهلل على محمد وآل محمد األئمة واملهديني. رب العاملنيووالحمد هلل 

 .ح  انت  حارتم احستبحار إو واألداء ء عليم بعد   حارتم فة أدو إَا /أ  -1س ت

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

 ی كّفاره  اگر  حتی  نیست،  او  یعهده  بر  چیزی  دیگر  ادا،  از  پس  بدهد  را  اش: اگر كّفارهالف  -  ۱جواب سؤال  
 . باشد استغفار او

 .بععم أوتقدير ال من وإسقاهم  لإلمام ب: -1س ت

 . است امام یعهده بر آن، از برخی یا آن كردن ساقط نیز و گذاریب: قیمت - ۱جواب سؤال 

تكوح أيذام معينذة من شذذذذهر معني من عذام  أحم ذل و صذذذذيذام وقذت معنينذم نذهر إ أي أ : – 2س  ت
 معني.

الف: یعنی اگر او نذر كرده باشد كه وقت مشخصی را روزه بگیرد، مثاًل روزهای مشخصی   -  ۲جواب سؤال  
 از یک ماه مشخص از یک سال مشخص. 

يوم من   إفبار فبر و والكحارة هي نحسذذذها  حارة  أمقابل  ل يوم  يقوذذذ يوماخ  ب:  -2س ت
 العتق.  أو الصيام أو  اإلهعامشهر رمعاح مم  بني 

 افطار یب: به ازای هر روزی كه افطار كرده است یک روز قضا بگیرد. كّفاره همان كّفاره  -  ۲جواب سؤال  
 گرفتن یا بنده آزاد كردن. روزه یا إطعام بین دارد اختیار او و است رمضان ماه از روز یک

 .رهور الشعر المشن على العانة أي اإلننات أ: - ٣س ت

 الف: روییدن مو، یعنی پیدا شدن موی خشن باالی شرمگاه. - ۳جواب سؤال 
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 .  سعر المام )السنائ ( /ب - ٣س ت

 (.سبیکه) خام یب: قیمت نقره - ۳جواب سؤال 

دنل وتشذذذذمذل الزينذة بذالنسذذذذنذة للمرأة  ذل مذا ودذي عليهذا سذذذذرت  عن النذارر األ أ : – ٤س ت
 .دسدها  لم عدا الودم والكحني والقدمني

وربمذا  ذاح يف  وتمذام السذذذذنع عذادةإويكوح بعذد  ووالبحذل الذهي تتححظ منذم املرأة هو املمزي
 درا م.إو بعدها بحسي حال الصل وسعة أالعاشرة  أوو التاسعة أال امنة 

ْعَلَم َما ي ْمِحنَي ِمْن ِزيَنِتِهنة ﴿ :ملقصذود بقولم تعالىوا ِلِهنة ِلي  ْرد 
َ
ِربَْن ِبأ صذدار صذوت  إ: هو ﴾َوح َيعذْ

 .من الملمال

الف: در مورد زن، زینت به هر چیزی كه پوشاندن آن از نگاه نامحرم واجب است اطالق  - ۴جواب سؤال 
 .شودمی شامل را پاها كف و هادست كف صورت، جز به زن بدن تمام و شودمی

كودكی كه زن باید خود را از او حفظ كند، كودک ممّیز است و معمواًل كودک با تمام شدن هفت سال به 
 سالگی  ده  یا  نه  هشت،  سن  در  او  فهم  و  درک  مقدار  و  كودک  وضعیت  اساس بر  بسا  چه یا  و  رسدسن تمییز می

 ا پس از آن به این سن برسد. ی
 اند و نیز چنان پای بر زمین نزنند تا آن زینت كه پنهان كرده)منظور این سخن خدای متعال كه فرموده است  

 . باشد(  بلند كردن صدا از خلخال میشود دانسته

ْ ِمنَذاِت ﴿  :هو يف قولذم تعذالى أختهذابذالنسذذذذنذة للوادذي سذذذذرت  من املرأة عن  ب : – ٤س ت ْل ِلْلم  َوقذ 
نة  وَده  اِرِهنة َوَيْحَحْظَن ف ر  بْصذذذذَ

َ
َن ِمْن أ عذذذذْ لى عورة إح تنظر املرأة أيجوز  ي عن النظرو فةأ  ﴾َيْبعذذذذ 

   هها هو الوادي. وخروأمرأة اليها إح تنظر أو ها تححظ وتسرت عورتها عن  وختهاأ
 أحمدالحسن

و ) یب: در خصوص آن مقداری كه پوشاندنش بر زن از خواهرش واجب است، در آیه - ۴جواب سؤال 
 بنابراین.  باشدبه زنان مؤمن بگو كه چشمان خویش را ببندند و شرمگاه خود را نگه دارند(  منظور نگاه كردن می

نگاه  آن به دیگری زن كه این از را خود عورت  باید زن نیز و بنگرد خود خواهر عورت  به زن كه نیست جایز
 . باشدكند، حفظ كند و بپوشاند. این، همان مقدار واجب می

 احمد الحسن  
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 رمضان  ماه  هالل ی: سؤاالتی درباره۳۴۳پرسش 

 :٣٤٣ / السال

 أو ح ايجوز ردذل وامرأتذ  أم وردلني ل خرينح يف احسذذذذتهةل ايكوح الشذذذذذاهذد أحهذل يجذي  :1
 ؟نساء أو أربعح فقط اامرأت

آیا در استهالل )دیدن هالل ماه( برای دیگران، شاهد باید دو مرد باشد، یا یک مرد و دو زن جایز است   -  ۱
 باشد؟ زن چهار باید یا و كندیا دو زن كفایت می

 أو   وقنلم أم  وبعد الزوال أم  والحجر أم  وأيف النهار  ومندأ الرؤية واحسذذتهةل لشذذهر رمعذذاح  وما :2
 ؟م  َل أو  وقنلم أو وبعد  أو ويف وقت رهور الشحق

در ماه رمضان مبدأ رویت و استهالل چه زمانی است؟ در روز است یا در بامداد یا پس از زوال یا قبل از  - ۲
 ق یا پس از آن یا قبلش یا چیزی غیر از اینها؟آن یا هنگام پیدا شدن شف

 هل من شروت املستهل امل من:: ٣

قن ي و الت (2) نو املنذاشذذذذرةيو العذدالذةو وحذدة املکذاح والزمذاح للشذذذذذاهذد(1) و سذذذذةمذة النظرالنلو 
 ؟(٣) صيةو المربة يف ال شميواحهمئناح من الرؤ

  باشد؟می مؤمن یآیا موارد زیر، از شروط استهالل كننده - ۳
، اطمینان  (٥) مستقیم  نگاه  كنندگان،، عدالت، یکی بودن مکان و زمان برای مشاهده(4)بلوغ، سالمت بینایی

 (6).داشتن از رؤیت، مهارت و تجربه در تشخیص

 
 أي أن الیکون نظره ضعیفًا، أما من كان یستخدم النظارات وكان نظره سلیمًا مع لبسها فإن الحکم ال یشمله.  1-
 .وهو أن یکون تشخیص الهالل من خالل النظر ولیس بالناظور وال بالکامیرات وال بالمرآة 2-

 أن یکون صاحب معرفة وتمییز نظري، أي أن یکون متفقه بالتشخیص واالستهالل.  -٣
 شود. گردد، شامل این حکم نمیاش كامل می اش ضعیف نباشد اما كسی كه از عینک و با استفاده از آن بینایی یعنی بینایی  - 4
 یعنی دیدن باید با چشم صورت گیرد نه با دوربین، تلسکوپ، پریسکوپ یا آینه. - ٥
 یعنی دارای دانش و قدرت تشخیص نظری باشد؛ به عبارت دیگر در تشخیص و استهالل قدرک درک داشته باشد. - 6
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  .ما املقصود )وح ببينوبة الهةل بعد الشحق(: ٤

عند البروب   املبربيةى بالحمرة  وهل الشذحق هو نحسذم الهي يسذم واملقصذود الشذحق املبربيهل 
 ؟هناا فرق أم واملبربي األفقويظهر يف 

 منظور از »و نه با پنهان شدن هالل بعد از شفق« چیست؟  - ۴
 هنگام   (مغرب   سرخی)  مغربیه یآیا مراد، شفق مغربی است و آیا شفق، همان چیزی است كه به نام حمره

 دارد؟ وجود تفاوت  دو این بین یا گردد؟می ظاهر غربی افق در و شودمی نامیده غروب 

  ؟ما املقصود )وح برؤيتم يوم ال ةَني قنل الزوال(: ٥
 الشيخ دهاد األسدي :املرسل

 چیست؟ زوال« از قبل اممنظور از »و نه با رؤیت هالل در روز سی - ۵
 االسدی فرستنده: شیخ جهاد 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب:

 وصلى اهلل على محمد وآل محمد األئمة واملهديني. والحمد هلل رب العاملنيو

 .شهادة النساء تقنلو فيص  ردل وامرأتاح أحَ رت يف الشرائع  :1ت

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

بنابراین شهادت یک مرد و دو زن   شود؛می  پذیرفته  زنان  شهادت   كه  ام: در كتاب شرایع آورده۱پاسخ سؤال  
 صحیح است. 

من الشذذهر السذذابق )بالنسذذنة لرمعذذاح  2٩  مندأ احسذذتهةل والرؤية من بعد الزوال من يوم  :2ت
ح  انت رؤية الهةل تتم عادة بعد إمنتصذف الليلو و  إلىويمتد احسذتهةل    ويكوح شذهر شذعناح(

 مياب الشم  وقنل َهاب الشحق.

: مبدأ استهالل و رؤیت پس از زوال روز بیست و نهم از ماه قبلی است )در مورد رمضان، ماه ۲پاسخ سؤال  
 قبل  و آفتاب  غروب  از پس هالل رؤیت معموالً  چند هر دارد، ادامه شب نیمه تا استهالل و( باشدشعبان می

 . گیردمی صورت شفق شدن محو از
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  .من الشروت النلو  والعقل والعدالة :٣ت

 . است شروط ی: بلوغ، عقل و عدالت از جمله۳پاسخ سؤال 

  ما  إلىيعترب الهةل ليوم سابق لو بقي يف السماء   ح أحالحمرة املبربيةو واملراد من هها هو  أي :٤ت
 .بعد َهاب الحمرة املبربية

مغرب(، و منظور از آن این است كه هالل روز قبل را به  سرخی) مغربیه ی: یعنی حمره۴پاسخ سؤال 
 ه باشد.حساب نیاورد، اگر بعد از سرخی مغرب در آسمان باقی ماند

 الشهر التالي. أيام أوليعد هها اليوم  لو رؤي الهةل يوم ال ةَني قنل الزوال ح أي :٥ت
 أحمد الحسن

 حساب  به بعد ماه روز اولین روز این شد، رؤیت هالل زوال، از قبل ام: یعنی اگر در روز سی۵پاسخ سؤال 
 .آیدنمی

 احمد الحسن 

****** 

 دفاتر فقها و انتقال حقوق شرعی به شدن وارد  پژوهی، فقه مراكز در كار خوانی،: روضه۳۴۴پرسش 

 :٣٤٤ / السال

وقد دعوني    وخادم املنرب الحسذذذ  الشذذريف وأنا ومعذذت سذذنني علي   ومن هلنة الحوزة إني :1س
الذهين دعوني م   إح علمذاخ  ؟ح أمَهذي أفهذل  وللعراق لقراءة العزاء ايتيهذها العذام يف شذذذذهر محرم 

 م منني بهه  الدعوة الحقة.

 دعوت   من  از.  باشممی  حسینی  شریف  منبر  خدمت  در  كه  است  هاسال  و  هستم  حوزه  ی: من طلبه۱سؤال  
 خاطرنشان نه؟ یا بروم آیا. بروم عراق به خوانی روضه برای است، پیش در كه محرمی ماه در امسال اندكرده

 ن دعوت حق ایمان ندارند.ای به اند،كرده دعوت  مرا كه كسانی كنممی
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   ي الروايات, أوعمل يف م سذسذة تحقيق, يف تحقيق   ي الحقم املعروفة عندهم  أ إني :2س
 ؟فهل يجوز لي مواصلة العمل معهم

 یا  آنها نظر از معروف فقهی هایكتاب  تحقیق یحوزه در پژوهشی، ی: من در یک موسسه۲سؤال 
 است؟ جایز آنها با من همکاری یادامه آیا. كنمر میهای روایی كاكتاب 

 األ لوهل يجوز    فيها,  النقاء واحسذتقرار  أو  الزماح آخرهل يجوز دخول مكاتي فقهاء   :٣س
 ؟ح أمنم من الحقوق الشرعية إيعبونم هل  عرو ماأح  إني علماخ  ؟مما يعبوح فيها

آخرالزمان یا ماندن و مستقر شدن در آنجا جایز است؟ و آیا خوردن : آیا داخل شدن در دفاتر فقهای  ۳سؤال  
 شرعی  حقوق  از  دهند،می  آنها  چهآن  دانمنمی  من  كه  شوممی  متذكر  است؟  مجاز  دهندخوراكی كه در آنجا می

 .خیر یا است

 أح  اخ هل تجوز الوسذذاهة لنقل الحقوق الشذذرعية من ملتوي مل لم, ما لو  لحت شذذمصذذ  :٤س
 ؟آخربيد شمص  أوبيدي  إليهممن الحقوق الشرعية فأرسلها  أهلييعبي 

 وعلي . أبي صلوات ربي على  دعاءا, ملتمساخ  وأنا منتظر ألمرا سيدي,

 .لم األئمة واملهديني وسلم تسليماخ آوصلى اهلل على محمد و
 قم املقدسة  -أبو محمد  :املرسل

شرعی جایز است؛ مثال كسی از نزدیکانم حقوق شرعی   : آیا واسطه بودن برای منتقل كردن حقوق۴سؤال  
 داده باشد كه خودم یا توسط شخص دیگری به یکی از آنها )فقها( برسانم؟

 موالی من! منتظر فرمان شما هستم و از شما التماس دعا دارم، صلوات پروردگارم بر پدرت و بر تو باد!
 تسلیمَا.  و صلی الله علی محمد و آله االئمة و المهدیین و سلم

 فرستنده: ابومحمد ـ قم مقدس

 بسم اهلل الرحمن الرحيمالجواب: 

 وصلى اهلل على محمد وآل محمد األئمة واملهديني. والحمد هلل رب العاملنيو

يجوز َهابم لقراءة العزاء ولينشذذر الحق م ةخ ببرخ قانوح معرفة الحجة والعلم الهي عرفم  :1ت
 ح يستبيع دعوة الناس مناشرة.  اح َاإ ومن الدعوة
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 بسم الله الرحمن الرحیم پاسخ:
 و الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین.

 مستقیم  طور به را مردم نتواند اگر مثالً  است جایز حقیقت، نشر و خوانیی روضه: رفتن برا۱پاسخ سؤال 
 .است گرفته فرا دعوت  از وی كه علمی و حجت شناخت قانون طرح با كند، دعوت

و املسذذذاعدة على أو نشذذذرها  أيجوز ولكن يجتني   ي العذذذةل فة يعمل على تحقيقها    :2ت
 فعل لم.أح يمتص بالروايات أَ يمكن إفعل لدينمو أنشرهاو وبالنسنة لكتاب العروة يتجننها  

: جایز است ولی از كتب ضاّله دوری كند و از تحقیق یا نشر آنها یا كمک در انتشار آنها اجتناب ۲پاسخ سؤال  
تناب كند و اگر بتواند به طور اختصاصی ورزد. در خصوص كتاب »عروه«، برای دینش بهتر است كه از آن اج

 روی ُكتب روایی كار كند، برای او بهتر است. 

َا لم يكن هنذذاا إموال منهم خذذه األأ ذذل فيهذذا ويجوز دخول بيوتهم وبرانيذذاتهم واأل :٣ت
 و نصرة لهم ولكن يجي تجني س ر الناصي منهم.أتقوية لشو تهم 

ها و خوردن در آن و اخذ اموال از آنها جایز است، اگر تقویت : داخل شدن در خانه و بیرونی آن۳پاسخ سؤال  
 واجب آنها، هایناصبی غذای یمانده شوكت آنها نباشد یا كمکی به آنها به شمار نیاید ولی اجتناب از باقی

 . است

 و لى العلمذاء م  العذاملني فهذها م  دذائزإَا  ذاح القصذذذذذد نقذل املذال من عذامذة النذاس إ :٤ت
ح وسذذذعها إللعلماء م  العاملني وح يكلف اهلل نحسذذذاخ   ونصذذذرةح لم يكن تقوية  إوالعك  دائز  

 فليعمل بوسعم وبما يمكنم.

 .ح ينصر  نصراخ عزيزاخ أوأسأل اهلل 
 هذ ق1٤2٨َي القعدة/  /12 - أحمد الحسن

 آن عکس و نیست ایزج باشد، غیرعامل علمای به مردم ی: اگر منظور، انتقال مال از عامه۴پاسخ سؤال 
 یاندازه به جز را كس هیچ خدا. نباشد غیرعامل علمای برای كمکی و تقویت كه شرط این به است، جایز

 . كند عمل تواندمی كه مقدار آن و وسعش و طاقت مقدار به باید وی كند،نمی مکّلف طاقتش
 .نماید یاری ارجمند نصرتی به را او كه نمایماز خداوند مسئلت می

 هـ.ق ۱۴۳۰ذی القعده  ۱۲ - احمد الحسن 
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 : كم بودن حافظه و شناخت عالمت فجر ۳۴۵پرسش 

 ة:خاردم عن الدعو األخرو األسئلةولي بعع : ٣٤٥ / السال

لم   أدريناوقد    وسنوات وقد ولد وفيم تشو  يف َ ر  )اححليل التحتاني(  ٣فاب  محمود عمر   
عمليذم  إدراءوربمذا  للمرادعذةو (م 2٠٠٩ /7 /12عنذدنذا موعذد آخر ) وايحعمليذم دراحيذم ولم تنج . 

 ؟تر مأ أم األمرمو يف هها أفهل  املحتلةو إسرائيللم يف دولة  أخرو

 :باشندمی دعوت موضوع از خارج كه دارم هاییسؤال
پسرم محمود كه سه ساله است به هنگام تولد مشکلی در آلتش )مجرای پایینی ادرار( داشت. ما یک عمل 

م( برای مراجعه  ۱۲/۷/۲۰۰۹جراحی روی او انجام دادیم كه موفقیت آمیز نبود. اكنون یک نوبت دیگر )
آیا این كار را انجام دهم یا آن را ترک  داریم و شاید این عمل جراحی در كشور اسرائیل غاصب صورت بگیرد.

 كنم؟ 

 ؟ التذه ر  أمرفهذل هنذاا مذا ينحع  يف و قرأ أيف تذه ر مذا  صذذذذعوبذة أدذدالقراءة ولكن  أحذي
تر تم   إَا علي   إَمفيذم   األعمذال أوالزيذارات   أوعمذل بذم من مسذذذذتحنذات  ذالذدعذاء  أوح   اقرأ وهذل مذا 

 ؟متكاسةخ 

 : وقد شرحتم بنعع التحصيل يف الرابط التاليولي س ال بمصوص وقت الحجر الصادق 

2643#post2643http://www.almahdyoon.info/vb/showthread.php?p= 

 یادآوری  در  مرا  كه  هست  چیزی  آیا  است؛  دشوار  برایم  خوانممی  چهمن مطالعه را دوست دارم ولی یادآوری آن
 كنم،نمی  عمل  آنها  به  ولی  خوانممی  اعمال  یا  هازیارت   یا  دعاها  مثل  مستحبات   از  چهآن  بابت  آیا  و  كند؟  كمک

 ا از روی سستی و تنبلی ترک گفته باشم؟ر  اگر شود،می نوشته گناهی من بر
 :امداده شرح زیر لینک در جزئیاتش با را آن كه دارم صادق صبح زمان یسؤالی درباره

http://www.almahdyoon.info/vb/showthread.php?p=2643#post2643 

 

 

http://www.almahdyoon.info/vb/showthread.php?p=2643#post2643
http://www.almahdyoon.info/vb/showthread.php?p=2643#post2643
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 :وملمصم

فة وقت يف تقاويم الصذذةة يعتمد على الحسذذابات الحلكيم وموضذذع الشذذم  تحت األفق ملعر
وقذت صذذذذةة الحجر يكوح يف بعع  أحوقذد ححظذت ومن خةل الربام  الحلكيذة و صذذذذةة الحجر

الحجر الصذذذذذادق ح ييني حا  أحوححظذت و دردذة تحذت األفق 1٦ - 1٩.٥التقذاويم بودود الشذذذذم  
. ويكوح سذذذذماع صذذذذوت الدي  يف هها األواح األفقدردة تحت  12 - 1٣.٥تكوح الشذذذذم  ما بني  

  .وهها الوقت يكوح قنل حوالي ستوح دقيقة من شروق الشم   ووع الحجر الصادقدليل على هل

 :است چنین اشكه خالصه
 زیر   آفتاب   گرفتن  قرار  محل  نماز،  اوقات   شناخت برای  و  است  نجومی  محاسبات   بر  مبنا  نماز، هایدر تقویم

 قرار  به صبح نماز وقت ها،تقویم برخی در كه امدیده نجومی هایبرنامه طریق از من. گیردمی قرار معیار افق
 آشکار  صادق  صبح  كه  امكرده  مشاهده  نیز  و  شودزیر افق اطالق می  یدرجه  ۵/۱۹الی    ۱۶  در  خورشید  گرفتن

 این  در خروس  صدای شدن  شنیده.  باشد افق زیر  یدرجه  ۵/۱۳تا    ۱۲  بین  خورشید كه  وقتی  تا  مگر شودنمی
 . باشدمی آفتاب  طلوع از قبل دقیقه شصت تقریباً  زمان این. است صادق صبح طلوع بر دلیلی نیز هنگام

باسذتمدام الربام    األفقدردة الشذم  تحت ) اسذتمدم هها املعيار  أحهل يجوز لي  :وسذ الي هو
وقت  أوللةسذذذتدحل على  (  دقيقة من الوقت قنل شذذذروق الشذذذم  أو صذذذياخ الدي  ٦٠الحلكيم أو

 ؟عن البعام للصيام واإلمسااصةة الحجر 

سؤال من: آیا برای من جایز است كه از این معیار برای تعیین وقت نماز اول وقت صبح و امساک از خوردن 
دقیقه  ۶۰های نجومی یا برنامه از استفاده با افق زیر خورشید یبرای روزه، استفاده كنم )یعنی مقدار درجه

 قبل از طلوع آفتاب یا صدای خروس(؟

 ی برای دیدن طلوع صبح اول و دوم در اختیار نداشته باشم چطور؟اگر ابزار 

 ؟وال اني األولمراقنة هلوع الحجر  أسنابإَا لم يتوفر لي 

 .دقيقة ٥٠ إلىدقيقة  ٣٠الحرق بني توقذت التقاويم والوقت الهي َ رت ما بني  إح علماخ 

 دقیقه اختالف وجود دارد! ۵۰دقیقه تا  ۳۰ بین داشتم، بیان كه وقتی و هابا توجه به این كه بین تقویم
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لتعهر َل  يف بعع   باألفق  النظروهل يودد هريقة أخرو للتيقن من وقت الحجر الصادق م   
 ؟الظروو واألوقات

 .والحمد هلل رب العاملني
 1٤٣٠ /ال انية يدماد/ 22 - فلسبني –املرسل: عند الب  

رخی شرایط و اوقات مشکل باشد، راه دیگری برای مطمئن آیا غیر از نگاه كردن به افق كه ممکن است در ب
 شدن از اوقات وجود دارد؟

 و الحمد لله رب العالمین.
 ۱۴۳۰جمادی الثانی// ۲۲ - فرستنده: عبدالغنی ـ فلسطین 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب: 

 .واملهديني وسلم تسليماخ  األئمةل محمد آوصلى اهلل على محمد وو والحمد هلل رب العاملني

 عةت ولدا وفق  اهلل. إتماميمكن  املو يف 

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

 .دهد توفیقت خداوند كنی، اقدام فرزندت  درمان یادامه برای توانیمی

واقرأ عليم سذذذورة  اخ دافئ لم ماءخ  وأضذذذف  ومن عسذذذل النحل وضذذذع فيم قليةخ   اخ خه قدح  وللححظ:
شذذذذاء اهلل  إحفهو ينحع للححظ  وتحبر أحالكر  وسذذذذورة التوحيذد واشذذذذربذم قنذل  وآيذةالحذاتحذة  

 .أمكن و رر هها العمل ما 

 ی آن آب گرم اضافه كن و سوره به و بده قرار زنبور عسل كمی آن در و بردار ایدر خصوص حافظه: كاسه
 برای كار این. بنوش را آن كنی افطار كه آن از قبل و بخوان آن بر را توحید یسوره و الکرسی آیت فاتحه،
 .كن تکرار توانیمی چه هر را عمل این و الله شاء ان است، مفید حافظه تقویت

 .ولم تعمل بم اخ مستحن قرأت عمةخ  إح إَمولذ  علي  

 اگر عمل مستحبی را بخوانی و به آن عمل نکنی، گناهی بر شما نیست.
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ترقنم ومعرفتم من عةمتم اليت بذنتها يف الشذذرائع   باإلمكاحح  اح  إوبالنسذذنة لوقت الحجر ف
ح لم يمكن هها فهو قنل الشذذروق إو األفقودردة تحت   1٩فهو عندما تكوح الشذذم     وإح  وفنها

 دقيقة. ٩٠ أيبساعة ونصف 
 حمد الحسنأ

 ام،داده شرح شرایع كتاب  در كه هاییدر خصوص وقت صبح، اگر امکانش برایت وجود دارد با عالمت
درجه زیر افق قرار گرفته باشد و اگر این  ۱۹ در خورشید كه است هنگامی صورت  این غیر در كن؛ تحقیق

 . باشددقیقه قبل از طلوع می ۹۰نشد، یک ساعت و نیم یعنی 
 احمد الحسن 

****** 

 : حکم مال ناصبی ۳۴۶پرسش 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم: ٣٤٦ / السال

ومهديني   أئمةبذتم الباهرين   أهلمحمد وعلى   أدمعنيشذذذرو الملق  أ والصذذذةة والسذذذةم على
 .   اخ  وسلم تسليماخ 

وبر ذاتذم  املهذدي )ع( ورحمذة اهلل اإلمذامالسذذذذةم عليذ  يذا سذذذذيذدي وموحي يذا ويص ورسذذذذول 
 : س الي هو والجزاء لة شرعية دزا م اهلل خ أموحي عندي مس ومبحرتم ورضوانم.

ومالكها من املعادين  ومسذذلمة أخرومسذذلمة مقاولة لشذذر ة    أهليةشذذتبل بشذذر ة  أ إني
 األحزابلحزب من  بذاعتنذار  رئذسذذذذذاخ  وهو لذديذم بعع السذذذذلبذة يف الحكم  واألنصذذذذذارو)ع(  مذاملإل

 والنقل باعتنار عملي يتبلي التنقل  أدور تصذرو لي  وهه  الشذر ة املقاولة  والحا مة يف الدولة
نذم إ مع  ألفبذأني صذذذذرفذت  لهم م ةخ  أقول أي والحقيقي للنقذل األدر در م أهلذي أ أحفهذل يجوز 

ح الشذذذر ة سذذذوو تسذذذتقبع هها من  إمحتات بعع اليشذذذء و  ألنيوَل    و٥٠٠ صذذذرفت بالحقيقة
 ؟فهل يجوز لي َل  أعة وال انية اليت صاحنها املعادي امله ور  الشر ة

 .ودزا م اهلل خ  دزاء الصالحني    اخ  وأشكر م
 املبرب -املرسل: محي 
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 بسم الله الرحمن الرحیم
 سلم   و  مهدیین  و  ائمه  حضرت،  آن  طاهر  بیت  اهل  بر  و  محمد  مخلوقات،  جمیِع   تریندرود و سالم بر شریف

 .كثیراً  تسلیماً 
! سالم بر تو و رحمت خداوند و بركات و مغفرت و مهدی )ع( امام یسرور و موالیم، وصی و فرستاده

 :فرماید عطا را هاپاداش برترین شما به خداوند دارم، شرعی یرضوانش. موالیم! چند مسئله
و  )ع( من در یک شركت مسلمان كه پیمانکار شركت مسلمان دیگری كه مالک آن یکی از معاندین امام

 حاكمیت  در  نفوذ  دارای  است،  حاكمه  احزاب   از  حزبی  رئیس  صاحبش  كه  آنجا  از  و  كنممی  كار  باشد،انصار می
. است  من  كار  یكه حمل و نقل الزمهچرا  دهد  را می  نقلم  و  حمل  اجرت   من  به  پیمانکاری  شركت  این.  باشدمی
 ۵۰۰ت كنم مثال برای كاری كه در واقع دریاف را نقلم و حمل واقعی مزد از غیر مزدی من كه است مجاز آیا

 بعداً  نیز شركت این و دارم احتیاج من كه رو این از ام؛درهم هزینه داشته است، بگویم هزار درهم هزینه كرده
 برای  عمل این آیا.  نمود  خواهد  دریافت  باشدمی  دشمن رئیسش  و  كردم  ذكر  باال در كه  شركتی  از  را  هزینه  این
 است؟ جایز من

 از شما بسیار متشکرم و خداوند به شما بهترین پاداش نیکوكاران را عطا فرماید!
 مغرب  -فرستنده: محب 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم  الجواب:

  .واملهديني وسلم تسليماخ  األئمةل محمد آاهلل على محمد ووصلى و والحمد هلل رب العاملني

فيجوز ل   .مالم م  محرتم  ويشذذذايعونهم  ألنهم  ؛شذذذيعتهم أواملهديني   أوناصذذذي العداء لةئمة  
 يقع علي  ضرر. أحهها دوح  أمكن  إحخه بععم أ أو أخه 

 حمد الحسنأ

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

با دشمنان ائمه یا مهدیین دشمنی كن و همچنین با پیروان آنها. مال آنها محترم نیست و برای شما جایز 
 شما به نیزیا و باشد پذیراست كه همه یا بخشی از آن را برای خودت برگیری؛ اگر این كار برای شما امکان

 . ننماید وارد
 احمد الحسن 



 187                                                                                          ( رابع )اجلزء الاجلواب املنری عرب األثری

 

       

 های فرا رسیدن قیامت : حکم استعمال دخانیات، پوشیدن شلوار، ازدواج با زنی بدون رضایت والدینش، و نشانه۳۴۷پرسش 

 األئمةبذتم   آلوصذلى اهلل وبارا على سذيدنا محمد وعلى    والحمد هلل رب العاملني: ٣٤7  / السذ ال
 .منهم واملهديني

 علي  السةم ورحمة اهلل وبر اتم. .. وحجيت أحمد الحسنسيدي 

وهو ماضي م  وح أعلم إح ) ها(  سيدي ما حكم إح  اح أبي ح يريد الكةم بي ..   بعد أما
 ؟من املههي الشيعي وهو من أهل السنة أن ألنم علم  ؛م  ؤيريد الترب  اح

سذذذذیذدنذا محمذد و علی آل بمتذم احئمذة منهم و الحمذد هلل رب العذاملینو و صذذذذلی اهلل و بذار  علی  
 املهدیین.

 آقا و حجت من! احمد الحسن... علیک السالم و رحمة الله و بركاته. 
 خواهد می آیا  كه  دانمنمی  و است  خشمناک  من بر  او. بگوید  سخن  من با  خواهداما بعد... سرورم! پدرم نمی

 سّنت  اهل از او كه حالی در هستم مذهب شیعی من كه است فهمیده او زیرا خیر، یا بجوید برائت من از
  چیست؟ حکمش این. باشدمی

وما حكم زوات املرء  ووهل تجوز الصذذةة فيم  وما حكم التدخني ولي  الننبال و: سذذيدي2س
 ؟من م  موافقة والديم

است؟ و حکم : سرورم! استعمال دخانیات و پوشیدن شلوار چه حکمی دارد؟ و آیا نماز با آن جایز ۲سؤال 
 ازدواج َمرد بدون موافقت والدینش چیست؟

دي )ع( وعجل اهلل فردم واليت هاليت تظهر قنل اإلمام امل  السذذذاعةما هي عةمات   وسذذذيدي :٣س
 ؟تليم

 ها نشانه آن و شودظاهر می مهدی )ع( امام از قبل كه قیامت رسیدن فرا های: آقای من! نشانه۳سؤال 
  چیست؟ آیدمی ایشان از پس كه
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بذتذم األئمذة منهم  آلوصذذذذلى اهلل وبذارا على سذذذذيذدنذا محمذد وعلى  هذها ودزا م اهلل خ اخ 
 .واملهديني

 الكويت -املرسل: خالد 

خداوند به شما پاداش خیر دهد و صلی الله و بارک علی سیدنا محمد و علی آل بیته االئمة منهم و 
 المهدیین.

 كویت -فرستنده: خالد 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم  الجواب:

 .واملهديني وسلم تسليماخ  األئمةل محمد آوصلى اهلل على محمد وو والحمد هلل رب العاملني

ح ﴿  :قال تعالى  وترضذذذذيم فيما ح يعذذذذر بدين  أحوحاول    وبر والدا :1ت س
َ
َوِإح َداَهَداَا َعلى أ

ِرَا ِبي َما َلذَْ  َلَ  ِبِم ِعْلٌم َفَة ت ِبعْ  نَاَب ِإَلية َ مة ت شذْ
َ
ِييَل َمْن أ وفاخ َواتةِنْع سذَ نَْيا َمْعر  َما يِف الدُّ اِحْنه  َما َوصذَ ه 

نت ْم َتْعَمل وحَ  م ِبَما    نَي ئ ك 
 
ْم َفأ ك   .(1)﴾ِإَلية َمْرِدع 

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

 و راضی را او زندنمی ضرر دینت به كه چه: با والدینت به نیکی رفتار كن و بکوش در آن۱پاسخ سؤال 
 چیست دانیاگر آن دو به كوشش از تو بخواهند تا چیزی را كه نمی): فرمایدمی متعال خداوند. كنی خشنود

در دنیا با آنها به وجهی پسندیده زندگی كن و خود، راه كسانی را كه شان مکن. اطاعت گردانی، شریک من با
 كه كارهایی از من و بود خواهد من سوی به شما یهمه بازگشت. گیر پیش در گردندبه درگاه من بازمی

 .(2)(كنممی تانآگاه ایدكردهمی

 . من يحيبوح بم فهو م  دائز أوبم باملدخن   معتداخ  ضذرراخ   التدخني عندما يكوح معذراخ  :2ت س
ح إيَتوت بمن يريد و أحويجوز للردل    .وتجوز الصذذةة فيم وفيم  إشذذكالولي  الننبال للردال ح 

 لم يوافق والدا .

 
 . 1٥لقمان:  -1
 . 1٥لقمان:  - 2
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: استعمال دخانیات اگر ضرر قابل توجهی برای فرد سیگاری و اطرافیان او داشته باشد جایز ۲پاسخ سؤال  
 مرد كه است جایز. باشدمی جایز نیز آن در خواندن نماز و است اشکالپوشیدن شلوار برای مردان بینیست. 

 .نباشند موافق والدینش اگر حتی كند؛ ازدواج كرده قصد كه كسی با

 أو وربما يحىن َل ا الناس   وشذذذذاء اهلل ولم ينَق الك   لها إَاسذذذذرتوح العةمات الكربو   :٣ت س
 .أ ث 

 حمد الحسنأ

 و است نمانده باقی آنها از زیادی چیز و دید خواهید بزرگی های: اگر خداوند بخواهد نشانه۳پاسخ سؤال 
 شوند. هالک بیشتر یا مردم سّوم دو بسا چه

 احمد الحسن 

****** 

 : حکم مرغ برزیلی ۳۴۸پرسش 

 ؟اإلسةميةالدول  أسواقهل يجوز تناول الددات الربازيلي املودود يف : ٣٤٨ / السال
 الكويت -املرسل: قذ  التميمي 

 باشد؟آیا خوردن مرغ برزیلی كه در بازارهای كشورهای اسالمی موجود است جایز می
 كویت -فرستنده: قیس التمیمی 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم  الجواب:

  .واملهديني وسلم تسليماخ  األئمةل محمد آوصلى اهلل على محمد وو العاملنيوالحمد هلل رب 

 أسذذذواق ولذ  ودود  يف   وحصذذذل لدي  علم بأنم مه ى بصذذذورة شذذذرعية يجوز ل  تناولم  إَا
 .دليل على َ اتم اإلسةميةالدول 

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

اگر یقین پیدا كردی كه مرغ به صورت شرعی ذبح شده، خوردن آن برای شما جایز است. موجود بودن آن 
 در بازارهای كشورهای اسالمی دلیل بر ذبح شرعی آن نیست.

 احمد الحسن 

****** 

 كندمی  رد  بیاید اش: زنی كه پدرش هر كس را كه به خواستگاری۳۴۹پرسش 

 ؟مساعدتي فأردو وحد يتقدم لمبنيت يرفعأوالدي ملا و عندي مشكلة: ٣٤٩ / السال
 السعودية -املرسلة: نور الهدو 

 .كنید كمک مرا لطفاً . كندمی رد را او آید،می اممشکلی دارم؛ پدرم وقتی كسی به خواستگاری
 عربستان سعودی -فرستنده: نورالهدی 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب: 

 .واملهديني وسلم تسليماخ  األئمةل محمد آوصلى اهلل على محمد وو والحمد هلل رب العاملني

  .اقرأي سورة النور وسورة الحت   ل واحدة سنع مرات
 حمد الحسنأ

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

 .بخوان مرتبه هفت كدام هر را فتح یسوره و نور یسوره
 الحسن احمد 

****** 
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 : والیت پدر و پدربزرگ بر دختر در ازدواج ۳۵۰پرسش 

 : حمد الحسن)ع(أ اإلمام إلىس الي : ٣٥٠ / السال

تعذش مع ددتها  وهي  (رحمها اهلل)  اةشذذذذيعية متوف وأمهاالزوات من فتاة والدها سذذذذ    أريد أنا
عندما اتصذلنا فيم  أبوهاولكن  ةو  دعحري  ةشذيعي ايحوهي    والنذت أهلوتربت على حي  أمهاو  ةوالد
 موافقةسذذنم وهي  21الننت عمرها   أح  علماخ   ؟األمر فهل من ممرت لهها وبنيت شذذيعي أزوتح  أناقال 

 .ولكم دزيل الشكر. ى الزواتعل
 nabel deebanاملرسل: 

 سؤال من از امام احمد الحسن)ع(:
 ازدواج( كند رحمتش خداوند) كرده فوت  كه است ایشیعه مادرش و سّنی پدرش كه دختری با خواهممی

 یشیعه  اكنون و شده بزرگ بیت اهل محبت بر و كندمی زندگی مادرش مادر یعنی بزرگش مادر با وی. كنم
. آورماقدام كردیم، پدرش گفت من دخترم را به ازدواج یک شیعه درنمی مورد این در وقتی ولی است جعفری

ساله است و او خود با ازدواج موافق  ۲۱ دختر كه شوممی متذكر دارد؟ وجود مشکل این از خروجی راه آیا
 .شما از فراوان تشکر با. باشدمی

 .... : فرستنده

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب: 

 .واملهديني وسلم تسليماخ  األئمةل محمد آوصلى اهلل على محمد وو والحمد هلل رب العاملني

تزوت  أحولها    والجد على زوادها أو  األبتحصذذذل موافقة   أحيجي   فة عاماخ  (21) اح عمرها    إَا
 . أبوهاح رفع إنحسها و

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

 و آورد، دست ساله است، نیازی نیست كه برای ازدواج كردن موافقت پدر یا پدربزرگش را به ۲۱اگر دختر 
 .نماید مخالفت آن با پدرش اگر حتی كند ازدواج كه دارد را حق این او
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عاماخ سواء  انت   (1٨)والعدالة( على النالبة دوح سن    اإليماحوالجد )بشرت    األبوتثيت وحية  
   .بكراخ  أمَذناخ 

سالگی است، خواه دختر  ۱۸والیت پدر یا پدربزرگ )به شرط ایمان و عدالت( بر دختر بالغ، تا قبل از سن 
 بیوه باشد خواه باكره.

وتثيت الوحية لنحسذذذها يف الدائم  و(عاماخ  1٨وح تثيت وحيتهما على النكر الرشذذذيدة )من بلبت  
 واملنقبع. 

سالگی رسیده( پابرجا نیست و او در ازدواج  ۱۸ری كه به سن دخت) رشید یو والیت این دو بر دختر باكره
 دایم یا موقت بر خودش والیت دارد. 

 الولي. إَحإح برضاها. ولكن يكر  تزويجها نحسها دوح  ولو زودها أحدهماو لم يمع عقد 

و اگر حتی یکی از این دو او را ازدواج دهد، عقد او فقط با رضایت دختر صحیح و معتبر است. البته این كه 
 . باشدمی مکروه كند ازدواج اشدختر به خودی خود و بدون اذن ولی

ن  فء مع رمنتهذاو فذإنذم يجوز لهذا أح تزوت والنذالبذة إَا ععذذذذلهذا الوليو وهو أح ح يزودهذا م 
 .نحسها ولو  رهاخ 

 حمد الحسنأ

 وی  به هم دختر و است او سنگو اگر ولّی، دختر بالغ را از ازدواج منع كند و اجازه ندهد با كسی كه هم
 ازدواج كند. خودش اشولّی  میل خالف بر ولو دختر، است جایز كند، ازدواج دارد رغبت

 احمد الحسن 

****** 

 : گوش كردن موسیقی كالسیک ۳۵۱پرسش 

 ..السةم عليكم ورحمة اهلل وبر اتم: ٣٥1 / السال
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  .والصةة والسةم على سيدنا محمد وآلم البييني

 ؟حرام أمفهل هي حةل  الكةسيكيةو األلحاح إلىاختلحوا العلماء يف دواز احستماع 
 اإلمارات -املرسلة: بنت فةح 

 ة الله و بركاته. سالم علیکم و رحم
 . او پاک خاندان و محمد ماندرود و سالم بر سید و آقای

 حرام؟ یا است حالل آیا. دارند اختالف كالسیک هایُعلما در جواز گوش دادن به آهنگ
 امارات  - فالنیفرستنده: دختر 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب: 

 .واملهديني وسلم تسليماخ  األئمةل محمد آوصلى اهلل على محمد وو والحمد هلل رب العاملني

 والسةم عليكم ورحمة اهلل وبر اتم.. ح يجوز استماع املوسيقى
 هذ ق  1٤٣٠شوال/  - حمد الحسنأ

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

 وسیقی جایز نیست. والسالم علیکم و رحمة الله و بركاته.گوش دادن به م
 هـ.ق  ۱۴۳۰شوال  - احمد الحسن 

****** 

 : حکم ژالتین و قضای نماز ۳۵۲پرسش 

 واألدويذةبعع املعذذذذذادات الحيويذة  إحوخذاصذذذذذة  ؟مذا هو حكم الجيةتني: ٣٥2 / السذذذذ ال
 .والحلويات يدخل من ضمن مكوناتها

 داروها و هاتوجه به این كه این ماده یکی از تركیبات برخی آنتی بیوتیکحکم ژالتین چیست؟ خصوصًا با 
 . است جات شیرینی و
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 و املنارا العمد لسذذذنوات من رمعذذذاح إفبار  أوهناا الك  ين ممن يف َممهم صذذذيام القعذذذاء  
ي د ولو دزء قليل  و هل  صذذذلوات القعذذذاء وقد ندموا وتابوا ولكن بععذذذهم  رب يف العمر ولم

 وح  لم يكن مصذذلياخ  وأبو   األ رب ح  اح هو الولدإو  ؟فماَا يحعل وتسذذاعد  وصذذحتم ح  ومما عليم
 ؟احبن وهو بهمتم صلوات وصيام ومات فكيف يعمل هها األبيصوم رمعاح وتاب 

 األمارات /املرسلة: زيني 

 اند كرده  خواریافطار و روزهبسیارند كسانی كه نماز قضا بر ذمه دارند یا عمدًا چند سال، ماه مبارک رمضان را  
 سن به پا افراد این از برخی ولی اند؛شده تائب و پشیمان اكنون و دارند گردن بر قضا نماز صورت همین به و

 افراد این سالمتی وضعیت اكنون و اندكرده ادا را اشکیكوچ بخش فقط دارد، عهده بر چهآن از و گذاشته
 و  نگرفته روزه رمضان در و نبوده نمازخوان پدرش و باشد بزرگ پسر كسی اگر كنند؟ چه آنها. نیست مساعد

 دهد؟ انجام باید چه دارد ذمه بر روز و نماز كه پسر این باشد، نموده فوت و كرده توبه پدر
 امارات   -فرستنده: زینب 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب: 

 .واملهديني وسلم تسليماخ  األئمةل محمد آوصلى اهلل على محمد وو والحمد هلل رب العاملني

سذواء   واألهعمةو األدوية واسذتعمالم يف    أ لميف   إشذكالالجةتني املنت  من الحيواح ح  :1ت س
 ح يحل. أم أ لميحل  وم  مه ى أممن حيواح مه ى  اخ  اح منتج

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

: مصرف و خوردن ژالتیِن گرفته شده از حیوان، در دارو و خوراكی بدون اشکال است، خواه ۱پاسخ سؤال 
 خواه نباشد.این حیوان به طور شرعی ذبح شده باشد و خواه نشده باشد، خواه خوردنش حالل باشد 

يتصذدو لها امل منوح  أح لها قد بذنتها يف الشذرائع واملحروُ   األمور وفقكم اهلل هه    :2ت س
وبذالنسذذذذنذة لسذذذذ الذ  فذإح اهلل ح يكلف  ووامل منذات ممن لذديهم القذدرة على بيذانهذا لنقيذة امل منني

يقوذذ الصذذةة  أحومن يريد    وفمن ح يقدر على الصذذيام وح القعذذاء يدفع الحدية  ووسذذعها  إح نحسذذاخ 
 ويف َمتم قعاء. أدر هافقد يسر اهلل لكم ليلة القدر ملن  معنم وعن والدي

 آن باید و امداده توضیح شرایع كتاب  در را موارد این ی: خداوند شما را توفیق دهد. من همه۲پاسخ سؤال 
 در. دهند شرح و كنند بیان مؤمنان دیگر برای را آن دارند، توانایی كه مؤمن خواهران و برادران از دسته
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 بگیرد روزه تواندنمی كه كسی. كندطاقتش تکلیف نمی یاندازه به جز را كس هیچ خدا شما، سؤال خصوص
 قضا نماز والدینش یا خودش طرف از خواهدمی كه كسی برای خداوند. بدهد فدیه آورد، جا به روزه قضای یا

 .دارد ذمه بر قضا و كرده درک را آن كه كسی برای است؛ گردانیده آسان شما برای را قدر شب بخواند،

فلو   وشذذهر ألفوبالنسذذنة لقعذذاء الصذذةة فالقعذذاء يف ليلة َة  وعشذذرين من رمعذذاح يعدل  
شذهر يكحيم قعذاء يوم واحد يف  ألفحا   أوعشذر سذنني  أوسذنة قعذاء   اح يف َمة شذمص م ةخ 

 والسةم عليكم ورحمة اهلل وبر اتم. .ليلة القدر 
 هذ ق  1٤٣٠شوال/  - حمد الحسنأ

در خصوص نماز قضا، خواندن نماز قضا در شب بیست و سوم ماه رمضان برابر با هزار ماه است؛ بنابراین 
گردن دارد، نماز قضای یک روز در شب اگر شخصی مثاًل یک سال یا ده سال یا حتی هزار ماه نماز قضا بر 

 .بركاته و الله رحمة و علیکم والسالم. كندقدر او را كفایت می
 هـ.ق  ۱۴۳۰شوال  - احمد الحسن 

****** 

 است  جادوگری از ناشی  كنیم: با مشکالتی مواجه هستیم كه فکر می ۳۵۳پرسش 

 هلل الرحمن الرحيم بسم: ٣٥٣ / السال

 .واملهديني األئمةل محمد آلهم صل على محمد ولا

من عمل  أنهاوزوديت نعاني من مشذذا ل نعتقد  أنا مشذذكليت   ..الحسذذن )ع(  حمدأ  السذذيد إلى
  أححل نسذذتبيع   أي أوهل من دعاء    وماَا نحعل وماَا تنصذذحنا وسذذحر نحتات مسذذاعدة السذذيد )ع(

 .ولكم دزيل الشكر ؟نتملص من هها السحر
 أملانيا -املرسل: سيد  ارم 

 الله الرحمن الرحیمبسم 
 اللهم صل علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین.
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.... مشکل من این است كه من و همسرم با هم اختالفاتی داریم كه معتقدیم )ع(  خدمت سید احمد الحسن
نیاز داریم. چه نصیحتی برای ما دارید؟ چه كنیم؟ آیا دعا یا  )ع( به دلیل سحر و جادو است. ما به كمک سید

 راه حلی وجود دارد كه بتوانیم از این سحر خالص شویم؟ با تشکر فراوان از شما.
 آلمان  -فرستنده: سید كاظم 

 بسم اهلل الرحمن الرحيمالجواب: 

 .واملهديني وسلم تسليماخ  األئمةل محمد آوصلى اهلل على محمد وو والحمد هلل رب العاملني

والجن   اإلن ينعد عنكما شذذر  أحل اهلل  أوزودت  وأسذذ  أنتقم بها    األعمالهه  مجموعة من 
 بمنم سنحانم ويصل  حالكما:

النور  ل واحدة سذنع   وآيةالكر    آيةوزودت  يف مكان  الهي تسذكن فيم  أنتاقرأ  -1
 أيام. من سورة الصافات مرة واحد وملدة عشرة  آياتعشر  أولواقرأ  أيامومرات وملدة عشرة 

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

 مّنت  با كه نمایممی مسئلت خداوند از. دهید شاناینها یک سری كارهایی است كه شما و همسرت انجام
 د:گردان نکو را شما حال و بدارد دور شما از را جن و انس شّر  تعالی، و سبحان خودش

 مدت  به و بار هفت را كدام هر نور، یالکرسی و آیه ةشما و همسرت در مکانی كه سکونت داری، آی - ۱
 . روز ده مدت به و بار یک را صافات یسوره ابتدای یآیه ده همچنین. بخوانید روز ده

ومن َم ضذع  و هيعص وحمعسذق بالزعحراح على ورقة بيعذاء  وأيعذاخ ا  ي آية الكر     -2
من املاء ورشذذذذم يف زوايا بذت  وبقية املاء ام سذذذذل بم  وخه قليةخ   والورقة يف ماء حا تنحل الكتابة

 .زودت  تحعل نح  اليشء وأيعاخ  و بسل الجنابة

و كاغذ را در آب قرار  الکرسی و نیز كهیعص و حمعسق را با زعفران بر روی كاغذی سفید بنویس ةآی - ۲
 غسلی  آب، یماندهباقی با و بپاش ات خانه هایبده تا نوشته از بین برود. كمی از این آب را بگیر و در گوشه

 .دهد انجام را كار همین نیز همسرت . آور جا به جنابت غسل مانند

 آيذةا  ذي  وأيعذذذذذاخ  والكر  على ورقذة بيعذذذذذاء وعلقهذا يف بذتذ  آيذةا  ذي بذالزعحراح  -٣
  .السمرة على ورقة بيعاء بالزعحراح وعلقها يف بذت 
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 سخره  یآیه همچنین. كن آویزان ات الکرسی را بر كاغذی سفید بنویس و آن را در خانه ةبا زعفران آی - ۳
 .بیاویز ات خانه در و بنویس سفید كاغذی بر زعفران با را

 .السمرة و هل  تحعل زودت  آية وأيعاخ الكر   آيةتنام اقرأ  أح ل يوم قنل  -٤

 .كند چنین نیز همسرت  و بخوان را سخره یالکرسی و آیه ةهر روز قبل از این كه بخوابی، آی - ۴

َماوَ ﴿ :وهه  هي  األعراووالسذذذذمرة مودودة يف سذذذذورة   وآية م  ا    الةِهي َخَلَق السذذذذة اِت ِإحة َربةك 
ْمَ  وَ  م  َحِ ذ اخ َوالشذذذة َهاَر َيْبل ن  َتَوو َعَلى الَْعْرِ  ي ْبيشذذذِ اللةْيَل النة يةام  َ مة اسذذذْ

َ
ِة أ تة َُ يِف سذذذِ ْر

َ
الَْقَمَر َواأل

َعامَلِنَي  
ْمر  َتَناَرَا ا    َربُّ الْ

َ
حَ َلم  الَْمْلق  َواأل

َ
ْمِرِ  أ

َ
َرات  ِبأ مة سذذَ وَم م  واْ  *َوالنُّج  ْحَيةخ   اْدع  عاخ َوخ  رُّ ْم َتعذذَ َربةك 
يُّ امْل ْعتَذِديَن  ِ  *ِإنذةم  حَ ي حذِ َت ا   و   َخْوفذاخ َوَهَمعذاخ ِإحة َرْحمذَ ا َواْدع  َةِحهذَ ُِ بَعْذَد ِإصذذذذْ ْر

َ
واْ يِف األ د  َوحَ ت ْحسذذذذذِ

َن امْل ْحِسِننَي   .(1)﴾*َقِريٌي م 

 روز شش در را زمین و هاپروردگار شما الله است كه آسمان)آیه سخره در سوره اعراف و به شرح زیر است: 
 ستارگان  و ماه و آفتاب  و طلبدمی را آن شتابان روز و پوشاندمی روز در را شب. پرداخت عرش به سپس. آفرید

پروردگار جهانیان،  آن خدا،. رواییفرمان و آفرینش است سزاوار را او كه باشید آگاه. هستند او فرمان مسّخر
ه غایت بزرگ است * پروردگارتان را با تضّرع و در نهان بخوانید، زیرا او متجاوزان سركش را دوست ندارد * در ب

زمین آنگاه كه به صالح آمده است فساد مکنید و خدا را از روی بیم و امید بخوانید. رحمت خدا به نیکوكاران 
 . (2)(نزدیک است

والسذذذةم .  مرة 1٠٠٠٠)سذذذنحانم هو اهلل الواحد القهار (   :وزودت  بهها اله ر أنتاَ ر اهلل  -٥
 عليكم ورحمة اهلل وبر اتم.

 هذ ق  1٤٣٠شوال/  - حمد الحسنأ

 هزار بار. ۱۰شما و همسرت با این ذكر خدا را یاد كنید: »سبحانه هو الله الواحد القهار«  - ۵
 و السالم علیکم و رحمة الله و بركاته.

 هـ.ق  ۱۴۳۰شوال  - الحسن احمد 

 
 .٥6 –  ٥4األعراف:  -1
 .٥6تا  ٥4اعراف:  - 2
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 : درخواست دعا برای فرزنددار شدن ۳۵۴پرسش 

 .عليكم ورحمم اهلل وبر اتم السةم: ٣٥٤ / السال

 .وسلم تسليماخ  واملهديني األئمةلم محمد آمحمد و لىاللهم صلي ع

من اهلل العلي القدير  أدعو .. السذةم علي  يا سذيدي .. حمد الحسذنأالسذةم علي  يا موحي يا 
 .ح يححظ  من  ل سوءأوو رب العاملني تكوح بأحسن حال يا أح

 سالم علیکم و رحمة الله و بركاته. 
 اللهم صلی علی محمد و آله محمد االئمة و المهدیین و سلم تسلیمَا. 

ی توانا تبهسالم بر تو ای موالی من، احمد الحسن.... سالم بر تو ای آقای من.... از خداوند بلند مر 
 خواهم كه شما را در بهترین حال قرار دهد، یا رب العالمین، و شما را از هر شّر و بدی محافظت فرماید.می

تسذذذاعدني  أح  تعالىاهلل  من  من بعد وأردوشذذذرخ ل  مشذذذكليت  أسذذذوو  ويحسذذذيدي يا مو
 تعالى حمد الحسذذن سذذةم اهلل  أموحي  إلىتصذذل رسذذاليت  أح  بحاهمةقسذذم عليكم  أو ووتدعي لي

سذذذذنوات وعند  ٥من  مَتودة أنا ورد أددلكن لم  موحي يا  رسذذذذالةح بعثت ل   إسذذذذنق و أنا  وعليم
 أو   األنابذيعمليم هحل   إلىنلجأ   أحبنا    األمروصذذذل   حا    ين أهناءدعنا  اور   ةزودي مشذذذكل

 سيدي  وهو  إحي بحق ح الم  ح تدعو لأهلي من اهلل ومن  يا موحي وأ  أنالكن  و  احس نسا  اليشري
بني يذديذ   الرسذذذذذالذة تصذذذذذل هذه  أحمن اهلل العلي القذدير بذأقرب وقذت  وأدعو أتمىنيذا موحي  م 

 الكريمة.

 مرا تعالی خدای از پس كه كنمسرور و موالیم! مشکلم را برای شما شرح خواهم داد و از شما خواهش می
احمد الحسن كه سالم   موالیم  به  را  امه نامهك  دهمقسم می  )ع(فاطمه  به  را  شما.  كنی  دعا  برایم  و  رسانی  یاری

 است   سال  پنج.  نیافتم  پاسخی  ولی  نوشتم  شما  برای  ایخداوند متعال بر او باد، برسانید. سرورم! من قباًل نامه
 رسید  آنجا  به  ما كار  كه  این  تا  ایمكرده  مراجعه  زیادی  پزشکان به ما و  دارد  مشکلی شوهرم  و  امكرده  ازدواج  كه
 كنممی درخواست  موالیم ای  شما  از و  خداوند  از  من ولی.  ببریم  پناه انسان  سازیاح مصنوعی یا شبیهلق  به  كه

 علّی  خدای از و  كنممی آرزو  چقدر! موالیم! سرورم. كنید  دعا برایم  هو  اال  اله  ال  حق به كه  خواهممی شما  از  و
 ا برسد. شم كریم دست به نامه این زمان، تریننزدیک در كه خواهممی قدیر
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سأل اهلل العلي القدير أو تعالىومن بعد اهلل   لذ  لي م ا يا موحي أنااستودع  اهلل يا سيدي 
 .   اخ  واملهديني وسلم تسليماخ  واألئمةل محمد آو هها بحق محمد لىيثن نا ع أح

  ندا -املرسلة: نورة 

 توانا  یبلندمرتبه خدای از. ندارم شما از غیر كسی خدا از بعد! موالیم. سپارممی آقای من! شما را به خدا
 تسلیماً   سلم  و  مهدیین  و  ائمه  و  محمد  آل  و  محمد  حق  به  گرداند؛  استوار  مسیر،  این  بر  را  ما  كه  نمایممی  مسئلت

 .كثیراً 
 كانادا  - نورهفرستنده: 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب: 

 .واملهديني األئمةل محمد آوصلى اهلل على محمد وو والحمد هلل رب العاملني

 ئفهو َو املن العظيم واملنتد  أهلمعليكم بحعذذلم وبما هو   يصذذل  حالكم ويمن   أحأسذذأل اهلل 
 والسةم عليكم ورحمة اهلل وبر اتم. وبالنعم قنل استحقاقها

 هذ ق  1٤٣٠شوال/  - حمد الحسنأ

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

 سزاوار   خودش  كه  گونه  آن  و  خویش  فضل  به  و  گرداند  صالح  به  را  شما  حال  كه  كنماز خداوند درخواست می
 آن استحقاق كه این از پیش است هانعمت آغازگر و بزرگ مّنت صاحب او كه نهد، مّنت شما بر است آن

 .بركاته و الله رحمة و علیکم والسالم. باشد شده پیدا هانعمت
 هـ.ق  ۱۴۳۰شوال  -  الحسناحمد 

****** 

 اشغالگر نیروهای خصوص در آن  تکلیف  و امنیتی های: حکم كار در دستگاه ۳۵۵پرسش 

 ..السةم عليكم ورحمة اهلل وبر اتم:  ٣٥٥ / السال
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من    األنصذذذار   اإلخوةحد أ  إليكمنقلم  أ أح  أوصذذذانيهها سذذذ ال  و )ع(محمد آلقائم  سذذذيدي يا يا
فماَا   وحد املرا ز الحدوديةأيف   وحالياخ   األمنيةو  األدهزةحد أيعمل يف  أنصاري  األ   .رُ الحجازأ

 أخرو.وهو لذ  لديم مهنة  ؟يرت م أميصنع هل يستمر بالعمل 

 سالم علیکم و رحمة الله و بركاته....
سرورم! یا قائم آل محمد)ع(! این سؤالی است كه یکی از برادران انصار از سرزمین حجاز به من سفارش 

 در حاضر حال در و كندی كار میكرده است كه برای شما نقل كنم. برادر انصاری در یکی از نهادهای امنیت
  شغل  و پیشه هیچ وی بکشد؟ دست آن از یا دهد ادامه را كارش آیا كند چه او. است مرزی مراكز از یکی

 .ندارد دیگری

يف مكذاح  أمذامذممن دذش اححتةل يمروح   أفرادرأو  إَاهو تكليحذم  حول مذا :السذذذذ ال ال ذاني
 ؟عملم الجديد

 املرسل: أنصار اهلل

 عبور او جلوی از كارش محل در اشغالگر ارتش نیروهای از تعدادی بیندسؤال دوم: وقتی فردی می
 دارد؟ تکلیفی چه كنند،می

 فرستنده: انصار الله 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب: 

 .واملهديني األئمةل محمد آوصلى اهلل على محمد وو والحمد هلل رب العاملني

وأسأل   ويكوح هناا عدد وتنظيم أحبل حبد    وبالنسنة لةحتةل ح يقاوم فردياخ   وينقى يف عملم
 اإللهيةالدعوة   أعناءخلقم ليكوح هناا عدد من امل منني القادرين على تحمل    إيماحيذسذر   أحاهلل  

 .والسةم عليكم ورحمة اهلل وبر اتم وهاتهاابكل اتج
 هذ ق  1٤٣٠شوال/  - حمد الحسنأ

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

در كار خود باقی بماند. در خصوص اشغالگران خودش به تنهایی مقاومت نکند بلکه برای این كار باید 
 سهولت خلقش بر را دنآور  ایمان كه نمایمتعدادی نیرو و تشکیالت وجود داشته باشد. از خداوند مسئلت می
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 و علیکم والسالم. كشند دوش به ابعادش تمام در را الهی دعوت سنگینی بتوانند كه باشند مؤمنانی تا بخشد
 .بركاته و الله رحمة

 هـ.ق  ۱۴۳۰شوال  - احمد الحسن 

****** 

 : علت بلند خواندن در نماز صبح و نماز مغرب و عشا ۳۵۶پرسش 

 الرحمن الرحيمبسم اهلل : ٣٥٦ / السال

 .لم األئمة واملهديني وسلم تسليماخ آوصلى اهلل على محمد و والحمد هلل رب العاملني

 ..السةم عليكم ورحمة اهلل وبر اتم

  .سةم اهلل علي  يا سيدي يا أحمد يوم ولدت ويوم تموت ويوم تنع  حياخ 

  :فس الي هو وأردت أح أ وح على بذنة وأنا بني اهلل يف الصةة

  ؟ملاَا نجهر بالصةة )املبرب والعشاء والحجر( بذنما نمحت بالصةتني )الظهر والعصر(

  .األئمة واملهديني وسلم تسليماخ  لمآوصلى اهلل وسلم وبارا على محمد و
 1٣املرسل: عذىس 

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

 السالم علیکم و رحمة الله و بركاته....
 بار دیگر كه روزی و میریموالی من! سالم خدا بر تو باد، ای احمد! آن روز كه زاده شدی و روزی كه می

 .شوییم برانگیخته زنده
 خواستم وقتی در پیشگاه خدا در نماز هستم، دلیل روشنی داشته باشم. سؤال من: 

 آهسته؟ را عصر و ظهر نماز ولی خوانیمچرا نماز مغرب و عشا و صبح را با صدای بلند می
 و صلی الله و سلم و بارک علی محمد و آله االئمة و المهدیین و سلم تسلیمَا. 

