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 گفتار پيش 

ستتيدي ومو ي اليماني الموعود وصتتي ورستتول اإلمام المهدي )عليكما الصتتالة الستتالم ورحمة    
 .وبركاته(

وصتتلت عبر الشتتبكة المعلوماتية عدد من األستتدلة يود أصتتحابها وكالج نحن الجاهلون المقصتترون  
الحصتتتول على جوابها ... لنستتتتنير ونستتتتزيد من علمكم ... علم محمد وآل محمد )صتتتلوات ربي عليهم  
أن  أجمعين( ... فنتأكتل من امتار محمتد وآل محمتد )صتتتتتلوات ربي عليهم أجمعين( ... وتلتج الامتار نفتخر  

نأخاها من يدج المباركة ... بل وأي يد تملكها غير اليد التي صتتتتافحت المعصتتتتوم ... بل هي قطعة منه  
 أدامها   نصرةً لدينه ونشر فضله ورحمته ... وعاراً للتقصير. )ع(

 المتشرف بخدمة ربه 

 أبو محمد الجابر 

 

 بسم هللا الرحمن الرحیم 
، و صیل هللا   العالمیر  المهدییر  و سلم  الحمد هلل رب  عیل محمد و آل محمد االئمة و 

 
ً
 تسلیما
نت که  های دریافت شده  سؤال جاهل  که  ما  همچنیر   آنها و  های  کننده ارسالاز طریق اینیی

كار   و  یم و از علم  هایشان هستیم.... تا از نور شما بهرهیم، مشتاق دریافت پاسختقصیر ای گیر
محمد و آل محمد که    یاز میوه  و ....  )ع(آل محمدشما به ما افزوده گردد.... علم محمد و  

ی ایشان باد، تناول کنیم.... و افتخار ما این است که این  سالم و صلوات پروردگارم بر همه
! دسنی که معصوم را لمس و با او  میوه را از دست مباک شما برگرفته ایم.... و چه دسنی

باشد. خداوند این  م  )ع(ود او مصافحه نموده است.... و حنی این دست، بخیسی از وج
 دست را برای یاری دینش و انتشار فضل و رحمتش حفظ فرماید.... عذر تقصیر دارم! 

کیس که در خدمت به پروردگارش افتخار  
 کندم

 أبو محّمد الجابر 
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 را تصدیق نمایم )ع(توانم سید احمد الحسنچگونه یم: ۱ پرسش 

  )ع(: كيف أستتطيع أن أصتدق بأنا الستيد أحمد الحستن هو رستول ووصتي اإلمام المهدي  ۱الستاال/  
 بأقصر الطرق ؟

 ق   .  هـ  ١٤٢٦ / صفر / ١٦  -زینب الموسوي

 کنم که سید احمد الحسن، فرستاده و ویصّ   ترین راه باور کوتاه  از طریق توانم  مچگونه  
 باشد؟ م  )ع(امام مهدی

 ق. هـ  ۱۴۲۶صفر  ۱۶ -زینب موسوی 

 الجواب: بسم   الرحمن الرحيم، والحمد هلل رب العالمين.

أقصتتر طريق لميمان بالبيب هو البيب، استتألي   بعد أن تصتتومي االاة أيام وتتوستتلي بحق فاطمة  
أن تعرفي الحق من   بالرايا أو الكشتف أو بأي آية من آياته البيبية الملكوتية ستبحانه    )ص(بنت محمد  

 لى.وتعا

 أحمد الحسن

 : پاسخ
 بسم هللا الرحمن الرحیم، والحمد هلل رب العالمیر  

ایمان به غیب،  کوتاه اینکه سه روز روزه گرفنی و به  خوِد  ترین راه  از  غیب است. بعد 
ت فاطمه  متوّسل شدی از خداوند بخواه که حقیقت را    )ص(دخت گرام پیامیر   )ع(حض 

ی ای از نشانهرؤیا یا مكاشفه یا به هر نشانه  یوسیله ه  ب ی    های غینر
سبحان و  خداوند  ملکویی

 . ، از سوی خداوند بشناشمتعال
 احمد الحسن

****** 

 مضمون دعوت شما و اهدافش چیست؟ : ۲پرسش 

 ما هي مضامين دعوتج وما أهدافها ؟ :٢الساال/ 
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reta jorj - ق . هت ۱٤٢٦ /صفر /۱٦ - امرأة مسيحية 

 ؟  چیست  ش اهداف شما و   مضمون دعوت
Reta Jorj - ـه ق  ۱۴۲۶صفر   ۱۶ - زن مسییح 

 الجواب: بسم   الرحمن الرحيم، والحمد هلل رب العالمين.

أقول لكم بتالطعام  : )ليس بتالطعتام وحتده يحيى ابن آدم ولكن بكلمتة  (، وأنتا عبتد    )ع(  عيستتتتتیقتال  
 يموت ابن آدم وبكلمة   يحيى.

 : پاسخ
 بسم هللا الرحمن الرحیم، والحمد هلل رب العالمیر  

ت عییس ماند بلکه کالم خداوند نیر   بن  آدم فقط با غذا زنده نم»فرمود:  )ص(    حض 
د و  م  بن  آدم با غذا   کهگویم  خداوند به شما م  یبنده  و منی   «دارد انسان را زنده نگه م میر

 . شود با کالم خداوند زنده م
ی كدعوة نوح  

إبراهيم    )ع(فدعویی   )ع(   عییسوكدعوة    )ع(وكدعوة موش    )ع(وكدعوة 
 . )ص(وكدعوة محمد
من   نوحهمانند  دعوت  ابراهیم)ع(دعوت  دعوت  مانند  و    )ع( ، عییس)ع(، موش)ع( ، 

 ؛  باشد م  )ص(محّمد

أن ينتشتتر التوحيد على كل بقعة في هاه األر ، هدف األنبياء واألوصتتياء هو هدفي، وأبيان التوراة  
واإلنجيل والقرآن وما اختلفتم فيه، وأبيان انحراف علماء اليهود والنصتتتتارل والمستتتتلمين وخروجهم عن  

 .)ع(الشريعة اإللهية ومخالفتهم لوصايا األنبياء 

در جای جای کره توحید  یابد   ی اینکه  انتشار  انبیا  . زمیر   همان هدف  و    )ع(هدف من 
برایتان واضح و  را  من تورات، انجیل و قرآن و اختالفایی را که در آن دارید    . است  )ع(امامان 

و خروجشان از دین الیه  مسلمان  انحراف علمای یهود، مسییح و  همچنیر     سازم و آشکار م
انو مخالفت آنها را با وصیت    ! را   )ع(هاى پیامیر

إرادتي هي إرادة   ستتتتبحانه وتعالى ومشتتتتيدته، أن   يريد أهل األر  إ ا ما يريده   ستتتتبحانه  
وتعالى، أن تمتلئ األر  قستتتتطاً وعد ً كما ملدت ظلماً وجوراً، أن يشتتتتبع الجياع و  يبقى الفقراء في 

أن    ……هتا المتاديتة بعز وكرامتة،  العراء، أن يفرح األيتتام بعتد حزنهم الطويتل وتجتد األرامتل متا يستتتتتد حتاجت

 أن يطبق أهم ما في الشريعة العدل والرحمة والصدق. ……، وأن ……

ارادهخواست   همان خواست  ی  و  ارادهمن  استی  و  ومتعال  سبحان  اینکه   ؛خداوند 
زمیر  پر از عدل و    ،عمل نکنند آنچه خداوند اراده فرموده است، زمیر  جز به    یساکنان کره
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ی  گرسنه  ، که از ظلم و ستم پر شده استنه  گو داد شود همان   ها سیر شوند و هیچ فقیر
های طوالی  شاد شوند و زنان بیوه نیازهای مادی خودی  ها بعد از غمیتیم  ،رسپناه نباشد یر 

رحمت و صداقت که    ،عدالتاینکه  ...  . ... و  . .. و . دست آورند و. ه  ت و کرامت برا با عزّ 
یعت الیه مترین موارد  مهم  . گردد فراگیر  باشد،  در رسی

بن مريم )عليهما الستتتالم( بكل صتتتراحة، وأن تايدي اعتقاَدِج    عيستتتیوأرجو أن تبيني لي اعتقاَدِج ب
بتييتات من اإلنجيتل لكي يتستتتتتناى لي بيتان الحق لتِج ولكتل من يطلتب الحق ويختاف القيتامتين الصتتتتتبرل 

 والكبرل ويخاف المعاد ويخاف   سبحانه وتعالى.

 الحسنأحمد 

همچنیر   طور واضح بیان کن  و   هب   را   )ع( کنم اعتقادت به عییس بن مریممتقاضا  از شما  
انجیل  ات  بندی پای آیات  همهرا،  به  برای  و  شما  برای  را  حقیقت  بتوانم  که    کسای    یتا 

ی و از معاد و   خواهان حقیقت هستند و از دو  وند سبحان و از خدا  قیامت صغری و کیر
 . بیان کنم ،ترسند م متعال

 احمد الحسن 
****** 

پیامیر نماز یم )ع(چگونه عیس : ۳پرسش   خواند؟! پشت غیر

يظهر في آخر الزمان ويصتلي خلف الشتخص الاي تقولون    عيستیكيف تقولون أنا النبي    :٣الستاال/  
 أناه ليس نبي وأسمه محمد المهدي، أليس هاا عجيب ؟ وكيف يصلي نبي خلف رجل ليس بنبي ؟

reta jorj - ق   .  هـ  ١٤٢٦ / صفر / ١٦ -  امرأة مسیحیة 

کیس  رس  کند و پشت  م  در آخر الزمان ظهور   )ع(عییسپیامیر خدا  ید که  یگو چطور م
آیا این عجیب    ؟! خواند نماز م  ،محّمد المهدی استنامش    ید پیامیر نیست و یگو مکه  

   ؟! خواند نماز م ،پیامیر پشت رس کیس که پیامیر نیستیک چطور ؟! نیست
Reta Jorj - ـه ق ۱۴۲۶صفر  ۱۶ - زن مسییح 

 .بسم   الرحمن الرحيم، والحمد هلل رب العالمين الجواب:

تحتمل   )ع( بن مريم )عليهما الستتتالم( خلف اإلمام المهدي   عيستتتیأيتها األخت، إنا صتتتالة نبي    

 أمرين:

 :  پاسخ
 بسم هللا الرحمن الرحیم، والحمد هلل رب العالمیر  
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ت عییس بن مریمخواندن  نماز    ! ای خواهر    )ع(امام مهدیرس  پشت    )ع(پیامیر خدا حض 
 خارج نیست: دو احتمال  از 

، وطبعاً   يكون اإلمام المهدي )ع(  عيستتتتیأفضتتتتل من نبي      )ع(يكون اإلمام المهدي    األول: أن
أفضتل إ ا إاا كان له مقام النبوة، وفي هاه الحالة   يوجد موضتع لمشتكال الاي طرحتيه. وحتى لو    )ع(

 كنت أعتقد بهاا فإني سأطرح ا حتمال الااني وأجيب عليه.

تواند  نم  )ع(امام مهدی  به طور طبییعباشد و    )ع(  برتر از عییس    اینکه امام مهدیاول:  
ی  دربارهبحث  برای    جایی صورت،  در این  دکه  باشرا نیر  دارا  ت  که مقام نبوّ مگر اینبرتر باشد  
ندارد نمودید،  طرح  شما  که  اشکایل   ویل   . وجود  معتقدم  مورد  این  به  من  اینکه  وجود  با 

 گویم. کنم و به آن پاسخ ممطرح مرا نیر   احتمال دّوم

مشتتكال الاي طرحتيه  ، وفي هاه الحالة يكون ل)ع( أفضتتل من المهدي   )ع(   عيستتیالااني: أن يكون  

 موضع في دادرة البحث عن الحق والحقيقة.

مطرح  شما  اشکایل که  در این صورت    ؛باشد   )ع(برتر از امام مهدی  )ع(اینکه عییس  دوم: 
 .  جای بحث و بررش دارد نمودید، برای روشن شدن حق و حقیقت، 

 والجديد كما هو موجود في القرآن .والجواب موجود في كتابَْي التوراة واإلنجيل أو العهدين القديم 

که  طور  نا هموجود دارد؛  ، در دو کتاب تورات و انجیل يا عهد قدیم و عهد جدید  پاسخ
 . باشد مموجود  نیر  در قرآن 

 )ع( فمن التوراة أو العهد القديم أختار لِج قصتتة شتتااول )أو طالوت( وداود )عليهما الستتالم(، فداود 

 )ع( ن طتالوت ومع التج كتان داود في بتدايتة األمر جنتديتاً في جيش طتالوت نبي من أنبيتاء   وأفضتتتتتل م

 )ع( )أو شتتتتااول( ملج معيان بأمر   ستتتتبحانه وتعالى. فداود  )ع( ويأتمر بأمره وتابعاً له؛ ألنا طالوت  

جنتديتاً من جنود طتالوت. اقردي    )ع( جتالوت )أو جليتات( لعنته   في الوقتت التاي كتان فيته داود     قتتل

 في التوراة، وقصة طالوت في القرآن الكريم. 17ل األول: إصحاح صمودي

کنم. را برای شما انتخاب م  )ع(ود و طالوت( و دایا  از تورات یا عهد قدیم داستان شاؤول )
و   )ع(ود و دا ان خدا  پیامیر از  ی  داباشد،  از طالوت مبرتر    پیامیر این حال  در  و با   ابتدا،ود 

وی  بود و از دستورات وی    )ع(رسبازی در سپاه طالوت چرا که   ؛تابع وی بود   کرد و مپیر
برگزیده شده بود.  سبحان و متعال )شاؤول( پادشایه بود که از جانب خداوند   )ع(طالوت

رسبازی از رسبازان طالوت بود  وقنی  را  که لعنت خدا بر او باد  )جلیات(    ، جالوت)ع(د و داو 
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را   کریمدر تورات و داستان طالوت در قرآن  را 17موئیل اّول،اصحاح  ا. سبه هالکت رسانید 
   بخوان. 

ا من اإلنجيل أو العهد الجديد،  )ع(   عيستتی)أو يوحنا(، ف )ع( ويحيى   )ع(   عيستتیفأختار لِج قصتتة    أما

، مع أنا هاا األمر يمال  )ع( ليعتمد من يوحنا أو يحيى   )ع(   عيستتتیومع الج جاء   )ع( أفضتتتل من يحيى  

، جتاء  )ع(   عيستتتتتی)أو يوحنتا( حجتة   على   )ع( في هتاا المقتام ماتيل يحيى  التقتديس والتطهير والتزكيتة، و

في إنجيل متى األصتتتتحاح الاالث: )حينداء جاء يستتتتوع من الجليل إلى األردن إلى يوحنا ليعتمد منه ولكن  
. فأجاب يستوع وقال له استمع ا ن هكاا يليق   بنا  يوحنا منعه قادالً أنا محتاج أن أعتمد منج وأنت تأتي إليا

أن نكمل كل بر حينداء ستم  له فلما أعتمد يستوع صتعد للوقت من الماء وإاا الستماوات قد انفتحت له فرأل 
 .(1)روح   ناز ً مال حمامة وأتيا عليه ...... (

یوحنا( را انتخاب  یا  )  )ع( و یحنر   )ع(عییسداستان  برای شما    ،اّما از انجیل یا عهد جدید 
  )ع( آمد تا از یوحنا یا یحنر   )ع(بود ویل با این حال عییس  )ع(برتر از یحنر   )ع(کنم. عییسم

د. این عمل، تمثییل از تقدیس و تطهیر و تزکیه م و در این مقام،  باشد  غسل تعمید بگیر
بر عییستمثیل  )یوحنا(    )ع(یحنر  الیه  انجيل منی اصحاح سّوم باشد.  م  )ع(حّجت  در 

  ۱۳تا از او تعمید یابد  جليل به اردن به سوی يوحنا آمد    هنگام كه يسوع از : »آمده است
من  در حایل که ميوحنا   به سوی  آنکه شما  حال  و  یابم  تعمید  از شما  باید  »من  گفت 

شايسته  اکنون    ؛گفت: گوش فرا گیر او  داد و به  پاسخ  يسوع    ۱۴آیید؟!« او را منع نمود  م
هنگام كه   ۱۵  اجازه داد او  ر اين هنگام به  پس د   ما تمام نیگ را به کمال برسانیم. كه  است  

ون آمد و در ساعت،   از آب بیر
ً
پس    ؛شد او گشوده  آسمان براى    عییس تعمید یافت فورا

 . (2) .«...  ۱۶یش آمد سو ه و بفرود  کبوتری  چونانديد كه روح خدا 

والحمد  ، أفضتتل من يحيى وطالوت )عليهما الستتالم( )ع(   عيستتیوفي كال الحالين كان كل من داود و

 هلل وحده.

 أحمد الحسن

 والحمد هلل وحده.  برتر بودند.  )ع(از يحنر و طالوت )ع(عییس  ود و و ، دامورد در هر دو 
 احمد الحسن

****** 

 
 .  16 –  13إنجيل منی األصحاح الثالث:  -1
: اصحاح سوم:  - 2  . 16تا   13انجیل منی



 11                                                                                         (ول )اجلزء األاجلواب املنری عرب األثری

  
 

 مفهوم عبارت: »اما خمس، برای شیعیان ما مباح شد....« : ۴پرسش 

ا الخمس فقد أبي  لشتتيعتنا إلى يوم الظهور، كيف أفهم هاه العبارة الشتتريفة لحضتترة    :٤الستتاال/   أما
 ؟  )ع( سيدي ومو ي اإلمام 

 ق   .  هـ  ١٤٢٦ / ربیع األول / ١٣ -  رزاق   عالء

چگونه بفهمم این عبارت شد؛    حهای ما تا روز ظهور مبا اّما در رابطه با خمس که بر شیعه
یف از   است؟   )ع(م زمان اما نما موالیآقا و رسی

 ـه ق  ۱۴۲۶ربیع األول  ۱۳ - عالء رزاق
 .الجواب: بسم   الرحمن الرحيم، والحمد هلل رب العالمين

لتطيب و داتهم، ويكون أنصتاره أبناء حالل   أبناء حرام إاا تكونت نطفهم وأجستامهم من مال حرام  
مبصتوب من خليفة   في أرضته، والخمس مال خاص فلصتاحبه أن يضتعه حيث يشتاء، وليس ألحد أن  

 في هاا الزمان وأوصيااه. )ع( يعتر  عليه، وصاحبه هو اإلمام المهدي 

 أحمد الحسن

 :  پاسخ
 بسم هللا الرحمن الرحیم، والحمد هلل رب العالمیر  

اشند نه حرام که  ب بمانند، و انصار ایشان از فرزندان حالل مفرزندانشان سالم و پاک  تا  

خلیفه مورد غضب  یابند،  پرورش  حرام  مال  از  و جسمشان  نطفه  زمینش    ی اگر  در  خدا 

بود.  خاص    خواهند  مال  م  ؛ است)امام(  خمس،  صاحبش  آنپس  هر    تواند  که  جا  را 
ض شود.  تواند  نممضف کند و کیس  بخواهد،   صاحب خمس در این زمان،  به ایشان معیی
 . باشند م  او  و جانشینان  )ع(امام مهدی

 احمد الحسن

****** 
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 منظور از سگ اصحاب کهف چیست؟ : ۵پرسش 

بكلب أصتحاب الكهف، وإن كان كلباً عادياً  هل من الممكن أن أعرف ما أو َمن المقصتود    :٥الستاال/  
ة في هاه القصتتة، وأحياناً بصتتيبة الجمع ).... وخامستتهم كلبهم( ؟ أرجو    (1)فلمااا ورد اكره أكار من مرا

 التوضي .

 ق   .  هـ  ١٤٢٦ ربیع األول/  / ٨  - عالء رزاق 

یا چه    از سگ اصحاب کهف چیستمنظور  ممکن است که برایمان توضیح دهید که  
گایه هم    چرا اسمش چند بار در این قّصه آمده و   ،؟ اگر یک سگ عادی استکیس است
 آمده است؟  (2)(شان، سگشان بودپنجمیر  جمع )...  یبا صیغه

 ـه ق  ۱۴۲۶ربیع األول    ۸ - عالء رزاق

 .الجواب : بسم   الرحمن الرحيم، والحمد هلل رب العالمين

اعتيادي أيضتتاً، ولكن األمر المهم لم يكن هاا الكلب بل من ييستتيار    كلب    )ع(كان مع أصتتحاب الكهف  
هاا الكلب ويستتتيطر عليه، وهو من الجن واستتتمه قطمير )وللجن هاه القدرة من العرو  على الحيوان  
كتالقط والكلتب وتستتتتتييره (، وأراد هتاا الجن قطمير أن يلفتت انتبتاههم من خالل هتاا الكلتب إلى وجوده  

تهم بعتد إيمتانته بتدعوتهم، وقطمير من الجن التاين لهم القتدرة على متلِء القلوب رعبتاً  وقتدرتته على مستتتتتاعتد 
ْم فَِراراً ﴿وزلزلة قلوب الشتتجعان، قال تعالى:   يِد لَِو اطيلَْعَت َعلَْيِهْم لََوليْيَت ِمْنهي ط  ِاَراَعْيِه بِاْلَوصتتِ َوَكْلبيهيم بَاستتِ

 ً ْعبا ْم ري ِلدَْت ِمْنهي ان ييملئ قلوب من يقترب منهم رعباً هو هاا الجن قطمير الاي كان يتولى  . والاي ك(3)﴾َولَمي
  (4).)ع( حراستهم. وقطمير هو أحد أنصار القادم 
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 . 22ِفيِهم ِمن

گويند: پنج تن بودند و ششميشان،  خواهند گفت: سه تن بودند و چهارميشان، سگشان بود و م فرماید: ) خداوند عزوجّل م   - 2
گويند:  هفت تن بودند و هشتميشان سگشان بود. بگو: پروردگار من به تعداد آنها داناتر  افکنند و مسگشان بود. تیر به تاريگ م 

از کیس نظر  ی آنها جز به ظاهر مجادله مکن و در این خصوص  دانند. پس تو درباره است و شماری ايشان را جز اندک کسان، نم 
 . 22کهف:    « (مخواه

 . 18الكهف:  -3
ه أمیر المؤمنیر  )ع( عن كلب أصحاب الكهف، فقد جاء وفد من أحبار    -4

ّ
ی آل محمد )ع( كما ُسئل جد

سبحان هللا لقد ُسئل يمای 
ة أسئلة ف

ّ
أطرق برأسه ولم يجب،  اليهود لعمر بن الخطاب، فقالوا له: يا عمر أنت ویلی األمر بعد محمد )ع( وصاحبه، فسألوا عمر عد

 وان اإلسالم باطل
ً
ی الحسن  فقالوا: نشهد أن محمدا لم يكن نبيا ، ثم جاء إیل أیر

ً
. فوثب سلمان الفارشی لليهود وقال لهم قفوا قليال

ی طالب )ع(، فأخذوا يسألونه عن عظائم األمور، فكان مما سألوه عن كلب أصحاب الكهف.   عیلی بن أیر
ی 
ی ق 
ی ما كان لون الكلب  روى الشيخ األمين 

ی   وقال: يا عیلی إن كنت عالما فأخیر
ً
الغدير رواية طويلة مما جاء فيها: فوثب اليهودي قائما

" قال فلما نظر   ی محمد صیل هللا عليه وسلم إن الكلب كان أبلق بسواد وكان اسمه " قطمیر ی حبينر
واسمه؟ فقال: يا أخا اليهود حدثن 

إنا نخاف أن يفضحنا هذا الكلب بنبيحه فألحوا عليه طردا بالحجارة، فلما نظر إليهم الكلب وقد  الفتية إیل الكلب قال بعضهم لبعض:  
ی وأنا أشهد أن ال إله إال هللا وحده ال  

ألحوا عليه بالحجارة والطرد أقیع عیل رجليه وتمىط وقال بلسان طلق ذلق: يا قوم لم تطردونن 
ی أحرسكم من عدوكم وأتقرب بذلك إ 

يك له، دعوی  كوه ومضوا فصعد بهم الرایعی جبال وانحط بهم أعیل  رسی یل هللا سبحانه وتعایل. فیی
 . 152ص  6كهف. الغدير: ج 
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 أحمد الحسن

 :  پاسخ
 بسم هللا الرحمن الرحیم، والحمد هلل رب العالمیر  

این سگ نبود  خوِد  مّهم    ی یک سگ عادی نیر  بود ویل مسأله  )ع( اصحاب کهف   ه همراه ب
قطمیر    ناِم یک جن به    او کرد و بر او احاطه داشت و  بلکه کیس بود که این سگ را هدایت م

کند( و این    یی راهنما   بود )ّجن این قدرت را دارد که حیوانایی مثل گربه و سگ را هدایت و 
( خواست از طریق این سگ کمک به    ایبر   شه آنان را به وجود و قدرتتوّج   ،جن )قطمیر

قدرت پر هایی است  جنجمله  قطمیر از    جلب کند.   ،به دعوتشانآوردن  آنان بعد از ایمان  
لرزانیدن قلبکردن دل از ترس و  دارند.  ها  را    و ):  فرماید مخداوند متعال  های شجاعان 
  گشنی بازم  گريزان   م رفنی   وقتشان  رس   اگر   بود.   را دراز کرده   دستش  دو   غار،  درگاه   بر   سگشان

شد را آکنده از  های کسای  که نزدیکشان مو آن که قلب    (1)(ترسيدیم  سخت  آنها   از   و 
( بود که حراست آنها را بر عهده داشت و  ترس و وحشت م قطمیر  کرد، همیر  جن )قطمیر

 . (2) باشدم  )ع(قائمیگ از یاران  
 احمد الحسن

****** 

 )ع( تفسیر رویای رسیدن به حضور امیر المومنیر   : ۶پرسش 

شتتكر لالهتمام بإنستتان ضتتال مالي يبحث عن إمامه ويمنعه عن الج أنانيته وحباه للدنيا،    :٦الستتاال/  
 وا ن لدي رايا أود طرحها عليكم، وأتصورها تدور حول موضوع السيد أحمد الحسن.

 
 . 18کهف:   - 1
ش امیر درباره   )ع(سبحان هللا از یمای  آل محمد  - 2

ّ
پرسیده    )ع( المؤمنیر   ی سگ اصحاب کهف همان سؤایل پرسیده شد که از جد

« و سؤاالیی    طاب رفتند و به او گفتند: »ای عمر، تو ویّل امر بعد از محمدشد. گرویه از احبار یهود نزد عمر بن خ و یار او هسنی
دهیم که محمد پیامیر نبود و اسالم باطل است.  از عمر پرسیدند. او رسش را پاییر  انداخت و پاسخ نگفت. پس گفتند: شهادت م 

رفت   )ع( صیر کنند. سپس نزد ابو الحسن عیل بن ایر طالبسلمان فارش ناگهان به سمت یهودیان رفت و به ایشان گفت که کم 
 ترین امور سؤال کردند که از جمله، سگ اصحاب کهف بود. و آنها از او از بزرگ 

کند: یهودی ناگهان ایستاد و گفت: ای عیل، اگر تو عاِلم هسنی به ما بگو  شیخ امین  در الغدیر در ضمن حدینی طوالی  روایت م 
ه و نامش قطمیر بود. فرمود:    ای برادر یهودی، حبیبم یست؟ فرمود: »رنگ و نام سگ چ محمد مرا باخیر کرد که سگ، ابلِق تیر
وع به  مردان به سگ نگاه کردند، بعض  به بعض  دیگر گفتند: م هنگام که جوان  ترسیم این سگ با آوازش ما را آشکار کند، و رسی

خواستند از خود برانندش نگاه کرد، روی  انداختند و مآنها که به سویش سنگ م پرتاب کردن سنگ به سوی او کردند. سگ به  
یگ  پاهایش نشست و با زبای  گویا گفت: ای جماعت، مرا از خود نرانید و من شهادت م  دهم که خدایی جز هللا که یگانه است و رسی

م و از این طریق به خدای سبحان و متعال نزدیگ جویم. او  ندارد، وجود ندارد، اجازه دهید شما را در برابر دشمنانتان محافظت کن
 . 152ص   6«. الغدیر: ج  ی کوه باال رفت و با ایشان بر باالی غار شدرا رها کردند و اجازه دادند. پس با ایشان از دامنه 
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  ل امامش هست ویل خودخوایه و دنباه  از توّجه شما به انسان گمرایه مثل خودم که ب
با شما در میان بگذارم  مایلم  ام که  دیدهرؤیایی  بسیار سپاسگزارم.    ،شود دنیا مانعش م  حّب 

 موضوع سید احمد الحسن باشد.   یکنم دربارهمو تصّور 

قبل حوالي الستنة من ا ن كنت ومجموعة من األصتدقاء نتباحث حول موضتوع الستيد أحمد الحستن  
المه، وفي نفس الليلة رأيت في المنام: أني وأخي فهمي وصتديقي ستيد غالب واقفين بباب  ومدل صتحة ك

، الباب الاي يستبق باب الضتري  الطاهر، واقفين ننظر إلى الضتري  المحاط بهالة  )ع( حضترة اإلمام علي  

لرايتا و   هتاه ا.  من النور عبر بتاب الضتتتتتري ، أي وكتأننتا عبرنتا البتاب األول وبتاقي أمتامنتا البتاب الاتاني
 العالم.

 ق   .  هـ  ١٤٢٦ / ربیع األول / ٧  - عالء رزاق 

و  من  پیش  سال  درباره  یک  دوستانم  از  و    یگرویه  الحسن  احمد  سید  ان  موضوع  میر 
در همان شب من در خواب دیدم که خودم    . کردیمگو مو گفتبحث و  سخنانش    صّحت 

ری  د همان    بودیم؛ایستاده    )ع(عیل   مرقد امام  ِب جلوی در   ،د غالبو برادرم و دوستم سیّ 
دری  از  قبل  مطّه   که  ی    ح  نگاه  ر مض  بود  شده  احاطه  زيادى  نور  با  ی    ح که  به ض  و  باشد 

باقی مانده بود. این رؤیای من  مقابل ما    ،دّوم  فقط دری   اّول رد شدیم و   ما از دری   گویا   . کردیمم
 بود و خداوند داناتر است. 

 ـه ق  ۱۴۲۶ربیع األول   ۷ - عالء رزاق

 .بسم   الرحمن الرحيم، والحمد هلل رب العالمين الجواب:

  .هي كالج إن شاء  

 أحمد الحسن

 :  پاسخ
 بسم هللا الرحمن الرحیم، والحمد هلل رب العالمیر  

 . چ ن ی ن اس تک ه  ء هللا  ِان ش ا 
 احمد الحسن  

****** 

 تفسیر رؤیا در مورد پشت بام و باغ رسسیر   : ۷پرسش 

ة رأيتت ستتتتتيتدي ومو ي اإلمتام المهتدي    :٧الستتتتتاال/  في المنتام يكلمني من خالل نتافتاة    )ع( اات مرا

( قريب جداً، ام أشتتار إلى بيت بستتيط كان قريب )ع( البرفة وأنا في داخلها، حيث قال لي: بأني )أي هو  
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من الج المكان، وقال: هاا بيتي وإاا صتتعدت إلى الستتط  ستتتجد حديقة خضتتراء واستتعة. ما هو تفستتير  
 .اً السيد أحمد الحسن لهاه الرايا ؟ جزاكم   خير

 ق   .  هـ  ١٤٢٦ ربیع األول/  / ٦  - عالء رزاق 

  صحبتاق با من  تا  ی را در خواب دیدم که از پنجره  )ع(امام زمان  و آقایم  یک بار موال 

سپس به   . من بسیارنزدیک هستم  فرمود: به من  در حایل که من داخل اتاق بودم.    رد؛ کم

 که نزدیک آنجا بود اشاره کرد و   ی خانه
ی

به پشت بام    اگر   ،من است  ی گفت: این خانه  بزرگ

خانه) خواب    (آن  این  تفسیر  الحسن،  احمد  سید  دید.  خوایه   
ی

بزرگ رسسیر   باغ  بروی 
 ! چیست؟ خداوند به شما خیر دهد 

 ـه ق  ۱۴۲۶ربیع األول   ۶ - عالء رزاق

 .رب العالمينالجواب: بسم   الرحمن الرحيم، والحمد هلل 

ا السط  فهو ا رتقاء في ملكوت السماوات. ا الخضار فهو الدين، وأما ّا  أما

 :  پاسخ
 بسم هللا الرحمن الرحیم، والحمد هلل رب العالمیر  

 . باشد ا مه رسسیر  بودن، دین و پشت بام، باال رفیی  در ملکوت آسمان
بكة والحديقة الخضتتراء الواستتعة  وفي هاه الرايا وجه بستتيط بين يديج وهو موقع األنصتتار على الشتت

هي العلم الموجود في الموقع، والستتط  هو األاير طريق ا تصتتال في الشتتبكة، والنافاة هي نافاتج على  
 الموقع، والبيت البسيط هو الموقع نفسه ألنه صبير بحجمه.

 أحمد الحسن

سایت انصار در    دارد که پیش روی شما حاض  است: ای هم  سادهصورت  یا یک  ؤ این ر 
نت و  ، دانش موجود در این سایت و پشت بام  اینیی همان امواج یعن  راه اتصال   ،باغ رسسیر 

نت و  باشد؛ چرا که  مسایت    خودِ نیر   بزرگ    یخانه  سایت و   یپنجره همان پنجره  به اینیی
 است.   تر مقایسه با سایت کوچک پنجره در 

 احمد الحسن

****** 
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 روی درخت تأثیر داشت؟  )ع(مآیا میوه چیدن آد : ۸پرسش 

من الشتتجرة، هل أار الج المقطوف على تبيير حلقة كانت    )ع(عندما قطف ستتيدنا آدم    :٨الستتاال /
 ضمن واجبات هاه الشجرة ؟

 ق  هـ .  ١٤٢٦  /ربیع األول   / ١٣  - عالء رزاق 

ت آدم مجموعه  چیده شده بر    یاز آن درخت میوه چید آیا آن میوه  )ع(زمای  که حض 
ی داشت؟ تکالیف و واجبات مربوط به این درخت،   تأثیر

 ـه ق  ۱۴۲۶ربیع األول  ۱۳ - عالء رزاق

 .بسم   الرحمن الرحيم، والحمد هلل رب العالمين الجواب:

لم ينتفع منها؛ ألنه لم   ( )ع، وهي نفستتتها لم تتأار ولكن آدم  )ص(الشتتتجرة هي شتتتجرة علم آل محمد  

ً ﴿ياان لته األختا منهتا، قتال تعتالى:   َي َولَْم نَجِتْد لَتهي َعْزمتا ، بتل تضتتتتترر  (1)﴾َولَقَتْد َعهِتْدنَتا إِلَى آَدَم ِمن قَبْتلي فَنَستتتتتِ
ديوا ِ َدَم فََسَجديوا إِ ي إِبْ ﴿، )ع( وانسحب هاا الضرر على بع  اريته   .(2)﴾ِليَس أَبَىَوإِْا قيْلنَا ِلْلَماَلدَِكِة اْسجي

 أحمد الحسن

 :  پاسخ
 بسم هللا الرحمن الرحیم، والحمد هلل رب العالمیر  

از    )ع( پذیرد ویل آدم خودش تأثیر نمکه  باشد  م  )ع( درخت علم آل محّمد   ،آن درخت
د  چیدن از آن درخت به وی داده نشده بود. خداوند   یاجازهچرا که    ؛آن درخت سود نیر

او را استوار و    و   کرد   فراموش  ویل  بستيم  پيمان   آدم  با   اين  از   پيش  ما   و )  فرماید: متعال م
ّ حنی  .  (3)(قدم نيافتيمثابت ر شامل بعض  از نسل آدممتض    و ):  نیر  شد   )ع(ر شد و این ض 
  رسپيیح    که  ابليس  سجده کردند جز   همه  کنيد،  سجده  را   آدم:  گفتيم  فرشتگان  به  که  آنگاه
 .  (4) (نمود 

 احمد الحسن

****** 

 
 . 115ط ه:  -1
 . 116ط ه:  -2
 . 115طه:   - 3
 . 116طه:   - 4
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؟! چگونه به عوام ثابت یم  : ۹پرسش   کن  که چنیر  هسنی

: بعد الستالم ... أريد أن أعرف كيف تابت للعوام أنج كالج ...، وأيضتاً أريد أن أعرف ما  ٩الستاال/  
نفستها عند الفقهاء الموجودين ا ن أو تختلف، وإاا كانت تختلف  هو الفقه عندج واألحكام الفقهية، هل هي  

 هل تستطيع إعطاءنا ماا ً على الج ... مع جزيل الشكر.