  ۱۳فرستنده: عیسی 
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب: 

 .واملهديني وسلم تسليماخ  األئمةل محمد آوصلى اهلل على محمد وو والحمد هلل رب العاملني

 وأم  إماماخ فاخحت والنقية صذةها   صذلى يف املعرات صذةة الظهرين منحرداخ   )ص(رسذول اهلل محمد
 و)ص( و هل  صذةة الجمعة فسذنت  ما صذةها رسذول اهلل  واملةئكة فجهر ل سذمعم املةئكة

 والسةم عليكم ورحمة اهلل وبر اتم.
  هذ ق 1٤٣٠شوال/  - حمد الحسنأ

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

سته خواند و باقی در معراج، نماز ظهر و عصر را انفرادی و با صدای آه )ص( پیامبر خدا حضرت محمد
فرشتگان بتوانند بشنوند، همچنین   تا خواند بلند صدای با را نمازها و بود فرشتگان نمازنمازها را امام و پیش

سّنت شد. والسالم علیکم و رحمة الله و  خدا )ص( پیامبر نمازگزاری ینماز جمعه را؛ از این رو، این شیوه
 بركاته.

 هـ.ق  ۱۴۳۰شوال  - احمد الحسن 

****** 

 شوهر دهد   را دخترش  خواهد: مشورت خواستِن زنی كه می ۳۵۷پرسش 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم :٣٥7 / السال

 .واملهديني وسلم تسليماخ  األئمةل محمد آوصلى اهلل على محمد وو هلل رب العاملني والحمد

 .الباهرين آبائكمالسةم عليكم وعلى موحي صاحي الزماح وعلى : )ع( حمدأموحي  إلى

وهلل الحمد   األنصذار وهي من  -  تقدم لمبنة ابنيت  األنصذار حد  أ  ي لكم يف موضذوع أموحي 
 .- واملنة

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

 ، سالم بر شما و بر صاحب الزمان و سالم بر پدران پاک شما! )ع( به موالیم احمد
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 خواستگاری دخترم آمده و این دختر  به انصار از یکی نویسم؛می را مطلب این موضوعی یسرورم! درباره
 نیز یکی از انصار است، خدا را شکر و سپاس.

تريدين تزوي   ن أ رأيتني أعلم بموضذذوع المبنة بقليل اتصذذلت صذذديقيت وقالت بأ أحوقنل  
 المبنة.هم اَنني مرشحني لهه   وفعةخ و هر( )قط, هرين أيني قب  

زد و گفت در خواب كمی قبل از آن كه از ماجرای خواستگاری مطلع شوم، یکی از دوستانم به من زنگ 
ری خواستگا این برای نفر دو هم اكنون. آوری در هم عقد به را سانگربه یا گربه دو خواهیدیدم كه تو می

 . اندشده قدمپیش

نم سذنقلي أيعرفم وقال لم    نم داء  شمص حأعرفت من املتقدم للمبنة بنحسم    أن والعجذي  
سذذذذتبيع صذذذذرو النظر عن ههين أوح   متموفة دداخ  أناموحي  وبصذذذذراحة ياو  عن الدعوة اليمذانيذة

 (.عن الدعوة واحنقةب)املنام بالقط,  األمرين

 كه  گفت  و آمد  او  پیش شناختشنمی  كه  شخصی  كه  شدم  مطلع  شده  قدمو عجیب این كه از این فرد پیش
 دو این از توانمنمی و ترسممی بسیار من بخواهید را راستش! سرورم. گرددبرمی یمانی دعوت  از آینده در وی

 از دعوت(. گردانیروی و گربه دیدن خواب ) كنم نظرصرف موضوع

مع  و  فعلم  علي   ما يتودي  إلىيا موحي بعد احستمارة لعل  تدل  وترشدني    إليكموقلت ألجأ  
موحي صذذذذاحي   وأبي  سذذذذيدي فأنت تعلم بأن  ولكن ياوأعمالكم  علمي بكثة انشذذذذبالكم  

عنذا خ  الجزاء وح حرمنذا   )عزودذل(اهلل  فجزا مو وملجذأنذا ومةَنذا  )عزودذل(اهلل  إلىالزمذاح بذابنذا  
 .ليكمإو )عزودل(اهلل  إلىواعتهر  ولكم م  دزيل الشكر واحمتناح ومنكم

 .والسةم عليكم ورحمة اهلل وبر اتم
 املرسلة: زيني 

 و ارشاد است واجب من بر انجامش چهناه ببرم تا شاید شما مرا بر آنسرورم! گفتم بعد از استخاره به شما پ
 كه  دانیمی شما  من،  آقای  ای  ولی  دارید  زیادی  كارهای  و  مشغولیت شما  كه  دانممی چند هر.  فرمایی  داللت
و ملجأ و پناهگاه ما هستید. خداوند شما را از ما  خداوند سوی به ما باب  الزمان صاحب موالیم پدرت  و خودت 

پاداش خیر دهد و ما را از شما محروم نگرداند. من از شما بسیار متشکر و ممنونم و از خداوند عّزوجّل و از 
 شما عذرخواهم. 

 والسالم علیکم و رحمة الله و بركاته.
 فرستنده: زینب 
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب: 

 .واملهديني األئمةل محمد آوصلى اهلل على محمد وو رب العاملني والحمد هلل

ح نهذا م إو واهلل فذافعلوا أمر مفذإح  وادعلوا اسذذذذتمذارة اهلل فصذذذذذل المبذاب أمور يف هكذها 
 والسةم عليكم ورحمة اهلل وبر اتم. وفانتهوا وفقكم اهلل وسدد م

 هذ ق  1٤٣٠شوال/  - حمد الحسنأ

 الرحیمبسم الله الرحمن  پاسخ:
 و الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین.

در چنین اموری استخاره با خدا را به عنوان حرف نهایی قرار دهید، اگر خداوند شما را فرمان داد اطاعتش 
. والسالم علیکم و رحمة كنید و از هر چه شما را منع كرد دوری گزینید. خداوند شما را توفیق و یاری عطا كند

 الله و بركاته.
 هـ.ق  ۱۴۳۰شوال  -  الحسناحمد 

****** 

 پزشکی  آزمایش  انجام برای  غیرشرعی  ی: حکم خارج كردن منی به شیوه ۳۵۸پرسش 

: هل يجوز اسذتمرات امل  ببريقة م  شذرعية )العادة السذرية( من أدل الححص ٣٥٨السذ ال/  
 ؟البل

 است؟ جایز پزشکی آزمایش انجام هدف با( استمنا) غیرشرعی یشیوهآیا خارج كردن منی به 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب: 

 .واملهديني األئمةل محمد آوصلى اهلل على محمد وو والحمد هلل رب العاملني

إَا تم التأ د من عدم ودود سذذيي آخر يمنع اإلنجابو يجوز إخرات امل  ببريقة م  شذذرعية 
 انحصر إخرادم بهل .للححص إح 

 هذ    1٤٣2 - أحمد الحسن
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 بسم الله الرحمن الرحیم پاسخ:
 و الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین. 

اگر اطمینان حاصل شود كه عامل دیگری بر جلوگیری از فرزندآوری وجود ندارد، خارج كردن منی به 
 اشد. ب  كار  همین  به  منحصر  فقط  آن  كردن  خارج  كه  شرطی  به  ولی  است  مجاز  ینهمعا  جهت  غیرشرعی  یشیوه

 هـ.ق ۱۴۳۲ -  الحسناحمد 

****** 

 : درخواست ِحرز۳۵۹پرسش 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم: ٣٥٩ / السال

دعاء  أوحرز   إعبائيتسذذتبيع   إَا  وخائحةو فزعم  ابنيت تنل  من العمر سذذنتني وهي دائماخ  وموحي
اله ر  آياتولقذد قراءنا لهذا    ووقعذت ألنم أشذذذذهر؛ ٣من الحذالةهه   إح  علمذاخ   اولكي تسذذذذتقر حالتهذ 

 . عليكم ببلل أَقلت وح أ ح أح أردو باقيةو الحالةلكن 

املمهد   ألن  ؛اهلل بالحرت القريي ل  سذيدي نردو من  موحي الدعاء لتثنذتنا على الحق وندعو
 .ل اهلل فردم(عج)ملوحنا صاحي العصر 

 اسرتاليا -املرسلة: أم الننني 

 بسم الله الرحمن الرحیم 
 یا  حرز لطفاً  باشد داشته امکان اگر. است نگران و ترسدموالی من! دخترم دو ساله شده و همیشه می

 زمان آن در زیرا است؛ شده شروع او ماهگی سه از وضعیت این. شود ساكن و آرام او تا بدهید من به دعایی
 امیدوارم. است مانده باقی حالت همان به وضعیتش ولی ایمخوانده او بر را ذكر آیات  ما. افتاد زمین به وی

 . نباشم گرانبار شما بر دارم، شما از كه درخواستی بابت
فرمایی. ما برای فرج نزدیک سرورم! از شما خواهشمندیم برای این كه بر حق، ثابت قدم بمانیم برای ما دعا  

 .باشیدمیالعصر )ع(  صاحب مانموالی سازا زمینهشم زیرا خوانیممی را خدا و كنیمشما ای سرورم دعا می
 استرالیا -فرستنده: ام البنین 
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب: 

 .واملهديني األئمةل محمد آوصلى اهلل على محمد وو والحمد هلل رب العاملني

السذذمرة وضذذعيها يف  ذ  بةسذذت    وآيةالكر     آيةا تل بالزعحراح على ورقة بيعذذاء 
 . ضذذعيها تحت رأسذذها أو أمكن إحتمسذذها وعلقيها يف َيابها   أحنجاسذذة محتمل   أيلححظها من 

م  ا    الةِهي ﴿ :وهه  هي  األعراووالسذمرة مودودة يف سذورة   و وآيةالكر  معروفة  وآية ِإحة َربةك 
َتَوو َعَلى الَْعْرِ   ام  َ مة اسذذذذْ يذة

َ
ِة أ تذة َُ يِف سذذذذِ ْر

َ
اَواِت َواأل مذَ يَخَلَق السذذذذة م  َحِ ذ ذاخ  ُیْغشـــِ اَر َيْبل نذ  هذَ اللةيْذَل النة

ْمر  
َ
حَ َلم  الَْمْلق  َواأل

َ
ْمِرِ  أ

َ
َرات  ِبأ َسمة وَم م  ْمَ  َوالَْقَمَر َوالنُّج  َعامَلِنَي    َوالشة

ْم  *َتَناَرَا ا    َربُّ الْ واْ َربةك  اْدع 
ْحَيةخ ِإنةم  حَ ي ِحيُّ امْل ْعَتِديَن   عاخ َوخ  رُّ و   َخْوفاخ َوَهَمعاخ ِإحة  *َتعذَ َةِحَها َواْدع  ُِ بَْعَد ِإصذْ ْر

َ
واْ يِف األ د  َوحَ ت ْحسذِ

َن امْل ْحِسِننيَ  ِ َقِريٌي م      .(1)﴾َرْحَمَت ا  

والسذذذةم عليكم ورحمة اهلل   يف الليل. لها التوحيد واملعوَتني وخصذذذوصذذذاخ   اقرئي  دائماخ  وأيعذذذاخ 
 وبر اتم.

 هذ ق  1٤٣٠شوال/  - حمد الحسنأ

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

 پالستیکی  یكیسه  یک در را آن و بنویس را سخره یزعفران آیت الکرسی و آیهروی یک كاغذ سفید با 
 امکان اگر بیاویز او لباس به را كیسه. بماند محفوظ برسد آن به رودمی احتمال كه نجاستی هر از تا بگذار

 و اعراف یسوره در هم سخره یآیه. است مشهور و معروف الکرسی آیت. بده قرار سرش زیر را آن یا داشت،
 عرش  به سپس. آفرید روز شش در را زمین و هاپروردگار شما الله است كه آسمان): باشدیم زیر شرح به

. هستند  او  فرمان  مسّخر  ستارگان  و  ماه  و  آفتاب  و  طلبدمی  را  آن  شتابان  روز  و  پوشاندمی  روز  در  را  شب.  پرداخت
پروردگار جهانیان، به غایت بزرگ است *  آن خدا،. رواییفرمان و آفرینش است سزاوار را او كه باشید آگاه

پروردگارتان را با تضرع و در نهان بخوانید، زیرا او متجاوزان سركش را دوست ندارد * در زمین آنگاه كه به 
 . (2)(صالح آمده است فساد مکنید و خدا را از روی بیم و امید بخوانید. رحمت خدا به نیکوكاران نزدیک است

 درضمن، همواره توحید و معوذتین را بر او بخوان، به ویژه در شب. والسالم علیکم و رحمة الله و بركاته.
 هـ.ق  ۱۴۳۰شوال  - احمد الحسن 

 
 .٥6 –  ٥4األعراف:  -1
 .٥6تا  ٥4اعراف:  - 2
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 : حکم حضور در مجالس دینی مربوط به غیرمؤمنین۳۶۰پرسش 

  بسم اهلل الرحمن الرحيم: ٣٦٠ / السال

 . حمد الحسن)ع(أمحمد السيد  آلالسةم على سيدي وموحي يماني 

 بسم الله الرحمن الرحیم 
 . )ع( سالم بر سرور و موالیم یمانی آل محمد سید احمد الحسن

مجذال   يودذد هنذاا و مذا هو املعتذاد املنورةو املذدينذةصذذذذلي من أيف دذد  و أقيم أنذاسذذذذيذدي 
 هناا أيعذاخ ومحاضذرات   واهلل الحسذني )ع(  عندي بتقيم الدعاء ومسذائل فقيم ومجال  أل  ةحسذذني
لم تصذذذل   بأنهابحذ  تظن   واخ يئانهلم    يتبرقوح  ح  الدعوةح موضذذذوع أب  علماخ ةو  ت ادتماعياتقام ندو

 بعدم  ماتجاههحعذذذر يسذذذيي لي مسذذذائل ألم   إَاني أب  علماخ   ؟إشذذذكالحعذذذوري فيم  هل إليهمو
هل  ينتظروح أصذذذنحوا  ايحوهم   الدعوةمت مع بععذذذهم بموضذذذوع لتك إحسذذذنق   ألني؛ الحعذذذور 

 إلى   بالنسذذنة وأيعذذاخ  وعلم ما سذذوو يحد  لي بعدم الحعذذور أولكن ح  وح أمحعذذر مجالسذذهم  أ
 ؟خلحهم الصةة

 رایج و مرسوم كه طورهمان. گرددبرمی منّوره یآقای من! من در جّده سکونت دارم و اصالتم به مدینه
عبدالله ابا    خوانیروضه  مجالس  و  فقهی  مسایل  بیان  و  سخنرانی  و  دعا  آن  در  كه  حسینی  مجالس  اینجا  است،

 موضوع   سراغ  اصالً   آن  در  كه  شودمی  برپا  اجتماعی  هایدایر است. همچنین یک سری نشست  )ع(  الحسین
 نرسیده  آنها به اصالً  موضوع ینا كه كنیمی گمان شما كه طوری ندارند آن با كاری هیچ و روندنمی دعوت

 مشکالت   سری  یک  نروم،  آنجا  من  اگر  كه  شومر مییادآو   دارد؟  اشکال  مجالسی  چنین  در  من  حضور  آیا.  است
 صبحت  آنها با دعوت موضوع یدرباره قبالً  من زیرا شودمی ایجاد برایم نیافتنم حضور خاطر به آنها طرف از

 بعداً   نشوم  حاضر  اگر  دانمنمی.  نه  یا  كنممی  شركت  شانمجالس  در  من  آیا  كه  ببینند  مترصدند  اكنون  و  امكرده
 هستم؟ مجاز آیا آنها، سر پشت خواندن نماز مورد در عالوه به. آیدش میپی برایم چه

 .محمد آلحي يماني ويجذي عليها سيدي وم  أحعلى املنتدو  القائمنينردو من 
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  .تذذدعذو لذنذذا أحالذزهذراء  أمذذ فذنذحذق  و ذمءدعذذا إح ح نذحذتذذاتومذوحي واهلل نذحذن  سذذذذذيذذدي
 والسةم عليكم ورحمة اهلل وبر اتم.

 شلش عناساملرسل: 

 .بپرسند محمد آل یمانی موالیم و سرور از را سؤال این كه كنممی خواهش وگواز مسؤولین تاالر گفت
مادرت زهرا برای ما دعا فرما. سرور و موالیم! والله ما فقط و فقط محتاج دعای شما هستیم. به حق 

 والسالم علیکم و رحمة الله و بركاته.
 فرستنده: عباس شلش 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب: 

 .واملهديني األئمةل محمد آوصلى اهلل على محمد وو والحمد هلل رب العاملني

يكوح هدف  هو التواصذذل معهم لعل  تهدي  أح نت تريد الحعذذور يف مجالسذذهم فةبد    إَا
ملا   أمور ميوفق  ويسذددا ويذسذر  أحل اهلل  أوأسذ   وعزيزاخ   ح شذاء اهلل ينصذر م نصذراخ إو وبععذهم

 .والسةم عليكم ورحمة اهلل وبر اتم .والدنيا ايخرةفيم خ  
 هذ ق ۱۴۳۰شوال/  - حمد الحسنأ

 بسم الله الرحمن الرحیم پاسخ:
 المین، و صلی الله علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین.و الحمد لله رب الع

 آنها،  با ارتباط برقراری طریق از كه باشد این صرفاً  هدفت باید شوی، حاضر آنها مجالس در خواهیاگر می
شوند. ان شاء الله خداوند شما را به نصرتی شکست ناپذیر یاری فرماید، و من از خداوند  هدایت برخی شاید

 آسان  است،  آن  در  دنیا  و  آخرت   خیر  چهآن  به  را  امورتان  و  نماید  عطا  تسدید  و  توفیق  را  شما  كه  نمایممسئلت می
 .بركاته و الله رحمة و علیکم والسالم. سازد

 هـ.ق  ۱۴۳۰شوال  - احمد الحسن 

* ***** 
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املحور ال ال : تأويل الرؤو
 محور سوم: تعبیر خواب 

 : خواب دیدن َبَرص و مار بزرگ ۳۶۱پرسش 

ال عناح يتجم نحوي والسذذذذم يمرت : رأيت برصذذذذاخ يتعارا مع َعناحو َم رأيت أح ٣٦1السذذذذ ال/  
  السيل من فمم يريد أح يعع .

 السعودية -املرسل: عند اهلل 

آید در جنگید. سپس دیدم آن مار به سمت من میدیدم كه یک فرد َبَرص )لک و پیسی( با مار بزرگی می
 خواست مرا نیش بزند.حالی كه َزهر مثل سیل از دهانش جاری بود و می

 عربستان سعودی -فرستنده: عبدالله 

 الجواب: بسم اهلل الرحمن الرحيم

 والحمد هلل رب العاملنيو وصلى اهلل على محمد وآل محمد األئمة واملهديني وسلم تسليماخ.

الربص وال عناح  ةهما يش  إلى عدوو ولكن الربص يش  إلى شمص ينصي العداء لحج  
 أما ال عناح فذش  إلى شمص دنيوي مادي.اهلل على خلقم محمد وآل محمد)ع(و 

 هذ ق 1٤٣٠َو القعدة/  -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.

های الهی بر خلقش جتَبَرص )پیس( و مار هر دو به دشمن اشاره دارد؛ فرد پیس به شخصی كه با ح
گرایی اشاره كند. مار بزرگ هم به انسان دنیوی و مادیورزد، اشاره میمحمد و آل محمد )ع( خصومت می

 دارد. 
 هـ.ق ۱۴۳۰ذی القعده  - احمد الحسن 

****** 
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 ی احزاب : سه آیه از سوره ۳۶۲پرسش 

يسذذ وأبي وأميو  : سذذيدي وحجيت وحنذل أحمد الحسذذن علي  السذذةمو فداا نح٣٦2السذذ ال/  
 السةم عليكم ورحمة اهلل وبر اتم.

العلي  ر عات هلل ٤من رمعذذذاح بعد أح صذذذلذت   2٣سذذذيديو يف شذذذهر رمعذذذاح املنارا ويف ليلة  
محاتي  الجناحو وبعدها التقية النقية فاهمة  يف  تاب  )ص(العظيم قرأت زيارة حنذل رسول اهلل

مو وبعذدهذا قلذت بسذذذذم اهلل وح حول وح قوة إح بذاهللو اإلمذام علي سذذذذةم اهلل عليذ  و وبعذدهذا)ع(  الزهراء
املسذذذناخ الكربةئيو  مرة أو أ ث بقليل يف 1٠٠٠اللهم صذذذل على محمد وآل محمد وسذذذلم تسذذذليماخ 

و وبعذدهذا عذدت إلى داري وشذذذذبلذت التلحذاز  و ذانذت هريقذة حسذذذذذابي على نجمذة نل اهلل داوود)ع(
ومسذكت القرآح ودعذت العلي العظيم ببلي   )ع(الحسذني ووضذعتم على قناة  ربةء مقام اإلمام

 املصذذذذذذذحذذذف الشذذذذذذذريذذذف فذذذودذذذدت هذذذه  اييذذذات الذذذكذذذريذذذمذذذة:  اسذذذذذذذتذذذمذذذارةو فذذذتذذذحذذذت
 (.٤27إلى  ٤2٥أو  ٤2٤)من سورة األحزاب من صححة و بسم اهلل الرحمن الرحيم

لیکم موالی من، حجتم و حبیبم، احمد الحسن! سالم بر تو باد! خودم و پدر و مادرم فدای تو باد. سالم ع
 و رحمت الله و بركاته.

رمضان پس از آن كه چهار ركعت نماز برای خدای علّی عظیم  ۲۳سرورم! در ماه مبارک رمضان و در شب 
ی خواندم، زیارت حبیبم پیامبر خدا )ص( را كه در كتاب مفاتیح الجنان است خواندم و پس از آن زیارت تقیه

بار یا كمی كمتر با تسبیح كربالیی، گفتم  ۱۰۰۰علی )ع( را، و بعد از آن نقیه فاطمه زهرا)ع( و بعد از او امام 
ی حساب »بسم الله و ال حول و ال قوة اال بالله، اللهم صل علی محمد و آل محمد و سلم تسلیمًا«. شیوه

ردم و آن ام برگشتم و تلویزیون را روشن كی پیامبر خدا داوود )ع( بود. پس از آن به خانهكردن من طبق ستاره
ی كربال مقام امام حسین )ع( تنظیم كردم. قرآن را دست گرفتم و خدای علّی عظیم را به طلب را روی شبکه

استخاره دعا كردم. مصحف شریف را باز كردم و دیدم این آیات كریم آمده است: بسم الله الرحمن الرحیم 
 (.۴۲۷تا  ۴۲۴ی )سوره احزاب از صفحه

ات سذيدي فقد اقشذعر  شذعر دسذدي ودمعت عيناي عندما قرأتها واهلل فما الدال على هه  ايي
 على ما أقول شهيد.

وصذذذذلى اهلل على سذذذذيذدنذا محمذد وعلى آلذم البييني البذاهرين. والسذذذذةم عليكم ورحمذة اهلل 
 وبر اتم.

 الكويت -املرسل: خالد 
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راست كرد و چشمانم را اشکبار   چه بر این آیات داللت داشت، مو بر تنمسرورم! وقتی این آیات را خواندم، آن
 گویم شاهد و گواه است. چه مینمود است؛ خداوند بر آن

 و درود خدا بر سید ما محمد و بر خاندان طیب و طاهر او باد. والسالم علیکم و رحمة الله و بركاته.
 كویت -فرستنده: خالد 

 الجواب: بسم اهلل الرحمن الرحيم

 العاملنيو وصلى اهلل على محمد وآل محمد األئمة واملهديني وسلم تسليماخ.والحمد هلل رب 

أنت َ رت اهلل سنحانم وتعالى يف هه  الليلة املنار ة وهه  اييات بشرو من اهلل ل  ولكل 
من يذه روح اهلل    اخ بذإتنذاعهم لملحذاء اهلل وسذذذذ هم على هريق أوليذاء اهلل سذذذذنحذانذم وتعذالى 

ْ راخ َ ِ  اخ  ﴿بتوفيق اهلل لهمو   َِ  َ وا ا ة ر    َْ وا ا يَُّها الةِهيَن آَمن 
َ
يةخ   *َيا أ صذِ

َ
و   ب ْكَرةخ َوأ ح  ن  َو  *َوسذَ ه 

اَح بِذامْل ْ ِمِننَي َرِحيمذاخ  اِت ِإَلى النُّوِر َو ذَ ل مذَ َن الظُّ م م  م  ِلي ْمِرَدك  ْم َوَمَةِئَكتذ  ل ي َعَلْيك  ِهي ي صذذذذَ   * الذة
ْم َيْومَ  ت ه  ْدراخ َ ِريماخ   َتِحية

َ
ْم أ َعدة َله 

َ
َةٌم َوأ راخ َونَِهيراخ  *َيْلَقْونَم  سذَ َيشذ  اِهداخ َوم  ْلَناَا شذَ ْرسذَ

َ
ِلُّ ِإنةا أ يَُّها النة

َ
َيا أ

ِن اخ  * ِنِم َوِسَراداخ مُّ َْ ِ ِبِإ ِ َفْعةخ  *َوَداِعياخ ِإَلى ا ة َن ا ة م م  حة َله 
َ
ِر امْل ْ ِمِننَي ِبأ   .(1)﴾ َ ِن اخ َوبَش 

وأسذذذذذذأل اهلل لذذ  وللم منني وامل منذذات خ  ايخرة والذذدنيذذاو والسذذذذةم عليكم ورحمذذة اهلل 
 .وبر اتم

 هذ ق 1٤٣٠َو القعدة /  -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 تسلیماً 

ای الهی برای شما و تمام شما در این شب مبارک خدای سبحان و متعال را یاد كردی، و این آیات مژده
كسانی است كه با پیروی از خلفای الهی و حركت در مسیر اولیای خداوند سبحان و متعال با توفیقی كه حق 

اید، خدا را فراوان انی كه ایمان آوردهكنند: )ای كستعالی برای آنها مهیا كرده است، خداوند را فراوان یاد می
فرستند یاد كنید * و هر بامداد و شبانگاه تسبیحش گویید * او كسی است كه خود و فرشتگانش بر شما درود می

تا شما را از تاریکی به روشنی برند، زیرا خداوند با مؤمنان، مهربان است * روزی كه با او دیدار كنند درودشان 
و خدا برایشان پاداشی كریمانه آماده كرده است * ای پیامبر، ما تو را فرستادیم تا شاهد و این است: سالم؛ 
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مژده دهنده و بیم دهنده باشی * و مردم را به فرمان خدا به سوی او بخوانی و چراغی تابناک باشی * و مؤمنان 
 .(1)را بشارت ده كه از سوی خدا برایشان فضیلتی بزرگ آمده است(

نمایم، والسالم علیکم و خیر آخرت و دنیا را برای شما و مردان و زنان مؤمنین درخواست می از خداوند
 رحمة الله و بركاته.

 هـ.ق ۱۴۳۰ذی القعده  - احمد الحسن 

****** 

 : غسل كردن در خواب ۳۶۳پرسش 

فيها بي يف مرفة   : رأيت أني أم سذذذل ودعوت أحدهم للمناررةو َم بعد َل  وإَا٣٦٣السذذذ ال/  
أدري إَا هي أ ل أو ورقو َم رأيت  هحل وح أعرفم و اح يعمل أشذياء مدورة ويعذعها يف صذحن ح

ردلذم أَوو م ذل دائرة حمراء على قذدر قذدخ الشذذذذذاي  اإلمذام علي بن أبي هذالذي )ع( دذاء نحونذا ويف
 )احستكاح(و وداء مقرتباخ نحونا وهو يقول: )علي ولي اهللو علي ولي اهلل(.

 ي ني دعوة إلى  ء حذ  أني أمسل َم أرو أحد حج  اهلل ؟هل يف الرؤ
 املرسلة: زيني عند اهلل 

كنم. بعد از آن ناگهان خود را در اتاقی دیدم كنم و یکی از آنها را به مناظره دعوت میخواب دیدم غسل می
داد و ار میكرد و آن را در ظرف قر شناختمش و او چیزهای گردی درست میای بود كه نمیكه در آن بچه

 نفهمیدم كه آنها خوردنی بود یا كاغذی.
طالب )ع( را دیدم كه به سمت ما آمد در حالی كه یک ناراحتی در پا داشت، مثل سپس امام علی بن ابی

ی فنجان چای )استکان(. به سمت ما آمد و نزدیک ما شد در حالی كه ای شکل به اندازهیک قرمزی دایره
 علّی ولی الله. گفت: علّی ولی الله،می

 آیا در این دو رویا دعوت به انجام كاری است كه من غسل كنم ویکی از حجج الهی را در رویا ببینم؟
 فرستنده: زینب عبدالله
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 الجواب: بسم اهلل الرحمن الرحيم

 والحمد هلل رب العاملنيو وصلى اهلل على محمد وآل محمد األئمة واملهديني وسلم تسليماخ.

 الرؤيا يع  ههارة روحيةو أي ن يجة عمل قمِت بم نلِت هه  البهارة.البسل يف 

 هذ ق 1٤٣٠شعناح الم /  -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.

ای و به این ی عملی است كه شما انجام دادهعنی نتیجهغسل در رؤیا به معنای طهارت روحانی است؛ ی
 ای.طهارت نایل گشته

 هـ.ق ۱۴۳۰شعبان الخیر  - احمد الحسن 

****** 

 ی شرع لکم من الدین... در خواب : تالوت آیه ۳64پرسش 

 : بسم اهلل الرحمن الرحيم٣٦٤الس ال/ 

شذذذاهدت حينما  نت صذذذيياخ أعوَ باهلل السذذذميع العليم من الشذذذيباح اللعني البوي الرديمو 
سنةو شاهدت حلماخ مريناخ لم أفكر بتحس   إح حينما وددت عةقة بني الحلم  1٣وعمري حينها  

القذديم وبني أدلذة الذدعوة اليمذانيذة وهي تتعلق بذآيذة من سذذذذورة الشذذذذوروو بذل ودود اييذة يف   ذي 
صذذار واسذذ شذذهادهم بهاو السذذيد واسذذ شذذهاد  بهاو و هل  ودود ايية يف بعع مقاحت األخوة األن

 ل هها حرا في  الحعول يف أح أعرو هل لحلمي القديم الهي شاهدتم حينما  نت صيياخ منه 
 ؟ 1٩٩٩هل لم عةقة بالدعوة اليمانية اليت رهرت عام  عدة سنوات هويلةو

 بسم الله الرحمن الرحیم 
 اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان اللعین الغوی الرجیم.

سال داشتم خوابی دیدم. خواب عجیب و غریبی بود كه در فکر تعبیر آن نبودم، تا  ۱۳چه بودم و وقتی ب
ی ای از سورهای یافتم. این خواب مربوط به آیهی دعوت یمانی، رابطههای قدیمی و ادّلهوقتی كه بین خواب 

چنین این آیه در ود دارد. همهای سید و استشهاد ایشان به آن آیه نیز وجشوری است. این آیه حتی در كتاب 
ی اینها كنجکاوی مرا تحریک كرد كه برخی مقاالت برادران انصار و استشهاد آنها به آیه موجود است. همه



 

 214                                                                                                                           (چهارم)جلد  های روشنگر بر بسرت امواج  اپسخ
 

م ظاهر  ۱۹۹۹ام، با دعوت یمانی كه در سال ها پیش وقتی بچه بودم دیدهدریابم آیا خواب قدیمی كه سال
 گشت ارتباطی دارد؟

  وإليكم الحلم:

أهلع على  تاب يتحد  عن الشذيعة والسذنةو ويحاول هها الكتاب أح يظهر الشذيعة  نت  
ولصذبر سذ  احرتت حينها لجهلي باألدلة اليت تثيت  على أنهم يف ضذةلة وأح الحق مع أهل السذنةو

صذحة املههي الشذيعيو بقذت فرتة محتار ودعوت اهلل حينها أح ييني لي الحق مع منو مع السذنة أم 
  وفعةخ نمت وشاهدت هها الحلم. ومع الشيعة

 كنم:رؤیا را خدمتتان تقدیم می
خواست این طور وانمود كند كردم. این كتاب میی شیعه و سّنی بود مطالعه میداشتم كتابی را كه درباره

كه شیعیان گمراه هستند و حق با اهل سّنت است. من به خاطر سن كمی كه داشتم حیرت نمودم زیرا در آن 
كرد آشنایی نداشتم. مدت زمانی گیج و متحیر ماندم ای كه درست بودن مذهب شیعی را ثابت میادّله  زمان با

و آن هنگام از خداوند خواستم كه برایم روشن كند كه حق با كیست، با اهل سّنت است یا با شیعیان. به هر 
 حال خوابیدم و این خواب را دیدم. 

يِن َما َوبة ِبِم ن وحاخ َوالةِهي ﴿ تعالى:شذذذاهدت أني اقرأ بصذذذوت حزين قولم   َن الد  م م  َرَع َلك  شذذذَ
وىَس َوِعذىسذَ  ذَْنا ِبِم ِإبَْراِهيَم َوم  ْوَحْيَنا ِإَلْيَ  َوَما َوصذة

َ
و اسذ يقظت بعدها من النوم وأنا متحاديء إني ﴾أ

 تدافع عن ال شيع حلمت إني اقرأ آية من القرآحو ومع مرور السنوات وبعد اهةعي على الك ي اليت
 هو تحس  هها الحلم وما عةقتم بالدعوة اليمانية ؟ تيقنت أح الشيعة هم على الحقو لكن ما

 حلم قديم أردو تحس   من السيد )ع(. هها
  املرسل: العنيدي

به خواندم: )برای شما آیینی مقرر كرد، از همان گونه كه در عالم رؤیا دیدم با صدایی حزین این آیه را می
. از (1)ایم(،ایم و به ابراهیم و موسی و عیسی وصیت كردهچه بر تو وحی كردهنوح وصیت كرده بود و از آن

خواب بیدار شدم و از این كه در خواب این آیه از قرآن را خوانده بودم تعجب كردم. با گذشت چندین سال و 
مودم، مطمئن شدم كه این شیعیان هستند كه كند را مطالعه نهایی كه از تشیع دفاع میپس از این كه كتاب 

 اند ولی تعبیر این رؤیا چیست؟ و چه ارتباطی با دعوت یمانی دارد؟بر حق

 
 .1٣شوری:  - 1



 215                                                                                          ( رابع )اجلزء الاجلواب املنری عرب األثری

 

 كنم آن را تفسیر فرمایند.این یک خواب قدیمی است كه از سید )ع( خواهش می
 فرستنده: العبیدی

 الجواب: بسم اهلل الرحمن الرحيم 

 هلل على محمد وآل محمد األئمة واملهديني وسلم تسليماخ.والحمد هلل رب العاملنيو وصلى ا

هه  ايية لها عةقة  ن ة بدعوة املهدي اإللهية اليت هي تبنيق للشذذرائع السذذماوية وما داء 
(و وتذأويلهذا يف هذها الزمذاح إح شذذذذذاء اهللو )ص(ومحمذد عیســـیبذم األنييذاء)ع( )نوخ وإبراهيم وموىس و

سذتدرا الحق الهي انحرو عنم أتناع سذنة الشذيمني وشذيعة   فكانت رؤياا بشذرو من اهلل؛ إن 
َرَع ﴿و )ع(املرادعو دعلذ  اهلل ممن يقيموح حذدود هذه  اييذة الكريمذة مع مهذدي آل محمذد  شذذذذَ
وىَس  ذَْنا ِبِم ِإبَْراِهيَم َوم  ْوَحْيَنا ِإَلْيَ  َوَما َوصذة

َ
يِن َما َوبة ِبِم ن وحاخ َوالةِهي أ َن الد  م م  یَوعِ َلك  وا  یـسَ ِقيم 

َ
ْح أ

َ
أ

اء   ْم ِإَلْيِم ا ة  َيْجَتِل ِإَلْيِم َمن َيشذذذَ وه  ِرِ نَي َما َتْدع  َ َعَلى امْل شذذذْ وا ِفيِم َ رب  ق  يَن َوَح َتَتَحرة ِإَلْيِم   َیْهِدي وَ الد 
  .(1)﴾َمن ي ِنذي  

 أحمد الحسن  

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

چه پیامبران ی ادیان آسمانی و آنكنندهاین آیه ارتباط عظیمی با دعوت الهی مهدی دارد؛ دعوتی كه پیاده
ت، ان شاء الله. باشد و تأویل آن در این زمان اساند می)ع( )نوح، ابراهیم، موسی، عیسی و محمد )ع(( آورده

گرا از آن خواب شما بشارتی از جانب خداوند بود كه شما حقی را كه پیروان سّنت شیخین و شیعیان مرجع
ی كریم را با مهدی آل ی كسانی كه حدود این آیهاند را درک خواهی كرد. خداوند شما را در زمرهمنحرف شده

نی مقرر كرد، از همان گونه كه به نوح وصیت كرده بود و از دارند، قرار دهد. )برای شما آییمحمد )ع( برپا می
ایم كه دین را بر پای نگه دارید و در آن ایم و به ابراهیم و موسی و عیسی وصیت كرده چه بر تو وحی كردهآن

كنید بر مشركان دشوار است. خدا هر كه را خواهد برای چه به آن دعوت میفرقه فرقه مشوید. تحمل آن
 .(2)نماید(گزیند و هر كه را به او بازگردد به خود راه مید برمیرسالت خو

 احمد الحسن 
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 فرماید: این فرزند من است : خواب دیدن امام زین العابدین كه می ۳۶۵پرسش 

  السةم عليكم ورحمة اهللو ح أدري  يف سذتم تصنيف رساليت هه .: ٣٦٥الس ال/ 

ا ح يقل عن سذذذنتني أو ربما َة  سذذذنواتو هي لذسذذذت رؤيا إن  أهلي فيها تحسذذذ  رؤيا منه م 
أحذد السذذذذذادة هو السذذذذيذد حيذدر الحلي  ولكن  رأيذت  ذأح اإلمذام زين العذابذدين )ع( يتكلم مع

: هها ولدي. )رحمة اهلل عليم( ويقول لم يف معرُ  ةمم  مش اخ إلي 

 أردو تأويل َل  ولكم الشكر.
 املرسل: أيهم

 گیرد. ای قرار میام در چه گروه و طبقه دانم نامهسالم علیکم و رحمة الله. نمی
ام؛ خواب نبود ولی گویا امام زین العابدین حدود دو یا سه سال است كه تفسیر این رؤیا را درخواست كرده

حالی كه به من وگو بود و ایشان در بود مشغول گفت )ع( را دیدم كه با یکی از سادات كه سید حیدر حلی 
 گفت: این پسرم است.كرد به او میاشاره می

 تعبیر این خواب را خواهشمندم. با تشکر از شما.
 فرستنده: ایهم

 الجواب: بسم اهلل الرحمن الرحيم 

 والحمد هلل رب العاملنيو وصلى اهلل على محمد وآل محمد األئمة واملهديني وسلم تسليماخ.

هو اإلمذام علي ابن  )ع(لذ   مذا تحهم أح اإلمذام زين العذابذدين الرؤيذا لهذا تذأويذل يف زمذانذ  و
 نحسم. )ع(الحسني 

و ونم قال إن  ولد  أو وب ب  فإح شاء اهلل سيكوح عاقنة أمرا احهتداء إلى إمام زمان ؛ 
ألح الواض  من رؤياا )أح اإلمام يويص ب  ان  من أبنائم(و أي إن  يف الوقت الهي يويص ب  اإلمام 

أن  لسذت من أبنائمو أي لسذت من امل منني بم يف حني أنم أشذار إلى حقيقت  أن  سذتكوح راهرا  
 من أبنائم أو )ولد (و أي م من بمو وفق  اهلل لكل خ  وسدد خباا ملعرفة الحق وأح تكوح معم. 

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

ای، امام زین العابدین )ع( همان امام علی این رؤیا، تعبیری در زمان شما دارد و آن گونه كه شما فهمیده 
 بن الحسین )ع( نیست. 

ی ایشان خطاب به شما مبنی بر این كه شما پسرش هستی یا در مورد شما وصّیت كرد یعنی ان این گفته
شود عاقبت كار شما، هدایت شدن به امام زمانت خواهد بود. زیرا از رؤیای شما به روشنی دریافت می  شاء الله

كند به این كه شما از فرزندان او هستی«، یعنی در عین حال كه در مورد شما كه »امام در مورد شما توصیه می
باشی در ؤمنین به آن حضرت نمیكند، ظاهرًا این است كه جزو فرزندان او نیستی؛ یعنی جزو موصّیت می

حالی كه به حقیقت شما اشاره كرده و این كه شما بعدها از فرزندان او یا »پسر او« خواهی بود؛ یعنی مؤمن به 
هایتان را بر شناخت حق استوار سازد و شما را به همراهی او. خداوند شما را بر هر خیری موفق بدارد و گام

 حق موفق گرداند.
 احمد الحسن 

****** 

 ی دعوت به مردم : خواب دیدن بارش باران از آسمان به هنگام ارائه ۳۶۶پرسش 

 : نص الرسالة:٣٦٦الس ال/ 

السذذةم عليكم ورحمة اهلل وبر اتمو سذذيدي اإلمام أحمد الحسذذن )ع(و لقد عرفت بودودا 
يف هه  السذذنةو وأنا آسذذحة ألني لم أعرو أن  رهرت إح يف َل    )ص(يف يوم وحدة الرسذذول األ رم

اليومو وأشذذذذكر اهلل )عزودذل( إح عرف  بذ و لكن موحي أريذد إح اعرو هذل أنذا بذاقيذة معكمو أم 
 أعوَ باهلل سوو أرتد ؟ أردو أح تدعو لي بالهداية.

 متن نامه:
ع(! در روز میالد پیامبر اكرم )ص( همین سالم علیکم و رحمة الله و بركاته. سرورم، سید احمد الحسن )

امسال، به وجود شما پی بردم و من متاسفم از این بابت كه خبر نداشتم مگر اینکه در همان روز خبردار شدم، 
مانم یا خواهم بدانم آیا من با شما باقی میگویم كه مرا با شما آشنا ساخت. ولی موالیم! میو خدا را شکر می
 كنم برای هدایت من دعا كنید.م شد، اعوذ بالله؟ از شما خواهش میاین كه مرتد خواه
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؟ ما هو )ع(سذيدي أريد أعرو ما هي هرق السذماء اليت تكلم عنها مولى املوحدين أم  امل منني
ال قي األسذذودو وم ل  برموداو والجزيرة المعذذراء هل هي حقيقية أم ح؟ وهل أنت ايح يف البينةو 

سذنوات؟ وهل حدي  رسذول  ٦أشذهر أو  ٦أيام أو  ٦م  هه  اليت يقال عنها إما أم سذتكوح ل  مينة 
 بما معنا  أنم سوو يكوح الدين  الجمرة يف يد امل من يقصد اإليماح ب ؟)ص( اهلل

های آسمان كه مولی الموحدین امیرالمؤمنین )ع( از آن سخن گفته خواهم بدانم آن راهموالی من! می
ی خضرا حقیقت دارد یا خیر؟ و آیا شما اكنون در و مثلث برمودا چیست و آیا جزیره چالهاست، چیست؟ سیاه 

شود شش روز یا شش ماه و یا شش سال است، برای شما بری، یا غیر از این كه گفته میغیبت به سر می
دین، غیبت دیگری خواهد بود؟ و آیا این حدیث از پیامبر خدا )ص( با این مضمون كه به زودی حفظ كردن 

 مانند نگه داشتن آتش در دست مؤمن خواهد بود، منظورش ایمان به شما است؟

أيعاخ لدي  منام ح أدري هو رؤيا أم حلمو لكن يف اليوم الهي أردت إح أتكلم مع َةَة أشماص 
عن الذدعوة املنذار ذة الذهين هم امرأتذاح وصذذذذلو هنعذاخ بعذد أح اسذذذذتمرت اهلل يف َلذ و رأيذت إن  مع  

رأيذت املكذاح الذهي أريذد أح أتكلم فيذمو يودذد هنذاا أ ث من عشذذذذرة أشذذذذمذاص وأنذا ح خذاليتو ف
أعرفهمو وبذنهم صذذذذل ورهر  علي   ذأنمذا يحمذل  ء من األرُو فقلذت لمذاليت هذها فةحو بعذد 
َل  َهيذت ألدل  يف املكذاح الهي  نذت أريد أح أتكلم فيذم ولي قليذل من الموو؛ ألني لم أتوقع  

ة أشماصو فجلست ودلسن النساء أمامي يف نصف دائرةو فابتدأت باسم اهلل ودود أ ث من َةَ
وقرأت من ايية ربي اشذذذرخ لي صذذذدري إلى يحقهوا قوليو بعد َل  صذذذدقت اهلل َم قلت له رهم 
صلوا على محمد وآلمو َم أمبرت السماء مبراخ خحيحاخ فبليت من الحاضرين أح ن دل الكةم لم 

فبليت إح أبدل مكاح دلو  مع الهين هم تحت املبر أيعاخ لم يرضوا يرضوا وهلنوا احستمرارو  
 و انوا يقولوح ح علي  استمري وانتهى املنام. 

خواستم با سه نفر دانم رؤیا است یا خوابی ساده، ولی در همان روزی كه میام كه نمیدرضمن خوابی دیده
، پیش آمد؛ البته پس از آن كه در این مورد ی دعوت مبارک صحبت كنمكه دو زن و یک كودک بودند درباره

خواستم در آنجا سخن بگویم ام هستم و همان جایی را كه میاستخاره كرده بودم. در خواب دیدم من با خاله
شناختم دیدم. میان آنها یک مشاهده كردم. در آنجا چند نفر كه تعدادشان بیش از ده تن بود و من آنها را نمی

ام گفتم این داشت. به خالهشتش به من بود وجود داشت، گویی چیزی را از زمین بر میكودک در حالی كه پ
ترسیدم زیرا انتظار خواستم آنجا سخن بگویم بنشینم. كمی میفالنی است. پس از آن رفتم در مکانی كه می

نشستند. سخنم  روی مندایره روبهنداشتم كه بیش از سه نفر حضور یابند. نشستم و زنان هم به صورت نیم 
ی »رب اشرح لی صدری.... یفقهوا قولی« را خواندم. بعد صدق الله گفتم و سپس را با بسم الله آغاز كردم و آیه
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شان گفتم بر محمد و آل محمد صلوات بفرستند. بعد از آن از آسمان باران خفیفی باریدن خطاب به مردان
ی آن را خیر بیاندازیم ولی آنها رضایت ندادند و ادامهگرفت و من از حّضار خواستم كه سخن گفتن را به تأ

خواستار شدند. خواستم محل نشستنم را عوض كنم و با كسانی كه زیر باران بودند بنشینم، كه باز هم راضی 
 گفتند شما كاری نداشته باش، ادامه بده. خواب تمام شد. نشدند و می

عتهر إح  اح هناا أي ملط إمةئي أو سذذذيدي هة أ رمت  بتحسذذذ   آسذذذحة على اإلهالة وأ
 إنشائيو والحمد هلل رب العاملني. 

  s)ع( r)ص( olnاملرسل: )ع( 

سرورم! در حق من لطف كنید و تفسیر خواب را بیان دارید. من بابت به درازا كشیدن كالم متأسفم و اگر 
 خواهم. والحمد لله رب العالمین.غلط امالیی یا انشایی وجود دارد عذر می

 s)ع(r)ص(oln)ع(ستنده: فر 

 الجواب: بسم اهلل الرحمن الرحيم

 والحمد هلل رب العاملنيو وصلى اهلل على محمد وآل محمد األئمة واملهديني وسلم تسليماخ.

أسذأل اهلل أح يوفق  و ل م من وم منة ملا يرضذيم سذنحانم وتعالىو ودزا م اهلل عن نصذرة 
 الحق لكل من يبلي الحق.الحق وأهلم خ اخو وأسأل اهلل ال نات على 

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

چه مورد رضای او سبحان و متعال است نمایم كه شما و هر مرد و زن مؤمنی را بر آناز خداوند مسئلت می
كنید به شما پاداش خیر دهد. از خداوند ایستادگی بت این كه حق و اهل آن را یاری میموفق بدارد. خداوند با

 بر حق را برای هر كه در پِی حق است درخواست دارم.

أمذا الرؤيذا فهي يف أنذاس تنلبينهمو واملبر خ  من السذذذذمذاء أي عبذاء اهلل سذذذذنحذانذم وفعذذذذلذم 
 وإحسانم على من تقومني ب نليبهم.

 هذ ق  1٤٣٠ -أحمد الحسن 
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كنی. باران، خیر آسمان است؛ یعنی عطا و فضل ی كسانی است كه شما برای آنها تبلیغ میاین رؤیا درباره
 كنی.خدای سبحان و احسان او بر كسانی كه شما به تبلیغ نمودن آنها اقدام می

 احمد الحسن  

****** 

 : سرمه دادن به یک فرد در خواب ۳۶۷پرسش 

 منكم تحس  الرؤيا التالية:أردو  :٣٦7الس ال/ 

أنذا وأمي   خردذت من بذاب املنزل رأيذت  و ذي لونذم برتقذالي قريذي من منزلنذاو وَم خردنذا
أبيعو قالت لي أمي    انت شذذذنابي  السذذذيارة محتوحة رأيت من دهة الذسذذذار امرأة تلي  لناس

ملرأة بيدي اللناس األبيعو فمسكت ا أعبي  بسرعة الكحلةو وأعبذت الكحلة إلى املرأة َات
الكحلة وَهننا بالسذذيارةو وبعد َل  اسذذ يقظت من   ) أنها تشذذكرني( ودمعت عيناي وأخهت

 النوم.

الرؤية وبارا اهلل بكم وحما م من  ل شذذر بحق محمد وآل محمد  أردو منكم تحسذذ 
 األئمة واملهديني وسلم تسليماخ    اخ.

 املرسل: أبو الحعل

 آید را تفسیر كنید:ادامه میكنم رؤیایی كه در از شما خواهش می
ای به رنگ نارنجی دیدم. من و مادرم خارج شدیم. مان ستارهاز دِر منزل خارج شدم و نزدیک به منزل

های ماشین باز بود و من در سمت چپ، زنی را دیدم كه لباس سفید پوشیده بود. مادرم به من گفت زود پنجره 
كرد(. د پوش دادم. آن زن دست مرا گرفت )گویی از من تشکر میسرمه را به او بده. من سرمه را به زن سفی

 چشمانم اشکبار شد. سرمه را گرفت و ما با ماشین رفتیم. سپس از خواب بیدار شدم. 
كنم این رؤیا را تعبیر كنید. خداوند به شما بركت بدهد و از هر شّر و گزندی محافظت از شما خواهش می

 ئمة و المهدیین و سلم تسلیمًا. كند، به حق محمد و آل محمد اال
 فرستنده: ابوالفضل



 221                                                                                          ( رابع )اجلزء الاجلواب املنری عرب األثری

 

 الجواب: بسم اهلل الرحمن الرحيم 

  خ.والحمد هلل رب العاملنيو وصلى اهلل على محمد وآل محمد األئمة واملهديني وسلم تسليما

الكحل لشذذحاء العنيو والرؤيا تع  أن  أعبذت هه  املرأة ما يشذذحي بصذذرها لرتو الحقو أي إح 
أو موقعذذاخ الكرتونيذذاخ فيذذم أحذذادي هم )ع( مكن أح يكوح حذذدي ذذاخ ملحمذذد وآل محمذذدالكحذذل ي

 للهداية إلى الحق ومعرفة داعي الحقو أو حا  تاباخ.
 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.

ای كه باعث شفای فای چشم است و این رؤیا به این معنا است كه شما به این زن چیزی دادهسرمه، ش
تواند حدیثی از محمد و آل محمد )ص( یا سایتی الکترونیکی شود تا حق را ببیند؛ این سرمه میچشمش می

 كتاب باشد.باشد كه در آن احادیث آنها برای هدایت به حق و شناخت داعِی حق مندرج است یا حتی یک 
 احمد الحسن 

****** 

 : بارداری در خواب ۳۶۸پرسش 

 : بسم اهلل الرحمن الرحيمو اللهم صل على محمد وآلم األئمة واملهديني.٣٦٨الس ال/ 

رأت و أني هاتحتها وقلت إني و أود احسذذذتحسذذذار عن رؤيا رأتها أخت م منة لكنها تمصذذذ 
دذدت علي  َوبذاخ أسذذذذود وأمي دذد  فرحذة حذامذل رمم إني لسذذذذذت مَتودذةو فجذاءت عنذدي للمنزل فو

 لكن أبي ح.
div )ص( divel )ص(  

 بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم صل علی محمد و آله االئمة و المهدیین.
شود سؤال كنم. در خواب دیدم مایلم از تعبیر رؤیایی كه یک خواهر مؤمن دیده است ولی به من مربوط می

ی من آمد و دید كه ام. آن زن به خانهكه گویی من به او تلفن زدم و گفتم باردارم، هر چند من ازدواج نکرده
 لباس سیاهی بر تن من است. مادرم خیلی خوشحال بود ولی پدرم نه. 

div)ص( divel)ص(  
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 الجواب: بسم اهلل الرحمن الرحيم

 والحمد هلل رب العاملنيو وصلى اهلل على محمد وآل محمد األئمة واملهديني وسلم تسليماخ.

(و وال وب يشذذذذ  إلى الدين أو الدنيا اليت  الحمل أي تحملني بشذذذذرو بأمر معني )دعوة الحق م ةخ
وح األسذذود يع  األصذذل والحبرةو وحال والدي  أي  يعذشذذها الشذذمصو وهو هنا يشذذ  للدينو والل

 رضا أحدهما باليشرو اليت تحملينها وعدم قنول ايخر.
 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.

بشارتی در مورد امری خاص )مثاًل دعوت حق( هستی. لباس نیز به دین بارداری یعنی این كه شما حامل 
كند. رنگ سیاه یعنی اصالت كند اشاره دارد، و در اینجا به دین اشاره مییا دنیایی كه شخص در آن زندگی می

و فطرت. وضعیت پدر و مادرت یعنی این كه یکی از آنها نسبت به بشارتی كه شما حامل آن هستی خوشنود 
 كند.ت و دیگری آن را قبول نمیاس

 احمد الحسن  

****** 

 : خواب دیدن ظهور مهدی۳۶۹پرسش 

السذذذةم عليكمو رأيت يف املنام قنل خم  سذذذنوات تقريناخ أح هناا رعد وبرق :  ٣٦٩السذذذ ال/  
أسذذذذذأل أحذداخ وأنذا يف الرؤيذا مذا الذهي يجريو وشذذذذذاهذدت أحذد امل منني )رحمذم اهلل(  وأمبذارو وأردت أح

وبيد  عصاتم  ند اهلل بن أحمد الناصر وعلم بس الي قنل أح أتكلم بم وأداب  وهو يي سمع واسمم
من النوم على نداء امل َح لصذذذذةة الحجر  إح املهدي )ع( رهرو فان نهت  یمشـــياليت يتكأ عليها وهو  

 باهلل أ رب و أح أح املهدي )ع( فعةخ قد رهر.

ارید. در همان حال كه بدم كه رعد و برق بود و باران میسالم علیکم. تقریبًا پنج سال پیش در خواب دی
واستم از كسی بپرسم ماجرا چیست. یکی از مؤمنین به نام عبدالله بن احمد الناصر را دیدم. خخواب بودم می

رد پاسخم را داد. او کقبل از این كه سخنی با او بگویم، او خودش سؤالم را دانست و در حالی كه تبّسم می
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فت كه مهدی )ع( ظاهر شد. با صدای مؤّذن رر دستش داشت كه به آن تکیه كرده بود و او راه میعصایی د
 فت از خواب بیدار شدم و گویی مهدی )ع( ظهور كرده بود. گكه الله اكبِر اذان صبح را می

مةحظذة: الردذل الذهي شذذذذذاهذدتذم توفى قنذل رهور اليمذاني )ع( بسذذذذنذم واحذدةو أي قنذل إحذدو 
د رؤييت أو قنلها بحرتة ودزية رأت زوديت نح  الردل يقول لها وهو يصذذر : املهدي عشذذرة سذذنة بع

الذهي أَهل  من رؤييت هو أني لم أفكر بذاملهذدي )ع( قنذل نومي يف تلذ   الشـــيءرهرو املهذدي رهر. 
 الليلة والليالي اليت قنلها أيعاخ. بانتظار تحس  م وشكراخ لكم.

 السعودية -املرسل: أبو الرحمات 

وضیح: مردی كه در خواب دیده بودم، یک سال قبل از ظهور یمانی )ع( فوت كرده بود؛ یعنی یازده سال ت
زنان  پیش. زمانی كه او را در خواب دیدم یا كمی قبل از آن، خانمم همان مرد را در رؤیا دید كه آن مرد فریاد

گیر كرده این است كه من را غافلچه در این رؤیا مگفت: مهدی ظهور كرد، مهدی ظهور كرد. آنبه او می
ام. منتظر تفسیر شما هستم. كردههای قبل از آن، به مهدی )ع( فکر نمیقبل از خوابم در آن شب و نیز شب

 با تشکر از شما.
 عربستان سعودی -فرستنده: ابوالرحمات 

 الجواب: بسم اهلل الرحمن الرحيم 

 محمد وآل محمد األئمة واملهديني وسلم تسليماخ.والحمد هلل رب العاملنيو وصلى اهلل على 

املبر إشذذذارة إلى الم  النازل من السذذذماء. والرؤيا تكاد تكوح بة رموز وواضذذذحةو واحسذذذم 
)عند اهلل بن أحمد الناصذر( واضذ  أح لم عةقة بدعوة الحقو أما من رأيتم فلذ  هو نح  الشذمص 

رة هها العند لكون  تعرفم بالصذذذةخ وملوقع  بل رأيت ملكاخ من مةئكة اهلل ولكنم تم ل بصذذذو
 احسم.

 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. شود. رؤیا تقریبًا بدون رمز و راز است و واضح میباران اشاره به خیری دارد كه از آسمان نازل می
ای با دعوت حق دارد. البته آن همچنین روشن است كه اسم آن فرد یعنی »عبدالله بن احمد الناصر« رابطه

ی ای كه به چهرهای از فرشتگان خدا را دیدهای، همان شخص نیست بلکه شما فرشته كس كه شما دیده
 طور برای جایگاه نامش.؛ و همینایشناختهاین بنده متمثل شده است، زیرا شما او را به خیر و صالح می
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أمذا وقذت رؤيذاا فهو قريذي من وقذت بذدايذة الذدعوة يف حوزة النجف وبعع منذاهق العراق أي  
أي   2٠٠٣و وأيعذذاخ قريي من بداية ان شذذار الدعوة مرة أخرو تقريناخ منتصذذف عام 2٠٠2منتصذذف عام  

 بعد سقوت نظام صدام واحتةل العراق.

ی نجف و برخی مناطق عراق یعنی اواسط سال ه زمان شروع دعوت در حوزهزمان رؤیای شما نیز نزدیک ب
یعنی پس از سقوط رژیم صدام و   ۲۰۰۳، و نیز نزدیک به زمان آغاز مجدد دعوت تقریبًا در اواسط سال  ۲۰۰۲

 اشغال عراق بوده است. 

م تقرينذاخ فقذد  نذت مكلحذاخ بييذاح احنحراو يف حوزة  2٠٠2م إلى منتصذذذذف   1٩٩٩أمذا نهذايذة عذام 
و فنهاية )ع(النجف واإلصذذذذةخ يف الحوزة ولكن دوح اإلعةح عن أي عةقة تربب  باإلمام املهدي 

 م  نداية للدعوة  اح يمص  ولم يكن هناا إعةح للناس يف َل  الوقت. 1٩٩٩عام 
 هذ ق  1٤٣٠شعناح الم /   - أحمد الحسن

ی نجف و اصالح در حوزه م به بیان انحراف در حوزه  ۲۰۰۲م تا اواسط سال    ۱۹۹۹من تقریبًا از اواخر سال  
ساخت. در پایان سال مکّلف بودم ولی بدون اعالن هر نوع ارتباطی كه مرا به امام مهدی )ع( مربوط می

 است در آن موقع، اعالم عمومی به مردم نبود. م بعنوان شروع دعوت،تنها مربوط به من ۱۹۹۹
 هـ.ق ۱۴۳۰شعبان الخیر  - احمد الحسن 

****** 

 : خواب دیدن پیشگامان لشکر یمانی ۳۷۰پرسش 

 بذت  الباهرين. : السةم علي  يا بن رسول اهلل وعلى آبائ  وأهل٣7٠الس ال/ 

من ولداو وقد رأيت يف  سذذيدي أنا ممن هدي للتمسذذ  بوحية آبائ  الباهرين وب  وباملهديني
إح أن  ودذدت األبواب مبلقذةو َم وقحذت  املنذام هةئع دذشذذذذ  ودخل  منهم الرعذي وأردت الهروب

قلل أنها سذيدتي الزهراء )سذةم اهلل عليها(و فسذألتها: هل  بجنل امرأة متجلننة بالسذوادو فوقع يف
 أنت سيدة ؟ فلم تجن .
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هها  ري ويوفق  لل نات يوم الزحف فقد اسذذتأت منأشذذر عليخ سذذيدي وانصذذح  بما يصذذل  أم 
 املنام. 

 املرسل: يوسف عند اهلل

 ای پسر رسول خدا! سالم بر تو و بر پدران و خاندان پاک تو باد!
سرورم! من جزو كسانی هستم كه با تمّسک به والیت پدران طاهرت و شما و مهدیین از نسل شما، هدایت 

کرت را دیدم و از آنها وحشتی بر من وارد شد و خواستم فرار كنم ولی درها را ام. در رؤیا پیشگامان لشیافته
بسته یافتم. سپس زنی كنارم ایستاد كه روپوش سیاه پوشیده بود. چنین در دلم افتاد كه وی سرورم حضرت 

 است. از او پرسیدم: آیا شما سیده هستی؟ پاسخم را نداد.  )ع(زهرا
بخشد، اشارت نما و مرا به آن ام میكند و در روز نبرد ایستادگیا صالح میچه حالم ر آقای من! مرا به آن

 اندرز بده كه من از این خواب دلگیر و ناراحتم.
 فرستنده: یوسف عبدالله

 الجواب: بسم اهلل الرحمن الرحيم 

 تسليماخ.والحمد هلل رب العاملنيو وصلى اهلل على محمد وآل محمد األئمة واملهديني وسلم 

وفقذ  اهلل لكذل خ و ودننذ   ذل شذذذذرو ومنة عليذ  وهو الرؤوو الرحيم املشذذذذذايف الكريم 
 بالصحة والعافية يف الدين والدنياو ودعل  من ال اب ني على الحق بجود  وإحسانم سنحانم.

 هذ ق  1٤٣٠ -أحمد الحسن 

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

خداوند شما را بر هر خیری موفق بدارد و از هر شّری محافظت كند، و با صّحت و عافیت در دین و دنیا بر 
شما مّنت نهد كه او رئوِف رحیم شافِی كریم است، و خداوند سبحان شما را به جود و احسانش بر حق ثابت 

 قدم بدارد!
 هـ ق 14٣٠ – حمد الحسن ا

****** 
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 : ثروت و چاقی در خواب ۳۷۱پرسش 

. رأيت والدي وهو يف أدمل ليسذذذذم بشـــيء: رؤية والدي املتوفى يف املنام ييشذذذذرني  ٣71السذذذذ ال/  
أحد إخوتي  ) ها(  إلى املرآة ويقول: لذ  هناا أدمل من الجنةو وبشذذذذرني ببناء   وشذذذذنابم وينظر

يسذمن  بأح إحدو إخواني سذوو يسذمن )قال: أما فةح فسذوو   ن  قد فت  لمو وبشذرني وإح رزق
 أ ث(. فما معموح مناء األ  األول وال اني الهي سوو يسمن ؟ تحياتي.

 اليمن -املرسل: فعل املهلل 

دهد. پدرم را دیدم كه جوان شده و زیباترین لباسش را به خواب دیدم پدر مرحومم مرا به چیزی بشارت می
گوید: زیباتر از بهشت نیست و مرا به ثروتمند شدِن )فالنی( یکی از كند و میآینه نگاه میتن كرده است و در 

برادرانم و این كه رزق زیادی برای او گشوده شده است مژده داد و بشارتم داد به این كه یکی از برادرانم چاق 
اول و چاق شدن دومی در مندی برادر خواهد شد )گفت: اما فالنی، بیشتر چاق خواهد شد(. مفهوم ثروت 

 آینده چیست؟ با درود و سالم.
 یمن   -فرستنده: فضل المهلل 

 الجواب: بسم اهلل الرحمن الرحيم 

 والحمد هلل رب العاملنيو وصلى اهلل على محمد وآل محمد األئمة واملهديني وسلم تسليماخ.

نسذنة للسذمن أيعذاخ يشذ  الرزق الحقيقي هو الرزق األخروي والهداية إلى الحق والعمل بمو وبال
 إلى تحسن حال الشمص األخروي.

 هذ ق  1٤٣٠شوال/  -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.

به آن است. چاقی نیز بر بهبود  رزق و روزی واقعی، همان رزق اخروی و هدایت شدن به سوی حق و عمل
 وضعیت اخروی شخص داللت دارد. 

 هـ.ق  ۱۴۳۰شوال  - احمد الحسن 

****** 
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 : خواب دیدن عبور از قبرستان تا فرد بتواند جزو انصار باشد ۳۷۲پرسش 

 عليكم إخواني الكرام امل منني. : سةم٣72الس ال/ 

األهناء يف اسذنانياو فقالوا هها مرُ مزمن    اح لدي  ابنيت مريعذة عرضذتها على 2٠٠٦يف سذنة  
أناشذد اإلمام املهدي )عجل اهلل فردم(و وأقول: سذيديو  فقمت بالدعاء  ل يومو ودعائي  اح دائماخ 
ادعي اهلل أح يشذذذحي ابنيتو ويف يوم الممذ  بعد زيارة  بحق دم الحسذذذني والرضذذذيع وضذذذلع الزهراء

اهلل فردم( فرأيت يف املنام أني دال  ومعي صذذديق اإلمام املهدي )عجل   اإلمام الحسذذني )ع( دعوت
حيدر ويف الوسذط نار للتدفئةو فرأيت ردل هويلو لناسذم أبيعو ودهم  اسذمم سذتار وصذديق اسذمم

 ح أسذذذتبيع أح أرو مةم  الودمو فقال: ابنت  سذذذوو تشذذذحىو قلت: من أنت ؟ قال: أنا يشذذذع نورو
ق دم الحسذني أ وح من أنصذارا ؟ قال: بشذرت اإلمام املهدي )عجل اهلل فردم(و فقلت: سذيدي بح

أريد أح   هه  املقربةو و اح يف املقربة دنود سذذود  أنهم الشذذيباحو فقال صذذديقي سذذتار: وأنا تعرب
إلى  أ وح من أنصذذذذارا سذذذذيذديو فقذال اإلمام )عجذل اهلل فردم(: أنت ادل  مكذان  هها اختنذار 

هريق المروتو  حيذدر يرشذذذذذدني إلى مي م فقطو فذدخلذت إلى املقربة ويف وسذذذذط املقربة صذذذذذديقي
 وخردت سالم والحمد اهلل واهلل شاهد على ما أقولو فما معىن هها ؟

 سالم بر شما، برادران ارجمند مؤمنم!
دختر بیماری داشتم كه او را به پزشکان در اسپانیا نشان داده بودم. آنها گفتند این بیماری  ۲۰۰۶در سال 

گفتم: كردم و میكردم و به طور مرتب به امام مهدی )ع( استغاثه میمیمزمن و شدید است. من هر روز دعا 
ای آقای من! به حق خون حسین و طفل شیرخوار و پهلوی زهرا، از خدا بخواه كه دخترم را شفا دهد. در روز 

ام و شنبه پس از زیارت امام حسین )ع(، امام مهدی )ع( را دعا كردم و در خواب دیدم كه من نشستهپنج
دوستم به نام سّتار و دوستش كه حیدر نام داشت با من بودند و ما برای گرم شدن در وسط آتش نشسته بودیم. 

توانستم جزئیات بارید و من نمیاش نور میقامتی را دیدم كه لباس سفید به تن داشت و از چهره مرد بلند
كیستی؟ گفت: من امام مهدی )ع( هستم. اش را ببینم. او گفت: دخترت شفا پیدا خواهد كرد. گفتم: تو  چهره

شوم؟ گفت: به شرطی كه از این قبرستان گفتم: ای آقای من! به حق خون حسین آیا من از انصار تو می
عبور كنی. در قبرستان، لشکریان سیاهی كه گویی شیطان بودند حضور داشتند. دوستم سّتار به من گفت: 

ورم! امام )ع( فرمود: تو در جایت بنشین، این امتحان فقط برای خواهم از انصار تو باشم، ای سر من هم می
داد. شکر خدا از میثم است. من وارد مقبره شدم. در وسط مقبره دوستم حیدر راه خروج را به من نشان می

 گویم گواه است. معنای این چیست؟ چه میآنجا سالم بیرون آمدم. خدا بر آن
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نائم يف وسذذذط امرأة  ملهدي واهلل شذذذاهد على ما أقول ومنام إنيواهلل رأيت رؤيا أخرو مع اإلمام ا
وهها   )ع(قلت من أنت ؟ قالت أنا الزهراء وردلو وأمامنا قرب فقمت فزع وإَا املرأة تقول نام ح تمفو

نحن نحميذ  ح تمف. أردو الجواب دزا م اهلل  و)ص(زودي علي )ع( وهذها قرب أبي رسذذذذول اهلل
 وبر اتم. ة اهللألف خ  وسةم عليكم ورحم

 اسنانيا -املرسل: الر ابي 

گویم گواه است . در رؤیا دیدم كه چه میبه خدا سوگند رؤیای دیگری با امام مهدی )ع( دیدم و خدا بر آن
روی ما قبری وجود داشت. من هراسان بلند شدم كه ناگاه آن زن من میان یک زن و مرد خوابیده بودم و روبه

هستم و این همسرم علی )ع( و این قبر  )ع(رس. گفتم: تو كیستی؟ گفت: من زهرابه من گفت: بخواب، نت
انتظار پاسخ هستم. خداوند هزار پاداش  كنیم نترس. چشمپدرم رسول خدا )ص( است، ما از تو مراقبت می

 خیر به شما بدهد. والسالم علیکم و رحمة الله و بركاته. 
 استرالیا   -فرستنده: الركابی 

 سم اهلل الرحمن الرحيم الجواب: ب

 والحمد هلل رب العاملنيو وصلى اهلل على محمد وآل محمد األئمة واملهديني وسلم تسليماخ.

املقربة هي مكاح املوتىو ويف هه  الرؤيا تشذذ  إلى الناس العذذالني املنحرفني عن الحق الهين ح 
َوَما ﴿يسذتمعوح  لمة الحق وح يريدوح إتناع الحقو فه حء هم األموات الحقيقيوحو قال تعالى: 

َ ي ْسِمع  َمن َيَشاء  َومَ  ْمَوات  ِإحة ا ة
َ
ْحَياء َوَح اأْل

َ
ورِ َيْسَتِوي اأْل ن  ن يِف الْق  ْسِمع  مة نَت ِبم 

َ
  .(1)﴾ا أ

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

ن مقبره، مکان مردگان است و در این رؤیا، اشاره دارد به مردم گمراه و منحرف از حق، كسانی كه به سخ
دهند و پیروی از حق را خواهان نیستند. اینها همان مردگان واقعی هستند. خدای متعال حق گوش فرا نمی

ی توانی شنوا كنندهشنوایاند و تو نمیفرماید: )و زندگان و مردگان برابر نیستند. خدا هر كه را خواهد میمی
 . (2)اند باشی(مردگانی كه در گور خفته

هه  املقربة واألموات الهين يقبنونها ويريدوح منع  عن متابعة سذذذ ا فاختنارا هو ادتياز  
باتجا  الحق وإتناعمو وه حء هم يف  ل زماح املأل الهين يصذدوح الناس عن الحق وإتناع الرسذاحت 

 
 . 22فاطر:  -1
 . 22فاطر:  - 2
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اإللهية والعمل بهاو وهم علماء العذذذةل ومدعو املعرفة الدينية من املنتحعني منهمو سذذذواء مادياخ أم 
لتقدم على الب  باسذذم الدينو فاحهر أح يصذذدا ه حء املوتى وقرناؤهم من شذذياهني الجن بالجا  وا

الهين يحيبوح بقنورهم الن نة املظلمة ليعينونهم على صذذذذد الناس عن الحق بالوسذذذذوسذذذذةو قال 
َياِهنَي اإِلنِ  َوالِْجن  ي وِحي بَْععذذ  ﴿تعالى:  اخ شذذَ و  ل  ِنِلٍّ َعد  َو َوَ َهِلَ  َدَعْلَنا ِلك  ْخر  ْم ِإَلى بَْعع  ز  ه 

ْم َوَما َيْحرَت وحَ  وراخ َوَلْو َشاء َربَُّ  َما َفَعل و   َفَهْره  ر   .(1)﴾الَْقْوِل م 

اند و آنها امتحان شما عبارت بوده است از گذر نمودن از این مقبره و مردگانی كه در آن اقامت گزیده
آن باز دارند. اینها در هر زمان همان كسانی هستند كه خواهند شما را از رفتن به سوی حق و پیروی از می

كنند. اینها علمای گمراه و كسانی كه از آنها های الهی و عمل به آنها منع میمردم را از حق و پیروی رسالت
برند چه به صورت مادی و یا با جاه و مقام و پیشی گرفتن بر دیگران به اسم دین. برحذر باش از این سود می

اند تا آنها را با ن مردگان و همدمان آنها از شیاطین جن كه گورهای متعّفن و تاریک آنها را احاطه كردهكه ای
فرماید: )و همچنین برای هر وسوسه بر بازداشتن مردم از حق كمک كنند، شما را باز دارند. خدای متعال می

كنند. اگر گر، سخنان آراسته القا میپیامبری دشمنانی از شیاطین انس و جن قرار دادیم. برای فریب یکدی
 . (2)زنند رهایشان ساز(كردند. پس با افترایی كه میخواست، چنین نمیپروردگارت می

ْم َرَهقاخ ﴿وقال تعالى:  وه  َن الِْجن  َفَزاد  وَح ِبِرَدال  م   َ و نِ  َيع  َن اإْلِ نةم  َ اَح ِرَداٌل م 
َ
 .(٣)﴾َوأ

شان بردند و آنها بر طغیانمردانی بودند از آدمیان كه به مردانی از جن پناه میفرماید: )و نیز و نیز می 
 .(4) افزودند(می

أسذذذذذأل اهلل أح يوفقذ  لإلخةص لذم سذذذذنحذانذم ليتم لذ  مذا رأيذت وتنج  يف احمتحذاح وتعرب إلى 
ح من مدعي التدين الهين يرتعوح يف الظةم ويصذدو  -أصذحاب القنور   -سذاحة الحق وتمزي املوتى

الناس عن النور وهريق اهلل فيحشذلوح وقرناؤهم من شذياهني الجن يف صذدا عن متابعة السذ  إلى 
 الحق وإتناع الحق والعمل بم.

 والسةم عليكم ورحمة اهلل وبر اتم.
 هذ ق  1٤٣٠شوال/  -أحمد الحسن 

 
 . 112األنعام:  -1
 . 112انعام:  - 2
 .6الجن:  -٣
 .6جن:  - 4
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ای بر شما چه را كه دیدهآنورزی برای او موفق بدارد تا نمایم كه شما را بر اخالصاز خداوند مسئلت می
ـ را مفتضح اصحاب قبورتمام گرداند و از آزمایش سربلند بیرون آیی و به سرای حق و حقیقت برسی و مردگان ـ

برند و مردم را از نور و راه كنند؛ كسانی كه در تاریکی به سر میداری میسازی؛ همان كسانی كه ادعای دین
اشتن شما از ِسیر مداوم به سوی حق و پیروی از حق و عمل به آن شکست دارند؛ ولی در بازدخدا باز می

 خورند و یار و یاوران آنها از شیاطین جن نیز مغلوب خواهند شد.می
 والسالم علیکم و رحمة الله و بركاته.

 هـ.ق  ۱۴۳۰شوال  - احمد الحسن 

****** 

 ی پیامبر خدا: دو رؤیا درباره ۳۷۳پرسش 

  الرحمن الرحيم: بسم اهلل٣7٣الس ال/ 

سذنة بعد أح أعلنت إسذةمي والحمد هلل وعرفت مههي ال شيع  2٦السذةم عليكم.. قنل حوالي  
بالرمم أني لم اسذمع أبداخ قنل َل  أح هناا ناس   )ص(فنعدها بأشذهر قليلة رأيت رؤيا بالنل محمد

نذدمذا نمذت على وأح الرؤيذا بذالنل و ذأنذم حذاضذذذذر, فقذد  ذانذت يف إحذدو الليذالي ع )ص(يروح النل
األرُ فوق حصذذذذ  أبيع مقذابذل الشذذذذرفذة )النذالكوح( وقنيذل الحجر  نذت نذائمذة على رهري 

خةل زدذات نذافذهة الشذذذذرفذة واقرتب م  منحنيذاخ بر نذة  یمشـــيوهو  )ص(عنذدمذا رأيذت النل محمذد
 .)ص(واحدة على األرُ وهم  يف أَني ولكن لم أسمع ما قال

 بسم الله الرحمن الرحیم 
سال قبل من اسالم خویش را علنی كردم و شکر خدا مذهب تشّیع را شناختم.  ۲۶م... حدود سالم علیک

چند ماه پس از آن در خواب حضرت محمد )ص( را دیدم در حالی كه قباًل به هیچ وجه نشنیده بودم كه برخی 
حاضر بودند. در یکی از  بینند. این رؤیا در رابطه با پیامبر بود و گویی ایشانمردم پیامبر )ص( را در رؤیا می

چه )بالکن( خوابیدم. كمی قبل از صبح، بر پشت دراز كشیده روی ایوانها روی زمین و بر حصیر سفید روبهشب
رفت. آن حضرت با یک ی بالکن راه میبودم كه حضرت محمد )ص( را دیدم در حالی كه ایشان پشت شیشه 

ای كرد ولی نشنیدم آن حضرت چه یک شد و در گوشم زمزمهزانو كه بر زمین گذاشته بود خم شد و به من نزد
 فرمود.
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 )ص(والرؤيذا ال ذانيذة: أيعذذذذذاخ قنيذل الحجر عنذدمذا  نذت نذائمذة على رهري ودذاء النل محمذد
ــيءودل  بقربي َم وضذذذع يد  يف داخل صذذذدري يف منبقة وسذذذط قلل, ولم أعد أشذذذعر  عندها   بش

 يجل  بقربي. ()صوأرو  ل  ء حولي وأحسم )ص(ولك   نت أرا 

رؤیای دوم: دوباره كمی قبل از صبح، وقتی به پشت خوابیده بودم حضرت محمد )ص( آمد و نزدیکم 
ی وسط قلبم وارد نمود. در آن هنگام من چیزی احساس ام در محدودهنشست، سپس دستش را به سینه 

كردم آن ردم و احساس میكدیدم و هر چه اطرافم بود را نیز مشاهده میكردم ولی آن حضرت را مینمی
 حضرت )ص( نزدیکم نشسته است.

الرداء أح توصذذذذلوا سذذذذةمي وشذذذذكري إلى السذذذذيد أحمد وأخرب  بأني مسذذذذتعدة وداهزة ألي 
 مساعدة وأردو م إخناري بأي  ء ممكن أح أقوم بم ملساعدتكم.

ی هر كمکی حاضر و كنم سالم و تشکر مرا به سید احمد برسانید و او را خبر دهید كه من براخواهش می
 كنم هر كاری كه بتوانم با آن به شما كمک كنم را به من بگویید تا انجام دهم. ام و از شما خواهش میآماده

 وألتم  من السيد أحمد أح يدعو لي ويرشدني وينصح  فإح لي وضع صعي ايح.

 مع دعائي لكم ممزوت بالدموع والسةم عليكم. 
 أمريكا -املرسلة: هاهرة 

از سید احمد تقاضا دارم برایم دعا كند و مرا را ارشاد و نصیحت نماید كه اكنون در وضعیت دشواری قرار 
 ام.گرفته 

 كنم، دعایی آمیخته با اشک. والسالم علیکم.برای شما دعا می
 آمریکا  -فرستنده: طاهره 

 جواب: بسم اهلل الرحمن الرحيم ال

 والحمد هلل رب العاملنيو وصلى اهلل على محمد وآل محمد األئمة واملهديني وسلم تسليماخ.

الحمد هلل رب العاملني الهي وفق  لمدمة عناد  الهين ي منوح بملكوت السذماوات ويسذمعوح 
عن معرفة الحق القادم من     لمات اهلل وي منوح بهاو فلم تمنعكم املسذذذذافات وح اختةو اللبات

اهلل سذذنحانمو هوبى لكم ولقلوبكم النقية اليت سذذمعت  لمات اهلل وأَعنت إلرادة اهللو أسذذأل 
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فذ  بذم اهلل سذذذذنحذانذم إلى عنذاد و وأح يجعلذ  اهلل سذذذذينذاخ  اهلل لذ  التوفيق لتوصذذذذلي الحق الذهي عر 
قصذري يف إيصذال الحق إلى الناس لهداية خلقم وإنقاَهم من النار والظلمة اليت يرتعوح فيهاو فة ت

مذا مكنذ  اهلل ليكتنذ  اهلل من الشذذذذذا رين والرسذذذذذل املنلبني الذهين يعملوح على إنقذاَ النذاس 
 وإرشادهم إلى سييل النجاة الهي عرفو  وإيصالهم إلى الحق واليقني واألماح الهي وصلو . 

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

ها ایمان دارند و كلمات گزاری بندگانش كه به ملکوت آسمانسپاس پروردگار جهانیان را كه مرا به خدمت
ها شما را از شناخت آورند توفیق داده است. ُبعد مسافت و اختالف زبانشنوند و به آن ایمان میالهی را می

تان كه های پاکتان و خوشا به حال دلاز سوی خدای سبحان آمده، باز نداشته است. خوشا به حال  حقی كه
نمایم كه شما را در رساندن حقی كه ی خداوند گردن نهاد. از خداوند مسئلت میكلمات خدا را شنید و به اراده

عامل هدایت خلقش و رهانیدن آنها خدای سبحان شما را با آن آشنا نموده به بندگانش توفیق دهد، و شما را 
به شما كنند قرار دهد. در رساندن حق به مردم تا آنجا كه خداوند توانایی  از آتش و تاریکی كه در آن زندگی می

ی شاكرین و فرستادگان و ابالغ كنندگانی كه بر نجات مردم و داده، كوتاهی ننما تا خداوند شما را در زمره
 ی كه شناختند و رسانیدن آنها به حق و یقین و امانی كه رسیدند، ثبت نماید. ارشاد آنها به راه نجات

وأردو أح تعلمي ودميع امل منني وامل منات أنم لشذذرو لي أح أدذي أسذذئلتكم أو أخدمكم يف 
 أي  ء يمكن  اهلل أح أعملم للتمحيف عنكم وإعانتكم. 

برای من شرافت و افتخار است كه به سؤاالت شما  امیدوارم شما و تمام مردان و زنان مؤمن بدانید كه این
پاسخ گویم یا در هر چیزی كه خداوند امکانش را در كمک به شما و سبک كردن بارتان برایم فراهم كرده 

 است، شما را خدمتگزاری كنم.

و ما قلت لألنصذار سذابقاخ وأقول ل  ايح أردو أح تعتربوني صذديقاخ يسذعد  أح يمدمكم أيها 
 األههار أنقياء القلوبو يا من آمنتم بملكوت اهلل وصدقتم  لمات اهلل ولم تكحروا بها. 

 والسةم عليكم ورحمة اهلل وبر اتم.
 هذ ق  1٤٣٠شوال/  -أحمد الحسن 
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گویم، امیدوارم مرا دوستی به شمار آورید كه ام و اكنون به شما میفته طور كه قباًل به انصار گهمان
ن! ای كسانی كه به ملکوت خدا ایمان آوردید دالدارد، ای پاكیزگان و پاکگزاری به شما را خوش میخدمت

 و كلمات خدا را تصدیق كردید و نسبت به آن كفر نورزیدید!
 والسالم علیکم و رحمة الله و بركاته.

 هـ.ق  ۱۴۳۰شوال  - مد الحسن اح

****** 

 : مفهوم رنگ سرخ در خواب ۳۷۴پرسش 

 : اللهم صل على محمد وآل محمد األئمة واملهديني وسلم تسليماخ.٣7٤الس ال/ 

 السةم عليكم ورحمة اهلل وبر اتم. 

 ما معىن اللوح األحمر يف الرؤو ؟
 m)ص(l em)ص(  t)ص( ser)ص( nاملرسل: 

 آل محمد االئمة و المهدیین و سلم تسلیمَا.اللهم صل علی محمد و 
 السالم علیکم و رحمة الله و بركاته.

 رنگ قرمز در خواب به چه معنا است؟
 m)ص(l em)ص( t)ص(ser)ص(nفرستنده: 

 الجواب: بسم اهلل الرحمن الرحيم

 والحمد هلل رب العاملنيو وصلى اهلل على محمد وآل محمد األئمة واملهديني وسلم تسليماخ.

اللوح األحمر يف الرؤو يشذذ  مالناخ إلى عهاب نازل من السذذماء أو َورةو وهو ي ول بحسذذي الرؤيا 
 وموضعم فيها.

 هذ ق  1٤٣٠ -أحمد الحسن 
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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.

اب معمواًل به عذاِب نازل شده از آسمان و یا به انقالب و جنبش اشاره دارد و با توجه به رنگ قرمز در خو 
 شود.خود رؤیا و محل آن در رؤیا تفسیر و تعبیر می

 هـ.ق ۱۴۳۰ - احمد الحسن 
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 القسم ال اني: أدوبة أنصار اإلمام املهدي)ع(
 )ع(  دوم: پاسخ های انصار امام مهدیبــــخـــش 

 گوید، عصمت ندارد : كسی كه در سخنانش راست نمی ۳۷۵پرسش 

 : بسم اهلل الرحمن الرحيم ٣7٥الس ال/ 

الحمد هلل رب العاملنيو وصذذلى اهلل على خ  خلقم سذذاداتنا محمد وآلم الباهرينو ولعنة اهلل على 
 ممالحيهم واملحرتين عليهم من األولني وايخرين. 

العصذذذذمة ألهلها ولذ  ملن يلحن يف خبابم ويمبيء ) ها( يف نبقم ويكرر الكلمة تقويما 
 ! عن أي إمام وأي عصمة تتحدَوح قاتل اهلل الجهل. لهل  

 املرسل: محمد الحس 

 بسم الله الرحمن الرحیم 
الحمد الله رب العالمین، وصلی االله علی خیر خلقه ساداتنا محمد وآله الطاهرین، ولعنة االله علی مخالفیهم 

 والمفترین علیهم من األولین واآلخرین.
هایش اشتباه گوید و در گفتهبرای كسی كه در سخنرانیش اشتباه سخن میعصمت برای اهل آن است و نه  

كند! از كدام امام و از كدامین عصمت سخن كند و برای درست گفتن یک كلمه چند بار آن را تکرار میمی
 گویید؟! خداوند جهل و نادانی را ریشه كن سازد.می

 فرستنده: محمد الحسنی

 الرحمن الرحيمالجواب: بسم اهلل 

 الحمد هلل رب العاملنيو وصلى اهلل على محمد وآلم األئمة واملهديني وسلم تسليماخ.

اَ ر ل  ما داء يف  تاب: )الرد األحسن يف الدفاع عن أحمد الحسن( حول هها املوضوع لعل  
 تردع إلى رشدا وتستبحر رب :
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 پاسخ: بسم الله الرحمن الرحیم
 و صلی الله علی محمد و آله االئمة و المهدیین و سلم تسلیمًا.و الحمد لله رب العالمین، 

كنم، چه را كه در كتاب »برترین پاسخ در دفاع از احمد الحسن« آمده است بیان میی این موضوع، آندرباره
 تا شاید به هدایتت بازگردی و از پروردگارت آمرزش طلبی:

 الوقحة األولى:

وبال  يف افتعال ضذجة قد تعالى منها احسذتهزاء وال شذنيع   من اإلشذكاحت اليت توهمها النجحي
على السذذذذيذد أحمذد الحسذذذذن ويص ورسذذذذول اإلمذام املهذدي )ع(و وهي زعمذم بودود أخبذاء لبويذة يف 
الك ذي اليت ألحهذا السذذذذيذد أحمذد الحسذذذذن وزعم النجحي أح َلذ  دليذل على  ذهب السذذذذيذد أحمذد 

  الحسن )وحاشا ( !!!

 ایستگاه اول:
ی آن علیه سید احمد التی كه نجفی گمان كرده و در مورد آن جوسازی نموده و به وسیلهاز جمله اشکا

هایی كه سید الحسن وصی و فرستاده امام مهدی )ع( هیاهو به راه انداخته، این است كه به زعم وی در كتاب 
ین مورد، دلیلی احمد الحسن به نگارش در آورده است یک سری اشکاالت ُلغوی وجود دارد و به خیال نجفی ا

 تواند باشد )كه هرگز چنین نیست(!بر كذب سید احمد الحسن می

 ويرد عليم:

أوحخ: األخباء اليت اعتربتها قاتلة وح يمكن أح تصذذذدر من شذذذمص يدعي العلم فعذذذةخ عن من  
يذدعي الرسذذذذذالذة عن اإلمذام املهذديو هي أخبذاء مبنعيذةو وم ذل هذه  األخبذاء ح يكذاد يملو منهذا 

ح تملو من   )ع(واألئمة  )ص(العالمو بل حا الك ي اليت احتوت أحادي  الرسذذذذول محمد تاب يف 
 هكها أخباء حصلت أَناء البناعة والنسخو فهل هها دليل على ببةنهم )وحاشاهم( !!!

 و اما پاسخ:
علم اول: اشکاالتی كه ایشان مدعی شده بسیار سنگین و قابل توجه است و صدور آنها از كسی كه مدعی 
های است امکان ندارد، چه برسد به كسی كه مدعی رسالت از جانب امام مهدی است، اینها یک سری اشتباه

هایی كه احادیث حضرت محمد چاپی است و در دنیا كتابی نیست كه از چنین اشکاالتی بركنار باشد؛ حتی كتاب 
دهند. آیا برداری رخ میم چاپ و نسخه)ص(  و ائمه )ع( را دربردارد نیز دارای چنین خطاهایی است كه هنگا

 این موضوع بر بطالن آنها است؟! در حالی كه هرگز چنین نیست.
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بذل حصذذذذلذت أخبذاء مبنعيذة حا يف القرآح الكريم يف بعع البنعذاتو فهذل يعترب َلذ  دليةخ 
ل القرآحو أعذاَنذا اهلل تعذالى من هكذها قول ح يمذت إلى الحق بصذذذذلذة بذل هو م  ن ضذذذذذد القرآح ومنز 

 إيحاءات الشيباح )لعنم اهلل(.

های قرآن كریم نیز اشکاالت چاپی رخ داده است؛ آیا این موضوع دلیلی علیه قرآن و حتی در برخی چاپ 
آید؟! خداوند متعال ما را از چنین سخنی كه نه تنها هیچ ارتباطی با حق ندارد بلکه ی آن به شمار میفرستنده 

 باشد، در پناه خود گیرد!بر او باد می از الهامات شیطان كه لعنت خداوند

فهل يعقل يا حسن النجحي أح السيد أحمد الحسن ح يمزي  حروو الجر هل هي ناصنة لألسماء 
ة لها ؟!!! فهها األمر ح يمحى على أدنى املستويات العلمية. وأحي أح أخربا بأح السيد أحمد  أم دار 

وهو أعرو بها من  ومن أسذياداو ولكنم ح ينال  يف   الحسذن ح يشذق لم منار يف علوم اللبة العربية
الرت زي على َلذ  يف  تذابذاتذم بقذدر مذا ير ز على وضذذذذوخ املعىن وقوة الحجذة والربهذاحو واألخبذاء 
اليت تشذدقت بها ح تب  املعىن وأملنها من الرتو اللبوي الهي يعذر أ ث مما ينحع وهو من احنهماا 

 من أهل النذت)ص(و  ما سيأتي بيانم إح شاء اهلل تعالى. يف العربية الهي ورد النهي عنم

جناب آقای حسن نجفی! آیا معقول است كه سید احمد الحسن تشخیص ندهد و نداند كه حروف جّر، اسامی 
كند یا مجرور؟!! این مطلب حتی بر كسانی كه سواد علمی بسیار پایینی داشته باشند هم پوشیده را منصوب می

رسد و ایشان در این شما خبر دهم كه در علوم زبان عربی كسی به گرد سید احمد الحسن نمینیست. مایلم به  
های خود بر این موضوع آن قدر كه روی روشن خصوص از شما و سرورانت داناتر است. ولی ایشان در نوشته 

كه شما با آنها مانور هایی شود. اشتباهكند، متمركز نمیآوری تمركز میساختن معنا و قدرت استدالل و برهان
های لغوی است كه بیش از آن كه سود دهد بلکه اغلِب آنها از جنس بازیدهی، نه تنها معنا را تغییر نمیمی

رود كه از اهل بیت )ع( آورد و این كار خود بخشی از مبالغه در عربی به شمار میبرساند خسارت به بار می
 ء الله تعالی تفصیل این مطلب خواهد آمد.احادیثی در نهِی آن وارد شده است. ان شا

فذأنتم تنذالبوح يف تزيني الكةم بذاأللحذاظ املزخرفذة ورمم َلذ  فذأخبذاؤ م ح تحَصذذذذ يف اللبذة 
العربيةو نعم أنتم تهتموح أشذذذد احهتمام بظاهر الكةم وقشذذذور  وترت وح اللي واملعىن والحقيقة 

التذه   بذاهلل تعذالى؛ ألنذم ح يمرت من والروخو فكةمكم خذال  عن الرهنذة والمشذذذذوع وحقيقذة 
القلي املوذذذذء بنور الواحد القهارو بذنما تجد خبابات السذذذذيد أحمد الحسذذذذن تهيمن على القلوب 
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واألرواخ وتعرت بهذا إلى ملكوت اهلل )عزودذل(و نعم تهيمن على القلوب اليت تبلذي الحق بصذذذذذدق 
وَرةٌ ﴿اخو قال اهلل تعالى:  وإخةصو وأما الهين يف قلوبهم مرُ فة تزيدهم إح مرضذذ  نِزَلْت سذذ 

 
ا َما أ ََ َوِإ

ْم َيسذذذذْ َ  ْم ِإيمَذانذاخ َوه  واْ َفَزاَدْته  ا الذةِهيَن آَمن  مذة
َ
ْم َزاَدتْذم  هَذِهِ  ِإيمَذانذاخ فَذأ يُّك 

َ
ول  أ ن َيق  م مة ا َفِمْنه  مذة

َ
وَح * َوأ ر  ْيشذذذذِ

ْم ِرْدساخ ِإلَ  ٌُ َفَزاَدْته  َر ل وِبِهم مة وحَ الةِهيَن يِف ق  ْم َ اِفر     .(1)﴾ى ِرْدِسِهْم َوَمات واْ َوه 

تان در زبان عربی از شماره كنید و با این حال، خطاهایروی میهای زیبا زیادهشما به آراستن كالم با واژه
ی كالم دارید و معنی و ُلب و حقیقت و روح بیرون است. آری، شما بیشترین توجه و اهتمام را به ظاهر و پوسته

تان از رهبت و خشوع و حقیقِت یادآوری خداوند متعال خالی است؛ چرا گذارید؛ از همین رو سخناننار میرا ك
های سید احمد كه از قلبی كه با نور واحد قّهار روشن شده باشد خارج نگشته است، حال آن كه سخنرانی

دهد. خداوند عّزوجّل عروج می آورد و آنها را به ملکوتی خود درمیها و ارواح را تحت سیطرهالحسن قلب
یابد، و اما كسانی كه در دل مرضی دارند، آری! بر قلوبی كه با صداقت و اخالص در پی حق هستند سیطره می

پرسند: این سوره ای نازل شود، بعضی میفرماید: )و چون سورهافزاید. خداوند متعال میشان میفقط بر مرض
كنند * و اند به ایمانشان افزوده شود و خود شادمانی میآنان كه ایمان آوردهبه ایمان كدام یک از شما افزود؟ 

 .(2)هایشان مرضی است جز انکاری بر انکارشان نیفزود و همچنان كافر بمردند(اما آنان كه در دل

وأحذي أح أخرب حسذذذذن النجحي الذهي بذال  يف ال شذذذذنيع على من يودذد يف  تنذم بعع األخبذاء 
بم )الرد الحسذذذن( مملوء باألخباء اللبوية وقد عددت ما يقارب املائة حا سذذذأمت اللبويةو بأح  تا

 -العد وتر تمو وبعع الصذححات تحتوي على ما يقارب العشذرة أخباء أو أ ثو وهها شذنيع دداخ  
 وبم يصن   تاب  قنيحاخ ح حسناخ وهها قول  ح قولنا !! -حسي ما تههي إليم 

هایش چند خطای لغوی یافت شده، اغراق كرده است بدگویی از كسی كه در كتاب به حسن نجفی كه در 
آكنده از اشتباه  های لغوی است و من نزدیک به صد مایلم اعالم كنم كه كتاب خود وی به نام »الرد الحسن« 

خطا  اشتباه شمردم تا آنجا كه دیگر از شمردن خسته شدم و آن را ترک كردم؛ برخی صفحات آن نزدیک به ده
ی شما، چنین چیزی بسیار زشت و قبیح است و با این حساب، كتاب شما قبیح یا بیشتر دارد. طبق عقیده

 خواهد بود نه نیکو؛ و این سخن شما است نه سخن ما!

 
 . 12٥ –  124التوبة:  -1
 . 12٥و  124توبه:  - 2
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فكاح األددر ب  أح تحمل السذذيد أحمد الحسذذن على محمل حسذذن ح أح تشذذهر بم على أنم ح 
خداع الناس اليسذذذذباء لصذذذذدهم عن إنقاَ أنحسذذذذهم و إتناع يعرو عمل أحرو الجرو محاوحخ بهل   

 السيد أحمد الحسن اليماني املوعود.

نهادی، نه این كه از او بدگویی تر آن بود كه سید احمد الحسن را بر محمل َحَسن )نیکویی( میبر شما شایسته
تالشی برای فریفتن مردم داند. این كار شما كنی و زبان به این بگشایی كه وی عملکرد حروف جّر را نمی

دل است تا مانع از آن شوی كه آنها خودشان را نجات دهند و از سید احمد الحسن یمانی موعود پیروی ساده
 نکنند. 

وأنا متأ د بل أقبع بأن  تعلم يقيناخ بأح السيد أحمد الحسن ح يمكن أح يمحى عليم معرفة 
ةو ولكنذ  اقتنصذذذذت َلذ  لتعرب عن ببعذذذذ  عمذل أحرو الجر الذهي ح يمحى على هذالذي احبتذدائيذ 

وحقدا على السذذيد أحمد الحسذذن لتعذذح  على َقوح الناس املسذذا ني بهل و فأين الورع الهي 
تدعيمو وهل دعلت يف حسذذاب  أن  سذذتقف بني يدي اهلل تعالى وسذذ سذذأل عن هها احفرتاء أم ح؟!!! 

عاوية وشذذذذيبنتمو وهاا اسذذذذمع فقد تعلمنا من أهل العصذذذذمة أح نحارب أعداءنا بشذذذذرو ح بدهاء م 
 . (1): )لوح الدين والتقى لكنت أدهى العرب()ع( ةم أم  امل منني

دانی كه امکان ندارد شناخت عملکرد حروف یقین می من مطمئن هستم و حتی شک ندارم كه شما خود به
شما این مطلب را آموز دبستانی هم پوشیده نیست، بر سید احمد الحسن مخفی بماند ولی جّر كه بر دانش

ای را كه نسبت به سید احمد الحسن داری آشکار گردانی، تا با آن ای تا با آن بغض و كینهآویز قرار دادهدست
ای بر كنی؟ و آیا خود را آماده كردهی ساده بخندی. پس كجا است آن َوَرعی كه ادعا میبه ریش مردم بیچاره

زنی سؤال خواهی شد یا نه؟!! ما از اهل و از تو درباره این تهمت ایستیاین كه در پیشگاه خداوند متعال می
مندانه جنگ كنیم، نه با زیركی و شیطنِت معاویه. بیا سخن مان شرفتایم كه با دشمنانعصمت آموخته

از داری و تقوای الهی نبود، )اگر دین (2)امیرالمؤمنین )ع( را بشنو: »لو ال الدین و الّتقی لکنت ادهی العرب«
 مدارتر بودم(.تر و سیاستی اعراب، زیرکهمه

 
 . 28ص 1البن أبي الحدید: ج –شرح نهج البالغة  -1
 . 28ص  1شرح نهج البالغه این ابی الحدید: ج  - 2
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وأقسذذذذم ل  باهلل العلي العظيم بأني عندما وددت عشذذذذرات األخباء يف  تاب  لم أقبع بأن  
دذاهذل بهذا ولم أشذذذذهر بذهلذ و بذل رننذت بذأنهذا أخبذاء وقعذت منذ  سذذذذهواخ أو أَنذاء البنذاعذة. فكيف 

واعد اللبة العربيةو لودود بعع يسذذذذو  ل  أح تقبع بأح السذذذذيد أحمد الحسذذذذن يجهل أبسذذذذط ق
األخباء يف  تنم ألم تحتمل بأنها حصذذذذلت أَناء البناعةو فكيف تتهم السذذذذيد أحمد الحسذذذذن 
بهل  وهو الهي أفحم الجميع وأخرسذذهم عن مناررتم يف القرآح الكريمو وهه   تنم يف التحسذذ  

على  ل سذذذذ ال من   والعقائد واألخةق تشذذذذهد بهل . فهل تقتنع يا حسذذذذن النجحي أح من يجذي
 القرآح والسنة يجهل عمل أحرو الجر باألسماء ؟!!!!

ها خطا در كتاب شما دیدم، نگفتم كه شما خورم كه وقتی من دهبه خدای علّی عظیم برای شما قسم می
ی طعنه و بدگویی علیه شما قرار ندادم؛ بلکه چنین گمان بردم كه ای و آن را مایهنسبت به آنها جهل داشته

هایی بوده كه سهوًا یا در حین چاپ رخ داده است. پس شما چگونه به خودت اجازه دادی كه به اینها اشتباه
ها در كتب سید احمد الحسن، به طور قطعی و یقینی حکم كنی كه وی نسبت دلیل وجود داشتن برخی اشتباه

كه شاید اینها در اثنای چاپ پدید آمده   اطالع است؟ آیا گمان نبردیترین قواعد زبان عربی بیافتاده پا به پیش
كنی و حال آن كه وی همگان را به سکوت و است؟ چطور سید احمد الحسن را به چنین چیزی متهم می

شکن داده است؟ كتب او در ی آنها جواب دندانی قرآن كریم به همهخاموشی كشانده و در مناظراتش درباره
این مدعا. جناب آقای حسن نجفی! آیا بر این باوری كسی كه بر هر تفسیر و عقاید و اخالق شاهدی است بر 

 داند؟!!گوید، تأثیرگذاری حروف جّر بر كلمات را نمیسؤال از قرآن و سّنت پاسخ می

َانياخ: وحا لو تنزلنا ددحخ وقلنا بودود أخباء فعةخ من قنل السذيد أحمد الحسذنو فهو لم يعلن 
بل قال أنم معصذذذوم من باب أنم ح يدخل الناس يف باهل وح يمردهم   بأنم معصذذذوم يف اللبة العربيةو

من حق وهذها هو الهذدو الذهي ب عذ  من أدلذم األنييذاء واملرسذذذذلوح)ص(و والذهي يكحذل دخول النذاس 
الجنة ورضذذذذا اهلل تعالى. فما ينحع اإلنسذذذذاح إَا  انت أقوالم يف ماية الدقة والوزح وأعمالم ملحونة 

واسذذذذ نذاخ املحرماتو وما يعذذذذر اإلنسذذذذاح إَا  انت أقوالم ملحونة وأعمذالم   قد تمنط يف الجهذاحت
موزونة بمزياح الحق والعدل واإلنصذاو ويأمر بالحق وينهى عن الححشذاء واملنكر؟؟  ما ورد هها 
املعىن عن أم  امل منني )ع(: دذذاء ردذذل إلى أم  امل منني )ع( فقذذال: يذذا أم  امل مننيو إح بةحخ  ذذاح 

ليوم فةناخو فجعل يلحن يف  ةممو وفةح يعرب ويعذذح  من بةلو فقال أم  امل منني )ع(: ينارر ا
)إنما يراد إعراب الكةم وتقويممو ليقوم األعمال ويههبهاو ما ينحع فةناخ إعرابم وتقويممو إَا  انت 
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يمو ومههبة أفعالم ملحونة أقن  لحنو وماَا يعذذذر بةحخ لحنمو إَا  انت أفعالم مقومة أحسذذذن تقو
 .(1)أحسن تههيي(

هایی از سوی سید احمد الحسن وجود داشته دوم: حتی اگر ما جداًل كوتاه بیاییم و قبول كنیم كه لغزش
است، وی هیچ گاه اعالم نکرده است كه در زبان عربی عصمت دارد بلکه گفته معصوم از این باب است كه 

گرداند؛ و این همان هدفی است كه پیامبران و ایت خارج نمیكند و آنها را از هدمردم را وارد گمراهی نمی
شان به بهشت و رضای خدای اند كه همین، كفیل مردم در داخل شدنفرستادگان )ع( برای آن فرستاده شده

تعالی است. برای انسان چه سود وقتی سخنانش در غایت دقت و استواری باشد ولی رفتارش غلط و نادرست 
هایی دیده ور باشد و ُمحّرمات خدا را حالل نماید؟! اما اگر در گفتار انسان لغزشها غوطهطوری كه در جهالت

شود ولی اعمالش موزون به میزان حق و عدل و انصاف باشد و او به حق امر و از منکر نهی نماید، آیا ضرری 
ت. مردی نزد امیرالمؤمنین طور كه این معنی در كالم امیر المؤمنین )ع( وارد شده اسرسد؟! همانبه او می

كرد و الفاظ وی لحنی معیوب داشت )ع( آمد و عرض كرد: ای امیرالمؤمنین! امروز بالل با فالنی مناظره می
خندید. امیرالمؤمنین )ع( فرمود: )إنما یراد إعراب الکالم و آن كس كه عباراتش معرب و صحیح بود به بالل می

ا ینفع فالنًا إعرابه وتقویمه، إذا كانت أفعاله ملحونة أقبح لحن، وماذا یضر وتقویمه، لیقوم األعمال ویهذبها، م
بالاًل لحنه، إذا كانت أفعاله مقومة أحسن تقویم، ومهذبة أحسن تهذیب(، )إعراب و قوام داشتن كالم فقط برای 

و بالل را كه  تقویم و تهذیب اعمال است. فالنی اگر افعال نادرستی داشته باشد، إعراب كالمش سودی ندهد
 . (2)افعالش به درستی آراسته است، لحن الفاظش زیانی نرساند(

فذذأقول لذذ : مذذا ينحعكم إَا  ذذانذذت أقوالكم قويمذذة وأفعذذالكم ملحونذذة أشذذذذذد لحن ؟!!! 
 مداهنتكم لألمريكاح وقنول نظريتهم الديمقراهية والدستور الوضعي وتر كم لكتاب 

ح !! و... و... و.... العشذذذذرات من املمذالحذات الصذذذذريحة اهلل تعذالى وراء رهور م  ذأنكم ح تعلمو
 للقرآح والسنة املبهرة.

تان نادرست و تان زیبا و استوار باشد ولی اعمالگویم: چه سودی برای شما دارد اگر سخنانمن به شما می
راسی و قانون وضعی ی دموكاید و نظریهزبانی وارد شدهطور كه با آمریکا از دِر چاپلوسی و چرب معیوب؟!! همان
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خبرید!! و.... و.... و.... اید گویی به كل از آن بیاید و كتاب خدای متعال را به پشت سر افکندهآنها را پذیرفته
 ها كار دیگری كه صریحًا با قرآن و سّنت مطّهر، مخالف و معارض است.ده

وأفعالم موافقة  -على زعمكم   -وما يعذذذذر السذذذذيد أحمد الحسذذذذن إَا  انت أقوالم ملحونة  
للقرآح والسذذذذنذة املبهرة وممذالف ألعذداء اهلل تعذالى اليهود وأمريكذا عذدوة الشذذذذعوبو قذال تعذالى: 

َدو َوَلِئِن ﴿ َو الْهذ  ِ ه  َدو ا   ْل ِإحة هذ  ْم قذ  اَرو َحاة َت ةِنَع ِملةَته  ود  َوحَ النةصذذذذذَ َت َوَلن َتْرََض َعنذَ  الَْيه  اتةَنعذْ
م بَْعدَ  ْهَواءه 

َ
ِ ِمن َوِليٍّ َوحَ نَِص   أ  .(1)﴾ الةِهي َداءَا ِمَن الِْعْلِم َما َلَ  ِمَن ا  

سید احمد الحسن را چه زیان وقتی سخنانش به زعم شما نازیبا و نادرست باشد ولی كردارش موافق قرآن و 
فرماید: ی تعالی میها باشد؟ خداسّنت مطّهر و مخالف با دشمنان خدای متعال، یهود و آمریکای دشمن ملت

، تا به آیینشان گردن نهی. بگو: هدایت، هدایتی است كه از جانب شوند)یهودان و ترسایان از تو خوشنود نمی
آگاه كرده است از خواسته  ی آنها پیروی كنی، هیچ یاور و مددكاری از جانب خدا باشد اگر از آن پس كه خدا تو را 

 .(2)او نخواهی داشت(

يف إشذذكاحتكم شذذا لتم أعداء أولياء اهلل تعالىو فقديماخ احت  فرعوح على نل   وها أنتم حا
َونَاَدو ِفْرَعْوح  يِف ﴿اهلل موىس )ع( ب قل اللسذذذذاح وعدم النياح والوضذذذذوخ يف الكةمو قال اهلل تعالى: 

نَْهار  َتْجِري مِ 
َ
َر َوَهِهِ  اأْل ْل   ِمصذْ َلذَْ  ِلي م 

َ
ْن َهَها َقْوِمِم َقاَل َيا َقْوِم أ نَا َخْ ٌ م 

َ
ْم أ

َ
وَح * أ ر  َفَة ت ْنصذِ

َ
ن َتْحيِت أ

َو َمِهنٌي َوَح َيَكاد  ي ِيني    .(٣)﴾الةِهي ه 

تر نیز فرعون از سنگینی اید. پیشهایتان، مانند دشمنان اولیای الهی عمل كردهحتی شما در ایراد گرفتن
فرماید: )فرعون سی )ع( خرده گرفته بود. حق تعالی میزبان و نیز  روشن و درست سخن نگفتِن پیامبر خدا مو

در میان مردمش ندا داد: ای قوم من، آیا پادشاهی مصر و این جویباران كه از زیر پای من جاری هستند از آِن 
 .(4)بینید؟ * آیا من بهترم یا این مرد خوار ذلیل كه درست سخن گفتن نتواند؟(من نیستند؟ آیا نمی

 
 . 12٠البقرة:  -1
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ا ﴿القمي: )َم حكى قول فرعوح وأصذذذذحذابذم ملوىس )ع( فقذال:  ودذاء يف تحسذذذذ  يُّهذَ
َ
َوقَذال وا يَذا أ

اِحر   وحَ ﴿أي يا أيها العالمو   ﴾السذذذذة نَا ﴿َم قال فرعوح:    ﴾اْدع  َلَنا َربةَ  ِبَما َعِهَد ِعنَدَا ِإنةَنا مَل ْهَتد 
َ
ْم أ

َ
أ

َو َمِهنيٌ  ْن َهَها الةِهي ه   .(1)فقال لم ييني الكةم(  ﴾َوَح َيَكاد  ي ِيني  ﴿يع  موىسو  ﴾َخْ ٌ م 

در تفسیر قمی آمده است: »سپس گفتار فرعون و اصحابش به موسی )ع( را حکایت كرده و گفته است: 
)گفتند: ای جادوگر!(،  یعنی ای عاِلم! )پروردگارت را با آن عهدی كه با تو نهاده است برای ما بخوان كه ما 

شدگانیم(،. سپس فرعون گفت: )آیا من بهترم یا این مرد خوار ذلیل؟(،  یعنی موسی )كه درست سخن هدایت
 .(2)كند(گفتن نتواند؟(،  گفت: كالم را روشن و واضح بیان نمی

إنم ح يأتي بيياح   ﴾َوَح َيَكاد  ي ِيني  ﴿وقال الشذذيخ البو  يف التيياح: )... ويكوح قول فرعوح:  
 .(٣)ي حهم  هباخ عليم ليبوي بهل  الناس ويصرو بم ودوههم عنم( 

شیخ طوسی در بیان گفته است: ».... و این سخن فرعون »)كه درست سخن گفتن نتواند(«  او به دروغ 
یبد و مردم را شود، تا با آن مردم را بفرگوید كه فهمیده نمیای سخن میموسی را چنین نسبت داد كه به گونه

 .(4)از او رویگردان سازد«

أي: ح يأتي بيياح وحجةو   ﴾َوَح َيَكاد  ي ِيني  ﴿وقال الشذذذيخ البرب  يف تحسذذذ  : )ومعىن قولم: 
أي: وح يكاد   ﴾َوَح َيَكاد  ي ِيني  ﴿. وقال أيعذاخ: )...(٥)وإنما قالوا َل  تمويها ليصذرفوا الودو  عنم(  

 .(٦)ة اليت يف لسانم( يحص  بكةمم وحججم للعقد

شیخ طبرسی در تفسیرش گفته است: »و معنای این سخن كه »)كه درست سخن گفتن نتواند(«  یعنی: او 
و همچنین  (7)«.سازندسخن فصیح نیست و حّجیت ندارد، و این را به دروغ گفتند تا مردم را از او رویگردان 
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ای آوری فصیح نیست، به جهت گرهنی: او در كالم و حجتگوید: ».... »)كه درست سخن گفتن نتواند(«  یعمی
 .(1)كه در زبانش داشت«

وقال الحيع الكاشذاني يف تحسذ  : )... أم أنا خ  مع هه  املسذلكة واليسذبة من هها الهي هو 
مهني ضذذذذعيف حق  ح يسذذذذتعد للرياسذذذذة وح يكاد ييني الكةم ملا بم من الرتة فكيف يصذذذذل  

 .(2)للرسالة ...(

فیض كاشانی در تفسیرش گفته است: ».... یا من با این سلطنت و وسعتی كه دارم بهتر از این خواِر ضعیِف 
تواند كالمش را به وضوح بیان كند؛ حال چگونه صالحّیت روایی ندارد و نمیحقیری هستم كه قابلیت فرمان

 (٣)رسالت را پیدا كرده است؟....«.

 نذت وضذذع فوق سذذبحم مصذذناخو فهو من المارت موذذء وم ل فصذذي  اللسذذاح مظلم القلي:  
 ومن الداخل مظلم قد اتمهتم الشياهني مسكناخ.

ای است كه باالی بامش چراغی نهاده شده كه َمَثل كسی كه زبانی فصیح ولی دلی تاریک دارد، َمَثل خانه
 د. اناز خارج روشن است و از داخل تاریک و شیاطین آن را مأوی و مسکن خود برگزیده

وقذد وردت روايذات    ة ت  ذد هذها املعىنو وتيني أح قيمذة اإلنسذذذذاح وقذدر  تذابع لصذذذذحذاء القلي 
 والسريرة وح يقاس بحصاحة اللساح وزخرفة الكةم:

دارد قدر و ارزش انسان تابع صفای قلب و باطن او روایات زیادی وارد شده كه مؤید این معنا است و بیان می
 شود: دستی در سخن سنجیده نمیحت زبان و چیرهاست و این موضوع با فصا

عن عمروو عن أبي عند اهلل )ع(و قال: قال لنا َات يوم: )تجد الردل ح يمبئ بةم وح واو خبيناخ 
مصذقعاخ ولقلنم أشذد رلمة من الليل املظلمو وتجد الردل ح يسذتبيع يعرب عما يف قلنم بلسذانم وقلنم 

 .(٤)يزهر  ما يزهر املصناخ( 
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وری بینی كه در سخنز عمرو از امام صادق )ع( نقل شده است كه روزی به ما فرمود: »گاهی مردی را میا
تر و در یک الم و یا واو خطا نکند، خطیبی است زبردست و شیوا ولی دلش از شب تاریک و ظلمانی، تاریک

آورد )و بیان خوبی ندارد( ولی دلش چه در دل دارد به زبان تواند آنیابی كه نمیتر است، و شخصی را میسیاه
 (1)كند«.)از نور ایمان مملو است و( مانند چراغ، نورافشانی می

وقال املولى محمد صذذال  املازندراني تعليقاخ على هه  الرواية: )وفيم دحلة واضذذحة على أح حسذذن 
ة بهاو وإنما الظاهر وهةقة اللسذذذذاح وفصذذذذاحة النياح بدوح تنور القلي وصذذذذحائم واسذذذذتقامتم ح عرب

العربة بصذذذذحذاء النذاهن ونورانذتذم وإح لم يكن معذم صذذذذحذاء الظذاهرو واهلل النذارر الرقذذي ح ينظر إلى 
 .(2)صور راهر م وإنما ينظر إلى صور باهنكم. اللهم نور قلوبنا بنور اإليماح( 

د بر این كه ُحسن ای بر این روایت نوشته است: »و داللت روشنی دار مال محمد صالح مازندرانی در حاشیه
ای ندارد و فایده فقط ظاهر و شیوایی زبان و فصاحت بیان، بدون نورانّیت و صفای قلب و استقامت آن، فایده

به صفای باطن و نورانّیت آن است حتی اگر همراه با آن، صفای ظاهر نباشد. خداوند كه ناظر و رقیب است، 
های ما را به نور ایمان روشن افکند. خدایا! دلشما نظر مین  نگرد بلکه فقط به باطهایتان نمیبه ظاهر صورت 

 .(٣)گردان«

وأردع وأقول: ما دام أح السذيد أحمد الحسذن سذائر بسذ ة النل محمد)ص( وعرتتم الباهرة)ع(و 
َذاراخو وممذالف ومحذارب ألعذداء اهلل تعذالى من اليهود واألمريكاح  ومتمذه القرآح الكريم شذذذذعذاراخ ود

وح ينحع سذذذذذنويم واألخحش  -إح ودد   -والنواصذذذذي األرداس األنجاسو فة يعذذذذر  لحن اللسذذذذاح  
 والحراء فصاحتهم إَا  انوا ممالحني لل قلني )القرآح والعرتة(.

ی حضرت محمد )ص( و خاندان گویم: تا زمانی كه سید احمد الحسن بر اساس سیرهگردم و میحال بازمی
و قرآن را شعار و پناه خود گرفته و با دشمنان خدای متعال از یهود و آمریکا و كند پاک آن حضرت ِسیر می

رساند؛ در حالی كه ـ زیانی به او نمیاگر یافت شودنواصب ناپاک نجس، مخالف و محارب است، كاستی زبان ـ
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دی به حال آنها شان سوها مخالف ثقلین )قرآن و عترت( بوده باشند، فصاحتها و فراءها و اخفشاگر سیبویه 
 بخشد. نمی

َذال ذاخ: لقذد حذدد األئمذة)ع( العةمذات اليت يعرو بهذا الحجذة على الملقو ولم يذه روا منهذا املعرفة 
 الدقيقة يف اللبات.

اند شود را مشخص و معین كردههایی كه با آن حجِت بر مردم شناخته میها و نشانهسوم: ائمه )ع( عالمت
 اند.ها را قید ننمودهبت به زبانكه در آنها، شناخت عمیق نس

عن الحر  بن املب ةو قذذال: قلذذت ألبي عنذذد اهلل )ع(: بم يعرو صذذذذذذاحذذي هذذها األمر ؟ قذذال: 
 .(1)( بالسكينة والوقار والعلم والوصية)

الله )ع( عرض كردم: صاحب این امر به چه چیزی  گوید: به امام ابوعبدی نصری میحارث بن مغیره
 (2)شود؟ حضرت فرمود: »به سکینه و وقار و علم و وصّیت«.میشناخته 

والعلم املذه ور يف الروايذة السذذذذذابقذة لذ  منذم احنهمذاا يف تعلم اللبذة العربيذةو بذدليذل الروايذة 
ايتية: )عن أبي الحسذذن موىس)ع( قال: دخل رسذذول اهلل)ص( املسذذجد فإَا دماعة قد أهافوا بردل 

ةو قال: وما العة مة ؟ فقالوا لم: أعلم الناس بأنسذاب العرب ووقائعها وأيام فقال: ما هها ؟ فقيل: عة م 
الجاهلية واألشذذذعار والعربيةو قال: فقال النل)ص(: َاا علم ح يعذذذر من دهلمو وح ينحع من علممو 
َم قال النل)ص(: إنما العلم َةَة: آية محكمةو أو فريعة عادلةو أو سنة قائمةو وما خةهن فهو 

 .(٣)(فعل

ی علوم مذكور در این روایت نیست؛ با توجه به روایت بعدی: امام كاظم غور در فراگیری زبان عربی از جمله
اند. پرسید: این فرماید: »روزی رسول خدا)ص(به مسجد آمد. گروهی را دید كه ِگرد مردی جمع شده)ع( می

ها و وقایع عرب ند: داناترین مردم به َنَسبكیست؟ گفتند: عاّلمه است. فرمود: در چه چیز عالمه است؟ گفت
آگاه است. پیامبر فرمود: این را اگر كسی نداند  است و بیشتر از همه به روزهای مهم جاهلیت و اشعار عربی 
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ی برد. سپس پیامبر)ص( فرمود: علم منحصر است به سه چیز: آیهداند نفعی نمیكند و كسی كه میزیان نمی
 . (1)شود«ا سّنت قائم و غیر از اینها زیادت )فضل( محسوب میی عادل یمحکم، فریضه

وهنا وصذذف النل)ص( علم األنسذذاب واألشذذعار والعربية بأنم علم ح ينحع من علمم وح يعذذر من  
دهلذم وهو فعذذذذلذةو وحذدد العلوم اليت يننبي أح يجتهذد امل من يف تحصذذذذيلهذا وهي: آيذة محكمذة أو 

 فريعة عادلة أو سنة قائمة. 

برد و ها و اشعار عربی را علمی توصیف نموده كه اگر كسی بداند نفعی نمیینجا پیامبر )ص( علم نسبدر ا
شود. ایشان علومی كه شایسته است مؤمن كند و تنها زیادت )فضلی( محسوب میاگر كسی نداند زیان نمی

 دل یا سّنت قائم.ی عای محکم یا فریضهدر تحصیل آن بکوشد را تعیین نموده كه عبارتند از: آیه

نعمو نحن ح نقول بحرمذة تعلم علوم اللبذة العربيذةو ولكن نقول يننبي احقتصذذذذذار على مقذدار 
الحذادذة فقطو وترا احنهمذاا يف َلذ و ويننبي تكري  أيذام العمر لذدراسذذذذذة ومعرفذة علوم القرآح 

 والسنة.

گوییم باید فقط به مقدار نیاز بسنده آری، ما قائل به حرام بودن یادگیری علوم زبان عربی نیستیم بلکه می
و شناخت علوم قرآن و سّنت اختصاص   آموختنكرد و از غور در آن پرهیز نمود و شایسته است كه ایام عمر برای  

 یابد.