 ق   .  هـ  ١٤٢٦ / صفر / ٢٥ -  صادق/ ماجستیر علوم دینیة

کن   این گونه که اعدا مکن   خواهم بدانم شما چطور به مردم ثابت  .. م.. بعد از سالم
 .. چیست؟ آیا احکام  و احکام فقیه  فقه    یدرباره  شما   خواهم بدانم که نظر م.. و نیر   هسنی
   فقیهی 

ُ
 شما همان احکام هستند که ف
َ
کند  و اگر فرق مدارد  کنند یا فرق  های موجود صادر  ق

 مثایل در این مورد بزنید. با سپاس و تشکر. 
 ـه ق  ۱۴۲۶صفر   ۲۵ - فوق لیسانس علوم دین   -صادق 

 .  الرحمن الرحيم، والحمد هلل رب العالمينبسم  الجواب:

ا بالنستبة    )ص(ومحمد   )ع( وهود   )ع( أابت أني كالج كما أابت نوح   أنهم كالج باهلل ستبحانه تعالى. أما

 للفقه فلج أن تسأل وعلي أن أوصل لج الجواب.

 أحمد الحسن

 :  پاسخ
 بسم هللا الرحمن الرحیم، والحمد هلل رب العالمیر  

ثابت م نوح  نم که چنیر  هستم همان طور کمن  ثابت    )ص(و محّمد  )ع(، هود)ع(که 
ش و من جواب را برایتان م  ،اما در رابطه با فقه  . کردند که چنان هستند   فرستم.  شما باید بی 

 احمد الحسن

****** 

 عمل به علم حروف  : ۱۰پرسش 
ی

 چگونگ

 : السالم عليكم ورحمه   وبركاته۱٠ساال/ 

وآله الطاهرين من كل   )ص(أدامكم   لخدمه الدين اإلستالمي الحنيف وستنة الرستول األعظم محمد 
معصتتية وإام، أدامكم   لخدمه مو نا اإلمام صتتاحب العصتتر والزمان، وجعلنا   وإياكم من أنصتتاره  
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بتفاصتتيله )من نعم  وخدامه، ستتاالنا لجناب الستتيد الجليل هو: عن علم الحروف الجليل، و كيف العمل به  
اً ووقاراً.    عليج حاجة الناس إليج( أدامكم   عزا

 ق  .  هـ  ١٤٢٦  /ربیع األول  / ٢٤ -  صفاء الدبیسي 

 سالم علیکم و رحمت هللا و برکاته
ت رسول اکرم

ّ
و خاندان پاک    )ص(خداوند شما را برای خدمت به دین حنیف اسالم و سن

ت   برای خدمت به  مصون دارد. خداوند شما را    از هر گناه و معصینی و معصوم آن حض 
الزمانموالیمان   ت قرار    )ع(صاحب  یاران و خادمان آن حض  از  را  حفظ کند و ما و شما 

 ینحوهتفصیل  حروف و  سنگ  گرانعلم    یدربارهقدر  جناب سید گرانسؤال ما از    ! دهد 
.  است  مردم به شما كه خداوند به شما داده است، نیاز    هایی . از نعمتباشد من  ه آ عمل ب

 . حفظ فرماید وقار  خداوند شما را با عّزت و 
 ـه ق ۱۴۲۶ربیع األول   ۲۴ - صفا الدبیس

 .الجواب: بسم   الرحمن الرحيم، والحمد هلل رب العالمين

ستتجد جواباً لبع  ستاالج في تفستير ستورة التوحيد الاي ستيصتدر في المستتقبل إاا بقيت الحياة إن  
وهلل األمر من قبل ومن بعد، وربما وفقني   ستتبحانه وتعالى إلصتتدار كتاب عن علم الحروف  شتتاء  ،  

 في المستقبل إن شاء  .

 أحمد الحسن

 :  پاسخ
 بسم هللا الرحمن الرحیم، والحمد هلل رب العالمیر  

ء هللا  مری باشد انشا توحید که اگر عُ   یتفسیر سورهکتاب  هایت در  برخ  از سؤالپاسخ  
به    یهمه  و   ، باشد موجود م  ،(1)منتشی خواهد شدبه زودی   انتها  تا  ابتدا  از  دست  امور 

علم    یکتایر دربارهدر آینده    تا توفیقم داد  سبحان و متعال  خداوند است. شاید خداوند  
 ، انشاء هللا. حروف منتشی کنم

 احمد الحسن

****** 

 
جم(.  اکنون منتشی و به فارشاین کتاب هم  - 1  نیر  ترجمه شده است )میی



 19                                                                                         (ول )اجلزء األاجلواب املنری عرب األثری

  
 

 دانید؟ تان را یمآیا زمان مرگ : ۱۱پرسش 

 .. : تحيه طيبه۱۱الساال/ 

 سيدي هل تعلم بساعة موتج بواسطة إمامج ؟

reta jorj - ق   .  هـ  ١٤٢٦ / ربیع األول  / ٢٥ -  امرأة مسیحیة 

 با سالم و تحّیات پاک.... 
 دانید؟ امام خود م  یواسطهه آیا زمان مرگتان را ب ،رسور من

Reta Jorj - ـه ق  ۱۴۲۶ربیع األول  ۲۵ - زن مسییح 

 بسم   الرحمن الرحيم، والحمد هلل رب العالمين الجواب:

 أعرف عالمات وآيات إاا رأيتها علمت باقتراب ساعة رجوعي إلى   سبحانه وتعالى.

 أحمد الحسن

 :  پاسخ
 بسم هللا الرحمن الرحیم، والحمد هلل رب العالمیر  

بازگشتم به نزدیک شدن  شناسم که اگر آنها را ببینم زمان  هایی را مها و نشانهعالمت
 . سبحان و متعال را خواهم دانستسوی خداى 

 احمد الحسن

****** 

  : ۱۲پرسش 
ی

 ی این مهم نموده، کدام است؟هایی که شما را شایستهویژگ

 : إلى السيد المحترم أحمد الحسن۱٢الساال/ 

 تحيه طيبه ..

ه المهمة أو لنقل ماهية المواصتتفات التي ميزتج عن باقي أبناء الشتتيعة  ما المواصتتفات التي أهلتج لها 
 لكي يختارج مهديكم لسفارته ؟؟؟ وشكراً 

reta jorj - ق . هت ۱٤٢٦ /ربيع األول /٢٥ - امرأة مسيحية 

 به سید بزرگوار احمد الحسن 
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 سالم و تحّیات پاک.... با عرض 
 
ی

   یهایی که شما را شایسته ویژگ
ی

هایی که شما را از دیگر فرزندان  این مأموریت کرده یا ویژگ
  شما را برای جانشین  و    )ع(تا مهدیاست  شیعه متمایز ساخته  

ی
خود انتخاب کند نمایندگ

 ها هستند؟ با سپاس. کدام
Reta Jorj - ـه ق ۱۴۲۶ربیع األول  ۲۵ - زن مسییح 

 لعالمينالجواب: بسم   الرحمن الرحيم، والحمد هلل رب ا

، قال له: إاا جدت للمناجاة فاصتحب معج من تكون خيراً منه، فجعل موستى  )ع( عندما كلم   موستى  

  يعتر  أحتداً إ ا وهو   يجتر  أن يقول أني خير منته، فنزل عن النتاس وشتتتتترع في أصتتتتتنتاف   )ع( 

، فلما كان في بع   الحيوانات حتى مرا بكلب أجرب، فقال: أصتتتحب هاا، فجعل في عنقه حبالً ام مرا به
إلى الكلب، وقال له:   أعلم بأي لستان تستب    فكيف أكون خيراً منج؟ ام إنا    )ع( الطريق نظر موستى  

: يا  )ع( أطلق الكلب واهب إلى المناجاة. فقال الرب: يا موستى أين ما أمرتج به؟ فقال موستى    )ع( موستى  

 .(1)ت الكلب لمحوت أسمج من ديوان النبوة رب لم أجده، فقال الرب: يا ابن عمران، لو  أنج أطلق

 :  پاسخ
 بسم هللا الرحمن الرحیم، والحمد هلل رب العالمیر  

هر وقت به مناجات آمدی با    : به او فرمود   ، سخن گفت  )ع(زمای  که خداوند با موش
ت  أ کرد جر به هر کیس که برخورد م  )ع(موش  . خودت کیس را بیاور که تو از او برتر باشی 

ها را رها کرد و رساغ حیوانات رفت تا اینکه  پس انسان  است.   برتر او  کرد به وی بگوید از  نم
ر گذر کرد. از کنار یک سگ  

َ
ریسمای  نهاد و آن را به    گردنش  بر   . برمگفت: این را م  بیماری گ

نگایه به سگ انداخت و گفت:     )ع(موشکه  بود  اندگ از راه را رفته    . دنبال خود کشید 
؟  باشم  از تو برتر توانم  مپس چطور    ؛یی گوبا کدام زبان خداوند را تسبیح متو  دانم  نم

  کجا   مبه تو امر کرد   چهآن  پروردگار فرمود:   سگ را رها کرد و به مناجات رفت.   )ع(موش
اگر آن    ،فرمود: ای پش عمرانپروردگار  پس  پروردگارا، نیافتمش!  فرمود:    )ع(ست؟ موشا

 ناَمت  کردی سگ را رها  نم
ً
ان محو مقطعا  . (2)کردمرا از دیوان پیامیر

أني خير من كلتب أجرب، بتل أراني انبتاً عظيمتاً يقف بين يتدي  وأنتا العبتد الحقير   يخطر في بتالي  
 رب راوف رحيم.

 أحمد الحسن

چرا که پروردگار    ؛برتر باشم هم  کند که از سگ مریض   حقیر به فکرم خطور نم  یمن بنده
 آگاه ساخته است.   بزرگم در پیشگاهش  مرا از گناهرؤوف رحیم 

 
: ص  -1 ة الدایعی

ّ
 . 204راجع: عد

ة الدایع: ص   - 2
ّ
 . 204رجوع نمایید به عد
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 احمد الحسن 

****** 

؟ و تمثیل کدام شخصیت یم : ۱۳پرسش  ؟آیا شما از محتومات هسنی  باشی

 : سيدي الفاضل .. السالم عليكم ورحمة   وبركاته۱٣الساال/ 

ستمعنا بدعوتكم في أول بدايتها وحاولنا رايتكم والتكلم معكم بخصتوصتها في النجف األشترف، ولكن  
 لم نوفق لالج لحكمة يعلمها  .

 بركاته  و  علیکم و ورحمةسالم من.... سید بزرگوار 
و سیع کردیم شما را ببینیم و در رابطه با دعوتتان  از ابتدای آغاز آن شنیدیم  دعوتتان را  

ف   از آن آگاه است،  ویل  صحبت کنیم؛  با شما در نجف ارسی به دلیل حکمنی که خداوند 
 موفق به این کار نشدیم. 

ولتة الحصتتتتتول على محبتهم بتأي طريق  ، ومحتا)ع(ستتتتتيتدي ... أنعم   علينتا بمعرفتة أهتل البيتت  
يرتضتتونه، وكنا نتصتتور في بداية أمرنا أن طريق المرجعية وا جتهاد هو الطريق الواضتت  والصتتحي   

رنا بهاا الطريق ومدل ستتتوده وتيمره عليهم  )ع(ليقربنا إليهم والفوز بمحبتهم   ، ولكن   أنعم علينا وبصتتتا
ما جهدنا في الستتير )  تزيدهم ستترعة الستتير إ ا ابتعاداً(،  ، ووجدنا أنفستتنا نبتعد عن طريق الحق كل)ع(

فالحمد هلل الاي أنعم علينا بهاه المعرفة قبل خمس أو ستتتتة ستتتنوات تقريباً، ومنا الج الوقت ونحن نبحث  
عن متا يلم شتتتتتعانتا، ويعيتد تركيتب كيتاننتا التاي حطمنتاه قربتة هلل، بعتد أن وجتدنتاه مليدتاً بتاألواتان ومستتتتتالتج 

 الحمد هلل والشكر له. الشيطان، ف

بر  ما    )ع(ایشان محبت  تالش برای کسب  و    )ع(اهل بیت شناخت  با  ... خداوند  . رسورم
ت نهاد. ابتدا  

ّ
نزدیک شدن ما به   ت و اجتهاد راه آشکار و درسِت کردیم مرجعیّ فکر ممن

ت نهاد و ما را از ناراسنی ویل خداوند  باشد  مو جلب محبت آنان    )ع(اهل بیت
ّ
 و  بر ما من

 آن و خیانت آنها علیه ایشان 
ی

ان ناشایستگ ه در این راه سیر کردیم،  هر چآگاه نمود.    )ع(میر 
یافتیم از حق  دورتر  را  دوری نم)رسعت    خود  به  پس سپاس    . (افزود حرکت کردن، جز 

داشت و از آن زمان    مانارزای  پیش خداوندی را که این شناخت را تقریبا ً پنج یا شش سال 
ی مبه    دنبال چیر 

ّ
کیان ما را که با نّیت تقرب به سوی  حد کند و اساس  گردیم که ما را مت

های  ها و راهخداوند ویرانش کرده بودیم از نو بنیان کند؛ پس از آن که آن را آکنده از بت
 شیطای  یافتیم! پس حمد و ستایش مخصوص خداوند است و شکر از آِن او. 
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رنا   اً وعالنية، وبصتا ستيدي، تتبعنا قضتيتج واطلعنا على ما صتدر منكم بأجمعه تقريباً، ودعونا لكم سترا
تي،  ستيدي عاراً إلطال  .الناس بأمركم والحق الاي تتبعونه اعتماداً على رال وإشتارات أنعم   بها علينا

  :ولكن لدي ما أسأل واألمر لكم باإلجابة أو عدمها

  شما را دنبال کردیم و    یما قضیه  ی من! آقا
ً
هایی که ارا تقریبا

اطالع  نمودید  ه  یاز تمام چیر 
با تکیه بر اشارات و رؤیاهایی که خداوند  کردیم و  به سوی شما دعوت  یافتیم و آشکارا و نهان  

ت نهاد،  
ّ
وی ممردم ر با آنها بر ما من کنید آگاه ساختیم. ا از شما و از حقیقنی كه از آن پیر

گویی یا پاسخ  پاسخ هایی دارم که  ویل سؤالاز اینکه کالمم طوالی  شد عذرخواهم؛    ،رسورم
 ن به آنها به اختیار شما است: د ندا
 

 هل أنتم من المحتوم أم   ؟ -۱

 إاا كنتم من المحتوم فأي شخصية تمالون ؟ -٢

 أنتم األول أم الااني من الشخصية ؟وهل  -٣

ستيرجعون إلى الدنيا،فهل    )ع(ستيدي ورد في األحاديث بأنا أمير المامنين والحستين وباقي األدمة    -٤
  .ولكم الشكر على تفضلكم .تمالون الرجوع بالشخص أم بالشخصية ؟ وإاا كانت بالشخصية فأي معصوم

 ق  .   هـ ١٤٢٦  /ربیع األول   /٢٧  - فهمي صالح

 

؟    (م حتمیعال محتومات ) آیا شما از  - ۱  هستيد یا خیر
 باشيد؟        هستيد، در قالب کدام شخصیت ممحتومات  اگر شما از  - ۲
 یا دّوم؟ هستید اّول  هایشخصیت آیا شما از  - ۳
المؤمنیر    آقاى من در   -  ۴ به دنیا    )ع( ئمه و سایر اامام حسیر  ،  احادیث آمده است که امیر
د  صورت مآیا رجعت توسط خود امامان    ؛ گردند برم دیگر؟    های یتقالب شخص  یا در گیر

هستید؟   معصوم  شخص  بیانگر کدام  شما  است  دیگر  شخص  قالب  در  رجعت  اگر  و 
 گذارم. سپاس

 ـه ق ۱۴۲۶ربیع األول  ۲۷ - فهیم صالح

 بسم   الرحمن الرحيم، والحمد هلل رب العالمين الجواب:

(: أنا العبد الحقير الخستتتتيس الاليل قليل العمل كاير الزلل أراني انباً عظيماً بين  ٤(، )٣(، )٢، )(۱)
أن أقول هاه الكلمات: )أنا   )ع( يدي رب راوف رحيم، أمرني أبي وستتتتتيدي محمد بن الحستتتتتن المهدي  

ة  )ع( ألقاه في يوم ليهدي به ستتتفينة نوح   )ع( حجر في يمين علي بن أبي طالب    )ع( لينجي إبراهيم  ، ومرا

على الطور وجعله عصتاً   )ع( من بطن الحوت، وكلم به موستى    )ع( من نار نمرود، وتارة ليخلص يونس

ع به في أيحد وطواه بيمينه في صفين(.)ع( تفلق البحار، ودرعاً لداود   ، وتدرا

 أحمد الحسن
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 :  پاسخ
 بسم هللا الرحمن الرحیم، والحمد هلل رب العالمیر  

ی   یمن، بنده:  ۴  و   ۳،  ۲،  ۱  خود را گنایه  با گناهان بسیار،  عمل  کم  ذلیِل   ارزشی یر   حقیر
  )ع( پدرم و آقایم محّمد بن الحسن المهدی  . بينمپروردگار رؤوف رحیم مپیشگاه  بزرگ در  

المؤمنیر  عیل»اند که این سخنان را بگویم:  به من دستور داده  در دست امیر
ی

  )ع(من سنگ
برای  دیگر  را هدایت کند، و بار    )ع(آن کشنی نوح  یوسیلهه  ب  روزی آن را انداخت تا   ؛هستم

ابراهیم و   )ع(نجات  نمرود  آتش  دیگر    از  یونسبرای  بار  و   )ع(نجات  نهنگ،  شکم    از 
با خداوند سخن گفت و   یوسیله ه  ب  )ع(موش تا   قرار داد  یی آن را عصا  آن در کوه طور 

و در  را به تن کرد  پوش  احد آن زرهدر جنگ    ، و )ع(د و دریاها را شکافت و زریه برای داو 
 .    نمود« جنگ صفیر  آن را پیچید و مخف  

 احمد الحسن 
****** 

 سخن خداوند متعال: »و اذ قال موش لقومه.... التواب الرحیم«  : ۱۴پرسش 

وَسى ِلقَْوِمِه يَا قَْوِم إِنيكيْم  ۱٤الساال/   َظلَْمتيْم أَْنفيَسكيْم بِاتاَِخاِاكيمي اْلِعْجَل : بسم   الرحمن الرحيم ﴿َوإِْا قَاَل مي
ِحيمي﴾فَتيوبيوا إِلَى بَاِردِكيْم فَاْقتيليوا أَْنفيَسكيْم اَِلكيْم َخْير  لَكيْم ِعْنَد بَاِردِكيْم فَتَاَب َعلَْيكيْم إِنيهي هيوَ  ابي الري  .(1) التيوي

  ستبب   به آن  شتما  من،  قوم  ای:  گفت   خود   قوم  به  موستی  که را  هنگام  آن  و)الرحمان الرحيم:  م    بست
 إلى سماحة السيد أحمد الحسن وصي ورسول األمام المهدي، السالم عليكم ورحمة   وبركاته

  و  کنيد   توبه آفريدگارتان درگاه به اينک داشتيد.  روا  ستم خود  بر  پرستيديد، را  گوساله  که
  را   شما   یتوبه  خدا   پس   تراست. ستوده  آفريدگارتان  نزد   کاری  چنیر    که  بکشيد،  را   يکديگر 
 . (2) (است مهربان و  پذير او توبه زيرا  پذيرفت؛

هللا    سالم علیكم ورحمة  ، )ع(امام مهدی   یو فرستاده  ویصّ   ،سید احمد الحسنجناب  به  
 . بركاتهو 

أنا مواطن مستتلم شتتيعي ستتمعت بدعوتج وأعطيتها من وقتي الكاير،   ألني مامن بها أو بج، ولكن  
عستتتى ولعل   ستتتبحانه أن يكون لقادي باإلمام المهدي على يديج، فأنا يا ستتتيدي مللت عبادة األصتتتنام  

ا سمعت من بياناتج  البشرية ممن يسمون أنفسهم المراجع العظام، وهم فعالً )عظام ورميم(، ولشدا لهفي لم
، فالاي أرجوه منج بحق جدج إن كنت )ع(وأنت تستتقط تلج الوانية الجاامة على صتتدر األمة، أمة محمد  

من ارية الرستول، أن تدعوا لي بأن أتشترف ولو في الحلم براية اإلمام المهدي، الاي أصتب  شتبه خيال  

 
 . 54البقرة:  -1
 . 54بقره:  - 2
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أو قل كما تشتتاء بعدي عنه،   يهمني أي    أطارده و  ألقاه. أنا يا ستتيدي حزين وحزين وحزين لبعده عنا،
شتيء ستول لقادي به، أريد أن أكون إنستاناً بالمعنى الاي يريده   ورستوله، آستف ستيدي ألخاي من وقتج  

 الكاير ولكن أراج بارقة أمل من مكان بعيد، وشكراً. والسالم عليكم ... أخوج في   .. أبو مريم 

دعوتتان را شنیدم و وقت زیادی ضف دعوت    ههستم ک  من یک شهروند مسلمان شیعه
بلکه از این جهت که  که به دعوت شما یا به خود شما ایمان دارم  از این رو  شما کردم؛ نه  

از    ، منای رسورم  مقرر فرماید. دست شما  ه  برا  دیدارم با امام زمان  سبحان  خداوند  شاید  
بت یعن  کسای  عبادت  انسای   عظا  های  مراجع  را  خودشان  مکه  حایل  م  در  که  نامند 
خسته شدم و چقدر خوشحال شدم وقنی بیانات   ای بیش نیستند،های پوسیدهاستخوان

اند  تکیه زده  )ص( بر صدر اّمت یعن  اّمت محمد را که  یی هااینکه شما آن بت  شما را شنیدم و 
ی که من از شما م  را  رسول   یشما از ذّريه  خواهم این است که اگر از بیر  خواهید برد. چیر 

ت  هستید     )ص(اکرم
ّ
حنی اگر در خواب    ؛دعا کنید   )ع( مرا به دیدار امام زمان به حق جد

ام از ایشان  خاطر دوریه  بهیی بگویم بیا  خاطر دروی ایشان از ما،  ه  نایل شوم. رسورم، من ب 
ناراحت و نگران با ایشان   م بسیار  خواهم  برایم مهم نیست. م  )ع(و هیچ چیر  جز دیدارم 

. از اینکه وقتتان را گرفتم بسیار  باشد م  )ص(خداوند و رسول خدامورد پسند  شم که  باکیس  

سالم بر شما....   . با سپاس  ،درخشد بینم که از دور مرا نور امیدی مشما  متأسفم ویل من  
 برادر دین  شما.... ابو مریم. 

شتتخصتتياً و  اعتقده يتعالى عن  مالحظة: إاا كان هناج جواب فال أريده من األنصتتار إ ا من الستتيد 
 الرد؛ ألنا رسالتي موجهة إليه.

 ق  .   هـ ١٤٢٦  /ربیع األول  / ٢٣ -  أبو مریم 

خواهم که خود سید احمد الحسن  است جوایر به این نامه داده شود م  توّجه: اگر قرار 
دادن به آن ضف نظر كنند زيرا اين  پاسخ  كنم از  نمتصور  وی؛ و  انصار  جواب دهد نه  

 باشد. متوّجه خود ايشان مه نام
 ـه ق  ۱۴۲۶ربیع األول  ۲۳ - أبو مریم 

 .الجواب: بسم   الرحمن الرحيم، والحمد هلل رب العالمين

 أنا وأعوا باهلل من األنا العبد الفقير المسكين المستكين بين يدي ربه... األخ أبو مريم 

 :  پاسخ
 العالمیر  بسم هللا الرحمن الرحیم، والحمد هلل رب 

ی   یبنده  ،تبرم به خدا از منیّ .. من و پناه م.. ابو مریم  ،برادر  ی   فقیر
در پیشگاه  درمانده    مسکیر 

 . برمبه خداوند پناه مپروردگارش، 
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، وتحطم كل األصتنام التي تعبد من  )ع( أدعوج وكل من يطلب الحقيقة لتحمل فأستاً كما حمله إبراهيم  

 د بين جنبيج وهو األنا.دون  ، بما فيها الصنم الموجو

همهشما   در جستو  هسنتد  ی کسای  که  حق  دعوت موجوی  مثل را  اینکه  به  کنم 
ی بردار   )ع(ابراهیم شوند، نابود  به جای خداوند پرستیده م را که  یی ها بت  یو همه  ند تیر
 باشد. در بیر  دو پهلوی شما قرار دارد که همان منّیت ماز جمله بنی که   کنند؛

وتكون من   توالي ولي    البتتافلين حتى  تعتتدَو  لن  أكارت  مهمتتا  أنتتج  واعلم  اكر  ،  وأكار من 
 الساجدين.

تا    اشی بمغافلیر     کنید باز هم از   یاد هر قدر خداوند را    ،بسیار خداوند را یاد کنید و بدان

وی کن   خدا را  ویلّ  . كنندهو از سجدهپیر  ها باشی

الدنيتا، واعلم أنج مهمتا زهدت فيهتا حريص حتى تقتحم العقبتة، وتفج رقبتج من نار  وأقل العرجة على  
 الدنيا وا خرة.

تا  یل به دنیا را کم کن و بدان که هر قدر زهد پیشه کن  باز هم طمیع به دنیا هست  مِ 
 .  اینکه از آن گردنه عبور کن  و خود را از آتش دنیا و آخرت، رهایی بخیسی

ِ  َعْن أَبَتاِن ْبِن تَ  ِي هي: ﴿فاََل اْقتََحَم اْلعَقَبَتةَ﴾، فَقَتاَل:  )ع(ْبلِتَب، َعْن أَبِي َعبْتِد  ِعلْتتي فِتَداَج قَْولتي ، قَتاَل: )قيلْتتي لَتهي جي
ي بَِوَ يَتِنَا فَقَْد َجاَز اْلعَقَبَةَ َونَْحني تِْلَج اْلعَقَبَةي اليتِي َمِن اْقتََحَمَها نََجا،   ِي َكَت، فَقَاَل ِلي: فََهالي قَالَ َمْن أَْكَرَمهي  : فَستتتَ

هي: ﴿فَتَج َرقَبَتةء  ِعلْتتي فِتَداَج، قَتاَل: قَْولتي : بَلَى جي اسي  أيفِيتديَج َحْرفتاً َخْير  لَتَج ِمَن التَدْنيَتا َومَتا فِيهَتا ؟ قيلْتتي ﴾، ايمي قَتاَل: النتي
َ فَجي  ِي َحابَِج، فَإِني  ْم َعبِيدي النياِر َغْيَرَج َوأَصتتْ  ِرقَابَكيْم ِمَن النياِر بَِوَ يَتِنَا أَْهَل اْلبَْيِت(كيلَهي

:  )ع(   عيستتیوقال    .(1)
 طوبى لمن   يعار بي.

و  ):  یمعنای آیه   ،فدایتان شوم    : عرض کردم  )ع(د هللاعب  و گوید: به ابابان بن تغلب م
ما    والیت  هکیس که خداوند او را ب»فرمودند:    )ع(چیست؟ ایشان   (از آن گردنه عبور نکرد

هستیم که هر کس بتواند از آن  ای  گردنهما همان    . کند عبور مگردنه  گرام بدارد از این  
آیا سخن  را به »فرمود:   به من  و بعد  سکوت کرد  گوید:  ابان م  «. بگذرد نجات یافته است 

له گفتم: ب  «. بياموزم که از دنیا و هر آنچه در آن است برایتان ارزشمندتر و بهیی است؟تو  
سپس    «  (ایکردن بنده   آزاد )خداوند فرموده است:  »فرمودند:    )ع(. ایشانگردمفدایتان  
خداوند شما را به  یارانت؛ چرا که    تو و غیر از  ند  اآتش  یمردم برده و بنده  یهمه»فرمود:  

 
: ج -1 ی
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بیت اهل  ما  والیت  جهنم    )ع(خاطر  آتش  است«از  ساخته  فرمود:    )ع(عییسو    (1) رها 
دکیس که عليه من برنمخوش به حال  »   «. خیر 

ِحيِم ﴿إِنيا   ْحمِن الري ِ الري ِي ِم  انحر نفستتتتج بين يدي ربج لتفوز اليوم وغداً بكأس لن تظمأ بعده أبداً، بِستتتتْ
لاِ ِلَرباَِج َواْنَحْر    *أَْعَطْيناَج اْلَكْواََر   ﴾، وعن اإلمام الرضتتا    *فَصتتَ ْبتَري َّ )ستتمعت قال:    )ع(إِني شتتانِدََج هيَو األْ

أبي موستى بن جعفر، يقول: ستمعت أبي جعفر بن محمد، يقول: ستمعت أبي محمد بن علي يقول: ستمعت 
أبي علي بن الحستين، يقول: ستمعت أبي الحستين بن علي، يقول: ستمعت أبي أمير المامنين علي بن أبي  

 حصتني، فمن دخل يقول: ستمعت   عزا وجل، يقول:   إله إ ا    )ص(، يقول: ستمعت النبي  )ع(طالب  
ت الراحلة نادانا: بشروطها، وأنا  .(2)من شروطها( حصني أمن من عاابي، قال: فلما مرا

 والحق أقول لكم: وأنا من شروطها.

تا امروز و فردا به جام برش که پس از نوشیدن در پیشگاه پروردگارت قربای  کن  خودت را  
ِحیِم:  الرَّ ِبْسم هللا  آن، دیگر هرگز تشنه نخوایه شد.   کرديم *    عطا   تو   به  را   کوثر   ما )ْحمنی الرَّ

  )ع(امام رضا   . (است  ابیی   خود،  تو،  بدخواه  کن * که  قربای    و   بخوان  نماز   پروردگارت   برای  پس
از پدرم جعفر بن محّمد شنيدم كه  فرمود شنيدم كه    از پدرم موش بن جعفر » فرمود:    :

:  فرمود : از پدرم عیل بن حسیر  شنيدم كه  فرمود : از پدرم محّمد بن  عیل شنيدم كه  فرمود 

:  فرمود شنيدم كه    )ع( : از پدرم عیل بن ایر طالبفرمود از پدرم حسیر  بن عیل شنيدم كه  

  ی دژ و قلعه هللا  : ال اله اال فرماید : شنيدم خداوند عزوجل مفرمود   )ص(شنيدم رسول خدا
هنگام    «. امان خواهد بود  کس وارد این قلعه شود از عذاب من در هر    ،استوار من است

ایط آن هستم«.  )ع(امام رضاکه شیی به راه افتاد،   ایىط، و من از رسی  به ما فرمود: »با رسی
ا و  : گویم و حق را به شما م  ط آن هستم.  یمن از رسی

أرستتلني .. فمن   يقبلني   يقبل  ، ولم أطلب مشتتيدتي بل مشتتيدة الاي  )ع( أتيتكم باستتم اإلمام المهدي 

 .أبي الاي أرسلني. والحق أنا من   يكرم ا بن   يكرم األب الاي أرسله

ام و خواهان اراده و خواست خود نيستم بلكه  به سوی شما آمده  )ع(به نام امام مهدى
مرا قبول نکند،    کهپس کیسکیس هستم که مرا فرستاده است....  خواهان اراده و خواست  

کیس که پش را اکرام نکند     : و حقیقت این است،  پدرى که مرا فرستاده را قبول نکرده است
 پدرى كه او را فرستاده اكرام نكرده است.  

ى بي)ص(لن أشتتكوكم إلى  ، بل ستتيشتتكوكم جداي رستتول     واكر استتمي ونستتبي   ؛ ألنه وصتتا
 وصفتي. 

 
: ج    - 1  . 285ص   24؛  بحار االنوار: ج    430ص  1کاق 
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ّ
  د از شما شکایت خواه  )ص(ول خدام رساز شما به خداوند شکایت نخواهم کرد بلکه جد

 او مرا در وصّيت خود ذکر كرده است و اسم و نسب  چرا که    کرد؛
ی

بیان فرموده  هایم را  و ویژگ
 است. 

 ؛ ألنهم اكروني باسمي ونسبي وصفتي وسكني.)ع(وسيشكوكم آبادي األدمة

   )ع(پدرانم ائمه
َ
  ب، خصوصیات و َس از شما شکایت خواهند کرد چون آنها مرا به اسم، ن

 . اند محل سکونتم ذکر کرده

 وألجلي. )ع( التي سالت في كربالء هلل؛ وألجل أبي  )ع( وستشكوكم دماء الحسين 

خاطر من  ه  و ب  )ع(پدرمخداوند و برای  خاطر  ه  بکه  که در کربال    )ع(خون امام حسیر  
 خواهد کرد.   از شما شکایت ،جاری شد 

وستيشتكوكم إشتعيا وارميا ودانيال ويوحنا البربري؛ ألنهم بيانوا أمري ألهل األر  قبل ستنين طويلة،  
 كل هاا وتخالونني ؟

و   دانیال  ارمیا،  اشعیا،  بربریو  خواهند کرد   )ع(یوحنای  شکایت  شما  آنها  چرا که    ؛از 
اينها    ی اند. با همهبرای اهل زمیر  روشن کرده  ،های طوالی  پیش از اینمرا از سال   موضوع

 ذارید؟! گ تنها مباز شما مرا 

أريد حياتكم ونجاتكم فأعينوني على أنفستكم، طوبى لمن ينحر نفسته بين يدي رباه، طوبى لمن   يعار  
 بي، طوبى للبرباء المجانين عند أهل األر ، العقالء عند أهل السماء.

 و نجات  خواهان  من  
ی

. خوش به به خاطر خودتان مرا یاری کنید پس  شما هستم،  زندگ

ی 
د علیه  کند و خوش به حال کیس که  پروردگارش    حال کیس که خود را قربای    و   من برنخیر 

،هاى ديوانه خوش به حال غريب  ند. انعاقال  ،اهل آسمانپیشگاه كه در   از دید اهل زمیر 

 :، فأدعو بهاا الدعاء أربعين ليلة بعد منتصف الليل)ع( إاا كنت تريد راية اإلمام المهدي 

، را  )ع(خوایه امام زمان اگر م  چهل شب بعد از نیمه شب این دعا را بخوان: رؤیت کن 

 بسم   الرحمن الرحيم
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اللهم أنت دلیل المتحیرین، ومفزع المكروبین، وغیاث المســـــت،یثین، مالي يلك غیرع ف،دعو ، و   )
شریع لع ف،رجو ، صِل على محمد وآل محمد واجعل لي من أمري فرجاً، واهدني ألقرب من هذا رشداً، 

وأنت الرب  قرعت بابع، وأنخت رحلي بـساحة قدـسع وجنابع، لالباً ـشهادتع، وأنا العبد الخـسیذ الذلیل
العزیز الجلیل، بیّن لي أمر أحمد الحسـن ب،وحـح بیان، وأفصـح لسـان، فان كان ولیع، صـّدقتك وبایعتك  

  رسـولك )ع(  عیسـ ونصـرتك، وين كان عدوع، كذبتك وحاربتك، یا من أوحى للحواریین وشـهد لهم ب،ّن 

  ،(1)﴾وِلي قَالُوا آَمنَّا َواْشَهْد بِ،َنَّنَا ُمْسِلُمونَ َويِْذ أَْوَحْیُت يِلَى اْلَحَواِریِّیَن أَْن آِمنُوا بِي َوبَِرسُ ﴿

 گر ی بخشایشبه نام خداوند بخشاینده
تو و   و   گانراهنمای رسگشتیی  خداوندا!  دردمندان  یارییاری  پناهگاه  جز گر  تو    طلبان، 
یگ  که بخوانمش  خدایی ندارم   ، بر محّمد  نداری که چشم امید به او داشته باشمو هیچ رسی

ترین راه  به نزدیک و مرا  گشاییسی برای مشکل من فراهم فرما  آل محّمد درود فرست و  و  
 و بارَ کوبیدم ، درب رسای تو را  رشد هدایت فرما 

ّ
تو  تو و در َجنِب س م را مقابل ساحت مقد

ذلیل    خواری   یمن بنده باشم.  مخواهان گوایه و شهادت تو    در حایل کهزمیر  گذاشتم    ر ب
و    ترین بیان واضحا  احمد الحسن را برای من ب  یمسأله  . بزرگوار   عزیزی   تو پروردگار   هستم و 

او را یاری   بیعت و   را تصدیق و با او   تو باشد او   یاگر از اولیاکه    روشن فرما؛،  گویاترین زبان
حواریون  ای کیس که به  .  جنگمبا او م  کنم و را تکذیب م  دشمن تو باشد او  کنم ویل اگر م

  وخ   حوارّيون  به  اش است:» و فرستاده  )ع(فرمود و برای آنها گوایه داد که عییس وخ  
  ما   که  باش  گواه  آورديم،   ايمان  : گفتند   بياوريد.   ايمان  من  پيامیر   به  و   من  به:  کردم
 ،(2) شدگانیم «تسليم

أقلت األر  مني  اشهد لي وبيان لي هاا األمر، فقد شهد شعري وبشري ولحمي ودمي وعظمي، وما  
ي شَتِهيد  بَْينِي َوبَْينَكيْم﴾ ِي وروحي، إنا  شتهادتج أكبر شتهادة ﴿قيْل أََي شَتْيءء أَْكبَري شَتَهاَدةً قيِل 
، يا من عر   (3)

هِ   )ص(نفستته للكافرين برستتالة محمد   ِ شتتَ الً قيْل َكفَى بِاهي ْرستتَ َت مي وا لَستتْ يداً شتتاهداً، فقال: ﴿َويَقيولي اليِايَن َكفَري
ونَ (4)بَْينِي َوبَْينَكيْم﴾ ْيداً هيَو أَْعلَمي بَِما تيِفيضتتتي ِ شتتتَ ِي  فِيِه  ، ﴿أَْم يَقيوليوَن اْفتََراهي قيْل إِِن اْفتََرْيتيهي فاَل تَْمِلكيوَن ِلي ِمَن 

ِحيمي﴾ َكفَى بِِه شَتِهيداً بَْينِي َوبَْينَكيْم َوهيَو اْلبَفيوري الري
(5) ِ  شَتِهيداً بَْينِي َوبَْينَكيْم إِنيهي َكاَن بِِعبَاِدِه َخبِيراً  ، ﴿قيْل َكفَى بِاهي

 ،(6)بَِصيراً﴾

  خون و   گوشت و   مو و   ، پوست و فرما روشن    مه و این مسأله را برایگوایه دِ ای من هم  بر 
هست،  استخوانم   زمیر   در  من  جسم  و  روح  از  چه  هر  مو  تو    دهد که گوایهی شهادت 

 خدا :  بگو   است؟   تر بزرگ  شهادیی   هر   از   کیس  چه  شهادت :  » بگو   : ترین گوایه استبزرگ
شما   من   ميان «م  شهادت  و  رسالت  ،  (7) دهد  برای  برای کافرین  را  خودش  ای کیس که 

 
 . 111المائدة:   -1
 . 111مائده:  - 2
 . 19األنعام:  -3
 . 43الرعد:  -4
 . 8األحقاف:   -5
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.  پيامیر  تو  که  گويند م شاهد قرار داد و فرمود: »و کافران )ص(محمد  برای  خدا : بگو  نيسنی
  بافته   خود   که  است  درویع    کتاب،  اين:  گويند م  »يا ،  (1) است«  کاق    شما   و   من  ميان  شهادت
  من  از   را   خدا   خشم  توانيد نم  شما   باشم،  بافته  هم  به  درویع    چون  را   آن  من   اگر :  بگو   است. 