 .(2)عن الصادق )ع( أنم قال: )من انهم  يف هلي النحو سلي المشوع(

در فراگیری علم نحو شود، فروتنی را از دست از امام صادق )ع( روایت شده است كه فرمود: »كسی كه غرق  
 .(٣)دهد«می

 . (٤)وقال أيعاخ )ع(: )أصحاب العربية يحرفوح الكلم عن مواضعم(
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 .(1)سازند«اش منحرف میفرمایند: »اصحاب زبان عرب، كالم را از موضعهمچنین ایشان )ع( می

 . (2)وعن أم  امل منني )ع(: )إنكم إلى إعراب األعمال أحوت منكم إلى إعراب األقوال( 

و همچنین از امیرالمؤمنین )ع( نقل شده است كه فرمود: »به درستی كه شما به نیکو كردن كردار خود 
 .(٣)نیازمندترید تا زیباسازی گفتارتان«

 .(٤)وعنم )ع(: )الشرو عند اهلل سنحانم بحسن األعمالو ح بحسن األقوال( 

و نیز ایشان )ع( فرمود: »شرافت و بزرگی از دید خدای سبحان، به نیکویی كارها است نه به نیکویی 
 .(٥)گفتارها«

وعن أبي األزهر نذاصذذذذ  بن عليذة الربدمي يف حذديذ  هويذل أنذم قذال: )دمع  مسذذذذجذد بذإزاء دار 
سذذندي بن شذذاه  وابن السذذكذت فتحاوضذذنا يف العربية ومعنا ردل ح نعرفم فقال: يا ه حءو أنتم ال

إلى إقامة دينكم أحوت منكم إلى إقامة ألسذذذذنتكمو وسذذذذاق الكةم إلى إمام الوقت وقال: لذ  
بذنكم وبذنذم م  هذها الجذدارو قلنذا: تعىن هذها املحنوس موىس ؟ قذال: نعمو قلنذا: سذذذذرتنذا عليذ  فقم 
من عندنا خيحة أح يراا أحد دلذسذذنا فن خه ب  قال: واهلل ح يحعلوح َل  أبداخ واهلل ما قلت لكم 

 . (٦)إح بأمر ( 

از ابی االزهر ناصح بن علیه برجمی نقل شده است كه در حدیثی طوالنی گفت: »با ابن سکیت در مسجدی 
كردیم و همراه ما مردی بود كه اب بحث میی سندی بن شاهک نشسته بودیم و در مورد زبان و اعر كنار خانه
هایتان نیاز دارید. ی زبانتان بیش از اقامهشناختیم. او خطاب به ما گفت: شما به برپا داشتن دیناو را نمی

ای نیست جز این دیوار. گفتیم: منظورت این پس كالم را به سوی امام وقت برد و گفت: بین شما و او فاصله
گفت بله. گفتیم: بلند شو و مخفیانه از نزد ما برو قبل از این كه كسی شما را همنشین ما زندانی موسی است؟ 
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ببیند و به سبب شما گرفتار شویم. گفت به خدا قسم هرگز چنین نخواهند كرد، به خدا قسم این موضوع را به 
 .(1)شما نگفتم مگر به دستور ایشان«

بإصةخ األفعال والس  وفق الشريعة املحمدية و ل هه  الروايات ت  د على ضرورة احهتمام  
البراء وترا اإلفرات يف احهتمذام بذإصذذذذةخ األقوال إح بمقذدار مذا يمكن بذم تنلي  النذاس وإفهذامهم 

 وهدايتهم ملا يصل  حالهم دنيا وآخرة.

ی این روایات جملگی تأكید دارد بر ضرورت اهتمام به نیکوسازی كردارها و حركت براساس شریعت واال
محمدی و ترک كردن افراط در همت گماشتن بر نیکوسازی گفتارها مگر به آن مقدار كه بتوان معانی را به مردم 

 گرداند هدایت نمود.چه حالشان را در دنیا و آخرت نیکو میرساند و مطلب را به آنها فهماند و آنها را به آن

أح لسذاح قومنا يف العصذر الحاضذر هو   َم إح  ل نل أو حجة ح ينع  إح بلسذاح قوممو وح يمحى
التحاور والتحاهم باللبة العامية الداردةو ولذ  باللبة الحصذذحىو بل إح أفصذذ  الناس يف هها الزماح 

 ح يصل إلى مستوو فصاحة ربات النيوت والصيية يف عصر صدر اإلسةم.

ه زبان مردم ما در عصر حاضر، شود و پوشیده نیست كبه عالوه هر پیامبر و حجتی به زبان قومش مبعوث می
ترین مردم در این زمان ی متداول است و نه زبان فصیح؛ حتی فصیحوگو بر اساس زبان عامیانهمحاوره و گفت

 های دوران صدر اسالم برسد. دار و دختر بچهتواند به سطح فصاحت زنان خانهنمی

يحتات إلى أ ث ما يسذتبيع بم   فالهي ينع  من قنل اإلمام املهدي )ع(  رسذول ومنل  عنمو ح
إيعذاخ الحجة للناس والتحاهم معهم لهدايتهم إلى الصذرات املسذتقيمو وهها أمر ضذروري ح يمكن 
ل عن اإلمام الحجة  احسذتبناء عنم بحالو وأما ما زاد على َل  فة يشذرتت توفر  يف الشذمص املرسذَ

يكحي ألداء مهمتم فما الداعي حشذذذرتات  ابن الحسذذذن أرواحنا لرتاب مقدمم الحداء؛ ألح هها املقدار 
ل وإح شذاء  الزيادةو وهه  الزيادة أمر مو ول إلى اإلمام املهدي )ع(و إح شذاء راعاها يف الشذمص املرسذَ
تر هاو وح يمكن للناس اححتجات عليم بهل و وسذيأتيهم الجواب: بأح رسذولنا قد أوصذل الرسذالة 
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نذي واملهندس والحةخ والراعي فاخسئوا يف نار دهنم وأوضحها بمباب يحهمم العالم والجاهل والب
 وح تكلموح.

چه كه بتواند شود، به بیش از آنكسی كه از سوی امام مهدی)ع( به عنوان فرستاده و مبّلغ ایشان ارسال می
ای است شان را به آنها تفهیم نماید، نیاز پیدا نمی كند، و این مؤلفهها را بر مردم آشکار سازد و هدایتنشانه

نیاز نمی توان بود. اما زیادی بر آن كه در فرستاده شده از سوی امام حجت بن ضروری كه به هر حال از آن بی
های ما فدای خاک پای او باد، وجود داشته باشد، شرط نیست زیرا همین مقدار برای انجام الحسن)ع(كه جان

شرط بودن زیادی بر آن، وجود ندارد. این فزونی، یک  كند؛ بنابراین دلیلی بری او كفایت میمأموریت و وظیفه
باشد كه اگر ایشان بخواهد آن را در شخص ارسال شده لحاظ است كه به امام مهدی)ع( موكول می ویژگی

نماید. به هر حال این چیزی نیست كه مردم با آن احتجاج نمایند چرا كه جواب چنین كند و یا آن را ترک میمی
ی ما پیام را رساند و آن را با گفتاری كه عالم و جاهل و طبیب و مهندس و كشاورز ل فرستادهخواهد بود: رسو 

 فهمند، شرح داده و آشکار ساخته است، پس در آتش جهنم گم شوید و با من سخن مگویید.و چوپان می

( رابعاخ: يجي أح نعرو بعد َل  ما معىن الحصذذاحة والنةمة اليت اشذذتهر بها الرسذذول محمد)ص 
واألئمذة املعصذذذذوموح)ع(؟ هذل هي مذا توهمذم النععو بذأنهذا املنذالبذة يف إتقذاح قواعذد اللبذة العربيذة 

 املعروفة عندنا أم  ء آخر؟؟

ی چهارم: پس از این، باید بدانیم كه منظور از آن فصاحت و بالغتی كه حضرت محمد)ص( و ائمه
اند، یعنی مبالغه ای خیال كردهن چیزی است كه عدهاند چیست؟ آیا مراد همامعصومین )ع( به آن اشتهار یافته

 در زیباسازی و استوارسازی قواعد مشهور زبان عربی در نظر ما یا چیز دیگری است؟

وعند التدبر يف الروايات السذذابقة يتعذذ  بأنها م  تل  القواعد املعروفة عند الناسو ولو  انت 
ا نهى األئمة عن احنهماا يف دراسذتها ووصذحوها تل  القواعد هي املقصذود من النةمة والحصذاحةو مل

بأنها تسذلي المشذوعو وملا وصذحها الرسذول محمد)ص( بأنها علم فعذلة ح يعذر من دهلم وح ينحع 
صذذف أصذذحابها بأنهم يحرفوح الكلم عن مواضذذعمو وإلي  الروايتاح ايتذتاح اللتاح  من علممو وملا و 

 قد خالف قواعد العربية املعروفة عندنا:يتع  من خةلهما بأح اإلمام الصادق )ع( 

شود كه این فصاحت و بالغت، چیزی غیر از قواعدی است كه با تدّبر در روایات كه قبال ذكر شد نمایان می
بود، ائمه از غور در آن نهی در نظر مردم شناخته شده است و اگر مقصود از این قواعد، بالغت و فصاحت می

نمودند و حضرت محمد )ص( نیز آن را به عنوان برد« توصیف نمیكه »خشوع را میكردند و آن را به این نمی
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فرمود. همچنین برد« توصیف نمیداند نفعی نمیكند و كسی كه می»علمی زیادی كه اگر كسی نداند زیان نمی
وجه شدند. اكنون تسازند« وصف نمیاصحاب آن، به عنوان كسانی كه »كلمات را از معنی خود منحرف می

شود امام صادق)ع(با قواعد عربی كه برای ما مشهور كنم كه در آنها روشن میشما را به دو روایت زیر جلب می
 و معروف است از دِر مخالفت وارد شده است:

عن محمذد بن مسذذذذلمو قذال: )قرأ أبو عنذد اهلل )ع(: ولقذد نذادانذا نوحذاخو قلذت: نوخ ! َم قلذت: دعلذت 
 .(1)العربيةو فقال: "دع  من سهككم"(  فداا لو نظرت يف هها أع 

گونه قرائت فرمود: »و لقد نادانا نوحًا« عرض كردم: نوح! سپس گوید: امام صادق)ع(اینمحمد بن مسلم می
كردید. حضرت فرمود: )رها كنید مرا از ـ دقت مییعنی در قواعد عربیگفتم: فدایت شوم، ای كاش در این ـ 

 .(2)این بوی گندتان(

وعن حويزة بن أسذذذذمذاءو قذال: قلذت ألبي عنذد اهلل )ع(: )إنذ  ردذل لذ  فعذذذذذلو لو نظرت يف هذه  
 . (٣)العربيةو فقال: "ح حادة لي يف سهككم هها"(

گوید: به ابوعبدالله )ع( عرض كردم: شما مرد فاضلی هستی، خوب است در این حویزة بن اسماء نیز می
 .(4) حضرت)ع( فرمود: »مرا به این بوی گندتان حاجتی نیست«افکندی. قواعد عربی نظر می

فجملذة )ولقذد نذادانذا نوخ( يف القرآح محذل )نوخ( فيهذا من األعراب: فذاعذلو ويف قواعذد اللبذة العربيذة 
حكم الحاعل الرفع دائماخو بذنما قرأ  اإلمام الصذذذذادق )ع( بالنصذذذذيو فعندما سذذذذمع َل  الصذذذذحابي 

: نوٌخ ! على نحو احسذتبراب. أي إنم فاعل مرفوع ح محعول بم منصذوب الجليل محمد بن مسذلمو قال
! َم اقرتخ على اإلمذام الصذذذذذادق )ع( أح يبلع على قواعذد اللبذة العربيذة ليتجنذي اللحن يف الكةم. 

: )دع  من سهككم(.  فأدابم قائةخ

زبان عربی، فاعل همیشه  ی قرآنی »و لقد نادانا نوح« فاعل و طبق قواعداز نظر إعراب، »نوح« در جمله
مرفوع است، حال آن كه امام صادق)ع( آن را با نصب قرائت نموده است. وقتی صحابی جلیل القدر محمد بن 
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مسلم آن را شنید و با توجه به قواعد عربی از روی تعجب گفت: نوٌح! یعنی نوح فاعل و مرفوع است، نه مفعول 
واعد زبان عربی اطالع یابد تا از لغزش و كاستی در گفتار دور و منصوب! سپس به امام پیشنهاد داد كه بر ق

 بماند. امام)ع( در پاسخ به او فرمود: »رها كنید مرا از این بوی گندتان«.

والسذه  هو: الرائحة الكريهة الن نة اليت تننع  من اإلبط أو من اللحم املتحسذخ الحاسذدو فهل 
 يودد وصف أقن  من هها الوصف ؟!!

است از بوی ناپسند و متعّفن زیر بغل یا بوی بد گوشت قطعه قطعه شده و فاسد. آیا توصیفی   »سهک« عبارت
 شود؟!!تر از این هم یافت میزشت

ويف الروايذة ال ذانيذة لو  ذاح حويزة بن أسذذذذمذاء لم يسذذذذمع من اإلمذام الصذذذذذادق ممذالحذة لقواعذد 
 ح  ما أداب بم محمد بن مسلم.العربية ملا عرُ عليم النظر يف العربيةو فأدابم الصادق )ع( بن

در روایت دوم اگر حویزة بن اسماء چیزی از مخالفت امام صادق)ع(با قواعد زبان عربی نشنیده بود، به او 
داد كه در زبان عربی نظر افکند و امام صادق)ع( نیز همان پاسخی را كه به محمد بن مسلم داد پیشنهاد نمی

 به او ارایه فرمود.

ننذا ننسذذذذي الجهذل إلى األئمذة)ع(و أقول: حذاشذذذذا األئمذة)ع( من الجهذل بهكذها ولكي ح نتهم بذأ
ل م شذذذيعتم وينعدهم عن احقتصذذذار على تحسذذذني األلحاظ  أمورو فربما أراد اإلمام الصذذذادق )ع( أح ي ع 
واملنذالبذة يف التذدقيق بهذاو والبحلذة عن روخ الكةم ومعذدنذم وهو اإلخةص ومراقنذة اهلل تعذالى فيمذا 

لسذذذذاحو هل هو معصذذذذية أم هاعة ؟ وأيعذذذذاخ لحت النظر إلى أح املهم يف الكةم هو الحجة يلحظم ال
والربهذاح وفصذذذذذل المبذابو ح األلحذاظ املزخرفذة املنمقذة المذاليذة من الذدليذل والحجذة واليت ح يشذذذذم 

 منها خشية اهلل تعالى وممافتم. 

گویم: از ائمه)ع( كنیم، میانی منتسب میاز این جهت كه ما متهم نشویم به این كه ائمه)ع(را به جهل و ناد
خواسته شیعیانش را آموزش دهد بسی دور است كه نسبت به این موارد جاهل باشند. شاید امام صادق)ع( می

بینی در آن، دور كند و ایشان را از غفلت از روح و آنها را از اكتفا كردن به زیباسازی الفاظ و مبالغه در باریک
آورد است و دقت در این چه زبان به گفتار میهمان اخالص و مراقبت خدای تعالی در آن كالم و معدن آن كه

چه در كالم ها را به این موضوع جلب كند كه آنكه آیا این معصیت است یا طاعت، پرهیز دهد. همچنین توجه
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ارغ از دلیل و حجت، های زیبا و آراسته اما فپردازیاهمیت دارد، حجت و برهان و فصل الخطاب است نه واژه
 رسد. كه از آن بوی ترس و بیم از خدای متعال به مشام نمی

 أو أح اإلمام الصادق )ع( أراد أح يمتحن الجالسني ويمترب إيمانهم بإمامتم)ع(. 

خواسته است افراد حاضر در مجلس را امتحان كند و میزان ایمان آنها به امامتش را یا امام صادق)ع( می
 بسنجد!

اإلمام الصذذادق )ع( أراد أح ييني أح اإلمام والحجة على الملق ح يشذذرتت أح يكوح  ةمم  أو أح
موافقاخ تماماخ لقواعد العربية املعروفة بقدر موافقتم لقواعد الشذذذريعة من الهدو والعدل واإلنصذذذاو 
 والحكمذة والحجذة والربهذاحو وبعنذارة أخرو: ح يمرت النذاس من حق وح يذدخلهم يف بذاهذلو  مذا
ورد عن أهل النذت)ع(و وعلى  ل اححتماحت فهي لصذال  السذيد أحمد الحسذن؛ ألح األحادي  تدل 

 على عدم دواز اإلشكال على املعصوم باللبة العربية.

یا امام صادق)ع( درصدد بوده است روشن نماید كه برای امام و حجت بر مردم، شرط نیست كه گفتارش 
ای كه باید با قواعد شریعت از هدایت و عدل و انصاف ق باشد، به همان اندازهكاماًل با قواعد متواتر عربی مواف

و حکمت و حجت و برهان هماهنگ و سازگار باشد؛ و به عبارت دیگر: مردم را از حق خارج نسازد و به باطل 
 در نیاورد، همان گونه این مطلب از اهل بیت)ع( نقل شده است.

گیری بر معصوم فع سید احمد الحسن است زیرا روایات بر عدم جواز خردهبه هر حال تمام این احتماالت به ن
 با توجه بر قواعد عربی داللت دارد. 

وربما لو  اح حسذذذن النجحي يف زمن اإلمام الصذذذادق )ع( ألشذذذكل عليم أو شذذذك  يف إمامتم 
 بمجرد أح سمعم خالف بعع قواعد العربية !!!

بود، به محض این كه چیزی مخالف با قواعد عربی از او  شاید اگر حسن نجفی در زمان امام صادق)ع(
 كرد!!گرفت یا در امامت آن حضرت شک میشنید، بر امام اشکال میمی

وإلي  الروايات اليت تنص على أح املعصذذذوم هو من ح ي مرت الناس من هدو وح ي دخلهم يف باهل 
صم يف اللبة العربية !!:  ولذ  املعصوم من ع 
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گوید معصوم كسی است كه مردم را از هدایت خارج كنم كه میا را به روایاتی جلب میاكنون توجه شم
 سازد و معصوم كسی نیست كه در زبان عربی عصمت داشته باشد!!گرداند و به باطل وارد نمینمی

عن الرسذذذذول محمذد)ص( أنذم قذال: )... يذا عليو اقرأهم م  السذذذذةم من لم أر منهم ولم يرنيو 
م إخذوانذي الذذهيذن أشذذذذذتذذاق إلذيذهذمو فذلذيذلذقذوا عذلذمذي إلذى مذن يذنذلذ  الذقذروح مذن بذعذذديو وأعذلذمذهذم أنذهذ 

وليتمسذكوا بحنل اهلل وليعتصذموا بمو وليجتهدوا يف العملو فإنا ح نمردهم من هدو إلى ضذةلةو 
وأخربهم أح اهلل )عزودذذل( عنهم راُو وأنذذم ينذذاهي بهم مةئكتذذم وينظر إليهم يف  ذذل دمعذذة 

 .(1)ة أح تستبحر لهم( برحمتم ويأمر املةئك

از حضرت محمد)ص(نقل شده است كه فرمود: ».... ای علی! از من به آنها سالم برسان، كسانی كه آنها 
بینند و به آنها اعالم كن كه برادران من هستند و من به آنها مشتاقم و علم مرا به بینم و آنها كه مرا نمیرا نمی

خدا چنگ زنند و به آن خود را نگهدارند و در كار، كوشش كنند كه ما آنها   یاهل قرون آینده برسانند و به رشته
كنیم، و به آنها خبر ده كه خداوند عّزوجّل از آنها راضی است و به ایشان را از هدایت به گمراهی بیرونشان نمی

كند كه برای ایشان كند و در هر جمعه نظر رحمت به آنها دارد و فرشتگان را امر میبر فرشتگان خود افتخار می
 .(2) آمرزش بخواهند«

وداء يف زيارة اإلمام الحسذني )ع(: )... وخام  أصذحاب الكسذاءو مهت  يد الرحمةو وتربذت يف 
حجر اإلسذذذذةمو ورضذذذذعت من َدي اإليماحو فبيت حياخ وميتاخو صذذذذلى اهلل علي و أشذذذذهد أن  أديت 

 .(٣)مل من حق إلى باهل(صادقاخو ومعذت على يقنيو لم ت َر عمى على هدوو ولم ت

در زیارت امام حسین)ع( آمده است: ».... و پنجم اصحاب كسا، دست رحمت غذایت داد، و در دامن اسالم 
ی ایمان شیر داده شدی، پاک زیستی و پاک از دنیا رفتی، درود خدا بر تو باد. گواهی پرورش یافتی، و از سینه

با یقین درگذشتی، گمراهی را بر هدایت ترجیح ندادی، و از حق دهم كه تو صادقانه ادای وظیفه كردی و می
 .(4)به باطل منحرف نگشتی«

 
 . 6٥8للصدوق: ص – األمالي  -1
 . 6٥8صدوق: ص  -امالی  - 2
 . 466للشیخ المفید: ص – المقنعة  -٣
 . 466شیخ مفید: ص  -مقنعه  - 4



 

 255                                                                                        ( رابع )اجلزء الاجلواب املنری عرب األثری

   
 

وعن أم  امل منني )ع(و أنم قال: )... انظروا أهل بذت نييكم فألزموا سذذذذمتهم واتنعوا أَرهم فلن 
تسنقوهم يمردو م من هدوو ولن يعيدو م يف ردو. فإح لندوا فالندوا وإح نهعوا فانهعوا. وح  

 .(1)فتعلواو وح تتأخروا عنهم فتهلكوا(

روند از امیرالمؤمنین)ع(نقل شده است كه فرمود: ».... به اهل بیت پیغمبر خود نگاه كنید و به آن سو كه می
د بروید و پِی آنها را بگیرید كه هرگز شما را از راه راست بیرون نبرند و به هالكت و گمراهی برنگردانند. اگر ایستادن

شوید و از آنان عقب نمانید كه تباه بایستید و اگر برخاستند برخیزید. بر آنها پیشی مگیرید كه گمراه می
 .(2)گردید«می

وعن رسذذذذول اهلل)ص(: )من سذذذذر  أح يحيى حياتي ويموت مي يت ويدخل الجنة اليت وعدني ربي  
لذي )ع( من بعذدي قعذذذذذذي من قعذذذذنذانذم مرسذذذذم بيذد َم قذال لذم  ن فكذاح فليتول علي بن أبي هذا

واألوصذذذذيذاء من َرييتو فذإنهم ح يمردونكم من هذدو وح يعيذدونكم يف ردو وح تعلموهم فذإنهم 
 .(٣)أعلم منكم( 

پیامبر)ص( فرمود: »هر كه را خوش آید كه چون من زندگی كند و چون من بمیرد و در بهشتی كه خدا مرا 
پروردگارم به دست خود كاشته و بعد به آن گفت باش پس هایی كه  ای از شاخهوعده داده است درآید و به شاخه

طالب)ع( و اوصیا از نسل مرا اطاعت كند، زیرا آنها شما را از هیچ شد دست آویزد، باید پس از من علی بن ابی
 (4)هدایتی خارج نکنند و به هیچ گمراهی درنیاورند. شما به ایشان یاد ندهید كه آنها از شما داناترند«.

دعحر )ع( قذال يف حق اإلمذام علي واألئمذة من ولذد : )... وح يهتذدي هذاد إح بهذديهمو وح  وعن أبي
 .(٥)يعل خارت من هدو إح بتقص  عن حقهم؛ ألنهم أمناء اهلل على ما هنط من علم ...( 

 
 . 189ص 1نهج البالغة: ج -1
 . 189ص  1نهج البالغه: ج  - 2
 .7٠بصائر الدرجات: ص -٣
 .7٠بصائرالدرجات: ص  - 4
 . 219بصائر الدرجات: ص -٥
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ی جز به ااز امام باقر)ع( در حق امام علی)ع( و امامان از نسل او نقل شده است: ».... و هیچ هدایت شونده
شود مگر به كوتاهی كردن از حق آنان؛ زیرا ای از هدایت منحرف نمیهدایت آنان ره نیابد و هیچ بیرون شونده

 ( 1)ایشان امینان خدایند بر هر علم و عذر و هشداری كه فرود آورده است....«.

من هدوو   وعن أبي دعحر )ع( قال: ) هل  نحن والحمد هلل ح ندخل أحداخ يف ضةلة وح نمردم
إح الذدنيذا ح تذههذي حا ينعذ  اهلل )عزودذل( ردةخ منذا أهذل النذذت يعمذل بكتذاب اهلل ح يرو فيكم 

 .(2)منكراخ إح أنكر ( 

امام باقر)ع( فرود: »ما این چنین هستیم و خدای را سپاسگزاریم. ما هیچ كس را در گمراهی نیفکندیم و از 
رسد تا آن كه خداوند عّزوجّل مردی از خاندان ما اهل بیت مبعوث فرماید راه راست بیرون نبردیم. دنیا به پایان ن

 .(٣)بیند مگر آنکه انکارش كند«كه به كتاب خدا عمل كند و در میان شما عمل زشتی نمی

وعن أم  امل منني )ع( يف وصذذذف الحك يف آخر الزماح قال: )... انظروا أهل بذت نييكمو فإح لندوا 
رو م فذانصذذذذروهم تنصذذذذروا وتعذهرواو فذإنهم لن يمردو م من هذدو ولن فذالنذدوا وإح اسذذذذ نصذذذذ 

 .(٤)يدعو م إلى ردوو وح تسنقوهم بالتقدم فيصرعكم النةء وتشمت بكم األعداء( 

های آخرالزمان فرمود: ».... به اهل بیت پیامبرتان بنگرید، اگر توقف امیرالمؤمنین )ع( در توصیف فتنه
اگر از شما یاری خواستند ایشان را یاری كنید تا یاری شوید و معذور باشید؛ چرا كه كردند شما هم توقف كنید و 

كنند. با تندروی از ایشان سبقت نجویید كنند و به هالكت دعوت نمیاهل بیت، شما را از هدایت بیرون نمی
 (٥)كه بال شما را بر زمین زند و دشمنان، شما را شماتت كنند«.

قذال: )إح اهلل تعذالى دعذل َريذة  ذل نل من صذذذذلنذمو ودعذل َرييت من  وعن رسذذذذول اهلل)ص( أنذم 
صذذذلي علي بن أبي هالي )ع(و وإح اهلل اصذذذبحاهم  ما اصذذذبحى آدم ونوحاخ وآل إبراهيم وآل عمراح 
على العذذاملني فذذاتنعوهم يهذذدو م إلى صذذذذرات مسذذذذتقيمو فقذذدموهم وح تتقذذدموا عليهمو فذذإنهم 

 
 . 219بصائرالدرجات: ص  - 1
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نعوهم ح يذدخلونكم يف ضذذذذةل وح يمردونكم من أحلمكم صذذذذبذاراخ وأعلمكم  نذاراخو فذات
 .(1)هدو

ی هر پیغمبری را از صلب خود آن پیغمبر از پیامبر خدا)ص( نقل شده است كه فرمود: »خداوند متعال ذریه
طور كه آدم و طالب )ع( قرار داد، و خداوند آنها را برتری داد همانی مرا از صلب علی بن ابیقرار داد و ذریه

خاندان ابراهیم و خاندان عمران را بر جهانیان برتری داد، پس از آنها پیروی كنید كه ایشان شما را به راه نوح و  
ی نمایند، آنها را پیش بدارید و بر آنها پیشی نگیرید، حلم و بردباری آنها در كودكی از همهمستقیم هدایت می

ست. از آنها متابعت كنید كه ایشان شما را به گمراهی تر ای شما فزونشما بیشتر و دانش آنها در بزرگی از همه
 .(2)وارد نکنند و از هدایت خارج نگردانند«

وقال رسذذذذول اهلل)ص( لعمار: )تقتل  الحئة النامية وأنت إَ َاا مع الحق والحق مع و يا عمار 
دو ولن إح رأيت علياخ سذذذذل  وادياخ وسذذذذل  الناس  لهم وادياخ فاسذذذذل  مع علي فإنم لن يدلي  يف ر 

 .(٣)يمرد  من هدو ...(

پیامبر خدا)ص( به عمار فرمود: »ای عمار! تو را گروه سركش خواهند كشت و تو در آن هنگامه با حق هستی 
ی مردم به راه دیگر، تو به راهی كه علی رفته و حق با تو است. ای عمار! اگر دیدی علی به راهی رفت و همه

 .(4)سازد....«كند و از هیچ هدایتی منحرف نمیبدی راهنمایی نمیاست برو زیرا او تو را به هیچ 

وعن رسذذول اهلل)ص( أنم قال: )أيها الناس هها أخي ووصذذيي وخليحيت من بعديو وخ  من أخلحم 
 (٥).فوازرو  وانصرو و وح تتملحوا عنمو فإنم ح يدخلكم يف ضةلة وح يمردكم من هدو(

 
 . 1٥4شاذان بن جبرائیل القمي: ص – الفضائل  -1
 . 1٥4شاذان بن جبرائیل قمی: ص  -فضایل  - 2
 . 1٠4الطرائف: ص -٣
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ام و جانشینم پس از است كه فرمود: »ای مردم! این برادرم و وصی و نیز از حضرت رسول)ص( نقل شده
ام، او را كمک كنید و یاری رسانید، و از او عقب نیفتید كه من و برترین كسی است كه به جانشینی خود گذاشته

  (1)او شما به هیچ ضاللتی وارد نکند و از هیچ هدایتی خارج نسازد«.

احذة والنةمذة اليت اشذذذذتهر بهذا الرسذذذذول محمذد)ص( وآل بذتذم وايح نردع إلى بيذاح معىن الحصذذذذذ 
 املعصومنيو فأقول:

اكنون به تبیین معنای فصاحت و بالغتی كه حضرت محمد)ص( و اهل بیت معصوم آن حضرت به آن 
 گویم:گردیم و میاند، بازمیاشتهار یافته

أهناب ممل وح إيجاز ممل. النةمة هي: بلو  املعىن وبياح الربهاح والحجة بأوضذ  مقال من م  
 فالنةمة مأخوَة من النلو . تقول بلبت املكاح أي وصلت إليم. والنةمة هي الحصاحة أيعاخ.

آور. گویی خللآور و كوتاهبالغت یعنی رساندن معنی، و بیان برهان و دلیل با رساترین گفتار بدون پرگویی مالل
 المکان« یعنی »به مکان رسیدم«. به عالوه بالغت، همان گویی »بلغُت بالغت از بلوغ گرفته شده است. می

 باشد. فصاحت نیز می

والحصذذذذاحة هي: وضذذذذوخ الكةم وبيذانم من م  مموُ أو إدمذال ممذل وبداهة الجواب املححم 
للمصذمو والحصذاحة مأخوَة من اإلفصذاخ وهو اإليعذاخ والنياح مع مراعاة تقنل املسذتمع وإدرا م. 

  النةمة تقريناخ.والحصاحة هي نح  معىن

گویی در جوابی كه طرف فصاحت عبارت است از روشنِی كالم و بیان آن بدون ابهام یا اجمال ُمِخل و بدیهه
را در سخن گفتن درمانده سازد. فصاحت از افصاح گرفته شده است كه به معنای آشکار نمودن و تبیین مطلب 

 رساند. باشد. فصاحت تقریبًا همان معنای بالغت را میو میبا رعایت كردن میزان پذیرش شنونده و درک و فهم ا

وداء شذذرخ َل  يف لسذذاح العرب حبن منظور: )فصذذ : الحصذذاحة: النياحو فصذذ  الردل فصذذاحةو 
فهو فصذي  من قوم فصذحاء وفصذاخ وفصذ  ... إلى أح قال: قال: وقد يجيء يف الشذعر يف وصذف العجم 

 العربيةو  قول أبي النجم: أعجم يف آَانها فصذذيحاخ يع  أفصذذ  يريد بم بياح القولو وإح  اح بب 

 
 . 81ص  2صراط مستقیم: ج  - 1
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صذذوت الحمار أنم أعجمو وهو يف آَاح األتن فصذذي  بني. وفصذذ  األعجميو بالعذذم فصذذاحة: تكلم 
بذالعربيذة وفهم عنذمو وقيذل: دذادت لبتذم حا ح يلحنو وأفصذذذذ   ةمذم إفصذذذذاحذاخ. وأفصذذذذ : تكلم 

يف منبقم إفصذذاحاخ إَا فهمت ما يقول يف أول ما بالحصذذاحةو و هل  الصذذلو يقال: أفصذذ  الصذذل  
يتكلم. وأفص  األمتم إَا فهمت  ةمم بعد متمتم. وأفص  عن اليشء إفصاحاخ إَا بذنم و شحم. 
وفصذذ  الردل وتحصذذ  إَا  اح عربي اللسذذاح فازداد فصذذاحة ....... وقيل: دميع الحيواح ضذذرباح: 

ح ينبق. ويف الحدي : محر لم بعدد  ل أعجم وفصذذذي و فالحصذذذي   ل ناهقو واألعجم  ل ما 
فصذي  وأعجمو أراد بالحصذي  ب  آدمو وباألعجم النهائم. والحصذي  يف اللبة: املنبلق اللسذاح يف القول 
الهي يعرو ديد الكةم من رديئمو وقد أفصذ  الكةم وأفصذ  بم وأفصذ  عن األمر. ويقال: أفصذ  

العذامذة املعرب. ويوم محصذذذذ : ح ميم فيذم وح قر.  لي يذا فةح وح تجمجمو قذال: والحصذذذذي  يف  ةم
األزهري: قال ابن شذذميل: هها يوم فصذذ   ما ترو إَا لم يكن فيم قر. والحصذذ : الصذذحو من القرو 
....... وأفصذ  الصذن : بدا ضذوء  واسذ ناح. و ل ما وضذ و فقد أفصذ . و ل واضذ : محصذ . ويقال: 

من يقول: فعذح و وحكى اللحياني: فصذحم   قد فصذح  الصذن  أي باح ل  وملن  ضذوء و ومنهم
 .(1)الصن  هجم عليم. وأفص  ل  فةح: بني ولم يجمجم. وأفص  الردل من  ها إَا خرت منم( 

وباختصذذار شذذديد يكوح معىن النةمة والحصذذاحة هو: قوة وبداهة الحجة والربهاح مع إيعذذاخ 
 املحردات وتجانسها مع املعاني. املعىن بأقل الكةم وأسهلم على املستمع مع الدقة يف اختيار 

شود: توان )با توجه به شرح فصاحت در لسان عرب ابن منظور( به اختصار شدید معنی بالغت و فصاحت می
ترین شیوه برای شنونده به همراه گویی دلیل و برهان به همراه واضح كردن معنی با حداقل كالم و سادهو بدیهه

 ( 2)ا با معانی.دقت در انتخاب كلمات و تجانس آنه

ولنرتا تعريحنا وتعاريف اللبويني ولنسذذذأل أهل النذت)ع( عن معىن النةمة والحصذذذاحة فقولهم 
 العدل والحصل وما بعد الحق إح العةل املنني:

 
 .٥44ص 2البن منظور: ج – لسان العرب  -1
كتاب لسان العرب ابن منظور آورده  2از جلد  ٥44ی متن صفحه 1٣6ی « صفحه4جزء -در این قسمت در اصل كتاب عربی »الجواب المنیر عبر االثیر  - 2

وانند به اصل تمندان میزبان و تخصصی بودن متن، در این كتاب، به فارسی ترجمه نشده است. عالقهی فارسیشده كه به جهت تناسب نداشتن با خواننده
 كتاب عربی رجوع نمایند )مترجم(.
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ی معنای گذاریم و از اهل بیت )ع( دربارهحال تعریف خودمان و تعریف دانشمندان علم لغت را كنار می
كنیم كه سخن آنها عدل و فصل است و پس از حق، جز گمراهِی آشکار چیز سؤال میبالغت و فصاحت 

 دیگری نیست:

عن زيد بن عليو عن أبيم )ع(و قال: سذئل علي بن أبي هالي )ع(: من أفصذ  الناس ؟ قال: )املجذي 
 .(1)املسكت عند بديهة الس ال( 

ترین مردم كیست؟ الب )ع( سؤال شد: فصیحطزید بن علی از پدرش )ع( نقل كرده است كه از علی بن ابی
دهد به طوری ها پاسخ صحیح و جامع میدر پاسخ فرمود: »كسی كه فی البداهه و بدون فکر قبلی، به گفته

 ( 2)گذارد«.كند و برای او جای سخن باقی نمیكه گوینده را ساكت می

امللجم بجوابم المصذمو ومعىن َل  أح أفصذ  الناس هو املجذي عند محادئة السذ ال املسذكت و
وهها يعتمد على قوة الحجة وهيمنتها على احتجات المصذذذمو وبهل  يكوح ضذذذعيف الحجة عند 
محادئة السذذذ ال لذ  فصذذذيحاخ وإح  اح متقناخ لجميع فنوح اللبة العربية؛ ألح إتقاح العربية  ء 

م الحجذة وإتمذام الحجذة  ء آخرو فلذ   ذل متقن للعربيذة تذام الحجذةو و ذهلذ  لذ   ذل تذا
 متقن للعربيةو فنذنهما عموم وخصوص من ودم  ما يعرب املناهقة.

تریِن مردمان كسی است كه به هنگام پرسش ناگهانی، پاسخی معنای این سخن آن است كه فصیح
دهد، و این مّتکی به قدرت استدالل و تسلط او بر احتجاج طرف است. بر این اساس كننده به طرفش میساكت

رود حتی اگر زبردستانه جمیع فنون زبان سؤال ناگهانی، حجتی سست دارد فصیح به شمار نمیكسی كه در 
ی زبان عربی چیزی است و به فرجام رساندن حجت و دلیل كارگیری ماهرانهعربی را به كار گرفته باشد؛ زیرا به

كه حجت كامل و تمام داند حجت تمام ندارد و هر كسی هم چیز دیگر و هر كسی كه لغت عربی را كامل می
وگو به شکلی بین این دو قرار ی مردم در گفتگوید و عامه و خاصهدارد الزامًا به عربی دقیق و متقن سخن نمی

 گیرند.می

 وبهل  يكوح تام الحجة فصيحاخ وإح لم يكن متقناخ للعربية.
نطبق بر لغت زبانی از این رو، كسی كه حجت تمام و كامل دارد، فصیح است حتی اگر سخنش دقیقًا م

 نباشد.
 

 . 29٠ص 86بحار األنوار: ج -1
 . 29٠ص  86بحار االنوار: ج  - 2
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ِلمِ ﴿وعن أبي دعحر )ع(:  م  ا    ِمن َفعذذذْ اَس َعَلى َما آَتاه  وَح النة د  ْم َيْحسذذذ 
َ
و قال: )نحن الناس (1)﴾أ

ونحن املحسذذودوح وفينا نزلت. وقال: إح اهلل تعالى أعبى امل من الندح الصذذحي و واللسذذاح الحصذذي و 
لهاتم ولنييم ولملحائمو فمن الندح المدمة لم ولهمو   والقلي الصري و و لف  ل ععو منها هاعة

ومن اللسذذذاح الشذذذهادة بمو ومن القلي البمأنذنة به ر  وبه رهمو فمن شذذذهد باللسذذذاح واهمأح 
 . (2)بالجناح وعمل باألر اح أنزلم اهلل الجناح( 

ن ارزانی داشته است امام ابوجعفر )ع( در تفسیر )یا بر مردم به خاطر نعمتی كه خدا از فضل خویش به آنا
ی ما نازل شده است«. فرمود: »ما مردم هستیم و ما مورد حسادت قرار گرفتیم و آیه درباره   (٣)برند؟(،حسد می

سپس فرمود: »خدای متعال به مؤمن، بدن سالم و زبان فصیح و قلب خالص عطا فرموده و هر عضو از بدن 
لف نموده است. خدمت بدن، خدمت به او و آنها است و از او را به طاعت خودش و پیامبرش و خلفای خود مک

زبان شهادت به وحدانیت او، و از قلب آرام گرفتن به یادش و یاد آنها؛ بنابراین هر كس با زبان گواهی دهد و به 
 (4)بهشت آرام یابد و با اعضای بدن عمل كند، خداوند او را در بهشت فرود آورد«.

 .(٥)مة ما سهل على املنبق وخف على الحبنة(وعن اإلمام علي )ع(: )النة

 ( 6)فرماید: »سخن رسا آن است كه به آسانی بر زبان آید و به سادگی فهمیده شود«.امام علی)ع( می

 . (7)وعنم )ع(: )النةمة أح تجذي فة تنبئو وتصذي فة تمبئ(

 ( 8)خطا«.ُكندی و درست بگویی بیبیو نیز آن حضرت)ع(فرمود: »بالغت آن است كه پاسخ دهی 

 
 . ٥4النساء:  -1
 . ٣1٥ص ٣البن شهر آشوب: ج – مناقب آل أبي طالب  -2
 . ٥4نسا:  - ٣
 . ٣1٥ص  ٣ابن شهر آشوب: ج  -مناقب آل ابی طالب   - 4
 . 29٠ص 1ي: جمحمدي الریشهر  – میزان الحکمة  -٥
 . 29٠ص  1محمد ریشهری: ج  -میزان الحکمت  - 6
 نفس المصدر السابق. -7
 . 29٠ص  1محمد ریشهری: ج  -میزان الحکمت  - 8
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وعن اإلمام الصذادق )ع(: )لذسذت النةمة بحدة اللسذاح وح بكثة الههياحو ولكنها إصذابة املعىن 
 . (1)وقصد الحجة( 

امام صادق )ع( فرموده است: »بالغت آن نیست كه زبانی تند و تیز داشته باشی و یاوه بگویی، بالغت به 
 (2)مقصود كردن و دلیل درخور آوردن است«. معنی به شایستگی ادای

وهنا ييني لنا اإلمام الصذذادق )ع( بأح النةمة لذسذذت هي حدة اللسذذاحو والحدة عدم التلك  أَناء 
الكةم أو مع النذهاءة. وح بكثة الكةم الحذار  عن املعىن والربهذاح وإح  ذاح موافقذاخ تمذامذاخ لقواعذد 

إصذذابة وتييني املعىن املنشذذود وقصذذد الحجة وإتمامها على املبلوبو اللبة العربيةو وإنما النةمة هي 
وح ينايف َل  املمالحة اليسذيبة لقواعد اللبة العربيةو نعم املمالحة الحاحشذة لقواعد اللبة العربية 

 قد تمرت الكةم عن حد النةمة والحصاحةو وهها نادر الوقوع من قنل أصحاب الحجة والربهاح.

و تندی زبان سازد كه بالغت نه به تندی و تیزی زبان است ـدر اینجا امام صادق )ع( برای ما روشن می
ـ و نه به زیادی سخن پوچ و فارغ از معنا و برهان اگرچه گوییعبارت است از عدم درنگ اثنای كالم یا بیهوده

ر به هدف و بیان معنی مطلوب و دلیل رسا به طور كامل موافق قواعد زبان عربی باشد؛ بلکه بالغت، رساندن تی
باشد و این تعریف تعارضی با داشتن مخالفتی اندک با قواعد چه مطلوب است، میآوردن و تمام نمودن آن بر آن
كند شکنی فاحش قوانین زبان عربی، كالم را از حد بالغت و فصاحت خارج میزبان عربی ندارد. آری! قانون

 دهد. ن بسیار كم رخ میكه از اصحاب حجت و برها

وعن أحدهم)ع( وقد سذئل عن النةمة: )من عرو شذذئاخ قل  ةمم فيمو وإنما سذمي النلي ؛ ألنم 
 .(٣)ينل  حادتم بأهوح سعيم( 

ی ی بالغت سؤال شد. فرمود: »هر كس چیزی را بشناسد، كالمش دربارهاز یکی از معصومین )ع( درباره
 ( 4)رساند«.ترین زحمت، مقصود خود را میاند كه با كمجهت بلیغ نامیدهشود و بلیغ را از آن او كم می

 
 . 292ص 7٥بحار االنوار: ج -1
 . 292ص  7٥بحار االنوار: ج  - 2
 . 241ص 7٥بحار األنوار: ج -٣
 . 241ص  7٥بحار االنوار: ج  - 4
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َذة فيهن النةمذة: التقرب من معىن النبيذةو والتنعذد من حشذذذذو الكةمو  وعن الصذذذذادق )ع(: )َة
 .(1)والدحلة بالقليل على الك  (

مقصود، پرهیز از ی بالغت كالم است: عدم انحراف سخن از امام صادق )ع( فرمود: »سه چیز نشانه
 (2)فایده، بیان معانی زیاد با عبارت كوتاه«.سخنان زاید و بی

 . (٣)وعن اإلمام علي )ع(: )قد يكتحي من النةمة باإليجاز(

 (4)امام علی )ع( فرمود: »برای دستیابی به بالغت سخن، ایجاز و اختصارگویی كافی است«.

 .(٥)مجاز  وحسن إيجاز (  وعنم )ع( : )أبل  النةمة ما سهل يف الصواب

گویی داشته ترین سخن آن است كه مقصود را به راحتی برساند و خالصهو نیز آن حضرت )ع( فرمود:)بلیغ
 ( 6)باشد(.

 . (7)وعنم )ع(: )أحسن الكةم ما زانم حسن النظامو وفهمم الماص والعام( 

به حسن ترتیب و نظم آراسته باشد و عالم و و نیز از آن حضرت )ع( است كه: )بهترین گفتار آن است كه 
 ( 8)عامی آن را بفهمند(.

ومعىن َلذ  أح أفصذذذذ  الكةم وأبلبذم مذا  ذاح منتظمذاخ ومرتابط األدزاء واألدلذة بحذذ  يحهمذم 
المذاص والعذام أي يحهمذم النذاس على اختةو مسذذذذتويذاتهم يف الحهم واملعرفذةو فذالذهي يريذد التكلم 

حذاخ إَا احتوو  ةمذم على املحردات اليت ح يحهمهذا إح المذاص يف الحهم مع عذامذة النذاس ح يعذد فصذذذذي

 
 . 417ص 1مستدرك سفینة البحار: ج -1
 . 417ص  1مستدرک سفینه بحار: ج  - 2
 . 29٠ص 1محمدي الریشهري: ج – میزان الحکمة  -٣
 . 29٠ص  1محمد ریشهری: ج  -میزان الحکمت  - 4
 المصدر السابق. -٥
 . 29٠ص  1محمد ریشهری: ج  -میزان الحکمت  - 6
 ابق.المصدر الس -7
 . 29٠ص  1محمد ریشهری: ج  -میزان الحکمت  - 8
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واملعرفةو بل ح يعد فصذيحاخ إح عند التنزل إلى لبة القوم والتحد  معهم بما يحهموح حا لو اضذبر 
إلى التحد  باللبة العامية الداردة؛ ألح الحصذذذاحة هي اإليعذذذاخ والنياح ومماهنة الناس على قدر 

مذا يحهموحو بحذذ  يكوح الكةم تسذذذذتذأن  بذم ايَاح وح ي تعِذي فهمذم األَهذاح  مذا يف عقولهم وب
 المرب ايتي:

ای آن منظم و هرین گفتارها آن است كه اجزا و داللتترین و بلیغتاین سخن به آن معنا است كه فصیح
را بفهمند و دریابند.   هماهنگ باشد به طوری كه خاص و عام یعنی مردمانی در سطوح مختلف فهم و معرفت آن

ند، در گفتارش لغاتی به كار برد كه فقط خواِص در فهم و معرفت آن را کمردم تکلم می  ی اگر كسی كه با عامه
ود كه به زبان مردم تنزل كند و شود، بلکه هنگامی فصیح قلمداد میرناسند، وی فصیح به شمار نمیشمی

عامیانه با آنها   یدرک كنند، حتی اگر مجبور شود كه با زبان محاورهبا آنها چنان سخن گوید كه آن را بفهمند و  
ای آنها هعقل ی گو كند؛ چرا كه فصاحت، آشکار رساندن و تبیین مطلب و سخن گفتن با مردم به اندازهوگفت

ا دشوار هیرد و درک آن بر ذهنگا به سخن ُانس میهو براساس مقدار فهم آنها است، به طوری كه گوش
 ید. این مطلب در خبر زیر آمده است: آنمی

 .(1)عن أم  امل منني )ع(: )أحسن الكةم ما ح تمجم ايَاحو وح يتعي فهمم األفهام( 

ها در فهم ها ناخوش نیاید و ذهنامیرالمؤمنین )ع( فرمود: »نیکوترین گفتار آن است كه شنیدنش به گوش
 (2)آن به رنج نیفتد«.

 .(٣))أحمد من النةمة الصمت حني ح يننبي الكةم(وعنم )ع(: 

تر از بالغت در گفتار، خموشی است در جایی كه سخن گفتن شایسته و نیز ایشان)ع( فرمود: »ستوده
 (4)نیست«.
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وعن رسذذذذول اهلل: )أببع النذذاس إلى اهلل تعذذالى النلي  الذذهي يتملذذل بلسذذذذذذانذذم تملذذل النذذاقرة 
 .(1)بلسانها(

آوری است كه اكرم)ص( نیز نقل شده است كه فرمود: »منفورترین كس نزد خداوند متعال سخن از رسول 
   (2)چرخاند«.زبانش را مانند گاو به هر طرف می

 .(٣): )إح اهلل لينبع الردل النلي  الهي يلعي بلسانم  ما تلعي الناقرة()ص(وعنم

كند نفرت زی كه مانند گاو با زبان خود بازی میباآور زبانو نیز ایشان)ص( فرمود: »خداوند از مرد سخن
 (4)دارد«.

 .(٥)وعنم)ص(: )لعن اهلل الهين يشققوح المبي تشقيق الشعر( 

 ( 6)شکافند!«.كنند، گویا كه مو میو نیز فرمود: »لعنت خدا بر كسانی كه در سخنرانی ریزپردازی می

 . (7)ح وخيار أميت أحاسنهم أخةقاخ(وعنم)ص(: )شرار أميت الثَاروح وامل شدقوح املتحيهقو

گشایند و پروا زبان میو نیز ایشان)ص( فرمود: )بدترین افراد امت من ُپرگویان و كسانی هستند كه بی
 ( 8)خوترین آنها هستند(.كنند و بهترین افراد امتم نیکگویی میزیاده

كةم ليظهر فصذاحتم أمام  والشذدق هو داني الحم وامل شذدق هو الهي يحرا داني فمم أَناء ال
الناسو وه حء ملعونوح على لسذاح رسذول اهلل)ص(؛ ألح همهم الوحيد هو الظهور أمام الناس بمظهر 
الحصذذحاءو أو لكي يقول عنهم الناس بأنهم علماء لصذذعوبة فهم  ةمهمو وتر وا مراعاة الناس 
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يرافق ال شذذذدق من  والحرص على هدايتهم بأسذذذهل وأقرب خباب إلى عقولهمو أضذذذف إلى َل  ما
 العجي والرياء والتكرب وم ها من األمراُ الشيبانية.

جنباند ی دهان است و »متشدق« كسی است كه به هنگام سخن گفتن كنج دهانش را می»شدق« گوشه
اند زیرا تنها هّم و هدف آنها تا فصاحتش را پیش مردم نمایان سازد. این افراد بر زبان پیامبر خدا)ص( لعن شده

شان دشوار است، گر شوند یا برای این كه چون درک كالماین است كه در نظر مردم در قالب افراد فصیح جلوه
ترین و مردم آنها را دانشمند و عالم توصیف كنند. آنها رعایت حال مردم و اشتیاق بر هدایت آنها با آسان

افه كن كه با »تشدق« ُعجب و ریا و تکبر و اند. این را هم اضهایشان را ترک گفتهترین گفتار به عقلنزدیک
 دیگر امراض شیطانی همراه است. 

 - والتحيهق يف الكةم هو التوسذذع والتعمق وهو أيعذذاخ من احمتةء أي  أنم يمأل فمم بالكةم  
وح يمحى مذا يف َلذ  من التصذذذذنع وحذي الظهور واملذدخو أضذذذذف إلى َلذ   -رادع صذذذذحذاخ الجوهري  

 الناس لهكها  ةم موسع ومعمق.صعوبة تحهم عامة 

آكندگی می آید یعنی گویی او دهانش را از »تفیهق« در سخن یعنی »فراخ كردن و غور كردن« كه آن نیز از 
ـ و پوشیده نیست كه در این كار، ظاهرسازی و حب ظهور و به صحاح جوهری مراجعه كنیدآكند ـسخن می

 ین كالم فراخ و ژرفی بر عامه مردم را نیز اضافه كن. مدح وجود دارد و بر آن، دشوار بودن فهم چن

 . (1)وعن اإلمام علي )ع(: )آلة "آية" النةمة قلي عقول ولساح قائل(

 (2)فرماید: »ابزار )نشانه( بالغت، دل دانا و زبان گویا است«.امام علی)ع( می

 .(٣)وعنم )ع(: )ربما خرس النلي  عن حجتمو ربما ارت  على الحصي  الجواب( 

و نیز ایشان)ع(فرموده است:»بسا كه بلیغ در استدالل خویش ُگنگ ماند و بسا كه فصیح در پاسخ، 
 ( 4)درماَند«.
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 .(1)وعنم )ع(: )أصدق املقال ما نبق بم لساح الحال(

 ( 2) كه زبان حال نیز گویای آن باشد(. ترین سخن آن استو نیز فرمود: )راست

خامسذذذذاخ: من النقبة الرابعة تيني أح النةمة والحصذذذذاحة هي وضذذذذوخ الحجة والدليل وسذذذذرعة 
 اإلدابة وإسكات المصم و وإيصال املعىن إلى املستمع بأبسط وأقل الكلمات.

و دلیل و سرعت  پنجم: از بند چهارم مشخص شد كه بالغت و فصاحت عبارت است از روشن بودن حجت
 ترین كلمات. ترین و كمگویی و ساكت كردن طرف مقابل و رساندن معنی به شنونده با سادهپاسخ

وأنا أقبع بأح  ل منصف متجرد عن التعصي األعمى إَا قارح خبابات وبيانات و  ي السيد 
د أحمد أحمذد الحسذذذذن مع   ذي وخبذابذات وبيذانذات م  و يجذد أح  ةم الب  الثو و ةم السذذذذيذ 

الحسذذذن الثياو بل مقارنة السذذذيد أحمد الحسذذذن مع م   يعترب رلماخ لمو  ما أن  تظلم السذذذيف 
 عندما تصحم بأنم أحدُّ من العصا.

های سید احمد الحسن ها و كتاب ها و بیانیهمن مطمئنم اگر انساِن باانصاف و عاری از تعصب كور، سخنرانی
دیگران مقایسه كند آن را ثری )خاک( و كالم سید احمد الحسن را ثریا  ها و بیاناتها و سخنرانیرا با كتاب 
طور كه اگر ورزی نسبت به او است، همانی سید احمد الحسن با دیگران ستم بیند؛ و اصواًل مقایسه)نور( می

 ای!تر از عصا است، به شمشیر ظلم كردهبگویی شمشیر بّران

يع بذالحجذة والربهذاح الواضذذذذ  الذهي يحهمذم المذاص فمن هو األفصذذذذ  واألبل  الذهي أفحم الجم
والعذامو من القرآح والسذذذذنذة املبهرة أم الذهين هربوا من منذاررتذم أو الرد على  تنذم وأدلتذم أم الذهين 

 وادهو  باألهواء وايراء العقلية الناقصة واملمالحة لل قلني القرآح والسنة املبهرة ؟؟!!!

گان را با دلیل و برهان روشن از قرآن و سّنت مطّهر كه خاص و تر، كسی است كه همتر و بلیغپس فصیح
فهمند ساكت و مجاب كرده است؛ یا آن كسانی كه از مناظره با او گریختند یا از پاسخ دادن به عام آن را می
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نی قرآن شان و با مخالفت با ثقلین یعی او سر باز زدند، یا كسانی كه با هواها و آرای عقلی ناقصها و ادّلهكتاب 
 و سّنت پاک با او مواجه شدند؟؟!!! 

من هو األبل  واألفصذذذذ  الذذهي يهيمن بكةمذذم على العقول والقلوب ويعرت بهذذا إلى ملكوت 
السذماواتو ومنبقم القرآح والسذنة أم الهين خالحوا القرآح والسذنة وأقروا بحا مية الناس واتنعوا 

لى واتنعوا القذانوح الوضذذذذعي الشذذذذيبذاني الحكر البربي )الذديمقراهيذة( وننذهوا  تذاب اهلل تعذا
 ف سافلوا بالناس إلى قعر الجحيم مع من مصي حق أم  امل منني.

سازد و آنها را به ملکوت ها را مغلوب خود میها و دلتر كسی است كه با گفتارش عقلتر و فصیحبلیغ
ن و سّنت مخالفت نمودند و به دهد و گفتارش قرآن و سّنت است؛ یا آن كسانی كه با قرآها عروج میآسمان

گرفتند و كتاب خدای متعال را پشت سر افکندند  حاكیمت مردم گردن نهادند و تفکر غربی )دموكراسی( را ِپی
و از قانون وضعی شیطانی پیروی كردند و مردم را همراه با كسانی كه حق امیرالمؤمنین را غصب كردند، به قعر 

 جحیم فرود آوردند؟؟!!!

َفَمن َيْهِدي ﴿تعالى: قال اهلل  
َ
ِل ا    َيْهِدي ِلْلَحق  أ ن َيْهِدي ِإَلى الَْحق  ق  م مة َرَ آِئك  ْل َهْل ِمن شذ  ق 

وحَ  م  ْم َ ْيَف َتْحك  ح ي ْهَدو َفَما َلك 
َ
َي ِإحة أ ن حة َيِهد  مة

َ
ح ي  ةَنَع أ

َ
َحقُّ أ

َ
 . (1)﴾ِإَلى الَْحق  أ

 اإلمام املهدي )مكن اهلل لم يف األرُ(أنصار  -اللجنة العلمية 
 الشيخ نارم العقيلي

فرماید: )بگو: آیا از این بتان شما كسی هست كه به حق راه نماید؟ بگو: خدا به حق راه حق تعالی می
د نماید و خود نیز نیازمننماید به متابعت سزاوارتر است یا آن كه به حق راه نمینماید. آیا آن كه به حق راه میمی

 .(2)كنید؟(شود؟ چگونه حکم میهدایت است؟ شما را چه می
 انصار امام مهدی)ع( )خداوند در زمین تمکینش دهد( -هیأت علمی 

 شیخ ناظم عقیلی

****** 
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 كنید؟ : مرا چطور ارشاد می ۳۷۶پرسش 

 .: بسم اهلل الرحمن الرحيمو واللهم صل على محمد وآل محمد أدمعني٣7٦الس ال/ 

 السةم عليكم ورحمة اهلل وبر اتم. العزيزسيدي 

؟ نحن نحاول بل ونجاهد  وقل الم  والم وح فما املبلوب منا لقد تحاقم الشذر و ث املنافقوح
يف املحذافظذة على ديننذا وأخةقنذا وندعوا اهلل دوماخ أح يثن نذا وأهلينذا على البريق املسذذذذتقيمو ولك  

علذم تجذا  هذها الذدين. فنحن نعمذل ونحن على َقذة بذأح اهلل أح  بذأح هنذاا املزيذد املزيذد الوادذي ف
تعالى قد سذمرنا ملسذاندة م نا من املسذلمني أو أهحالنا أو أهلناو ورزقنا لكي نعبي ونتصذدق ولذ  

  لكي نتحاخر بما عندنا  ما يحعل البالنية يف هه  األيام. 

 ین.بسم الله الرحمن الرحیم، و اللهم صل علی محمد و آل محمد اجمع
 سرور عزیزم! سالم علیکم و رحمة الله و بركاته.

اند و خیر و اهل خیر رو به كاهش گذاشته است، تکلیف ما شّر شدت یافته و منافقین رو به فزونی نهاده
خواهیم كنیم و همواره از خدا میمان هستیم و حتی در این راه جهاد میچیست؟ ما به دنبال حفظ دین و اخالق

كنم كه كارهای بسیار بسیار بیشتری مان را بر راه مستقیم ثابت قدم بدارد؛ ولی من احساس میدهكه ما و خانوا
كنیم و مطمئن هستیم كه خداوند متعال ما را برای هست كه در قبال این دین باید انجام گیرد. ما عمل می

ایم تا عطا كنیم و زی یافتههایمان مسّخر نموده است و رو كمک كردن دیگر مسلمانان یا فرزندان و خانواده
چه داریم فخرفروشی كنیم در حالی كه این كاری است كه امروزه اغلب مردم انجام صدقه دهیم نه این كه با آن

 دهند. می

أعتذهر إح  نذت أفكر بصذذذذوت عذال  وأ  ذي لكم وأنذا أعرو بذأنكم يف مىن عن  لمذات ح 
ما وح  أ رب .. ولك  أبح  عن  ءتعرفوح مدو صذذذدقها ! بل أنكم مشذذذبولوح بأمور أسذذذمى و

 أدري  يف أصف لكم ما أح  بم ايح ..

دانم كه شما از كلماتی كه خواهم. مینویسم عذر میكنم و برای شما میاز این كه با صدای بلند فکر می
من در تر مشغولید... ولی تر و بزرگنیاز هستید! و شما به اموری مهمدانید بیمیزان صداقت آنها را نمی

 دانم احساسی را كه اكنون دارم چطور برای شما توصیف كنم....وجوی چیزی هستم و نمیجست
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فلم أ ن يوماخ أديد التعن  أو الكتابة وأنا إنسذذانة هنيعية ولم أ ن يوماخ فقيهة أو متعمقة 
َذة المذاصذذذذة بذأنصذذذذار اإلمذام املهذدي  يف أمور العنذادات حا. ولكن  ومن خةل متذابعيت لبرفذة املحذاد

 شدني وزودي  ء خحي و أننا  نا ننتظر شذئاخ ما ونأمل أح يكوح هو َا وح أدري  يف أبدأ.

ام یا گاه فقیه نبوده ام. من یک زن عادی هستم و هیچگاه در اظهار نظر و نگارش مهارت نداشته من هیچ
ار امام مهدی، در من و همسرم وگوی انصام. ولی از طریق پیگیری تاالر گفتحتی در امور عبادی عمیق نشده

دانم چگونه شروع چیزی پنهان شّدت یافت و گویی ما منتظر چیزی بودیم و آرزو داریم كه همین باشد؛ نمی
 كنم!

قلقة  أشهر أنتظرها فة تأتذ  وأنا منه َل  الحني  ٦تكلم األخواح يف اإلَاعة عن رؤيا وأنا منه  
وصذذذذيذذة  األمور واألحذذاديذذ  والصذذذذحذذات ومنهذذا وح أدري مذذا أفعذذل. و ذذهلذذ  تكلموا عن بعع

الرسذذول)ص(و وأنا سذذلمت بهه  املعلومات؛ ألن  ح أسذذتبيع أح أتوصذذل إليها بنحيسذذ  ي أدقق يف 
صذذذذحتهذا. لذهلذ  بعثذت لكم بذاإليميذل األول حذذ   ذانذت عنذدي بعع احسذذذذتحسذذذذذارات عن أمور  

يف  ي يف داخل نحيسذذذ عقائدية وملا اسذذذتلمت الجواب ح أخحي عليكم فقد أحسذذذسذذذت بشذذذعور مري
 ةمكم وإدذابذاتكم ومنذه َلذ  الحني وأنذا أفكر يف موضذذذذوعكم ولم أهملذم أبذداخ وح أريذد أح 

 إلى أح يرشدني اهلل ألدد الحقيقة. أهملم؛ ألن  أريد التقرب من اهلل تعالى أ ثو فأسعى وأسعى

ظرم ولی رؤیایی نداشتم و از آن ی رؤیا سخن گفتند. من مدت شش ماه است كه منتبرادران در برنامه درباره
دانم چه كنم. همچنین از برخی امور و احادیث و صفات و از جمله وصّیت پیامبر زمان نگران و مضطربم و نمی

توانم آنها را پیگیری كنم تا از صّحتشان خدا )ص( سخن گفتند و من این معلومات را قبول كردم زیرا خودم نمی
ا ایمیل اول را فرستادم چون یک سری سؤاالتی در مورد امور اعتقادی داشتم. مطمئن شوم. بنابراین برای شم

های شما، احساس غریبی در كنم كه به خاطر سخنان و پاسخوقتی جواب را دریافت كردم، از شما پنهان نمی
خواهم نسبت ام و نمیگاه آن را نادیده نگرفتهكنم و هیچنفسم پیدا كردم و از آن زمان به موضوع شما فکر می

كوشم تا كوشم و میخواهم بیشتر به خدای متعال تقّرب پیدا كنم؛ بنابراین میاعتنا باشم؛ چرا كه میبه آن بی
 خداوند مرا ارشاد فرماید تا حقیقت را بیابم.

أنا أدعو دائماخ وبعد  ل صةة بذ "اللهم ح تز  قلوبنا بعد إَ هدي نا وهي لنا من لدن  رحمة إن  
هاب" صذذدق اهلل العظيم؛ ألن  وزودي  نا على هامش بسذذيط من العنادة ولكننا يف العام أنت الو

أرشذذذذذدنذا ولذم الحمذد والشذذذذكر أح  بذالذهات بذدأنذا بذالتعمق يف أمور هذها الذدين العظيم واهلل 1٩٩٩
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أصذذول الز اة والصذذدقات والصذذةة والصذذيام والقيام بها بما قدرنا عليم سذذنحانم وتعالى ولم  نتعلم
أعهرني سذذذيدي  والشذذذكر دائماخ وأبداخو ومكننا من ح  بذتم الحرام قنل سذذذنتني فلم الحمد.  الحمد

   على صراحيت وصدق  بأح هها احيميل قد أخه م  يومني لصيامتم. 

خوانم: »ربنا ال تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا و هب لنا من لدنک من به طور مرتب بعد از هر نماز این دعا را می
ای خیلی ساده مشغول عبادت نت الوهاب، صدق الله العظیم«؛ چرا كه من و همسرم در یک گوشهرحمة انک ا

تعّمق در امور این دین عظیم را آغاز كردیم و خداوند ما را ارشاد فرمود، و  ۱۹۹۹خودمان بودیم ولی در سال 
رفتیم و به مقداری كه خدای شکر و سپاس از آِن خداوند است كه مبانی زكات و صدقات و نماز و روزه را یاد گ

سبحان و متعال به ما توانایی داده است آنها را انجام دادیم. حمد و شکِر همیشگی و دائمی از آِن خداوند است. 
دو سال قبل هم حج بیت الله الحرام را نصیب ما گرداند، فله الحمد. آقای من! از صراحتی كه دارم عذر 

 این ایمیل دو روز وقت مرا گرفته است.خواهم. باور كنید تهیه و نوشتن می

 هل من وسيلة ؟   يف لكم أح ترشدوني باهلل عليكم.  يف لنا أح نلتقيكم سيدي ..

  والسةم عليكم ورحمة اهلل وبر اتم.
  املرسلة: أختكم فداء

توانیم با شما مالقات كنید؟ سرورم! ما چطور میشما را به خدا سوگند چطور مرا به سوی خدا ارشاد می
 ای وجود دارد؟ كنیم.... آیا وسیله

 و السالم علیکم و رحمة الله و بركاته.
 فرستنده: خواهر شما فداء 

 الجواب: بسم اهلل الرحمن الرحيم

 على محمد وآلم األئمة واملهديني وسلم تسليماخ.الحمد هلل رب العاملنيو وصلى اهلل 

 السةم عليكم أخيت ورحمة اهلل وبر اتم.

أخيت الكريمذة ... يجذي على  ذل م من أح يسذذذذعى بمذا أمكنذم إلى نصذذذذرة اإلمذام املهذدي )ع( 
ويمانيم ووصذيم السذيد أحمد الحسذن )ع( ... والنصذرة لها عدة وسذائل ومن أهم هه  الوسذائل ايح هو 

   الدعوة املنار ة والدفاع عنها عىس أح يهدي اهلل تعالى من هلي الحق. نشر هه
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 پاسخ:بسم الله الرحمن الرحیم
 و الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله االئمة و المهدیین و سلم تسلیمًا.

 خواهرم! سالم علیکم و رحمت الله و بركاته. 
اش سید تواند، امام مهدی )ع( و یمانی او و وصیاست تا آنجا كه میخواهر گرامیم.... بر هر مؤمنی واجب 

ترین های گوناگونی دارد كه در حال حاضر از مهماحمد الحسن )ع( را یاری رساند.... یاری دادن نیز ابزار و روش
هدایت باشد، شاید كه خدای تعالی كسی كه طالب حق باشد را آنها، نشر این دعوت مبارک و دفاع از آن می

 فرماید.

واعلمي بذأح ح صذذذذةة وح صذذذذوم وح .... ملن ح يوالي محمذد وآل محمذد)ع(. وأنذت وزودذ  قذد بذدأ 
م  مذا قلذت أنذتو وهذه  آيذة وعةمذة لكم حذذ  إح السذذذذيذد أحمذد  1٩٩٩الَتامكم بذالذدين يف سذذذذنذة 

مر اإلمام الحسذن بدأ بعمل بعع التكاليف اإلصذةحية يف املجتمع الحوزوي يف النجف األشذروو بأ
 مو بعد اللقاء بم.  1٩٩٩املهدي )ع( يف سنة 

 وفقكم اهلل لكل خ  وصةخ.
 أنصار اإلمام املهدي )مكن اهلل لم يف األرُ( -اللجنة العلمية     

 الشيخ نارم العقيلي

و شما بدان، كسی كه دوستی محمد و آل محمد )ع( را نداشته باشد، نماز و روزه و... نخواهد داشت. طبق 
اید و این نشانه و عالمتی برای شما است م به دین ملتزم شده ۱۹۹۹ی خودتان، شما و شوهرت در سال فته گ

م به امر امام مهدی )ع( و پس از دیدار با آن حضرت، برخی تکالیف  ۱۹۹۹زیرا سید احمد الحسن در سال 
 ی نجف اشرف را آغاز نمود.ی علمیهاصالحی در حوزه

 خیر و نیکی موفق بدارد! خداوند شما را بر هر
 انصار امام مهدی)ع( )خداوند در زمین تمکینش دهد( -هیأت علمی 

 شیخ ناظم عقیلی

****** 
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 خواهم كه آن را اثبات كند ای می دانم درست و صواب است ولی نشانه : می ۳۷۷پرسش 

 : السةم عليكم يا سيد أحمد.٣77الس ال/ 

تثيت أن  الصذذوابو أنا فقط أريد احهمئناح  ما حد  ولكن أريد عةمة  أعلم أن  الصذذواب
 ذل  ءو وأريذد أح  إبراهيم )ع( بعذد أح أراد أح يبمئن قلنذم عذل أح اهلل )عزودذل( قذادر عذل لسذذذذيذدنذا

املهذدي )ع(و وأح أبذايعذ   أراا وأ لمذ  وتكلم  وأح أصذذذذن  من أنصذذذذذارا ومن أنصذذذذذار اإلمذام
 واس شهد تحت رايت و أردوا يا سيدي.

 احمد! سةم علیکم. ای سید

خواهم كه ثابت كند تو بر صواب هستی. ای میگویی ولی عالمت و نشانهدانم كه تو بر حقی و درست میمی
خواهم اطمینان پیدا كنم، مانند آقایمان ابراهیم )ع(، پس از آن كه خواست قلبش آرام و مطمئن من فقط می

وگو كنم و شما هم خواهم شما را ببینم و با شما گفتاست. می شود به این كه خداوند عّزوجّل بر هر كاری توانا
تان به با من سخن بگویی، و جزو انصار شما و انصار امام مهدی )ع( شوم، و با شما بیعت كنم و زیر پرچم

 كنم سرورم!شهادت برسم. از شما خواهش می
 سارة یا سید أحمد السالم علیکم. وأنا

 میدبخش هستم. سالم علیکم.ای سید احمد! منتظر خبرهای ا

رايت و وأح تشذحي ماما وحناح صذديقيت وأخي   أريد أح اسذ شذهد تحت أقدام  الشذريحة وتحت
 م منني صالحني وأح تهديهم  ما هدي  . عند الرحمنو وأح تجعل لي أصدقاء

 الكويت -املرسل: أشرو 

حنان دوستم و برادرم عبدالرحمن را خواهم زیر پاهای شریفت و زیر پرچم تو به شهادت برسم، و مادر و می
 ای، آنها را نیز هدایت كنی.طور كه مرا هدایت نمودهشفا بدهی و برای من دوستانی مؤمن قرار دهی و همان

 كویت   -فرستنده: اشرف 

 الجواب: بسم اهلل الرحمن الرحيم

 ماخ.الحمد هلل رب العاملنيو وصلى اهلل على محمد وآلم األئمة واملهديني وسلم تسلي
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 السةم عليكم أخي ورحمة اهلل وبر اتم.

 أخي العزيز ....

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

 برادرم! سالم علیکم و رحمة الله و بركاته.
 برادر عزیزم....

معلومة إح سذذذمحتو وهي أح إبراهيم لم يبلي ما هلي لكي يبمئن أوحخ: أريد أح أصذذذح  ل   
قلنم باهلل تعالى ... وحاشذذا نل اهلل إبراهيم )ع( من َل و وإنما هلي ما هلي ليبمئن على أنم خليل 
اهلل وأح اهلل يجري على يذديذم إحيذاء املوتى ألنذم خليلذم .... وقذد روي عن أهذل النذذت )ع( َلذ  وقذد بذنذم 

 لحسن يف  تاب امل شابهات.السيد أحمد ا

خواهم یکی از معلومات شما را تصحیح كنم؛ ابراهیم )ع( به دنبال آن نبود كه اول: اگر اجازه بدهی می
چیزی را طلب كند تا دلش به خدای متعال اطمینان یابد... و این بسی دور است از پیامبر خدا ابراهیم )ع(. آن 

طمئن شود وی خلیل الله است و خداوند از این باب كه وی دوست چه طلب كرد برای این بود كه محضرت آن
سازد.... این مطلب از اهل بیت )ع( روایت شده و سید خدا است، زنده شدن مردگان را به دست او جاری می

 احمد الحسن آن را در كتاب متشابهات شرح و تبیین نموده است.

َذانيذاخ: العةمذات واييذات من اهلل تعذالى وهو الج واد الكريمو فذاسذذذذذأل اهلل  مذا سذذذذذألذم     و
 قنل .

ور طا از سوی خدای متعال است و او جواد و كریم است. از خداوند درخواست كن، همانهدوم: آیات و نشانه
 كه بسیاری از افراد پیش از شما از او خواسته بودند.

يمتم ل  على ونسذأل اهلل بحق محمد وآل محمد )ع( أح يوفق  لنصذرة محمد وآل محمدو وأح 
 َل  إنم سميع مجذي.

 أنصار اإلمام املهدي )مكن اهلل لم يف األرُ( -اللجنة العلمية     
 الشيخ نارم العقيلي
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كنم كه به حق محمد و اهل بیت طاهرش )ع(، شما را بر نصرت محمد و آل از خداوند متعال درخواست می
 كه خداوند شنوا و اجابت كننده است.محمد موفق بدارد و عاقبت امر شما را بر آن قرار دهد، 

 انصار امام مهدی)ع( )خداوند در زمین تمکینش دهد( -هیأت علمی 
 شیخ ناظم عقیلی

****** 

 : در شرایط حساس كنونی، چه نصیحتی برای من دارید؟ ۳۷۸پرسش 

 : السةم عليكم يا أنصار اهلل امل منني ورحمة اهلل وبر اتم.٣7٨الس ال/ 

ول م  َوامْل ْ ِمن وحَ ﴿ الرحمن الرحيم:بسم اهلل  ْم َوَرس  ِل اْعَمل واْ َفَسَ َو ا    َعَمَلك  صدق اهلل   (1)﴾َوق 
 العظيم

على إني العند الحق  إلى رحمة اهلل تعالى أبو حسن من مدينة النصرة, مورف  نفـسيأقدم لكم  
 سنم. ٣٨وعمري 

 له و بركاته. ای انصار خدا! ای مؤمنین! سالم علیکم و رحمة ال
، راست (2)بسم الله الرحمن الرحیم: )بگو: عمل كنید، خدا و پیامبرش و مؤمنان اعمال شما را خواهند دید(

 گفت خداوند بلندمرتبه(.
حسن از شهر بصره  ی محتاج به رحمت خدای متعال، ابوكنم: من بندهخودم را خدمت شما معرفی می

 سال دارم. ۳۸هستم، كارمندم و 

َنذذاتكم على  أود يف النذذدء أح أقذذدم لكم تحيذذة مل هذذا اححرتام واإل نذذار واإلعجذذاب على
السذذذيد املنجل صذذذاحي العلم  عقيدتكم وصذذذرب م على األَو يف دني اهلل ويف الدفاع عن قعذذذية

بكم وبب  م من امل منني إح شذذاء اهلل تعالى,  الوافر والنور الناهر أحمد الحسذذن نصذذر  اهلل وأعز 
عليم من حكام السذذذوء وعلماء العذذذةل وخونة اهلل ورسذذذولم وأهل  مر  على من رلمم وببىوأرهر أ

 
 . 1٠٥التوبة:  -1
 . 1٠٥توبه:  - 2
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وَح ﴿بذتذم األههذار ومن سذذذذذار يف ر ذابهم وحذها حذهوهم من املنذافقني واملذأدورين من الذهينو  ي ِريذد 
ِتمُّ ن وِرِ  َوَلْو َ ِرَ  الَْكافِ  ْفَواِهِهْم َوا ة  م 

َ
ِ ِبأ ْبِح  وا ن وَر ا ة وحَ ِلي   .(1)﴾ر 

مایلم در ابتدا سالمی سرشار از احترام و تعظیم و تجلیل و تحسین تقدیم كنم. به شما بابت ثبات قدم بر 
تان و صبری كه در راه خدا بر آزار و اذیت دارید و بابت دفاع از موضوع سید معظم صاحب علم وافر و نور عقیده

دهد و با شما و دیگر مؤمنین، عزیزش گرداند ان شاء الله كننده احمد الحسن كه خداوند ایشان را یاری خیره
تعالی، و امرش را بر كسانی از حاكمان بد عمل و علمای گمراه و خائنین به خدا و رسولش و خاندان پاكش و 

اند، چیره گرداند و همچنین بر پیروان آنها از كسانی كه همراه شما هستند، كه بر او ظلم و ستم روا داشته
هایشان خاموش كنند ولی خدا خواهند نور خدا را با دهانشان؛ همان كسانی كه )میخوارانو جیره منافقین

 .(2)ی نور خویش است، اگر چه كافران را خوشایند نیاید(كامل كننده

على يذديذم, وأحيذا بذم  أقول: الحمذد هلل الذهي أَل  صذذذذذدور قوم م منني بمن رهر نور العلم الربذاني
حي , سذنن أهل النذت)ع( وهريقتهم ومههنهم الحق, الهي أراد لم أهل النحاق أح سذنن اإلسذةم الصذ 

هلل الذهي فعذذذذحهم وأسذذذذيذادهم من علمذاء العذذذذةلذة وأرهر حقيقتهم  ينبم  وينذدرس, فذالحمذد
 العذالم الرباني السذذذذيذد أحمذد الحسذذذذن نصذذذذر  اهللو الهي أرهر الحق حقذاخ والنذاهل املمزية على يد

إَح أح يسذ نحر  ى الحرووو وأنار للم منني هريق الحق والصذوابو فة مرابةباهةخو ووضذع النقات عل
وقواهم ويتعذذذذذامنوا رمم  أهذل النذاهذل والنحذاق وديو  الظةم والجهذل والتجهيذل  ذل دهودهم

بز  نورها على يد السذذذذيد أحمد الحسذذذذن,  تناين مهاهنهم واختةفهم على هم  معالم الحق اليت
وإسذذذذكذات صذذذذوت الحق الذهي زلزل األرُ تحذت أقذدامهم  ربتذموأح يجنذدوا  ذل هذاقذاتهم ملحذا

 القناع عن ودوههم القنيحة. وفعحهم على املأل و شف

گویم: سپاس خدایی را كه گروه مؤمنین را با كسی كه نور علم رّبانی را به دستش ظاهر ساخت خوشنود می
مذهب حق آنها را را زنده كرد؛ های اهل بیت )ع( و طریق و های صحیح اسالم و سّنتساخت و با او سّنت

خواستند محو و نابودش سازند. سپاس خدایی كه آنها و اربابان آنها از علمای همان چیزی كه اهل نفاق می
آور آنها را به دست عالم رّبانی سید احمد الحسن كه خداوند یاریش گمراه را برمال و رسوا نمود و واقعیت شرم 

طل را باطل، نمایان ساخت و هر چیز را سر جای خودش قرار داد و راه حق كند؛ همان كس كه حق را حق و با
و صواب را برای مؤمنین روشن نمود؛ پس جای شگفتی نیست كه اهل باطل و نفاق و لشکریان تاریکی و ظلم 

 شان با یکدیگر بر محوشان و تفاوت و جهل تمام نیرو و توان خود را به كار گیرند و به رغم اختالف مذاهب
 

 . 8الصف:  -1
 . 8صف:  - 2
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قسم شوند، و تمام پیمان و همهای حقی كه نور آن به دست سید احمد الحسن تابیدن گرفته است همنشانه
هایشان را به لرزه در توش و توان خود را برای جنگ با او و به خاموشی كشاندن صدای حقی كه زمین زیر گام

 ان برداشته است، تجهیز كنند. شی زشتی مردم رسوا ساخته و نقاب از چهرهآورده و او را برای همه

 أيها األخوة امل منوح ...

وأسذذأل  لقد تابعت قعذذية السذذيد أحمد الحسذذن منه بداياتها, و نت اقت   تنكم وأقرأها
هذها األمر العظيم ... فكذانوا  األخوة امل منني الذهين يييعونهذا يف سذذذذذاحذة أم الربوم يف العشذذذذذار عن

منبقة حي الزهراء لةسذَتادة والتنور, ولكن  نار ة يفيرشذدون  إلى التودم إلى حسذذنذتكم امل
اهلل( وَنط هميت, حا  اح ما  اح من الحملة اليت شذذذنها  لألسذذذف فقد أقعدني الشذذذيباح )لعنم

ضذذد م, واعتقال العشذذرات من خ ة امل منني املتنورين بالنور اإللهي, وهدم  نظام العناسذذذني الجدد
إعةمية  بة أزحم حزب الشذذيباح, وما رافق َل  من حملةاهلل الهي أسذذ  على التقوو بواسذذ  بذت

الددال )حاشذذا (, ولكن  مسذذعورة هدفت إلى تشذذويم صذذورة السذذيد أحمد الحسذذن وإرهار  بمظهر
يعرفوح من هم الددالوح فعةخ وحسذذذينا  هيهات .. فنور الشذذذم  ح يحجي ببربال, وبات الك  وح

 .اهلل ونعم الو يل

 مؤمن....ای برادارن 
آوردم و های شما را به دست میام. كتاب من ماجرای سید احمد الحسن را از همان ابتدای پیگیر بوده

ی این امر عظیم حضور دارند تقاضا دارم.... آنها برای فزونی خواهی خواندم و از برادران مؤمنی كه در صحنهمی
الزهرا راهنمایی كردند ولی متأسفانه شیطان كه  ی حّی ی مبارک شما در منطقهو طلب نور، مرا به حسینیه 

ها تن ی نظام عباسی نوین به شما و دستگیری دهلعنت خدا بر او باد، ِهّمتم را ُكند كرد تا این كه ماجرای حمله
ی خدا كه براساس تقوا بنیان نهاده شده از برترین مؤمنانی كه با نور الهی تابان گشته بودند پیش آمد و آن خانه

واری ی اینها همراه بود با كارزار تبلیغاتی دیوانهی تیرهاِی قماِر حزب شیطان ویران گشت. همهود به واسطهب
كه هدفش زشت جلوه دادن صورت سید احمد الحسن و معرفی ایشان به عنوان مظهر دّجال بود )حاشا از 

های واقعی، چه دانند كه دّجالیاری میماند، و اكنون بسایشان( ولی هیهات.... نور خورشید در بند غربال نمی
 كسانی هستند؛ حسبنا الله و نعم الوكیل.
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واضذحة أمامي بعد  أيها امل منوح ... لقد أضذاء نور السذيد أحمد الحسذن البريق لي, وبدت معاملم
اهلل على قناعة بأح السذذيد أحمد  الح ة والعذذياع اليت  نت أعذشذذها فيما مىضذذ, وأصذذنحت بحمد

صذذذذرات مسذذذذتقيم, وأح    اخ من علماء ومرادع هها  لم رباني يهدي إلى الحق والىالحسذذذذن هو عا
السذذذذماء منهم خردت الحتنم وإليهم تعود ومصذذذذ هم إلى المزي  الزمن ما هم إح شذذذذر علماء تحت

 يف الدنيا وايخرة إح شاء اهللو )إنم سميع مجذي(. والمسراح املنني

را برای من روشن ساخت و پس از آن كه در گذشته در حیرت و  ای مؤمنان!.... نور سید احمد الحسن راه
ام كه سید احمد الحسن زیستم، چراغ روشنی در برابر من قرار داد و شکر خدا اكنون متقاعد شدهتباهی می

نماید، و بسیاری از علما و مراجع این زمان، بدترین یک عالم رّبانی است كه به حق و به صراط مستقیم راه می
گردد و عاقبت آنها خواری و شود و به سوی خودشان بازمیاند كه فتنه از آنها خارج میی زیر آسمانعلما

 گو است.خسارت آشکار در دنیا و آخرت است، ان شاء الله؛ كه او شنوای پاسخ

توضحوح أدوبتها لي   أيها اإلخوة .. إح لي عدداخ من األسئلة واملةحظات واحستحسارات أتمىن لو
)....( وأهمها  على بريدي احلكرتوني ل موقعكم على احنرتنت أو تتكرموح بإرسذذذذال الردمن خة
 ما يلي:

تان در اینترنت برایم برادران.... من چند سؤال و نکته و استفسار دارم كه امیدوارم پاسخ آنها را از طریق سایت
 باشد:ترین آنها به شرح زیر میفرستید. مهمام )....( بشرح دهید و یا لطف كنید و آنها را به پست الکترونیکی

بم تنصذذذذحوني يف رذذل الظروو الراهنذذة ؟ ومذذا هي أهم الوادنذذات اليت يننبي على م لي  -1
 احضبةع بها ؟ وبم يمكن  خدمة قعية السيد أحمد الحسن ؟

واجباتی كه فردی مانند ترین تکالیف و در شرایط حساس كنونی چه نصیحتی برای من دارید؟ و مهم - ۱
 توانم به موضوع سید احمد الحسن خدمتی برسانم؟من باید در آن توانا شود كدام است؟ و من چطور می

محعذذذور   حاولت إح أسذذذجل يف موقعكم ولكن  انت تظهر لي عنارة تحيد إح ال سذذذجيل  -2
 . احنرتنت وأنا أريد ال شرو بمدمة قعذتكم املنار ة من خةل موقعكم على

گفت ثبت نام ممکن شد كه میای برایم ظاهر میسعی كردم در سایت شما ثبت نام كنم ولی جمله - ۲
 تان خدمتی به فعالیت مبارک شما داشته باشم.خواهم از طریق سایت اینترنتینیست. من می
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 حا بمجرد النقا  حول  تعرفوح إح    اخ من القوم ي لهوح هنل العصذذر )......( وح يقنلوح -٣
أو التقليد وما إليها من مسذميات, وبعع  )الحوزة( أو املردعية علمم وأحقيتم بزعامة ما يسذمى بذذذذذذ 

يسذذذذلكوح إلى اهلل .. فكيف أتعذذامذذل مع ه حء ؟  يف  ه حء أنذذاس مذذافلوح ح يعرفوح  يف
مع العلم إن  قد وادهت فيما مىضذذذ بعع املشذذذا ل مع نحر  يمكن  تحري  عقولهم الجامدة ؟

السذذذذمرية واحتهامات أَناء محاوحتي تنويرهم وتيياح أحقية السذذذذيد أحمد  عرضذذذذت إلىمنهم وت
 بالقيادة والزعامة الدينية والدنيوية وأح ح أحد يدانيم يف العلم واملعرفة.  الحسن

ر پرستند و حتی اندكی مناقشه ددانید كه بسیاری از مردم، ُهَبل زمانه )...( را تا سر حّد الوهّیت میمی - ۳
چه كه »حوزه« یا مرجعیت یا تقلید و دیگر اسامی نامیده باب علم و حقانیت او در خصوص زعامت او بر آن

دانند چگونه راه به سوی خدا بپیمایند.... من با این تابند. برخی از این مردمان غافلند و نمیشود را برنمیمی
های منجمد آنها را به توانم عقلهم؟ چگونه میافراد چگونه تعامل داشته باشم و چه رفتاری از خود نشان د

هایی حركت و جنبش وادارم؟ با توجه به اینکه من در گذشته با چند تن از آنها مشکل داشتم و در جریان تالش
كه برای روشن ساختن آنها و بیان حقانیت سید احمد الحسن در رهبری و زعامت دینی و دنیوی و این كه كسی 

 هایی زده شد.رسد داشتم، مورد تمسخر قرار گرفتم و به من تهمتگرد ایشان نمی در علم و معرفت به

لديكم رسالة عملية  أنا أؤدي فرائو اس ناداخ إلى ما علمتم من فتاوو السذستاني, ولم أدد  -٤
املتعلقة بها, فما هو رأي السذذيد املنجل  توضذذ  أحكام الصذذةة وسذذائر العنادات وتحاصذذيل املسذذائل

 مجزية ؟ سن يف َل  ؟ وهل إح عناداتيأحمد الح

ی عملی دهم و از شما رسالهام، واجباتم را انجام میچه از فتواهای سیستانی آموختهمن با استناد به آن  -  ۴
كه در آن احکام نماز و سایر عبادات و شرح مسایل مربوط به آن توضیح داده شده باشد نیافتم. سید گرامی 

 چه نظری دارد؟ و آیا عبادات من صحیح است یا خیر؟احمد الحسن در این خصوص 

َل , وأردو   أردو أح تنوروني وتوضذذذذحوح لي ما سذذذذألتكم عنم, فأنا واهلل يف أم  الحادة إلى
بالهداية والتوفيق, وأنا بانتظار  منكم يف المتام أح تسذذألوا السذذيد أحمد الحسذذن الدعاء لي وألهلي

خ اخ عن أهذذل بذذذت نيينذذا محمذذد)ص( وأنذذالكم اهلل  دوابكم أيهذذا امل منوح األخيذذار, دوزيتم
 .دزاء على نصرتكم لولدهم العالم الرباني السيد أحمد الحسن نصر  اهلل شحاعتهم
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چه از شما پرسیدم را برایم آشکار سازید، كه والله من نیاز مبرمی به آن كنم مرا روشن كنید و آنخواهش می
ام به جهت هدایت و كنم از سید احمد الحسن بخواهید برای خودم و خانوادهدارم. در پایان از شما خواهش می

اهل بیت پیامبرمان حضرت محمد )ص( توفیق دعا كند. منتظر جواب شما هستم ای مؤمنین برگزیده! از 
تان نسبت به فرزندشان عالم رّبانی سید احمد الحسن كه خداوند یاریش پاداش خیر یابید، و در پاداش به یاری

 كند، خداوند شما را به شفاعت آنها نایل گرداند. 

رفوح الوَقى, وممن ي شذذذ  دعلنا اهلل وإيا م من املتمسذذذكني بحنل أهل النذت املتني وعروتهم
الشذذريف( ... وَل  لعمري هو الشذذرو الرفيع, والسذذةم  بنصذذرة موحنا القائم )عجل اهلل تعالى فردم

 .عليكم ورحمة اهلل وبر اتم
 أخو م أبو حسن النصري

زنندگان به ریسمان استوار اهل بیت و دستاویز محکم آنها و جزو كسانی كه به خداوند ما و شما را جزو چنگ
گردند قرار دهد.... به جان خودم سوگند كه این شرافتی است بزرگ و ئم )ع( مشّرف میمان قایاری موالی

 بلندپایه. والسالم علیکم و رحمة الله و بركاته. 
 برادر شما ابوحسن البصری 

 الجواب: بسم اهلل الرحمن الرحيم

 .الحمد هلل رب العاملنيو وصلى اهلل على محمد وآلم األئمة واملهديني وسلم تسليماخ 

 السةم عليكم أخي العزيز ورحمة اهلل وبر اتم.

 وفق  اهلل أخي لكل خ و وهنذئاخ ل  الوحية والهداية إلى الحق ونصرتم.

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

 الله و بركاته. برادر عزیزم! سالم علیکم و رحمة
 خداوند شما را بر هر خیری موفق بدارد. والیت و هدایت به حق و یاری آن، بر شما خوش و گوارا باد.
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: ننصذح  بال سذل  بسذةخ العلم وأدلة الدعوة اليمانية املنار ة لكي تسذتبيع أح تنشذر 1ت س
 الدعوة وتدافع عنها بالدليل والربهاح.

 الحق ونشر  وفع  الناهل ورموز .واهم  ء ايح هو نصرة 

ی دعوت مبارک یمانی تا بتوانی كنیم به مسّلح شدن به سالح علم و ادّلهشما را نصیحت می  -۱پاسخ سؤال  
ترین چیز یاری رساندن حق و نشر آن و دعوت را منتشر سازی و با دلیل و برهان از آن دفاع نمایی. اكنون مهم

 اشد.برسوا كردن باطل و سران آن می

: بالنسذذذنة إلى ال سذذذجيل يف مرفة أنصذذذار اإلمام املهدي على برنام  النالتوا أو يف منتدو 2ت س
أنصذذذذذار اإلمذام املهذدي )ع( .... فة اعتقذد أح ال سذذذذجيذل مبلق ايح .... ويمكنذ  مراسذذذذلذة اإلخوة 

 املشرفني بهها الصدد.

وگوی ر برنامه پالتاک یا در تاالر گفتدر خصوص ثبت نام در اتاق انصار امام مهدی )ع( د -۲پاسخ سؤال 
توانید در این كنم كه در حال حاضر ثبت نام بسته شده باشد... شما میانصار امام مهدی )ع(.... گمان نمی

 خصوص با برادران مسؤل ارتباط داشته باشی.

: بذالنسذذذذنذة إلى ه حء النذاس ربمذا يودذد فيهم     من املمذدوعني ويمكنذ  أخي أح  ٣ت س
هم بكةم أهذل النذذت)ع( ونهجهم وأخةقهم وتيني لهم ابتعذاد فقهذاء آخر الزمذاح عن نه  تذه ر

محمذد وآل محمذدو و ذهلذ  تيني لهم إتنذاع السذذذذيذد أحمذد الحسذذذذن للقرآح والعرتة والنه  القويم 
 ملحمد وآل محمد)ع(.

شود و شما ای خوردگان زیادی یافت در خصوص این افراد، چه بسا در میان آنها فریب -۳پاسخ سؤال 
توانی گفتار اهل بیت )ع( و روش و اخالق آنها را به ایشان یادآور شوی و دورِی فقهای آخرالزمان از برادرم! می

منهج محمد و آل محمد )ع( را برای آنها تبیین نمایی. همچنین پیروی سید احمد الحسن از قرآن و عترت و 
 شکار سازی. راه استوار محمد و آل محمد )ع( را برای آنها آ

ولكن املسذذذذذألذة املهمذة أخي هي أح يتودذم اإلنسذذذذذاح أوحخ إلى اهلل تعذالى ويبلذي منذم أح يوفقذم 
لهداية الناس ونصذرة الحق وفعذ  الناهل ... وأح يبلي من اهلل تعالى أح ح يكلم إلى نحسذم هرفة 

 عني .. فة حول وح قوة إح باهلل العلي القدير.
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ی اول به سوی خدای متعال توجه كند و به دارد این است كه انسان در وهلهی مهمی كه وجود ولی مسئله
او روی آورد و از او تقاضا كند كه در هدایت مردم و یاری دادِن حق و رسوا نمودن باطل توفیقش دهد.... و از 

یرو و قّوتی ی چشم بر هم زدنی به خودش وامگذارد.... كه هیچ نخدای متعال بخواهد كه او را حتی به اندازه
 جز به خدای علّی قدیر نیست. 

 : أخي العزيز ح يجوز تقليد أي شمص م  املعصوم. ٤ت س

 برادر عزیزم! تقلید از هیچ فرد غیر معصومی جایز نیست. -۴پاسخ سؤال 

وبالنسذذنة إلى األحكام الشذذرعية فقد أصذذدر السذذيد أحمد الحسذذن دزئني من  تاب )شذذرائع 
قع أنصذذذذار اإلمام املهدي )ع( و هل  هناا دزءاح من  تاب )الجواب اإلسذذذذةم( وتجدهما على مو

 املن ( وفيم     من األدوبة على أسئلة فقهية. وفق  اهلل لكل خ  وصةخ ونسأل  الدعاء.
 أنصار اإلمام املهدي )مكن اهلل لم يف األرُ( -اللجنة العلمية      

توانی آنها را در سایت تاب )شرایع االسالم( كه میدر خصوص احکام شرعی، سید احمد الحسن دو جلد از ك
های روشنگر بر بستر امواج« كه در آنها تعداد زیادی انصار امام مهدی )ع( بیابی و نیز دو جلد از كتاب »پاسخ

پاسخ به سؤاالت فقهی درج شده، منتشر كرده است. خداوند شما را بر هر خیر و صالحی موفق بدارد. از شما 
 داریم. التماس دعا

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

****** 

 : این كه امام مهدی خاتم ائمه است، چه معنا و مفهومی دارد؟ ۳۷۹پرسش 

رواية تقول أح اإلمام محمد بن الحسذذذذن )ع( بأنم خاتم األئمة الباهرينو  : وردت٣7٩السذذذذ ال/  
األ رم)ص(و وَ ر السيد أحمد  تحيد أنم ح نل بعد الرسول  ووردت  لمة خاتم النييني يف القرآح

واملهديني تم ختم الرسذالة السذماوية قاصذداخ أنم ح يودد بعدهم  الحسذن يف بعع  تنم أنم باألئمة
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األمر. السذذذذ ال هو:  يف تكوح  لمة خاتم تحيد عدم ودود شذذذذمص بعد النل  أحد فهم ختام
 عدم ودود إمام بعد اإلمام محمد بن الحسن )ع( ؟ نردو الجواب.األئمة واملهديني وح تحيد يف  وبعد

 اإلمارات -املرسل: أبو محمد 

ی خاتم النبیین ی اطهار است. كلمهگوید امام محمد بن الحسن )ع( خاتم ائمهروایتی وارد شده است كه می
دارد. سید احمد الحسن كند كه پس از رسول اكرم )ص( پیامبری وجود نهم كه در قرآن آمده است، بیان می

یابد به این معنا كه پس از آنها هایش آورده است كه با ائمه و مهدیین رسالت آسمانی خاتمه میدر برخی كتاب 
ی خاتم به معنای عدم وجود ی این امر هستند. سؤال این است: چگونه كلمهكسی وجود ندارد و آنها خاتمه

است ولی به معنای عدم وجود امامی پس از امام محمد بن  شخصی پس از پیامبر و پس از ائمه و مهدیین
 باشد؟ لطفًا جواب دهید.الحسن )ع( نمی

 امارات  -فرستنده: ابومحمد 

 الجواب: بسم اهلل الرحمن الرحيم

 الحمد هلل رب العاملنيو وصلى اهلل على محمد وآلم األئمة واملهديني وسلم تسليماخ.

 ورحمة اهلل وبر اتم.السةم عليكم أخي العزيز 

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

 برادر عزیزم! سالم علیکم و رحمة الله و بركاته.

اإلرسذذال من  اعلم أخي وفق  اهلل؛  ما أح الرسذذول محمداخ)ص( قد ختم الننوة السذذابقة وفت   
و فكهل  - ما أوضذذذحم السذذذيد أحمد الحسذذذن يف  تاب الننوة الماتمة   -دديدو وبمعىن آخر 

اإلمذام املهذدي )ع( يف مرتنذة معينذة هو خذاتم ملقذام اإلمذامذة اليت هي لةئمذة احَ  عشذذذذر)ع( وفذات  
 ر من َريتم.إلمامة دديدة وهي )الهداية(و فاإلمام املهدي )ع( أيعاخ مرِسل للمهديني احَ  عش

برادرم، خداوند توفیقت دهد! بدان، همان طور كه حضرت محمد )ص( نبّوت سابق را خاتمه داد و ارسال را 
ـ امام مهدی )ع( طور كه سید احمد الحسن در كتاب نبّوت خاتم شرح داده استهماناز نو آغاز كرد، از سویی ـ

ی اثنی عشر )ع( ِم مقاِم امامتی است كه برای ائمهباشد و ایشان خاتای مشخص همین گونه مینیز در درجه
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ی باشد؛ پس امام مهدی )ع( نیز فرستنده ی امامتی جدید است كه همان »هدایت« میباشد و گشایندهمی
 باشد. اش میگانه از ذریهمهدیین دوازده

)إح َلذ  أمر  ولذهلذ  ورد عن أم  امل منني )ع( مذا معنذا  عن األمور اليت تكوح بعذد القذائم )ع(: 
 مو ول إليم(.

از همین رو از امیرالمؤمنین )ع( در مورد امور بعد از قائم روایتی وارد شده كه مضمون آن چنین است: »آن 
 امر موكول به او است«.

 و هل  ورد عنهم)ع(: )يدعو إلى أمر م  الهي  اح(.

 «.ندکدعوت می  بود  است چبم چیزی میر از آحو نیز از آح ایشاح وارد شد  است: »

 و هل  ورد عنهم)ع(: )يأتي بأمر دديد على العرب شديد(.

 «.یدآبا امر ددیدی کم بر عرب سمت و شدید است می»و همچنین: 

 و هل  ورد عنهم)ع(: )إَا قام القائم دعا الناس إلى أمر قد خحي وضل عنم الجمهور(.

ی ردم را به امری كه مخفی بوده است و تودهو نیز از ایشان )ع( نقل شده است: »وقتی قائم قیام كند، م
 كند«. اند دعوت میمردم آن را فراموش كرده

 و هل  ورد عنهم)ع(: )يدعو إلى أمر من أقر بم هدي ومن أنكر  ضل وموو(.

یابد و هر كس آن را انکار كند به كند كه هر كس به آن اقرار كند هدایت میو نیز: »به امری دعوت می
 شود«.د و گمراه میافتضاللت می

 ومن املعلوم أح العةل ح يتحقق إح بإنكار إمامة من نصنم اهلل تعالى.

و واضح است كه گمراهی فقط با انکار امامِت كسی كه خدای متعال او را نصب فرموده است، محقق 
 شود.می
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وعلى العرب  فمذا هو َلذ  األمر الذهي يذدعو إليذم القذائم )ع( والذهي هو م  الذهي  ذاحو وأنذم دذديذد
 شديد .... الخ ؟؟؟

باشد؛ چیزی خواند؟ چیزی غیر از چیزی كه قبال بوده است، میمی چه چیزی است كه قائم )ع( به آن فرا
 كه جدید است و بر عرب شدید و ....؟

بالحت   -فقد بني السذذيد أحمد الحسذذن يف  تاب )الننوة الماتمة( بأح هناا فرقاخ بني )الماَتم( 
 .-بالكسر  -ماِتم( وبني )ال -

سید احمد الحسن در كتاب نبّوت خاتم تشریح نموده است كه بین خاَتم )با فتحه( و خاِتم )با كسره( تفاوت 
 وجود دارد.

أي أنم وسذط بني أمرينو أي بني الرسذالة من اهلل والرسذالة  -بالحت    -فالنل محمد)ص( )خاَتم( 
أي إنم آخرهم أي آخر من أرسذذل من قنل اهلل  - بالكسذذر -من محمد)ص(و وهو)ص( أيعذذاخ )خاِتم( 

 مناشرة.

حضرت محمد )ص( »خاَتم« )با فتحه( است یعنی آن حضرت میان دو امر قرار دارد: بین رسالتی از جانب 
خدا و رسالتی از جانب محمد )ص(. ایشان همچنین »خاِتم« )با كسره( است یعنی آن حضرت آخریِن آنها 

 باشد كه به طور مستقیم از سوی خدا فرستاده شده است.است؛ یعنی آخرین كسی می

 فكهل  اإلمام املهدي )ع( )خاَتم( أي وسط بني أمرينو بني أمر اإلمامة وبني أمر الهداية.

 امام مهدی )ع( نیز »خاَتم« است یعنی وسط دو امر قرار دارد: بین امر امامت و امر هدایت.

األئمذة احَ  عشذذذذر وهو فذات  الهذدايذة أي إمذامذة املهذديني احَ  و ذهلذ  هو )ع( )خذاِتم( أي آخر 
 عشرو فهو )ع(  جد  املصبحى)ص( )الماتم ملا سنق والحات  ملا استقنل(.

ی هدایت یعنی گانه است و ایشان گشایندهی دوازدهباشد یعنی آخریِن ائمهایشان همچنین »خاِتم« می
براین حضرت )ع( مانند جدش مصطفی )ص( است: »الخاتم لما سبق باشد. بناگانه میامامت مهدیین دوازده

 گشای آیندگان(.و الفاتح لما استقبل« )خاتم بر گذشتگان و راه
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فذالروايذة اليت تقول إح اإلمذام املهذدي )ع( هو آخر األئمذة)ع( أي آخر احَ  عشذذذذر الذهين هم لهم 
املهدي )ع(و فة تدل على أنم ح أئمة بعد    مقام يمتلف عن مقام املهديني احَ  عشذر من َرية اإلمام

 )ع(و وح تدل على نحي إمامة املهديني من َرية اإلمام املهدي )ع(.

گوید امام مهدی )ع( آخریِن ائمه )ع( است بر این داللت دارد كه ایشان آخریِن دوازده نفری روایتی كه می
امام مهدی )ع( دارند، و به این معنی نیست كه بعد   گانه از نسلاست كه مقامی متفاوت از مقام مهدیین دوازده

ی امامت مهدیین از نسل امام مهدی )ع( آن حضرت )ع(، امامی وجود ندارد. این روایت همچنین نفی كننده
 باشد.نمی

 والكةم هويل وأردو أح يكوح بما تقدم  حاية.

 وفق  اهلل لكل خ  وصةخ.
 ام املهدي )مكن اهلل لم يف األرُ(أنصار اإلم -اللجنة العلمية          

 الشيخ نارم العقيلي

 چه ارائه شد كفایت كند. سخن در این باب بسیار است و امیدوارم آن
 خداوند شما را بر هر خیر و صالحی موفق بدارد.

 انصار امام مهدی)ع( )خداوند در زمین تمکینش دهد( -هیأت علمی 
 شیخ ناظم عقیلی

****** 

 ابوبکر و برخی روایات و شوری  یسؤاالتی درباره: ۳۸۰پرسش 

 : السةم عليكم ورحمة اهلل وبر اتم.٣٨٠الس ال/ 

سذذذذيدي وحجيت أحمد الحسذذذذن علي  الصذذذذةة والسذذذذةم ... دئت  واهلل حائراخ يف بعع األمور 
 متمنياخ من  الرد عليها.

 سةم علیکم و رحمة اهلل و برکاتم.
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الحسن! درود و سالم بر شما باد.... در حالی كه در برخی امور والله سرگشته و سرور و حجت من، احمد 
 ام و به پاسخ شما بر آنها چشم امید دارم.ام به سوی شما آمدهحیران شده

 أما هه  األمور فهي: 

)َم  إح أخي من مههي أهل السذذذذنة و نت أتحد  معم عن ما فعل أبو بكر مسذذذذتدحخ بكتاب
 تاب يستدل الوقائع من   ي أهل السنة  النماريو مسلم.اهتديت(و وهها الك

 این امور عبارت است از:
ی برادر من بر مذهب اهل سّنت است. من با استناد به كتاب »ثم اهدیُت« )آنگاه هدایت شدم(، با او درباره

اب بخاری و های اهل سّنت مانند كتكردم. این كتاب وقایع را مستدل به كتاب وگو میكارهای ابوبکر گفت
 كند.مسلم بیان می

والرسذذول )صذذلى اهلل  فقلت ألخي أنم أبو بكر حارب املسذذلمني الهين امتنعوا من إقامة الز اةو
وقتذل  ذل من قذال ح إلذم إح اهلل  عليذم وعلى آلذم وسذذذذلم األئمذة منهم واملهذديني( نهى عن محذاربذة

ام شذذذرعية فلماَا القرآح أمر بقتل قائةخ أنم هه  أحك مسذذذتدحخ بك ي النماري ومسذذذلمو فرد علي  
 الزاني املحصن املسلم ؟

با استناد به كتاب بخاری و مسلم به برادرم گفتم ابوبکر با مسلمانانی كه از پرداخت زكات خودداری كردند، 
جنگ نمود و حال آن كه پیامبر )ص( از جنگ و قتال هر كس كه ال اله اال الله بگوید نهی نموده است. او در 

به من گفت كه اینها احکام شرعی است، پس چرا قرآن به كشتن زناكار محصن مسلمان دستور داده  پاسخ
 است؟ 

وسذلم األئمة  أردو من  التوضذي  على هه  املسذألةو وإح  اح الرسذول )صذلى اهلل عليم وعلى آلم
 نافقني ؟اهلل وصةتم عليم امل منهم واملهديني( نهى عن َل  فلماَا يقاتل اإلمام املهدي سةم

كنم در این خصوص توضیح دهید و تبیین نمایید اگر پیامبر )ص(  از این امر نهی نموده از شما خواهش می
 جنگد؟ است، چرا امام مهدی )ع( با منافقین می
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َذت مع أمي بذدعوتذ  وهي حذائرة وتذدعو الذدعذاء ولكنهذا دذاءت لي بنعع2س األحذاديذ  لم  : تحذد
األحادي : قال رسذذذذول اهلل)ص( يف حدي م عن ليلة املعرات, قال  أعرو ماَا سذذذذيكوح الردو ومن هه 

أح أخرت من صذذذذلنم أحد عشذذذذر مهدياخ  لهم من َريت  من النكر النتول,  تعالى ....: )وأعبيت 
ــیمنهم يصذذذذلي خلحم   وآخر ردل ودوراخ,  ابن مريم, يمأل األرُ عدحخ  ما ملئت منهم رلماخ  عیسـ

 بم املريع(. العةلة, وأبرئ بم من العمى, وأشحيأنجي بم من الهلكة, وأهدي بم من 

كرد ولی چند حدیث به من ی دعوت شما با مادرم صحبت كردم. وی متحّیر بود و دعا میدرباره - ۲سؤال 
ی دانستم پاسخ آنها چیست. از جمله، این حدیث: پیامبر خدا )ص( در حدیثش دربارهعرضه نمود كه من نمی

فرمود: ».... ای محمد! به تو كسی را عطا كردیم كه یازده راهنما از نسل او خارج  شب معراج گفت: حق تعالی
خواهم كرد كه همگی از نسل تو، از زهرای بتول است. آخرین آنها مردی است كه پشت سر او عیسی بن مریم 

ی او مردم به وسیله  كند پس از آن كه از ظلم و ستم پر شود، و منگزارد، و زمین را پر از عدل و داد مینماز می
ی او مردم را هدایت خواهم كرد و با او كوران را بینا و بیماران را شفا را از هالكت نجات خواهم داد و به واسطه

 خواهم داد«.

ويف حذديذ  آخر: )األئمذة من بعذدي اَنذا عشذذذذرو أولهم أنذت يذا علي وآخرهم القذائم الذهي يحت  اهلل 
 ومباربها(.تعالى َ ر  على يديم مشارق األرُ 

شان تو هستی، ای علی! و آخرین آنها قائم است و و در حدیث دیگر: »امامان بعد از من دوازده نفرند، اولین
 او همانی است كه خدا به دست او شرق و غرب زمین را فتح خواهدنمود«.

سذذماء وأيعذذاخ: عن دابر بن عند اهلل األنصذذاريو قال: )دخلت على فاهمة)ع( وبني يديها لوخ فيم أ
القائم, َةَة منهم محمد وأربعة منهم علي صذذلوات  األوصذذياء من ولدها, فعددت اَ  عشذذر آخرهم

 اهلل عليهم أدمعني(.

 فماَا سيكوح الرد يا سيدي على م ل هه  األحادي  ؟

ای هگوید: »بر فاطمه)ع( وارد شدم و پیش روی او لوحی بود كه در آن نامو نیز: جابر بن عبدالله انصاری می
اوصیا از فرزندان آن حضرت نوشته شده بود. دوازده تن را شمردم كه آخرین آنها قائم بود. سه تایشان به نام 

 شان باد«. محمد و چهار تایشان به نام علی بودند كه سالم و صلوات خداوند بر همه
 آقای من! بر مثل چنین احادیثی، چه پاسخی وجود دارد؟
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واملهديني( َ ر  أنم الرسذذول )صذذلى اهلل عليم وعلى آلم وسذذلم األئمة منهموأخ اخ علمنا دميعاخ  
 اإلحدو عشر مهدياخ. األئمة باحسامي وَ ر اسم أول املهديني لكنم لم يه ر أسامي

دانیم كه پیامبر )ص(  امامان را به اسم نام برده و نام نخستین مهدیین را هم بیان كرده در انتها همه می
 ی یازده مهدی را نام نبرده است. ولی ایشان اسام

 : سذيدي وحجيت وإمامي أحمد الحسذن علي  السذةمو ماَا سذيكوح ردي على أهل السذنة٣س
القرآنيذة  إح  ذذانوا يقولوح بذذأح خةفذذة أبو بكر وعمر وع مذذاح صذذذذحيحذذمو مسذذذذتذذدلني بذذاييذذات

ْمرِ ﴿ الكريمةو وهي: بسذذذم اهلل الرحمن الرحيم
َ
ْم يِف األ اِوْره  وَرو  ﴿وأيعذذذاخ:  و(1)﴾َوشذذذَ ْم شذذذ  ه  ْمر 

َ
َوأ

مْ   .صدق اهلل العظيم (2)﴾بَذَْنه 

آقا و حجت و امام من! احمد الحسن، سالم بر شما باد. وقتی اهل سّنت با استدالل به آیات قرآن   -  ۳سؤال  
گویند خالفت ابوبکر و عمر و عثمان درست بوده است، چه پاسخی بدهم؟ طبق این آیه: بسم الله كریم می

(. 4ی مشورت با یکدیگر است()و نیز: )و كارشان بر پایه  (٣)من الرحیم )و در كارها با ایشان مشورت كن(الرح
 صدق الله العظیم.

التوضذذذذي  دزاا اهلل خ اخ ... فأردو من  التوضذذذذي  علي  السذذذذةم ... هها ولكم  أردو من 
 األئمة منهم واملهديني.دزيل الشكر م  وصلى اهلل وسلم على سيدنا محمد وعلى آلم 

 الكويت -املرسل: خالد 

كنم مطلب را تشریح نمایید، علیک لطفًا توضیح دهید خداوند، به شما جزای خیر دهد... از شما تقاضا می
 السالم... از شما بسیار متشکرم و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله االئمة منهم و المهدیین. 

 كویت -فرستنده: خالد 

 
 

 . 1٥9آل عمران:  -1
 . ٣8الشوری:  -2
 . 1٥9آل عمران:  - ٣
 .٣8شوری:  - 4
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 واب: بسم اهلل الرحمن الرحيمالج

 الحمد هلل رب العاملنيو وصلى اهلل على محمد وآلم األئمة واملهديني وسلم تسليماخ.

 السةم عليكم أخي العزيز ورحمة اهلل وبر اتم.

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

 برادر عزیزم! سالم علیکم و رحمة الله و بركاته.

: أصذذذل الكةم حبد أح يكوح أوحخ يف الحجة املنصذذذي من اهلل تعالىو وعند إَناتم تكوح 1ت س
 ل أعمالم حجة وصذذحيحة وح يجوز احعرتاُ عليهاو ولم أح يقاتل أي فئة تشذذكل خبراخ على 

م َل  فة يجوز لم أصذذةخ أح ي صذذدر أي  اإلسذذةم واملسذذلمنيو وأما الهي لم تثيت حجيتم وإمامتم وتزع 
حكم مهمذذا  ذذاح صذذذذب اخو وأبو بكر مذذاصذذذذذي للمةفذذة فمن أين لذذم أح يحكم بذذإراقذذة دمذذاء 

 املسلمني؟!

ی اول، اصل و اساس كالم باید در خصوص حجت منصوب از سوی خدای تعالی در وهله - ۱پاسخ سؤال 
شود و اعتراض بر آن جایز نیست، و او این حق را اعمال او حجت و صحیح می  باشد. با اثبات این مطلب، تمام

آورد نبرد كند. ولی كسی كه حجّیت ای كه خطری برای اسالم و مسلمین به وجود میدارد كه با هر گروه و دسته
كوچک باشد داری مسلمانان هر چقدر كه و امامت او ثابت نگشته است، اصواًل روا نیست كه او بر كرسی زمام

 بنشیند. ابوبکر كه غاصب خالفت است از كجا این حق را یافت كه به ریختن خون مسلمین حکم دهد؟!

َم إح  ردم الزاني املحصذذذذن حكم شذذذذرعي َابتو فهل َيت عند أبي بكر حكم من القرآح أو 
 السنة بقتل من يمتنع عن أداء الز اة ؟!

ی شرعی است. آیا برای ابوبکر از طریق ثابت شده عالوه بر این، حکم سنگسار زناكار محصن یک حکم
 قرآن یا سّنت ثابت شده بود كه كسی كه مانع ادای زكات است را باید كشت؟!

أمذا قتذال اإلمذام املهذدي )ع( للمنذافقني والكافرين فهو لتبه  األرُ وإقذامذة دولذة العذدل اإللهيو 
ي هالي )ع( بقتال املارقني والقاسذبني ... وح يمحى علي  أح  الرسذول محمداخ)ص( قد أمر علي بن أب

الخو أضذذذذف إلى َلذ  أنذم إمذام منصذذذذذي من اهلل تعذالى فة يمكن ألحذد أح يعرتُ على أفعذالذم؛ ألنذم 
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معصذذذذوم وح يحعذل القني  والمبذأو وهذها هو أهم  ءو ف دع النقذا  إلى تنصذذذذذذي اهلل تعذالى والى 
 هو الباصي املتعدي. ومن هو المليحة الحق  ومن )ص(خةفة الرسول محمد

جنگد، با هدف پاک نمودن زمین و برپایی دولت عدل الهی این كه امام مهدی)ع( با منافقین و كّفار می
طالب )ع( را به جنگ با مارقین و قاسطین است، و بر شما پوشیده نماند كه حضرت محمد )ص( علی بن ابی

تواند ام منصوب از جانب خدای متعال بود و كسی نمیو غیره فرمان داده بود. این را هم اضافه كن كه وی ام
زند، و این بر كارهای ایشان اعتراض كند و خرده بگیرد زیرا وی معصوم است و قبیح و لغزش از او سر نمی

ترین چیز است. اكنون بحث و مناقشه به تنصیب خدای متعال و به جانشینی حضرت محمد )ص( مهم
 ق، چه كسی است و كدام یک غاصب و بیدادگر است. گردد و این كه جانشین حبازمی

: ح تعارُ أبداخ بني َ ر بعع الروايات ألسذماء األئمة احَ  عشذر)ع( وبني الروايات اليت 2ت س
ته ر املهديني احَ  عشذذذر من َرية اإلمام املهدي )ع(و فالروايات اليت تمتص به ر األئمة احَ  

لذهي هو يمتلف عن مقذام إمذامذة املهذديني من َريذة اإلمذام املهذدي عشذذذذر)ع( نذاررة إلى مقذام اإلمذامذة ا
)ع( من حذ  الحعذلو فاملهديوح أيعذاخ أئمة ولكن مقامهم دوح األئمة احَ  عشذر يقيناخو َم إح أمر 
املهديني من األسذذذذرار املمحية واليت هي من ابتةءات آخر الزماحو فقد ا تحى الرسذذذذول محمد)ص( 

شذذارة إليهم بنعع الروايات لكي يحافظوا على هها السذذر العظيمو فقد واألئمة)ع( به رهم واإل
تكلم أم  امل منني )ع( عن الحك اليت تسذذذذنق قيام القائم )ع( حا وصذذذذل إلى قيام القائم )ع( فقال: 
)وح تسذذذذألوني عن بعذد َلذ  فذإنذم قذد عهذد إلي  حنذل رسذذذذول اهلل)ص( أح ح أخرب أحذداخ بذهلذ  إح  أهذل 

 بذيت(.

گانه )ع( بیان شده است با آن روایاتی كه از ی دوازدهبین روایاتی كه در آنها اسامی ائمه - ۲خ سؤال پاس
ی گویند هیچ تعارضی وجود ندارد. روایاتی كه به بیان ائمهگانه از نسل امام مهدی )ع( سخن میمهدیین دوازده

حیث فضیلت، از مقام امامت مهدیین از نسل امام گانه )ع( اشاره دارد، ناظر به مقام امامتی است كه از دوازده
گانه است. در ی دوازدهتر از مقام ائمهباشد. مهدیین نیز امامند ولی یقینًا مقام آنها پایینمهدی )ع( متفاوت می

باشد. های آخرالزمان میها و فتنهضمن موضوع مهدیین جزو اسرار پوشیده است و این خود یکی از آزمایش
اند تا این سّر عظیم را حفظ كنند. به صورت گذرا به آنها اشاره كرده و ائمه )ع( در برخی روایات   حضرت محمد

گفت تا این كه به قیام دهد سخن میهایی كه پیش از قیام قائم )ع( رخ میی فتنه امیرالمؤمنین )ع( درباره
حبیبم رسول خدا )ص( از من پیمان گرفت قائم )ع( رسید. حضرت فرمود: »از بعد از آن از من سؤال نکنید زیرا  

 كه هیچ كس را از این موضوع باخبر نسازم مگر اهل بیتم را«. 
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 إَح فمسألة اإلمامة بعد اإلمام املهدي )ع( من األمور اليت تكتم عليها أهل النذت)ع(.

 اند، هبنابراین موضوع امامِت پس از امام مهدی)ع( موضوعی است كه اهل بیت )ع( آن را كتمان كرد

وأشذذذذذاروا إليهذا بنعع الروايذات لكي يهتذدي إليهذا امل منوح ولكي تقذام الحجذة على املعذانذدين 
 واملنافقني.

 اند تا افراد مؤمن به آن راه یابند و حجت بر معاندان و منافقان اقامه گردد.و با برخی روایات به آن اشاره نموده

 وم ها من الروايات اليت خصت املهديني باله ر. ويكحي لهل  وصية الرسول)ص( ليلة وفاتم  

در شي وفاتش و دیگر روایاتی کم در آنها از مهدیین یادی بم   )ص(در این بابو وصم ت پیامرب 
 ند.کمیاح آمد  است کحایت می

ويتحصذذذذذل أح الروايذات اليت َ رت األئمذة احَ  عشذذذذر)ع( لم تقذل بذأنذم ح إمذامذة بعذدهم بكذل 
ع بني الروايذات اليت تنص على األئمذة وبني الروايذات اليت تنص على املهذديني صذذذذراحذة بذل عنذد الجم

يتحصذذل أح هناا اَ  عشذذر إماماخ وبعدهم اَنا عشذذر مهدياخ؛ ألنم حاشذذا ألهل النذت)ع( أح ي ناقع 
  ةمهم وخصوصاخ يف أمر اإلمامة واألوصياء)ع(.

اند كه پس از اند، به صراحت تمام نگفتهانه پرداختهگی دوازدهشود روایاتی كه به بیان ائمهچنین فهمیده می
آنها امامتی در كار نیست، بلکه با جمع بین روایاتی كه بر ائمه صراحت دارد و روایاتی كه به مهدیین اشاره 

شود كه دوازده امام و پس از آنها دوازده مهدی وجود دارد؛ چرا كه از اهل بیت اند، این نتیجه استنباط مینموده
 ی امامت و اوصیا  متناقض باشد.ع( بسی دور است كه سخنان آنها با هم ، به ویژه در خصوص مسأله)

وأما أول املهديني من َرية اإلمام املهدي )ع( فقد نص الرسذذذذول محمد)ص( يف وصذذذذذتم بأنم )أول 
املهدي )ع(و امل منني( وح يصذدق هها الوصذف على أول املهديني إح أح يكوح مودوداخ قنل قيام اإلمام  

 ما  اح أم  امل منني )ع( يوصذف بأنم أول امل منني؛ ألنم  اح مودوداخ قنل إعةح رسذالة الرسذول 
 محمد)ص( فسنق الجميع بالتصديق بم ونصرتم فكاح هو )ع( وصيم ويمانيم وأول امل منني بم.

عنوان »اول ی امام مهدی )ع( با حضرت محمد )ص( در وصّیت خود، بر نخستین مهدیین از ذریه
تواند منطبق شود مگر اینکه ایشان قبل از قیام المؤمنین« اشاره فرموده و این وصف بر نخستین مهدیین نمی

طور كه امیرالمؤمنین )ع( به »اول المؤمنین« توصیف امام مهدی )ع( وجود و حضور داشته باشد، همان
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داشته و از همگان بر تصدیق رسالت و  شود؛ زیرا ایشان قبل از اعالن رسالت حضرت محمد )ص( حضورمی
نصرت آن حضرت پیشی گرفته است؛ بنابراین امیرالمؤمنین )ع( وصی پیامبر و یمانّی او و نخستیِن مؤمنان به 

 باشد. او می

وتجد تحصذذيةخ أ ث يف  تاب )الوصذذية والويص أحمد الحسذذن( أحد إصذذدارات أنصذذار اإلمام 
 املهدي )ع(.

 وأعتهر عن احختصار.

های منتشر توانی در كتاب »وصّیت و وصی احمد الحسن« كه یکی از كتاب شرح بیشتر این موضوع را می
 شده از سوی انتشارات انصار امام مهدی )ع( است، بیابی. 

 خواهم.گویی عذر میاز خالصه

ْمرِ ﴿: بالنسذذذنة إلى قولم تعالى: ٣ت س
َ
ْم يِف األ اِوْره  ( بأح فهو أمر إلى الرسذذذول محمد)ص  ﴾َوشذذذَ

يشذاور أصذحابم  ما حصذل يف معر ة المندق عندما أشذار عليم سذلماح املحمدي بححر المندقو 
 وهه  ايية خاصة بالرسول)ص( أو الحجة املنصي ح أنها تنصذي أو منه  تنصذي للحجة.

ی )و در كارها با ایشان مشورت كن(،  این خطاب، فرمانی است به حضرت در خصوص آیه -  ۳پاسخ سؤال  
مد )ص( به این كه با اصحاب خود مشورت كند، همان گونه كه چنین كاری در جنگ خندق و هنگامی كه مح

سلمان محمدی پیشنهاد حفر خندق داد، صورت گرفت. این آیه مخصوص رسول خدا )ص( یا حجت نصب 
 شده است نه این كه خود، تنصیب یا روش نصب حجت باشد.