  کاق    شما  و  من ميان او  شهادت و  است تر آگاه زنيد م به آن که  ها طعن آن از  خدا  داريد.  باز 
  زيرا   است؛  کاق    شما   و   من   ميان  شهادت خدا   بگو »  ،  (2)مهربان«  یآمرزنده  او است   و   است

 (3) بينا است « و  آگاه بندگانش به او 

فزهدوا بشتهادتج، اشتهد لي يا رب فإني   أزهد بشتهادتج، وأشتهد أنا الرايا حق من عندج، وطالدع    
صتتداق   وحيج، وكلماتج التي تفضتتلت بها على العالمين، يا من مدح إبراهيم وجعل النبوة في اريته؛ ألناه

ْحسِتنِينَ   *َونَاَدْينَاهي أَْن يَا إِْبَراِهيمي  ﴿الرايا، فقلت ستبحانج:   ، ومدحت  (4)﴾قَْد صَتديْقَت الَرْايا إِنيا َكاَِلَج نَْجِزي اْلمي
ديقَتْ ﴿مريم، فقلت:   وِحنَا َوصتتَ نَْت فَْرَجَها فَنَفَْخنَا فِيِه ِمْن ري ،  ( 5)﴾ بَِكِلَماِت َرباَِهاَوَمْريََم اْبنََت ِعْمَراَن اليتِي أَْحصتتَ

نَْحني نَقيَص َعلَْيَج أَْحسَتَن اْلقَصَتِص بَِما أَْوَحْينَا إِلَْيَج َهاَا اْلقيْرآَن َوإِْن كيْنَت ﴿، فقال:  )ص(يا من خاطب محمداً  
ْم ِلي   * ِمْن قَْبِلِه لَِمَن اْلبَافِِلينَ  ْمَس َواْلقََمَر َرأَْيتيهي في أَلَبِيِه يَا أَبَِت إِناِي َرأَْيتي أََحَد َعشَتَر َكْوَكباً َوالشتي إِْا قَاَل ييوستي

 ، (6)﴾َساِجِدينَ 

نادیده گرفتند   گوایه تو آنها   ِده که    . را  را   من گواه و شهادت تو پروردگارا، به من گوایه 
م و نادیده نم های  واقعیت و حفی است از جانب تو و نشانه  ،دهم که رؤیا گوایه م  گیر

ل فرمودیکه بر جهانیان  است  وحیت و کلمایی  
ّ
را مدح کردی   )ع(. ای کیس که ابراهیمتفض

ی را در نسل ایشان قرار دادی خدای سبحان  و تو  نمود  ایشان رؤیا را تصدیق  چرا که    ؛و پیامیر
  را   چنیر  نيکوکاران این  ما   ابراهيم * رؤیا را تصدیق کردی و   ای:  داديم  ندايش  » ما فرمودی: 
مگاه  که  را   عمران  دخیی   مريم  و مریم را مدح کردی و فرمودی:» و ،  (7)دهيم «م  پاداش   رسی
  تصديق   را   پروردگارش  کلمات  او   و   دميديم  آن  در   خود   روح  ما از   و   داشت  نگه  زنا   را از   خويش
 تو   به  که  قرآن  اين  » با را خطاب قرار دادی و فرمودى:   )ص(، ای کیس که محّمد(8) کرد «
ين  ايم،کرده  وخ انیر   از   اين  پیش از   تو   که  کنيم،م  حکايت  برايت  را   داستان  بهیی بودی    خیر
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  را ديدم،  ماه   و   خورشيد   و   ستاره  يازده  خواب  در   پدر،  ای:  پدرش گفت  به  يوسف  که  * آنگاه
 ، (1)کنند«م  امسجده که  ديدم

فستميت الرايا أحستن القصص في كتابج الكريم، ومدحت من صداق بها من أوليادج وأنبيادج ورسلج، 
ْم َوهيْم فِي َغْفلَةء  ﴿واممت من كاب بها وستتماها أضتتباث أحالم، فقلت وقولج الحق:   ابيهي اْقتََرَب ِللنياِس ِحستتَ

وَن   ْعِرضتي ْحدَ   *مي ْم َوأَسَتَروا النيْجَول    *ثء إِ ي اسْتتََمعيوهي َوهيْم يَْلعَبيوَن  َما يَأْتِيِهْم ِمْن ِاْكرء ِمْن َرباِِهْم مي  ِهيَةً قيليوبيهي
وَن   ري ْحَر َوأَْنتيْم تيْبصتتتِ ر  ِماْليكيْم أَفَتَأْتيوَن الستتتاِ وا َهْل َهاَا إِ ي بَشتتتَ َماِء   *اليِايَن َظلَمي قَاَل َرباِي يَْعلَمي اْلقَْوَل فِي الستتتي

ِميعي اْلعَِليمي  َواأْلَْرِ  َوهيوَ  َل  * الستتتي اِعر  فَْليَأْتِنَا بِييَةء َكَما أيْرستتتِ بَاثي أَْحالمء بَِل اْفتََراهي بَْل هيَو شتتتَ بَْل قَاليوا أَضتتتْ
ليونَ   ، (2)﴾اأْلَوي

درتگرانرؤیا را در کتاب  پس  
َ
ین حکایت نامیدی و هر کس از   ق ان و اولیایت و    بهیی   پیامیر

  و کسای  که آن را تکذیب کردند و فرمودی  مدح   ،ور و تصدیق کرد که رؤیا را بافرستادگانت  
در حایل که سخن تو  و  نمودی  رسزنش    ،نامیدند اساس  پریشان و یر آن را خواب و خیایل  

گردانند  روي  غفلت  در   همچنان  آنان  و   شد   نزديک  مردم  حساب  حق است، فرمودی:» روز 
  رسگرم  و   شنيدند   را   آن  آنکه  جز   نيامد،  ایتازه  اندرز   هيچ  برايشان  پروردگارشان  سوی  * از 

 يکديگر   گوش  در   رس   ستمگران  آن  و   است  گرفته  خو   لهو   به  شانهایبودند * دل  بازيچه
  چشم   به  آنکه  با   شما است؟ آيا   همانند   انسای    که  است  اين   جز   مرد   اين  آيا :  گفتند   نهادند و 

ی   از   همچنان  بينيد،م خود    و   آسمان  در   سخن   هر  از   من  پروردگار :  رويد؟ * گفتم  جادو  ی ِ
  درویع    يا   است،  پريشان  هایخواب   نه،:  دانا است * گفتند   و   شنوا   او   و   است  آگاه  زمیر  
ان به که  گونه  آن از  ما  برای پس است؛ شاعری بافد يا به هم م که  است   داده   پيشیر   پيامیر
 ،(3)«بياورد  ایمعجزه بود، شده

بَاثي أَْحالمء َوَما نَْحني بِتَأِْويِل اأْلَْحالِم بِعَاِلِمينَ ﴿وقال مأل فرعون وزبانيته:   ، وصتتتداق يوستتتف  (4)﴾أَضتتتْ
لها فمدحته، وقلت سبحانج:   يقي ﴿بالرايا وأوا داِ وأنبيادج ورسلج،    ج، اللهم اجعلني كأولياد(5)﴾ييوسيفي أَيََها الصاِ

أصتدق بالرايا، طالدع وحيج وكلماتج التي تفضتلت بها على العالمين، وأحستن القصتص في كتابج، و   
 أنق  عهدج و  أخلف وعدج(. 

  ها،خواب  اين  تعبیر   به  را   ما   و   است  آشفته  هایخواب  »اينها فرعون و یارانش گفتند:    و 
و   نيست«.   آگایه  تصدیق  را  رؤیا  تأوی  یوسف  را  ای خدای    و نمود  ل  آن  را  سبحان  تو  او 

هماننِد اولیایت و ، خداوندا! مرا  (6)گوی«راست  مرد   ای  يوسف،  »ایستودی و فرمودی:  
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ان و   و کلمایی است که بر جهانیان    تیا که شعایع از وحی ؤ ه تا ر قرار دِ فرستادگانت  پیامیر
ل فرمودی  

ّ
ین حکایت در کتابت قرار دادی  و آن تفض و عهد و پیمانم را با    باور کنم   ،را بهیی

 ات را فراموش نکنم. وعدهتو نشکنم و 

 ام تقول: )أغاني يا رب بحق فاطمة، ارحمني يا رب بحق فاطمة، اهدني يا رب بحق فاطمة(.

 أحمد الحسن

ت فاطمه پروردگارا :  یی گو سپس م ت  پروردگارا م کن،   یاریَ   )ع( ! به حق حض  ! به حق حض 

ت فاطمهپروردگارا به من رحم کن،  )ع(فاطمه    فرما! مرا هدایت   )ع(! به حق حض 
 احمد الحسن

****** 

 کنید که شما سفیر پنجم هستید چگونه با دالیل عقیل و نقیل ثابت یم : ۱۵پرسش 

: أنتم الشتتيعة تقولون: بأنا الستتفراء أربعة وانقطعت بعدها الستتفارة، فكيف تابت بالدليل  ۱٥الستتاال/  
 ؟ (٥)النقلي والعقلي من )القرآن، والتوراة، واإلنجيل( بأنج سفير رقم 

reta jorj - ق   .  هـ  ١٤٢٦ / ربیع األول  / ٢٥ -  امرأة مسیحیة 

هستند و بعد از آن، سفارت قطع    نفر   چهار که سفرای امام زمان  معتقدید    یانشما شیع
کنيد که شما سفیر  چطور با دلیل عقیل و نقیل از قرآن، تورات و انجیل ثابت م  شده است. 
 ؟! پنجم هستيد 

Reta Jorj - ـه ق  ۱۴۲۶ربیع األول  ۲۵ - زن مسییح 

 الجواب: بسم   الرحمن الرحيم، والحمد هلل رب العالمين

التوراة سفر الملوج الااني األصحاح الااني: )وكان عند إصعاد الرب إيليا في العاصفة إلى السماء   في
وأخا إيليا رداءه ولفه وضتترب الماء فانفلق إلى هنا وهناج فعبر كالهما في اليبس ولما عبرا قال إيليا   ……

من روحج علي فقال صتعبت    لليشتع اطلب مااا أفعل لج قبل أن أوخا منج فقال اليشتع ليكن نصتيب اانين
الستتتاال فإنا رأيتني أوخا منج يكون لج كالج وإ ا فال يكون وفيما هما يستتتيران ويتكلمان إاا مركبة من  
نار وخيل نزلت ففصتلت بينهما فصتعد إيليا في العاصتفة إلى الستماء وكان اليشتع يرل وهو يصترخ يا أبي  

 يا أبي مركبة إسراديل وفرسانها ولم يره بعد ...(.
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 :  پاسخ
 بسم هللا الرحمن الرحیم، والحمد هلل رب العالمیر  

و چون پروردگار اراده نمود    ۱آمده است: »دّوم  اصحاح  فر پادشاهان  در تورات دّومیر  ِس 
را گرفت و آن را پیچاند و آن را به آب ردایش  ایلیا  و    ۸به آسمان برد....  گردباد  ایلیا را در  تا  

هنگام  و   ۹عبور نمودند به خشگ هر دویشان فته شد و  شکا به این سو و آن سو زد و آب 
وایه برایت  خگرفته شوم آنچه را مایلیا به یشع گفت: قبل از اینکه از تو    ،که عبور کردند 

:  پس ایلیا گفت  ۱۰نصیب مضاعف روح تو بر من شود  پس یشع گفت:  انجام دهم، بخواه.  

  
ی

 ، ببین  وم، مرا  شگرفته متو  نزد  ز  اهنگام که من  پس اگر  طلب نمودی!  درخواست بزرگ

تو چنیر  خواهد شد وگرنه نخواهد شد  رفتند و صحبت  این دو راه مو چون    ۱۱.  برای 
پس ایلیا در    .  انداختیی جدا   شانینو بِ نزول کردند    انو اسبآتشیر     ی ارابهناگهان    ،کردند م

  ی ارابهپدر! پدر !    : زد فریاد مدید و او  و یشع این صحنه را م  ۱۲به آسمان باال رفت  گردباد  

 .  «... ارسائیل و سوارانش! و دیگر او را ندید. 

وهو مرفوع، ولم يمتت إلى ا ن ويعمتل في األر  أعمتا ً   )ع( هتاا هو حتال نبي   ورستتتتتولته إيليتا  

كايرة هلل ستتتتبحانه وتعالى، ولكن   يراه أهل األر ؛ ألنهم عميان وإن كانت عيونهم مفتوحة، وأيضتتتتاً  
 )ع(   عيستتیوهو أيضتتاً مرفوع وله أعمال بأمر   ستتبحانه في األر ، و )ع( الخضتتر   )ع( نظير إيليا  

كالج  )ع( محمد بن الحستتتن   )ع( كالج مرفوع وله أعمال بأمر   ستتتبحانه في األر ، واإلمام المهدي

 وله أعمال بأمر   سبحانه في األر .

و تا حاال نمرده  باشد  که مرفوع ماست    )ع( ایلیااش  و فرستادهپیامیر خدا  وضعیت  این  
ویل ساکنان   ؛دهد انجام ممتعال  است و در زمیر  کارهای زیادی را برای خداوند سبحان و  

،  )ع(چون کور هستند اگر چه چشمانشان باز است و نیر  مانند ایلیا  ،بینند زمیر  او را نم
 در زمیر  دارد  باشد که او نیر  مرفوع است و به دستور  م  )ع(خض  

خداوند سبحان وظایف 
که مرفوع است و اعمایل به امر خداوند سبحان در زمیر  دارد و امام    )ع(و همچنیر  عییس

که او نیر  مرفوع است و به امر خداوند سبحان، وظایف  در    )ع(محمد بن الحسن  )ع( مهدی
 زمیر  دارد. 

يت الحق الاي جاء به من عند    أرستتل أوصتتياءه ورستتالً من عنده لتاب )ع(   عيستتیوفي بداية رفع 

ستتبحانه ونشتتر دين   في أرضتته، ومن ها ء: شتتمعون الصتتفا، أو كما هو استتمه في اإلنجيل ستتمعان  
 بطرس، وكالج يوحنا البربري، أو كما هو في اإلنجيل يوحنا الالهوتي.

  ، جانشینان و فرستادگان وی فرستاده شدند تا حقیقنی را که)ع(در آغاز غیبت عییس
نمایند. خداوند آورده بود تثبیت کنند و دین خداوند را روی زمیر  منتشی  جانب  از    )ع(عییس



 33                                                                                         (ول )اجلزء األاجلواب املنری عرب األثری

  
 

یا آن گونه که در انجیل نامیده شده است »سمعان    «شمعون صفا»،  ی ایشانجملهاز  
 باشند. ، ماست  «یوحنا الهویی »که اسمش در انجیل  بربری«  یوحنا  همچنیر  »و پطرس«  

انقطعت و  يعني انقطاعها فترة من الزمن انقطاعها إلى األبد، فال  )ع(   عيستتتتیام إنا الرستتتتالة من  

من يماله إاا   )ع(   عيستتیيوجد دليل عقلي أو نقلي يايد هاا البر ، بل الدليل على عكستته، وهو إرستتال  

 حان وقت عودته واقتربت القيامة الصبرل، وسأورد الدليل فيما يأتي إن شاء  .

یل اینکه مدیی رسالت ایشان متوقف شود به این  و  ؛متوقف شد   )ع( عییسرسالت  سپس  
هیچ دلیل عقیل و نقیل وجود ندارد که این موضوع    معن  نیست که تا ابد خاتمه یافته است. 

ثابت مبلکه  ید کند  یرا تأ این قضیه را   که ایننماید؛ از جمله  دالییل وجود دارد که عکس 
که تمثییل از او است،  کیس را    ،امت صغریقینزدیک شدن  و  هنگام بازگشتش    )ع(عییس

 کند؛ که انشاء هللا دلیلش را خواهم آورد. ارسال م

ا بالنسبة لممام المهدي   ، فقد أرسل سفراءه األربعة في غيبته الصبرل التي استمرت ما يقارب  )ع( أما

ل انقطاعها فترة من  ، وأيضتتاً   يد )ع( الستتبعين عاماً، ام انقطعت الستتفارة واإلرستتال من اإلمام المهدي 

يمالته إاا اقترب قيتامته وحتان وقتت  )ع( الزمن انقطتاعهتا إلى األبتد، بتل التدليتل على إرستتتتتالته رستتتتتو ً عنته  

 القيامة الصبرل، وسأورد الدليل فيما يأتي إن شاء  .

  ؛غیبت صغری فرستاد مدت  را در    شا، سفرای چهارگانه)ع(امام مهدیخصوص  اما در  
  )ع( یاز جانب امام مهدارسال    سپس سفارت و   . سال طول کشید   د هفتاغیبنی که نزدیک  

  ؛ نیستخاتمه یافیی  آن برای همیشه  به معنای  هم توقف برای مدیی  اینجا  در  متوقف شد و  
قیامت صغری    یهنگامهو نزدیک شود    )ع(امام مهدی  قیاموقنی  بلکه دلییل وجود دارد که  

، که انشاء هللا دلیل را فرستد ماشد،  بتمثییل از او مکه خود  ای از جانب  فرستاده  ،برسد 
 خواهم آورد. 

، أي  )ع(وا ن وقبل بحث مستألة الدليل على إرستالهم رستو ً عنهم يمالهم، لنبحث أمر ها ء األربعة
 هل هم واحد أم أنهم مفترقون؟ )ع(ومحمد بن الحسن المهدي  عيسیالخضر وإيليا و

ی از سوی ایشان که تمثییل از این چهار نفر یعن   ا ل فرستادهدلیل ارساقبل از اینکه  حال  
المهدی الحسن  بن  محمد  و  عییس  ایلیا،   ، آیا   )ع(خض  ببینیم که  باید  بیاورم،  را  باشد 

 ند؟ کمأموریت آنها یگ است یا با هم فرق م

ودينهم واحد  والحق أنا أمرهم واحتد، وهم متحتدون وغير مفترقين و  اختالف بينهم؛ ألنا ربهم واحتد 
وهو التستتتتتليم هلل ستتتتتبحتانته، وجميعهم يتدعون هلل وبتأمره يعملون، والحق التاي يتدعون إليته واحتد وغتايتهم  
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واحدة؛ وهي القيامة الصتبرل، وهدفهم وغرضتهم واحد؛ وهو نشتر القستط والعدل والتوحيد وعبادة   في 
نهم، ويطلبون غاية واحدة وهدفاً  هاه األر  من حيث يريد ستتتتبحانه وتعالى، فهم متحدون   اختالف بي

واحداً، وربهم وإلههم واحد، فال بد أن يكون الرستول منهم جميعاً واحداً، وهو أيضتاً رستول من  ؛ ألنهم  
بتأمر   يعملون، فمن يمالهم يماتل  ، ومن يخلفهم في األر  يخلف   ستتتتتبحتانته؛ ألنهم خلفتاء   في 

 أرضه.

 بیر   حقیقت این است که مأمور 
حد هستند و هیچ اختالق 

ّ
یت اینان یگ است و آنها مت

در  شدن  تسلیم  یعن     ؛  استیگ  دینشان نیر     وجود ندارد؛ چرا که پروردگارشان یگ و آنها  
و   فرا  یهمهمتعال.  برابر خداوند سبحان  به سوی خداوند  به دستور و مآنها  و  خوانند 

غایت آنها که همان  خوانند یگ است و  من فرا  ه آحقیقنی که بکنند.  او عمل مفرمان  
نشی عدالت و توحید  هدفشان نیر  یگ است؛ یعن     باشد نیر  یکسان است و قیامت صغری م

 خداوند در روی زمیر   
ی

آن گونه که مورد پسند خداوند سبحان و متعال است. پس  و بندگ
متحدند   اختالق   و  اینان  را طلب م  ،نیستبینشان  هیچ  یکسای   و هدف  و  غایت  کنند 

، یگ است،    پس باید فرستادهپروردگار و خدایشان نیر 
ی

در عیر   نیر  یگ باشد و    شانی همگ
از جانب خداوند نیر   او فرستادهحال،   ایشان به فرمان خداوند عمل  باشد؛ چرا که  مای 

نماینده  ینمایندهو  کنند  م آنها   یآنها،  ، جانشیر  خداوند  ی زمیر  رو   خداوند و جانشیر  
 . باشند م شجانشینان خداوند در روی زمینباشد؛ چرا که آنها، م

إاا حان وقت القيامة الصتتبرل ودولة العدل   )ع(وا ن لنورد األدلة على أنهم يرستتلون رستتو ً عنهم  
 اإللهي، ولنكتفي ببع  األدلة لضيق المقام عن التفصيل. 

اراحال   را  و  هنگام  که    نماییمه میدالییل  آنها    ،الیه  عدلدولت  برپایی  قیامت صغری 
در این  مطلب  تفصیل  و  آوریم  فقط چند دلیل م  ؛فرستند ای را از جانب خود مفرستاده
 . گنجد مقام نم

 .)ع(، وأحاديث األدمة )ص(: في القرآن، وأحاديث الرسول محمد األول

 : )ع(ائمهاحادیث  و  )ص(احادیث پیامیر ،  اّول: در قرآن
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 في القرآن:)أ( 

ماُء بُِدخان  ُمبِین   ﴿قال تعالى:    -۱ ى النَّاَذ هذا َعذاب  أَِلیم    *فَاْرتَِقْب یَْوَم تَ،ْتِي السـَّ ْْ    *یَْ،شـَ َربَّنَا اْكشـِ
ول  ُمبِین     *َعنَّا اْلعَذاَب يِنَّا ُمْؤِمنُوَن   ْكرى َوقَْد جاَءُهْم َرســـُ ثُمَّ تََولَّْوا َعْنكُ َوقالُوا ُمعَلَّم  َمْجنُون     *أَنَّى لَُهُم الذِّ

 .(1)﴾یَْوَم نَْبِلُش اْلبَْلَشةَ اْلُكْبرى يِنَّا ُمْنتَِقُمونَ  *ُدوَن يِنَّا كاِشفُوا اْلعَذاِب قَِلیالً يِنَُّكْم عائِ  *

 در قرآن:   -الف 
بياورد *    دودی آشکارا   آسمان  که  باش  روزی  انتظار   چشم)فرماید:  خداوند متعال م  -  ۱
 عذاب اين ما، پروردگار  دردآور * ای است عذایر  اين و  پوشد  فرو  خود  در  را  مردم دود  آن و 
ی  افرستاده  چون   آنکه   حال  ذيرند؟پم  پند   يم * کجا اآورده  ايمان  ما   که  دورگردان  ما   از   را 

  تعليم  است  یاديوانه:  گفتند   و   شدند   رويگردان  او   شد * سپس از   مبعوث  آنها   بر   روشنگر 

  به   را   آنها   رديد * روزیگبازم  خويش  آيیر    به  باز   شما   و   اريمدبرم  اندگ  را   يافته * عذاب

يم  فرو  سخت صولنی  نده  انتقام ما  که  گیر  . (2)يم(اگیر

بِيَن َحتيى نَْبعََث َرسيو ً﴾ عَااِ وهاا الدخان عااب، والعااب يسبق برسالة، قال تعالى: ﴿َوما كينيا مي
(3). 

شود. خداوند  واقع مای  است و عذاب بعد از فرستاده شدن فرستاده  عذایر   ،این دود 
م ای  فرستاده  برايشان  که  آنگاه  تا   کنيمنم  عذاب  را   قوم  هيچ  ما   و )   : فرماید متعال 
 . (4) (بفرستيم

وأيضتتاً هاا الدخان أو العااب هو عقوبة على تكايب رستتول أرستتل للمعابين وهو بين أظهرهم، كما  
عَليم  َمْجنيون  ﴿هو واض  من ا يات:   .﴾ايمي تََوليْوا َعْنهي َو قاليوا مي

ای است که برای آنها فرستاده  فرستادهکردن  مجازات تکذیب    این دود یا عذاب،همچنیر   
طور که به وضوح در آیا قرآن مشخص  همان    ، است  شان در میان،  فرستادهدر حایل که  شده  
 يافته(.  تعليم است ایديوانه:  گفتند   و  شدند  رويگردان او  باشد: )سپس از م

وأيضاً هاا الدخان أو العااب يكشف إليمان أهل األر  بهاا الرسول بعد أن أظلهم، كما أظل العااب 
 أو يونان. )ع( قوم يونس 

ایمان ساکنان زمیر  را به این فرستاده آشکار  پس از سایه افکندن،  و نیر  این دود یا عذاب  
  سایه افکند. یا یونان  )ع(قوم یونس بر  که عذاب  کند همان طور م

 
 . 16 –  10الدخان:  -1
 . 16تا   10دخان:  - 2
 . 15اإلرساء:   -3
 . 15إرساء:   - 4
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وأيضتاً هاا الدخان أو العااب مقارن للقيامة الصتبرل، بل هو البطشتة الصتبرل كما هو واضت  في  
 ا ية، فليس بعده إ ا البطشة الكبرل وا نتقام من الظالمين.

باشد و همان گونه که در آیه واضح همچنیر  این دود یا عذاب، مقارن با قیامت صغری م
ی جز حملهی( می کوچک )بطشه صغر است، همان حمله ی بزرگ  باشد و پس از آن چیر 

ی( و انتقام از ظالمیر  نخواهد بود.   )بطشه کیر

، وهو مقترن برستتتتتول، بتل هو  )ع(، وهتاا ورد عن األدمتة  (1)إان فتالتدختان من عالمتات قيتام القتادم  
ْكرل َو قَْد جاءَ ﴿بسبب تكايب أهل األر  لهاا الرسول، فهو عقوبة لهم  مي الااِ بِين  أَنيى لَهي  .﴾هيْم َرسيول  مي

نقل شده است    )ع(که در سخنان ائمه  )ع( قائمهای قیام  ( از نشانهدخان )بنابراین دود  
باشد؛ بلکه به دلیل تکذیب این فرستاده از سوی ساکنان مای  زمان با آمدن فرستادهو هم

واقع م آنها مزمیر   برای    چون  آنکه  حال  پذيرند؟م  پند   باشد: )کجا شود. پس عقوبنی 
 شد(.  مبعوث آنها  بر  ای روشنگر فرستاده

 فمن هو هاا الرسول ؟ ومن مرسل هاا الرسول ؟

 کیست؟  فرستاده  این  ی کننده ارسالکیست؟ فرستاده  این 

ِحيمِ ﴿وقال تعالى:    -٢ ْحمِن الري ِ الري ِي ِ ما فِي السيماواِت َوما فِي ا*   بِْسِم  ْرِ  اْلَمِلِج اْلقيَدوِس  ييَسباِ ي ِهي َّ ألْ
مي اْلِكتتابَ   *اْلعَِزيِز اْلَحِكيِم   هي يِهْم َوييعَلاِمي ْم يَتْليوا َعلَْيِهْم آيتاتِتِه َوييَزكاِ و ً ِمْنهي ياِيَن َرستتتتتي ماِ ّي ِاي بَعَتَث فِي األْ  هيَو التي

بِينء  اللء مي ا يَْلَحقيوا بِِهْم َوهيَو اْلعَِزيزي اْلَحِكيمي  َوآَخِريَن مِ   *َواْلِحْكمَتةَ َوإِْن كتانيوا ِمْن قَبْتلي لَِفي ضتتتتتَ ْم لَمتي الِتَج *ْنهي
ي ايو اْلفَْضِل اْلعَِظيمِ  ِي ِ ييْاتِيِه َمْن يَشاءي َو ِي  . (2)﴾فَْضلي 

 گويند م  تسبيح  را   مهربان. خدا   یبخشاينده   خدای  نام  به)  : فرماید مخداوند متعال    -  ۲
او    پاک   فرمانروای   آن  است،  زمیر    در   چه  هر   و   ها آسمان  در   چه  هر  وزمند حکیم را *  پیر

ی  کتاب،یر   مردم  ميان  که  خدایی   است  بر آنها   را   آياتش  تا   داشت  مبعوث  خودشان  از   پيامیر
  گرویه   بر   بودند * و   آشکار   گمرایه   در   از آن   پيش  چه   اگر   بياموزد   حکمتشان  و   کتاب   و   بخواند 

 
ی عبد    -1 ی جعفر وأیر ُع  عن زرارة وحمران ومحمد بن مسلم، عن أیر

َ
 َينف

َ
 ال

َ
ی َبْعُض آَياِت َرِبك ِ

یی
ْ
ی قوله تعایل: " َيْوَم َيأ

هللا )عيهما السالم( ق 
ئ اآليات   ولم يعمل عیل االيمان ثم تیحر

ً
َها " قال: )طلوع الشمس من المغرب، وخروج الدابة، والدخان، والرجل يكون مضا

ُ
 ِإيَمان

ً
سا

ْ
ف
َ
  ن

 . 312ص  6فال ينفعه إيمانه( بحار األنوار: ج 
ح إحقاق الحق   القيامة يأخذ بأنفاس الكفار( رسی ئ قبل  : هو دخان يیحر ی "الدخان" عیلی بن الحسیر 

ح إحقاق الحق: ) ق  ی رسی
وجاء ق 

: ج  ی
 . 98ص 28للسيد المرعیسی
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وزمندِ   و   اند نپيوسته   آنها   به  هنوز  که  ديگر    به  که  خداوند است نعمت  حکيم است * اين پیر
 . (1) است بزرگ(  بخشايیسی  را  خدا  و   دارد   ارزانيش  خواهد   که  هر 

أي وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، سيرسل فيهم رسو ً منهم، يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب  
 والحكمة .... 

بین  اند،نپيوسته   آنها   به  هنوز   که  ديگر   گرویه  بر یعن    فرستادهدر  از خودشان  شان  ای 
ه آنان کتاب الیه و را پاک سازد و ب   ها آیات خداوند را بر آنان بخواند و آن  تا خواهد فرستاد  

 حکمت خداوند را بیاموزد. 

هو أيضتتاً يتلو على ا خرين الاين يأتون بعد رجوعه إلى  ،    )ص(وقطعاً   يمكن أن يكون محمداً 
فال بد أن يكون هناج رسول وأيضاً في األميين، أي في أم القرل في زمانه، وله هاه الصفات يتلو ا يات  

 نظرون في ملكوت السماوات ويعلمهم الكتاب والحكمة.ويزكي الناس، أي يطهرهم في

قطع   ندارد  به طور  ت  امکان  رحلت  )ص( محّمد حض  از  خداوند    شبعد  آیات به سوی 
)نسل دیگران  بر  را  بخواند خداوند  بعدی(  از    ،های  بعد  باید  فرستادهپس    ؛ باشد ای  او 

و  فرستاده زمان خودش  القرای  اّم  یعن   امّییر   از  را ای  باشد    این صفات  آیات   کهداشته 
ه گرداند تا در ملکوت آسمانخداوند را تالوت کند و مردم را پاک سازد  ها  ؛ یعن  آنها را پاکیر 

 و حکمت بیاموزد.  نظاره کنند، و به آنها کتاب

ْم ﴿قال تعالى:  -٣ ْم قيِضَي بَْينَهي ةء َرسيول  فَإِاَا َجاَء َرسيوليهي ونَ َوِلكيلاِ أيمي  .(2)﴾بِاْلِقْسِط َوهيْم   ييْظلَمي

هر )  : فرماید مخداوند    -  ۳ و فرستاده  اّمنی   و  دارد  بيامد،فرستاده  چون  ای    کارها   شان 
 . (3)(نشدند واقع ستم مورد  و   يافت فيصله عدالت به ميانشان

ول  فَإِاا ﴿، قال: )ستألته عن تفستير هاه ا ية:  )ع( وفي الحديث عن جابر، عن أبي جعفر   ةء َرستي ِلكيلاِ أيمي

ونَ  ِط َوهيْم   ييْظلَمي ْم بِاْلِقستتْ َي بَْينَهي ْم قيضتتِ وليهي : )تفستتيرها بالباطن، أن لكل قرن من هاه )ع( ، قال ﴾جاَء َرستتي

ا قوله:   األمة رستو ً من آل محمد، يخرج إلى القرن الاي هو إليهم رستول، وهم األولياء وهم الرستل، وأما
طِ فَإِاا جاَء  ﴿ ْم بِاْلِقستْ َي بَْينَهي ْم قيضتِ وليهي ، قال: معناه إنا الرستل يقضتون بالقستط وهم   يظلمون كما قال ﴾َرستي

) (4). 

 
 . 4تا   1جمعه:   - 1
 . 47يونس:  -2
 . 47یونس:   - 3
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ا َجاَء  : »کند: از تفسیر اين آیه پرسیدمروایت م  )ع( جابر از امام باقر
َ
ِإذ
َ
ٍة َرُسوٌل ف مَّ

ُ
ِل أ
ُ
َوِلك

 
ُ
ِقْسِط َوه

ْ
ُهْم ِبال

َ
ِ َبین

ض 
ُ
ُهْم ق

ُ
 َرُسول

َ
ُمون

َ
ل
ْ
تفسیر باطن  آن این است که در  »فرمود:  «.  ْم ال یظ

ی  به سوی قری  که او فرستاده  )ص(ای از خاندان محّمدفرستاده  قری  برای این اّمت، هر  
ُهْم  اند و اما این سخن خداوند»کند. آنها اولیا و فرستادگانآن است، خروج م

ُ
ا َجاَء َرُسول

َ
ِإذ

ِقْسِط 
ْ
ُهْم ِبال

َ
ِ َبین

ض 
ُ
ی  فرستادگان با قسط و عدالت قضاوت و « این است که  ق کنند  مرهیر
 . (1)«شوندآنها مورد ظلم واقع نمفرماید، طور که خداوند مهمانو 

 وهاا يكفي لالختصار، وإ ا فإنا األمر سيطول إاا استعرضنا األدلة القرآنية.