بعد الحرا  من  ونم حجة ومنصذي من قنل اهلل تعالىو وبعنارة أخرو هه  ايية إرشذاد للحجة  
ح أنها بصذذذذدد بياح منه  اختيار الحجة وتنصذذذذذنمو فالحجة الهي تم تنصذذذذذنم من قنل اهلل تعالى 

 أرشد  اهلل إلى مشاورة أصحابمو َم ما هو املراد من األمر الهي يشاورهم فيم ؟

این كه وی به عنوان حجت و منصب از سوی به عبارت دیگر این آیه، ارشادی برای حجت است پس از 
ی انتخاب حّجت و تنصیب او باشد. حّجتی كه از خداوند متعال تعیین شد؛ نه این كه آیه درصدد بیان شیوه

جانب خدای تعالی منصوب گشته، خداوند او را به مشورت با اصحابش راهنمایی كرده است. حال منظور از 
 ند چیست؟كامری كه حضرت با آنها مشورت می
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ولو نظرت إلى تمام ايية لظهر إلي  أنها بعيدة  ل النعد عن مسذذذألة تعيني واختيار المليحة: 
ْم ﴿ اْعف  َعْنه  َ  فذَ واْ ِمْن َحْولذِ اخ َمِليَظ الَْقلْذِي حَنَحعذذذذُّ نذَت َفظذ  ْم َوَلْو    ِ ِلنذَت َله  َن ا   ة  م  ا َرْحمذَ َفِنمذَ

ْم  ِلنيَ َواْسَتْبِحْر َله  َ ي ِحيُّ امْل َتَو   ِ ِإحة ا   ْل َعَلى ا   ا َعَزْمَت َفَتَو ة ََ ْمِر َفِإ
َ
ْم يِف األ  .(1)﴾َوَشاِوْره 

شود كه آیه از موضوع تعیین و انتخاب خلیفه بسیار بسیار اگر شما به كل آیه نظر بیفکنی، برایتان روشن می
دل خوی و مهربان هستی. اگر تندخو و سختاینچنین خوش  دور است: )به سبب رحمت خدا است كه تو با آنها

شدند. پس بر آنها ببخشای و برایشان آمرزش بخواه و در كارها با ایشان مشورت بودی از گرد تو پراكنده میمی
 . (2)كنندگان را دوست دارد(كن و چون قصد كاری كنی بر خدای توكل كن، كه خداوند توكل

باب التلبف باألتناع والحرص على إيمانهم و ... َم إح اهلل قال بعد  فةحظ أح املشذذذذاورة هي من
ِ ﴿َل :   ْل َعَلى ا   ا َعَزْمَت َفَتَو ة ََ أي إح األمر بعد املشذذاورة عائد إلى الرسذذول محمد)ص( فإح  ﴾َفِإ

شذذاء عمل بمشذذورتهم وإح شذذاء عمل بما يرا  هو)ص(. فأين هها مما يدعيم املمالحوح هلل ولرسذذولم 
 ئمة ؟!!ولأل

مالحظه كن كه مشاوره از باب مهربانی با پیروان و اشتیاق بر ایمان آوردن آنها و .... است و خدای تعالی 
گیری فرماید: )و چون قصد كاری كنی بر خدای توكل كن(  یعنی پس از مشورت، جریان تصمیمپس از آن می

كند و اگر بخواهد طبق رت آنها عمل میگردد، و آن حضرت اگر بخواهد به مشوبه حضرت محمد )ص( بازمی
 كنند كجا!! چه مخالفان خدا و پیامبرش و ائمه ادعا میدید خود رفتار خواهد كرد. پس این كجا و آنصالح

مْ ﴿وأما قولم تعالى:  وَرو بَذَْنه  ْم شذ  ه  ْمر 
َ
فهنا املقصذود من األمر هو أمر الناسو ومن املعلوم أح    ﴾َوأ

من أمر النذاس حا يمكن لهم أح ي شذذذذذاوروا بهذاو بذل هي أمر اهلل تعذالى  المةفذة واإلمذامذة لذسذذذذذت
 يعبيها ملن يشاء من خلقم.

ی مشورت با یکدیگر است(  منظور از امر، امر مردم و اما این سخن خدای متعال كه )و كارشان بر پایه
بتوانند در خصوص آن  رود كه آنهاباشد و روشن است كه خالفت و امامت جزو امور مردم به شمار نمیمی

 فرماید.مشورت و تبادل نظر كنند، بلکه این امری است الهی كه خداوند به هر كس از خلقش بخواهد عطا می

 
 . 1٥9آل عمران:  -1
 . 1٥9آل عمران:  - 2
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ا ﴿قذال تعذالى:  اَلى َعمذة ِ َوَتعذَ اَح ا ة ْنحذَ ة  سذذذذ  م  الِْمَ َ اَح َله  ا  ذَ اء  َوَيْمتَذار  مذَ ا َيشذذذذذَ َ  َيْمل ق  مذَ َوَربذُّ
وحَ   .(1)﴾ي ْشِر  

گزیند ولی بتان را توان اختیار آفریند و برمیفرماید: )پروردگار تو هر چه را كه بخواهد میری تعالی میبا
 . (2)سازند برتر است(نیست. منّزه است خدا و از هر چه برایش شریک می

ا َقىضذذذَ ا ة  ﴿وقال تعالى:  ََ ْ ِمَنة  ِإ ة  ِمْن  َوَما َ اَح مِل ْ ِمن  َوَح م  م  الِْمَ َ وَح َله  ح َيك 
َ
ْمراخ أ

َ
ول م  أ َوَرسذذذ 

ِنذناخ  وَلم  َفَقْد َضلة َضَةحخ مُّ َ َوَرس  ْمِرِهْم َوَمن َيْعِص ا ة
َ
 .(٣)﴾أ

همچنین: )هیچ مرد مؤمن و زن مؤمنی را نرسد كه چون خدا و پیامبرش در كاری حکمی كردند آنها را در 
 .(4)كه از خدا و پیامبرش نافرمانی كند سخت در گمراهی افتاده است( آن كارشان اختیاری باشد. هر

ةخ ﴿وقذال تعذالى:  ُِ َخِليحذَ ْر
َ
ٌل يِف األ َِ ابَْتَلى ِإبَْراِهيَم َربذُّم  ِبَكِلمَذات  ﴿. وقذال تعذالى: (٥)﴾ِإن ي دَذاعذِ َوِإ

اِس ِإَماماخ َقاَل  نة َقاَل ِإن ي َداِعل َ  ِللنة ه  َتمة
َ
امِلِنيَ َفأ

يةيِت َقاَل حَ َيَنال  َعْهِدي الظة ر   َ  .(٦)﴾َوِمن 

و همچنین: )و پروردگار ابراهیم او را به   (7)دهم(ای قرار میفرماید: )من در زمین خلیفهخداوند متعال می
مردم گردانیدم. كاری چند بیازمود و ابراهیم آن كارها را به تمامی به انجام رسانید. خدا گفت: من تو را پیشوای 

 . (8)كاران را دربرنگیرد(گفت: فرزندانم را هم؟ گفت: پیمان من ستم

م  ابْعَذْ  َلنَذا َمِلكذاخ ﴿وقذال تعذالى:  َْ قَذال واْ ِلَنِلٍّ لةه  وىَس ِإ َراِئيذَل ِمن بَعْذِد م  َلْم َتَر ِإَلى امْلإَِل ِمن بَِ  ِإسذذذذْ
َ
أ

ِ قَذاَل هَذْل  ِييذِل ا   حة ن قَذاِتَل يِف نُّقَذاتِذْل يِف سذذذذَ
َ
حة ت قَذاِتل واْ قَذال واْ َومَذا َلنَذا أ

َ
م  الِْقتَذال  أ ذْت ْم ِإح    ِذَي َعَلْيك  َعسذذذذَ
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ِ َي َعَلْيِهم  الِْقَتال  َتَولةْواْ ِإحة َقلِ  ا    بَْنآِئَنا َفَلمة
َ
ْخِرْدَنا ِمن ِدَياِرنَا َوأ

 
ِ َوَقْد أ ِييِل ا   ْم َوا    عَ سذذذذَ ْنه  ِليٌم يةخ م 

امِلِنيَ 
 .(1)﴾ِبالظة

فرماید: )آیا آن گروه از بنی اسرائیل را پس از موسی ندیدی كه به یکی از پیامبران خود خداوند متعال می
گفتند: برای ما پادشاهی نصب كن تا در راه خدا بجنگیم. گفت: نپندارید كه اگر قتال بر شما مقرر شود از آن 

ایم و از در راه خدا نجنگیم در حالی كه ما از سرزمینمان بیرون رانده شدهسر باز خواهید زد؟ گفتند: چرا 
آگاه ایم؟ و چون قتال بر آنها مقرر شد جز اندكی از آن روی برتافتند. خدا به ستمفرزندانمان جدا افتاده كاران 

 . (2)است(

  مقرب فكيف إَح فالجعل والتنصذذذذي بيد اهلل تعالى ولم يكلم ح إلى نل مرسذذذل وح إلى مل
يكلم إلى من هو دونهم أو إلى من يمبأ أ ث من أح يصذذي ؟؟!! والكةم هويلو أردو أح ترادع 
 تاب )حا مية اهلل( للسذذذيد أحمد الحسذذذن )ع(و و تاب )ملحمة الحكر اإلسذذذةمي والحكر 

 الديمقراهي( من إصدارات أنصار اإلمام املهدي )ع(.
 ملهدي )مكن اهلل لم يف األرُ(أنصار اإلمام ا -اللجنة العلمية     

 الشيخ نارم العقيلي

بنابراین قرار دادن و منصوب نمودن به دست حق تعالی است و او كه این امر را به هیچ پیامبر مرسل یا 
تر از آنهایند یا كسانی كه بیش از صواب، خطا ی مقربی موكول نکرده است، چطور به موجوداتی كه پایینفرشته 

كنم به كتاب »حاكمیت خدا نه حاكمیت كند؟!! سخن در این باب بسیار است. خواهش میمی  كنند واگذارمی
ی تفکر اسالمی و تفکر دموكراتیک« از انتشارات انصار ی سید احمد الحسن )ع( و كتاب »حماسهمردم« نوشته

 امام مهدی )ع( مراجعه نمایید.
 تمکینش دهد(انصار امام مهدی)ع( )خداوند در زمین  -هیأت علمی 

 شیخ ناظم عقیلی

****** 
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 : دلیل مادی و علمی دعوت چیست؟ ۳۸۱پرسش 

 : السةم عليكم ورحمة اهلل وبر اتم. ٣٨1الس ال/ 

يط الهي سذذ الي ما هو دليلكم املادي والعلمي وإَناتاتكم العملية والعلمية بالنسذذنة للشذذمص
 لمدمة املههي الشريف. ح يستبيع أح يمزي الصال  من البال  ؟ وفقنا اهلل وإيا م

 مصر -املرسل: أحمد 

 سالم علیکم و رحمة الله و بركاته.
تواند »صالح« )نکوكار( ای كه نمیدلیل مادی و علمی شما و اثبات عملی و علمی شما برای شخص ساده

 را از »طالح« )بدكار( تشخیص دهد، چیست؟ خداوند ما و شما را در خدمت به مذهب شریف توفیق دهد. 
 مصر  -فرستنده: احمد 

 الجواب: بسم اهلل الرحمن الرحيم

 وصلى اهلل على محمد وآل محمد األئمة واملهديني وسلم تسليماخ.الحمد هلل رب العاملنيو 

لم توضذذذ  مرادا من الدليل املاديو فإَا  نت تقصذذذد انبناق العةمات الجسذذذمانية الواردة يف 
الروايات على السذيد أحمد الحسذن )ع( فهي منبنقة دميعها  ما يشذهد بهل  الك  وح الهين 

كرامات املادية فهي حاصذذذلة أيعذذذاخ ويمكن  أح تبلع على رأو . أما إح  نت تقصذذذد املعادز وال
بععذذذها يف   ي األخوة األنصذذذار وحسذذذيما  تاب ) رامات وميييات(. أما اإلَناتات العملية على 
صذذدق الدعوة املنار ة فهي    ة نه ر منها أح الدعوة الشذذريحة هي الوحيدة يف هها العالم اليت 

لهي للحا مو وهي الوحيدة اليت يلم  امل منوح بها التوفيق تدعو إلى حا مية اهلل والتنصذذذي اإل
اإللهي من خةل الرؤو والكشذوفات وتحقق عةمات الظهور يف المارت. وهي الوحيدة اليت ح تداهن 
يف دين اهلل بذنمذا الجميع ايح يذداهنوح الذددذال األمريكيو وهي الوحيذدة اليت اتمذهت من القرآح 

و بذل إنهذا الوحيذدة أيعذذذذاخ اليت تذدعو  ذل الذديذانذات السذذذذمذاويذة للحوار ومعرفذة علومذم دليةخ سذذذذاهعذاخ 
واملنذاررة و ل بكتذابم ملعرفة صذذذذاحي الحقو وهي الوحيذدة اليت تصذذذذر على أح الدليذل هو ال قةح 

 القرآح والعرتة دوح م هما من أراء الناس م  املعصومني.
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 پاسخ: بسم الله الرحمن الرحیم
 ، و صلی الله علی محمد و آله االئمة و المهدیین و سلم تسلیمًا. و الحمد لله رب العالمین

های جسمانی وارد شده در ای. اگر منظور شما انطباق نشانهشما منظورتان از دلیل مادی را شرح نداده
ر اند بروایات بر سید احمد الحسن )ع( باشد، تمام آنها بر ایشان منطبق است و بسیاری از كسانی كه او را دیده

ها و كرامات مادی باشد، این نیز حاصل شده است و شما دهند. اگر منظورتان، معجزهاین مطلب شهادت می
های برادران انصار و به ویژه كتاب »كرامات و غیبیات« مطالعه كنی. دالیل توانید برخی از آنها را در كتاب می

این دعوت شریف تنها فراخوانی در این عالم ثبوت علمِی صدق دعوت مبارک، بسیار است و از آن جمله این كه  
كند؛ و تنها دعوتی است كه مؤمنان از خالل است كه به حاكمیت خدا و تنصیب الهی برای حاكم دعوت می

كنند؛ و تنها دعوتی است های ظهور در خارج، توفیق الهی را با آن لمس میرؤیاها و مکاشفات و تحقق عالمت
دارد و حال آن كه اكنون همگان در حال سازش و كنار آمدن با زش روا نمیكه در دین الهی مداهنه و سا

آمریکای دّجال هستند؛ و تنها دعوتی است كه از قرآن و شناخت علوم آن دالیل تابناكی اتخاذ كرده و حتی تنها 
است؛ و تنها وگو و مناظره فرا خوانده ـ را به گفتهر كس با كتاب خودشدعوتی است كه تمام ادیان آسمانی ـ

دعوتی است كه اصرار دارد بر این كه دلیل فقط ثقلین )قرآن و عترت( است نه چیز دیگری غیر از این؛ مانند 
 آراء و نظرات مردم غیرمعصوم.

أما الدليل العلمي امليسذط الهي هلنتم فيكحي  أح تعلم أح السذيد أحمد الحسذن )ع( قد نصذت 
من نصذذت عليم من أوصذذياء فهو )ع( ويص اإلمام املهديو عليم وصذذية رسذذول اهلل)ص( ليلة وفاتم في

ولعل  تسذتبيع اإلهةع على   ي اإلخوة األنصذار لتعلم بالدليل القاهع أح وصذية رسذول اهلل)ص( 
ح يمكن أح يذدعيهذا إح صذذذذذاحنهذاو والوصذذذذيذة تم ذل الحلقذة األولى من قذانوح معرفذة الحجذة الذهي 

محمذذد)ع(و والحلقتذذاح األخريتذذاح همذذا العلم  نصذذذذذذت عليذذم آيذذات الكتذذاب الحكيم وروايذذات آل
 وحا مية اهلل وقد تحد  عنهما. 

ای، شما را همین بس كه بدانی وصّیت پیامبر خدا )ص( ای كه مطالبه كردهدر خصوص دلیل علمی ساده
در شب وفاتش، بر سید احمد الحسن )ع( صراحت دارد؛ وصّیتی كه با عنوان وصّی امام مهدی )ع( از اوصیایش 

نصار با دلیل قاطع دریابی كه وصّیت های برادران ای كتاب توانی با مطالعهنماید. میبه صراحت به او اشاره می
تواند ادعا كند. وصّیت، نخستین حلقه از قانون شناخت حجتی است پیامبر خدا )ص( را كسی جز صاحبش نمی

ی دیگر عبارتند از علم و حاكیمت كه آیات كتاب حکیم و روایات آل محمد )ص( بر او تنصیص دارد. دو حلقه
 ام. تهخدا، كه پیشتر در این خصوص سخن گف
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ئل أبو عند اهلل )ع( بأي  ء ي عرو اإلمام ؟ قال: )بالوصذذذذية الظاهرة وبالحعذذذذلو إح اإلمام ح  سذذذذ 
يسذذتبيع أحد أح يبعن عليم يف فم وح ببن وح فرت فيقال:  هاب ويأ ل أموال الناس  وما أشذذنم 

 .(1)هها(

فرمود: »با وصّیت ظاهره و به  شود؟از امام صادق )ع( سؤال شد امام چگونه و با چه چیزی شناخته می
ی دهان و شکم و عورت طعنی بزند، به این كه بگوید او تواند نسبت به امام دربارهفضیلت، هیچ كس نمی

 (2)خورد و مانند اینها«.گو است و مال مردم را میدروغ

هي بعد  ؟  وعن أحمد بن أبي نصذرو قال: )قلت ألبي الحسذن الرضذا )ع(: إَا مات اإلمام بم ي عرو ال
 . (٣)...(: لإلمام عةمات منها: أح يكوح أ رب ولد أبيمو ويكوح فيم الحعل والوصيةفقال

گوید: به امام ابوالحسن الرضا )ع( عرض كردم چون امام بمیرد، امام پس از وی به چه احمد بن ابونصر می
آنها این است كه بزرگترین فرزند  یشود؟ فرمود: »امام را عالماتی است، از جملهدلیل و عالمتی شناخته می

 ( 4)باشد و دارای فضیلت و وصّیت است....«.پدرش می

َذي على هذها األمر املذدعي لذمو مذا الحجذة عليذم  وعن عنذد األعلىو قذال: قلذت ألبي عنذد اهلل )ع(: )املتو
َذة من الحجذة لم تجتمع يف أحذد إح  ؟ قذال: ي سذذذذذأل عن الحةل والحرامو قذال: َم أقنذل علية فقذال: َة

 ذاح صذذذذاحذي هذها األمر: أح يكوح أولى النذاس بمن  ذاح قنلذمو ويكوح عنذد  السذذذذةخو ويكوح 
 .(٥)صاحي الوصية الظاهرة ...( 

گوید: به امام صادق )ع( عرض كردم: كسی كه منصب امامت را غصب كرده است و به االعلی می عبد
د: »راجع به حالل و حرام از او بپرسند« سپس به من رو كند، چه دلیلی بر رّد او وجود دارد؟ فرموناحق ادعا می
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كرد و فرمود: »سه دلیل هست كه جز در صاحب امر امامت در كس دیگری جمع نشود: سزاوارترین مردم است 
 ( 1)ی او مشهور است...«.نسبت به امام قبل از خود، و سالح نزد او است، و وصّیت امام سابق درباره

: الدحلة عليم: الرضا )ع(و قال: )سألتم عن الدحلة على صاحي األمرو فقالعن أحمد بن عمرو عن  
 .(2).( الكرَب والحعل والوصية ..

عن أحمد بن عمر، عن الرضا، قال: احمد بن عمر نقل كرده است كه به امام رضا )ع( عرض كردم: از ایشان 
 (٣)بر او: بزرگی، فضل و وصّیت....«.ی داللت صاحب امر سؤال كردم. ایشان )ع( فرمود: »داللت درباره

علت فداا بم ي عرو اإلمام ؟ قال: فقال: بمصذال؛  وعن أبي بصذ و قال: )قلت ألبي الحسذن )ع(: د 
 .(٤)أما أولها فإنم بيشء قد تقدم من أبيم فيم بإشارة إليم لتكوح عليهم حجة ...(

ای شناخته گردم! امام به چه نشانهگوید: به حضرت ابوالحسن )ع( عرض كردم: قربانت ابوبصیر می
 ( ٥)ی او اشاره دارد تا دلیل امامتش باشد...«.شود؟ فرمود: »به چند خصلت: اول با چیزی كه از پدر دربارهمی

وعن الحار  بن املب ة النعذريو قال: )قلنا ألبي عند اهلل )ع(: بما يعرو صذاحي هها األمر؟ قال: 
 .(٦)ة( بالسكينة والوقار والعلم والوصي

گوید: به امام ابوعبدالله )ع( عرض كردیم: صاحب امر به چه چیزی شناخته ی نضری میحارث بن مغیره
 (7)شود؟ حضرت فرمود: »به سکینه و وقار و علم و وصّیت«.می

وسذذأنقل ل  ايح وصذذية رسذذول اهلل)ص(: )قال رسذذول اهلل)ص( يف الليلة اليت  انت فيها وفاتم 
لعلي )ع(: يا أبا الحسذذذن أحعذذذر صذذذحيحة ودواةو فأمة رسذذذول اهلل)ص( وصذذذذتم حا انتهي إلى هها 

ي املوضذع فقال: يا عليو إنم سذيكوح بعدي إَنا عشذر إماماخ ومن بعدهم إَنا عشذر مهدياخو فأنت يا عل 
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اا اهلل تعالى يف سذذمائم علياخ املرتىضذذ وأم  امل منني والصذذديق األ رب  أول اإلَ  عشذذر إماماخو سذذم 
 والحاروق األعظم واملأموح واملهدي فة تص  هه  األسماء ألحد م ا.

 كنم: حال وصّیت رسول خدا )ص( در شب وفاتش را برای شما نقل می
علي)ع( فرمود: یا اباالحسن، صحیفه و دواتی حاضر كن. پیامبر   »پیامبر خدا)ص( در شبی كه وفاتش بود به

خدا)ص( وصیتش را امال فرمود تا به این جا رسید كه فرمود: یا علی پس از من دوازده امام خواهند بود و پس 
از آنها دوازده مهدی، و تو ای علی، نخستیِن دوازده امامی كه خداوند تو را در آسمان، علی مرتضی و 

 مؤمنین و صّدیق اكبر و فاروق اعظم و مأمون و مهدی نامید و این اسامی جز برای تو شایسته نیست.امیرال

يذا عليو أنذت وصذذذذيي على أهذل بذيت حي هم وميتهم وعلى نسذذذذذائي فمن َيتهذا لقي   مذداخ خ ومن 
إَا هلقتهذا فذأنذا برئ منهذا لم ترني ولم أرهذا يف عرصذذذذذة القيذامذةو وأنذت خليحيت على أميت من بعذدي فذ 

حعذذذرت  الوفاة فسذذذل مها إلى اب  الحسذذذن الرب الوصذذذولو فإَا حعذذذرتم الوفاة فلذسذذذل مها إلى اب  
الحسذني الشذهيد الز ي املقتولو فإَا حعذرتم الوفاة فلذسذل مها إلى ابنم سذيد العابدين َي ال حنات 

سذذذل مها إلى ابنم عليو فإَا حعذذذرتم الوفاة فلذسذذذل مها إلى ابنم محمد الناقرو فإَا حعذذذرتم الوفاة فلذ
دعحر الصذذذذذادقو فذإَا حعذذذذرتذم الوفذاة فلذسذذذذل مهذا إلى ابنذم موىس الكذارمو فذإَا حعذذذذرتذم الوفذاة 
فلذسذذذذل مها إلى ابنم علي الرضذذذذاو فإَا حعذذذذرتم الوفاة فلذسذذذذل مها إلى ابنم محمد ال قة التقيو فإَا 

ها إلى ابنم الحسذذذن حعذذذرتم الوفاة فلذسذذذل مها إلى ابنم علي الناصذذذ و فإَا حعذذذرتم الوفاة فلذسذذذل م
الحاضذذلو فإَا حعذذرتم الوفاة فلذسذذل مها إلى ابنم محمد املسذذتححظ من آل محمدو فهل  إَنا عشذذر 
إمذامذاخو َم يكوح من بعذد  إَنذا عشذذذذر مهذديذاخو فذإَا حعذذذذرتذم الوفذاة فلذسذذذذل مهذا إلى ابنذم أول املقربني 

دو واحسذم ال ال  املهدي وهو )املهديني( لم َةَة أسذامي أسذم  اسذمي وأسذم أبي وهو عند اهلل وأحم
 .(1)أول امل منني(

ی ایشان و نیز وصی بر زنانم هستی، هر یك را كه تو ای علی! تو وصّی من بر اهل بیتم چه زنده و چه مرده
به همسری من باقی گذاری، فردای قیامت مرا دیدار كند و هر یك را كه تو طالق بدهی، من از وی بیزارم و 

من نیز او را در صحرای محشر نخواهم دید. تو پس از من، خلیفه و جانشین من بر امتم  مرا نخواهد دید و
هستی. هرگاه وفاتت رسید، خالفت را به فرزندم حسن واگذار كن كه نیکوكار و متصل به حق است. هرگاه 

الفت را به وفاتش رسد، باید خالفت را به پسرم حسین پاک شهید مقتول بسپارد و هرگاه وفاتش رسد، باید خ
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های فراوان( بسپارد و وقتی وفاتش رسید، ها بر اثر سجدهالعابدین، ذی الثفنات )دارای پینه پسرش زین
خالفت را به پسرش محمد باقر بسپارد و وقتی وفات او رسید، خالفت را به پسرش، جعفر صادق بسپارد و وقتی 

وقتی وفات او رسید، خالفت را به پسرش علی رضا وفاتش رسید، خالفت را به پسرش موسی كاظم بسپارد و 
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 رسید، 

حافظ دین آل محمد)ع( است بسپارد. اینان، دوازده امامند و پس از آنان دوازده خالفت را به پسرش محمد كه  
مهدی هستند. پس هرگاه وفاتش )مهدی)ع(( رسد، باید امر خالفت را به پسرش، اولین مقربین )اولین 

هدی مهدیین( بسپارد كه برای او سه نام است: اسمی مانند اسم من و اسم پدرم عبد الله و احمد و اسم سوم م
 (1)است كه او، اولین مؤمنان است«.

ولعل من املحيد ايح الته   بأح الوصذذية ح يدعيها م  صذذاحنهاو فعن محمد بن الحعذذلو عن 
الرضذذذذا )ع(: )يف حدي  هويل إنم حعذذذذر يف النصذذذذرة يف مجل  عظيم فيم دماعة من العلماء وفيم 

اَليق وقال: هل دل اإلنجيل على ننوة داَليق النصذذذارو ورأس الجالوتو فالتحت الرضذذذا )ع( إلى الج
محمد)ص( ؟ قال: لو دل اإلنجيل على َل  ملا دحدنا و فقال )ع(: أخربني عن السذذذكتة اليت لكم 

 يف السحر ال ال و فقال الجاَليق: اسم من أسماء اهلل ح يجوز لنا أح نظهر . 

محمد بن فضل از امام رضا )ع( نقل تواند ادعا كند. از شوم كه وصّیت را جز صاحبش، كسی نمییادآور می
شده است:  »حضرت)ع( در بصره در مجلس بزرگی از علما كه در میان آنها جاثلیق نصاری و راس جالوت 
بودند، حاضر شد. امام رضا)ع( رو به جاثلیق كردند و فرمود: آیا انجیل بر نبّوت محمد)ص( داللتی نیاورده 

شدیم. حضرت فرمود: از السکته در سفر سوم كه شما ا منکر آن نمیآورد ماست؟ جاثلیق گفت: اگر داللت می
 باشد و برای ما جایز نیست آن را آشکار كنیم. های خدا میدانی مرا خبر ده. جاثلیق گفت: نامی از ناممی

قذال الرضذذذذذا )ع(: فذإح أقررتذ  إنذم اسذذذذم محمذد ... )وبعذد أح َ ر اإلمذام )ع( مذا دذاء يف اإلنجيذل 
( قاح )ص( َ ر للرسذول)ص(و أي َ ر  لوصذية موىس وعذىسذ )عليهما السذةم( بمحمدوالتوراة من 

: واهلل لقذد أتى بمذا ح يمكننذا رد  وح دفعذم إح بجحود اإلنجيذل -أي الجذاَليق ورأس الجذالوت  -
والتوراة والزبورو وقد بشذر بم موىس وعذىسذ عليهما السذةم دميعاخو ولكن لم يتقرر عندنا بالصذحة 

د ههاو فأما اسذذمم محمد فة يصذذ  لنا أح نقر لكم بننوتم ونحن شذذا وح إنم محمد م. إنم محم
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بذالشذذذذ و فهذل بعذ  اهلل من قنذل أو من بعذدو من آدم إلى يومنذا هذها نييذاخ احتججتم  فقذال الرضذذذذا )ع(: 
 .(1)اسمم محمد ؟ فأحجموا عن دوابم... الخ(

آن چه را  )ع(.... )و پس از آن كه امامنام محمد است فرمود: اگر از شما اقرار گرفتم كه این،  )ع(امام رضا
گفتند:   ـیعنی جاثلیق و راس جالوت آمده بیان نمود( آن دو ــ  )ص(ی حضرت رسولكه در انجیل و تورات درباره

به خدا سوگند او چیزهایی بر ما عرضه كرد كه امکان رد كردن یا پاسخ دادن به آن وجود نداشت مگر با انکار و 
توانیم به صّحت آن اقرار كنیم انجیل و تورات و زبور، موسی و عیسی)ع( همگی به او اقرار كردند ولی ما نمیرد  

توانیم این گونه اقرار كنیم و شک داریم كه ها است؛ ما نمیكه این محمد شما همان محمد مذكور در كتاب 
من احتجاج كردید. آیا خداوند از قبل این محمد شما همان محمد است. »حضرت فرمودند: با شک و تردید بر 

.... یا بعد، از آدم تا این لحظه پیامبری را مبعوث كرده است كه نامش محمد باشد؟ پس در پاسخ درماندند
 ( 2)الخ«.

الشذاهد يف هه  الرواية هو أح اإلمام الرضذا )ع( يحت  على صذدق ننوة الرسذول الكريم)ص( بما 
أو وصذذذذيذة بذم)ص(و فيعرتو الجذاَليق ورأس الجذالوت بورود اسذذذذم   ورد يف التوراة واإلنجيذل من َ ر

الرسذذول)ص(و ولكنهما يشذذككاح بأح يكوح صذذاحي احسذذم هو نحسذذم رسذذول اهلل)ص( ولذ  
و من آدم إلى يومنا  م  و فيجينهما اإلمام )ع(: احتججتم بالشذذذذ و فهل بع  اهلل من قنل  أو من بعد 

 هها نيياخ اسمم محمد؟ 

چه در توارت و انجیل یت آن است كه امام رضا )ع( بر صدق نبّوت پیامبر اكرم )ص(، با آنشاهد در این روا
كند. جاثلیق و راس الجالوت به ورود اسم پیامبر )ص( اعتراف آمده از قبیل ذكر یا وصّیت به او، احتجاج می

نمایند امام مطرح می كنند ولی در این كه صاحب این نام همان پیامبر خدا )ص( است و نه دیگری، شبههمی
دهد: »با شک و تردید بر من احتجاج كردید. آیا خداوند قبل از و بعد از خلقت آدم تا این هم به آنها پاسخ می

 لحظه پیامبری را مبعوث كرده است كه نامش محمد باشد؟!«.

احت  وأنا أقول لكم: هل ادعى أحد قنل السذذذذيد أحمد )ع( إنم ابن اإلمام املهدي )ع( ووصذذذذيمو و
عليكم بوصذية رسذول اهلل)ص(  ما احت  اإلمام الرضذا )ع( على ننوة الرسذول)ص( بوصذية موىس 
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وعذىسذ بم ؟ هها التأريخ بني يديكم فقلنوا صذححاتم إح شذئتمو وواهلل لن تجدوا من ادعى هها األمر 
 .ةقنلمو فإَا  نتم تقنلوح احتجات الرضا )ع( فعليكم قنول احتجات السيد أحمد )ع( بالوصي

گویم: آیا قبل از سید احمد )ع( كسی ادعا كرده است كه وی فرزند امام مهدی )ع( و وصی من به شما می
طور كه امام رضا )ع( بر نبّوت پیامبر باشد و با وصّیت پیامبر خدا )ص( بر شما احتجاج كرده است، هماناو می

خواهید خ پیش روی شما است، اگر میی او محاجه نموده است؟ تاری)ص( با وصّیت موسی و عیسی درباره
صفحات آن را ورق بزنید. به خدا سوگند كسی را نخواهید یافت كه این موضوع را قبل از ایشان مدعی شده 

كنید، بر شما است كه احتجاج سید احمد الحسن )ع( به وصّیت را باشد. اگر احتجاج امام رضا )ع(را قبول می
 نیز پذیرا باشید.

أح أدلة السذيد أحمد الحسذن )ع( ح تقف عند هها الحدو فهي أ ث بك   من   ويننبي أح تعلم
أح تحَصذذذذ يف هه  العجذالة ولكن ح بأس به ر أنم )ع( م يد بملكوت السذذذذمذاء من خةل الرؤو 
والكشذذذذوفاتو وأنم )ع( قد تحدو علماء  ل الديانات اإللهية للمناهلة ولقسذذذذم الرباءة. وعلى أي 

 دل وعة لبلي رؤيا صذذادقة وبقلي سذذليم عىسذذ أح يرزق  اهلل تعالى حال يمكن  أح تتودم هلل
 رؤيا صالحة.

شود، بلکه این ادّله بسیار ی سید احمد الحسن )ع( در همین حد متوقف نمیالبته شما باید بدانی كه ادّله
از طریق رؤیاها بیشتر از آن است كه در این مختصر به شماره آید، ولی یادآوری این مطلب بد نیست كه ایشان 

ها است و ایشان علمای تمام ادیان الهی را به مباهله و قسم برائت، تحدی و مکاشفات، مؤّید به ملکوت آسمان
توانی با قلب سلیم، در طلب رؤیای صادقه به خداوند جّل و عال روی آوری، نموده است. به هر حال شما می

 داند. تان گر ای نصیبشاید كه خدای تعالی رؤیای صالحه

ختاماخ أرو من العذروري بالنسذنة لكل هالي حق أح يردع لك ي األخوة األنصذار لي نني بدقة 
وتحصذذيل  ل ما َ رتم ل  ويتعرو على الدليل الشذذرعي والربهاح السذذاهع على  ل نقبة من 

 النقات امله ورة ومن اهلل التوفيق.
 ألرُ( أنصار اإلمام املهدي )مكن اهلل لم يف ا -اللجنة العلمية  

 هذ ق 1٤٣٠شعناح الم /  -احستاَ رزاق احنصاري 
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های برادران انصار مراجعه كنند تا تمام بینم كه به كتاب در پایان برای تمام طالبان حق و حقیقت ضروری می
چه برای شما بیان داشتم با دقت و به طور مبسوط برایشان روشن شود و آنها با دلیل شرعی و برهان ساطع آن
 تمام نکات از نکات گفته شده آشنا گردند. و من الله التوفیق.با 

 انصار امام مهدی)ع( )خداوند در زمین تمکینش دهد( -هیأت علمی 
 هـ.ق 14٣٠شعبان الخیر  - استاد رزاق االنصاری 

****** 

 مرا در جست۳۸۲پرسش 
ً
 جوی حق یاری كنیدو: لطفا

 : السةم عليكم٣٨2س ال/ ال

األفذاضذذذذذل .. أردو منكم بذأح تسذذذذذاعذدوني يف النحذ  عن الحقو هذل صذذذذحي  أح علمذاء  أخوتي
  لهم مزيحوح وهم الذهين ح يريذدوح الحق يظهر لكي ح يتهزهزوا عن عروشذذذذهم ؟ الشذذذذيعذة

ممنونة  واهلي منكم أح شذذمص يحاول إيصذذالي إلى قناعة بدعوة السذذيد أحمد الحسذذن وأ وح
 لكمو تحياتي.

 املرسلة: هلي الهداية

 سالم علیکم
وجوی حق یاری كنید. آیا این درست است كه كنم مرا در جستبرادران ارجمندم!... از شما خواهش می

خواهند حق ظاهر شود تا مبادا تخت اند كه نمیعلمای شیعه همگی باطل و جعلی هستند و اینها همان كسانی
را به من معرفی كنید كه مرا به دعوت  كنم كسیو سریر آنها متزلزل و سرنگون شود؟ از شما درخواست می

 سید احمد الحسن متقاعد كند. از شما ممنونم. با درود.
 فرستنده: یک زن خواهان هدایت  

 الجواب: بسم اهلل الرحمن الرحيم

 الحمد هلل رب العاملنيو وصلى اهلل على محمد وآل محمد األئمة واملهديني وسلم تسليماخ.
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و فقذد )ص(فقهذاء آخر الزمذاح م ذل خن  وهم محمذد وآل محمذداألخذت الكريمذة: ح يمربا عن 
وردت روايات    ة تصذذذف حالهم سذذذأَ ر ل  بععذذذاخ منهاو ولكن قنل َل  علي  أح تعلمي إح 
املندأ الهي  اح يم ل عةمة فارقة لشذذذيعة أهل النذت هو إيمانهم بالتنصذذذذي اإللهي للحا م. أي 

ينصذذذذنذم اهلل تعذالىو وأنذت ايح ترين  يف أح فقهذاء  إيمذانهم أح الحذا م ح ينصذذذذنذم النذاس وإنمذا
الشذيعة قد تر وا هها املندأ وراء رهورهم وداهنوا األمريكاح ودخلوا معهم يف لعنة الديمقراهية 
اليت تع  أح الحا م يمتار  الناس. وأنت إح شذاء اهلل تعلمني أح ممالحة دين اهلل وشذرعم وحسذيما 

القعذايا اليت ح يمكن ممالحتها بحجة أح الظروو تقتوذ  قعذية اإلمامة وتنصذذي الحا م من
َل و فهها اإلمام الحسذذذني )ع( عرُ نحسذذذم املقدسذذذة ونحوس أهل بذتم وأصذذذحابم وهم خ ة الناس 
ر على أح الحا م  للقتل من أدل هها املندأو فهو لم يرتو أح يكوح يزيد )لعنم اهلل( حا ماخ وأص 

 هو من نصنم اهلل فقط.

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

آگاه و خبیری همچون محمد و آل محمد )ع( نمی تواند شما را از فقهای آخرالزمان خواهر گرامی! هیچ فرد 
كند و من برخی از این روایات را برای باخبر سازد. روایات زیادی وارد شده است كه وضعیت آنها را توصیف می

كه وجه تمایز شیعیان اهل بیت است، عبارت شما بیان خواهم نمود؛ اما قبل از آن باید بدانی كه اصل و اساسی  
است از ایمان آنها به تنصیب الهی حاكم یعنی ایمان آنها به این كه حاكم را نه مردم؛ بلکه فقط خدای تعالی 

بینی كه چطور فقهای شیعه این اصل را كنار گذاشته و به پشت سر خود نماید. شما اكنون میمنصوب می
دار از سوی مردم ی دموكراسی كه به معنای انتخاب زمامكنند و در بازیچهازش میاند و با آمریکا سانداخته

دانی كه مخالفت با دین خدا و شریعت الهی و به ویژه با موضوع اند. شما ان شاء الله میبازی شدهباشد، هممی
كند به آن اقتضا می توان به این بهانه كه شرایط چنینامامت و تنصیب حاكم، از جمله قضایایی است كه نمی

دست یازید. امام حسین )ع( به خاطر این مرام و آرمان، جان مقدس خودش و اهل بیت و اصحابش را كه 
برترین مردم بودند در معرض كشته شدن قرار داد و راضی نشد كه یزید كه لعنت خدا بر او باد، حاكم باشد و آن 

 و را منصوب كرده باشد، پافشاری نمود. حضرت بر این كه حاكم فقط همان كسی است كه خدا ا

 الروايات:

 روایات:
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فعن حذهيحذة بن اليمذاح ودذابر األنصذذذذاريو عن رسذذذذول اهلل)ص(و إنذم قذال: )الويذل الويذل ألميت من  
ئل عنهماو فقال: أما الكربو فتنعقد يف بلدتي بعد وفاتي لبصذي  الشذورو الكربو والصذبروو فسذ 

ورو الصذذذبرو فتنعقد يف البينة الكربو يف الزوراء لتبي  خةفة أخي ومصذذذي حق ابنيتو وأما الشذذذ 
  .(1)سنيت وتنديل أحكامي( 

اند كه فرمود: »ای وای بر امت من، ای وای حذیفة بن یمان و جابر انصاری از رسول خدا )ص( نقل كرده
ود: »شورای ی این دو شورا از آن حضرت سؤال شد. فرمبر امت من از شورای كبری و شورای صغری«. درباره

شود برای غصب خالفت برادرم و غصب حق كبری، شورایی است كه بعد از وفات من در شهر من تشکیل می
شود، برای تغییر دادن سّنت و تبدیل احکام دخترم و اما شورای صغری در زمان غیبت كبری در زورا تشکیل می

 ( 2)من«.

يف العراقو فالزوراء هو اسذم من أسذماء   والشذورو الصذبرو القصذد منها هو احنتمابات اليت حدَت
 ببداد.

های بغداد منظور از شورای صغری، همان انتخاباتی است كه در عراق صورت گرفت و زورا نیز یکی از نام
 است.

فذأوحى  -أي الحرت   -عن رسذذذذول اهلل)ص( يف حذديذ  املعراتو قذال: )قلذت: إلهي فما يكوح َلذ  
العلمو ورهر الجهذلو و ث القراءو وقذل العمذلو و ث الحتذ و إلي  )عزودذل(: يكوح َلذ  إَا ر فع 

 . (٣)وقل الحقهاء الهادوحو و ث فقهاء العةلة المونة(

ـ چه یعنی فرجاز پیامبر خدا )ص( در حدیث معراج نقل شده است كه فرمود: »گفتم: خداوندا! این امر ـ
ه علم محو شود و جهل ظاهر گردد، قاریان زمانی است؟ خداوند عّزوجّل به من وحی فرمود: وقتی است ك

گر اندک و فقهای گمراه و خیانتکار زیاد بها شود، و فقهای هدایتقرآن زیاد شوند و عمل كاهش یابد، خون كم
 ( 4)شوند«.

 
 . 1٣٠مناقب العترة/ ومائتان وخمسون عالمة: ص -1
 . 1٣٠مناقب العترة / و مائتان و خمسون عالمة: ص  - 2
 . 28 –  27ص ٥2بحار األنوار: ج -٣
 . 28و  27ص  ٥2بحار االنوار: ج  - 4
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وعن رسذذول اهلل)ص(: )سذذيأتي زماح على أميت ح ينقى من القرآح إح رسذذممو وح من اإلسذذةم إح 
أبعد الناس منمو مسذاددهم عامرة وهي خراب من الهدوو فقهاء َل  الزماح اسذممو يسذموح بم وهم  

 . (1)شر فقهاء تحت رل السماءو منهم خردت الحتنةو وإليهم تعود(

آید كه از قرآن جز خطش و از اسالم جز نامش باقی پیامبر خدا )ص( فرمود:  »بر امت من زمانی پیش می
ی مردمان از آن دورند. مساجدشان آباد ولی از هدایت كه بیش از همه  شوند در حالینماند، مسلمان نامیده می

ویران است. فقهای آن زمان بدترین فقها در زیر آسمان خواهند بود. فتنه و آشوب از آنها شروع شده و به 
 (2)گردد«.خودشان بازمی

م من الحكم بمةو : )... أعداؤ  مقلدة الحقهاء أهل احدتهادو ملا يرون2٤٦ويف بشذارة اإلسذةم ص
 ما َهي إليم أئمتهم(.

آمده است: ».... دشمنان او عبارتند از مقلدیِن فقهای مجتهد، كه  ۲۴۶و در كتاب بشارت االسالم صفحه 
 كند«.شان داوری میبینند او بر خالف فتوای اماممی

لف نح  وعن أبي دعحر )ع(: )إَا قام القائم )ع( سذذذار إلى الكوفة فيمرت منها بعذذذعة عشذذذر أ
يدعوح النرتيةو فيقولوح لم: اردع من حذذ  دئذت فة حادة لنذا بي  فاهمذة(و ويعلق الكوراني على 

 . (٣)هها الحدي  بالقول: )يندو إح ه حء النرتية من الشيعة( 

كند و چند ده هزار نفر كه فرماید: »وقتی قائم قیام كند، به سمت كوفه حركت میجعفر )ع( می امام ابو
ای بازگرد كه ما نیازی گویند: به همان جایی كه آمدهی آنها میگردد. همهشوند، از آن خارج مینامیده میبتریه  

 رسد این بتریه جزء شیعیان باشند.كورانی ذیل این حدیث گفته است: به نظر می (4)به فرزندان فاطمه نداریم«.

 
 . 9٠ص ٥2بحار األنوار: ج -1
 .9٠ص  ٥2بحار االنوار: ج  - 2
 . ٥7٠المعجم الموضوعي: ص -٣
 . ٥7٠معجم موضوعی: ص  - 4
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؟ فأوحى إلي  -أي الحرت   -َل   وعن رسذذذذول اهلل)ص( يف حدي  املعرات: )قلت إلهي فما يكوح  
)عزودذل(: يكوح َلذ  إَا ر فع العلمو ورهر الجهذلو و ث القراءو وقذل العمذلو و ث الحتذ و وقذل 

 . (1)الحقهاء الهادوحو و ث فقهاء العةلة المونة( 

چه  ـیعنی فرجاز پیامبر خدا )ص( در حدیث معراج نقل شده است كه فرمود: »گفتم: خداوندا! این امر ـ
زمانی است؟ خداوند عّزوجّل به من وحی فرمود: وقتی است كه علم محو شود و جهل ظاهر گردد، قاریان 

كار گر اندک و فقهای گمراه و خیانتبها شود، و فقهای هدایتقرآن زیاد شوند و عمل كاهش یابد، خون كم
 (2)زیاد شوند«.

الك   م هذا يف   ذي الحذديذ  و  ذي هذه  بعع األحذاديذ  عن فقهذاء آخر الزمذاحو ويودذد 
األنصذار. ولو ردعت إلى   ي األخوة األنصذار لوددت الك   من األدلة على أح دعوة السذيد أحمد 
الحسذذذذن )ع( دعوة حق. فلعلذ  تعلمني أح عصذذذذرنذا هذها هو عصذذذذر الظهور  مذا دلذت الك   من 

يسذذذ لإلمامو واليماني نعرفم من خةل العةماتو وأح يف هها العصذذذر حبد أح يظهر اليماني املمهد الرئذ
 أمور َ رها أهل النذت)ص(.

ی فقهای آخرالزمان است. همچنین احادیث فراوان دیگری در كتب حدیث و اینها برخی احادیث درباره
های برادران انصار مراجعه كنی، دالیل بسیاری بر این كه شود. اگر شما به كتاب های انصار یافت میكتاب 

طور یابی. شاید بدانی كه عصر ما عصر ظهور است همانمد الحسن )ع( دعوت حق است میدعوت سید اح
ساز اصلی امام است ظاهر های بسیاری بر این مطلب داللت دارد و در این عصر باید یمانی كه زمینهكه نشانه

 شناسیم.اند میشود. ما یمانی را از طریق اموری كه اهل بیت )ع( بیان كرده

ئل أبو  عند اهلل )ع(: بأي  ء ي عرو اإلمام ؟ قال: )بالوصذذذية الظاهرة وبالحعذذذلو إح اإلمام ح سذذذ 
يسذذتبيع أحد أح يبعن عليم يف فم وح ببن وح فرت فيقال:  هاب ويأ ل أموال الناس  وما أشذذنم 

 . (٣)هها(

 
 وما بعدها. 27ص ٥2بحار األنوار: ج -1
 و پس از آن. 27ص  ٥2بحار االنوار: ج  - 2
 . ٣1٥ –  ٣14ص 1الکافي: ج -٣
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ت ظاهره و به شود؟ فرمود: »با وصیّ از امام صادق )ع( سؤال شد امام چگونه و با چه چیزی شناخته می
ی دهان و شکم و عورت طعنی بزند، به این كه بگوید او تواند نسبت به امام دربارهفضیلت، هیچ كس نمی

 (1)خورد و مانند اینها«.گو است و مال مردم را میدروغ

وعن أحمد بن أبي نصذرو قال: )قلت ألبي الحسذن الرضذا )ع(: إَا مات اإلمام بم ي عرو الهي بعد  ؟  
 .(2)لإلمام عةمات منها: أح يكوح أ رب ولد أبيمو ويكوح فيم الحعل والوصية...( فقال:

گوید: به امام ابوالحسن الرضا )ع( عرض كردم چون امام بمیرد، امام پس از وی به چه احمد بن ابونصر می
كه بزرگترین فرزند ی آنها این است شود؟ فرمود: »امام را عالماتی است، از جملهدلیل و عالمتی شناخته می

 ( ٣)باشد و دارای فضیلت و وصّیت است....«.پدرش می

َذي على هذها األمر املذدعي لذمو مذا الحجذة  وعن عنذد األعلىو قذال: )قلذت ألبي عنذد اهلل )ع(: املتو
عليم؟ قال: ي سذذذأل عن الحةل والحرامو قال: َم أقنل علية فقال: َةَة من الحجة لم تجتمع يف أحد 

حي هها األمر: أح يكوح أولى الناس بمن  اح قنلمو ويكوح عند  السذذةخو ويكوح إح  اح صذذا
 .(٤)صاحي الوصية الظاهرة ...(

گوید: »به امام صادق )ع( عرض كردم: كسی كه منصب امامت را غصب كرده است و به االعلی می عبد
و حرام از او بپرسند. سپس به من رو  كند، چه دلیلی بر رّد او وجود دارد؟ فرمود: راجع به حاللناحق ادعا می

كرد و فرمود: سه دلیل هست كه جز در صاحب امر امامت در كس دیگری جمع نشود: سزاوارترین مردم است 
 ( ٥)ی او مشهور است...«.نسبت به امام قبل از خود، و سالح نزد او است، و وصّیت امام سابق درباره

سذذذذألتم عن الدحلة على صذذذذاحي األمرو فقال: الدحلة وعن أحمد بن عمرو عن الرضذذذذا )ع(و قال: )
 .(٦)عليم: الكرَب والحعل والوصية ...( 

 
 . ٣1٥و  ٣14ص  1كافی: ج  - 1
 . ٣14ص 1الکافي: ج -2
 . ٣14ص  1كافی: ج  - ٣
 . ٣14ص 1الکافي: ج -4
 . ٣14ص  1كافی: ج  - ٥
 . ٣1٥ص 1الکافي: ج -6
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ی داللت صاحب امر سؤال كردم. احمد بن عمر نقل كرده است كه به امام رضا )ع( گفتم: از ایشان درباره
 ( 1)ایشان )ع( فرمود: »داللت بر او: بزرگی، فضل و وصّیت....«.

علت فداا بم ي عرو اإلمام ؟ قال: فقال: بمصذال؛ وعن أبي بصذ و قا ل: )قلت ألبي الحسذن )ع(: د 
 . (2)أما أولها فإنم بيشء قد تقدم من أبيم فيم بإشارة إليم لتكوح عليهم حجة ...( 

ای شناخته گوید: به حضرت ابوالحسن )ع( عرض كردم: قربانت گردم! امام به چه نشانهابوبصیر می
 ( ٣)ی او اشاره دارد تا دلیل امامتش باشد...«.ه چند خصلت: اول با چیزی كه از پدر دربارهشود؟ فرمود: »بمی

وعن الحار  بن املب ة النعذريو قال: )قلنا ألبي عند اهلل )ع(: بما يعرو صذاحي هها األمر؟ قال: 
 . (٤)بالسكينة والوقار والعلم والوصية( 

وعبدالله )ع( عرض كردیم: صاحب امر به چه چیزی شناخته گوید: به امام ابی نضری میحارث بن مغیره
 (٥)شود؟ حضرت فرمود: »به سکینه و وقار و علم و وصّیت«.می

 والسيد أحمد الحسن احت  بوصية رسول اهلل)ص( اليت َ رتم ... الخ.
 أنصار اإلمام املهدي )مكن اهلل لم يف األرُ( -اللجنة العلمية 

 هذ ق 1٤٣٠شعناح الم /  - احنصارياحستاَ رزاق 

 و سید احمد الحسن به وصّیت پیامبر خدا )ص( كه آن را پیشتر بیان داشتم، احتجاج نموده است ..... 
 انصار امام مهدی)ع( )خداوند در زمین تمکینش دهد( -هیأت علمی 

 هـ.ق ۱۴۳۰شعبان الخیر  - استاد رزاق االنصاری 

 
 . ٣1٥ص  1كافی: ج  - 1
 . ٣1٥ص 1الکافي: ج -2
 . ٣1٥ص  1كافی: ج  - ٣
 . 1٣8ص ٥2بحار األنوار: ج -4
 . 18٣ص  ٥2بحار االنوار: ج  - ٥
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 بینند؟ روز قیامت خدا را می   : آیا مؤمنین در۳۸۳پرسش 

: رؤيذة امل منني هلل يوم القيذامذةو هذل يرو امل منوح اهلل يوم القيذامذة بة  يف وح ٣٨٣السذذذذ ال/ 
 حد وح دهة ؟؟؟

 مصر -املرسل: محمد 

بینند. آیا مؤمنین در روز قیامت خدا را بدون كیف و بدون حد و سمت رؤیت مؤمنین در روز قیامت خدا را می
 ؟كنندمی

 مصر -فرستنده: محمد 

 الجواب: بسم اهلل الرحمن الرحيم

 الحمد هلل رب العاملنيو وصلى اهلل على محمد وآل محمد األئمة واملهديني وسلم تسليماخ.

أخي أداب السذذيد أحمد الحسذذن يف  تاب امل شذذابهات عن معىن هه  الرؤية وسذذوو أضذذع ل  
 الس ال والجواب هنا:

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

ی معنی و مفهوم این رؤیت پاسخ داده است و من برادرم! سید احمد الحسن در كتاب متشابهات درباره
 كنم:پرسش و پاسخ را اینجا برای شما نقل می

وٌ  َيْوَمِئه  نةاِضَرةٌ * ِإَلى َرب َها نَاِرَرةٌ ﴿من سورة القيامة:  ما معىن هه  اييات س: د   . (1)﴾و 

 
 . 2٣ –  22القیامة:  -1
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هایی هست زیبا و درخشان * كه سوی سؤال: معنای این آیات از سوره قیامت چیست: )در آن روز چهره
 .(1)كنند(پروردگارشان نظر می

 .الناضرةت: أي ناررة إلى محمد)ص( فهو املربي فهه  الودو  البينة 

 های پاک و درخشان است. كنند، كه او مربِی این چهرهپاسخ: یعنی به حضرت محمد )ص( نظر می

قال الصذادق )ع( لهاشذم الصذيداوي: )يا هاشذمو حدَ  أبي وهو خ  م  عن رسذول اهلل)ص( أنم 
قذال: من قذال: مذا من ردذل من فقراء شذذذذيعتنذا إح ولذ  عليذم تنعذمو قلذت: دعلذت فذداا ومذا التنعذة ؟ 

اإلحذدو والممسذذذذني ر عذة ومن صذذذذوم َة  أيذام يف الشذذذذهرو فذإَا  ذاح يوم القيذامذة خردوا من 
قنورهم وودوههم م ل القمر ليلة الندر فيقال للردل منهم سذل تعطو فيقول: أسذال ربي النظر إلى 

ول ودم محمد)ص(و قال: فيأَح اهلل )عزودل( ألهل الجنة أح يزوروا محمداخ)ص(و قال فينصي لرس 
اهلل)ص( منرباخ على درنوا من درانيذ  الجنذة لذم ألف مرقذاة بني املرقذاة إلى املرقذاة ر عذذذذذة الحرس 
فيصذعد محمد وأم  امل منني )ع(و قال: فيحف َل  املنرب شذيعة آل محمد)ع( فينظر اهلل إليهم وهو 

َرةٌ * ِإَلى َرب َها نَاِرَرةٌ ﴿قولم تعالى:   وٌ  َيْوَمِئه  نةاضذذِ د  قال: فيلقى عليهم من النور حا أح أحدهم و  ﴾و 
إَا ردع لم تقذدر الحوراء تمأل بصذذذذرهذا منذمو َم قذال أبو عنذد اهلل )ع(: يذا هذاشذذذذمو مل ذل هذها فليعمذل 

 العاملوح( انتهى.
 أنصار اإلمام املهدي )مكن اهلل لم يف األرُ( -اللجنة العلمية     

 هذ ق 1٤٣٠شعناح الم /  -احستاَ رزاق احنصاري 

امام صادق )ع( به هاشم صیداوی فرمود: »ای هاشم! پدرم كه برتر از من است مرا روایت كرد از پیامبر خدا 
)ص( كه فرمود: هیچ یک از فقرای شیعیان ما نیست جز آن كه پیامدی )عقوبتی( بر او نباشد«. گفتم: فدایت 

ه روز در هر ماه. چون روز قیامت شود شوم، پیامد چیست؟ فرمود: »به خاطر پنجاه و یک ركعت نماز و روزه س
درخشد. پس به یکی از آنها گفته هایشان مانند شب چهارده میاز قبرهای خود بیرون آیند در حالی كه چهره

خواهم گرفتی( چیزی بخواه كه به تو عطا خواهد شد. وی گوید: از پروردگارم میشود: سه روز از ماه را )تو روزه می
. پس خدای عّزوجّل به بهشتیان اجازه فرماید كه محمد)ص( را زیارت كنند. ص( بنگرممحمد)ی كه به چهره

شود كه هزار پله دارد كه میان های مخمل بهشتی نصب میبرای رسول خدا)ص( منبری بر روی یکی از فرش
 

 . 2٣و  22قیامت:  - 1
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. هر دو پله مسیر یک دویدن اسب فاصله است. پس حضرت محمد)ص( و امیرالمؤمنین)ع( بر آن باال روند
ُوُجوٌه َیْوَمِئذ ﴿ی شیعیان آل محمد)ع( دور آن جمع شوند و خداوند نظر رحمت به ایشان نماید. و این معنای آیه

َها َناِظَرةٌ  اِضَرٌة * ِإَلی َرِبّ گردند ریزد تا آن جا كه وقتی بازمیقدر نور بر آنان فرو میباشد. فرمود: سپس آنمی ﴾َنّ
ِلِمْثِل َهَذا َفْلَیْعَمْل آنها نظر افکنند«. سپس امام صادق )ع( فرمود: )ای هاشم!توانند به راحتی به  حوریان نمی

 اْلَعاِمُلوَن(. )اهل عمل برای چنین پاداشی عمل كنند(«. پایان.
 انصار امام مهدی)ع( )خداوند در زمین تمکینش دهد( -هیأت علمی 

 هـ.ق ۱۴۳۰شعبان الخیر  - استاد رزاق االنصاری 

****** 

 ی اوی مکان یمانی و چهره ی حوزه و درباره : درخواست اطالعات بیشتر درباره ۳۸۴پرسش 

 حول شمصية اليماني -: س ال استدحلي ٣٨٤الس ال/ 

 بسم اهلل الرحمن الرحيمو والصةة والسةم على محمد الماتم وآلم األههار.

تقرير مبنوع  م بذإعبذائيلقذد دل  أحذد امل منني على موقعكم ووده  إلى هذها الحذد  العظي
من هها التقرير واملوقع  عن السذذذذيد أحمد الحسذذذذن ومن هو اليماني املوعودو وقد اسذذذذتحدت الك  

 .فجزا  اهلل خ اخ 

 شمصمت یمانی یدربار  -پرسشی استدحلی 

 بسم الله الرحمن الرحیم، درود و سالم بر محمد خاتم و خاندان اطهار او باد. 
ی سید احمد الحسن و این كه یمانی سایت شما آشنا كرد و گزارشی چاپ شده درباره یکی از مؤمنین مرا با

موعود چه كسی است به من داد و به این ترتیب مرا با این رویداد عظیم آشنا ساخت. من از این گزارش و از این 
 های فراوانی بردم، خداوند به او جزای خیر دهد.سایت بهره

مقذدمذم الحذداءو  أنذا أبحذ  يف قعذذذذيذة اإلمذام املهذدي أرواحنذا لرتابإني وبحمذد اهلل ومنذه زمن و
بعع الشذيو  والعلماء ورلت  و انت هناا بعع املسذائل البامعذة اليت لم أهمأح إلى تحسذ ها من

 شمصية اليماني. عليها الك   من عةمات احستحهام ومن ضمنها
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دی )ع( مشغول بحث و تحقیق هستم. در ی قضیه امام مهشکر خدا من مدت زمان زیادی است كه درباره
این میان، یک سری مسایل پیچیده و مشکلی وجود داشت كه به تفسیری كه از برخی شیوخ و علما بر آن 

یافتم و عالمت سؤال بر بسیاری از آنها سایه افکنده بود كه شخصیت یمانی از داشتند اطمینان و آرامش نمی
 جمله آنهاست.

النهم والح ة  رير وعلى موقعكم انجلت عن عي  الك   من مشذاواتوبعد احهةع على التق
 .ووضعت الك   من نقات الحق على أحرو النح  والتدقيق

های تردید و ابهامی كه جلوی چشم من تان، بسیاری از پردهی این گزارش و مراجعه به سایتپس از مطالعه
 و تحقیقات آشکار گشت. هابود كنار رفت و بسیاری از نکات حق مربوط به بحث

فحسذذيو بل  وح زال هناا القليل من النح ؛ ألح التقرير ح يتعذذمن مسذذألة شذذمصذذية اليماني
بعيذد بذالحوزة العلميذة,  تعذدو إلى الك   من األمور الجذانييذة األخرو م ذل املسذذذذذاس من قريذي أو

املهدي ومييتم ؟ الرداء   أنم ح ي من باإلمام املرادع العظام, وبالهات السذذذذيد السذذذذسذذذذتاني, وهل فعة
 الحوزة العلمية واملرادع وحول السيد السستاني. إسعايف بمعلومات أ ث حول

وجو كماكان باقی مانده است؛ زیرا گزارش مزبور، فقط شخصیت یمانی را مقدار اندكی از تفحص و جست
ی مورد بحث قرار نداده بلکه به امور جانبی بسیاری پرداخته كه طعنه زدن به طور مستقیم و كنایه به حوزه

امام مهدی و غیبتش ایمان  علمیه، مراجع عظام و به خصوص سید سیستانی از آن جمله است. آیا ایشان به
ی سید سیستانی مرا یاری ی علمیه، مراجع و نیز دربارهی حوزهی اطالعات بیشتری دربارهندارد؟ لطفًا با ارائه

 كنید. 