دالیل قرآی  را برشمریم مطلب به  کند و اگر بخواهیم  موارد به اختصار، کفایت ماین  
   درازا خواهد کشید. 

وردت أحاديث كايرة نقلها الشتيعة والستنة تدل على وجود مهدي وقادم   )ص(ب( عن الرستول محمد  )
 ، وهو يمينه ووصيه.)ع( ، وهو متصل به، ورسول منه )ع( يسبق اإلمام المهدي 

ت محّمد  از   -ب   که  است   نقل شده  شیعه و سن ّ طریق  احادیث زیادی از    )ص(حض 
با امام زمان در ارتباط نمایند؛ او  م  )ع( قبل از امام مهدیقائم  داللت بر وجود یک مهدی و  

 باشد. و دست راستش و وصّیش م )ع(وی  یاست و فرستاده

دالة على هاا الشتخص باستمه وصتفته، وإناه المهدي األول، واستمه أحمد،   )ص(ووصتية رستول    
 .)ع( مهدي ومن ارية اإلمام ال

کند؛ اینکه او مهدی به این شخص با اسم و صفت هدایت م  )ص( وصّیت رسول اکرم
 باشد. م )ص(اول است، نامش احمد و از نسل امام مهدی

باستتمه ومستتكنه وصتتفاته،   )ع( أيضتتاً هاا الشتتخص الاي يرستتله اإلمام المهدي    )ع(ووصتتف األدمة  

واسمه أحمد ومن البصرة و... و... وأعتار عن نقل األحاديث لالختصار، ولمزيد من المعلومات راجعي  
، ومنها: البالغ المبين، والرد الحاستتتم، والرد القاصتتتم،  )ع( الكتب الصتتتادرة عن أنصتتتار اإلمام المهدي  

ضتت فيها لبع  هاه الروايات ال تي نقلها كبار علماء الشتيعة منا مدات الستنين،  وبع  البيانات التي تعرا
 عن الرسول واألدمة كما نقل بعضها علماء السنة في كتبهم.

شخض  )ع(ائمه این  مهدی نیر   امام  و    ،اسم   با فرستد  م  را   او   )ع( که  سکونت  محل 
 
ی

از   ،جهت اختصار به  ...  . ... و . از بضه و است،  احمد  نامش    اند؛هایش توصیف کردهویژگ
اح به کتاب نقل  بیشیی  اطالعات  برای  معذورم،  شدادیث  منتشی  امام  انصار  ی  ههای 

 
: ص   - 1  . 306ص   24؛  بحار االنوار: ج    119تفسیر عیاشی
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و بعض     «الرد القاصم »   « و الرد الحاسم»،  «البالغ المبیر  مانند »مراجعه کنید    )ع( مهدی
علمای  روایایی که بزرگان    ؛به برخ  از این روایات اشاره شده است  ها که در آنهایی  بیانیه از  

از رسول   پیش  از صدها سال  این  روایت م  )ع(ائمهو    )ص(خداشیعه  از  بعض   و  کنند 
 .  اند نمودههایشان روایت در کتابنیر  ها را علمای سن ّ  روایت

 .في التوراة اانياً :

ستتفر إشتتعيا: )فيرفع راية لألمم من بعيد ويصتتفر لهم من أقصتتى األر  فإاا هم بالعجلة يأتون    -٢
س فيهم رازح و  عاار   ينعستون و  ينامون و  تنحل حزم أحقادهم و  تنقطع ستيور أحايتهم  ستريعاً لي

لهم   الاين ستتتهامهم مستتتنونة وجميع قستتتيهم ممدودة حوافر خيلهم تحستتتب كالصتتتوان وبكراتهم كالزوبعة
م في زمجرة كاللبوة ويزمجرون كالشتبل ويهرون ويمستكون الفريستة ويستتخلصتونها و  منقا يهرون عليه

 .(1)الج اليوم كهدير البحر ...( 

 دّوم: در تورات 
جای جای  و از  شود  پا مبر   های دور دستپس پرچم برای اّمت  ۲۶»  فر إشعیا: ِس   -  ۲

که در میان آنها    آیند در حایلناگهان آنان به رسعت م  ۲۷زمیر  برایشان فریاد خواهد زد  
خوابند نه کمربندشان و نه بند  نه م   زنند و نه چرت م  ،ای وجود ندارد شخص از پا افتاده

هایشان تیر  و ُس   ۲۸شود  منکفششان پاره    که نوک تیر
سنگ چون  هایشان  م اسبکسای 

چرخ  استخارا   شد  و  خواهد  شمرده  طوفان  مثل  طوفان    ۲۹هایشان  مثل  جوانانشان 
به سالمت  رند و  و آغرند و به رسعت شکار خود را به چنگ ممثل بچه شیر م  . هستند 

رهاننده  برند م بود  و  نخواهد  روز    ۳۰ای  آن  در  خواهند  و  شورش  دریا  چون  ایشان  بر 
 . (2) کرد....«

كما في الروايات عن آل  )ع( وهاه الصتفات أي   ينامون ... و... و...، هي صتفات أصتحاب القادم  

 لألمم(؟!، فمن هو رافع الراية )فيرفع راية (3) )ص(محمد 

 
 . 30 –  26األصحاح الخامس:  -1
 . 30تا   6اصحاح پنجم:  - 2
، قال: قال أبو عبد هللا )ع(: )ما كان قول لوط   -3 ی بصیر ی فضل أصحاب القائم )ع(، منها ما رواه الصدوق عن أیر

لقد وردت روايات ق 
ْم 
ُ
 یِلی ِبك

َّ
ن
َ
ْو أ
َ
 شدة أصحابه، وإن الرجل منهم ليعىط  )ع( لقومه ﴿ل

ّ
 تمنيا لقوة القائم )ع( وال ذكر إال

ّ
ِديٍد ﴾ إال

َ
ٍن ش

ْ
 ُرك

َ
ي ِإیل ْو آوی

َ
 أ
ً
ة وَّ
ُ
 ق

، وإن قلبه ألشد من زبر الحديد، ولو مروا بجبال الحديد لقلعوها، وال يكفون سيوفهم حنی يریص  هللا عز وجل( كمال  
ً
قوة أربعیر  رجال

 . 673: صالدين وتمام النعمة
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 ای
ی

باشد همان  م  )ع(قائماصحاب  د و.... و.... و.... خصوصیات  خوابنیعن  نمها  ن ویژگ
ی پرچم کیست؟  حال برپا کننده   .  (1)نقل شده است  )ع(گونه که در روایات از آل محمد

 ها برخواهد افراشت(؛  )پرچم را برای اّمت

 .)ص(وإيليا والخضر  عيسیو )ع(  أي الاي يطلب البيعة ويجمع األنصار لممام المهدي

و عییس و    )ع(برای امام مهدیانصار و یاران را  خواهد و  کیس كه از مردم بیعت میعن   
  گرد خواهد آورد.   )ع(ایلیا و خض  

ى وينبت غصتن من أصتوله ويحل عليه روح   األصتحاح الحادي عشتر: )ويخرج قضتيب من جاع يستا
المشتورة والقوة روح المعرفة ومخافة الرب ولاته تكون في مخافة الرب الرب روح الحكمة والفهم روح  

فال يقضتي بحستب نظر عينيه و  يحكم بحستب ستمع أيانيه بل يقضتي بالعدل للمستاكين ويحكم باإلنصتاف  
لبادستتتي األر  ويضتتترب األر  بقضتتتيب فمه ويميت المنافق بنفخة شتتتفتيه ويكون البر منطقة متنيه  

. فيستتتتكن الادب مع الخروف ويرب  النمر مع الجدي والعجل مع الشتتتتبل ...    واألمانة منطقة حقويه
 يسواون و  يفسدون في كل جبل قدسي ألنا األر  تمتلئ من معرفة الرب كما تبطي المياه البحر.

هایش خواهد  ریشه  ای از و شاخهشود  خارج مای  ییّس شاخه  یو از تنه   ۱»:  یازدهم  باب
  فهم، روح مشورت و   ، روح حکمت و بر او قرار خواهد گرفت  پروردگار روح    و   ۲شکفت  

   ۳ قدرت، روح معرفت و ترس از خداوند 
ً
و خوشی او در ترس از پروردگار خواهد بود، ضفا

  ۴دهد  هایش حکم نمکند و موافق سمع گوشی چشمش قضاوت نمبر وفق مشاهده
یر بلکه   میان  در  و  داوری خواهد کرد  عدالت  با  را  انصاف حکم  مسکینان  با  زمیر   نوایان 

کمربند    ۵هایش خواهد مرد  زند و منافق با نفس لبخواهد راند. زمیر  را با عصای دهانش م
بود   امانت خواهد  میانش،  و کمربند  عدالت  با    ۶کمرش،  گوسفندان سکونت  پس گرگ 

....  و  خواهد خوابید  و پلنگ با بزغاله  خواهد داشت     مقدسکوه  تمام  در    و   ۹گوساله با شیر
نممن فساد  و ،  نم  کنند  انجام  زشنی  معرفت  زیرا  دهند  کار  از  ُپر  زمیر   شود  م پروردگار 
  ۱۰پوشاند را مدریا   ،آبکه  طور انهم

 .(2)ويكون في الج اليوم أن أصل يساى القادم راية للشعوب إياه تطلب األمم ويكون محله مجداً...( 

 
قائم  - 1 یاران  ابو    )ع(در مورد فضایل  نقل کرده است که گفت:  ابو بصیر  از  از جمله رواینی که صدوق  روایایی وارد شده است؛ 

مداشتم يا م کاش در برابر شما قدریی م)   این سخن لوط به قومشفرمود: »  )ع(عبدهللا نبود مگر  («   توانستم به رکن شدید پناه بیر
وی قائمآرزوی او بر  وی چهل مرد را خواهد داشت، قلبش از زبرجد    )ع(داشیی  نیر و ذکری بر شدت یاران او؛ هر مردی از ایشان نیر

های خود را بر زمیر  نگذارند تا خداوند عزوجّل رایص   کن های آهن عبور کنند، ریشه تر است، اگر بر کوه سخت  شان کنند و شمشیر
 . 673« کمال الدین و تمام النعمة: ص شود
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ها فقط او را  برپا خواهد شد و اّمتمردم  برای  پرچم  به عنوان  ییّس  ی  ریشهو در آن روز  
 . (1) «طلب خواهند کرد و او با جالل خواهد بود 

وهاه األحداث كلها مالدمة للقيامة الصتتتتبرل، ولم تحدث فيما مضتتتتى و  تحدث إ ا في دولة العدل 
 اإللهي.

نیفتاده است و جز  این حوادث با قیامت صغری مناسبت دارد و در گذشته اتفاق  تمام  
 افتد. در دولت عدالت الیه اتفاق نم

ا يساى وهو في التوراة معروف أنه والد نبي   داوود   من ارية داوود    )ع( ، وأم اإلمام المهدي  )ع( أما

 .)ع( 

امام    و است    )ع( داوود پیامیر خدا  او پدر    ؛استشناخته شده  اما ییّس در تورات   مادر 
 . باشد م  )ع(از نسل داوود )ع( مهدی

ووصتيه   )ع(   عيستیوقصتتها باختصتار شتديد: )إناها أميرة جداها قيصتر الروم رأت في المنام نبي    

لولده اإلمام الحستن   )ع(   عيستیمن   )ص(، وخطبها الرستول محمد  )ص(شتمعون الصتفا والرستول محمد 

نها من  لشتتمعون الصتتفا أو ستتمعان بطرس: قد جاءج شتترف عظيم؛ أل )ع(   عيستتی، فقال )ع( العستتكري  

ضتت نفستها  )ع(   عيستیارية شتمعون الصتفا )ستمعان بطرس( وصتي   ، ورأت بعد الج رال كايرة، وعرا

، فزوجها من ابنه  )ع( للستتتبي، وحصتتتلت لها معجزات كايرة حتى وصتتتلت إلى دار اإلمام علي الهادي  

 .(2) )ع( ، وولدت له اإلمام محمد بن الحسن المهدي )ع( اإلمام الحسن العسكري 

  ب  داستان آن
ً
ح  ه  خالصه به صورت کامال  ملکهباشد: »او  زیر مرسی

ّ
  شای است که جد

را    )ص(محّمد  و جانشیر  وی یعن  شمعون صفا و   )ع(عییس  در خواب،باشد.  مقیض روم  
و  م ت  بیند  عییس  )ص(محّمدحض  ت  حض  از  را  حسن    )ع(او  امام  فرزندش  برای 

م  )ع(عسکری م  )ع(عییس  . کند خواستگاری  بطرس(  )سمعان  صفا  شمعون    : گوید به 
 نصیبت 

ی
( از نوادگان شمعون صفا  )ع(وی )مادر امام زمان چرا که  شده است؛ افتخار بزرگ

عییس جانشیر   و  بطرس(، ویص  این  باشد.  م  )ع( )سمعان  از  زیادی  رؤیاهای  ،  رؤیا بعد 
امام    یتا به خانه   افتد اتفاق م  شهای زیادی برایو معجزهکند  خودش را اسیر م  ،بیند م

 
 . 10تا   1اصحاح یازدهم:   - 1
ی السيدة نرجس أم القائم417راجع: كمال الدين: ص -2

 )عليهما السالم(.   ، باب ما روي ق 
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امام حسن عسکریم  )ع( هادی عیل   فرزندش  به همشی  را  ت وی  و آن حض    )ع( رسد 
 . (1) «شود متولد م )ع(آورد و از او امام محّمد بن الحسن المهدیدرم

( من جهة األم، ومن  )ع( من ارية إستراديل )يعقوب   )ع( فاإلمام المهدي محمد بن الحستن العستكري    

 من جهة األب. )ص(ارية محمد 

نوادگان ارسائیل   و مادری جز   یاز ناحیه  )ع( محمد بن الحسن العسکری  پس امام مهدی
 . رود به شمار م )ص(پدری از نوادگان محّمد ی( و از ناحیه)ع()یعقوب

 فيصدق عليه أنه قضيب من جاع يساى.

ت مهدی  کند. بر او صدق مییّس است، ی تنهای از شاخه )ص(پس اینکه حض 

كما يصتدق على المهدي األول من المهديين ا اني عشتر أنه غصتن يخرج من ااج القضتيب من جاع  
 .)ع( يساى؛ ألنه من ارية اإلمام المهدي 

چرا که او    ؛کند گانه نیر  صدق مبر مهدی اّول از مهدیون دوازدهمورد  که این  گونه    همان
شاخه از  ای  نیر   مییّس  ی  تنهاز  ای  شاخهاست که  ون  امام  بیر نسل  از  او  چرا که  آید؛ 

 است.  )ص(مهدی

، هو رسول  )ع(واألدمة    (ص )والمهدي األول والاي اسمه أحمد كما في الروايات عن الرسول محمد  
، وأكتفي بهاا (2)  ووصتتيه ويمينه، وأول مامن به عند بداية ظهوره قبل قيامه بالستتيف )ع( اإلمام المهدي 

القدر لالختصتتار، وإاا أردِت المزيد اقردي في التوراة في ستتفر إشتتعيا األصتتحاح الاالث عشتتر، والااني  
الختامس  واألربعين، والاتالتث واألربعين، والرابع األربعين، والتتاستتتتتع واألربعين، والاتالتث والستتتتتتين، و

 والستين، والسادس والستين وتدبريها جيداً.

  یفرستاده  ،احمد استنامش  ،  )ع(و ائمه  )ص(طبق روایات رسول اکرم  کهمهدی اّول  
مهدی  وی    )ع(امام  راست  دست  نیر   و  آغاز  باشد  مو ویص  در  است که  اولیر  کیس  و 

به این   ،اختصار هت  به ج  . آورد ظهورش، قبل از اینکه با شمشیر قیام کند به وی ایمان م
م بسنده  هسنی  اگر    . کنممقدار  بیشیی  توضیحات  ِس خواستار  تورات  اشعیا،  به  فر 

دهم، چهل و دوم، چهل و سوم، چهل و چهارم، چل و نهم، شصت و سوم،  های  اصحاح سیر 
 شصت و پنجم و شصت و ششم مراجعه نما و در آنها به خویر تدّبر کن. 

 
 روایت شده است«.  ی سیده نرجس مادر قائمباب »آنچه درباره  417رجوع نمایید به کمال الدین: ص   - 1
 أنصار اإلمام المهدي )ع(، فلقد بينوا فيها ما ذكره )ع(. راجع: إصدارات  -2
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األصتحاح الااني: )... أنت أيها الملج كنت تنتظر وإاا بتماال عظيم ...... كنت تنظر  ستفر دانيال:    -٢
إلى أنه قطع حجر ببير يدين فضتترب التماال على قدميه التي من حديد وخزف فستتحقهما فانستتحق حيندا  
الحديد والخزف والنحاس والفضتتة والاهب معاً وصتتارت كعصتتافة البيدر في الصتتيف فحملتها الري  فلم 

ا الحجر الاي ضرب التماال صار جبالً كبيراً ومأل األر  كلها .....( ي  .(1)وجد لها مكان أما

 دیدی.... ای پادشاه تو در خواب مجسمه  ۳۱»....  سفر دانیال اصحاح دّوم:    -  ۲
ی

ی بزرگ
 بدون این که کیس به آن دست بزند، به پاهای گیل  وقنی تو به آن نگاه م  ۳۴

ی
کردی، سنگ

گاه آهن، ِگل، برنج، آن  ۳۵آن مجسمه اصابت کرد و آن مجسمه را درهم شکست.  و آهنیر   
رد شدند و باد ذرات آن را همچون گرد و غباری که در تابستان از  

ُ
نقره و طال همه با هم خ

به کاه خرمن برم  که 
ی

اما آن سنگ نماند.  بر جای  از آن  اثری  دیگر  پراکند که  د چنان  خیر 
آن برخورد کرد  را  ق  مجسمه  زمیر   روی  و رسارس   گردید 

ی
بزرگ مانند کوه  بزرگ شد که  در 

 . (2) پوشانید....«

فهاا الحجر الاي يقضتتتتي على مملكة الطاغوت والشتتتتيطان في هاه األر  هو رستتتتول من اإلمام  
 .)ع(وإيليا والخضر  عيسیومن  )ع( المهدي 

 که  
ی

سنگ محکومت  این  بیر   از  را  شیطان  و  امام    ایفرستاده  ،برد طاغوت  سوی  از 
 باشد.  م  )ع(خض    و عییس و ایلیا  و  )ع( مهدی

األصتحاح الستابع: )أجاب دانيال وقال كنت أرل في راياي ليالً وإاا بأربع رياح الستماء هجمت على  
البحر الكبير * وصتعد من البحر أربعة حيوانات عظيمة هاا مخالف ااج * األول كاألستد وله جناحا نستر  

نظر حتى أينتتف جناحاه وانتصتب على األر  وأوقف على رجلين كإنستان وأعطي قلب إنستان  * وكنت ا
* وإاا بحيوان آخر اان شتتتبيه بالدب فارتفع على جنب واحد وفي فمه االث أَضتتتليع بين أستتتنانه فقالوا له 

نحتة طتادر.  هكتاا قم كتل لحمتاً كايراً * وبعتد هتاا كنتت أرل وإاا بتيخر ماتل النمر ولته على ظهره أربعتة أج
وكان للحيوان أربعة راوس وأعطي ستتتلطاناً * بعد هاا كنت أرل في رال الليل وإاا بحيوان رابع هادل  
وقوي وشتتتتتديد جداً وله أستتتتتنتان من حديد كبيرة. أكل وستتتتتحق وداس البتاقي برجليه. وكان مخالف لكل 

ر صتتتبير طلع بينها وقلعت الحيوانات الاين قبله. وله عشتتترة قرون * كنت متأمالً بالقرون وإاا بقرن آخ
 االاة من القرون األولى من قدامه وإاا بعيون كعيون اإلنسان في هاا القرن وفم متكلم بعظادم * 

 باد  چهار ناگاه كه ديدم   رؤيا عالم در پاسخ داد و گفت: شبگاهان دانيال  ۲»  : هفتم  باب
ون دريا شتند ازبا هم فرق دا كه حیوان بزرگ چهار و  ۳تاختند   آسمان بر دريای عظيم  بیر

 هايشبال تا كردم  نظر  من  داشت و  های عقاببال و بود شیر  مثل  اولیر  آنها  ۴آمدند  
 او به قلب انسان گرفت و قرار انسان مثل پايهای خود  بر بر زمیر  برخاست و شد و كنده
دوم اينك  و   ۵شد   داده  در و شد بلند خود  طرف  يک بر و  بود  خرس  مثل   حیوان 

 
1-  : ی

 . 36 –  31األصحاح الثای 
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 گوشت بسيار و گفتند: برخیر   چنیر   وی را و بود دنده سه هايشدندان ميان در دهانش
 پرنده داشت بال چهار پشتش بر كه بود  پلنگ  مثل اينک و نگريستم آن از بعد   ۶بخور  

 رؤياهای در آن از بعد  ۷شد   داده او به سلطنت و داشت رس چهار اين حیوان وحیسی  و
و كه چهارم وحش  اينک و كردم نظر شب زورآور و  مهيب هولناک   و بود  بسيار 
بزرگ دندان پاهایش   و  كرد م پاره پاره  و خوردم را  مانده باقی  و داشت  آهنیر   های  با 
  ۸داشت   شاخ او ده  بودند، فرق داشت و او  از قبل وحوشی كه یو با همه نمود م پايمال
 و برآمد ديگری كوچک شاخ آنها ميان از اينک كه نمودمتأّمل م هاشاخ اين در پس
شاخ، چشمای    اينک اين و شد كنده ريشه از های اولشاخ آن از  شاخ سه رويش پيش
آمیر   سخنان به دهای  كه و انسان چشم مانند م تكیر

ّ
 بود، داشت   متكل

كنت آري أنه وضتعت عروش وجلس القديم األيام لباسته أبي  كالالو وشتعر رأسته كالصتوف النقي  
وبكراتته نتار متقتدة * نهر نتار جرل وخرج من قتدامته. ألوف ألوف تختدمته وربوات  وعرشتتتتته لهيتب نتار  

ربوات وقوف قتدامته. فجلس التدين وفتحتت األستتتتتفتار * كنتت أنظر حين أان من أجتل صتتتتتوت الكلمتات 
ا بتاقي   العظيمتة التي تكلم بهتا القرن. كنتت أرل إلى أن قتتل الحيوان وهلتج جستتتتتمته ودفع لوقيتد النتار * أمتا

فنزع عنهم ستتلطانهم ولكن أعطوا طول حياة إلى زمان ووقت * كنت أرل في رال الليل وإاا الحيوانات  
مع ستحب السماء مال ابن إنسان أتى وجاء إلى القديم األيام فقربوه قدامه * فأعطي سلطاناً ومجداً وملكوتاً  

ا أنا      ينقر  *  لتتعبد له كل الشتعوب واألمم واأللستنة. ستلطانه ستلطان أبدي ما لن يزول وملكوته ما أما
دانيال فحزنت روحي في وستط جستمي وأفزعتني رال رأستي * فاقتربت إلى واحد من الوقوف وطلبت  

 منه الحقيقة في كل هاا. فاخبرني وعرفني تفسير األمور * 

 برف مثل لباسش فرمود.  جلوس االيامقديم و شد برقرار هاكرش تا كردم نظر م و  ۹
 ملتهب آتش هایشو چرخ های آتششعله او عرش پاک و شمپ مثل موی رسش و سفيد
ون روی او پيش از جاری شده، آتش نهری از  ۱۰بود    خدمت را او هزار آمد. هزاران  بیر
ها شد و برپا بودند. ديوان وی ايستاده حضور به كرور كرورها و كردندم  گشوده دفیی

ی كه سخنان سبب به كردم نظر آنگاه ۱۱گرديد  آمیر 
ّ
 نگريستم گفت. پسم شاخ آن تكیر

 اما  ۱۲تسليم شد   مشتعل آتش به گرديده، هالک   او  جسد و شد  كشته وحش آن تا
زمای    به ایشان داده شد، تا   درازی عمر لكن گرفته شد، ايشان از وحوش، سلطنت ساير

ل و نگريستم رؤيای شب در  ۱۳و وقنی  
َ
 نزد  و آمد آسمانابرهای   با انسان پش اينک َمث

 او به ملكوت و جالل و سلطنت و  ۱۴وی آوردند   حضور به را او و رسيد االيام قديم
 سلطنت او نمايند. سلطنت خدمت را او هازبان و هااّمت و هاقوم جميع تا شد داده

 جسدم در دانيال من روح اما  ۱۵شد   نخواهد زايل ملكوت او و است  زوالیر  جاودای  و
ين يگ از به و  ۱۶ساخت   مضطرب مرا رؤياهای رسم و شد مدهوش  نزديک شده، حاض 
 برایم بيان را امور تفسیر  نموده، تكلم  من به پرسيدم. او وی  از را همه امور اين  حقيقت 

 كرد  
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ا قتديستتتتتوا العلي فيتأختاون   ها ء الحيوانتات العظيمتة التي هي أربع ملوج يقومون على األر  * أمتا
المملكتة ويمتلكون المملكتة إلى األبتد وإلى أبتد ا بتدين * حيندتاء رمتت الحقيقتة من جهتة الحيوان الرابع التاي 

كل وستحق وداس الباقي برجليه *  كان مخالفاً لكلها وهادالً جدااً وأستنانه من حديد وأظفاره من نحاس وقد أ
وعن القرون العشتتترة التي برأستتته وعن ا خر الاي طلع فستتتقطت قدامه االاة وهاا القرن له عيون وفم  
متكلم بعظادم ومنظره أشتتتتد من رفاقه * وكنت أنظر وإاا هاا القرن يحارب القديستتتتين فبلبهم حتى جاء 

 ت فأمتلج القديسون المملكة * القديم األيام وأعطي الدين لقديسي العلي وبلغ الوق

 از كه باشندم پادشاه  است، چهار  چهار ايشان  عدد  عظيم كه وحوش  اين كه  ۱۷
ت مقدسان اما  ۱۸برخاست   خواهند زمیر   سلطنت حض  و خواهند را  اعیل   گرفت 

 كه داشتم آرزو آنگاه  ۱۹بود   خواهند متّضف ابداآلبدین تا و  ابد به تا را مملكت
 و هولناک بود بسيار و  ی ديگرانهمه مخالف كه چهارم  ی وحشربارهد  را  امر  حقيقت 
 با و كرد م پاره پاره و خورد م را و سايرين داشت های برنجیر  چنگال و های آهنیر  دندان

 را ديگری آن و بود  او رس بر كه را شاخ ده  كيفّيت و  ۲۰نمود، بدانم  م پاهایش پايمال
 سخنان  كه دهای  را  و چشمان  شاخ  كه افتاد، يعن  آن  شاخ سه او  روی  پيش و برآمد كه

آمیر  م
ّ
 و كردم مالحظه پس  ۲۱بود   ترسخت رفقايش از او نمايش و داشت  گفتتكیر
سان با شاخ اين

ّ
 و آمد االيام قديم حين  كه تا ۲۲يافت  استيال ايشان بر كرده، جنگ مقد

به سان داوری 
ّ
ت مقد تسليم حض  رسيد و شد  اعیل  سان كه زمای  

ّ
 به را ملكوت مقد

 آوردند   تّضف

ا الحيوان الرابع فتكون مملكة رابعة على األر  مخالفة لستتتتادر الممالج فتأكل األر    فقال هكاا أما
كلها وتدوستتها وتستتحقها * والقرون العشتترة من هاه المملكة هي عشتترة ملوج يقومون ويقوم بعدهم آخر 

ملوج ويتكلم بكالم ضتتتتتد العلي ويبلي قتديستتتتتي العلي ويظن أنته يبير    وهو مختالف األولين ويتال االاتة
األوقات والستتنة ويستتلمون ليده إلى زمان وأزمنة ونصتتف زمان * فيجلس الدين وينزعون عنه ستتلطانه  
ليفنوا ويبيدوا إلى المنتهى * والمملكة والستتلطان وعظمة المملكة تحت كل الستتماء تعطى لشتتعب قديستتي  

 . (1)ت أبدي وجميع السالطين إياه يعبدون ويطيعون * إلى هنا نهاية األمر( العلي. ملكوته ملكو

با   و بود  خواهد زمیر   بر چهارم، چهارمیر  سلطنت گفت: اما وحش چنیر   او پس  ۲۳
سلطنتهمه خواهدی  متفاوت  جهان و بود  ها  پايمال   را آن و خورد  خواهد را تمام 

 خواهند كه باشندم پادشاه ده مملكت، شاخی اين  ده  و  ۲۴كرد   خواهد  پاره پاره  نموده،
 سه و  بود  خواهد اولیر   مخالف او  و برخاست خواهد ايشان از بعد ديگری و برخاست 
را    سخنان  و   ۲۵افكند   خواهد زير به پادشاه 

ّ
ضد ت بر  خواهد حض   و گفت اعیل 

سان
ّ
ت مقد را حض  ايع و هازمان نمودن  تبديل قصد و ساخت  خواهد ذليل اعیل   رسی

  ۲۶شد   خواهند تسليم او دست به زمان نصف و زمان دو ایشان تا زمای  و و نمود  خواهد
سلطنت شد خواهد برپا ديوان پس  تلف و تباه انتها به تا را  آن گرفته، او از  را او و 
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 به ها استتمام آسمان زير مملكنی كه حشمت و سلطنت  و ملكوت و   ۲۷نمود   خواهند
سان قوم

ّ
ت  مقد  و جميع جاودای  است  ملكوت او  ملكوت كه شد  خواهد اعیل داده  حض 

او فقط  امر  ۲۸نمود   خواهند اطاعت  و  عبادت را ممالكت   اينجا به تا  انتهای 
 . (1) است....«

واألستد وله جناحان يرمز إلى اإلمبراطورية اإلنجليزية التي قامت في أوربا وشتعارها هو األستد وله  
ا   ا الحيوان  جناحان، وأما ، أي قتل كاير من الناس ...... أما ًّ الدب فهو شتتتعار الستتتوفيت، وأكل لحماً كايراً

الرابع التاي من الحتديتد فهو اإلمبراطوريتة األمريكيتة التي داستتتتتت ا ن كتل األر  وهيمنتت على كتل  
 األر  بالسالح والمال.

ی   قد  با  شیر اروپا  در  دارد كه  انگلستان  اطوری  امی  به  بال اشاره    شسمبل  و علم كرد  دو 
ی   بال مشیر دو  خرس  باشد.  با  منماِد  اّما  زیادی  است كه گوشت  یعن   شوروی  خورد 

است را كشته  زیادی  چهارم  . مردمان  حیوان  ویل  استکه  ...  آهن  آمریكا   ، از  اطوری    امی 
و آن را لگد کوب    كه با اسلحه و ثروت به همه جای این دنیا تسلط پیدا كرده است  باشد م
 .   د کنم

ا قديم األيام فهو اإلمام المهدي   ، ونهاية أمريكا كما قال دانيال تدفع لوقيد النار إن شاء  .)ع( أما

ا امام مهدیال قدیم  نهایت    )ع(ّیام همان  دانیال گفته است، در  است و همان طور که 
 آمریکا در آتش خواهد سوخت، ان شاء هللا. 

يأتون في القيامة الصتتبرل وهي حستتاب وعااب    )ع(وإيليا والخضتتر    عيستتیو )ع( واإلمام المهدي  

 ونقمة على الظالمين، فهل يص  العااب والنقمة قبل اإلناار ؟ فمن المنار ؟

حساب،    قیامنی که  ؛آیند در قیامت صغری م  )ع(عییس و ایلیا و خض   و  )ع(امام مهدی 
  ؟ درست استدادن، هشدار    قبل از و نقمت آیا عذاب    . ظالمان  ایاست بر   و نقمنی   عذاب
   دهنده كیست؟پس بیم

يبشتر وينار الناس بين أيديهم، أي قبل ظهورهم، ويكفي هاا من    )ع( بد أن يكون هناج رستول منهم  
 التوراة لالختصار.

باید فرستاده ایشان پس  از ظهور  تا مردم    )ع(ای  قبل  این  را  باشد  بیم و بشارت دهد. 
 اق  است.  اختصار از تورات كمقدار به 
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 في اإلنجیل. ثالثاً :

( وستتوف تستتمعون بحروب وأخبار حروب  ٦إنجيل متى األصتتحاح الرابع والعشتترين : )......... )
( فمتى نظرتم رجستتتتة الخراب التي قال عنها دانيال النبي قادمة في المكان المقدس .......  ۱٥.......... )

ق ويظهر إلى ( ولكن ألجل المختارين تقصتتتتر تلج األيام ... ألنه كما أنا البرق يخرج من المشتتتتار٢٢)
المبارب هكاا يكون أيضتتاً مجيء ابن اإلنستتان .... وللوقت بعد ضتتيق تلج األيام تظلم الشتتمس والقمر    

 يعطي ضوءه .... (.

 سّوم: در انجیل  
... . ها را خواهید شنید ها و اخبار جنگو جنگ ۶و ... بیست و چهارم: » بابانجیل منی 

دانیال ننر گفته شده و در مكان مقدس موجود  زبان  ه  ویرای  را كه ب  پس چون مكروه  ۱۵
كه    ... زیرا همچنان . روزها كوتاه خواهد شد  خاطر برگزیدگان آن ه بویل  ۲۲... . است ببینید 

ق مشی از  مغرب  ها برق  به  تا  شده  نیر     پش آمدن  شود  ظاهر م  ها ساطع  چنیر   اینانسان 
 «. ... . و ماه نور خود را ندهد گردد   کم آفتاب تاریایا آن مصیبت  از  بعد ... و بود. خواهد 

، كما اكرها الرستول محمد واألدمة  )ع(   عيستیوفي هاا األصتحاح عالمات القيامة الصتبرل ياكرها  

،...... ورجستتتتة الخراب )أمريكا( .... والمهم أناه عبار عن بداية  (1)، حروب وكستتتتوف وخستتتتوف  )ع(
في الج الزمان يكون العراق،  )ع(   عيستتیظهوره من المشتترق إلى المبرب، والمشتترق نستتبةً إلى مكان  

والبرق التتاي خرج من المشتتتتترق وظهر في المبرب هو إبراهيم، حيتتث خرج من العراق وظهر في 
 األر  المقدسة.

خدا كه رسول    طور   كند هماننشانه های قیامت صغری را ذكر م  )ع(یس، عیبابدر این  
ت محمد ، ماهها اند، جنگذكر كرده  )ع(و ائمه  )ع(حض 

ی
 ، خورشید گرفتگ

ی
و  ...  . (2) گرفتگ

ق به سمت مغرب  . مكروه ویرای  )آمریكا( ... مّهم این است كه وی در آغاز ظهورش از مشی

ق نسبت به    كند و حركت م باشد، و نوری كه از در آن زمان عراق م  )ع(مكان عییس مشی
ق خارج و در مغرب ظاهر شده ابراهیم است كه از عراق خارج و در رسزمیر  مقدس   مشی

 . ظاهر شده است

عن يوحنا )يحيى(: بأنه إيليا، أي َماَل إيليا )ولكني أقول لكم أنا إيليا قد جاء ولم    )ع(   عيستتتیوقد قال 

كل ما أرادوا. كالج ابن اإلنستتان أيضتتاً ستتوف يتألم منهم حينداء فهم التالميا أنه قال يعرفوه بل عملوا به  
 .(3)لهم عن يوحنا المعمدان( 

 
ی  -1 ی ذكرها الننر

. وقد ذكر الكث )ع(وآله الطاهرين  )ص( راجع عالمات الظهور النی ی مصادر المسلمیر 
یر منها السيد أحمد الحسن  ق 

ی كتاب العجل: ج
 فراجع.  2)ع( ق 

بسیاری از    )ع(در منابع مسلمانان مراجعه نمایید. سید احمد الحسن   )ع(و اهل بیت طاهر او  های ظهور که پیامیر به عالمت   - 2
 اند. توضیح داده   2ی گوساله جلد آنها را در کتاب فتنه 

ی األصحاح السابع   -3
. إنجيل منی  عشی
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( گفته كه او ا   ی درباره  )ع(و عییس   لیا یا مَ ییوحنا )یحنر
َ
به شما  یل اکنون  و»   ؛ لیا استیل اث

به د با وی انجام دادند.  لیا آمده است و او را نشناختند بلكه آنچه خواستنیگویم كه ام
شاگردان دریافتند كه  گویا    . پش انسان نیر  از ایشان آزار و اذیت خواهد دید همیر  صورت  

 . (1) «... . گفتیشان سخن مه ابتعمید دهنده یحنر  یدرباره

: )وإن أردتم أن تقبلوا فهتاا هو إيليتا المزمع يتأتي من لته أانتان للستتتتتمع )ع( عن يوحنتا    عيستتتتتیوقتال 

 .(2)فليسمع( 

ایلی»:  فرماید ميوحنا    یدرباره  )ع(عییس ااگر خواستید قبول كنید این همان  که  ست  ا 
 . (3) «، هر كه گوش شنوا دارد بیاید و بشنود انتظار آمدنش وجود دارد 

وإيليا والخضتر، وخروجه من    عيستیومن معه، وهم   )ع( لاا فإنا الرستول الاي يرستله اإلمام المهدي 

بهتاا المعنى، كمتا أنا خروج يوحنتا كتان يماتل خروج   )ع(   عيستتتتتیالعراق، يمكن أن يقتال عنته أنته خروج  

: )ع(   يستتتتیعإيليا في مرحلة معينة ويمكن أن يكون هاا الرستتتتول من أمة أخرل، بل هو كالج كما قال 

 .(4))لالج أقول لكم إنا ملكوت   ينزع منكم ويعطي ألمة تعمل أاماره( 

عییس و ایلیا  یعن   كه با او هستند  کسای   و    )ع(ای كه امام مهدی فرستادهخروج  بنابراين  
عراق    ،فرستند م  )ع(و خض   بود از  و  خواهد  ،  م،  معن  این  به  او  توان  خروج  را  خروج 
مشخص بیانگر خروج ایلیا   یمرحله  کخروج یوحنا در یگونه که    هماندانست،    )ع(عییس

 
ّ
»از  فرماید: م )ع( كه عییس   ت دیگری باشد همانطور بود و ممكن است این فرستاده از مل

اش  و به اّمنی كه به ثمره  شود گویم كه ملكوت خداوند از شما گرفته مبه شما م  این رو 
 . (5)«عطا خواهد شدکند،  عمل م

: )لالج كونوا أنتم أيضتاً مستتعدين ألناه في ستاعة   تظنون يأتي ابن اإلنستان فمن هو  )ع(   عيستیوقال  

العبتد األمين الحكيم التاي أقتامته ستتتتتيتده على ختدمته ليعطيهم الطعتام )أي العلم والمعرفتة والحكمتة( في حينته  
 .(6)طوبي لالج العبد الاي إاا جاء سيده يجده يفعل هكاا(

برید پش انسان  زیرا در ساعنی كه گمان نم  ؛باشید آماده  شما نیر   : »پس  فرمود   )ع(عییس  و 
هايش طعام تا بر بندهاست  پس آن غالم امیر  دانا كیست كه آقایش او را تعيیر  كرده    . آید م

 
 انجیل منی اصحاح هفدهم.  - 1
2-  .  األصحاح الحادي عشی
 اصحاح یازدهم.  - 3
ون.  -4 ی األصحاح الحادي والعشی

 منی
: اصحاح بیست و یکم.  - 5  منی
ون.  -6 ی األصحاح الرابع والعشی
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به حال آن غالم كه چون    . )يا همان علم و معرفت و حكمت( دهد  اين حال خوشا  در 
 . (1) «مشغول یابد یر چنیر  كار آقایش آید او را د 

وإيليتا    عيستتتتتیفمن هو هتاا العبتد األمين الحكيم ؟ إ ا أن يكون رستتتتتو ً من اإلمتام المهتدي ومن  
 .)ع(والخضر

 ؟)ع(ایلیا و خض  ،  عییس  ،امام مهدی  ای از جانبجز فرستاده كیست؟  این غالم امیر  دانا 

ا ا ن فأنا ماضتتي للاي عيستتیوقال   أرستتلني وليس أحد منكم يستتألني أين تمضتتي ولكن ألني  : ) وأما
ه خير لكم أن انطلق ألنته إن لم انطلق   يتأتيكم   قلتت لكم هتاا قتد مأل الحزن قلوبكم لكن أقول لكم الحق إنتا

ا  ي، ولكن إن اهبت أيرستله إليكم ومتى جاء ااج يبكت العالم على خطيدة وعلى بر وعلى دينونة؛ أما عزا المي
ا على دينونة  على خطيدة فأل ا على بر فألني ااهب إلى أبي و  ترونني أيضاً؛ وأما نهم   يامنون بي؛ وأما

 .(2)فألن رديس هاا العالم قد دين( 

سد من از شما كیس از و  رومم ی خودفرستنده نزد اآلن  اّما ۵»فرمود:    )ع( عییسو    نی 
 من و  ۷است   شده غم ُپر از شما دل گفتم، شما به را  اين چون  وليكن   ۶روی  م كجا به
  نروم اگر زيرا بهیی است؛  برای شما من رفیی   كه گويمم راست  شما به

ّ
 نزد  دهندهتسیل

 گناه بر را جهان آيد، او چون و  ۸فرستم  م شما نزد  را او بروم اگر آمد. اما نخواهد شما
و    ۱۰آورند  نم ايمان من  آنها به زيرا گناه؛ بر اما  ۹نمود   خواهد ملزم  داوری  و  عدالت و
 بر و اّما  ۱۱ديد   نخواهيد مرا ديگر و رومم خود  پدر نزد  كه سبب آن عدالت، از بر اما

 . (3) است« شده حكم جهان  اين رئيس بر كه آن رو از داوری،

ي الاي يرستتتل ؟ ومن هاا الاي يبكت العالم على خطاياهم وتكايبهم األنبياء والرستتتل   عزا فمن هاا المي
وقتلهم، وعلى تركهم حق األنبياء ووصتتتاياهم، وعلى تضتتتيعهم حظهم في القيامة الصتتتبرل، وخا نهم  

ألقول لكم ولكن    : )إنا لي أمور كايرة أيضتاً  )ع(   عيستی، وقال  )ع( رديس هاا العالم وهو اإلمام المهدي  

ا متى جاء ااج روح الحق فهو يرشتدكم إلى جميع الحق ألنه   يتكلم من   تستتطيعون أن تحملوا ا ن، وأما
 .(4)نفسه بل كل ما يسمع يتكلم به ويخبركم بأمور كايرة الج يمجدني ألنه يأخا مما لي ويخبركم( 

 
ّ

تسیل ماین  فرستاده  فردی كهدهنده كه  این  و  ب  شود كیست؟  را  جهان  جهت  اهل  ه 
هايشان  گناهانشان و تكذیب انبیا و رسوالن و قتل آنان و نپذیرفیی  حقیقت انبیا و وصّيت

یعن   به رئیس این جهان    شانحرمنی یر ی آنها در قیامت صغری و  برای ضایع کردن بهرهو  
مهد م  )ع(ی امام  توبیخ  و  عییس  ،كند رسزنش   بسيار و  ۱۲»:  فرماید م  )ع(کیست؟ 

 
 اصحاح بیست و یکم.  - 1
2-  .  إنجيل يوحنا اإلصحاح السادس عشی
 انجیل یوحنا اصحاح شانزدهم.  - 3
4-  .  إنجيل يوحنا اإلصحاح السادس عشی
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ديگر های  به دارم نیر   چیر  راتحّمل طاقت بگويم، ویل اآلن شما که  ویل    ۱۳نداريد   شان 
 از كه زيرا كرد  خواهد هدايت راسنی  جميع به را شما آيد، راسنی  روحی  يعن   او هنگام که

لم خود 
ّ
بسیاری   امور از و خواهد گفت سخن است شنيده آنچه فقط به بلكه كندنم تك

آِن  زيرا داد  خواهد جالل مرا او  ۱۴اد  د  خواهد خیر  شما به از   خواهد است من آنچه 
 . (1)داد« خواهد خیر  شما به و گرفت

العلم ســبعة وعشــرون حرفاً، فجمیع ما جاءت بك الرســل حرفان، فلم ، قال: ))ع( وعن أبي عبد    

والعشــرین حرفاً، فبثها في الناذ یعرْ الناذ حتى الیوم غیر الحرفین، فاذا قام قائمنا أخرج الخمســة  
 ً  . (2)( وحم يلیها الحرفین، حتى یبثها سبعة وعشرین حرفا

  یحرف دارد و همه  بیست و هفتكه فرمود: »علم  است  روایت شده    )ع( د هللا از ابو عب
ی كه انبیا آورد  ی  این  مردم تا امروز جز    ،ند دو حرف استاهآن چیر  دو حرف از علم چیر 

را   و آنکند خارج منیر   را حرف دیگر علم  بیست و پنج كند   ظهور  پس اگر قائم، . دانند نم
حرف علم    بیست و هفت پیوندد تا  نیر  به آن مرا  كند و این دو حرف  بیر  مردم منتشی م

 . (3) شود«منشیی بیر  مردم 

ففي رايا يوحنا    وأظن ما تقدام وإن كان مختصتتراً يكفي لمن يطلب الحق والحقيقة، وإاا أردِت المزيد 
 الالهوتي الكاير لمن يطلب الحقيقة، لم أتعر  له لالختصار. 

و م  فكر  برای كیس كه طالب حق  ویل  بود  هر چند مختض  دادم  توضيحایی كه    كنم 
باشد  است كاق   ر   . حقیقت  در  خواستید  ى  بیشیی توضیحات  یوحناؤ اگر  الهویی    ییای 

و  دارد  است وجود  برای كیس كه طالب حقیقت  بسیاری  از    مطالب  اختصار  من جهت 
 . کنمضف نظر مان شآوردن

، وقالوا:  (4)قالوا: ) أ من الناصتترة يخرج شتتيء صتتال  ( )ع(   عيستتیوأاكرج أنا اليهود لما بعث    

، وقالوا: )وهل المستتتتي  من الجليل يأتي ألم يقل الكتاب إنه من  (5))فتش وانظر إنه لم يقم نبي من الجليل(
  .(6)نسل داوود من بيت لحم القرية التي كان داوود فيها يأتي المسي ( 
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مبعوث شد، یهود گفتند: »آیا از ناضه چیر  صالیح    )ع(شوم هنگام که عییسیادآور م
م نبوده    (1) شود؟«خارج  جلیل  از  ی  پیغمیر هیچ  ببینید که  و  »تحقیق کنید  و گفتند: 
آید؟ آیا کتاب نگفت که او از نسل داوود از  و گفتند: »و آیا مسیح از جلیل م  (2) است«

 . (3)آید؟«بیت لحم است؟ مسیح از روستایی که داوود در آن بوده است، م

ي التوراة مكتوب: )توكل عليا بكل قلبج و  تعتمد  وأخيراً نصتيحتي لِج أن تتدبري هاه الكلمات ... ف
على فهمج في كل طريق اعرفني وأنا أقوم ستتتبيلج، و  تحستتتب نفستتتج حكيماً، أكرمني وأدب نفستتتج  

 بقولي(.
 أحمد الحسن

.... در تورات  نیک بیندییسی نصیحت من به شما این است كه در این سخنان    انتها در    و 

ت»  : آمده است به من  قلبت  تمام  اندیشهبا  به فهم و  و  ل كن 
ّ
در  مكن  اعتماد   خود   یوک  .

. خود را حكیم مپندار، مرا گرام  داد  خواهم  نشان  تو   به  را  راه  من   و  بشناس   مرا   ها راه  ی همه

 «. بدار و خودت را با سخن من تأدیب نما 
 احمد الحسن

ویی مسلط شده باشد؟ : ۱۶پرسش   آیا ممکن است بر شما نیر

ممكن أن تكون هناج قول تستتيطر على القول الواهمة في الالشتتعور عندج، تبث لج   :۱٦الستتاال/  
 هاا اإلحساس ؟ 

reta jorj -  ق  .   هـ ١٤٢٦  /ربیع األول   /٢٥  - امرأة مسیحیة 

ویی بر قدرت ذهن شما تسلط پیدا  آيا ممكن است كه در وجود شما   کرده و در شما  نیر
 چنیر  احساش به وجود آورده باشد؟ 

Reta Jorj - ـه ق  ۱۴۲۶ربیع األول  ۲۵ - زن مسییح 

 .بسم   الرحمن الرحيم، والحمد هلل رب العالمين الجواب:

: )الاي من   يستتمع كالم   لالج أنتم لستتتم تستتمعون ألنكم لستتتم من  . فأجاب  )ع(   عيستتیقال  

أجاب يستوع، أنا ليس بي شتيطان ولكني أكرم    وقالوا له ألستنا نقول حستناً إنج ستامري وبج شتيطان.اليهود  
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أبي وأنتم تهينونني لستتتتتت أطلتب مجتدي يوجتد من يطلتب ويتدين، الحق الحق أقول لكم إنا كتان أحتد يحفظ  
  .(1)كالمي فلن يرل الموت إلى األبد( 

 حمد الحسنأ

 : پاسخ
 والحمد هلل رب العالمیر   الرحمان الرحیم  م هللا بس

كالم  از این رو  شنود. شما  كیس كه از خدا باشد، كالم خدا را م  ۴۷»فرمود:    )ع(عییس
تو قوم یهود در پاسخ گفتند: آیا خوب نگفتیم كه    ۴۸از خدا نیستيد. که  شنوید  خدا را نم

لكن پدر خود را    ،در پاسخ گفت: من دیو ندارم  یسوع  ۴۹دیو داری.    کسامری هسنی و ی
كیس    یلنیستم ورا طالب    خودم  من مجد   ۵۰سازید  حرمت مدارم و شما مرا یر حرمت م

گویم كه اگر كیس  حقیقت را به شما محقیقت،    ۵۱  . كند طلبد و داوری مهست كه م
 . (2)«تا ابد مرگ را نخواهد دیدکند كالم مرا حفظ  

 احمد الحسن
 واالی شما است. این نشانه  : ۱۷رسش پ

ی
 ی روح اخالق

آمل أن   تنزعو من كالمي، وآستفة إاا بدرت من أستدلتي شتيء يستئ األدب، وأكرر    :۱٧الستاال/  
شتتتتتكري وامتنتاني على اهتمتامتج، فهتاا دليتل على روح أخالقتج العتاليتة، في رعتايتة األب وا بن وروح  

 القدس.

reta jorj - ق   .  هـ  ١٤٢٦ / ربیع األول  / ٢٥ -  امرأة مسیحیة 

هایم جانب ادب رعایت  در سؤال از اینکه و نشده باشید من ناراحت سخنان امیدوارم از 
 از شما    است،  نشده

ً
 گزارم  سپاسمتأسفم. مجددا

ّ
ت گذاشتید و عنایت فرمودید  كه بر من من

 ! روح القدس و پدر، پش در پناه   . ستا  واالی شما  اخالقی روح  یو این نشانه
Reta Jorj - ـه ق  ۱۴۲۶ربیع األول  ۲۵ - زن مسییح 

 .بسم   الرحمن الرحيم، والحمد هلل رب العالمين الجواب:

ولكني حزين ألجلكم، فقد تهتم يا أهل األر  في صتتتحراء المادة، كما تاه بنو إستتتراديل    …  أنزعو  

 في صحراء سيناء.

 أحمد الحسن

 : پاسخ
 

 إنجيل يوحنا األصحاح الثامن.  -1
 انجیل یوحنا: اصحاح هشتم.  - 2
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 الرحمان الرحیم  والحمد هلل رب العالمیر   م هللا بس
نم است؛ ...  . شومناراحت  شما  خاطر  به  من  ناراحنی  در    ویل  زمیر   اهل  اى  شما  زيرا 

ارسائيل در صحراى سينا رسگردان  گونه كه قوم بن    ايد همانشده  صحراى ماديات رسگردان
 شده بودند. 

 احمد الحسن

****** 

 چطور امام شما به شما نیاموخته من گ هستم و تحصیالتم چقدر است؟!  : ۱۸پرسش 

 تحية طيبة إلى السيد أحمد الحسن ... السالم عليكم :۱٨الساال/ 

وممتنة  هتمامج بي ... ولكن حيرني شتيء مهم، وهو أنج تريد  وصتلتني جميع أجوبتج، وأنا شتاكرة  
معرفة مستتتتواي الدراستتتي والديني، وأنت القادل: )أنا اعرف باإلنجيل من أهله والتوراة وقرآنكم ...الا(  

بمن أنتا ومستتتتتتواي التدراستتتتتي لكي تابتت ألماتالي حقيقتة متا تقول، فمتا هو   فكيف   يعلمتج إمتامتج ... ؟؟؟
 فادق تقديري وحباي واحترامي, فليرعاج الرب ويحرسج.الجواب ؟؟؟ مع 

reta jorj -   ق   .  هـ  ١٤٢٦ / ربیع األول  / ٢٣ -  مرأة مسیحیةا 

 سالم علیكم   ... . درود بر سید احمد الحسن
ویل   .... اینكه به من توّجه فرمودید   هایتان را دریافت كردم، متشكر و ممنونم از تمام پاسخ

ان  خواهید سطح تحصیالت و  اینكه شما ماست؛  مهم باعث تعجب من شده  موضوع   میر 
  دانمانجیل م  ،مسیحیانبهیی از  من  »ید  یگو كه شما م  را بدانید در حایل به دین  من  پایبندی  

م بهیی  شما  از  را  قرآن  و  تورات  همچنیر   شما    «... دانم. و  به  شما  امام  است كه  چگونه 
هستم و تحصیالتم چقدر است تا حقیقت  چه کیس  دای  كه من  تا ب  ....؟ نیاموخته است
ام   ید؟! به امثال من نشان ده   د گوییآنچه را كه م پاسختان چیست؟ با تشكر فراوان و احیی

ی تقدیم و 
 در امان خدا باشید.  . من به شما  دوسنی

reta Jorj - ـه ق  ۱۴۲۶ربیع األول  ۲۳ - زن مسییح 

 .الرحيم، والحمد هلل رب العالمينالجواب: بسم   الرحمن 

ا نفستته فما  )وكالج راستتاء الكهنة أيضتتاً وهم يستتتهزدون مع الكتبة والشتتيوخ قالوا خلص آخرين وأما
يقدر أن يخلصتها إن كان هو ملج إسراديل فلينتتتتتتزل ا ن عن الصليب فنامن به، قد اتكل على   فلينقاه  

 ا ن إن أراده(.
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يجهل أنا في يمينه عصتى ؟ فكيف باهلل ستبحانه ؟ فلمااا ستأله ما   )ع( وهل كان من ينظر إلى موستى  

 تلج بيمينج يا موسى ؟

 أحمد الحسن

 : پاسخ
 الرحمان الرحیم  والحمد هلل رب العالمیر   م هللا بس
 كاتبان و شیوخ با مسخر به همراه  و همچنیر  رؤسای كاهنان » 

ی
گفتند، دیگران را نجات    گ

یر   ی، باید حاال از صلیب پااگر او پادشاه یهود است  ؛ ات دهد داد ویل قادر نبود خود را نج
 .    «اگر از او بخواهد باید او را نجات دهد ،به خدا توكل كرد  . بیاید تا به او ایمان بیاوریم

خداوند سبحان چطور؟    ؟عصا دارد در دستش    د دان آيا نمرا ببیند    )ع( اگر کیس موش
 موش؟پس چرا پرسید: در دست چه داری، ای 

 احمد الحسن

****** 

 هسنی یا فرزند او؟  )ع(آیا شما ویّص امام مهدی : ۱۹پرسش 

 : السالم عليكم ورحمة   تعالى وبركاته۱٩الساال/ 

 ؟ أتمنى لو تتفضلون علينا بإيضاح أكار من مسألة، وهي: أنتم وصي اإلمام أم ابن له

 ق  .  هـ   ١٤٢٦  / صفر / ٢٢ - فایز العراقي

 تعایل وبركاته ة هللا  ورحمسالم علیكم 
جانشیر  امام  ویّص و  : آیا شما  بیان نمایید تر  واضحو این مسأله را  يد  یامیدوارم لطف بفرما
 هستید یا فرزند او؟ 

 
ی
 ـه ق  ۱۴۲۶  ر صف ۲۲ - فایز العراق

 السالم عليكم ورحمة   وبركاته، الجواب: بسم   الرحمن الرحيم

إنا الستتيد أحمد الحستتن هو رستتول اإلمام المهدي محمد بن الحستتن )عليهما الستتالم( إلى الناس كافة،  
، كما جاء في الخبر أنا بعد المهدي ااني عشر  )ع( وكالج هو أول أوصياء المهدي ا اني عشر بعد وفاته  
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إلمام المهدي هو جداه، ويص   ، أي إنا ا)ع( ، وإنا الستيد أحمد الحسن هو من ارية اإلمام المهدي (1)مهدياً  

القول أنا الستتيد أحمد الحستتن هو ابن اإلمام المهدي، أي من نستتل اإلمام المهدي، وأن أجداد الستتيد أحمد 
مكن   له  -الحستن بينه وبين اإلمام المهدي كلهم ليستوا على قيد الحياة إ ا اإلمام محمد بن الحستن نفسته  

 أناه ابنه. (ص )ول   ، كما يقال لمن ينتسب لرس-في أرضه 

 : پاسخ
 وبركاتهة هللا السالم علیكم ورحم،  الرحمان الرحیم  والحمد هلل رب العالمیر  م هللا بس

و  ی مردم  به سوی همه  )ع(امام مهدی محّمد بن الحسن   یسید احمد الحسن فرستاده
  همان   ؛شد بامبعد از وفاتش    )ع(امام مهدی  یگانهدوازده  یهمچنیر  اّولیر  ویص از اوصیا

ت مهدیاست  آمده  خیر  گونه كه در   سید    . (2)باشندمهدی م  دوازده  )ع(كه بعد از حض 
 او نیر  هست؛    )ع(احمد الحسن از نوادگان امام مهدی

ّ
این    باشد. م  یعن  امام مهدی جد

  ، است ویل منظور   )ع(شود سید احمد الحسن فرزند امام مهدیدرست است كه گفته م
باشد؛ همان طور که کیس که منتسب م  )ع(فرزند بالواسطه نیست بلکه از نسل امام مهد

هللا رسول  م  )ع(به  است.  باشد گفته  او  فرزند  الحسن  شود  احمد  سید  امام  اجداد  تا 
  )ع( مهدی

ی
 ، که خداوند در زمیر  تمکینش دهد.  )ع(اند غیر از امام مهدیوفات یافتههمگ

عند حدياه مع السيد أحمد الحسن كما ورد في    -بيتتتني    -مراراً يتلفظ بكلمة   )ع(  كما أنا اإلمام المهدي

تل  -أحد البيانات، حيث ورد   .(3)يمكنج البحث عنها في شريط البحث  -بني فديتج عجا

«بارها هنگام سخن گفیی  با سید احمد الحسن    )ع( همانگونه كه امام مهدی  َّ   عبارت »ُبن 
است؛ همان گونه که در یگ از بیانات ایشان این گونه روایت  آورده  م( را به زبان مک)پش 

 
ی عبد هللا الصادق )ع(، عن أبيه الباقر)ع(، عن أبيه زين العابدين )ع(، عن أبيه الحسیر  الشهيد  روى الشيخ الطوشی بس  -1 نده عن أیر

ی    )ع(، عن الننر
،...(    )ص( )ع(، عن أبيه أمیر المؤمنیر 

ً
 ومن بعدهم إثنا عشی مهديا

ً
قال: )... يا عیلی إنه سيكون بعدي اثنا عشی إماما

: ص   . 159، مختض بصائر الدرجات: ص 150غيبة الطوشی
ح األخبار عن عیلی بن الحسیر  )ع(، أنه قال: )يقوم القائم منا  

ی رسی
ی ق  ی النعمان المغریر

ی المهدي    -وروى القایص 
ثم يكون بعده    -يعن 

  اثنا عشی م
ً
ی من األئمة من ذريته    -هديا

ح األخبار:ج   -يعن  ی القرآن  400ص   3( رسی
. ولمعرفة المزيد راجع كتاب المهدي والمهديیر  ق 

ی حديث أهل البيت  
ها من إصدارات أنصار اإلمام المهدي)ع(. )ع(والسنة، المهديیر  ق   ، وغیر

از پدرش    )ع(از پدرش حسیر  شهید  )ع(زین العابدیناز پدرش    )ع(از پدرش باقر  )ع(شیخ طوش با سند خودش از امام صادق  - 2
ای عیل! بعد از من دوازده امام خواهد بود و بعد از ایشان، دوازده  از رسول خدا روایت کرده است که فرمود: »....    )ع( امیر المومنیر  

 . 159؛ مختض بصائر الدرجات: ص  150....«. غیبت طوش: صمهدی
ح االخبار    نعمان مغریر در رسی

کند )یعن  مهدی( سپس بعد  قائم از ما قیام م کند که فرمود: »روایت م   )ع( از عیل بن الحسیر  قایص 
ح االخبار: ج  از او دوازده مهدی خواهد بود )یعن  ائمه از فرزندانش( های  . جهت کسب اطالعات بیشیی به کتاب 400ص    3....«. رسی

 مراجعه نمایید.  )ع(، و سایر انتشارات انصار امام مهدی )ع(مهدی و مهدّییر  در قرآن و سنت، مهدّیون در حدیث اهل بیت
ی  -3

ی المیی  هو بيان الثورة الصادر ق 
ی العبارة المذكورة ق 

 ـه . ق  1224/ شوال/ 3البيان الذي ورد ذكره ق 
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است: » فدایت شوم عجله كنشده  بررش  توای   م  «. ... . پشم  آن  نوار صویی  از طریق 
 . (1) نمایید

 .)ع( منين بدعوة اإلمام المهدي وهو أول المهديين، وهو أول الما

 أنصار اإلمام المهدي

 مكن   له في األر  

مهدیّ  از  مهدی  اّولیر   دوازدهاو  اّولیر   ون  و  مهدیآورنده   ایمان گانه  امام  دعوت    )ع(به 
 باشد. م
 نصار امام مهدی  ا

 که خداوند در زمیر  تمکینش دهد

****** 

 )ع( در سفرش برای دیدار با حض   )ع(نکایی از داستان موش : ۲۰پرسش 

، في رحلة لقادي  )ع( في رحلة لقاده بالخضتر   )ع( كيف أستتطيع اإلفادة من قصتاة موستى    :٢٠الستاال/  

 ؟ )ع( بالمهدي 

 ق   .  هـ  ١٤٢٦ / ربیع األول / ٤  - عالء رزاق 

سفری دیدارمان  در    )ع( دیدار با خض  سفرش برای  در    )ع(توانم از داستان موش چگونه م
 مند شویم؟ بهره )ع(با امام مهدی 

 ـه ق ۱۴۲۶ربیع األول   ۴ - عالء رزاق

 بسم   الرحمن الرحيم الجواب:

الجواب موجود في الموقع في المكتبة: كتاب المتشتتتتابهات، الجزء الاالث مقتبس من جواب الستتتتاال  
  الرابع، الاي أجابه السيد أحمد الحسن كما في أدناه.

  صار األمام المهديأن

 مكن   له في األر  

 : پاسخ

 
 باشد. ـه .ق م  1224شوال  3ی صادر شده در ای که عبارت مذکور در آن روایت شده است بیانیه بیانیه  - 1
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 الرحمان الرحیمم هللا بس
سؤال پاسخ  كتاب متشابهات جلد سّوم برگرفته از  پاسخ در سایت مکتب موجود است:     

 در ذیل آن پاسخ داده است.  الحسن چهارم كه سید احمد  
 نصار امام مهدی  ا

 که خداوند در زمیر  تمکینش دهد

ا قصتة العال ا   )ع( ولزمان القادم   …… )ع( مع موستى   )ع( م  أما ستفينة وغالم وجدار تحته كنز أيضتاً، أما

 )ع( (، أي القادم  یظهر في ـشبهة لیـستبینفتعاب لتحفظ من الطواغيت ) )ع( الستفينة وهي ألصتحاب القادم  

ا البالم فيقتل؛ ألنا باطنه أستتتود ومصتتتاب بداء إبليس )لعنه  ( أنا خير منه  (1)  )ع(كما ورد عنهم   ، وأما
ا الكنز  (3))ع( يقتل أحد من يعملون بين يديه ومن المقربين منه    )ع( أنا القادم    )ع(، وقد ورد عنهم  (2) ، وأما

 .)ص(فيخرج من تحت الجدار ويبث في الناس وهو علم آل محمد 

، پش و دیواری که زیرش    )ع(در زمان قائم...  . )ع(با موش  )ع(عاِلم اما داستان   نیر  کشنی
قائم به اصحاب  متعلق  داشت. کشنی که  نیر  وجود خواهد  بود  است، معیوب   )ع(گنج 

بهه آشکار م)امان بماند:   شود تا از گزند طاغوتیان درم
ُ
، یعن     (گردد تا آشکار گرددبا ش

شود زیرا باطن   . اما پش، کشته م(4)آمده است  )ع(؛ که این معنا در روایات ائمه)ع(قائم
م( روایت    )ع(؛ از ائمه(5)سیاه دارد و به درد ابلیس لعنت هللا گرفتار است: )من از او بهیی

تش است را  کند و از مقّربیر  حض  یگ از کسای  که در کنار او کار م  )ع(شده است که قائم

 
ی عبد هللا الصادق )ع(   -1 ی شبهة ليستبیر  فيعلو ذكره ويظهر    يشیر )ع( إیل ما روي عن أیر

حيث قال للمفضل: )يا مفضل يظهر، ق 
أفواه المحقیر  والمبطلیر  والموافقیر  لتلزمهم الحجة بمعرفتهم به عیل أنه قد    أمره وينادي باسمه وكنيته ونسبه، ويكیی ذلك عیل

ه رسول هللا  
ّ
 وال كنية وال    )ع( قصصنا ودللنا عليه ونسبناه وسميناه وكنيناه وقلنا سمی جد

ً
وكنيته لئال يقول الناس ما عرفنا له اسما

، وهللا ليتحقق اإليضاح به وباسمه ونسبه وكنيته عیل ألس
ً
نتهم حنی ليسميه بعضهم لبعض كل ذلك للزوم الحجة عليهم، ثم  نسبا

ه  
ّ
هَ   )ع(يظهره كما وعد به جد ری

َ
ْو ك

َ
ِه َول

ِّ
ل
ُ
ينی ك

ِ
 الد

َ
یل ِهَرُه عَ

ْ
َحقِ ِلُيظ

ْ
ى َوِدينی ال

َ
ُهد
ْ
 ِبال
ُ
ه
َ
ْرَسَل َرُسول

َ
ِذي أ

َّ
َو ال

ُ
ی قوله عز وجل: ﴿ه

﴾  ق 
َ
ون

ُ
یك
ْ ُمشی
ْ
 ال

 . 3ص  53ار األنوار: ج ، بح179( مختض بصائر الدرجات: ص 
ی هللا آدم  -2 ٌ    يشیر )ع( لما قّصه هللا تعایل من قول إبليس عندما قاس نفسه بننر ْ یر

َ
 خ
ْ
ا
َ
ن
َ
اَل أ

َ
 ق
َ
ك
ُ
َمْرت
َ
 أ
ْ
 ِإذ
َ
ْسُجد

َ
 ت
َّ
ال
َ
 أ
َ
َعك

َ
اَل َما َمن

َ
)ع(: ﴿ق

﴾ األعراف:  ٍ
 ِمن ِطیر 

ُ
ه
َ
ت
ْ
ق
َ
ل
َ
اٍر َوخ

َّ
ی ِمن ن ِ

ن 
َ
ت
ْ
ق
َ
ل
َ
 خ
ُ
ه
ْ
 . 12ِمن

ی عبد    -3 ب  روي عن أیر هللا )ع(، أنه قال: )بينا الرجل عیل رأس القائم يأمره وينهاه إذ قال: أديروه، فيديرونه إیل قدامه  فيأمر بض 
: ص  ی

 خافه( غيبة النعمای 
ّ
ء إال ی

ی الخافقیر  شی
 . 355ص  52، بحار األنوار: ج245عنقه، فال يبفی ق 

ل، در شبهه ظاهر م ث مفضل روایت شده است: »در حدی  )ع(فرمایند به آنچه از ابو عبدهللا امام صادقاشاره م   - 4
ّ
گردد  ای مفض

شود. نام عزیزش در محافل دوست  گردد و به نام و کنیه و نسبش ندا داده م شود و امرش آشکار م تا آشکار شود. پس ذکرش بلند م 
ا بشناسد و ما پیوسته نام و نشان و نسب  گردد تا حّجت بر همگان تمام شود و جامعه او ر ایمان نقل م و دشمن و مردم باایمان و یر 

ش خاتم االنبیا ایم که او هم ایم و گفته او را اعالم کرده 
ّ
ی او را ی او است تا کیس نگوید که من نام و نسب و کنیه کنیه و هم   نام جد

برای کیس ابهام نماند. تمام اینها برای  شود تا دیگر  ی او بر زبان مردم جاری م دانستم. به خدا سوگند آنقدر نام و نسب و کنیه نم 
ش وعده داده است، امر به ظهورش م 

ّ
او  : )فرماید این است که حّجت بر همگان تمام شود. آنگاه خداوند همان گونه که به جد

کاناش را با هدايت و دين حق فرستاد تا آن دين را بر همه کیس است که فرستاده  وز گرداند حنی اگر مشی («  را خوش نیاید  ی اديان پیر
 . 3ص  53؛  بحار االنوار: ج   179«. مختض بصائر الدرجات: ص  

قیاس نمود:    )ع(فرماید به داستای  که خداوند متعال از زبان ابلیس بیان فرموده است آن هنگام که خودش را با آدماشاره م   - 5
م، مرا از آتش آفريدی و او را از  ) خداوند گفت: وقنی تو را به سجده فرمان دادم، چه چیر  تو را از آن بازداشت؟ گفت: من از او بهیی

 . 12(«  اعراف: گل
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ون کشیده و بیر  مردم نشی    )ع(. اما گنج، ِعلم آل محمد (1)کشدم است که از زیر دیوار بیر
 شود. داده م

: )العلم ستبعة وعشترون حرفاً فجميع ما جاءت به الرستل حرفان، فلم يعرف الناس  )ع( عن الصتادق 

فاً، فباها في الناس وضتتتتم إليها  حتى اليوم غير الحرفين، فإاا قام قادمنا أخرج الخمستتتتة والعشتتتترين حر
 .(2)الحرفين حتى يباها سبعة وعشرين حرفاً( 

ی  روایت شده است که فرمود: »علم بیست و هفت حرف است و همه  )ع( از امام صادق
ان آورده شناسند. اند تنها دو حرف است و مردم تا امروز جز آن دو حرف را نمآنچه پیامیر

ون م آورد و آن را بیر  مردم نشی  هنگام که قائم ما قیام کند، بیست و پنج حرف دیگر را بیر
 . (3)سازد«کند و بیست و هفت حرف را منتشی میمه مدهد، و آن دو حرف را نیر  ضمم

، يعني القادم فإناه يدعو الناس فيقولون له: إرجع يا ابن فاطمة،  (4): وفيكم ماله  )ع( قول أمير المامنين  

 ام يدعو الناس في الاانية فيقولون:

( وجود دارد  : در میان شما شبیه او )ذو)ع(مؤمنیر  ال  و سخن امیر    )ع( یعن  قائم  ؛( 5) القرنیر 
برای بار دّوم مردم را   . ای پش فاطمه برگرد   : گویند كند و مردم به او مکه مردم را دعوت م

   : گویند ماو كند و مردم به دعوت م

 
فرماید:  کند. ناگهان م مردی که باالی رس قائم به او امر و نیه مروایت شده است که فرمود: »   )ع(از ابو عبدهللا امام صادق  - 1

«.  ماند مگر اینکه از او ترسان و خاشع باشدکند گردنش را بزنند، و کیس باقی نم آورند و امر م بیاوریدش. او را پیش پاهایش م 
: ص  . 355ص   52؛  بحار االنوار: ج    245  غیبت نعمای 

 . 336ص 52، عنه: بحار األنوار: ج 841ص  2، الخرائج والجرائح: ج117مختض بصائر الدرجات: ص  -2
 . 841ص   2؛  خرائج و جرائح: ج    336ص   52؛  بحار االنوار: ج     117مختض بصائر الدرجات: ص  - 3
ی بسنده    -4

،  روى الكلين  ی فقلت: جئتكم  عن حمران بن أعیر  ، فخرجت إیل أصحایر
ً
 )ع( كان محدثا

ً
 عليا

ّ
قال: قال أبو جعفر )ع(: )إن

 أال سألته من كان يحدثه،  
ً
بعجيبة، فقالوا: وما یهی ؟ فقلت: سمعت أبا جعفر )ع( يقول: كان عیلی )ع( محدثا، فقالوا: ما صنعت شيئا

ی فقالوا: ما صن 
ی بما حدثتن  ی حدثت أصحایر

: يحدثه ملك، قلت:  فرجعت إليه فقلت: إی   أال سألته من كان يحدثه ؟  فقال یلی
ً
عت شيئا