أحمد الحسذذن ايحو وماَا يحعلو وما بروز  على السذذاحة ليقود  وسذذ الي ايخر: أين هو السذذيد
  تودد لم صورة للتعرو عليم أ ث ؟املحنة لإلمامو وملاَا ح هه  الجماه 

كند؟ ایشان چه هنگام بر عرصه نمایان سؤال دیگر: در حال حاضر سید احمد الحسن كجا است و چه می
های مردم را كه دوستدار امام هستند بر عهده گیرد؟ و چرا از ایشان عکسی در دست شود تا رهبری این تودهمی

 نیست تا بیشتر شناخته شود؟ 
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األدوبذة على عنواني الربيذدي شذذذذذا راخ لكم تعذاونكم وداعيذاخ لكم  رسذذذذذال لي  ذلأردو إ
 وال سديد. بالتوفيق

 مدريد -املرسل: عند الستار / أسنانيا 

ها را به آدرس پستی من ارسال كنید. از همکاری شما متشکرم و برای شما توفیق كنم تمام پاسخخواهش می
 كنم. و تسدید دعا می

 مادرید -اسپانیا  -تار فرستنده: عبدالس

 الجواب: بسم اهلل الرحمن الرحيم 

 الحمد هلل رب العاملنيو وصلى اهلل على محمد وآلم األئمة واملهديني وسلم تسليماخ.

 الجواب يف نقات:

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

 جواب در چند بند: 

بمذا أنذم حصذذذذذل لذ  العلم وتوضذذذذ  لذ  الك   من نقذات الحق فة أقذل أنذ  ايح حصذذذذذل لذ  
 احهمئناح بجهة الحقو ومن َم فمن يقابل دهة الحق تل  ويعارضها فهو باهل.

ه برای شما علم حاصل شده و بسیاری از نقاط حق آشکار گشته است، دست كم شما اكنون جانب از آنجا ك
ایستد و با آن سر دشمنی ای آن كسی كه در مقابل حق میای و به دنبال آن، دانستهحق را با اطمینان دریافته

 دارد، بر باطل است. 

 الناهل ومن يدعو لم. الدعوة اليمانية ح عداوة لها مع األشماص بل عداوتها مع

 ورزد.دعوت یمانی با اشخاص دشمنی ندارد بلکه با باطل و كسی كه داعی به آن است دشمنی می

 بالنسنة للسذستاني بالهات فهو مدعو إلى اإليماح بالدعوة اليمانية  ناقي الناس.
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یمانی دعوت شده در خصوص سیستانی به طور خاص، او نیز مانند سایر مردم، به ایمان آوردن به دعوت 
 است.

أعلم  )ع(مودودو و اح بني الناس ترا  وتسذمع منمو وماَا يحعل ؟ هو  )ع(السذيد أحمد الحسذن 
 بتكليحم.

شنیدند. اما دیدند و سخنانش را میسید احمد الحسن )ع( حضور دارد. ایشان بین مردم بود و مردم او را می
 تر است.كند؟ وی )ع( به تکلیفش دانااین كه ایشان چه می

 ( وعشرة آحو.٣1٣يربز على الساحة لقيادة الجماه  بعد ا تمال العدة )

 ی مردم را راهبری كند.آید تا تودههزار نفر، ایشان به عرصه می ( و ده۳۱۳پس از كامل شدن عده )
صذذورة؛ ألنم داء يدعو الناس إلى اهلل سذذنحانم وإلى التوحيد الحق ولذ   )ع(لذ  للسذذيد أحمد  

 حسمو ولم يأت ل ا  الناس ويجعلونم حجاباخ بذنهم وبني اهلل سنحانم.إلى ن

سید احمد )ع( عکسی ندارد زیرا او آمده تا مردم را به خدای سبحان و به توحید حق دعوت كند، نه به سوی 
 خودش. ایشان نیامده است تا مردم او را ببینند و حجابی بین خود و خدای سبحان قرار دهند.

( والصذذور لذسذذت مصذذدراخ )اعرو الحق تعرو أهلمما معنا :   )ع(ورد عن أهل النذتأخي الكريم  
 ملعرفة الحق وهي ح تنحع يف معرفة أهل الحق. 

 أنصار اإلمام املهدي )مكن اهلل لم يف األرُ( -اللجنة العلمية 
 هذ ق1٤٣٠/ شهر رمعاح/ 1٥ -األستاَ ز ي األنصاري 

ها مون وارد شده است كه )حق را بشناس تا اهل آن را بشناسی(. عکس! از اهل بیت به این مضبرادر گرامی
 منبع شناخت حق نیست و در معرفت پیدا كردن نسبت به اهل حق دخلی ندارد. 

 انصار امام مهدی)ع( )خداوند در زمین تمکینش دهد( -هیأت علمی 
 هـ.ق ۱۴۳۰رمضان  ۱۵ -استاد زكی االنصاری 

****** 
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 قشعمه درخواست مناظره دارد : ابن ۳۸۵پرسش 

 : مناررة...٣٨٥الس ال/  

 السةم عليكم..

الدعوة من   اهلعذت على فديو على اليوتيوب تدعوح فيذم علمذاء الشذذذذيعذة للمنذاررةو وأنا هنذا أقنذل
 السيد بشرت أح تكوح املناررة علنية ومسجلةو وسأنتظر رد م. وشكراخ.

 الوحيات املتحدة -املرسل: ابن قشعمة 

 ه...مناظر 
 سالم علیکم...

در یوتیوب ویدیویی دیدم كه در آن علمای شیعه را به مناظره دعوت كرده بودید. من در اینجا این دعوت را از 
 كنم به این شرط كه مناظره علنی باشد و ضبط شود. منتظر پاسخ شما هستم. با تشکر.سید قبول می

 ایاالت متحده   - فرستنده: ابن قشعمة 

  الرحمن الرحيم بسم اهللالجواب: 

 الحمد هلل رب العاملنيو وصلى اهلل على محمد وآلم األئمة واملهديني وسلم تسليماخ. 

 أوحخ: ح يودد فديو مصور للسيد أحمد الحسن أبداخو فأنت مش نم أخي.

 پاسخ: بسم الله الرحمن الرحیم
 یین و سلم تسلیمًا. و الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله االئمة و المهد

اول: به هیچ وجه ویدیویی كه در آن سید احمد الحسن به تصویر كشیده شده باشد وجود ندارد. برادرم شما 
 كنی.اشتباه می

؟؟! )ع(َانياخ: هل أنت من علماء الشذيعة ؟! وهل أنت ممن َ ر أسذماءهم السذيد أحمد الحسذن 
؟؟ وهل عرفت حيثيات هلي املناررة ؟؟؟ وأسئلة هل اهلعت على أدلة الدعوة اليمانية املنار ة ؟

َذارتهذا على هلنذ  البريذي؛ ألنذ  لسذذذذذت من املعنذني ببلذي املنذاررةو بذدليذل  أخرو    ة يمكن إ
أن  تحتقر إلى أهم سذذذمة من سذذذمات الناح  فعذذذةخ على أح تكوح عاملاخو وهي احهةع والنح  يف 
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 تمتلذ  مقومذات النذاحذ  املنتذدئ ؟! فهذل أدلذة الذدعوة ومصذذذذذادرهذاو فكيف تبلذي منذاررة وأنذت ح
 ترو يف هلن  هها رائحة من الحكمة ؟؟!!

 نامثانیًا: آیا شما جزو علمای شیعه هستی؟! و آیا شما جزو كسانی هستی كه سید احمد الحسن )ع( آنها را 
واست مناظره را ای؟ آیا چگونگی و مستلزمات درخی دعوت مبارک یمانی را مطالعه نمودهبرده است؟! آیا ادّله

تواند به درخواست عجیب شما مربوط شود؛ شما جزو كسانی دانی؟! و سؤاالت فراوان دیگری كه میمی
های فرد پژوهنده و ترین ویژگیای كه در طلب مناظره قصد شده باشند، چرا كه شما فاقد یکی از مهمنبوده

! شما هستی چه برسد به این كه عالم باشی -وجو در ادّله و منابع دعوت و وقوف بر آنهاجست -جستجوگر
چطور درخواست مناظره داری و حال آن كه فاقد عناصر اصلی پژوهشگر مبتدی هستی؟! آیا در این درخواستی 

 كنی؟!كه داری، هیچ اثر و آثاری از حکمت مشاهده می

فعلي  أح تكوح داداخ  )ع(أخي الكريم إَا  نت هالناخ للحق وصذذادقاخ يف نصذذرة اإلمام املهدي  
ما معنا : )سذذذل عن دين  حا يقال عن  مجنوح(و   )ع(يف النح  واحهةعو فقد ورد عن الصذذذادقني

وأنت أخي حا لم تكلف نحسذذذذ  عناء القراءة يف  تاب واحد من إصذذذذدارات الدعوة اليمانية اليت 
و ولنرو ما ردودا ومةحظات  )ع(نها األخوة األنصذارو ولذ  اليت سذبرتها يد اليماني الباهرة   ت

على مذا  تنذم األنصذذذذذار ومنلبذ  من العلم لي سذذذذىن لذ  القحز إلى هلذي املنذاررة؟؟! ومن بذاب أح 
النصذذذذيحة حق ووادي بني امل منني؛ أنصذذذذح  أخي أح تنح  بجدية فيما تبرحم الدعوة اليمانية 

و وعليذ  أح تبلع على أدلتهذاو والى مذا تذدعوو والى مذا تسذذذذ نذدو ومذا حججهذا وبراهينهذاو وإَا اليوم
تمكنت من َل  فنسذذذأل اهلل سذذذنحانم أح يك ي ل  الهداية إلى هريق الحق ويبني  عن هلي 

 املناررة ويرفع عن  اهل  ما أَقلت بم على نحس  من دوح أح يكلح  اهلل سنحانم َل .

 حد  وحد .والحمد هلل وحد  و
 أنصار اإلمام املهدي )مكن اهلل لم يف األرُ( -اللجنة العلمية  

 هذ ق1٤٣٠/ شهر رمعاح/ 1٥ -األستاَ ز ي األنصاري          

باشی، بر شما است كه در پژوهش ! اگر طالب حق هستی و در یاری امام مهدی )ع( صادق میبرادر گرامی
آگاهی یافتن جدّیت به خرج دهی. از صا روایتی به این مضمون نقل شده است كه )آن قدر از دین  )ع(دقین و 

های ای و یک كتاب از كتاب ای(. برادرم! شما حتی زحمت نکشیدهوجو كنی تا بگویند تو دیوانهخود پرس
هایی كه به دست پاک یمانی )ع( به نگارش اند و نه آن كتاب انتشارات دعوت یمانی را كه برادران انصار نوشته
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اند ببینیم و چه انصار نوشتهها و اظهار نظرهای شما را بر آنای، تا ما واكنشآمده است را مطالعه ننمودهدر 
دریابیم كه نهایت و دانش شما چه مقدار است، تا پس از آن برای شما میسر باشد كه از درخواست مناظره سخن 

كنم كه ست بین مؤمنین، شما را نصیحت میبه میان آوری! برادرم! از باِب این كه نصحیت، حق و تکلیفی ا
ی آن را مطالعه كنی كند با جدّیت تحقیق كنی، و بر شما است كه ادّلهچه را امروزه دعوت یمانی مطرح میآن

هایش كدام است. اگر بتوانی كند، به چه چیزی مستند است و دالیل و برهانو ببینی به چه چیزی دعوت می
نماییم كه هدایت به راه حق را بر شما مقرر بدارد و شما را ز خدای سبحان مسئلت میاین كار را انجام دهی، ا
كه بر نْفست سایه افکنده است را بردارد قبل از اینکه خداوند  نیاز گرداند و این سستیاز درخواست مناظره بی

 سبحان آن را بر تو تکلیف كند.
 و الحمد لله وحده وحده وحده.

 امام مهدی)ع( )خداوند در زمین تمکینش دهد(انصار  -هیأت علمی 
 هـ.ق ۱۴۳۰رمضان  ۱۵ -استاد زكی االنصاری 

****** 

 گو است: هر كس ادعای مشاهده كند دروغ ۳۸۶پرسش 

: يف األخنذار الواردة أنذم  ذل من ادعذم )هكذها( املشذذذذذاهذد لإلمذام املهذدي )ع( فهو ٣٨٦السذذذذ ال/ 
  اَبو فما قولكم وأنتم تدعوح َل  ؟؟

 سل: عةءاملر

گو است. شما كه این را در اخبار آمده است كه هر كس ادعا كند امام مهدی )ع( را مشاهده كرده، دروغ
 گویید؟ مدعی هستید، چه می

 فرستنده: عالء

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب: 

 تسليماخ.الحمد هلل رب العاملنيو وصلى اهلل على محمد وآلم األئمة واملهديني وسلم 
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أخي عةءو تقول: أخنارو وهي لذست سوو خرب واحد  ثت فيم األقاويل بني معتمد لم ومعرُ 
أ ث  )ع(عنمو وهو توقيع السذذمري )رحمم اهلل(و واألخنار اليت تعارضذذم وت  د رؤية اإلمام املهدي  

من أح تعذد وتحَصذذذذو فذاردع واقرأ مذا   ذي الك   من علمذاء الشذذذذيعذة يف أخنذار اللقذاء بذاإلمذام 
وهها الهي تتوهمم هو ما يروت لم فقهاء السذوء الهين اسذتبلوا دهل الناس وعدم اهةعهم   )ع(ملهديا

على   ذي األوائذل من العلمذاء العذاملني وراحوا يوهموح النذاس بهذها الذهي قلتذم أنذتو والحقيقذة م  
ع علي بن م  )ع(َلذ  تمذامذاخو وإَا شذذذذئذت التثيذت من الحق فذاقرأ مذا   ذي عن لقذاءات اإلمذام املهذدي 

مهزيذار األحوازيو ومع السذذذذيذد مهذدي بحر العلومو ومع الشذذذذيخ نجفو وآخرين     من القذدمذاء 
الكربوو ولعذل حذادَذة لقذائذم مع السذذذذيذد حيذدر الحلي  )ع(واملتذأخرينو وعلى هول مينذة اإلمذام 

ل واسذذ نشذذاد  إيا  لقصذذيدتم )اهلل يا حامي الشذذريعة( هي أشذذهر من نار على علمو فهل تقول عن   
 أولئ  املشهود لهمو بأنهم  اَبوح ؟؟؟!!!

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

وگو گویی: اخبار، و حال آن كه یک خبر بیش نیست و در مورد همان خبر هم بحث و گفتبرادرم عالء! می
است و   اند. این خبر، توقیع سمری  دانند و برخی خیر و آن را ترک كردهت، برخی آن را مورد تأیید میبسیار اس

ورزد بیش از آن است كه به حساب اخباری كه معارض آن بوده است و بر دیده شدن امام مهدی )ع( تأكید می
مالقات با امام مهدی )ع( را بخوان.  ی اخبارهای بسیاری از علمای شیعه دربارهو شماره آید. بازگرد و كتاب 

های نخستین اطالعی آنها نسبت به كتاب این پنداری است كه فقهای گمراه یعنی كسانی كه از جهل مردم و بی
كنند؛ سازند، آن را ترویج میگویی متوّهم میكنند و مردم را به این مطلبی كه شما میعلمای عامل استفاده می

چه ی حق و حقیقت تحقیق كنی، آنخواهی درباره چیز دیگری است. اگر شما میدر حالی كه حقیقت كامالً 
ی مالقات امام مهدی )ع( با علی بن مهزیار اهوازی و با سید مهدی بحرالعلوم و با شیخ نجف و را كه درباره

ماجرای دیدار آن بسیاری دیگر از قدما و متأّخرین در دوران غیبت كبرای امام نوشته شده است را بخوان. شاید  
اش )الله یا حامی الشریعه( را برای او بخواند، بسیار حضرت با سید حیدر حلی و این كه از او خواست قصیده

 خوانی؟!!گو و كذاب میاند را دروغی اینها كه حضرت را دیدهمعروف و مشهور باشد. آیا همه

 أدلذة الذدعوة اليمذانيذةو وعذدم أدعوا أخي الكريم إلى الجذديذة يف النحذ  وهلذي الحق والنظر يف
لذسذذذذذت  مذا يصذذذذورهذا  )ع(الوقوو على القيذل والقذال من دوح التثيذت والنحذ و فقعذذذذيذة اليمذاني 

لدو الناس هكها ؟؟ خاضذذع لألقاويل وأ اَيي الحقهاء  )ع(أعداؤهاو فهل صذذار أمر اإلمام املهدي  
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الحق حقاخ ويرزق  إتناعمو ويري  !! أسذأل اهلل ل  الهداية إلى سذييل الحقو وأح يري  اهلل سذنحانم  
 الناهل باهةخ ويرزق  ادتنابم.

 والحمد هلل وحد  وحد  وحد .
 أنصار اإلمام املهدي )مكن اهلل لم يف األرُ( -اللجنة العلمية 

 هذ ق1٤٣٠/ شهر رمعاح/ 1٥ -األستاَ ز ي األنصاري        

ی دعوت یمانی كوشا باشی و به تأّمل در ادّله كنم كه در كاوش و طلب حق و، شما را دعوت میبرادر گرامی
ی یمانی )ع( آن گونه كه دشمنانش به تصویر قیل و قال مردم بدون بحث و بررسی، بسنده نکنی. قضیه 

های های ناحق و دروغكشند نیست. آیا امر امام مهدی )ع( نزد مردم این گونه شده است: یعنی پیرو گفتهمی
نمایم و این كه خدای سبحان حق را آن گونه كه ا هدایت به راه حق را مسئلت میفقها؟! از خداوند برای شم

هست به تو بنمایاند و پیروی از آن را نصیبت گرداند و باطل را آن گونه كه هست به شما بنمایاند و دوری از آن 
 را روزی شما كند.

 و الحمد لله وحده وحده وحده.
 وند در زمین تمکینش دهد(انصار امام مهدی)ع( )خدا -هیأت علمی 

 هـ.ق ۱۴۳۰رمضان  ۱۵ -استاد زكی االنصاری 

****** 

 : پس از طلوع خورشید از مغرب، حقیقت آشکار خواهد شد ۳۸۷پرسش 

 : السةم عليكم ورحمة اهلل وبر اتم٣٨7الس ال/ 

احسذي أح الحقيقة سذتظهر سذاهعة  الشذم  يف رابعة النهار بعد هلوع الشذم  من مبربها 
 حينها ح تنحع نح  إيمانها لم تكن آمنت من قنل.

اللهم صذل وسذلم على سذيدنا محمد وآلم البييني الباهرين مالكوا رقى واملتصذرفوح يف الكوح 
 بإَح اهلل تعالى.

 املبرب -أخو م علي 

 



 

 323                                                                                        ( رابع )اجلزء الاجلواب املنری عرب األثری

   
 

 سالم علیکم و رحمة الله و بركاته
از طلوع خورشید از مغرب؛ و آن هنگام  من بر این باورم كه حقیقت مانند روز روشن نمایان خواهد شد، پس

ایمان كسی كه پیش از آن ایمان نیاورده یا به هنگام ایمان كار نیکی انجام نداده باشد، برای او سودی نخواهد 
 داشت. 

اند و به ها كه صاحب اختیار بندگانخداوندا! بر آقای ما محمد و خاندان پاک و طاهر او درود فرست، همان
 كنند.ی در هستی تصرف میاذن خدای تعال

 مراكش   - فرستنده: برادرتان علی 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب: 

 الحمد هلل رب العاملنيو وصلى اهلل على محمد وآلم األئمة واملهديني وسلم تسليماخ.

أخي الكريم علي .. لقد رهرت الحقيقة اليوم دلية بظهور داعي الحق السذذيد أحمد الحسذذن 
إلى الناس  افةو وأما ما َ رتم أنت فهو يتعلق بعةمة من عةمات   )ع(مام املهدي  ويص ورسول اإل
يف روايذاتهم تحذدَوا بلبذة الرتمزي ح اإلفصذذذذاخ  )ع(ولعلذ  لم تنتنذم أح أهذل النذذت )ع(رهور أمر اإلمذام  

 و فهل فهمت القصذذذذد من وراء تل  العةمة الرمز ؟؟  ما أح)ع(عما يتعلق بقعذذذذية اإلمام املهدي  
داء محتجاخ على الناس بالقانوح اإللهي الهي أَيتم اهلل سذنحانم يف  تابم  )ع(السذيد أحمد الحسذن  

إلى أح ير  اهلل األرُ ومن عليهذذاو وهذذها القذذانوح َذذابذذت ح  )ع(الكريم ملعرفذذة حج  اهلل من آدم 
واضذذ  يتملف وح ي ندلو ولهل  أسذذتبرب أن  تتمسذذ  بعةمة رمزية وترتا التمسذذ  بالقانوح ال

النني  وضذذذذوخ الشذذذذم  يف رابعة النهارو فهل ترو يف ترا القانوح اإللهي ملعرفة حجة اهلل ال ابت 
الذهي ح يتب و والتمسذذذذذ  بعةمذة رمزيذة يمكن أح يقع بهذا النذداءو أي حكمذة أو هلذي للحق 
والحقيقة ؟؟؟ ح أرن  بعد هها ستجذي بالتمس  بما توهمتم أنت حقيقة وهو لذ  سوو عةمة 

مزيةو أما الحقيقة فهي تكمن يف السذذ ال ايتي: هل دعل اهلل سذذنحانم قانوناخ يعرو بم حجتم يف ر 
  ل زماحو وهها القانوح َابت ح يتب  وح ي ندل ؟؟؟ 

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

ی امام مهدی )ع( به ر ارجمندم علی... امروز با ظهور داعی حق سید احمد الحسن، وصی و فرستادهبراد
ای از نشانه های ظهور ای، مربوط به نشانهچه شما بیان كردهسوی عموم مردم، حقیقت ظاهر گشته است. آن
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ی شان كه مرتبط با قضیهات ای كه اهل بیت )ع( در آن دسته از روایامر امام است و شاید شما توجه نداشته
اند، نه به صورت آشکارا و علنی! آیا شما مفهوم نهفته در این امام مهدی )ع( است، با زبان اشاره سخن گفته

های الهی از آدم ای؟ سید احمد الحسن )ع( نیز با قانون الهِی شناخت حجت ی رمزگونه را درک كردهنشانه
برد و خدای سبحان آن را در كتاب كریم خود بر آن است را به میراث میچه گاه كه خدا زمین و آن)ع( تا آن

كنم كه شما اثبات كرده، آمده است؛ این قانون، ثابت است و تغییر و تحولی در آن راه ندارد. لذا من تعجب می
آیا در ترک ای. ای و قانون نمایانی كه مانند روز روشن است را رها كردهی رمزگونه متمّسک شدهبه یک نشانه

ای رمزگونه قانون الهی برای شناخت حجت خدا كه ثابت است و تغییری در آن راه ندارد، و چنگ زدن به نشانه
كنم شما پس بینی؟ گمان نمیكه ممکن است در آن بداء حاصل شود، هیچ حکمت یا طلب حق و حقیقت می

چیزی جز یک عالمت نمادین بیش نیست ای و حال آن كه چه شما حقیقت گمانش كردهاز این مطلب، به آن
آید مستتر است: آیا خدای سبحان قانونی برای شناخت متمّسک شوی. اما حقیقت در این سؤالی كه می

 ها وضع كرده است؟ و آیا این قانون ثابت است و تغییر و تبدیلی در آن راه ندارد؟ی زمانحجتش در همه

ِة ﴿: )ع(الجواب: نعمو لقذد دعذل ومنذه اللحظذات األولى يف تنصذذذذذذي آدم  َْ قَذاَل َربذَُّ  ِلْلَمَةِئكذَ َوِإ
ةخ  ُِ َخِليحذَ ْر

َ
ٌل يِف األ اعذِ و وملذا اعرتُ املةئكذة على هذها التنصذذذذذذي  شذذذذف لهم الحق (1)﴾ِإن ي دذَ

تيني لهم الحقو بني لهم وهو العلمو وبعذد مذا  )ع(سذذذذنحذانذم الر ن ال ذاني بعذد النص على أحقيذة آدم 
سذذذذنحذانذم الر ن ال ذالذ  من قذانونذم وهو: أمرهم بذالسذذذذجود لذم أي اتمذاَ  قنلذة لهم وأمرهم ببذاعتذم 
واحمت ذال ألمر  بوصذذذذحذم خليحذة اهللو فقولذم قول اهلل وأمر  أمر اهلل ونهيذم نهي اهلل سذذذذنحذانذمو وهذها 

 تملف ولم يتب .القانوح فاعل من يومم األول ولحظاتم األولى لم ي ندل ولم ي

پاسخ: آری، چنین قانونی وضع كرده است؛ از همان لحظات نخست در تنصیب آدم )ع(: )و چون پروردگارت 
گاه كه فرشتگان بر این تنصیب اعتراض . ولی آن(2)دهم(ای قرار میبه فرشتگان گفت: من در زمین خلیفه

از نص را بر آنها آشکار ساخت كه علم بود. پس از  كردند، حق تعالی برای ُمِحق بودن آدم )ع( دومین ركن بعد
آن كه حق بر آنها متجلی گشت، خدای سبحان ركن سوم از قانونش را نمایان كرد كه چنین بود: آنها را به 

برداری از او و پیروی از ی فرشتگان نمود و آنها را به فرمانسجده گزاردن بر آدم فرمان داد یعنی او را قبله
ی الله است، ملزم ساخت؛ سخن او سخن خدا و فرمان او فرمان خدا و ین وصف كه وی خلیفهفرمانش با ا
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نهی او نهی خداوند سبحان است. در این قانون كه از اولین روز و از نخستین لحظات برقرار بوده است، تغییر و 
 تحول و تخلفی راه ندارد.

مات خاضذذعة للنداءو وترا القانوح فنعد هها النياح املودز هل ترو من الحكمة التمسذذ  بعة
 ال ابت ؟؟؟!!!

هایی كه مشمول بداء است و ترک كردن قانون ثابت را كاری پس از این بیان مختصر، آیا تمسک به نشانه
 بینی؟!!آمیز میحکمت

أتمىن عليذ  أخي أح تتودذم للنحذ  بجذديذة ملذا تبرحذم الذدعوة اليمذانيذة ومذا أدلتهذا ومذا حججهذاو 
وح معرفة الحجة على صذذذاحي هه  الدعوة ؟؟ وبعد ما تتم َل  سذذذذتيني ل  األمر وهل ينبنق قان

 من أح أمرهم أبني من الشم . )ع( ما وصف أهل النذت

 والحمد هلل وحد  وحد  وحد .
 أنصار اإلمام املهدي )مكن اهلل لم يف األرُ( -اللجنة العلمية    

 هذ ق1٤٣٠/ شهر رمعاح/ 1٥ -األستاَ ز ي األنصاري      

سازد را بررسی كنی و براهین و چه دعوت یمانی مطرح میبرادرم! از شما خواهشمندم كه به طور جدی آن
حجت، بر صاحب این دعوت منطبق است یا خیر. و پس دالیل آن را جستجو نمایی و ببینی آیا قانون شناخت 

تر است( قضیه برای شما اند )امر ما از خورشید روشنطور كه اهل بیت )ع( توصیف كردهاز انجام این كار همان
 گردد. روشن می

 و الحمد لله وحده وحده وحده.
 انصار امام مهدی)ع( )خداوند در زمین تمکینش دهد( -هیأت علمی 

 هـ.ق ۱۴۳۰رمضان  ۱۵ -ی االنصاری استاد زك

****** 
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 : اگر علم پیامبر خدا را داری، تابوت كجا است؟ ۳۸۸پرسش 

 : سيدي أحمد الحسن.. املهدي يعرو بسةخ رسول اهلل.. العلم.٣٨٨الس ال/ 

إسذذذذرائيل وما  فإَا  اح عندا علم رسذذذذول اهلل فاَ ر لي أين التابوت الهي أنزلم اهلل على ب 
بالتحديد وأريد أح أسذذذذتدل  , فأنا أعمل بمر ز للنحو  وقد توصذذذذلت ملكاح التابوتيودد بداخلم

 هل تعلم علم رسول اهلل أو ح.

شذذكراخ لكم وأعهرونا إح خاهننا م  ما يماهنكم الجاهلنيو فأنا لسذذت إح ردةخ ينح  
 عن الحق لي نعم. 

 هل أنت املهدي حقاخ ؟؟؟ -والسةم عليكم 
 يةالسعود -املرسل: حمزة 

 ود... علم.شسرورم! احمد الحسن ... مهدی با سةخ رسول خدا شناختم می

اگر علم رسول خدا نزد شما است، به من بگو تابوتی كه خداوند بر بنی اسرائیل نازل كرد كجا است؟ و داخل 
خواهم میام و كنم و به مکان دقیق تابوت رسیدهها كار میآن چه چیزی وجود دارد؟ من در مركز پژوهش

 دلیلی به دست آورم و ببینم آیا شما علم پیامبر خدا را داری یا خیر!
ایم ما را معذور كنند، مخاطب قرار دادهكنم. اگر هم شما را آن گونه كه جاهالن خطاب میاز شما تشکر می

 وجوی حقیقت است تا از آن پیروی كند، نه بیشتر.بدارید. من مردی هستم كه در جست
 السالم علیکم ـ آیا شما واقعًا مهدی هستی؟؟؟ و 

 عربستان سعودی  -فرستنده: حمزه 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم الجواب: 

 الحمد هلل رب العاملنيو وصلى اهلل على محمد وآلم األئمة واملهديني وسلم تسليماخ.

ين هيو إح من  فيكهب  ل من يزعم أنم يعلم أ )ع(أخي مواري  األنيياء هي عند اإلمام املهدي 
 . )ع(ي علمم بهل  اإلمام املهدي 

 فأردو أح تسأل عن ما يوصل  للهدايةو دزاا اهلل خ .
 أنصار اإلمام املهدي )مكن اهلل لم يف األرُ( -اللجنة العلمية      

 1٤٣٠/ رمعاح الم / 1٩ -الشيخ نارم العقيلي        
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 پاسخ: بسم الله الرحمن الرحیم
 لعالمین، و صلی الله علی محمد و آله االئمة و المهدیین و سلم تسلیمًا.و الحمد لله رب ا

داند این میراث كجا است دروغ برادرم! میراث انبیا نزد امام مهدی )ع( است و هر كس گمان كند كه می
 گوید، مگر كسی كه امام مهدی )ع( او را بر این موضوع مطلع نموده باشد.می

 رساند سؤال نما. خداوند به شما پاداش نیکو دهد. ه هدایت میلطفًا از چیزی كه شما را ب
 انصار امام مهدی)ع( )خداوند در زمین تمکینش دهد( -هیأت علمی 

 هـ.ق ۱۴۳۰رمضان الخیر  ۱۹ -شیخ ناظم عقیلی                  

****** 

 : احمد الحسن كیست؟ ۳۸۹پرسش 

املهذدي املنتظر هو محمذد بن عنذد اهللو ومن أين  : من هو أحمذد بن الحسذذذذنو وهذل  ٣٨٩السذذذذ ال/  
 خروت اإلمامني ؟؟

 املدينة املنورة -املرسل: عذىس دعحري 

 احمد بن الحسن كیست؟ و آیا مهدی منتظر همان محمد بن عبدالله است؟ و خروج دو امام چگونه است؟؟ 
 منّوره  یمدینه –فرستنده: عیسی جعفری 

  بسم اهلل الرحمن الرحيمالجواب: 

 الحمد هلل رب العاملنيو وصلى اهلل على محمد وآلم األئمة واملهديني وسلم تسليماخ.

للناس  افةو امله ور يف وصذذية رسذذول   )ع(هو ويص ورسذذول اإلمام املهدي   )ع(أحمد الحسذذن 
و وَ ر فيها أوصذذياء  إلى آخر األوصذذياء وأول املهديني )ع(اليت أمةها ليلة وفاتم على علي    )ص(اهلل

 .)ع(أحمد

 پاسخ: بسم الله الرحمن الرحیم
 و الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله االئمة و المهدیین و سلم تسلیمًا.
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ی امام مهدی )ع( به سوی عموم مردم است و او در وصّیت پیامبر خدا احمد الحسن )ع( وصی و فرستاده
شده است. حضرت در این وصّیت، اوصیای خودش را تا )ص( كه شب وفاتش بر علی )ع( امال فرموده ذكر 

 آخرین اوصیا و نخستین مهدیین احمد )ع( نام برده است.

أوب فهذها من َوابذت  )ص(وأود أخي أح أبني لذ  أمراخ يف مذايذة األهميذة وهو أح  وح الرسذذذذول
ْ َملْذت  ﴿نزل عليذم قولذم تعذالى:  )ص(الشذذذذريعذة و لنذا يعلم أح رسذذذذول اهلل

َ
ْم   الَْيْوَم أ ْم ِديَنك  َلك 

ْم ِنْعَميِت ... ْتَمْمت  َعَلْيك 
َ
مات ولم يوص والوصذذذية هي سذذذنة   )ص(و فكيف يقال أح الرسذذذول(1)﴾َوأ

إلى أح ير  اهلل األرُ ومن عليهذاو إَح فكوح  )ع(منذه آدم  )ع(إلهيذة دذاريذة يف األنييذاء واملرسذذذذلني
هي من  -إح تنزلنا فنقول   -وصذذية  ترا وصذذية فهه  شذذهادة بإ مال الدينو َاا أح ال  )ع(الرسذذول

ة  ﴿الذدينو واهلل سذذذذنحذانذم يقول:  يذة م  امْلَْوت  ِإح َتَرَا َخْ اخ الَْوصذذذذِ َد   حذَ
َ
َر أ ا َحعذذذذَ ََ ْم ِإ    ِذَي َعَلْيك 

اخ َعَلى امْل تةِقنيَ  وِو َحق   .(2)﴾ِلْلَواِلَدْيِن َواألْقَرِبنَي ِبامْلَْعر 

رای شما روشن كنم: این كه پیامبر )ص( وصّیت كرده، یکی از موارد برادرم، مایلم موضوع بسیار مهمی را ب
دانیم كه این سخن خدای تعالی بر پیامبر خدا )ص( نازل شده است: )امروز ی ما میثابت شریعت است و همه

  شود كه پیامبر )ص(پس چطور گفته می (٣)دین شما را به كمال رسانیدم و نعمت خود را بر شما تمام كردم...(
بدون این كه وصّیت كند وفات یافته و حال آن كه وصّیت یک سّنت جاری الهی در انبیا و مرسلین )ع( بوده 

گاه كه خداوند زمین و هر چه بر آن است را به میراث ببرد؟ از این رو، این سخن  است، از زمان آدم )ع( تا آن
ـ اگر ما كوتاه بیاییمگوییم وصّیت ـرده است، میی اكمال دین، پیامبر)ص( وصّیت را ترک ككه با استناد به آیه

فرماید: )هرگاه یکی از شما را مرگ فرا رسد و ِخیری بر جای گذارد، بخشی از دین است. خدای سبحان می
 . (4)ی پدر و مادر و خویشاوندان، از روی انصاف وصیت كند و این حقی است برای پرهیزگاران(مقرر شد كه درباره

والعياَ باهللو إَح   )ص(مات ولم يوص فهو يبعن يف الرسذذذذول  )ص(إح رسذذذذول اهلل  إَح من يقول
قد أوبو فأين وصذذتم و تابم الهي قال عنم أنم ح تعذل األمة بعد   )ص(حبد أح يكوح رسذول اهلل

  تابتم أبداخ ؟؟
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حضرت طعنه گوید پیامبر خدا )ص( بدون وصّیت وفات كرده است، در واقع به آن بنابراین كسی كه می
گیرد، پناه بر خدا! پس پیامبر خدا )ص( به طور قطع و یقین وصّیت نموده است. زند و از ایشان خرده میمی

 شود؟ی آن گفته پس از نوشتنش، امت هرگز گمراه نمیی آن حضرت كه دربارهحال كجا است وصّیت و نوشته

حء متوهموحو فهم اسذذ ندوا إلى الرواية هو محمد بن عند اهلل فه  )ع(أما الهين قالوا بأح املهدي  
أح املهدي اسذذمم اسذذمي واسذذم أبيم اسذذم : )-ما معنا   -واليت يقول فيها   )ص(الواردة عن رسذذول اهلل

یاسذمم يف القرآح أحمد بحسذي ما ورد على لسذاح   )ص((و والرسذولأبي ول  ﴿: )ع(  عیـس راخ ِبَرسذ  َيشذ  َوم 
ْحَمد  

َ
م  أ ِتي ِمن بَْعِدي اْسم 

ْ
واسمم  )ع(فإَح لو داء املهدي    )ص(و و هل  اسمم املعروو محمد(1)﴾َيأ

و والهبي  األول هو إسذذذماعيل (2)قال: )أنا ابن الهبيحني(  )ص(أحمد ح ينكر عليمو  ما أح الرسذذذول
 .)ع(و والهبي  ال اني هو عند اهلل)ع(

اند. این عده به روایتی كه ت اند مهدی )ع( همان محمد بن عبدالله است، دچار وهم و خیاال كسانی كه گفته
گوید: )این مهدی، نامش نام من ـ میبه این معنااند كه در آن ـاز پیامبر خدا )ص( وارد شده است استناد كرده

چه بر زبان عیسی )ع( آمده، احمد است: و نام پدرش نام پدر من است(. نام پیامبر خدا )ص( در قرآن، طبق آن
و نیز اسم شناخته شده آن   )٣)دهم(تان میآید و نامش احمد است، بشارت ن می)و به پیامبری كه بعد از م

باشد. پس اگر مهدی )ع( بیاید و اسم او احمد باشد، كسی او را انکار نکند، همان طور كه محمد )ص( می
 ؛ قربانی اول اسماعیل )ع( است و قربانی دوم عبدالله)ع(. (4)ام( پیامبر )ص( فرمود: )من فرزند دو قربانی

: )إح املهدي الهي ينايع بني الر ن واملقام لم )ص(اهلل وقد ورد عن حهيحة بن اليماحو عن رسذذذول
. ويف هه  الرواية املهدي اسذمم أحمد (٥)َة  أسذامي؛ أحمد وعند اهلل واملهدي فهه  أسذماؤ  َةَتها(

ولذ  محمدو ومن أسذمائم عند اهللو فإَح قد يكوح معىن الرواية األولى )واسذم أبيم اسذم أبي( لعل 
امله ور أخي يف  تنكم هو أحمد بن  )ع(لو أي قد يكوح اسذم املهدي  اسذم أبيم يكوح إسذماعي

و وهنذاا الك   من األدلذة والرباهني على أحقيذة هذه  الذدعوة املنذار ذة اليت ح يسذذذذع )ع(إسذذذذمذاعيذل  

 
 . 6الصف:  -1
 . 78ح ٥٥الخصال للصدوق: ص  -2
 . 6صف:  - ٣
 . 78ح  ٥٥خصال صدوق: ص  - 4
 . 46٣ح 4٥4الغیبة للطوسي: ص -٥
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املجال يف َ رها بهه  اإلدابة وإَا ما شذئت أخي احهةع أ ث فعلي  الدخول على مواقع األنصذار 
 حمد هلل وحد  وحد  وحد .واإلهةع أ ث. وال

 أنصار اإلمام املهدي )مكن اهلل لم يف األرُ( -اللجنة العلمية    
 هذ ق1٤٣٠/ شهر رمعاح/ 1٥ -األستاَ ز ي األنصاري      

از حذیفة بن یمان نقل شده است كه گفت: پیامبر خدا )ص( فرمود: »مهدی كه بین ركن و مقام با او بیعت 
در این روایت اسم مهدی  (1)های او است«.مد، عبدالله و مهدی، و این هر سه نامشود، سه نام دارد؛ احمی

باشد. بنابراین معنای روایت نخست )و اسم احمد است و نه محمد. همچنین از جمله اسامی او عبدالله می
ـ برادرمهای شماـ پدرش اسم پدر من است( شاید اسم پدرش اسماعیل است، یعنی اسم مهدی )ع( كه در كتاب 

های بسیاری بر حقانیت این دعوت مبارک وجود آمده است همان احمد بن اسماعیل )ع( باشد. دالیل و برهان
های انصار دارد كه مجال ذكر آنها در این پاسخ نیست. برادرم، اگر خواهان اطالعات بیشتری هستی، در سایت

 حده.وارد شو و بیشتر كسب اطالع نما. و الحمد لله وحده وحده و
 انصار امام مهدی)ع( )خداوند در زمین تمکینش دهد( -هیأت علمی 

 هـ.ق ۱۴۳۰ماه رمضان   ۱۵ -استاد زكی االنصاری 

****** 

 كنیم ثابت كنید احمد الحسن حق است : خواهش می ۳۹۰پرسش 

: نردو منكم إَنات أح أحمد الحسن حق وم يد من اهلل ورسولم؛ ألني أريد معرفم ٣٩٠الس ال/  
 .قة ومعرفم البريق الصحي  إلى اهلل ورسولمالحقي

السذذابقني سذذواء  انوا  ونردو منكم عند اإلَنات اإلتياح بدليل روحانيو ولذ  دليل من أقوال
 .والصواب من أي هائحة أو مههي؛ ألنهم بشر معرضني للمبأ

 لسيادتكم.   وشكرا أريد دليل معنوي من اهللو إَا  نت  ما تدعي.
 مصر  -محمد  املرسل: عةء الدين

 
 . 46٣ح  4٥4غیبت طوسی: ص  - 1
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باشد؛ كنیم ثابت كنید احمد الحسن حق است و از جانب خدا و رسولش مورد تأیید میاز شما خواهش می
 خواهم با حقیقت آشنا شوم و راه درست به سوی خدا و رسولش را بشناسم.زیرا من می

های پیشینیان از هر طایفه و گفتهكنیم برای اثبات، دلیل روحانی بیاورید و نه دلیلی از و از شما خواهش می
 اند و در معرض خطا و صواب قرار دارند.مذهبی كه باشند، زیرا آنها انسان

 كنی هستی. از شما سروران متشکرم.طور كه ادعا میخواهم، اگر همانمن دلیل معنوی از جانب خدا می
 مصر   -فرستنده: عالءالدین محمد 

 بسم اهلل الرحمن الرحيمالجواب: 

  خ.لحمد هلل رب العاملنيو وصلى اهلل على محمد وآلم األئمة واملهديني وسلم تسليماا

هل ت من بالرؤيا ؟؟ فالرؤيا دليل إلهي ميل وروحاني وهريق مناشذذذذر بني العند وربم سذذذذنحانم 
وهو من أدلة البذيو أما الدليل الروحاني الهي هو من أدلة عالم الشذهادة فهو قانوح معرفة حجة اهلل 

اليت أمةها ليلة وفاتم على علي   )ص(هي أَيتم الحق يف  تابم ور نم األول؛ وصذذذذية رسذذذذول اهللال
و وههاح الدليةح  افياح لبالي الحق  ي يعرو أح صاحي )ع(وَ ر فيها اسم وصيم أحمد   )ع(

لحق هه  الدعوة هو آت من اهلل سذنحانمو وهناا دعاء للرؤيا مودود يف موقع األنصذار ملن أراد معرفة ا
بذالرؤيذاو فعذذذذةخ على أح هنذاا أمر يننبي على األ  السذذذذذائذل أح يلتحذت إليذمو وهو إح الذدعوة اليمذانيذة 

و والقرآح وههاح املصذذدراح الشذذرعياح الوحيداح اللهاح قال )ع(تسذذ ند إلى أقوال الباهرين آل محمد
ح تسذذ ند إح إلى : )ما إح تمسذذكتم بهما لن تعذذلوا بعدي أبداخ( وهه  الدعوة  )ص(عنهما رسذذول اهلل

هائحياخ أو  - ما وصذذحت   -وح تسذذ ند إلى أقوال الحقهاء والعلماء ليكوح األمر   )ع(أقوال آل محمد
بذنوا أحقية هه  الدعوة من  )ع(مههنياخو فعذذةخ على أح األنصذذار وفقهم اهلل برب ة يماني آل محمد 

 من األحادي  الشريحة.   ي الحريقنيو بمعىن أح هه  الدعوة َابتة فيما روا  الحريقني
 أنصار اإلمام املهدي )مكن اهلل لم يف األرُ( -اللجنة العلمية      

 هذ ق1٤٣٠/ شهر رمعاح/ 1٥ -األستاَ ز ي األنصاري      

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

شما به رؤیا ایمان داری؟ رؤیا دلیل الهی غیبی و روحانی و راه مستقیم میان بنده و پروردگار سبحانش آیا 
ی عالم شهود باشد، قانون شناخت رود. اما دلیل روحانی كه یکی از ادّلهی غیبی به شمار میاست و یکی از ادّله
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نموده است. منظور از ركن اول، وصّیت حجت است كه حق تعالی آن را در كتابش و در ركن اول خود اثبات 
پیامبر خدا )ص( است كه شب وفاتش بر علی )ع( امال فرمود و در آن اسم وصّیش احمد )ع( را ذكر كرده 
است. طالب حقیقت را این دو دلیل كافی است تا بداند كه صاحب این دعوت از جانب خدای سبحان آمده 

ه برای كسی كه بخواهد با رؤیا به معرفت حق دست یابد، در سایت است. همچنین دعایی برای رؤیا وجود دارد ك
گر آن رامورد توجه قرار باشد. عالوه بر این، موضوعی هست كه شایسته است برادر پرسشانصار مندرج می

دهد. آن اینکه دعوت یمانی به سخنان آل محمد )ع( طاهر و قرآن مستند است و این دو، تنها منبع شرعی 
یامبر خدا )ص( در مورد آنها فرموده است: )تا وقتی كه به این دو تمّسک جویید، هرگز پس از من هستند كه پ
كند و به گفتار فقهاء و علما مستند نیست شوید(. این دعوت فقط به سخنان آل محمد )ع( استناد میگمراه نمی

شان دهد، به بركت یمانی اوند توفیقای یا مذهبی شود. عالوه بر این، انصار كه خدتا به قول شما قضیه، طایفه
های هر دو مذهب شیعه و سّنی( روشن آل محمد )ع( حقانیت این دعوت را بر اساس كتب فریقین )كتاب 

 اند، ثابت شده است. اند، به این معنا كه این دعوت در احادیث شریف كه فریقین روایت كردهنموده
 زمین تمکینش دهد(انصار امام مهدی)ع( )خداوند در  -هیأت علمی 

 هـ.ق ۱۴۳۰ماه رمضان  ۱۵  -استاد زكی االنصاری 

****** 

 اند نه فالگیر : اولیای خدا آموزگاران مردم ۳۹۱پرسش 

اهلل )عزودل( وشذذذحت  : السذذذةم عليكم.. بصذذذراحة ب  سذذذمعت بالدعوة دعذت٣٩1السذذذ ال/  
بمعجزةو يف النهاية نحن ما أشذذذنم  السذذذيد أحمد الحسذذذن وآمنت يفو أنا ب  بدي يعملي خدمة هي

الحسذن هو البريق لإلمام ورسذولمو الهدو من هالرسذلة  فينا نلجأ لب  اإلمام املهديو والسذيد أحمد
من السذذيد أحمد ما حا  ي شذذو املوضذذوع حنو أنا على يقني السذذيد  انو بدي النصذذيحة شذذو أعمل

 برب ة من اهلل مأدورين. لحالو حيعرو
 لنناح -املرسلة: آية 

كنده بگویم من به محض این كه این دعوت را شنیدم، با دعا از خداوند عّزوجّل ُرک و پوست....  م علیکمسال
درخواست نمودم و سید احمد الحسن را دیدم و به او ایمان آوردم. من فقط دوست دارم كاری برایم انجام دهد 

م كه به او پناه ببریم و سید احمد الحسن كه بسیار شبیه معجزه است. ما در نهایت جز امام مهدی كسی را نداری
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ی او است هدف از این نامه این است كه دوست دارم بدانم باید چه كاری برای هم راه رسیدن به امام و فرستاده
خواهم بنویسم موضوع چیست چون یقین دارم كه سید اكنون به بركت خداوند سید احمد انجام بدهم و نمی

 خبر دارد. اجرتان با خدا 
 لبنان  -فرستنده: آیة 

 بسم اهلل الرحمن الرحيمالجواب: 

 الحمد هلل رب العاملنيو وصلى اهلل على محمد وآلم األئمة واملهديني وسلم تسليماخ.

األخذت الكريمذة .. ح أرو يف سذذذذ الذ  هلنذاخ حقيقيذاخو وهذها الذهي تبلنذنذم ح عةقذة لذم بذإَنذات 
ووصذذيم ورسذذولم  )ع(يتعلق بالدين شذذذئاخو فاإلمام املهدي  أحقية الدعوات اإللهيةو بل ولذ  فيم مما 

لم يجعلهمذا اهلل سذذذذنحذانذم ليلنيذا هلنذات النذاس اليت ح عةقذة لهذا بمعرفذة الحق والتقرب إلى اهلل 
هم معلموح للنذاسو ومن َم على النذاس أح تتذأدب بذأدبهم وأح تعمذد إلى  )ص(سذذذذنحذانذمو فذأوليذاء اهلل

نحانم والنورو وينعدهم عن األنا والظلمةو  هل  هنا أمر علينا أح سذ الهم فيما يقربهم من اهلل سذ 
ليمردونا من الظلمات إلى النور ح أح يمربونا بما   )ع(نلتحت إليم وهو أح اهلل سذذنحانم أرسذذل أولياء 

نتوهمم يف رلمتناو والهي يننبي على الناس أح تعرفم هو أح اهلل سذنحانم دعل أولياء  أعلم الناس يف 
وفيمذا ينلبوح عنذم ولذ  فيمذا يتوهمذم النذاس أنذم من العلم وهو لذ   ذهلذ و بصذذذذري  شذذذذريعتذم 

لذسذذذوا فتاحي فالو أو عرافني أو قارئي هالع ليتودم لهم الناس بأسذذذئلة هي ح   )ع(العنارة؛ أولياء اهلل
 تنم إح عن افتتاح باألنا والر وح إليها.

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

ای، ربطی بینم و این چیزی كه شما درخواست نمودهز طلب حقیقت نمیخواهر گرامی در سؤال شما اثری ا
های الهی ندارد؛ حتی چیزی كه در آن به دین مربوط باشد هم وجود ندارد. خداوند، به اثبات حقانیت دعوت 

طی های مردم كه ربی او را برای این قرار نداده است تا آن دسته از درخواستامام مهدی )ع( و وصی و فرستاده
اند و بر به معرفت حق و تقّرب به سوی خدای سبحان ندارد را اجابت كنند. اولیای الهی )ع( آموزگاران مردم

شان چیزی باشد كه ایشان را مردم است كه به آداب آنها تربیت شوند و در سؤال پرسیدن از آنها، قصد و هدف
ای وجود دارد كه باید مورد توجه دور سازد. نکتهبه خدای سبحان و به نور نزدیک گرداند و از انانّیت و ظلمت 

ها به روشنایی ببرند، نه قرار دهیم: این كه خداوند سبحان اولیایش  را برای این فرستاده است تا ما را از تاریکی
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كنیم، به ما خبر دهند. بر مردم شایسته و بایسته است بدانند این كه از چیزی كه ما در تاریکی خود گمان می
نمایند قرار داده و نه در آن چیزی چه تبلیغ میخدای سبحان اولیایش را داناترین مردم به شریعتش و به آنكه 

شود. به عبارت صریح: اولیای الهی )ع( كنند علم است در حالی كه علم محسوب نمیكه مردم گمان می
ر انانّیت و تمایل به آن دارند، سراغ آنها بین نیستند تا مردم با سؤاالتی كه صرفًا ریشه دگیر، كاهن یا طالعفال

 بروند. 

ويننبي على من يدعي أنم م من بولي اهلل )ع( أح يتأدب بأدب اهلل سنحانم سواء يف الس ال أو م  
 الس الو وعليم أح يجمل يف البليو وفقكم اهلل ملا يحي ويرَض.

 رُ(أنصار اإلمام املهدي )مكن اهلل لم يف األ -اللجنة العلمية     
 هذ ق1٤٣٠/ شهر رمعاح/ 1٥ -األستاَ ز ي األنصاري      

كند به ولّی خدا ایمان آورده، شایسته است به ادب خدای سبحان متأّدب شود، چه در بر كسی كه ادعا می
سؤال پرسیدن و چه در چیزهایی غیر از سؤال پرسیدن. وی همچنین باید در درخواستش حّد اعتدال را رعایت 

 چه مورد رضایتش است موفق بدارد.ط ننماید. خداوند شما را بر آنكند و افرا
 انصار امام مهدی)ع( )خداوند در زمین تمکینش دهد( -هیأت علمی 

 هـ.ق  ۱۴۳۰ماه رمضان  ۱۵ - استاد زكی االنصاری 

****** 

 اندبهره وگو هستند از قدرت اقناع بی : كسانی كه در تاالر گفت ۳۹۲پرسش 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم: ٣٩2الس ال/ 

السذذذةم عليكم ورحمة اهلل وبر اتم.. أشذذذكر م على رد م على رسذذذاليت ولكن  أردت  
 اس يعاخ بعع األمور ولم الق الرد الواض .

اإلمام املهدي وَل  بنشذر دعوة السذيد  سذيدي العزيز: لقد أوضذحتم بجوابكم رسذاليت إلى نصذرة
  .أحمد الحسن
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 بسم الله الرحمن الرحیم 
ام متشکرم. من مایل بودم برخی مسائل گویی به نامهسالم علیکم و رحمة الله و بركاته... از شما بابت پاسخ

 روشن شود ولی پاسخ واضحی دریافت نکردم. 
ام یاری رسانیدن به امام مهدی را روشن نمودید كه از طریق انتشار دعوت تان به نامهسرور عزیزم! با پاسخ

 باشد.سید احمد الحسن می

أو  منكم مقابلة شذمصية وأنا لسذت ضذليعة بالدين وايح الس ال هو  يف َل  ؟ فقد هليت
ولكن أنذا متذأ ذدة من أح اهلل سذذذذ شذذذذذدني بذالحبرة إلى البريق  لكي أنذارر أو أنذاقشو الحقذم

من  "اللهم ح تز  قلوبنا بعد أَ هدي نا و هي لنا  لم وعقي  ل صذذةة بايية: املسذذتقيم حذ  دعائي
أي  ء سذذوو أح يبمئن  وأنا ح أريد التأ د من لدن  رحمة أن  أنت الوهاب" صذذدق اهلل العظيمو

  قلل.

وگوی شخصی را درخواست كرده بودم. من در دین یا فقه اكنون سؤال این است كه چگونه؟ من از شما گفت
رت مرا به راه مستقیم راهنمایی متبّحر نیستم كه بخواهم مناظره یا مباحثه كنم ولی مطمئنم كه خداوند، با فط

خوانم: )بارالها! از آن كنم و بعد از هر نماز این آیه را میخواهد كرد، چرا كه این را در دعا از او درخواست می
های ما را به باطل متمایل مساز و رحمت خود را بر ما ارزانی دار، كه تو بسیار ای، دلپس كه ما را هدایت كرده

 خواهم كه دلم آرام گیرد. دق الله العظیم. من فقط به این دلیل چیز دیگری برای اطمینان میای(  صبخشاینده

فة أسذتبيع التباع  ما ح أسذتبيع الموُ إح  و مهم بالوقت نحسذمو  خما تقولونم خب  ددا
ق إلى بعع األمور فلم أوف ليلة أدعو اهلل بأح يرزق  رؤيا معينة توضذذذ  لي بعد اليقني. فأنا ويف  ل

لألسذذذذف الجماعة  يف النالتوا ولكن ما العمل .. و ما إن  قد سذذذذمعت عنكم ايح وح أدري حد
وح  أنهم فقط مسذذذلموح بما وصذذذلهم فأما ح يمتلكوح القدرة األقناعية بالدعوةو مرفة املحادَة يف

قذذدوا يملكوح رداخ ملذذا يذذدور حولذذم النقذذا .  مذذا أنهم يح يسذذذذتبيعوح إقنذذاع أحذذدو وأمذذا أنهم ح
 متحقهني وم  حامي أو منبقيو وأنا أعهرهم ألنهم لربما أشذذذماص عاديني أعصذذذابهم أَا دار نقا 

 بالتوفيق واإلرشاد. ونهاراخ  وأدعو اهلل ليةخ  بالدين ولذسوا بعلماء دين. فأنا أريد سييةخ 

 .والسةم عليكم
 الكويت -املرسلة: فداء 
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توانم به آن توانم اغماض كنم و نه میعین حال مهم است؛ نه میگویید بسیار خطیر و در چه شما میآن
خواهم كه رؤیای خاصی كه برخی امور را برایم كه یقین حاصل كنم. هر شب از خدا میورود پیدا كنم، مگر این

ایی ی شما چیزهدانم چه كنم.... در پالتاک دربارهام و نمیآشکار سازد روزیم كند، ولی تا به حال موفق نشده
وگو حضور دارند، از قدرت قانع كردن در خصوص دعوت ام ولی متأسفانه افرادی كه در تاالر گفتشنیده 

توانند كسی را متقاعد اند و نمیچه به ایشان رسیده است سر تسلیم فرود آوردهاند. اینها یا فقط به آنبهرهبی
شود ان وقتی بحث سخت و علمی مطرح میی موضوع بحث پاسخی در آستین ندارند. ایشكنند و یا درباره

خواهم؛ چه بسا آنها افرادی عادی و غیر متخصص دینی دهند و از این بابت عذر میكنترل خود را از دست می
شوند. من در طلب راهی هستم و شب و روز در دعا، از خدا توفیق و ارشاد هستند و و عالم دینی محسوب نمی

 نمایم.را مسئلت می
 علیکم.و السالم 

 كویت  -فرستنده: فداء 

 بسم اهلل الرحمن الرحيمالجواب: 

 الحمد هلل رب العاملنيو وصلى اهلل على محمد وآل محمد األئمة واملهديني وسلم تسليماخ.

أخيت الكريمة: بالنسذنة إلى الدليل فهو دليل ... وعدم فهم الناس لم ح يب  منم شذذئاخو فما على 
اء عن بصذذذذ تم لكي ينصذذذذر النور الهي يكاد يمبف األبصذذذذارو فقد اإلنسذذذذاح إح أح يزي  البشذذذذ 

 يحسي األعمى النهار ليةخ مع أح الشم  يف  ند السماء لم يحجنها سحاب.

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

كنند، چیزی از آن را تغییر ام، در خصوص دلیل، دلیل است.... و این كه مردم آن را درک نمیخواهر گرامی
دهد. تنها كاری كه انسان باید انجام دهد این است كه پرده را از جلوی دیدگانش برگیرد تا نوری كه نزدیک نمی

بیند كه خورشید بدون این كه حالی روز را شب میاست چشمانش را بزند و نابینا كند، ببیند؛ چرا كه نابینا در 
 درخشد. تابد و میابری جلوی آن را گرفته باشد، در وسط آسمان می

اء وأتذقذيذذاء ومذوالذوح ... وهذم يذتذكذلذمذوح بذعذلذم آل   واألخذوة يف مذرفذذة الذنذذالذتذوا هذم عذلذمذذاء وألذنذذ 
 ورواياتهم وأدلتهمو ولكن املشكلة يف السامع واملحاور. )ص(محمد
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ی كه در تاالر پالتاک هستند، علما و افرادی فهمیده و متقی و دوستدار آل محمد )ع( هستند و آنها برادران
كننده   گویند، ولی مشکل در شنونده و بحثهای آنها سخن میبر اساس علم آل محمد )ع( و روایات و برهان

 است. 

ى ح يودد يف سذذاحتم بملو فنالبي يف الدعاء والتعذذرع إلى اهلل وبصذذحاء نية واعلمي أح اهلل تعال
 بل النمل عندنا نحن املقصروح.

با صفای نّیت، به دعا و تضرع در پیشگاه خداوند بسیار بکوش و بدان كه در درگاه خدای تعالی ُبخل وجود 
 ندارد، بلکه بخل نزد ما است؛ ما تقصیركاریم.

مع  ... ونسذذذأل اهلل أح  وإح شذذذاء اهلل ح يقصذذذروح   )ع(وأيعذذذاخ تواصذذذلي مع أنصذذذار اإلمام املهدي 
 يوفقنا إلى إيصال الحق ملن يبلنم بأبسط بياح وأسهل عنارة.

 وفق  اهلل لكل خ  وصةخ.
 أنصار اإلمام املهدي )مكن اهلل لم يف األرُ( -اللجنة العلمية     

 هذ ق 1٤٣٠/ شهر رمعاح الم / 1٩ -الشيخ نارم العقيلي       

كنند.... از ر ارتباط باش و آنها ان شاء الله نسبت به شما كوتاهی نمیهمچنین با انصار امام مهدی )ع( د
ترین ترین بیان و نرمنماییم كه ما را در رسانیدن حق به كسانی كه طالب آن هستند با سادهخداوند مسئلت می

 كلمات، موفق بدارد.
 خداوند شما را بر هر خیر و صالحی موفق بدارد.

 دی)ع( )خداوند در زمین تمکینش دهد(انصار امام مه  -هیأت علمی 
 هـ.ق۱۴۳۰ماه رمضان الخیر  ۱۹ -شیخ ناظم عقیلی                

****** 
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 سازد؟ ی مردم را از وجود خودش مطلع نمی شود و همه : چرا او ظاهر نمی ۳۹۳پرسش 

عنهاو وح الويصو وح أحد سذمع   : أنا سذ الي أح ح يودد أحد بالقبيف يعلم بظهور ٣٩٣السذ ال/  
وملاَا ح يظهر ويعلم الناس  لهم بودود و وأنا أريد  أحد شذذافمو وأنا ما عرفت الدعوة إح بالنالتواو

 وأتأ د أنم رهر ومودود. أح أتأ د أنم مودود
 السعودية -املرسل: الكناري 

چیزی   سؤال من این است كه آیا هیچ كس در قطیف نیست كه از ظهور وصی خبردار شده باشد و هیچ كس
در این خصوص نشنیده و كسی هم او را ندیده است؟ من فقط از طریق پالتاک با این دعوت آشنا شدم. چرا او 

خواهم مطمئن شوم كه او وجود دارد و حاضر سازد؟ میی مردم را از وجودش مطلع نمیشود و همهظاهر نمی
 خواهم مطمئن شوم كه او ظاهر شده و وجود دارد.است و می

 عربستان سعودی  -ه: الکناری فرستند

 الجواب: بسم اهلل الرحمن الرحيم 

 الحمد هلل رب العاملنيو وصلى اهلل على محمد وآلم األئمة واملهديني وسلم تسليماخ.

 وعليكم السةم ورحمة اهلل وبر اتم.

العلمية يف مو ويف وسذذذذط الحوزة   2٠٠2اعلم يا أخي أح السذذذذيد أحمد الحسذذذذن أعلن دعوتم يف عام  
النجف األشذروو وهو معروو يف هها الوسذط بالهدو والصذةخ والدين والصذدق حا أنم يسذمى عند 

 بععهم بالصادق األمني.

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

ی علمیه در نجف اشرف علنی م در مركز حوزه ۲۰۰۲سن دعوتش را در سال برادرم بدان كه سید احمد الح
گویی معروف است به طوری كه برخی از آنها او را »صادق كرد و او در این میان به هدایت و صالح و دین و راست

 نامند. امین« می
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املتاحةو وبقي ينشذذر دعوتم يف العراق ملدة خم  سذذنني أو أ ث هو وأنصذذار  بممتلف الوسذذائل  
وقد  اح السيد أحمد الحسن يجوب محافظات العراق وينل  الناس بنحسم ومع أنصار و والتقى بم 
الك   من الناس ومن ممتلف البنقات فعذذةخ عن املئات من أنصذذار  ومنهم من عاشذذرة ملدة سذذت 

 سنني أو أ ث.