ی ؟ قال: فحرك يده   ، أو ما بلغكم أنه قال: وفيكم مثله(    -هكذا   -تقول: إنه ننر أو كصاحب سليمان أو كصاحب موش أو كذي القرنیر 
: ج ی

 . 341، بصائر الدرجات: ص4ح  271ص  1الكاق 
«. به سوی  شد(محدث بود )به او وخ م)ع(  عیلکند که گفت: ابو جعفر)ع( فرمود: » روایت مکلین  با سند خودش از حمران بن اعیر    - 5

ی عجینر برایتان آوردم. گفتند: چیست؟ شنیدم ابو جعفر)ع( م «. گفتند: چیر  عجینر  محدث بود)ع(  عیلفرماید: »یارانش رفت و گفت: چیر 
 کرد. به سوی او بازگشتم و گفتم: آنچه شما فرمودید به یارانم گفتم و آنها گفتند: چیر   نگفنی مگر اینکه از او به پرش چه کیس به او وخ م

ش چه کیس به او وخ م فرمایی او پیامیر بود؟ در  «. گفتم: آیا مکردملیک به او وخ مکرد؟ به من فرمود: »عجینر نگفنی مگر اینکه از او بی 
، یا آنچه به شما برسد که فرمود: و در میان  فرمود: »حایل که دستش را این گونه حرکت م داد،   مثل یار سلیمان یا یار موش یا مثل ذوالقرنیر 

: ج شما هم نظیر او هست  . 341؛  بصائر الدرجات: ص    4ح  271ص   1«. کاق 
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، وفي الاالاة يمكنه   من أعناقهم فيقتل فيهم حتى يرضتى   ستبحانه وتعالى  (1)إرجع يا ابن فاطمة  
، وحتى يقول النتاس: هتاا ليس من  (3)حتد المقربين منته: إنتاج تجفتل النتاس إجفتال النعم ، وحتى يقول لته أ(2)

 .(4) )ع(، لو كان من آل محمد لرحم كما ورد في الروايات عنهم)ص(آل محمد 

ه م ر سّوم خداوند وی را بی مرتبهاما در  . (5)برگرد  ، ای پش فاطمه سازد و آنقدر  آنها چیر
ه یگ از نزدیكان وی  ک  یی تا جا  ؛(6) گردد شنود  و خسبحان و متعال  كشد تا خداوند  از آنها م

  : گویند مردم متا جایی که  و     (7) دیهی چهارپایان فراری مگله تو مردم را به مانند    : گوید م

 
ی جعفر  -1 ية عليهم السالح فيقولون له: ارجع سار إیل الكوفة، فيخرج منها بضعة عشی آالف أنفس يدعون البیی   )ع(: )إذا قام القائم  )ع(  عن أیر

ی عیل آخرهم، ثم يدخل الكوفة فيقتل بها كل منافق مرتاب، وي  هدم 
ی فاطمة، فيضع فيهم السيف حنی يأیی

ی بن 
من حيث جئت فال حاجة لنا ق 

 . 338ص 52بحار األنوار: ج  قصورها، ويقتل مقاتليها حنی يریص  هللا عز وعال(

ی صاحب هذا األمر سنة من أربعة أنبياء: سنة من موش، وسنة من    -2
 
الباقر )ع( يقول: )ق ، قال: سمعت أبا جعفر  ی بصیر عن أیر

قب. قلت: وما سنة عيیس؟ فقال: يقال فيه  )ص(عيیس، وسنة من يوسف، وسنة من محمد   . فقلت: ما سنة موش؟ قال: خائف يیی

ی عيیس. قلت: فما سنة يوسف؟ ق
ة رسول هللا  )ص( ال: السجن والغيبة. قلت: وما سنة محمد  ما قيل ق    )ص( ؟ قال: إذا قام سار بسیر

ی  
ی هللا. قلت: فكيف يعلم رضاء هللا؟ قال: يلفی

 حنی يریص 
ً
 مرجا

ً
إال أنه يبیر  آثار محمد، ويضع السيف عیل عاتقه ثمانية أشهر هرجا

: ص ی
ی قلبه الرحمة( غيبة النعمای 

 .  347ص  52، بحار األنوار: ج 168هللا ق 
ی عبد هللا الصادق، إیل أن يقول)ع(: )...  -3  عن أیر

ً
 طويال

ً
ا ی خیر

حنی إذا بلغ إیل الثعلبية قام إليه رجل من صلب أبيه وهو  روى العياشی
من أشد الناس ببدنه وأشجعهم بقلبه، ما خال صاحب هذا األمر، فيقول: يا هذا، ما تصنع؟ فو هللا إنك لتجفل الناس إجفال النعم،  

بن الذي فيه عيناك، فيقول له القائم )ع(:    )ص( فبعهد من رسول هللا  أ ّ البعية: وهللا لتسكی   أو ألض  أم بماذا؟ فيقول المویل الذي ویلی
 من رسول هللا  

ً
 میعی عهدا

ّ
، هات یلی يا فالن العيبة  أو الطيبة  أو الزنفليجة، فيأتيه بها فيقرأه العهد  )ص( اسكت يا فالن، أي وهللا إن

ی هللا فداك جدد  )ص( ول هللا من رس 
ی رأسك أقبله، فيعطيه رأسه فيقبله بیر  عينيه ثم يقول: جعلن 

ی هللا فداك أعطن 
، فيقول: جعلن 

: ج  ی
 .  341ص  52، عنه: بحار األنوار: ج58ص  2لنا بيعة، فيجدد لهم بيعة( تفسیر العياشی

ی جعفر )ع(: )لو يعلم الناس ما يصنع القائم إذا خرج ألحب أك  -4  بقريش،  عن أیر
ّ
هم أن ال يروه، مما يقتل من الناس، أما إنه ال يبدأ إال یی

 السيف، حنی يقول كثیر من الناس: ليس هذا من آل محمد، ولو كان من آل محمد لرحم(  
ّ
 السيف وال يعطيها إال

ّ
فال يأخذ منها إال
: ص  ی

 . 354ص  52، بحار األنوار:ج 238غيبة النعمای 
د به سوی کوفه م  )ع( هنگام که قائم: »)ع(از ابو جعفر  - 5 یه که با خود سالح دارند به او  به پا خیر  رود. چند ده هزار نفر از بیی
دهد و تا آخرینشان را  ای برگرد، ما به فرزندان فاطمه نیازی نداریم. پس شمشیر را در میانشان قرار م گویند: به همان جا که آمده م
از بیر  مکشد. سپس به کوفه داخل شده،  م تا کند و مبارزینشان را م هایشان را ویران م برد، کاخ تمام منافقیر  شکاک را  کشد 

 . 338ص   52«. بحار االنوار: ج  خداوند عزوجل رایص  گردد
  در صاحب این امر، سنت چهار پیامیر وجود دارد: سننی از موش،فرماید: » م   )ع(از ابو بصیر نقل شده است: شنیدم ابو جعفر  - 6

«. گفتم: سننی عییس  ترسان و مراقب«. گفتم: سننی موش چیست؟ فرمود: »سننی از عییس، سننی از یوسف و سننی از محمد
« فرمود:  درباره چیست؟  درباره آنچه  شد،  عییس گفته  او گفته می  » شودی  فرمود:  چیست؟  یوسف  و  «. گفتم: سنت  زندان 

کند با این تفاوت که او آثار  حرکت م   که قیام کند به روش رسول خدا   هنگامچیست؟ فرمود: »  «. گفتم: سنت محمدغیبت
«. گفتم: چگونه  کشد تا خداوند رایص  گرددکشد و م کند و م کند. شمشیر را هشت ماه بر دوشش حمل م محمد را آشکار م 

: ص  «. غیبت ن اندازدخداوند رحمت را در قلبش م شود؟ فرمود: » رضایت خداوند را متوّجه م    52؛  بحار االنوار: ج     168عمای 
 . 347ص 

ی طوالی  از ابو عبدهللا امام صادق  - 7 رسد که مردی از  تا به ثعلبیه م کند تا آنجا که فرمود: »....  روایت م   )ع(عیاشی در خیر
ومندتر و شجاع پشت پدرش و از همه  ، این چه  د و م ایستتر است )به غیر از صاحب این امر(، در مقابلش م ی مردم نیر گوید: فالی 

؟ به خدا قسم! تو مردم را مانند چهارپایان فراری م کاری است که م  شود یا  انجام م   دیه. آیا این کارها با عهدی از رسول خدا کن 
بدنت جدا    زند: در جایت بنشیر  وگرنه به خدا سوگند رس از چیر  دیگری؟ پس آن خدمتکاری که متصدی امر بیعت بود بر او بانگ م

ت قائم م همراه من است! بعد    خدا ای از رسول فرماید: فالی  ساکت باش. آری، به خدا سوگند عهدنامه به او م  )ع(کنم. اما حض 
، آن خورجیر  یا کیف یا صندوقچه را بیاور. پس آن را م صدا م 

خواند. آن مرد عرض  را م  ی رسول خدا آورند و عهدنامه زند: فالی 
آورد  خداوند مرا فدای تو گرداند، رس مبارکت را نزدیک بیاور تا بر آن بوسه زنم. پس آن جناب رس مبارک خویش را پیش م   کند: م

ت را م ت  بوسد. سپس م و آن مرد میان چشمان حض  ؛ که آن حض  گوید: خداوند مرا فدای تو سازد، بار دیگر از ما بیعت بگیر
: ج   «. تفسیر کندبیعت خود را تجدید م   . 341ص  52؛  بحار االنوار: ج    58ص   2عیاشی
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نمود؛ همان  م مترّح بود  م  )ع(اگر از آل محّمدچرا که    ؛نیست  )ع( این شخص از آل محّمد 
 . (1)نقل شده است )ع(روایات از ایشان طور که در 

أرجو أن يكون ما اكرته نافعاً للمامنين، وإن كان في هاه القصتص الاالث أسترار كايرة جدااً لم أستلط 
 .(2) الضوء عليها

مؤمنان   برای  آنچه گفتم  قصهسودمند  امیدوارم  این  در  هر چند  و  گانه های سهباشد 
 . (3) امکه آنها را بیان ننمودهبسیاری نهفته است   یرازها

ومع   )ع( والنتيجتة التي أريتد أن أبينهتا هي أن هتاه القصتتتتتص الاالث مرتبطتة ارتبتاطتاً وايقتاً مع القتادم

 أصحابه ومع عالمات ظهوره.

بیان كنم  ای كه منتیجه  این قصهاین است  خواهم   های سهكه 
ی

تنگاتنگ ارتباط  با   گانه 
 م ظهورش دارد. ی و عال یارانش و  )ع(قائم

 .كان هاا جواب السيد أحمد الحسن في المتشابهات 

 این پاسخ سید احمد الحسن بود. 
  : ۲۱پرسش 

ی
 )ع(ی سید احمد الحسننامهزندگ

 أرجو إعطادي السيرة الااتية للسيد أحمد الحسن ؟ :٢۱الساال/ 

 ق   .  هـ ١٤٢٦صفر/  / ٢٥  - بكر السكیني 

 
ی

 زندگ
ً
 ؟بیان نمایید سید احمد الحسن را  ینامهلطفا

 ـه ق  ۱۴۲۶صفر  ۲۵ - بكر السكین  

 بسم   الرحمن الرحيم

 
کند، بیشیی مردم ترجیح  دانستند قائم هنگام که خروج کند، چه ماگر مردم م روایت شده است که فرمود: »  )ع(از ابو جعفر   - 1
وع نم دیدند از آنچه از مردم م دادند که او را نم م کند مگر شمشیر و به آنها جز  آنها قبول نم کند مگر از قریش و از کشد؛ او رسی

:  بود، رحم م کردگویند: او از آل محمد نیست که اگر از آل محمد م دهد، تا آنجا که بیشیی مردم م شمشیر نم  «. غیبت نعمای 
 . 354ص   52؛  بحار االنوار: ج   238ص 

 قائم آل محمد السيد أحمد الحسن)ع(.   عن القصص الثالث راجع كتاب رحلة موش إیل مجمع المزيد لمعرفة  -2
ً
 البحرين الذي كتبه مؤخرا

به مجمع البحرین که قائم آل محمد سید    )ع( گانه به کتاب سفر موشهای سه ی داستانکسب اطالعات بیشیی درباره  جهت  - 3

 به نگارش درآورده است، رجوع نمایید.   )ع(احمد الحسن 
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ل بتزويدنا بالستيرة الااتية للستيد الجليل أحمد الحستن )دام ظله( مع   يرجى من أصتحاب الموقع التفضتا
  صورة شخصية إن أمكن، سددكم  .

 ق   هـ.  ١٤٢٦  /ربیع األول   / ١٦ -  لالب خیري

 الرحمن الرحیم  م هللا بس

ل نموده،  شود  از كاركنان سایت در خواست م 
ّ
 بر ما تفض

ی
احمد  بزرگوار  سید    ی نامهزندگ

در اختیار ما قرار    ایشان،  همراه با عكساش مستدام باد و در صورت امکان  که سایه  الحسن
 خداوند شما را تسدید فرماید!   دهند. 

ی  ـه ق ۱۴۲۶ربیع األول  ۱۶ - طالب خیر

 .بسم   الرحمن الرحيم، والحمد هلل رب العالمين الجواب:

 مولود في البصرة في العراق. -۱

 خريو كلية الهندسة / الهندسة المدنية. -٢

 درس في الحوزة العلمية في النجف األشرف. -٣

خمس  أرستله اإلمام المهدي لمصتالح في الحوزة العلمية في النجف األشترف قبل حوالي أكار من    -٤
 سنوات، ومارس عملية اإلصالح العلمي والعملي وا قتصادي في الحوزة وفي المجتمع عموماً.

 
 : پاسخ
 ، والحمد هلل رب العالمیر  الرحمان الرحیمم هللا بس
 است. دنیا آمده ه  عراق بدر در بضه   -۱
 است. شهرسازی  مهندش / مهندش یفارغ التحصیل دانشكده -۲
ف نجف  یعلمیه ی در حوزه -۳  . درس خوانده استارسی
ف    یعلمیه  ی پنج سال پیش او را برای اصالح حوزهحدود    )ع(امام مهدی   -۴ نجف ارسی

به طور کیل در  یل و اقتصادى در حوزه و  مَ عَ   ،لمو كارهایی از قبيل اصالح ِع   ارسال فرمود 
 به انجام رسانید. جامعه 

س القرآن فيها ونشتر قضتية اإلمام  أ( اإلصتالح العلمي: والج ألنا الحوزة   ي) س فيها القرآن، فدرا درا
 .)ع( المهدي 

قرآن را در حوزه تدریس  شد،  از آنجا که در حوزه قرآن تدریس نماصالح علم:    -الف  
 انتشار داد. را   )ع(امام مهدی یو قضیهنمود 
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ح علناً بعد تنجيس صتدام الكافر للقرآن الكريم بأنا صتداماً فعل هاا ) باً للشتيطان الرجيم،  ب( صترا تقرا
وتعرا  بستتبب هاا التصتتري  للمطاردة من قبل قوات صتتدام الكافرة، وهو الوحيد في النجف الاي تكفال  
ة، وقال: إنا صتداماً كتب موته بيده، وكتب نهاية حكمه بيده عندما كتب القرآن بالدم النجس.   هاا األمر بقوا

 ماً لسكوتهم على هاا الفعل الشنيع من صدام الكافر.واعتر  على علماء النجف وعلماء المسلمين عمو

 اعالم كرد كه صدام این    ،بعد از اینكه صدام   -  ب
ً
قرآن را با خون نجسش نوشت ضیحا

تضی    ح در  جهت همیر  و به است انجام داده  رجیم به شیطان به قصد نزدیک شدن كار را 
وهای صدام كافر مورد تعقیب قرار   كه در نجف  بود  او تنها كیس    گرفت. كالم از طرف نیر

صدام با دست خودش حكم مرگش  بیان نمود که  این اقدام را با اقتدار تمام بر عهده گرفت و  
به حكومت و  امضا كرده  داده    شرا  نجسش  است؛  پایان  با خون  را  قرآن  هنگام كه  یعن  

سكوتشان  مسلمانان به خاطر  علمای    یهمهبه طور کیل به  و به علمای نجف و    ،نوشت
اض  صدام کافر، در برابر این اقدام ناپسند   نمود. اعیی

)ج( اإلصتتتتتالح العملي: والتج لترج الحوزة لألمر بتالمعروف والنهي عن المنكر وا هتمتام بتأحوال  
الناس، وكان يصتتتدع بكل مكان في الحوزة بضتتترورة ا هتمام بأحوال الناس الدينية والمعاشتتتية، ورفع  

 الظلم والحيف عنهم.

علمیه، امر به معروف و نیه از منكر و    ی بود كه حوزهجهت  این  به  :  عمیل  اصالح   -  ج
كه به امور دین   فرمود  ها مقسمت  ی به همهآشکارا  و  را ترک کرده بود  امور مردم  اهتمام به  

دازند. رفع ظلم و ستم  و مردم دنیوی و   از آنها بی 

الفساد المالي في الحوزة العلمية، وقد نصره في  د( اإلصالح ا قتصادي: قام بما يعرف بالاورة ضد  )
هتاا األمر كاير من طلبتة الحوزة، ودختل في يوم على أحتد وكالء المراجع ومعته أكار من االاين طتالبتاً،  
وطلب منه إبالغ الج المرجع بالفستاد المالي وضترورة إصتالحه، كما أرستل طلبة من الحوزة العلمية إلى 

فستتتتاد المالي الموجود في برانياتهم المتمال بإغداق األموال على وكالدهم  المراجع، وطالبهم بإصتتتتالح ال
 جوعاً. نوترج الفقراء واأليتام واألرامل يتضورو

ی علمیه معروف حوزهفساد مایل در    علیهانقالب  آنچه به نام  اصالح اقتصادی: به    -  د 
از    . كردند در این مورد بسیاری از طالب حوزه او را يارى  شد، اقدام نمود.   روزی نزِد یگ 

از آن    ،كردند بیش از ش نفر از طالب او را همرایه مدر حایل که  وکالی مراجع رفت و  
تا فساد مایل آن مرجع را منتشی كند و   یادآور شد وکیل خواستند  ورت اصالح آن را  .  ض 

 
ّ
مایل    علمیه به سوی مراجع فرستاد تا از آنها بخواهد فساد   یب را از حوزههمچنیر  طَل

ان  یدبخشزیرا اموالشان را به وکالیشان م هایشان را اصالح كنند موجود در خزینه ند و فقیر
 به خود مو یتیمان و بیوه

ی
 . کرده بودند ند را رها  دپیچیزنان كه از گرسنگ
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، فطاردته  )ع( )هتتتتت( وقبل االث سنوات تقريباً في عهد الطاغية صدام أعلن أناه رسول اإلمام المهدي

صتتتدام الكافرة، فأنجاه   بفضتتتله ستتتبحانه وتعالى من يد هاا الطاغية، وهو ا ن يدعو إلى اإلمام    قوات 
.. وشتكراً، وهاا باختصتار شتديد وإجمال وليس تفصتيالً   )ع( وضترورة نصترته والتمكين له    )ع( المهدي 

 التفصيل.  ونعتار عن

 أنصار اإلمام المهدي 

 مكن   له في األر  

 سه   -   ـه 
ً
  یاعالم كرد كه او فرستادهگر  طغیانسال پیش در زمان حكومت صدام    تقریبا
وهای صدامم )ع(امام مهدی  ی    باشد و درنتیجه نیر خداوند    نمودند که او  اقدام به دستگیر

او مردم را به اکنون  نجات داد و  این طاغوت  لطف خودش او را از چنگ    ا بسبحان و متعال  
ورت یاری و تمکیر  او  )ع( سوی امام مهدی   و خدا را شکر. كند..... دعوت مو ض 
نكردیم  بسیار  این توضیحات   بیان  را  اینكه جزئیات  از  خالصه تقدیم حضورتان شد و 

 . خواهیمپوزش م
 ( ع) نصار امام مهدیا

 خداوند در زمیر  تمکینش دهد

****** 

 شان داده شده است، مرا آگاه نمایید؟توانید از غیبیایی که اجازه آیا یم : ۲۲پرسش 

إلى ستتماحة الستتيد أحمد .. هل تستتتطيع أن تعلمني بالبيبيات التي هي  ..    بستتمه تعالى  :٢٢الستتاال/  
 .مأاون بها إلى البشر ؟ والسالم عليكم

 ق   .  هـ  ١٤٢٦ / صفر / ١٦ -  زینب الموسوي

شان به  که اجازهامور غینر  از  توانید  آیا م....  جناب سید احمد الحسنبه  ....  بسمه تعایل
 . والسالم علیكمها داده شده است، مرا آگاه نمایید؟ انسان

 ـه ق ۱۴۲۶صفر  ۱۶ - زینب موسوی 

 .بسم   الرحمن الرحيم، والحمد هلل رب العالمين الجواب:

ه البيبيات المتعلقة بالدعوة، كالرايا والشتتفاء  بالنستتبة للبيبيات المتعلقة بالدعوة، فستتيصتتدر كتاب في
 وغيرها، تابعي الموقع وخصوصاً صفحة جديد الموقع، وسنعلمج بصدوره فضالً عن الج.

 أنصار اإلمام المهدي 
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 مكن   له في األر  

 : پاسخ
 ، والحمد هلل رب العالمیر  الرحمان الرحیمم هللا بس

مربوط م به دعوت  غیبیایی که  به   شود،در خصوص  مربوط  غیبیات  زودی کتاب  به 
. سایت را دنبال کنید مخصوصا  (1)دعوت مانند رؤیا، شفا و سایر موارد، منتشی خواهد شد

 ی جدیدی که باز شده است و صفحات دیگر را نیر  به اطالع شما خواهیم رسانید. صفحه
 )ع( نصار امام مهدیا

 خداوند در زمیر  تمکینش دهد 

 

****** 

 روح القدش که در قرآن آمده است، کیست؟ : ۲۳پرسش 

ما هو روح القتدس في القرآن، وعلى من تتنزل، وما هي العالقة بين فاطمتة الزهراء   :٢٣الستتتتتاال/  
 وروح القدس ؟

 ق   هـ. ١٤٢٦ / صفر -  وائل سعیدة

القدش آمده    روح  قرآن  در  نازل ماست،  كه  بر چه كیس  و  میان  كیست  و    و   او شود 
ت فاطمه  ؟ ای وجود دارد چه رابطه )ع(رازه  ی حض 

 هت ق ۱۴٢۶صفر  - وادل سعيده

 بسم   الرحمن الرحيم، والحمد هلل رب العالمين الجواب:

وأبوها وبعلها وبنوها واألدمة والمهديون روح    )ع(الجواب موجود في المتشتتتابهات، وأيضتتتاً فاطمة  
 القدس األعظم.

 أحمد الحسن

 : پاسخ
 ، والحمد هلل رب العالمیر  الرحمان الرحیمم هللا بس

باشد و همچنیر  به همراه فاطمه، پدرش، شوهرش  پاسخ، در کتاب متشابهات موجود م
 و فرزندانش، ائمه و مهدیون روح القدس اعظم هستند. 

 
جم(  - 1  کتاب »کرامات و غیبیات« در حال حاض  منتشی شده است. )میی
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 احمد الحسن

 وهو كما يلي:

الجواب: روح القدس هو: روح الطهارة أو العصمة، فإاا أخلص العبد بنيته هلل سبحانه وتعالى، وأراد 
وجته  ، أحبته   ووكتل   بته ملكتاً يتدخلته في كتل خير، ويخرجته من كتل شتتتتتر، ويستتتتتلتج بته إلى مكتارم  

 به.األخالق، ويكون الروح القدس واسطة لنقل العلم لمنسان الموكل 

سبحان و  تش را برای خداوند  روح القدس همان روح پایك و عصمت است. اگر بنده نیّ 
ل  دارد و  خداوند او را دوست مگرداند و خواهان وجه او باشد،  خالص  متعال  

ّ
ملیک را موک

ّ   کند تا او م ی وارد و از هر رسی سوی مکارم اخالق  ی خارج كند و او را به  او را به هر خیر
(  )واالترین خص انسای   انتقال دانش به   یروح القدس واسطه  . دهد سوق موصیات اخالقی

لش است، م
ّ
 باشد. که موک

  )ص(ومع األنبياء دون الاي مع محمد   )ع(   عيستتتیوأرواح القدس كايرة وليستتتت واحداً، والاي مع  

، وانتقل  )ص(، وهاا هو الروح القدس األعظم لم ينزل إ  مع محمد  )ع(واألدمة    )ع(وفاطمتة   )ع( وعلي  

 ، ام بعدهم إلى المهديين ا اني عشر.)ع(، ام إلى األدمة )ع( بعد وفاته إلى علي 

ت عییس ها متعددند و یگ نیستند؛  روح القدس بوده  و انبیا    )ع(روح القدش كه با حض 
  ؛ كند است فرق م  )ع(و ائمه )ع(و فاطمه )ع( ، عیل)ص(با روح القدش كه با محّمد است
ت  همان روح القدس اعظم است كه فقط    روح القدس،  این نازل   )ص(محّمدبرای حض 
انتقال یافت و پس از   )ع(منتقل شد و و پس از او به ائمه )ع(پس از وفات او به عیلو شد 

 شود. گانه منتقل مایشان به مهدیون دوازده

وحاً  ﴿عن قول   تبارج وتعالى:   )ع( عن أبي بصتتير، قال: )ستتألت أبا عبد     َوَكاَِلَج أَْوَحْينَا إِلَْيَج ري

يمَتاني  ن خلق   عز وجتل، أعظم من  خلق م:  )ع( ، قتال  (1)﴾ِمْن أَْمِرنَتا مَتا كينْتَت تَتْدِري مَتا اْلِكتَتابي َو  اأْلِ

 .(2)(يخبره ويسدده وهو مع األدمة من بعده )ص(جبراديل وميكاديل، كان مع رسول   

است كه   روایت شده  ابوبصیر  ابوعبگفت:  از  سخن خداوند  این    ی درباره  )ع(د هللا از 
کردیم در حایل که تو  و اینچنیر  روخ از امر خودمان را به تو وخ  ):  پرسیدمتبارک و تعایل  

مخلوقی از مخلوقات خداوند  . فرمود: »(3)(دانسنی که کتاب چیست و ایمان کدام است نم
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ئیل و میكائیل  ت محمد همراه است و   تر بزرگعزوجل كه از جیر بود و به او خیر   )ص(حض 
  (1) باشد«. ی بعد از او مبعد از ایشان، همراه ائمهكرد و  میی داد و راهنما م

َويَْسأَلونََج َعِن الَروحِ قيِل الَروحي ِمْن  ﴿  عن قوله عز وجل: )ع( عن أبي بصير، قال: )سألت أبا عبد    

وهو مع األدمة    )ع(، كان مع رستتتتتول    )ع(: خلق أعظم من جبراديتل وميكتاديتل  )ع(، قال (2)﴾أَْمِر َرباِي
 .(3)( وهو من الملكوت 

از تو )پرسیدم:  عزوجّل  این سخن خداوند    یدرباره  )ع(د هللااز ابو عب  : گوید مابو بصیر  
تر از  عظیمای  . فرمود: »آفریده(4)(روح از امر پروردگارم است  : بگو   . پرسند روح می  درباره

میكائیل و  ئیل  ائمه  )ص(خدا رسول  همراه  كه    )ع(جیر با  و  و  م  )ع(بود  از  باشد  روح  این 
 . (5) «ملكوت است

عن العلم أهو علم يتعلمه العالم من أفواه الرجال، أم في    )ع( وعن أبي حمزة، قال: )ستألت أبا عبد    

: األمر أعظم من التج وأوجتب، أم ستتتتتمعتت قول   عز  )ع(الكتتاب عنتدكم تقرأونته فتعلمون منته ؟ قتال  
وحتاً ِمْن أَْمِرنَتا مَتا كينْتَت  ﴾وجتل: ﴿َوكَتاَلِتَج أَْوَحْينَتا إِلَيْتَج ري يمَتاني ، ام قتال: أي شتتتتتيء  (6)تتَْدِري مَتا اْلِكتتَابي َو  اأْلِ

يقول أصتتحابكم في هاه ا ية ؟ أيقرون أنه كان في حال   يدري ما الكتاب و  األيمان ؟ فقلت:   أدري 
: بلى، قد كان في حال   يدري ما الكتاب و  اإليمان، حتى بعث    )ع(جعلت فداج ما يقولون، فقال لي  

الى الروح التي اكر في الكتتاب، فلمتا أوحتاهتا إليته علم بهتا العلم والفهم، وهي الروح التي يعطهتا    تعت
 .(7)( تعالى من شاء، فإاا أعطاها عبداً علمه الفهم

علم پرسیدم كه آیا    یدرباره  )ع(د هللااز ابو عبگفت:  كه  ه است  از ابوحمزه روایت شد
د یا در كتایر نزد شما است كه آن از دهان دانشمندان یاد معاِلم  است كه    همان علم   گیر

ید م  خوانید و یاد را م ست. این سخن خداوند متعال  ا  تراز اينها مسأله بزرگ»  د: فرمو   ؟گیر
کردیم در حایل که  و اینچنیر  روخ از امر خودمان را به تو وخ  )  : فرماید مای كه  را شنیده
نظر اصحاب شما  »  : پس فرمود . س(8)(دانسنی که کتاب چیست و ایمان کدام استتو نم
دانست  بود كه نموضعینی  در    )ص(كنند كه پیامیر آیا اقرار م  ؟این آیه چیست  یدرباره

گویند.  دانم كه آنها چه منمگردم،  فدایتان    : گفتم  «كدام است؟ ایمان  كتاب چیست و  
ت کدام  دانست كتاب و ایمان  در حالنی بود كه نم  )ص( او  ،آری»  : به من فرمود   )ع(حض 
كه    پس زمای    . فرستاد است،  تا اینكه خداوند متعال این روح را كه در قرآن ذكر شده  است  
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  . این روح، علم و فهم را دانست  یوسیله ه  بفرمود، پیامیر  خداوند این روح را به پیامیر وخ  
ر  بخواهد  این  هر كه  به  است كه خداوند  بندهعطا موخ  به  را  آن  اگر  ای عطا  فرماید. 

   . (1) فرماید، علم را به او آموخته است«

لما نزل إلى هاا العالم الجستتتتماني ليخو  ا متحان الااني بعد ا متحان     )ص(فرستتتتول   محمد 
انه وتعالى إخالصتتتاً ما عرفت األر  األول في عالم الار حجب بالجستتتم المادي، فلما أخلص هلل ستتتبح

ماله، أحباه   ووكل به الروح القدس األعظم، فكان الفادز بالستتباق في هاا العالم كما كان الفادز بالستتباق  
 في ا متحان األول في عالم الار.

 أحمد الحسن    

ت محّمدبنابراین   تا بعد  هنگام که    )ص(رسول خدا حض  از  به این عالم جسمای  آمد 
ه است،  امتحان اّول در عالم ذر وارد امتحان دّوم در این عالم كه با جسم مادی پوشیده شد

بود، كه    . زمای  شود  را نشناخته  ش  ، نظیر برای خداوند سبحان و متعال آنچنان که زمیر 
اعظم را وکیل او نمود. به این و روح القدس  برگزید  دوست  به  او را  خداوند    اخالص ورزید،
وز گردید. صورت در ای   ن دنیا نیر  درست مانند امتحان اول یا عالم ذر، در مسابقه پیر

 احمد الحسن 
....« : ۲۴پرسش 

ً
 سخن خداوند متعایل: »و من یتق هللا یجعل له مخرجا

ْدر﴿  :٢٤الستتتتتاال/   ْيء  قـَ ّلِ شـــــَ ُ ِلكـُ َل َّللاَّ ْد َجعـَ اً ............. قـَ كُ َمْخَرـج ْل لـَ َ یَْجعـَ ،  ( 2) ﴾ًّ اَوَمْن یَتَِّق َّللاَّ
 المطلوب: ما هو السر في هاه ا يات القرآنية الكريمة ؟

 ق   .  هـ  ١٤٢٦ / صفر -  وائل سعیدة

سد، خدا  از   که  هر   و ) ون  برای رایه او  برای  بیی   چیر   هر  و  داد * ......  خواهد   قرار  شدن بیر
 این آیات قرآن چیست؟: رّس نهفته شده در سؤال. (3) (است داده  قرار   ایرا اندازه

 ـه ق ۱۴۲۶صفر  - وائل سعیده

 الجواب: بسم   الرحمن الرحيم، والحمد هلل رب العالمين

 وهل أنت تعرف السر ؟ هاا ساال معاند وليس طالب حق.

 
: ج    - 1  . 274ص  1کاق 
 . 3  – 2الطالق :  -2
 . 3و   2طالق:   - 3
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 : پاسخ
 ، والحمد هلل رب العالمیر  الرحمان الرحیمم هللا بس

حقیقت  سؤال مغرضانه است و سؤال یک خواهان  یک  چیست؟ این    دای  رسّ آیا تو م
 . نیست

: )ولو إنا الستتتماوات واألرضتتتيين كانتا على عبدء رتقاً ام اتقى   لجعل )ع( قال اإلمام أمير المامنين

، فتالمخرج من تقتدير  ، هو قتدر   وقتانون وستتتتتنتة   التي   تتبتدل، المرافقتة (1)  لته منهمتا مخرجتاً(  
 للتقول.

 أحمد الحسن   

قابل نفوذ  برای بنده  ها ها و زمیر  اگر آسمان»  فرماید: م  )ع(امیر مؤمنان  ای سخت و غیر
خروخر قرار    راهِ   ،خداوند برای او از آن دو   ،پیشه كند   ی الیهسپس آن بنده تقواگردند  

داد« )پس    . خواهد  خروج  تقدیر    (مخرجراه   همان    ؛استالیه  از 
َ
 ق
َ
ت  د

ّ
سن و  قانون  و  ر 

 .  باشد متقوى مالزم و همراه  یابد و خداوند است كه تغییر نم
 احمد الحسن

****** 

 شودبه سویشان کشیده یم )ع(هایی که شمشیر امامگروه  : ۲۵پرسش 

: ما هي فدات الناس التي يطالها ستتيف ستتيدي ومو ي اإلمام )عو(، ولمااا   يصتتفي  ٢٥الستتاال/  
: )... يقاستتي أشتتد ما قاستتى  )ع( م الصتتادق  العلماء الاين يااونه بتأويل الحديث والقرآن على رواية اإلما

رستتتتتول   من الكفتار ...( معنى الحتديتث، وهتل يقتتل اإلمتام التاين   يحتاربونته مع عتدم إيمتانهم بفكرتته،  
 وهل عندما يقوم باألمر يكون الناس فدتين فقط، أم توجد فدة )  إلى ها ء و  إلى ها ء( ؟

 ق   .  هـ  ١٤٢٦ / ربیع األول / ٢  - عالء رزاق 

ها  كشیده خواهد شد كدامشان  به سمت  )ع(یمان امام زمانو موال   هایی كه شمشیر آقا گروه
علما چه  برای  و  اجازهیی هستند  امام    ی كه  روایت  این  ندارند  را  قرآن  و  احادیث  تأویل 

ی رسول اكرم نسبت به كفار  »....    : سازند را روشن نم  )ع( صادق   از سختگیر
خییل بیشیی

ی خواهد   وی ایمان  ه  جنگند ویل بآیا امام زمان با كسای  كه با او نمود....«.  نمسختگیر
كند مردم فقط به دو دسته تقسیم قیام م  )ع(او آیا زمای  كه    ؟ندارند نیر  خواهد جنگید 

 
ح محمد عبده: ج -1  . 13ص  2نهج البالغة بشی
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یا دستهم از آن  كه    هم وجود خواهد داشتدیگر    یشوند و  نه  نه از این گروه است و 
 گروه؟

 ۱۴۲۶ربيع االول   ۲ - عالء رزاق

 .بسم   الرحمن الرحيم، والحمد هلل رب العالمين الجواب:

دعوة اإلمام المهدي كأي دعوة إلهية  بد أن ينقستتم الناس نستتبة لها إلى االث فدات مامنين ومنافقين  
 وكافرين.

 : پاسخ
 ، والحمد هلل رب العالمیر  الرحمان الرحیمم هللا بس

 سهمثل هر دعوت الیه دیگری است و مردم در این دعوت به    )ع(مهدی دعوت امام  
 . شوند گروه مؤمن، منافق و كافر تقسیم م

مأمور بالقضتتتاء على الكافرين، ام   )ع( والقادم  ،  أمر بالكف عن المنافقين   )ص(ورستتتول   محمد  

 المنافقين، وهلل األمر من قبل ومن بعد والحمد هلل وحده.

 أحمد الحسن

  )ع(ویل قائم  ؛گذارند وا دستور دادند كه منافقان را به حال خود    )ص( ّمدرسول اكرم مح
د  امور چه قبل و چه بعد    یهمه.  مأمور است که ابتدا كافران و سپس منافقیر  را از بیر  بیر

اوار از آن، به   . استخداوند یگانه دست خداوند است و سپاس تنها رس 
 احمد الحسن

****** 

 ی من در رابطه با دعوت مبارک چیست؟وظیفه : ۲۶پرسش 

 : بسم   الرحمن الرحيم٢٦الساال/ 

 السيد أحمد الحسن وفقكم   لنصرة وليه والقادم بأمره ..

أنا أدعو الناس إلى قضتتيتج، وأشتترح لهم فكرة حركة األنصتتار دون استتتجابة منهم، ستتاالي هو: هل  
ارتجتال من ااتي الحقيرة، وهتل مطلوب مني أختا موافقتة ستتتتتيتدي ومو ي  هتاا هو تكليفي بتالتدعوة، أم هو  

اإلمام )عو( بالج ؟ أرجو بيان موقفي هاا من وجهة نظر اإلمام نفسته، وبمااا يوصتيني وكيف تكون أخا 
الموافقة )عجل   له الفرج وستتهل له المخرج( و  وحده يعلم أني فرحت بهاا الدعاء، وأستتألكم الدعاء 

 يق لفهم معانيه، وا ستفادة منه للوصول إلى نصرة اإلمام المظلوم المهضوم.بالتوف



 70                                                                                                               (اول)جلد  های روشنگر بر بسرت امواج  اپسخ
 
 

 . ق   هـ  ١٤٢٦ ربیع الثاني/  / ٥  - عالء رزاق 

الحسن احمد  را    ،سید  شما  ویلّ برای  خداوند  عطا  یاری  توفیق  امرش  به  قائم  و  اش 
 فرماید.... 

ح    شان را برای  نصار حرکت اكنم و ايده و فكر  شما دعوت م  ی من مردم را به مسأله رسی
آیا تكلیف  که  . سؤال من اين است  دهم بدون اینکه پاسخ مثبنی از آنان دریافت نمایمم

آیا در  باشد؟  یا این یک عمل ناپخته از منی حقیر ماست؟  همیر   دعوت    در رابطه با بنده  
كنم  خواهش م  ؟کسب کنم را    )ع( زمان   امامو آقایم    باید موافقت موال خصوص من  این  

  یی ها و اینكه ایشان چه توصیهفرمایید  امام را بیان  خود  نظر  وضعیت من در این خصوص و  
شود؛ خداوند فرج ایشان را تعجیل و خروج و چگونه رضایت ایشان جلب م  من دارند   برای

کنم  او را آسان فرماید. خداوند یگانه آگاه است که من از این دعا شادمانم و از شما تقاضا م
 آن و نیر  استفاده از آن جهت رسیدن به یاری امام مظلوِم 

برایم دعا نمایید تا به درک معای 
 از حقش محروم شده، توفیق یابم. 

 ـه ق  ۱۴۲۶ربيع ثای    ۵ - عالء رزاق

 الجواب: بسم   الرحمن الرحيم

 اللهم صلاِ على محمد وآل محمد  …الحمد هلل على بالده وعظيم نعماده 

ا بعد ، عليكم ورحمة   وبركاتهالسالم   ..أما

، هو الدعوة لهاه القضتتية  )ع(فإنا تكليف كل شتتخص آمن برستتالة أحمد الحستتن عن اإلمام المهدي 
 ومناصرتها ومواكبتها واتباعها، وفق ما أرشد إليه السيد أحمد بنفسه، أو عن طريق مماليه المعينين.

 : پاسخ
 رب العالمیر   ، والحمد هللالرحمان الرحیمم هللا بس
  السالم علیكم   . اللهم صیل عیل محّمد وال محّمد ئه.  ه و عظیم نعمائالحمد هلل عیل بال  

 : أما بعد  ه.. وبركات ة هللا ورحم
امام مهدی   از جانب  الحسن  احمد  به فرستاده شدن سيد    )ع( تكلیف هر شخض كه 

ویو یاری دادن آن و  قضیه  دعوت کردن مردم به این    ،ایمان بیاورد    همرایه کردن با آن و پیر
تعییر  شده از سوی  البته طبق دستورات سید احمد الحسن یا نمایندگان    ؛باشد از آن م
 . ایشان

؛ ألنه مماله الخاص، والناقل  )ع(وإان الستيد أحمد الحستن في أي شتيء ما هو إ  إان اإلمام المهدي 
 والحمد هلل وحده. …وصاحب الحق ، هاا وأسأل   لنا جميعاً التوفيق لنصرة الحق )ع(عنه 

 )ع( أنصار اإلمام المهدي  -  ناظم العقیلي
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اجازه و  الحسن    یاذن  احمد  موردی  سید  هر  اجازهدر  و  اذن  مهدی  یهمان    )ع(امام 
و منتقل کننده از ایشان    )ع(امام زمان خاّص  یسید احمد الحسن نمایندهچرا که  ؛باشد م

...  نمایم. صاحب حق را مسئلت م  فیق یاری حق و تو   مانیاست. از خداوند برای همه

 . والحمد هلل وحده
 )ع( یانصار امام مهد  - شيخ ناظم العقيیل

****** 

 توقیع سمری : ۲۷پرسش 

أقرأ كتاب الرد  الستتتالم على من اتبع الهدل، وصتتتلتني رستتتالتكم وأنتم توصتتتوني أن :٢٧الستتتاال/  
وإنما هي أحاديث لها تأويل ومجمل ومتشتابه لها أهلها من  الحاستم، وقد اطلعت عليه فلم أجد فيه أي جديد  
وأنا أرشتتتدكم على كتاب استتتمه دعول الستتتفارة في البيبة   العلماء المختصتتتين في علم الرجال والدراية،

 الكبرل للشتيا محمد الستند، ففيه ضتالة كل منصتف، وأنا ا ن أورد لج التوقيع من الناحية المقدستة عليها
إخوانج فيج، فانج ميت    الرحمن الرحيم يا علي بن محمد الستمري، أعظم   أجر  آ ف التحايا: )بستم

يقوم مقامج بعد وفاتج، فقد وقعت البيبة الاانية   ما بينج وبين ستتتتتة أيام، فاجمع أمرج و  توص إلى أحد 
األر  جوراً،    عز وجل، والج بعد طول األمد وقستتتتوة القلوب امتالء   التامة، فال ظهور إ ا بعد أان

كااب مفتر   شيعتي من يدعي المشاهدة أ  فمن ادعى المشاهدة قبل خروج السفياني والصيحة فهو وسيأتي
 .(1) ، و  حول و  قوة إ ا باهلل العلي العظيم ...... (

 ق   .  هـ ١٤٢٦  ربیع الثاني/   /٥ -  العراق/ البصرة -  محمد العقابي

ی  سالم بر كیس كه از   خیر رسالت شما به من رسید و شما به من  دارد.  گام برمهدایت  ی ِ
در آن    یچیر  جدید  من آن را خواندم و .  را بخوانم»پاسخ کوبنده«  كه كتاب  کردید  توصیه  
 قابل تأویل است  ک  این كتاب فقط شامل ی  . نیافتم

ی
رسی احادیث مجمل و متشابه كه همگ

بم آن  علم  من كتاب  ه  باشد که  است.  درایه  و  رجال  علم  در  متخصص  علمای  دست 
ی   ادعای» كنم كه در  « تأليف شیخ محّمد السند را به شما معرق  مسفارت در غیبت کیر

ی مقدسه که  اکنو توقییع از ناحیهو من  وجود دارد  هر فرد منصف و عادی    یآن گمشده
عیل  ای    . الرحمن الرحیمم هللا  بس»   : خوانمهزاران تحیت و سالم بر او باد را برای شما م

شش   یهتو بزرگ نماید. تو در فاصل یهخداوند پاداش برادرانت را دربار   ،بن محّمد سمری
  پس  که  نکن  وصیت  کسکارهای خود را انجام بده و به هیچ  ،. پسخوایه رفتروز از دنیا  

واقع شد و ظهوری نخواهد بود، مگر پس از     کاملجانشینت باشد؛ زیرا غیبت دوِم   تو   از 

 
: ص 526كمال الدين: ص   -1  .  395، غيبة الطوشی
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  از   زمیر    و   شود   سخت  ها و این اجازه پس از مدیی طوالی  است که دل  عزوجّل    اذن خداوند 
، به زودی به رساغ شیعیان من خواهد  کند گردد. و کیس که ادعای مشاهده مآکنده   ستم

ادعای مشاهده کند،  آسمای     یهقبل از خروج سفیای  و صیحکه    آمد. آگاه باشید! کیس
ا   و   گو دروغ و  افیی است  قوت  زننده  بلندمرتبهیچ  خداوند  برای  مگر  نیست،  ویی  نیر  ی ه و 
 . (1) ....«بزرگ

 ق  ـه 1426ربیع الثای    5  -بضه  –العراق   -محمد العقایر 

 لقاصم.هاا الاي أرسلتي إليه كما تم التوجيه بأن يهد  أعصابه وأن يقرأ الكتابين الرد الحاسم والرد ا

 أبو محمد الجابر 

 اإلنترنت على  المهدي اإلمام  أنصار  متابعة موقع

ل کند و دو   را کنیی تا کم اعصاب خود  او فرستادم  برای  ى است كه من  اين همان چیر 
 . را بخواند   «الرد القاسم»و    «رد الحاسم»الكتاب 

 ابو محمد جابر
ی سایت انصار امام مهدی در  دنبال کننده 

نت  اینیی

 الجواب: بسم   الرحمن الرحيم

 اللهم صلاِ على محمد وآل محمد  …الحمد هلل على بالده وعظيم نعماده 

 السالم عليكم ورحمة   وبركاته

إلى األخ محمد العقابي .. أستتتتأل   لج التوفيق للتأني والبحث بدقة في هاه القضتتتتية الحقة، وأن    
ا  (2)﴾بَتْل كَتايبيوا بِمَتا لَْم ييِحيطيوا بِِعْلمِتهِ ﴿يجعلتج   من المكتابين من غير دليتل، التاين امهم بقولته تعتالى:   ، وأمتا

، وغير مختص  )ع( ما اكرت بخصتتتتوص كتاب )الرد الحاستتتتم( فهو بحث إلابات الارية لممام المهدي  

في زمن البيبة الكبرل، وقد بحات قضتتية إمكان مشتتاهدة اإلمام    )ع( بإابات إمكان مشتتاهدة اإلمام المهدي 

ري( وغيرها، وأابت فيه  في كتاب )الرد القاصتتم على منكري راية القادم(، وقد ناقشتتت فيه )توقيع الستتم
 في زمن البيبة الكبرل. )ع( إمكان مشاهدة اإلمام 

 : پاسخ
 ، والحمد هلل رب العالمیر  الرحمان الرحیمم هللا بس
  السالم علیكم   . اللهم صیل عیل محّمد وال محّمد ئه.  ه و عظیم نعمائالحمد هلل عیل بال  

 ه. وبركات ة هللا ورحم

 
 . 395؛  غیبت طوش: ص   526کمال الدین: ص   - 1
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وجوی دقیق و جستو فهم    کوند برای شما  توفیق در خدا  از   .... به برادر محّمد العقایر 
كنندگان خواهم كه شما را از تكذیبرا مسئلت دارم و از خداوند می حق  ی این قضیهدرباره

ندهد  این سخنآنهایی که    ؛قرار  را رسزنش    شبا  ی)فرموده است:  آنان    دروغ   را   بلکه چیر 
این    «الرد الحاسم» اما در رابطه با كتاب  .  (1)نيافته بودند(  احاطه  آن  علم  به  که  شمردند 

  ی و به اثبات امكان مشاهدهباشد  مو اثبات آن    )ع(امام مهدی   ینسل و ذریه  ی كتاب درباره
ی اختصاص ندارد   )ع(امام زمان   )ع(امام  یامكان مشاهدهموضوع  من    . در زمان غیبت كیر

ام و در آن  بررش قرار دادهمورد بحث و    »پاسخ قاطع به منکران رویت قائم«را در كتاب  
ی  و در آن امکان مشاهده  قرار دادمو بررش  را مورد نقد    « و سایر موارد توقیع السمری »

 را ثابت نمودم.   )ع(امام

فيرجى منج أن تراجع هاا الكتاب وبداقة فإنا فيه ضتتالتج إن شتتاء  ، وأيضتتاً أنصتت  األخ أن يطلع  
ع إلى   تعالى في طلب الهداية إلى ما اختلف  على كل إصتتدارات القضتتية ويتدبارها جيد  اً .. وأن يتضتترا

ي لَهي نيوراً فََما لَهي ِمْن نيورء ﴿فيه من الحق، قال تعالى :  ِي  ، والحمد هلل رب العالمين.(2)﴾َوَمْن لَْم يَْجعَِل 

 )ع( أنصار اإلمام المهدي  -  ناظم العقیلي

خود    یمقصود و گمشدهاء هللا  انش نمایی که  دقت    در آنكتاب مراجعه و  امیدوارم به این  
منتشی  خصوص   را كه در این  یی هاكتاب  یكنم كه همهرا در آن خوایه یافت و نیر  توصیه م

به دقت مطالعه و در آنم ....  ر  تدبّ   ها شود  از خداوند  نمایی اینكه  با دعا و گریه متعال  و 
 . تشخیص دیهکنند  که در آن اختالف مرا    كند تا بتوای  حفی   یی بخوایه كه تو را راهنما 

  هيچ  باشد،   نکرده  روشن  نوری  هيچ  به  را   راهش   خدا   که   آن  و )  فرماید: خداوند متعال م
 والحمد هلل رب العالمیر  . . (3)(نيابد خويش  راه فرا  نوری

 )ع( نصار اإلمام المهدی ا - شیخ ناظم عقییل

****** 

 است   )ع(سید نزد چه کس درس خوانده و آیا او از نسل امام : ۲۸پرسش 

 بسم   الرحمن الرحيم :٢٨الساال/ 

 
 . 39یونس:   - 1
 . 40النور:  -2
 . 40نور:   - 3
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 والحمد هلل رب العالمين، واللعنة الدادمة على أعداء الدين 

 الساال األول: على يد من من العلماء المراجع درس حضرة السيد، ومن أي بلد هو ؟ 

 لعنت دائم بر دشمنان دین!  والحمد هلل رب العالمیر  و ، الرحمن الرحیم  م هللابس
است و وی از   از علماى مرجع درس خوانده کكدام ينزد  سید احمد الحسن  سؤال اّول: 
 باشد؟ كدام كشور م

الساال الااني: هل يعني أنه من صلب اإلمام مباشرة، وكيف تم زواج اإلمام )أرواحنا له الفدل(، وما  
 ومن أي مكان هي ؟ أجيبونا رجاء وبالواادق، ولنا أسدلة أخرل بضوء إجابتكم.  -أم السيد   -اسم أمه، أي  

 ق  .   هت  ۱٤٢٦  ربيع الااني/ / ٤  -  العراق –  صال  المياحي

هایمان فدای  كه جان  )ع(است و امام زمان   )ع(آیا او فرزند مستقیم امام زمانسؤال دّوم:  
  از كدام كشور است؟و    اسم مادر سید احمد الحسن چیست  ؟اند وی باد چطور ازدواج كرده

 
ً
 داريم. نیر  هاى ديگرى دهید و سؤالپاسخ  هایمان به این سؤال کبا سند و مدر  لطفا

 ـه ق  ۱۴۲۶یع الثای  رب ۴ - العراق –صالح المیایح 

اللهم صتتتتلاِ على محمد وآل    …الحمد هلل على بالده وعظيم نعماده  ،بستتتتم   الرحمن الرحيم  الجواب:

 محمد.

  السالم عليكم ورحمة   وبركاته

، و  دخل له بما درستتته أو يدرستتته  )ع( : درس الستتتيد أحمد الحستتتن على يد اإلمام المهدي  ۱ج س

، وهو من محافظة البصرة من  )ع( ومبلغ وممهد له   )ع( المراجع، فهو عبارة عن ناقل عن اإلمام المهدي  

 العراق.

 : پاسخ
 ، والحمد هلل رب العالمیر  الرحمان الرحیمم هللا بس
  م علیكم السال   . اللهم صیل عیل محّمد وال محّمد ئه.  ه و عظیم نعمائالحمد هلل عیل بال  

 ه. وبركات ة هللا ورحم
درس خوانده است و دروش كه    )ع(سید احمد الحسن نزد امام مهدی  : ۱سؤال    وابج

   . دهند با وی هیچ ارتبایط ندارد مراجع داده و م
ّ
و    )ع(نقل کننده از امام مهدیغ و  او مبل

 باشد. عراق م در و از استان بضه  ساز ظهور او است زمینه 

، وليس من صتتتلبه مباشتتترة، وقد أابت  )ع( : إنا الستتتيد أحمد الحستتتن من ارية اإلمام المهدي ٢ج س

واريتته في كتتاب )الرد الحتاستتتتتم على منكري اريتة القتادم(، فتالولتد يطلق تتارة    )ع( زواج اإلمتام المهتدي  

 ويراد منه الولد الصلبي المباشر، ويطلق تارة أخرل ويراد منه الولد من الارية.
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مهدی   : ۲ل  سؤا  وابج امام  نوادگان  و  نسل  از  الحسن  احمد  فرزند  است    )ع(سید  و 
»پاسخ کوبنده به  و نسل ایشان در كتاب   )ع( باشد و ازدواج امام مهدیمستقیم ایشان نم

مراد از  یا  از فرزند، فرزند مستقیم و  ممکن است منظور  آمده است.    ی قائم« منکران ذریه
 . نسل و نواده باشد  ،آن

، وهم ليستتتوا أبناءه    )ص(يوصتتتفون بأنهم أبناء رستتتول     )ع( ستتتين وباقي األدمة  فالحستتتن والح

يوصتتف في بع    )ع( ، وكالج اإلمام المهدي  )ع( بالمباشتترة بل من اريته ومن بضتتعته فاطمة الزهراء  

 …األخبار بت )ابن فاطمة( وهو ليس ابنها مباشرة بل من اريتها 

  شوند در حایلخوانده م  )ص(فرزندان رسول اكرم  )ع(ائمهسایر  حسن و حسیر  و  امام  
پاره و  ایشان  نسل  از  بلكه  نیستند  ت  حض  آن  مستقیم  فرزندان  ایشان  یكه  یعن     ،تن 

خوانده شده    )ع(در برخ  روایات پش فاطمهنیر     )ع(امام مهدی  . باشند م  )ع(زهرا  یفاطمه
 . باشد ایشان م یریهذ و  بلكه از نسل نیست فرزند مستقیم ایشان در حایل که است  

َوَكذَِلَع یَْجتَبِیَع َربَُّع َویُعَلُِّمَع  ﴿ بنه يوستف:   )ع( وقال تعالى في ستورة يوستف حكاية عن قول يعقوب  

َها َعلَى أَبََوْیَع ِمْن قَْبلُ  َحاَق  يِبْ ِمْن تَ،ِْویِل اأْلََحاِدیِث َویُتِمُّ نِْعَمتَكُ َعلَْیَع َوَعلَى آِل یَْعقُوَب َكَما أَتَمَّ َراِهیَم َويِســـــْ
بالمباشتترة، ورغم الج  )ع( ليس أباً ليوستتف    )ع( ، ومن المعلوم أنا نبي   إبراهيم(1)﴾يِنَّ َربََّع َعِلیم  َحِكیم  

 والحمد هلل وحده. …وصف بأناه أبوه 

 )ع( أنصار اإلمام المهدي  -  ناظم العقیلي

سوره در  متعال  یعقوب  یخداوند  زبان  از  حكاینی  در  یوسف    )ع(یوسف  فرزندش  به 
  و   آموزد م  ها را به تو خواب  تعبیر   و   گزيند برم  را   تو   پروردگارت  به این گونه  و )  فرماید: م

  و  تو  بر  بود، کرده  تمام  اسحاق و  ابراهيم تو  پدران  بر  اين  از  پيش را  خود  نعمت  که  همچنان
است كه پیامیر  . واضح  (2)است(  حکيم  و   دانا   پروردگارت  که  کند،م  تمام   هم  يعقوب  خاندان
و   )ع(یوسف  یواسطه بدونپدر    )ع(ابراهیمخدا   ابراهیم  نیست  حال  این  پدر    )ع(با 

 . ... والحمد هلل وحده. توصیف شده است )ع(یوسف
 )ع( نصار امام مهدیا - شیخ ناظم عقییل

****** 

 
 . 6يوسف:   -1
 . 6یوسف:  - 2
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 آیا جایز است که زن بدون محرم به زیارت برود؟  : ۲۹پرسش 

متزوجتتة عمرهتتا    :٢٩الستتتتتاال/   اإلمتتام    ٣٥امرأة  زيتتارة  إلى  تتتاهتتب  يجوز أن  هتتل  ستتتتتنتتة، 
 وبموافقة زوجها بدون محرم ؟ جزاكم   خير الجزاء. )ع( الرضا

 ق  .   هـ ١٤٢٦  ربیع الثاني/  / ٦  - صالح الفالحي 

با موافقت همشش و بدون  سال سن دارد    ۳۵و    است ز است زی  كه ازدواج كرده  یآیا جا
؟ خداوند پاداش نیکو به شما عنایت  برود   )ع( به زیارت امام رضا به همراه داشیی  محرم  

 فرماید! 
 ـه ق  ۱۴۲۶ربیع الثای     - صالح الفالیح

اللهم صتتتتلاِ على محمد وآل    …  الحمد هلل على بالده وعظيم نعماده،الجواب: بستتتتم   الرحمن الرحيم

 محمد.

 السالم عليكم ورحمة   وبركاته

يجوز اهاب المرأة إلى زيارة اإلمام الرضتتتا بدون محرم، إاا كان بموافقة زوجها كما هو ماكور في  
 والسالم عليكم ورحمة   وبركاته. …الساال، وفقكم   لمعرفة الحق ونصرته 

 الحسن.الجواب مستفاد من السيد أحمد 

 )ع( أنصار اإلمام المهدي  -  ناظم العقیلي

   : پاسخ
 ، والحمد هلل رب العالمیر  الرحمان الرحیمم هللا بس
  السالم علیكم   . اللهم صیل عیل محّمد وال محّمد ئه.  ه و عظیم نعمائالحمد هلل عیل بال  

 ه. وبركات ة هللا ورحم
جایز است اگر همان طور که در سؤال قید  بدون محرم    )ع(رفیی  زن به زیارت امام رضا

 انجام شود.... والسالم علیکم و رحمة هللا و برکاته. با موافقت شوهرش  شده است، 
 . گرفته شده استکمک  براى جواب از سيد احمد الحسن  

 )ع( نصار امام مهدی ا - شیخ ناظم عقییل
 اید چیست؟ی دین  که آوردهنقشه : ۳۰پرسش 

 بسم   العزيز الحكيم :٣٠الساال/ 

 إلى السيد أحمد الحسن .. ما هو رأيج بالسيد الولي المقدس محمد الصدر )ر ( ؟
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 العزيز الحكيم م  بس

 چیست؟  مقدس سید محّمد صادق صدر  ویلّ   ینظرتان درباره  .... به سید احمد الحسن

 أطروحتج الدينية التي جدت بها لتكون حجه على المامنين ؟ما هي 

 بحث رسالت دین  كه آوردید تا حّجنی بر مؤمنان باشید چیست؟

إنا طريقتج إلابات حجتج على الكاابين من المراجع   تحتاج أن تاهب لهم هم يأتوج؛ ألن حستب ما  
 تدعيه أنت رسول اإلمام )عو( ؟

  ؛كنند برویرا تكذیب مشما  مراجیع كه  نزد  ت دعوت خود  برای اثباشما  نیازی نیست كه  
 باشید. م )ع(امام یفرستادهخودتان، شما  طبق ادعای   چرا که

 .أرجو اإلجابة منج على أسدلتي

 مالحظة: أنا لست أنكر أي تدخل لممام؛ ألن اإلمام حاضر ا ن وننتظر أن يظهر بظهوره األكبر.

 ق   .  هـ ١٤٢٦  ربیع الثاني/ / ٧  -  نمیر

 پاسخ گویید. هایم اميدوارم خودتان به سؤال
امام زمان حاض  هستند  چرا که    ؛نیستم)ع(توّجه: من منكر وجود هر نوع ارتبایط با امام 

ای  و منتظر ظهور    باشیم. موی کیر
 ـه ق  ۱۴۲۶ربیع الثای    ۷ - نمیر 

اللهم صتتتتلاِ على محمد وآل    …الحمد هلل على بالده وعظيم نعماده  ،الجواب: بستتتتم   الرحمن الرحيم

 محمد.

 السالم عليكم ورحمة   وبركاته

رأي الستيد أحمد الحستن بالستيد الشتهيد محمد محمد صتادق الصتدر، بأناه أحد المصتلحين ويعتبر من  
 كايراً، فرحمة   عليه وبركاته. )ع( الاين مهدوا لممام المهدي 

 : پاسخ
 ، والحمد هلل رب العالمیر  الرحمان الرحیمم هللا بس
  السالم علیكم   . د وال محّمد اللهم صیل عیل محمّ ئه.  ه و عظیم نعمائالحمد هلل عیل بال  

 ه. وبركات ة هللا ورحم
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كسای     از   گران و اصالح  یگ از   شهید محّمد صادق صدر   ،سید احمد الحسنطبق نظر  
انجام داده است؛    )ع( ظهور امام مهدیسازی برای  زمینههای زیادی جهت  باشد كه تالشم

 رحمت خدا و برکاتش بر او باد! 

للم شتمل األمة من   )ع( أطروحة الستيد أحمد الحستن وحجته على الناس بأنه مرستل من اإلمام المهدي 

، ونبا ومحاربة تنصتيب الناس )الفكر  ا ختالف والضتياع والتشتتت، وجمعهم تحت راية اإلمام المهدي  
    حتاكميتة النتاس(،    التديمقراطي البربي( واإلقرار بحتاكميتة   تعتالى، وقتد بيان التج في كتتابته )حتاكميتة

 فيرجى مراجعته والتدبر فيه.

الحسن   احمد  سید  به  رسالت  وی  است  این  حّجیت  امام  صورت  جانب  از  وی  كه 
 كه در  )ع( مهدی

ی
حاكم است برهاند  شان  بیر   فرستاده شده تا اّمت را از اختالف و پراكندگ

 حزیر كه مردم آن را به پا  دموكراش تفکر  و با  گرد آورد    )ع( مهدیو آنان را زیر پرچم امام  
د اند  داشته برخیر  د  نیر تبه  زمیر   روی  در  را  خداوند  حاكمیت  این أ،  تصدیق كند كه  و  یید 

امید  فرموده است و  بیان    « حاكمیت خداوند نه حاكمیت مردم» را در كتاب خود  موضوع  
 ر شود. رود به این كتاب مراجعه و در آن تدبّ م

حستتن كايرة يرجى مراجعتها على الموقع الماكور ونخص بالاكر  األدلة على صتتدق الستتيد أحمد ال  
( و)الرد القاصتم( و)الرد الحاستم(، وغيرها من إصتدارات أنصتار اإلمام المهدي 1منها )البالغ المبين ج

 .)ع( 

دارد یدال  الحسن وجود  برای حقانیت سید احمد  زیادی  آنها    ؛ل  به  امیدوارم در سایت 
 »پاسخ ،  «۱بالغ المبیر  ج  »  : كنمذكر مبه اختصار  نابع را  چند تا از این م  . مراجعه كنید 

 . )ع(امام مهدیانصار انتشارات های و سایر كتابکوبنده« و »پاسخ قاطع« 

في أصتتتحاب الدعوات اإللهية، هي تبليغ الناس وإقامة الحجة عليهم أمام   تعالى،    ستتتناة   تعالى
ومهملين لتلتج التدعوات، فيجتب طرق أبوابهم وإستتتتتمتاعهم الحجتة فتإاا كتان النتاس أو العلمتاء معرضتتتتتين 

:  )ص(  والبيان، وهاه هي ستتيرة األنبياء والمرستتلين واألدمة الطاهرين، فقد اكر في وصتتف رستتول  
في بداية مبعاه رستتالً إلى   )ص( )طبيب  دوار  يدور بطبه، قد أحكم مراهمه، وأحمى مياستتمه(، وقد بعث  

ملتج الفرس وغيرهم، يطلتب منهم اإليمتان برستتتتتالتته عن   تعتالى، وقتد اكر    الملوج، كملتج الروم و
تعالى هاه الستتتنة في مناستتتبات كايرة في القران الكريم، منها قوله تعالى في وصتتتف دعوة نبي   نوح  

ِ إِناِي َدَعْوتي قَْوِمي لَْيالً َونَهَتاراً  )ع( ا َدَعْوتيهيْم    *ي إِ ي فَِراراً  فَلَْم يَِزْدهيْم ديعَتاد  *، قتال: ﴿قَتاَل َربا َوإِناِي كيليمتَ
تِْكبَاراً   وا استتْ تَْكبَري َروا َواستتْ ْم َوأَصتتَ ْوا اِيَابَهي تَْبشتتَ ْم فِي آاَانِِهْم َواستتْ ابِعَهي ْم َجعَليوا أَصتتَ ايمي إِناِي َدَعْوتيهيْم    *ِلتَْبِفَر لَهي

ْم َوأَْسَررْ  *ِجَهاراً  ْم إِْسَراراً ايمي إِناِي أَْعلَْنتي لَهي  . (1)﴾تي لَهي

 
 . 9 –  5نوح:   -1



 79                                                                                         (ول )اجلزء األاجلواب املنری عرب األثری

  
 

 )ع( أنصار اإلمام المهدي  -  ناظم العقیلي

 
ّ
است كه این دعوت بیر  مردم  به این صورت  صاحبان دعوت الیه    ی ت خداوند دربارهسن

ها  علما مخالف این دعوت یا اگر مردم    ؛تبلیغ شود و دالیل این دعوت نیر  به آنها گفته شود 
باید صاحبان دعوت درهای آنان را بكوبند و دالیل این دعوت  اعتنا،  و نسبت به آن یر باشند  

این گونه    )ص( رسول اكرم  . است  )ع( این همان روش انبیا و ائمه زد نمایند که  گوشرا به آنها  
را گرد بود كه در میان مردم ممانند پزشگ دورهتوصیف شده است: »  بیماران  گشت و 

ت«.  بود   ترینروهایش نیر  اثر بخش کرد و دامداوا م نمایندگای    شدر آغاز بعثت)ص(   حض 
از آنان خواست كه به سایرین،  پادشاه ایران و    ،مانند پادشاه روم  ، پادشاهان فرستاد نزد  را  

و خداوند متعال این سنت و روش  آورند ایمان که از سوی خداوند متعال بود، رسالت وی  
در  متعال  سخن خداوند  این  است. از جمله  فرموده  ذكر  م  کریقرآن   در  مختلف  موارد  را در  

  کردم * و   دعوت  روز   و   شب  را   خود   قوم  من،  پروردگار   ای  : گفت):  )ع(وصف دعوت نوح
و   فرارشان  به  جز   من  دعوت  *   بيامرزی،  را   آنها   تو   تا   کردم   دعوتشان  که  بار   هر   نيفزود 
دند  پای  و  کشيدند   رس  به جامه  و  کردند   خود  هایگوش  را در  هایشان انگشت   چه  هر   و   فشی
باز   دعوتشان  بلند   آواز   به  کردند * پس  رسکیسی   بيشیی    نهان   در   و   گفتم  آشکار   به  کردم * 
 . (1)(گفتم

 )ع( نصار امام مهدیا - شیخ ناظم عقییل

****** 

 ی کاملنامه شناخت شجره : ۳۱پرسش 

 .السالم عليكم .. أود معرفة الشجرة الكاملة للسيد  :٣۱الساال/ 

 ق   .  هـ ١٤٢٦  ربیع األول/  /٨ -  أحمد

 كامل سید احمد را بدانم.   ینامهشجرهمایلم  .... سالم علیكم
 ـه ق ۱۴۲۶ربیع األول  ۸ - حمد ا

 
 . 9تا   5نوح:  - 1
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اللهم صتتتلاِ على محمد وآل   …الحمد هلل على بالده وعظيم نعماده  ،  الجواب: بستتتم   الرحمن الرحيم

 محمد.

 السالم عليكم ورحمة   وبركاته

إنا طلب األخ أحمد معرفة الشتجرة الكاملة للستيد أحمد الحستن   ينفع بشتيء لمعرفة صتدق الستيد  أو ً:  
 أحمد الحسن؛ ألنه مقطوع النسب من الجد الخامس تقريباً.

 : پاسخ
 ، والحمد هلل رب العالمیر  الرحمان الرحیمم هللا بس
  السالم علیكم   . د اللهم صیل عیل محّمد وال محمّ ئه.  ه و عظیم نعمائالحمد هلل عیل بال  

 ه. وبركات ة هللا ورحم
سید احمد الحسن هیچ  کامل    ینامهاطالع از شجرهبرادر احمد جهت  درخواست  اول:  

 از   ؛نفیع برای شناخت حقانیت سید احمد الحسن ندارد 
ً
نسل پنجم مقطوع   چون وی تقریبا

 . باشد مالنسب 

أم   ؟ فإاا ابت أنه مرستتل    )ع( واانياً: يجب عليج البحث في: هل هو حقاً رستتول من اإلمام المهدي 

ة على الناس، فقضتتتية إابات نستتتب ارية اإلمام   )ع( من اإلمام   فيابت بعد الج كل ما يقول، ويصتتتب  حجا

، لعدم اطالع الناس على  نفسته )ع( المهدي   يمكن التوصتل إليها إ ا عن طريق   تعالى واإلمام المهدي  

فأنصتتحج بمراجعة كتاب )الرد الحاستتم    )ع( الج وخفاده عنهم. وإن شتتدت ا طالع أكار عن ارية اإلمام

 .)ع( على منكري ارية القادم( أحد إصدارات أنصار اإلمام المهدي 

 والحمد هلل وحده. …  والسالم عليكم …وفقج   لمعرفة الحق ونصرته والابات عليه 

 )ع( أنصار اإلمام المهدي  -  لعقیليناظم ا

نمایید:   تحقیق  موارد  این  روی  شما  باید   دوم: 
ً
واقعا وی  از  فرستاده  آیا  امام  سوی  ای 

ها   یههم،  اگر ثابت شد   ؟است یا نه  )ع( یمهد گوید، ثابت و بر مردم حّجت  که م  یی آن چیر 
مهدی  یمسألهگردد.  م امام  نسل  و  نسب  امام    )ع(اثبات  و خود  از طریق خداوند  جز 

نیست  )ع(مهدی پذیر  آنها مخف     ؛امكان  از  و  ندارند  این موضوع اطالع  از  چرا که مردم 
مراجعه به  هستید    )ع(نسل امام  در خصوص  اطالعات بیشیی مایل به کسب  اگر    باشد. م

را به شما پیشنهاد   )ع(نتشارات امام مهدیی قائم« از ا»پاسخ قاطع به منکران ذریهكتاب 
 . كنمم

وى از آن و ثابت بودن بر آن   ... توفیق عطا فرماید. خداوند شما را براى شناخت حق و پیر

 . ... والحمد هلل وحده. والسالم عليكم
قییل

ُ
 )ع( أنصار امام مهدی - شیخ ناظم ع

****** 
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 نماییدشناخت اصل موضویع که به آن دعوت یم : ۳۲پرسش 

: الستتالم عليكم ورحمة   وبركاته ... أنا أحد أخوتكم من الشتتيعة اإلمامية، ولستتت من  ٣٢الستتاال/  
النوع المتعصتتب ألي فكرة تطرح في الستتاحة ا جتماعية، وعندي بع  األستتدلة استتتفستتاراً وتأكيداً لما 

ته خيراً ... أرجو ستتعة الصتتدر معي ومع أستتدلتي، واعتقد أن من  ستتمعت، وإن شتتاء   يكون الاي ستتمع
 حق الشخص أن يسأل ويبحث، وخاصة عن أمور تخص دينه ومعتقده و  سبحانه أمر بالج ... شكراً.