پنج سال یا بیشتر دعوتش را در عراق ایشان به همراه انصارش، با استفاده از انواع امکانات موجود، به مدت 
كردند. كرد و خودش و انصارش، تبلیغ میهای عراق مسافرت میمنتشر ساخت. سید احمد الحسن به استان

اند. برخی از این انصار، به عالوه بر صدها تن از انصارش، افراد بسیاری از اقشار مختلف با ایشان دیدار كرده
 اند.ن معاشرت داشتهمدت شش سال یا بیشتر با ایشا

ولكن بعد أح أهدر فقهاء الكوفة دمم وأوعزوا إلى حكومة الزوراء بقتل أنصذار  يف الناصذرية 
 )ع(والنصذرةو وفعةخ قتلوهم وم لوا بج  هم الباهرة وأحرقوهم بالنارو والى ايح أنصذار اإلمام املهدي  

 يف سجوح الظاملني حذ  التعهيي النحيس والجسدي.

وفه او را مهدور الدم عنوان كردند و حکومت زورا را به كشتن انصارش در ناصریه و بصره تشویق اما فقهای ك
های طاهرشان را ُمثله كردند و به آتش كشیدند و تا كردند، و آنها نیز پس از آن، انصار ایشان را كشتند و بدن

 روحی و جسمی گرفتارند. هایهای ستمگران هستند و به شکنجهاالن انصار امام مهدی )ع( در زندان

فنعذد  ذل هذها وم    ذاح وادنذاخ على السذذذذيذد أحمذد الحسذذذذن أح يحذافظ على نحسذذذذذم لي دي 
 تكليحم املنات بمو إلى أح يحكم اهلل وهو خ  الحا مني.

ی اینها و موارد دیگر، بر سید احمد الحسن واجب شد كه از خودش محافظت و مراقبت پس از وقوع همه
بر عهده دارد را ادا نماید تا آن گاه كه )تا خدا )میان او و آنها( داوری كند كه او بهترین داوران  كند تا تکلیفی كه

 است(.

واعلم؛ إح الهي يمر بم السذذيد أحمد الحسذذن ايح هو ررو هارئ وإح شذذاء اهلل عن قريي يردع 
 مرة أخرو إلى وسط الناس.

باشد و ایشان ان شاء ت، غیر مترقبه و موقتی میو بدان، وضعیتی كه اكنون سید احمد الحسن دچار آن اس
 گردد.الله به زودی دوباره به میان مردم باز می



 

 340                                                                                                                     (چهارم)جلد  های روشنگر بر بسرت امواج  اپسخ
 

ماب لقلة الناصذر وخوو القتلو ورمم َل  يجي علينا احعتقاد  )ع(وأنت تعلم بأح اإلمام املهدي  
 بم وإح لم نر و فالرؤية بالعني لذست شرهاخ يف اإليماحو دزاا اهلل خ اخ.

دانی كه امام مهدی )ع( به دلیل كم بودن یار و یاور و پرهیز از كشته شدن غیبت نموده است. با یو شما م
بینیم ولی بر ما واجب است كه به او اعتقاد داشته باشیم؛ چرا كه دیدن با چشم، این حال هر چند ما او را نمی

 شرط در ایمان نیست، خداوند به شما جزای خیر دهد. 

 .)ع(هداية إلى الحق بحق محمد وآل محمداسأل اهلل لكل ال
 أنصار اإلمام املهدي )مكن اهلل لم يف األرُ( -اللجنة العلمية     

 هذ ق 1٤٣٠شوال/  -الشيخ نارم العقيلي  

 نمایم، به حق محمد و آل محمد)ع(. یابی به حق را مسئلت میاز خداوند برای همگان راه
 انصار امام مهدی)ع( )خداوند در زمین تمکینش دهد( -هیأت علمی 

 هـ.ق ۱۴۳۰شوال  -شیخ ناظم عقیلی 

****** 

 : مفهوم و مفاد این دعوت چیست؟ ۳۹۴پرسش 

إح السذذذيد الحسذذذ  ) ها( علمم علم حصذذذولي أو : ما هي فحوو هه  الدعوةو هل ٣٩٤السذذذ ال/  
حعذذذوريو وما هي املعادز اليت يدعي تحقيقها ؟ أردو أح يكوح الحوار هادئاخ وبسذذذعة صذذذدر؛ ألني 

 هالي للحقيقة.
 العراق -املرسل: عةء الحس  

كند محتوای این دعوت چیست؟ آیا علم سید حسنی حصولی است یا حضوری؟ معجزاتی كه ایشان ادعا می
ی صدر صورت گیرد زیرا من وگو در فضایی آرام و با سعهی ظهور رسانده، كدام است؟ امیدوارم گفتبه منصه
 وجوی حقیقت هستم.در جست

 عراق  -فرستنده: عالء الحسنی 
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 الجواب: بسم اهلل الرحمن الرحيم 

 .الحمد هلل رب العاملنيو وصلى اهلل على محمد وآلم األئمة واملهديني وسلم تسليماخ 

الهي أعلن عن دعوتم منه أ ث من سذذذنع  )ع(هه  الدعوة هي دعوة ويص ورسذذذول اإلمام املهدي  
باسذمم وصذحتم ... وقد   )ص(سذننيو وهو السذيد أحمد الحسذن املنصذوص عليم بوصذية الرسذول محمد

 بل )ع(تحذدو دميع العلمذاء بذاملنذاررة يف  تذاب اهلل تعذالى ليثيذت لهم بذأنذم مرسذذذذل من اإلمذام املهذدي  
 تحدو  ل أهل  تاب بكتابهم  املسي  واليهودو وتحداهم دميعاخ باملناهلة أيعاخ.

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

است كه دعوتش   (1)هفت سالی امام مهدی )ع( است و ایشان بیش از  این دعوت، دعوت وصی و فرستاده
باشد كه در وصّیت حضرت محمد )ص( اسم و ویژگی او نام برده را علنی نموده. ایشان سید احمد الحسن می

ی كتاب خدای تعالی دعوت نموده و به مبارزه طلبیده است شده است.... و ایشان تمام علما را به مناظره درباره
باشد. سید احمد الحسن حتی با تمام اهل امام مهدی )ع( میتا بر آنها ثابت كند كه او فرستاده شده از جانب 

 ی آنها را نیز به مباهله دعوت نموده است. هایشان تحّدی كرده و همهكتاب مانند مسیح و یهود براساس كتاب 

 )ع(وبالصذذذديقة فاهمة   )ص(أضذذذف إلى َل : رأو مئات امل منني رؤو صذذذادقة بالرسذذذول محمد
ا بصذذدق السذذيد أحمد الحسذذنو وتجد التحصذذيل يف إصذذدارات أنصذذار يشذذهدوح به  )ع(وبنقية األئمة
 على موقعهم املعروو. )ع(اإلمام املهدي 

اند كه در آنها حضرت محمد و ای دیدهكنم كه صدها تن از مؤمنین رؤیاهای صادقهاین را نیز اضافه می
های تفصیل بیشتر را در كتاب اند و ی فاطمه و باقی ائمه )ع( به صدق سید احمد الحسن شهادت دادهصدیقه

 توانی بیابی. ی آنها میشده انصار امام مهدی )ع( در سایت شناخته

وأيعذاخ يودد  تاب اسذمم ) رامات وميييات( تجد فيم بعع الكرامات اليت حصذلت بحعذل 
السذذذيد أحمد الحسذذذنو و هل  تجد بعع احخنارات البييية اليت اخرب بها السذذذيد أحمد الحسذذن 

 وتحققت.

 
 باشد. تاریخ مربوط به زمان نوشته شدن كتاب می -1
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چنین كتابی به نام »كرامات و غیبیات« وجود دارد كه در آن برخی كراماتی كه به فضل سید احمد الحسن هم
بینی كرده ی برخی اخبارهای غیبی كه سید احمد الحسن آنها را پیشیابی؛ به عالوهمحقق گشته است را می

 و محقق گشته است. 

فهو ايح رسذذذول؛   )ع(اإلمام املهدي   وأما بالنسذذذنة إلى علم السذذذيد أحمد الحسذذذن فهو ناقل عن
 والرسول ح يمالف رسالتم اليت ب ع  لتنليبها. 

در خصوص علم سید احمد الحسن، ایشان نقل كننده از امام مهدی )ع( است و در حال حاضر رسول و 
 ورزد. باشد، و رسول، با رسالتی كه برای تبلیغ آن مبعوث شده است مخالفت نمیفرستاده می

 جت شذئاخ آخر فنحن بمدمت .وإح احت

 والسةم عليكم ورحمة اهلل وبر اتم.
 أنصار اإلمام املهدي )مكن اهلل لم يف األرُ( -اللجنة العلمية     

 هذ ق 1٤٣٠َو القعدة/  -الشيخ نارم العقيلي 

 اگر به چیز دیگری نیاز داشتید، ما در خدمت شما هستیم.
 و السالم علیکم و رحمة الله و بركاته.

 انصار امام مهدی)ع( )خداوند در زمین تمکینش دهد( -یأت علمی ه
 هـ.ق ۱۴۳۰ذی القعده  -شیخ ناظم عقیلی       

****** 

 توانم به این قافله ملحق شوم؟ : چگونه می ۳۹۵پرسش 

 : بسذذم اهلل الرحمن الرحيمو القوي املتني مال  املل و مجري الحل و الحق الواحد٣٩٥السذذ ال/  
 الحرد الصمدو القديم األزليو راهر الرحمة وباهن العهاب هو اهلل.األحدو 

صذالحاخو فالدعوة قنل  آمنت باهلل ومةئكتة و تنة ورسذلم ومن أحسذن ممن دعا إلى اهلل وعمل
 العمل؛ ألنها العمل وبها العمل ومايتهم مرضات اهلل. 
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رسذذذلني والحمد هلل وحدة وصذذذلى اهلل على محمد وآل محمد يف األولني وايخرين وسذذذةم على امل
 دل وعة علواخ  ن اخ عظيماخ.  يف لي لحاق الر ي ؟ برداء الرد

 السعودية -املرسل: إبراهيم 

بسم الله الرحمن الرحیم، القوي المتین مالک الملک، مجري الفلک، الحق الواحد األحد، الفرد الصمد، 
 القدیم األزلي، ظاهر الرحمة و باطن العذاب هو الله.

هایش و پیامبرانش ایمان آوردم، و چه كسی را سخن نیکوتر از سخن آن كه به خدا و فرشتگان و كتاب به 
باشد دهد، دعوت قبل از عمل است زیرا خود، عمل میكند و كارهای شایسته انجام میسوی خدا دعوت می

 باشد. و عمل با آن است و غایت آنها رضای خداوند می
ل محمد في االولین و اآلخرین و سالم علی المرسلین و الحمد لله وحده جل و و صلی الله علی محمد و آ 

 عال علوًا كبیرًا عظیمًا.
 توانم به این قافله ملحق شوم؟ لطفًا پاسخ دهید. چگونه می

 عربستان سعودی   -فرستنده: ابراهیم 

 الجواب: بسم اهلل الرحمن الرحيم 

 مد وآلم األئمة واملهديني وسلم تسليماخ.الحمد هلل رب العاملنيو وصلى اهلل على مح

 وعليكم السةم ورحمة اهلل وبر اتم.

أخي املحرتم يمكن  أح تبلع على أدلة الدعوة اليمانية املنار ة وإصذذذذداراتها من خةل موقع  
على منتدو أنصذار  )ع(و و هل  يمكن  التواصذل مع أنصذار اإلمام املهدي )ع(أنصذار اإلمام املهدي  

شذذذاء اهلل   أو من خةل برنام  النالتوا الصذذذوتيو مرفة )أنصذذذار اإلمام املهدي(و وإح )ع(اإلمام املهدي  
 بمدمت  يف أي س ال أو تييني.

 وفق  اهلل لم  الدنيا وايخرة.
 أنصار اإلمام املهدي )مكن اهلل لم يف األرُ( -اللجنة العلمية     

 هذ ق 1٤٣٠شوال/  -الشيخ نارم العقيلي  

 پاسخ: بسم الله الرحمن الرحیم
 االئمة و المهدیین و سلم تسلیمًا.و الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله 
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 و علیکم السالم و رحمة الله و بركاته. 
های آن را از طریق سایت انصار امام ی دعوت مبارک یمانی و كتاب توانی ادّلهبرادر محترم من، شما می

ی مهوگوی انصار امام مهدی )ع( یا از طریق برناتوانی در تاالر گفتمهدی )ع( مطالعه كنی. همچنین می
صوتی پالتاک در اتاق »انصار امام مهدی« با انصار امام مهدی )ع( ارتباط داشته باشی. ان شاء الله هر سؤال 

 یا ابهامی داشته باشی، در خدمت شما هستیم.
 خداوند شما را بر خیر دنیا و آخرت موفق بدارد. 

 انصار امام مهدی)ع( )خداوند در زمین تمکینش دهد( -هیأت علمی 
 هـ.ق  ۱۴۳۰شوال -شیخ ناظم عقیلی          

****** 

 ی دعوت وصی : درخواستی برای كسب یقین و اطمینان درباره ۳۹۶پرسش 

 هلي للتيقن من دعوة الويص. :٣٩٦الس ال/ 

السذذةم عليكم ورحمة اهلل.. أنا يف الحقيقة شذذيعي إَنا عشذذريو سذذمعت بكم وبدعوة أحمد 
 رتنتو ولكن لدي هلي مهم دداخ.الحسن وقرأت عنكم وزرت موقعكم على اإلن

إلى داني  ثة  لدي خالة مريعذة بالسذرهاح )أدارنا اهلل وإيا م( وحالتها م  مسذتقرةو هها
اسذذذذتحمذال املزيذد من م ذل هذه   العمليذات اليت يجذي إدراؤهذا لهذا على الرمم من عذدم قذدرتهذا على

 .العمليات الجراحية

فل ي  ويثيت لي   الشذذذذديد وهو الويص اليمانيوفإح صذذذذدق هها الردل يف دعوا  بأنم هو الر ن  
وليمربني بتحقق َل  يف املنامو فإح ودد  واسذ ئصذال الورم  لياخ   خَل  بدعاء اهلل وشذحاء خاليت تماما

 السييل لهل  آمنت بم.

 منكم ؟؟ -على حد علمي -استحسار: هل الجماعة املودودة بالنحرين املدعوة بالسحارة 
 ن النحري -املرسل: محمد 
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ی ی اثنی عشری هستم كه چیزهایی دربارهسالم علیکم و رحمة الله... واقعیت آن است كه من یک شیعه 
ام و از سایت اینترنتی شما نیز ی شما مطالبی خواندهشما و دعوت احمد الحسن به گوشم رسیده است. درباره

 ام ولی من درخواست بسیار مهمی دارم.بازدید كرده
بیماری سرطان گرفتار شده است )خداوند ما و شما را از آن محافظت فرماید( و او وضعیت   ای دارم كه بهخاله

های جراحی ناپایداری دارد و اعمال جراحی بسیاری كه الزم بود انجام داد و دیگر تاب تحمل انجام چنین عمل
 را ندارد.

گوید، به من بنمایاند و با میگوید ركن شدید و وصی یمانی است راست اگر این مرد در مدعای خود كه می
كنی كامل سرطان، آن را به من ثابت كند و در خواب نیز تحقق ام و ریشهدعا به درگاه خدا و شفای كامل خاله

 آورم. آن را به من خبر دهد. اگر راهی بر این مطلب یافت شد، من به او ایمان می
ـ جزو شما تا آن جا كه من خبر دارمت هستند ـ سؤال: آیا گروهی كه اكنون در بحرین هستند و مدعی سفار 

 هستند؟ 
 بحرین  -فرستنده: محمد 

 بسم اهلل الرحمن الرحيمالجواب: 

 الحمد هلل رب العاملنيو وصلى اهلل على محمد وآلم األئمة واملهديني وسلم تسليماخ.

فإح  اح لمالت  شذحاء يتم  )ع(أخي العزيزو اهلي َل  من اهلل بحق السذيد أحمد الحسذن  -1
 َل و ونسأل اهلل العافية.

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

ی شما شفا مقدر ید احمد الحسن )ع( از خدا بخواه. اگر برای خالهبرادر عزیزم، این مطلب را به حّق س - ۱
 نماییم. گیرد. از خداوند عافیت را مسئلت میشده باشد، صورت می

ْم آَيٌة ﴿:  )عزودل(فاألمر عائد إلى اهلل تعالىو قال اهلل   ْيَماِنِهْم َلِئن َداءْته 
َ
ِ َدْهَد أ واْ ِبا   م  ْقسذذذذَ

َ
َوأ

نة ِبَها ْ ِمن  ا َداءْت حَ ي ْ ِمن وحَ  لةي  ََ نةَها ِإ
َ
ْم أ ِ َوَما ي ْشِعر    ْل ِإنةَما ايَيات  ِعنَد ا    . (1)﴾ق 

 
 .1٠9الحدید:  -1
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ها، به ترین قسمفرماید: )تا آنجا كه توانستند به سخت گردد. خداوند عّزوجّل میاین امر به حق تعالی برمی
ها نزد خدا ی معجزهه آن ایمان آورند. بگو: همهای برایشان نازل شود بخدا سوگند یاد كردند كه اگر معجزه

 .(1)آورند؟(ای نازل شود ایمان نمیدانید كه اگر معجزهاست و شما از كجا می

ِننيٌ ﴿ نَا نَِهيٌر مُّ
َ
ِ َوِإنةَما أ ْل ِإنةَما اْيَيات  ِعنَد ا ة ب ِم ق  ن رة نِزَل َعَلْيِم آَياٌت م 

 
 . (2)﴾َوَقال وا َلْوَح أ

شود؟ بگو: جز این نیست كه آیات نزد خدا است و جز )و گفتند: چرا از جانب پروردگارش آیاتی بر او نازل نمی
 .(٣)ای آشکار هستم(دهنده این نیست كه من فقط بیم

و أتناع السذذذيد أحمد الحسذذذن ويص ورسذذذول اإلمام )ع(نحن عنواننا هو )أنصذذذار اإلمام املهدي    -2
 وعود(و وأما م  َل  فة عةقة لنا بم ح من قريي وح من بعيد.واليماني امل )ع(املهدي 

 نسأل اهلل أح يشرخ صدرا ملعرفة الحق ونصرتم.
 أنصار اإلمام املهدي )مكن اهلل لم يف األرُ( -اللجنة العلمية     

 هذ ق 1٤٣٠شوال/  -الشيخ نارم العقيلي 

ی امام مهدی پیروان سید احمد الحسن وصی و فرستادهعنوان ما این است: »انصار امام مهدی )ع(،  - ۲
 )ع( و یمانی موعود«، و غیر از آن، چه دور باشد و چه نزدیک، ارتباطی با ما ندارد.

 ی شما را برای شناخت و یاری حق گشاده گرداند. از خداوند مسئلت داریم كه سینه 
 هد(انصار امام مهدی)ع( )خداوند در زمین تمکینش د -هیأت علمی 

 هـ.ق ۱۴۳۰شوال  -شیخ ناظم عقیلی           

****** 

 
 . 1٠9انعام:  - 1
 .٥٠الحدید:  -2
 . ٥٠عنکبوت:  - ٣
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 : التماس دعا برای برطرف شدن گرفتاری ۳۹۷پرسش 

 السةم عليكم ورحمة اهلل وبر اتم. :٣٩7الس ال/ 

 اللهم صلي على محمد وآلم محمد.

 بحق أددادا الكرام اهلل في  دعوتكم لي بح  الكربة بارا أنا يف  ربة وضذذذيقم وأتمىن
والسذذذذةم عليكم ورحمذة اهلل  تذدعو لي يحذ  ضذذذذيقيت. علمذاخ أن  إلى ايح لم أؤمن بذإمذامتذ وأح 

 .وبر اتم
 الكويت -املرسل: بو حمد 

 سالم علیکم و رحمة الله و بركاته.
 اللهم صل علی محمد و آله محمد.

نید. خداوند به خواهم كه برای برطرف شدن گرفتاری، برایم دعا كمن در سختی و فشار هستم و از شما می
شما بركت دهد. به حق اجداد ارجمندت برایم دعا كن تا گرفتاریم حل شود. این را هم بگویم كه من تا اآلن به 

 ام. والسالم علیکم و رحمة الله و بركاته.امامت شما ایمان نیاورده
 كویت -فرستنده: بو حمد 

 بسم اهلل الرحمن الرحيمالجواب: 

 وصلى اهلل على محمد وآلم األئمة واملهديني وسلم تسليماخ.الحمد هلل رب العاملنيو 

أح يح   ربت  ويشذرخ صذدرا للحق وإتناعم ونصذرتم   )ص(نسذأل اهلل بحق محمد وآل محمد
 إنم سميع مجذي. وفق  اهلل لم  الدنيا وايخرة.

 أنصار اإلمام املهدي )مكن اهلل لم يف األرُ( -اللجنة العلمية     
 هذ ق 1٤٣٠شوال/  -لي الشيخ نارم العقي

 پاسخ: بسم الله الرحمن الرحیم
 و الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله االئمة و المهدیین و سلم تسلیمًا.
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ات را برای حق نماییم به حق محمد و آل محمد )ع( گرفتاریت را برطرف سازد و سینه از خداوند مسئلت می
گشاده دارد كه او شنوا و اجابت كننده است. خداوند شما را بر خیر دنیا و آخرت موفق و پیروی و نصرت آن 

 بدارد.
 انصار امام مهدی)ع( )خداوند در زمین تمکینش دهد( -هیأت علمی 
 هـ.ق ۱۴۳۰شوال  -شیخ ناظم عقیلی            

****** 

 ی من پس از ایمان آوردن چیست؟ : وظیفه ۳۹۸پرسش 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم: ٣٩٨الس ال/ 

واملهذذديني من ولذذد و وعليكم إخواني وأحنيت بذذاهلل ووحيذذة محمذذد وآلذذم  السذذذذةم على املهذذدي
 املهديني. الباهريني

عليم أفعذذل السذذةم  أما بعد .. لقد سذذمعت قنل شذذهور فقط بدعوة إمامنا السذذيد أحمد الحسذذن
 واسأل اهلل تعالى ال نات على الوحية الحقة لي ولكم. 

 دميعاخ. الس ال هو: ما هو تكليحي وبماَا يأمرني سيدي ؟ انتهى اسأل اهلل التوفيق لنا
 الكويت -املرسل: أبو الزهراء 

 بسم الله الرحمن الرحیم 
سالم بر مهدی و مهدیین از نسل او، و سالم بر شما برادران و دوستداران خدا و والیت محمد و خاندان 

 طاهرین و مهدیین. 
ها بر او باد، مطلع مان، سید احمد الحسن كه برترین سالممن همین چند ماه قبل از دعوت امام اما بعد....

 نمایم.شدم. از خداوند ثبات بر والیت حق را برای خودم و برای شما مسئلت می
ما  دهد؟ از خداوند برای همهی من چیست و سرورم مرا به چه چیزی فرمان میسؤال: تکلیف و وظیفه

 كنم.مسئلت می توفیق،
 كویت   -فرستنده: ابوزهراء 
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 بسم اهلل الرحمن الرحيمالجواب: 

 الحمد هلل رب العاملنيو وصلى اهلل على محمد وآلم األئمة واملهديني وسلم تسليماخ.

 السةم عليكم أخي الكريم ورحمة اهلل وبر اتم.

 مجذي.هنذئا ل  الهداية إلى الحق ونسأل اهلل ال نات دميعاخ إنم سميع 

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

 برادر ارجمندم! سالم علیکم و رحمة الله و بركاته. 
شنوا و اجابت نماییم كه او  یابی به سوی حق بر شما خوش و گوارا باد! از خداوند ثبات همگی را مسئلت میراه

 كننده است.

أخيو تكليف  ذل من ي من بهذه  الذدعوة املنذار ذة هو نصذذذذرتهذا ونشذذذذرهذا وتنلي  النذاس بهذا 
يف املوقع واملنتدو  )ع(وإنقاَهم من العذذةلو ويمكن  أح تتواصذذل مع إخوت  أنصذذار اإلمام املهدي  

 والنالتوا على شنكة احنرتنت.

آورند، یاری كردن آن، منتشر ساختن آن و عوت مبارک ایمان میی كسانی كه به این دبرادرم! تکلیف همه
توانی با برادرانت انصار امام مهدی )ع( در سایت رساندن آن به مردم و رهانیدن آنها از گمراهی است. شما می

 ی اینترنت ارتباط داشته باشی. وگو و پالتاک در شبکه و در تاالر گفت

ة الدعوة اليمانية املنار ة ودراسذة إصذداراتها من الك ي و هل  ح تنَ  أح تحيط علماخ بأدل
 القيمة واملناررات والحواراتو لكي تستبيع أح تيني الحق ملن يبلنم. 

 وفق  اهلل لكل خ  وصةخو ونسأل  الدعاء.
 أنصار اإلمام املهدي )مكن اهلل لم يف األرُ( -اللجنة العلمية     

 ق هذ 1٤٣٠شوال/  -الشيخ نارم العقيلي 

ی ی علمی پیدا كنی و چیزهای منتشر شدهی دعوت مبارک یمانی احاطههمچنین فراموش نکن كه به ادّله
وگوها را مطالعه و بررسی كنی، تا بتوانی حق را برای كسی كه های راستین، مناظرات و گفتآن از قبیل كتاب 

 طالب آن است تبیین نمایی. 
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 بدارد. از شما التماس دعا داریم.  خداوند شما را بر هر خیر و صالحی موفق
 انصار امام مهدی)ع( )خداوند در زمین تمکینش دهد( -هیأت علمی 

 هـ.ق ۱۴۳۰شوال  -شیخ ناظم عقیلی 

****** 

 : دلیل شکسته شدن پهلوی فاطمه چیست؟۳۹۹پرسش 

 ...: سيدي وحجيت أحمد الحسن علي  السةم٣٩٩الس ال/ 

الزهراء)ع(  املرادع من يقول أنم لذ  هناا دليل واض  على أح فاهمةسيديو هناا الك   من 
 مكسورة ضلعهاو فما ردا على هها سةم اهلل علي  ؟

 الكويت -املرسل: خالد 

 آقا و حجت من، احمد الحسن! سالم بر تو باد....
ی زهرا )ع( شکسته شده فاطمهگویند دلیل روشنی بر این كه پهلوی  آقای من! مراجع زیادی هستند كه می

 است وجود ندارد. پاسخ شما به این مطلب چیست؟ سالم خدا بر تو باد.
 كویت   -فرستنده: خالد 

 بسم اهلل الرحمن الرحيمالجواب: 

 الحمد هلل رب العاملنيو وصلى اهلل على محمد وآلم األئمة واملهديني وسلم تسليماخ.

 وبر اتم.السةم عليكم أخي الكريم ورحمة اهلل 

والهجوم على دارهذا وحرقهذا  )ع(بذالنسذذذذنذة إلى مظلوميذة الصذذذذذديقذة البذاهرة فذاهمذة الزهراء
و سذر ضذلعها وإسذقات دنذنها من ال وابت اليت هي  الشذم  يف رابعة النهار وح ينكرها إح من 

 سحم نحسم وخنثت سريرتم.

 پاسخ: بسم الله الرحمن الرحیم
 لله علی محمد و آله االئمة و المهدیین و سلم تسلیمًا.و الحمد لله رب العالمین، و صلی ا
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 ام! سالم علیکم و رحمة الله و بركاته.برادر گرامی
ی او و آتش زدن آن و شکستن پلهویش و ی زهرا)ع( و حمله به خانهی فاطمهی طاهرهمظلومیت صدیقه

كنند كه به فقط كسانی انکار می ها است و مانند روز روشن، و اینها راشدهسقط جنین آن حضرت جزو ثابت
 اند. نابخردی گراییده و باطن خویش را به ناپاكی آلوده ساخته

 )ع(متواترة يف َلذ  نصذذذذاخ ومعىنو ومن يبلع على موقف أعذداء أهذل النذذت   )ع(وروايذات أهذل النذذت
 واحد !!!  أنها بنت أعدو أعدائهمو و أنهم يبلنونها ب ارات ح َأر  )ع(يعلم أنهم عاملوا الزهراء

گیری دشمنان روایات اهل بیت )ع( در این معنا متواتر است، هم از نظر متن و هم معنی. كسی كه بر موضع
شان رفتار تریِن دشمنانبه صورت دختر دشمن )ع(داند كه آنها با حضرت زهرا اهل بیت )ع( واقف باشد، می

 شان را!!هاید و نه انتقام یکی از كشتهگرفتنهای خود را میكردند و گویی از او انتقام خون كشته

وهنذاا  تذاب بعنواح )الهجوم على بذذت فذاهمذة( لعنذد الزهراء مهذديو تجذد فيذم العشذذذذرات من  
 الروايات وآراء  ل علماء الشيعة املتقدمني واملتأخرين وتأ يدهم على وقوع هها الظلم العظيم.

ها روایت و نیز آرای زهرا مهدی وجود دارد كه در آن دهی عبدالفاطمه« نوشته یكتابی با نام »حمله به خانه
 یابی. تمام علمای متقّدم و متأّخر شیعه، و تأكید آنها بر این ستم بزرگ را در آن می

وأما من داء اليوم لذشك  بهل و فهدفم معروو وهو مبازلة ومداهنة السنة أو من باب خالف  
شذرا يف رلمهم مع من رلمهمو ويف تعروو وقد روي عن أهل النذت أح من أنكر مظل

 
وميتهم فقد أ

 الحقيقة ه حء ح يحسن احلتحات إليهم أو اإلصباء لهم.

ها یا از كند، روشن و واضح است؛ سازش و مهرورزی با سّنیهدف كسی كه امروز در این قضیه تشکیک می
مظلومیت آنها را انکار كند،  باشد. از اهل بیت روایت شده است كسی كهباب »مخالفت ُكن و مشهور شو« می

، شریک است. واقعیت آن است كه توجه به این افراد گری بر آنها با كسی كه به ایشان ستم روا داشتهدر سمت
 شان پسندیده نیست. و گوش فرا داشتن به سخنان

نذاتذم فهذها دوح إَ  )ع(وإح  ذانوا يريذدوح أح يثنتوا أح  أبذا بكر وإخوانذم بذأنهم لم يسذذذذذئوا للزهراء
من أرضذها فدا ومعذيت عليم   )ع(خرت القتادو فأوَق مصذادرهم تنص على أح  أبا بكر منع الزهراء

 الزهراء وماتت وهي ماضنة عليم ولم تكلمم.
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اند، كاری بسیار آزار و اذیتی نرسانده )ع(مسلکان او به زهرا اینها اگر بخواهند ثابت كنند كه ابوبکر و هم
سخت و دشوار در پیش دارند زیرا معتبرترین منابع آنها صراحت دارد بر این كه ابوبکر زمین فدک را از حضرت 

منع كرد و آن حضرت بر او خشمناک شد، و در حالی كه نسبت به ابوبکر عصبانی بود و با او سخن  )ع(زهرا 
 گفت، وفات یافت. نمی

و إَح فأبو بكر قد معذي اهلل عليم )ع(عذاخ يف مصذادر السذنة؛ بأح اهلل يبعذي لبعذي فاهمةوأي
و فكيف يرتقوح هها الحتق )ص(اليت من آَاها فقد آَو الرسول محمداخ   )ع(ورسولم وفاهمة الزهراء

 الشنيع ؟!

این خداوند شود. بنابر خشمگین می )ع(همچنین در منابع اهل سنت آمده است كه خداوند با خشم فاطمه 
ـ بر ابوبکر كه هر كس او را بیازارد پیامبر خدا حضرت محمد )ص( را آزرده استـ )ع(و پیامبرش و فاطمه زهرا 

 توانند این رفتار ناشایست را رفع و رجو كنند؟ اند. حال آنها چگونه میخشم گرفته

 :٤2إلى اإلسةم والننوة ... ص )ص(باب دعاء النل ٤صحي  النماري ت 

ابنة رسول اهلل صلى   )ع(وة بن الزب و أح عائشة أم امل منني رع اهلل عنها أخربتم: )أح فاهمةعر
اهلل عليم وسذذلم سذذألت أبا بكر الصذذديق بعد وفاة رسذذول اهلل صذذلى اهلل عليم وسذذلم أح يقسذذم لها 

إح رسذول اهلل م اَها ما ترا رسذول اهلل صذلى اهلل عليم وسذلم مما أفاء اهلل عليمو فقال لها أبو بكر:  
صذلى اهلل عليم وسذلم قال ح نور  ما تر نا صذدقةو فبعذيت فاهمة بنت رسذول اهلل صذلى اهلل عليم 

 وسلم فهجرت أبا بكر فلم تزل مهادرتم حا توفذت(.

ت... ص  )ص(باب دعوت پیامرب  ۴در صحی  بماری ت   آمد  است:  ۴۲بم اسةم و ننو 

»عروة بن زبیر گفت كه ام المؤمنین عایشه به او خبر داد: فاطمه دختر پیامبر خدا )ص( بعد از وفات رسول 
چه كه به او بخشیده بود، چه رسول خدا )ص( باقی گذاشته و آنخدا )ص( از ابوبکر درخواست نمود كه از آن

گذاریم و كه ما چیزی به ارث نمی میراثش را تقسیم كند. ابوبکر به او گفت: رسول خدا )ص( فرموده است
چه ترک كنیم صدقه است. فاطمه دختر پیامبر خدا )ص( بر ابوبکر غضبناک شد و با او قهر كرد و با او سخن آن

 نگفت تا وفات یافت«. 
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 :٣ تاب الحرائعو ص ٨صحي  النماري ت

مسذاح م اَهما من  عن عروةو عن عائشذة: )إح فاهمة والعناس )عليهما السذةم( أتيا أبا بكر يلت
رسذول اهلل صذلى اهلل عليم وسذلم وهما حينئه يبلناح أرضذيهما من فدا وسذهمهما من خيربو فقال 
لهما أبو بكر: سذمعت رسذول اهلل صذلى اهلل عليم وسذلم يقول ح نور  ما تر نا صذدقة إنما يأ ل 

ى اهلل عليم وسذلم يصذنعم آل محمد من هها املال قال أبو بكر: واهلل ح ادع أمراخ رأيت رسذول اهلل صذل
 فيم إح صنعتمو قال: فهجرتم فاهمة فلم تكلمم حا ماتت(.

 : از عروه از عایشه:۳كتاب فرایض ص  ۸صحیح بخاری ج 
شان از رسول خدا )ص( را طلب كردند و در همان هنگام و عباس نزد ابوبکر آمدند و میراث  )ع(»فاطمه  

گفت ما دند. ابوبکر به ایشان گفت: شنیدم رسول خدا )ص( میزمین فدک و سهم خیبرشان را درخواست نمو
خورند. ابوبکر گفت: به خدا سوگند امری گذاریم مگر صدقه كه فقط آل محمد از این مال میچیزی به ارث نمی

 داد، انجام دادم. گفت: فاطمه او را ترک كرد و با او دیگراز رسول خدا )ص( را ترک نگفتم و هر چه او انجام می
 صحبت نکرد تا وفات یافت«.

بالجنة وأنها روحم وبعذعتم تكهب وتدعي ما لذ    )ص(فلذت شذعري هل من شذهد لها الرسذول
لها )وحاشذذاها( ؟؟ وملاَا تنقى ماضذذنة ومهادرة ومقاهعة ألبي بكر حا ماتتو فهل تبعذذي من 

ني األصدق إلى أدل الناهل أم من أدل الحق ؟؟ فمن هو األصدق يا ترو ؟؟ سنرتا الحكم يف تعي
  ةم عائشة لكي ح ن تهم بأننا نعتمد على مصادرنا فقط:

ی تنش قابل درک نیست آیا كسی كه رسول خدا)ص( بهشت را به او بشارت داده و كسی كه روح او و پاره
كرده؟ )هرگز چنین نیست!( و چرا غضبناک گفته و چیزی كه برایش نبوده است را ادعا میباشد، دروغ میمی

قی ماند و او را ترک كرد و با او دیگر صحبت نکرد تا وفات یافت؟ آیا به باطل غضبناک شد یا به حق؟ و چه با
كنیم تا نگویند كه ما فقط به منابع گوتر بودن را به نظر عایشه واگذار میگوتر است؟ حکم راستكسی راست

 كنیم:خودمان اعتماد می
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 :1٦1 – 1٦٠ص ٣املستدرا للحا م النذسابوري ت

عن عائشذذذة رع اهلل عنها أنها  انت إَا َ رت فاهمة بنت النل صذذذلى اهلل عليم وآلم قالت: 
)ما رأيت أحداخ  اح أصذذذذدق لهجة منها إح أح يكوح الهي ولدها(. وشذذذذهد الحا م النذسذذذذابوري 

 بصحة هها الحدي  على شرت الشيمني.

امی كه فاطمه دختر رسول خدا )ص( یاد : از عایشه هنگ۱۶۱و  ۱۶۰ص  ۳مستدرک حاكم نیشابوری ج 
گوتر از او در سخن ندیدم مگر فرزندش« و حاكم نیشابوری به شرط شد، نقل شده است كه گفت: »راست

 شیخین صّحت این حدیث را تأیید كرده است.

باب من فعذذذائل أم أيمن  7و صذذذحي  مسذذذلم ت1٤2 تاب احسذذذ ئهاح ص 7صذذذحي  النماري ت
 :1٤٤ص

: )........ قال: يا فاهمةو أح ترضذني أح تكوني سذيدة نسذاء )ص(سذول محمدعن عائشذةو عن الر
 امل منني أو سيدة نساء هه  األمة(.

: از ۱۴۴ایمن« ص  باب »من فضایل اّم  ۷، صحیح مسلم ج ۱۴۲كتاب استئذان ص  ۷صحیح بخاری ج 
ی زنان ی كه تو سیدهشو عایشه، از رسول خدا حضرت محمد)ص(:  ».... فرمود: ای فاطمه! آیا راضی نمی

 ی زنان این امت باشی؟«.مؤمن یا سیده

 :1٥٤ص ٣الحا م النذسابوري ت -املستدرا 

وعن عائشذة أنها قالت: )ما رأيت أحداخ  اح أشذنم  ةماخ وحدي اخ من فاهمة برسذول اهلل صذلى 
ها يف مجلسم(و اهلل عليم وآلمو و انت إَا دخلت عليم رحي بها وقام إليها فأخه بيدها فقنلها وأدلس

 وشهد الحا م أيعاخ بصحة هها الحدي  على شرت الشيمني.

 :۱۵۴ص  ۳مستدرک حاكم نیشابوری ج 
تر از فاطمه به رسول خدا )ص( و از عایشه نقل شده است كه گفت: »هیچ كسی را از نظر كالم و گفتار شبیه 

گرفت و خواست، دستش را میرفت و برایش به پا میشد به استقبالش میندیدم. هنگامی كه بر او وارد می
بر درستی این حدیث صّحه گذاشته  نشانید« و حاكم با شرط شیخین بوسیدش و او را در جایگاه خودش میمی

 است.
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إَح فحاهمة أصذذدق من أبي بكر فة يمكن أح نصذذدق أبا بكر ونكهبها أو نتهمها وهي اليت 
. فهي وزودها أحي الناس إلى رسذول اهلل  ما روو َل  أيعذاخ )ع(يعجز اللسذاح عن َ ر فعذائلها

 الحا م النذسابوري يف مستدر م:

گو بدانیم و او گو و فاطمه را دروغباشد و امکان ندارد ابوبکر را راستابوبکر می گوتر ازبنابراین، فاطمه راست
كه زبان از ذكر فضایلش قاصر است را متهم نماییم. آن گونه كه حاكم در مستدركش روایت كرده است، او   )ع(

 اند:ترین افراد برای رسول خدا )ص( بودهو شوهرش گرامی

 :1٥٤ص ٣ي تالحا م النذسابور  -املستدرا 

عن دميع بن عم و قال: )دخلت مع أمي على عائشذذذة فسذذذمعتها من وراء الحجاب وهي تسذذذألها 
من عليو وح يف   )ص(عن علي فقالت: تسذذأل  عن ردل واهلل ما أعلم ردةخ  اح أحي إلى رسذذول اهلل

من امرأتذم( وأيعذذذذذاخ شذذذذهذد الحذا م بصذذذذحذة هذها  )ص(األرُ امرأة  ذانذت أحذي إلى رسذذذذول اهلل
 ماضي عليم وأح اهلل ماضي عليم. )ص(على شمص يع  أح الرسول )ع(الحدي . فبعي فاهمة

: از جمیع بن عمیر نقل شده است كه گفت: »با مادرم بر عایشه ۱۵۴ص  ۳مستدرک حاكم نیشابوری ج 
گفت: از مردی پرسیدی كه به خدا سوگند  پرده میوارد شدیم. وقتی از علی از او سؤال شد، شنیدم كه از پِس 

تر از همسر او برای رسول خدا ندیدم« تر از علی نزد رسول خدا ندیدم و هیچ زنی را گرامیهیچ مردی را گرامی
بر شخصی غضب كند یعنی رسول خدا  )ع(و حاكم به صّحت این حدیث گواهی داده است. پس اگر فاطمه 

 كرده است. )ص( و خداوند بر او غضب

 :1٥٤ص ٣الحا م النذسابوري ت -املستدرا 

لحاهمة: إح اهلل يبعذذذذي لبعذذذذن  ويرَض   )ص(عن علي رع اهلل عنمو قال: )قال رسذذذذول اهلل
 لرضاا( وشهد الحا م أيعاخ بصحة هها الحدي .

 :۱۵۴ص  ۳مستدر  حاکم نمشابوری ت 

وند با خشم تو خشمگین و با رضایت تو از علی )ع( نقل شده است: »رسول خدا)ص(به فاطمه فرمود: خدا 
 گردد« و حاكم به درستی این حدیث گواهی داده است.راضی می
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 :1٥٥ – 1٥٤ص ٣الحا م النذسابوري ت -املستدرا 

: )إنمذا فذاهمذة شذذذذجنذة مىن )ص(عن املسذذذذور بن ممرمذة رع اهلل عنذمو قذال: قذال رسذذذذول اهلل
  م أيعاخ بصحة هها الحدي .ييسب  ما ييسبها ويقنع  ما يقنعها( وشهد الحا

 :۱۵۵و  ۱۵۴ص  ۳مستدر  حاکم نمشابوری ت 

از مسور بن مخزمه نقل شده است كه گفت: رسول خدا )ص( فرمود: »فاطمه از من است؛ هر چه او را  
حال كرده است و هر چه او را غمگین كند، مرا غمگین كرده است« و حاكم به حال كند، مرا خوشخوش

 گواهی داده است.درستی این حدیث 

معذيت على أبي بكر وماتت وهي هادرة لمو   )ع(إح فاهمة - ما تقدم   -ويف صذحي  النماري  
لم يرُ عن أبي بكر وح اهلل دذل وعة ... فمذالكم  )ص(ولم ترُ عنذمو وهذها يع  أح الرسذذذذول

وآلم    يف تحكموح وأي َقل بآل محمد تعدلوح ؟! والحمد هلل رب العاملني وصلى اهلل على محمد
 األئمة واملهديني ولعنة اهلل الدائمة على رامليهم إلى يوم الدين.

 أنصار اإلمام املهدي )مكن اهلل لم يف األرُ( -اللجنة العلمية     
 هذ ق 1٤٣٠شوال/  -الشيخ نارم العقيلي  

قهر با   طور كه گفته شد، در صحیح بخاری آمده است كه فاطمه)ع( بر ابوبکر غضبناک شد و با حالتهمان
اند... عال از ابوبکر راضی نبوده و او وفات یافت و از او راضی نبود. این یعنی نه پیامبر خدا )ص( و نه خداوند جّل 

 دهید؟! كنید؟ كدام ثقل را برابر آل محمد )ص( قرار میشود؟ چگونه حکم میشما را چه می
 د(انصار امام مهدی)ع( )خداوند در زمین تمکینش ده -هیأت علمی 

 هـ.ق ۱۴۳۰شوال  -شیخ ناظم عقیلی 

****** 
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 : مضطرب و متحیرم، هدایتم كنید ۴۰۰پرسش 

أهدوني هدا م اهلل واَ روني عند موحناو فمنه تشذيعي والكوار  تمبر  حائر: ٤٠٠السذ ال/  
 وايح أشذذذذعر أني فقذدت مذا  نذت مذاسذذذذ  بذم وهو املردعيذةو ولكن اليمذاني أهم هنعذاخ  على حيذاتي

 رايات    ة تدعى َل ؟؟؟ولكن 
 مصر -املرسل: عند اململص 

مضطرب و متحیرم، مرا هدایت كنید خداوند شما را هدایت فرماید، و مرا نزد موالیمان یاد كنید. من از وقتی 
چه را كه قباًل به آن چنگ كنم آنبارد. اآلن هم حس میام میطور بر زندگیها همینام مصیبتشیعه شده 

های زیادی هست كه این ترین است ولی پرچمام، یعنی مرجعیت را! البته یمانی مهمز دست دادهام ازدهمی
 كنند؟؟ مطلب را ادعا می

 مصر  -فرستنده: عبدالمخلص 

 بسم اهلل الرحمن الرحيمالجواب: 

 الحمد هلل رب العاملنيو وصلى اهلل على محمد وآلم األئمة واملهديني وسلم تسليماخ. 

بم   )عزودل(النةء وما يمص اهلل    )ع(ن بن الحجاتو قال: َ ر عند أبي عند اهلل  عن عند الرحم
من أشد الناس بةء يف الدنيا ؟ فقال: النييوح َم األم ل فاألم لو   )ص(امل منو فقال: )سئل رسول اهلل

وييتلي امل من بعد على قدر إيمانم وحسذذن أعمالمو فمن صذذ  إيمانم وحسذذن عملم اشذذتد بةؤ و ومن 
 .(1)مف إيمانم وضعف عملم قل بةؤ (س

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

گوید: نزد امام صادق )ع( صحبت از گرفتاری به میان آمد و این كه بالها از الطاف عبدالرحمن بن حجاج می
گاه امام صادق )ع( فرمود: »از پیامبر خدا)ص(  فرماید. آنعّزوجّل است كه به مؤمنین عطا می  خاص خداوند

شوند؟ فرمود: پیامبران و سپس جانشینان آنان به ترتیب، تر گرفتار میسؤال شد كه در دنیا چه كسانی سخت

 
 . 2٥2ص 2الکافي: ج -1
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و داشته باشد شدیدتر مبتال ی ایمان و كارهای نیکش. هر كس ایمان صحیح و اعمال نیکو بعد مؤمن به اندازه
 ( 1)تر خواهد بود«.تر داشته باشد بالهایش كمتر و اعمال ضعیفشود و آن كه ایمان سستمی

عناداخ يف األرُ من خالص عناد  ما ينزل من السماء   )عزودل(قال: )إح هلل    )ع(وعن أبي عند اهلل  
 .(2)فها إليهم( تححة إلى األرُ إح صرفها عنهم إلى م هم وح بلية إح صر

و از امام صادق )ع( روایت شده است كه فرمود: »خدای عّزوجّل بندگانی دارد در بین بندگان خالصش كه 
هر نعمتی از آسمان به زمین فرود آید، آن را از ایشان باز دارد و به دیگران دهد، و هر گرفتاری كه نازل شود بر 

 (  ٣)ایشان فرود آورد«.

النةء أخي العزيزو أمذا بذالنسذذذذنذة إلى املردعيذة فذاعلم أنذم ح تةزم بذنهذا وبني هذها بذالنسذذذذنذة إلى 
إح هم املبهروح واملعصذوموحو ومن سذار   )ع(و فة يم ل منه  أهل النذت)ع(مههي محمد وآل محمد

 بنهجهم ولم يحد عنم.

مذهب محمد و آل برادر عزیزم، این در خصوص بال و اما در خصوص مرجعّیت، بدان كه بین مرجعیت و 
اند محمد )ع( هیچ مالزمتی برقرار نیست. آیین و منهج اهل بیت )ع(، فقط در خود آنها كه مطهر و معصوم

 ی آنها ره پویند و از آن تجاوز نکنند.یابد، و نیز كسانی كه بر شیوهتبلور می

 )ع( ارب موىسواعلم أح من العلمذاء عذاملني متقنيو ومنهم م  عذاملني مرتفني فذاسذذذذقنيو فمن حذ 
 م  العلماءو ومن حارب عذىس م  العلماء .... وهكها؟

گذران و فاسق. چه كسی با موسی )ع( و بدان كه برخی علما عاملند و متقی، و برخی غیرعامل و خوش
 جنگید، به غیر از علما؟ چه كسی با عیسی )ع( به غیر از علما جنگید والی آخر...

 آخر الزماح خونة وشر فقهاء تحت رل السماء ... . وقد تواترت الروايات بأح فقهاء

 
 . 2٥2ص  2كافی: ج  - 1
 . 2٥٣ص 2الکافي: ج -2
 . 2٥٣ص  2كافی: ج  - ٣
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 اند و بدترین علمای زیر آسمان هستند...و روایات متواتر است در این كه فقهای آخرالزمان خائن

وح يمحى عليذذ  موقف فقهذذاء النجف ومسذذذذذايرتهم للمشذذذذروع األمريكي ووقوفهم ضذذذذذد 
....     من احنحرافات عن القرآح  املجاهدين للمحتل وتشذذريعهم للقانوح الوضذذعي األمريكي و

 بالتمس  بهما لنعمن النجاة. )ص(والعرتة؛ ال قةح اللهاح أوصانا الرسول محمد

گر ی آنها علیه مجاهدینی كه با اشغالگیری فقهای نجف و همراهی آنها با طرح آمریکا و مقابلهموضع
ی از چیزهایی كه انحراف از قرآن و عترت بود، كردند و تشریع قانون وضعی آمریکایی و ... بسیار مبارزه می

همان ثقلینی كه حضرت محمد )ص( ما را توصیه كرده كه به آنها چنگ زنیم تا نجات خود را تضمین كنیم، بر 
 شما مخفی نماند.

ومن يرسذذذذلذذمو فقذذد ينجحوح  )ع(واعلم أح الحقهذذاء هم مكلحوح وممتحنوح بذذاإلمذذام املهذذدي
أح الروايات تنص وتشذذذذ  على أنهم دميعاخ أو أملنهم سذذذذوو يحاربوح باحختنار وقد يحشذذذذلوحو بل  

و وح يمحى عليذ  أيعذذذذذاخ أح اإلمذام )ع(و  مذا حذارب فقهذاء ب  إسذذذذرائيذل الرسذذذذذل)ع(اإلمذام املهذدي 
 .)ع(قتل بحتوو شري  القاع الهي  اح قاع الكوفة يف عهد اإلمام علي )ع(الحسني 

ای از این شوند. عدهفرستد، مکلفند و با ایشان امتحان میی كه میبدان كه فقها به امام مهدی )ع( و كس
خورند. حتی در روایات تأكید و اشاره شده است بر این كه آیند و برخی شکست میآزمایش سربلند بیرون می

ان شان با امام مهدی )ع( ستیز خواهند كرد؛ همان گونه كه فقهای بنی اسرائیل با پیامبر ی آنها یا اغلبهمه
)ع( سر جنگ داشتند. همچنین بر شما پوشیده نماند كه امام حسین )ع( با فتوای شریح قاضی كه در زمان 

 امام علی )ع( قاضی كوفه بود كشته شد.

فأنصذذذذح  بالنح  يف أدلة الدعوة اليمانية املنار ة وإنقاَ نحسذذذذ و وح يعذذذذرا من ضذذذذل إَا 
 اهتديت.

ت مبارک را بررسی كنی و خودت را نجات دهی كه اگر شما نجات ی دعوكنم كه ادّلهمن شما را نصیحت می
 اند به شما زیانی نرسانند.یابی، آنان كه گمراه مانده
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اليت  )ع(وأردو من  أح تبلع على   ي السذذيد أحمد الحسذذنو وإصذذدارات أنصذذار اإلمام املهدي 
تجذدها على موقع أنصذذذذار  و و(1)تيني وتشذذذذرخ أدلة الدعوة املنذار ة فهي قد تحوق السذذذذنعني  تذاباخ  

و ومنهذا م ةخ:  تذاب النة  املننيو و تذاب اليمذاني (www.mahdyoon.org) )ع(اإلمذام املهذدي 
املوعودو و تاب الوصذذية والويص أحمد الحسذذنو وم  َل  الك  و وإح  اح عندا أي سذذ ال أو 

 إشكال فنحن بمدمت .

 ين)ع(.وأخ اخ أسأل اهلل ل  الهداية بحق محمد وآلم الباهر
 أنصار اإلمام املهدي )مكن اهلل لم يف األرُ( -اللجنة العلمية     

 هذ ق 1٤٣٠شوال/ -الشيخ نارم العقيلي 

های منتشر شده از سوی انصار امام مهدی های سید احمد الحسن و نیز نوشتهكنم كتاب از شما خواهش می
را مطالعه  (2)عداد آنها بیش از هفتاد كتاب استدهد و تشمارد و شرح میی دعوت مبارک را برمی)ع( كه ادّله

دسترس است. از  در(www.mahdyoon.org)آدرسها در سایت انصار امام مهدی )ع( به كنی. این كتاب 
توان به كتاب »بالغ مبین« و »یمانی موعود« و »وصّیت و وصی احمد الحسن« و بسیاری دیگر ی آنها میجمله

 اشاره كرد. اگر سؤال یا اشکالی داشتی، ما در خدمت شما هستیم. 
 ت نماید.، شما را به حق هدای)ع(نمایم كه به حق محمد و خاندان پاكش در پایان از خداوند مسئلت می

 انصار امام مهدی)ع( )خداوند در زمین تمکینش دهد( -هیأت علمی 
 هـ.ق ۱۴۳۰شوال  -شیخ ناظم عقیلی    

****** 

 : تقصیر در نماز ظهر و عصر ۴۰۱پرسش 

 : بسم اهلل الرحمن الرحيم٤٠1الس ال/ 

 سةم تام بودود موحنا اإلمام املنصور باهلل.

 
 هـ، وأما اآلن فالعدد قد فاق المئة كتاب، وهو في تزاید مستمر بفضل الله تعالی.  14٣٠هذا العدد لإلصدارات كان في سنة  -1
 هـ ق است و اكنون از صد جلد فراتر رفته و ان شاء الله بیشتر خواهد شد. 14٣٠این تعداد مربوط به سال  - 2
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صذذذذةة الظهرين وأنذا رادع بذالقبذار إلى مذدينيت اليت أقيم بهذا. : مذا حكم التقصذذذذ  يف 1سذذذذ ال 
 والسةمو وصلى اهلل على محمد وآلم األئمة واملهديني وسلم تسليماخ.

 املبرب -املرسل: علي 

 بسم الله الرحمن الرحیم
 سالم كامل به وجود امام یاری شده از سوی خداوند!

گردم، تقصیر در نماز ظهر و عصر چه یم هستم بر میوقتی من با قطار به شهری كه در آن مق - ۱سؤال 
 حکمی دارد؟

 والسالم، و صلی الله علی محمد و آله االئمة و المهدیین و سلم تسلیمَا. 
 مراكش  -فرستنده: علی 

 بسم اهلل الرحمن الرحيمالجواب: 

 يماخ.والحمد هلل رب العاملنيو وصلى اهلل على محمد وآل محمد األئمة واملهديني وسلم تسل

 السةم عليكم ورحمة اهلل وبر اتم.

 هها نص مقتي  من  تاب شرائع اإلسةم وفيم دواب مسألت :

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

 سالم علیکم و رحمة الله و بركاته.
 متن زیر از كتاب شرایع االسالم گرفته شده و پاسخ سؤال شما در آن مندرج است: 

)ح يجوز للمسذذذذافر التقصذذذذ  حا يمحى عليم ايَاح. وح يجوز لم الرتخص قنل َل و ولو نوو 
السحر ليةخ. و ها يف عود  يقصرو حا ينل  سماع ايَاح )بصوت اإلنساح ح باملكربات( من مصر و 

 أتم( انتهى.فإَا سمع 

شنود نمازش را بشکند یا بر مسافر جایز نیست تا زمانی كه صدای اذان شهر را )از انسان و نه از بلندگو( می
اش را افطار كند، هر چند كه نّیت سفر را از شب قبل داشته باشد. همچنین در زمان برگشت نیز نمازش روزه

 خواند. د، و پس از آن نماز را كامل میشکسته است تا زمانی كه صدای اذان را از وطنش بشنو
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ومعىن َل  أن  إح ردعت من سذحر قد قبعت فيم مسذافة شذرعيةو فة تتم الصذةة حا تصذل 
إلى املكاح الهي يمكن أح تسمع فيم آَاح مدينت  بالصوت العادي بدوح مكرب صوتو فإَا وصلت 

   قصراخ.إلى هها املكاح ولم تصل  بعدو تكوح صةت  حينئه تماماخ ولذ
 أنصار اإلمام املهدي )مكن اهلل لم يف األرُ( -اللجنة العلمية     

 هذ ق  1٤٣٠َو القعدة/  -الشيخ نارم العقيلي    

ای بازگردی، نماز را تمام نخوان معنایش این است كه اگر شما از سفری كه مسافت شرعی را در آن طی كرده
به طور عادی و بدون بلندگو بشنوی. هرگاه به این مکان رسیدی تا به جایی برسی كه در آن اذان شهر خودت را  

 و هنوز نماز نخوانده باشی، در آن هنگام نماز شما كامل است و شکسته نیست. 
 انصار امام مهدی)ع( )خداوند در زمین تمکینش دهد( -هیأت علمی 

 هـ.ق ۱۴۳۰ذی القعده  -شیخ ناظم عقیلی 

****** 

 توانم پسرم را بیابم، تو بر حق هستی دهی كجا می : اگر مرا خبر ۴۰۲پرسش 

 : إلى السيد أحمد ..٤٠2الس ال/ 

ردذاءاخ أنذا فقذدت أب  منذه َة  سذذذذنني ولم أدذد أي  ء عنذمو إَا أخربت  أين يمكن أح أدذد  
 فسأؤمن ب  أنا و ل عائليت. علماخ بأننا من السنة ؟؟

 املبرب -املرسل: هيحاء 

 به سید احمد...
ام. اگر مرا ای از او پیدا نکردهام و هیچ رّد و نشانهكنم، من سه سال است كه پسرم را گم كردهخواهش می

آوریم. درضمن خاطرنشان ام به شما ایمان میتوانم او را بیابم، خودم و تمام خانوادهخبر بدهی كه كجا می
 كنم من سّنی هستم.می

 مراكش   -فرستنده: هیفاء 
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 اهلل الرحمن الرحيمبسم الجواب: 

 الحمد هلل رب العاملنيو وصلى اهلل على محمد وآل محمد األئمة واملهديني وسلم تسليماخ.

أخيت ... أوحخ يجذي عليذ  أح تتذابعي أدلذة هذه  الذدعوة املنذار ذة؛ ألنهذا تتعلق بذآخرتذ  ويتوقف 
زول بزوالمو فاملسذذألة لذسذذت عليها رَض اهلل تعالىو وح تجعلي هدف  دنيوياخ مادياخ؛ ألح صذذنيع املال ي

هكذها أي أح يجعذل النذاس معرفذة الحق يف قعذذذذاء حوائجهم الذدنيويذة وإح لم تقَع فذالذدعوة بذاهلذة 
 ... هها ح يمكن أح يقول بم عاقل أبداخ.

 پاسخ: بسم الله الرحمن الرحیم
 سلیمًا.الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آل محمد االئمة و المهدیین و سلم ت

گیر شوی زیرا این قضیه به آخرت شما مربوط ی این دعوت مبارک را پیخواهرم!... بر شما است كه ادّله
تان را هدفی دنیوی و مادی قرار دهی زیرا آثار شود و رضایت حق تعالی منوط به آن است. شما نباید هدفمی

ی این طور نیست كه مردم شناخت حق را در شود. موضوع از این قرار نیست؛ یعنمال با زوال مال زائل می
شان برآورده نشد، دعوت هم باطل باشد... انسان عاقل برآورده شدن حوائج دنیوی خود ببینند كه اگر حاجت

 راند!گاه چنین سخنی بر زبان نمیهیچ 

فليكن الهذدو أوحخ وبذالذهات هو معرفذة الحق ونصذذذذرتذم َم بعذد َلذ   ذل  ء بيذد اهلل تعذالى 
انت معجزات أو اخنارات مييية أو ما شذذابمو فاهلل سذذنحانم إح علم من اإلنسذذاح أنم مملص سذذواء  

يف هلذي الحق عن نيذة صذذذذافيذة لذم وحذد  ح شذذذذريذ  لذم فحينئذه قذد يمن عليذم بقعذذذذاء حوائجذم وهو 
 سنحانم ح بمل يف ساحتم دل دةلم.

اعم از معجزات و اخبارهای یز ـی اول شناخت حق و یاری آن باشد، بعد از آن همه چهدف باید در وهله
ـ اگر بداند كه انسانی در وحده ال شریک لهـ به دست خدای متعال است، و خداوند سبحان ـغیبی و مانند آن

نهد؛ چرا كه در درگاه خدای سبحان طلب حق، ُمخلص است و نّیت پاكی دارد، با قضای حاجتش بر او مّنت می
 جل جالله بخل وجود ندارد. 

بعع األنيياء الهين رهرت على أيديهم معجزات لم يأتوا بها إح بإَح اهلل تعالىو وبععذهم فحا  
 هلي الناس منهم بعع املعادز ولم يستجينوا لهم لعدم اإلَح اإللهي بها.
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حتی برخی پیامبران كه به دست آنها معجزاتی آشکار شده است، این معجزات را فقط با اذن خدای متعال 
كردند ولی از آنجا كه اذن الهی بر آن مقرر نشده و گاهی مردم از برخی از آنها معجزاتی طلب میاند  ظاهر كرده

 نمودند. بود، پیامبران درخواست آنها را اجابت نمی

فمن أراد معجزة خاصذذة بم أو قعذذاء حادة فلذسذذأل اهلل بحق السذذيد أحمد الحسذذن واألمر بيد 
 بر اتم.اهلل تعالى. والسةم عليكم ورحمة اهلل و

 أنصار اإلمام املهدي )مكن اهلل لم يف األرُ( -اللجنة العلمية 
 هذ ق 1٤٣٠و القعدة/  -الشيخ نارم العقيلي   

خواهد یا در پِی برآمدن نیازش است، خداوند را به حق سید احمد ای مخصوص خودش میاگر كسی معجزه
 کم و رحمة الله و بركاته.الحسن بخواند و امر به دست خداوند متعال است. والسالم علی

 انصار امام مهدی)ع( )خداوند در زمین تمکینش دهد( -هیأت علمی 
 هـ.ق ۱۴۳۰ذی القعده  -شیخ ناظم عقیلی      

****** 

، والصالة والسالم علی خیر خلق الله محمد وآل محمد األئمة 
ً
 وآخرا

ً
والحمد لله أوال

 
ً
 والمهدیین وسلم تسلیما

 

 