از نوع  امام هستم و    ی... من یگ از برادران شما و شیعه. وبركاتهة هللا  رحم  سالم علیكم و 
باشم. در خصوص شود، نممتعصب آن نسبت به هر موضویع که در اجتماع مطرح م

شنیده هایی که 
مطرح مچیر  دارم که  مساییل  شنیده ام،  آنچه  شاء هللا  ان  و  ام خیر  نمایم 

فرد    کبه اعتقاد من این حق یم پاسخ دهید.  هایای باز به سؤال امیدوارم با سینهباشد....  
سد  که خداوند  اگر مربوط به دین و اعتقادات فرد باشد  د به ویژه  جو كن و وجست  است كه بی 

 . باتشكر سبحان نیر  به آن امر فرموده است.... 

أو ً: أريد معرفة أصتتل الموضتتوع الاي أتيتم للدعوة عنه، وما قصتتة الستتيد أحمد الحستتن ؟ وحستتب  
صتتتاية، وهل له معجزات، حيث أنا  ورستتتوله، وما هي األدلة على هاه الو )ع( قولكم إناه وصتتتي اإلمام  

المعجزة تكون حتاكمتة في هتاه األمور، وختاصتتتتتة في هتاا الزمتان التاي كار فيته المتقولين والمتدعين )   
 جعلكم   منهم(.

 وإن كان وما تقولون فما هي األسس التي تتقوم عليها دعوتكم هاه ؟

داستان    چیست؟  ،دید آن آمبه  دعوت  برای  خواهم بدانم اصل موضویع كه شما  اّول: م
چیست ؟   ، است  )ع(نامام زما  ی فرستاده شما ویص و  یسید احمد الحسن كه طبق گفته

در  چرا كه معجزه    آیا او معجزایی دارد؟دالیل شما برای این وصایت و جانشین  چیست؟  
وجود دارند  اینكه در این زمان مدعیان زیادی  به ویژه    ،حكم كننده استمسایل  گونه    این

 . گونه مدعیان قرار ندهد(   این )خداوند شما را از 
شما    ماگر  هستید که  استوار  پایهگویید  آن گونه  آن  بر  شما  دعوت  است  هایی كه 

 ؟ چیست

أرجو أن   تأخاوا بع  األستدلة على محمل التعصتب فأستدلتي استتفهامية وليستت استتنكارية ... وما  
فتأنتا في موقف محتايتد، حتى يحكم   وهو خير الحتاكمين ...  دمتت   أعلم شتتتتتيدتاً عنكم إيجتابيتاً أو ستتتتتلبيتاً  

 وأشكركم جزيل الشكر والسالم عليكم ورحمة   وبركاته.

 أبو صالح المستفسر.. 
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سؤال از  برخ   نگذارید   های امیدوارم  تعصب  به حساب  استفهام  سؤال  ؛ مرا  من  های 
یا منف  هستند   مثبت  دلیل  زمای  که  تا  انکار....  به جهت  نیابم،    نه  موضع از سوی شما 

ین حكم كنندهطرق  اتخاذ میر  بسیار از شما    .... ستا  ها كنم تا خداوند حكم كند كه او بهیی
 گزارم والسالم علیکم و رحمة هللا و برکاته. سپاس

 بو صالحا... سؤال کننده

اللهم صتتتلاِ على محمد وآل    …الحمد هلل على بالءه وعظيم نعماءه  ،  بستتتم   الرحمن الرحيم  الجواب:

 .محمد 

 السالم عليكم ورحمة   وبركاته

في البداية أود أن أشتتكر األخ أبو صتتال  على حستتن مراستتلته وبحاه عن الحق، وأستتأل   تعالى أن  
 يوفقج لمعرفة الحق ونصرته والابات عليه.

 : پاسخ
 ، والحمد هلل رب العالمیر  الرحمان الرحیمم هللا بس
  السالم علیكم   . اللهم صیل عیل محّمد وال محّمد ئه.  ه و عظیم نعمائیل بال الحمد هلل ع 

 ه. وبركات ة هللا ورحم
جوی وی  و خاطر ارسال این نامه و جسته  از برادر ابوصالح عیل حسن بمایلم  در آغاز  

خواهم كه شما براى شناخت حقیقت و یاری  حقیقت تشكر كنم و از خداوند م  ی درباره

 . بر آن موفق بدارد  ثابن بودنآن و 

لتوحيد األمة، بعد هاا  )ع( أصتل موضتوع دعوة الستيد أحمد الحستن أناه مرستل من قبل اإلمام المهدي  

ق والضياع، والسير بهم نحو نصرة اإلمام المهدي   .)ع( التشتت والتفرا

مهدی  امام  جانب  از  وی  است كه  این  الحسن  احمد  سید  دعوت  موضوع    )ع(اصل 
 و تفرقه به اتحاد برساند و به فرستاده شده است تا ا

ی
یاری امام  سوی ین اّمت را از پراكندگ

 . سوق دهد  )ع( مهدی

ا قصتة السيد أحمد الحسن فهي طويلة موجودة على الموقع المعلوم بعنوان: )قصة لقادي مع اإلمام   وأما
( والكالم طويل جدااً في اإلجابة على كل أستتدلتج، فيرجى مراجعة إصتتدارات أنصتتار اإلمام  )ع( المهدي 

لرد الحتاستتتتتم، وكتتاب  ، وكتتاب ا۱على الموقع المتاكور وأخص بتالتاكر منهتا )البالغ المبين ج  )ع( المهتدي  

 الرد القاصم( وغيرها، فإن فيها الكفاية.

و در سایت با عنوان »داستان مالقات من  داستان سید احمد بسیار طوالی  است  و اما  
خواهش  باشد.  باشد و پاسخ به این سؤال شما بسیار طوالی  مموجود م  ()ع با امام مهدی
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کور مراجعه نمایید؛ از جمله »بالغ المبیر   در سایت مذ   )ع(انتشارات امام مهدیكنم به م
 کنند. «، »پاسخ کوبنده« و »پاسخ قاطع« و سایر موارد که کفایت م۱جلد 

ا أيستتتس قضتتتية الستتتيد أحمد الحستتتن، فمن أهمها هي تطبيق )حاكمية   ستتتبحانه وتعالى( ونبا   وأما
الحستن هاا الموضتوع في كتابه   ورف  حاكمية الناس )الفكر الديمقراطي البربي(، وقد بحث الستيد أحمد 

)حاكمية     حاكمية الناس( يمكنج ا طالع عليه من خالل الموقع الماكور، ونستأل   الستداد والهداية  
 والحمد هلل وحده.  …والسالم عليكم ورحمة   وبركاته …لكل خير 

 )ع( أنصار اإلمام المهدي  -  ناظم العقیلي

و  حاكمیت خداوند سبحان  تطبیق  احمد الحسن، اجرا و  ترین اركان دعوت سید  از مهم
(  تفکر  و رد حاكمیت مردم )متعال   این موضوع    یسید احمد دربارهباشد.  مدموكراش عریر

  . به بحث و بررش پرداخته است  «حاكمیت خدا نه حاكمیت مردم نام » در كتاب خود به  
این سایت بم از طریق  آتوانید  باشید.  ه  داشته  ش  و  ن دسیی توفیق راهنمایی  از خداوند 

ی را برایتان مسئلت م نمایم.... والسالم علیکم و رحمة هللا و برکاته....  هدایت بر هر خیر
 والحمد هلل وحده. 

قییل
ُ
 )ع( نصار امام مهدیا - شیخ ناظم ع

****** 

 ادعایی را تصدیق نمود؟! چطور یم : ۳۳پرسش 
 توان چنیر 

: بستتم   الرحمن الرحيم، كيف يمكن تصتتديق ادعادكم هاا، والاي رفضتته العلماء كافة  ٣٣الستتاال/  
 جملة وتفصيالً ويقولون   يوجد سفير بعد موت السفير الرابع، فما هو قولكم ؟

 هـ . ق   ١٤٢٦ / ربیع الثاني  /٢٤  - عبد هللا الساعدي

 الرحمن الرحیم  م هللا بس
 ادعایی را تصدتوان  چطور م

ی كه همهیق نمود؟!  چنیر  به طور کیل و جزیئ  علما    یچیر 
را رد كرد  ندارد ند و ماهآن  از وفات سفیر چهارم وجود  بعد  ی  این    ! گویند هیچ سفیر در 
 ؟ يد یگو چه مخصوص 

 ـه . ق ۱۴۲۶ربیع الثای    ۲۴ - ساعدید هللا عب
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 الجواب: بسم   الرحمن الرحيم، والحمد هلل رب العالمين

العلماء كافة، بل يوجد علماء بايعوا واتبعوا الحق، منهم الستتتتيد حستتتتن الحمامي ابن الفقيه  لم يرف   
ح بالج.  والمرجع الديني السيد محمد علي الحمامي )رحمه  (، ويوجد منهم من هو متحير كما صرا

 : پاسخ
 ، والحمد هلل رب العالمیر  الرحمان الرحیمم هللا بس
ی را رد نکر همه وی     هستند كه بيعت و یی بلكه علمااند  دهی علما چنیر  چیر  از حقيقت پیر

مرجع دين  سيد محّمد عیل  و    فقيه  فرزند   حّمام   حسن  سيد اين علما    یاز جملهنمودند؛  
 بعض  از علما  . باشد م )رحمه هللا(حّمام

ّ
 . د هستند نیر  مرد

ل رف  علماء اليهود  ولو رف  جميع العلماء الحق لم يكن رفضتتهم دليالً على بطالن الحق، فهل يد 
في بدايتها على بطالن الدعوة المحمدية اإلستتتالمية     )ص(والنصتتتارل واألحناف لدعوة الرستتتول محمد 

 الحقاة ؟!! 

 ق   هـ .  ١٤٢٦جمادي األول/  - حمد الحسنأ

آيا    ؛دليل بر باطل بودن حق نيستشان  نپذيرفیی    ،علما حق را نپذيرند   یاگر همهحنی  
ت  نپذيرفیی  دعوت   ... در آغاز دعوت . از جانب علمای يهود، مسيیح و   )ص(محّمدحض 

 !! بود؟اسالم محمدی ايشان دلیل بر باطل بودن دعوت 
 ـه ق ۱۴۲۶جمادی األول  - احمد الحسن

****** 

 ی وصایت ی نامه ی تکذیبیهادعای قیس و نامه : ۳۴پرسش 

م، والحمد هلل رب العالمين والستالم على من اتبع الهدل وعرف  : بستم   الرحمن الرحي٣٤الستاال/  
ا بعد ..  اليقين، أما

اِعلم أيها المدعي بالرستالة والوصتاية، أنا لألمر وجهان: معلوم ومجهول وهاا ينطبق على كل شتيء 
 ً ا قولج بالوصاية والرسالة فهو جد مكاوب، وينافي لما استرسل سابقا على لسان    في هاه الدنيا الفانية، وأما

يظهر بنفستته   من خالل وستتاطة أحمد الحستتن،  )ع( المعصتتومين، وقولج أنج تقابل اإلمام، فاألولى منه  

 الاي من كتابه همه الدرهم وتصريف شاون الحوزة.

الرحیمم هللا  بس عرف  الرحمن  و  الهدی  اتبع  من  والسالم   ، العالمیر  رب  والحمد هلل   ،
، اما بعد....   الیقیر 
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  ؛وجه معلوم و وجه مجهول  : هر امری دو وجه دارد ! بدان،  رسالت و وصایتای مدیع  
جانشین     یویل سخن تو درباره . شود امور این دنیای فای  را شامل م  یهمهقاعده  كه این 

 كه از زبان معصومیر  
  . منافات دارد   ،وارد شده  )ع(و سفارت، دروغ محض است و با روایایی

ت  یمایندهاین سخن تو كه ن  یاما درباره : برای آن حض  است    تر شایسته  )ع(امام هسنی
ب نه  ظهور كند  نوشیی  كتاب  یواسطهه  خودش  از  قصدش  الحسن كه  هایش  احمد 

 باشد! و تخریب شئونات حوزه مآوری درهم و دینار جمع

فهو    واِعلم أياها المدعي الواهم، أنا أفضتل ما تدعي به هو اإلصتالح، لكن باستمج أنت   باستم اإلمام،
أقرب للتقول والتصتتتتديق، ومن هنا فقد زدت الطين بلة، بل أضتتتتحكت الناس عليج فأنت جعلت نفستتتج  

 خامس السفراء.

م! برتر از آنچه ادعا م
ّ
، اصالح نمودن است، اما به نام خودت و نه  ای مدیع متوه کن 

ز خشت  تر است ویل تو حنی ِگل را اگویی نزدیکبه نام امامت، که این به تقوی و راست
و باعث    خودت را پنجمیر  سفیر قرار دادیو  وضعیت را بدتر كردی  دیه! حنی  تشخیص نم

ی.   شدی مورد تمسخر دیگران قرار گیر

إنا لممام مقام حق أشتتترف من أن يماله شتتتخص مالج   يعرف التميز بين الباطل والحق، وليستتتت  
حق شتيء، ستول المتعة والخمس والنفاس،  الرستالة هي مهاترات بين طلبة الحوزة الاين   يفقهون من ال

إن كنت صتتادقاً في دعواج، وهاا   )ع( أو ستترد ا يات القرآنية، أو حفظ بع  الروايات المنستتوبة لالدمة  

محال، فأنا أدعوج لمستاجلة عبر ا نترنيت توضتا  بها فكركم القاصتر عن ستر معرفة اإلمام )عو(، ولما  
  )ص(نت رستتوله المنتجب، والوصتتي المايد كمحمد بن عبد    غاب واستتتتر عن الناس لتكون بالنتيجة أ

 وميكاديل لتخيف الناس السااج بهاه األسماء. لبجبرادي

از آن است    )ع( امامجایگاه   برتر  تو که نمواالتر و  باطل  كه كیس مثل  از  را  تواند حق 
  كسای    ؛های حوزه نیستسفارت جز بحث بیر  طلبه  . وی باشد   یتشخیص دهد نماینده

آيات  به هم بافیی     تعه و خمس و نفاس و مُ ای ندارند مگر احکام  از فهم و ادراک حق بهرهكه  
هرگز  اگر در ادعایت صادق هسنی كه    . )ع(برخ  روایات منسوب به ائمهکردن  قرآن و حفظ  
نت دعوت  من تو چنیر  نیست،   تا کوتایهی فکر تو آشکار    كنمم  را به مناقشه از طریق اینیی

ب و از نظر مردم پنهان  یو اینکه چرا ایشان غا  )ع(شود؛ کوتایه از شناخت و معرفت امام 
ئيل و ميكائيل    او و همچنیر  ویصّ   یانتخاب شده  ی فرستاده  یی تو چون  تا  شدند   مؤید به جیر

سای  مرا با اين اس  دلمردم ساده تا باشی  )ص(د هللامانند محّمد ابن عبه   . ها بیی
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وما كان يمال للرستتول األعظم الاي لستتخرية القدر أصتتب  يايدج    لأنا أتحدااج أن تعرف كنه جبرادي
ويفرد جناحيه فوق كتفيج ! الحمد هلل الاي هدل العمي البصتتيرة وشتتاء فقدر، والحمد هلل حمداً كايراً على  

 نعمه كلها.

مناظره م به  را  و  تا    طلبمتو  ئيل  جیر ؛  حقيقت  بدای  را  اعظم  رسول  و  فرشته  تمثیل 
اای  فرستاده بكه  مسخرهه  مروز  مقام  تأخاطر  را  تو  میاش  باليد  و  روى  كند  را  هايش 
ت هدایت کرد و اراده فرمود  سپاس خداوندی    گذارد!  متو  های  كتف را که نابینا را با بصیر

 ! هایشنعمت یهمهبرای خداوند را بسیار سپاس و تقدیر کرد و حمد و 

ا المستتاكين الاين يتبعوج فقد أعمى الشتتيطان ب ة من  أما صتتيرتهم، فأدعو   لهم الهداية فلو كان لهم ارا
 العقل ما تبعوج على اب  نهو اإلمام على ماب  كااب مارق استبل اسم اإلمام.

وی میی ها اما بدبخت ت را از آنها گرفته و آنها را  به واقع   ،كنند  كه از تو پیر ، شیطان بصیر
است هدایت    . كوركرده  طلب  ایشان  برای  خداوند  از  ذرّ   . کنممپس  در  هاگر  عقل  ای 

وی نم  وجودشان بود از تو  وی از قصاِب دزِد دروغكردند  پیر گویی  تا طریقت امام را با پیر
 کند، سالخ  کنند! که به اسم امام عمل م

اِعلم يا هاا أنج لستتت األول و  األخير، فليس كل من أاقل على نفستته بعشتتاء ونام فشتتاهد راية في  
، أنصتتتتتحتج بترج العشتتتتتاء ليالً لتنتام خفيف البطن مرتتاح، ولتترج عنتج هتاا الهراء منتامته يجتب أن يتبع

 وتستبفر   على ما أفسدت من عقول.

،  بدان   طور    این.  كن   و آخرین هم نخوایه بود تو اّولیر  كیس نیسنی كه ادعا مای فالی 
وى    او باید از    ،بیند بیا  ؤ ر   کخوابد و در خوابش یبخورد و  بكس شام زیادی    نیست كه هر  پیر

و دیگر    ،ها دیگر شام نخوری تا با شكم خایل و راحت بخوایر كنم شب. نصیحت منمود 
.   كه فاسد كردی طلب مغفرتیی هاخاطر عقله این چرندیات را نباق  و از خداوند ب  نمایی

 اللهم إني بالبت في النصيحة ودعوتهم إلى سبيل الرشاد، اللهم فشهد. 

 علي القيسي    الفقير هلل العبد 

 هت . ق   ۱٤٢٦  ربيع الااني/  / ٢٤   -   ووصي المساكين  -  المعابة  اإلنسانيةرسول 

خودت   ،خدایا  . دعوت كردمراه صواب  من بسیار نصیحت كردم و آنان را به  ! خداوندا 
 ! گواه باش 

 عیل القییس  ی فقیر خداوند بنده 
 ـه ق ۱۴۲۶ربیع الثای   ۲۴ - گانبیچار  ویصّ  -انسانیت معذب  ی فرستاده

 السالم على من اتبع الهدل، بسم   الرحمن الرحيم



 87                                                                                         (ول )اجلزء األاجلواب املنری عرب األثری

  
 

ا بعد ..  أما

فأني و  آستتف لما كتبته صتتباح هاا اليوم بحقكم، أنكم   تستتتحقون كل ما كتبته. عموماً استتأل    
يلهم أهلج المبفرة ألني اجاوزت على مري  نفستي مجنون، استأل   أن يعافيج ويشتافيج من مرضتج، و

طريق مستتشتفى المجانين لكي ترتاح من مرضتج هاا، وقد تجد من يستتمع إليج هناج ويصتدقج، أرجو من  
   شفاء كل مري .

 الداعي بالعافیة/ علي القیسي/ الموالن الصالح

 .... .. اما بعد .. السالم عیل من اتبع الهدی، الرحمن الرحیم م هللا بس
ها به خاطر  سوگند  من به خدا   . به  متأسفم  ، كه صبح امروز در حق شما نوشتمیی چیر 

 چرا که    کنم؛طور کیل از خداوند طلب مغفرت م
ّ
  را   مریض روای  و دیوانه پا   کی  من از حد

م  ! فراتر گذاشتم خداوند  راه  از  و  بخشد  شفا  را  شما  و  دهد  عافیت  شما  به  خواهم كه 
یایر  گایه كسای  را م.  بیماریت رها شوی ات نشان دهد تا تو از اینتیمارستان را به خانواده

ها طلب شفا  مریض  ی خداوند برای همه  از   ؛ كنند هایت گوش و تو را باور مكه به حرف
   كنم!! م

 نیکوکار  هموطنعیل قیس.... .. عافیت.. دعا کننده برای 

 هاا خارج الموضوع ولكن هدية مني:

بارة عن مدا وجزر وهاا أمر طبيعي يحدث، إنا قضتتتتية موستتتتى والبحر لم تكن كما تتصتتتتور، بل ع
 ولالج تبع فرعون موسى، ولو كان كما تتصور لما دخل البحر إ ا مجنون مالج مع جيشه.

 alaaalkaese@yahoo.com اقرأ بين السطور يا مدعي النبوة والوصاية

 علي القیسي  - ب،داد

 باشد: ممن طرف ای از  این خارج از موضوع است ویل هدیه
   و   جزر   کبلكه عبارت از ی  ؛كن  نیستم  ر تصوّ تو  كه  گونه    موش و دریا آن موضوع  

ّ
  مد

، موش  فرعوناز همیر  رو بود که  و افتد  مطبییع است كه اتفاق یک رخداد  این    و باشد  م
مگر   ؛شد به آن دریا وارد نمهرگز كن   م ر طور بود كه تو تصوّ  ! ویل اگر آنرا تعقیب نمود 

 ! ای مثل تو و سپاهیانشدیوانه
 بغداد   -عیل قیس 

 الجواب: بسم   الرحمن الرحيم

 اِنتظر الجواب من السيد أحمد الحسن اليماني الموعود، واِستمع إلى خطابه على الرابط التالي. 
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 : پاسخ
 الرحمان الرحیمم هللا بس

گوش    آدرس زیر در  وی    یبه خطبه  . باش   یمای  موعود  منتظر جواب سید احمد الحسن  
 : بده

3/268344/kh_s/kh_s01.htm-http://home.ripway.com/2005 

َّ أحد األدلة التي تابت صتتدق دعوة الستتيد أحمد الحستتن،   ونحن نشتتكرج على كالمج هاا؛ ألنج أابََت
 وكالج من اِتبعه؛ ألنها أحد األدلة التي نحتو بها على المكابين، وهو:

م الستتيد أحمد الحستتن بأنه مجنون ومري ، فإنها تهمة   تكاد تفارق نبياً من األنبياء و  وصتتياً  اِتها
 بالورود، أم صاحوا عليه ؟  )ص(من األوصياء، هل اِستقبل أهل مكة رسول   محمداً 

كه حقانیت دعوت    تو یگ از دالییلچرا که    ؛كنیمخاطر این سخنانت از تو تشكر مه  ما ب
ویسید احمد الحسن    که پیر

اثبات نمودی؛ این دلیل،  كند را  را ثابت م  کنند اش مو کسای 
 کنیم و آن: کنندگان استفاده میگ از دالییل است که ما علیه تکذیب

 و بیماری استمتهم نمودن  
ی

    ؛سید احمد الحسن به دیوانگ
ً
ای  هیچ ننر تهمنی كه تقریبا

ت  ای از اوصیا از آن برکنار نبوده است.  چ ویصاز انبیا و هی آیا اهل مكه هنگام ورود حض 
 بانگ فریاد برآوردند؟  به مكه از وی استقبال كردند یا بر او  )ص(محّمد

وأقولها لج بالعامية ).... مخبل( أي مجنون، ورموه بالحجارة، وكستتتتروا ضتتتتلع الزهراء، وقد اكر 
 ً ( وأنصتتتارهم بأنهم أراال  … ضتتتد األنبياء )مجنون، ستتتاحر،  القرآن عشتتترات ا يات التي تصتتتف تهما

 .(1)وحاشاهم 

و به طرف وی سنگ و با کلمات عامیانه او را »... مخبل« یعن  مجنون و دیوانه خواندند،  
ت زهرا دنده  و   كردند   پرتاب ها آیه ذكر كرده كه مردم انبیا قرآن ده  . را شكستند   )ع(های حض 

ه، ساحر و نظایر آن و یارانشان را نیر  ارازل و فرومایه توصیف نمودند؛  با کلمایی مانند دیوانرا  
 ! (2)اندکه هرگز چنیر  نبوده

وهل ستمعت أنها أطلقت على أبي لهب أو فرعون أو معاوية أو صتدام المجرم، فإنهم كانوا المبجلون  
 )لعنة   عليهم وعلى من لم يلعنهم(.

 
ضون عیل خلفاء هللا أحد إصدارا   -1 ی تعّرض لها حجج هللا سبحانه راجع كتاب المعیی

اضات النی ت أنصار اإلمام  لمعرفة طبيعة االعیی
 المهدي )ع(. 

اض   - 2 ضیر  به حّجت برای شناخت کیفّیت اعیی
اض های معیی کنندگان به جانشینان خداوند« از  های خداوند سبحان به کتاب »اعیی

 مراجعه نمایید.  )ع( انتشارات انصار مهدی
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لقب دیوانه بدهند؟    ، معاویه يا صدام مجرم  ، فرعون  ، به ابولهبکه  اید  شنیدههیچ  آیا  
 آنها 

ی
ام و تكریم بودند همگ  ! باد ی آنها همهلعنت خدا بر  ! مورد احیی

فااج الزمان أهون فإننا في أشتترا زمان، إنا النصتتر  ت، اللعنة على األعور الدجال الاي يخرج من  
، اللعنة على الدجال األكبر، اللعنة على  (1)ة  في عداة من المصادر العظيم  )ع( سيستان كما أخبر أهل البيت 

 السفياني.

 اتفاق خواهد افتاد   . بریمرس مدر بدترین زمان بهما    ،در مقایسه با آن زمان
ً
وزی حتما   . پیر

به   خدا  یکلعنت  بلند چشم  دّجال  سیستان  از  م  كه  روایات  (2) کندخروج  طبق  اهل  ؛ 
،  بزرگدجال  لعنت خدا بر  اند.  منابع بزرگ حدیث بیان نمودهدر تعدادی از  که    )ع( بیت

 . لعنت بر سفيای  

، وبعد كل هاا )ع( هاا جوابنا نحن األنصتتتار؛ أنصتتتار   واألنبياء والمرستتتلين والحستتتين والمهدي  

  اِنتظر جواب الستيد أحمد الحستن، ولو إننا كنا نريدج أن تقستم قستم براءة وهو أن تقول: )أبرأ من حول  
وقوته إلى حولي وقوتي، إن كان الستيد أحمد الحستن رستول ووصتي اإلمام المهدي( ولكننا ننصتحج أن    

 تتلفظ به إ ا بعد جواب السيد أحمد الحسن، عسى أن تهتدي على يديه.

 أخي مجنون وفي الموقع مدات التفاسير ؟!

 السالم على اليماني، السالم على اليماني.

 .فقرات موقعناتابع جديد الموقع وكافة 

 ق  هـ .  ١٤٢٦ربیع الثاني/   -  أنصار اإلمام المهدي

. بعد  )ع(و مهدى  )ع(امام حسیر  فرستادگان،    ،انبيا   ،خدا ؛ انصار  جواب ما انصار بود  این  

خواستيم كه تو قسم برائت ياد مچند ما  سید احمد الحسن باش. هر پاسخ منتظر  ،از این
ی خودم پناه کنم و به حول و قوهالیه خودم را خارج می  از حول و قوه):  یی كن  و بگو

تو را نصيحت ویل    ؛  (برم اگر که سید احمد الحسن فرستاده و ویص امام مهدی باشدم
شايد كه به دست    ؛ سيد احمد الحسنپاسخ  مگر بعد از  ادا نکن   را  کلمات  كنيم كه اين  م

 ! او هدايت شوى
؟!   ی من و در عیر  حال با برادر دیوانه  صدها تفسیر

 . سالم بر يمای   ،سالم بر يمای  

 
ی    -1

قية. قال الشيخ عباس القمی ق  سجستان معرب سيستان ناحية    الكن  واأللقاب: سيستان: یهی محافظة من محافظات إيران الشی
ة واسعة واقعة عیل جنوب هراة أرضها كلها سبخة رملة ينسب إليها رستم الشديد. الكن  واأللقاب: ج  . 45ص   1كبیر

قی ایران است. شیخ عباس قم در الکن  و االقاب م سیستان: استای  از استان  - 2 ی  گوید: سجستان معرب سیستان، ناحیه های رسی
ومند منسوب به آنجا مزار )شن بزرگ وسییع واقع در جنوب هرات است که زمینش رمله  باشد. الکن  و االلقاب: ج  زار( و رستم نیر

 . 45ص   1
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 ـه ق  ۱۴۲۶ربیع الثای   - نصار امام مهدیا

 الجواب: بسم   الرحمن الرحيم، والحمد هلل رب العالمين

اَع اْلبَْحَر فَاْنفَلََق فََكاَن ُكلُّ فِْرق  َكاللَّْوِد ﴿قال تعالى:   ــَ ِرْب بِعَص ى أَِن احــْ ، (1)﴾اْلعَِظیمِ فَ،َْوَحْینَا يِلَى ُموســَ
، كَتالطيْوِد اْلعَِظيِم( كلاهتا تتأبى المتد والجزر التاي تتأولته بع  من يجهتل   َل فِْرقء وفي هتاه ا يتة: )فَتاْنفَلََق، كتي
الحقيقة، فبالجزر ينحستتر الماء باتجاه واحد،   ينفلق ويكون فرقين من الماء وكل واحد منهما مرتفع عن  

 األر  كالجبل العظيم.

 : پاسخ
 والحمد هلل رب العالمیر    ،الرحمن الرحیم م هللا بس

متعال م   دريا   بزن.   دريا   بر   را   عصايت:  که  کرديم  وخ   موش  به  پس):  د ای فرمخداوند 
لُّ ِفْرٍق »  : این آیهدر  .  (2)گشت(  عظيم کویه  چون هر پاره، و   بشکافت

ُ
 ، ك

َ
ق
َ
ل
َ
ف
ْ
ان
َ
ْوِد .. ف

َّ
الط

َ
.. ك

َعِظیِم 
ْ
بعض   ( كالطود العظیم )مانند كویه بزرگ(.  پارهرق )هر  كل ف   ،فانفلق )شكافت(«:  ال

  ک در جزر، آب فقط به ی  کنند. از جاهالن به حقیقت، تمام اینها را به جزر و مد تأویل م
به اندازهشكافد  كند و نمطرف حركت م پاره شود و هر قسمت ارتفایع  ی کویه  تا دو 

 عظیم از زمیر  پیدا کند! 

وجيشتته،   )ع( وصتتي موستتى   )ع( وأقول: لمن يجهل الحقيقة، إنا هاه ا ية حصتتلت ليوشتتع بن نون  

كما هو ماكور   )ع( )إلياس( ووصتيه اليشتع )ع( فانشتق النهر وعبروا على القاع، وكالج حصتلت مع إيليا  

 في التوراة وانشق له النهر، فهل انتقلت ظاهرة المد والجزر إلى األنهار؟!.

ند  یر حقیقت  از  كه    كسای  ه  ب   )ع(یوشع بن نون  ینشانه دربارهآیه و  گویم كه این  مخیر
  . رسند شكافد و آنها به ساحل مرود م؛  و سپاهیانش نیر  اتفاق افتاده است  )ع(موش  ویصّ 

در    شنیر  اتفاق افتاده و داستان  )ع(شعیوی    ویصّ و  )الیاس(    )ع( ای برای ایلیاچنیر  حادثه
آمده است كه برای وی م  تورات  پدیده   . شكافد رودخانه  به رودخانه  یآیا  و مد  ها  جزر 
 انتقال یافته است؟!! 

ا بقية كالم القيستي   وَن  : ﴿فجوابه في كتاب    …أما   *َما أَْنَت بِنِْعَمِة َرباَِج بَِمْجنيونء    *ْن َواْلقَلَِم َوَما يَسْتطيري

ليقء َعِظيمء  *َوإِني لََج أَلَْجراً َغْيَر َمْمنيونء  وَن  *َوإِنيَج لَعَلَى خي  .(3)﴾بِأَياِكيمي اْلَمْفتيوني  *فََستيْبِصري َوييْبِصري

 به  سوگند  نون. )وجود دارد: در كتاب خدا پاسخشان  ... . سخنان قییسسایر اما در مورد 
* کهم  آنچه  و   قلم و   ديوانه  ردگارت،پرو   فضل  به  تو،  نويسند   * پاداشی   تو   نيسنی    را 
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لفی   تو   ناپذير است * و پايان
ُ
 ببينند * که   نیر    آنها   و   ببين    تو   که  عظيم هسنی * زودا   بر خ

 
ی

 . (1) (شما است  از   يک کدام  در   ديوانگ

وَن  ﴿وجوابه في قوله تعالى:   ْعِرضتي ْم َوهيْم فِي َغْفلَةء مي َما يَأْتِيِهْم ِمْن ِاْكرء ِمْن َرباِِهْم    *اْقتََرَب ِللنياِس ِحسَتابيهي
تََمعيوهي َوهيْم يَْلعَبيوَن   ْحَدثء إِ ي استتتتْ ر  ِماْليكيمْ   *مي وا َهْل َهاَا إِ ي بَشتتتتَ َروا النيْجَول اليِايَن َظلَمي ْم َوأَستتتتَ    ِهيَةً قيليوبيهي
وَن   ري ْحَر َوأَْنتيْم تيْبصتِ ِميعي اْلعَِليمي    *أَفَتَأْتيوَن الستاِ َماِء َواأْلَْرِ  َوهيَو الستي بَْل قَاليوا   *قَاَل َرباِي يَْعلَمي اْلقَْوَل فِي الستي

ليونَ   .(2)﴾أَْضبَاثي أَْحالمء بَِل اْفتََراهي بَْل هيَو َشاِعر  فَْليَأْتِنَا بِييَةء َكَما أيْرِسَل اأْلَوي

  غفلت  در   همچنان  آنان  و   شد   نزديک  مردم  حساب  روز )  وی از كتاب خداوند: و پاسخ  
 شنيدند   را   آن  آنکه  جز   نيامد،  ایتازه  اندرز   هيچ  برايشان  پروردگارشان  سوی  گردانند * از روي
  گوش  در   رس   ستمگران   آن  و   است  گرفته  خو   لهو   به  شانهایبودند * دل  بازيچه  رسگرم  و 

  آنکه  با   باشد؟ آيا شما م  همانند   انسای    که  است  اين  جز   مرد   اين  آيا :  گفتند   نهادند و   يکديگر 
  در   سخن   هر  از  من پروردگار : رويد؟ * گفتم  جادو   ی   از  همچنان  بينيد،م خود  چشم به

  يا   است،  پريشان  هایخواب   نه،:  دانا است * گفتند   و   شنوا   او   و   است  آگاه  زمیر    و   آسمان 
ان  به  که  گونه  آن  از   ما   برای  پس  است؛  شاعری  بافد يا به هم م  که  است  درویع     پيشیر    پيامیر
 .  (3)(بياورد  ایمعجزه بود، شده داده

ي  ﴿وجوابته في قولته تعتالى:   ِي ِ َوخَتاتََم النيبِياِيَن َوكَتاَن  ِي وَل  د  أَبَتا أَحَتدء ِمْن ِرجَتاِلكيْم َولَِكْن َرستتتتتي َحمتي مَتا كَتاَن مي
ً بِكيلاِ شتَ  راً َونَِايراً   …﴿  ،(4)﴾ْيءء َعِليما بَشتاِ َراجاً    *يَا أَيََها النيبَِي إِنيا أَْرسَتْلنَاَج شَتاِهداً َومي ِ بِإِْانِِه َوستِ ِي َوَداِعياً إِلَى 

نِيراً   الً َكبِيراً    *مي ِ فَضتتتتْ ِي ْم ِمَن  ْاِمنِيَن بِأَني لَهي ِر اْلمي نَافِِقيَن َوَدْع أَاَاهيْم َوتََوكيْل    *َوبَشتتتتاِ َو  تيِطعِ اْلَكافِِريَن َواْلمي
ِ َوِكيالً  ِ َوَكفَى بِاهي ِي  . (5)﴾َعلَى 

 ق   هـ .  ١٤٢٦جمادي األول/  - حمد الحسنأ

  او   نيست.   شما   مردان   از   يک  هيچ  پدر   محمد )  : وند متعالپاسخ او در این سخن خداو  
ان  خاتم  و   خدا   رسول ی   هر   به  خداوند   و   است،  پيامیر ،   ای)، »....    (6)(دانا است   چیر    پيامیر

 به  خدا   فرمان  به  را   مردم  باشی * و   دهندهبيم  و   دهندهمژده  و   شاهد   تا   فرستاديم  را   تو   ما 
  برايشان  خدا   سوی  از   که  ده  بشارت  را   مؤمنان  باشی * و   تابناک  چرایع    و   بخوای    او   سوی
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  خدا   بر   و   واگذار   را   آزارشان  و   مکن   اطاعت   منافقان  و   کافران  است * از   آمده   بزرگ  فضيلنی 
 . (1) (است خدا بسنده  را  کارسازی  کن،که  توکل

 ۱۴۲۶جمادی االول  - احمد الحسن

****** 

 فاتحه  یسوره در  مخف   اسم دو  یسؤال ماجد المهدی درباره  : ۳۵پرسش 

الحمد هلل والصتتالة والستتالم على ستتيدنا محمد وآله الطيبين  ،  : بستتم   الرحمن الرحيم٣٥الستتاال/  
 ... السالم عليكم و رحمة   و بركاته  الطاهرين، السيد أحمد الحسني

( و  )ع( بتدء الحرب األمريكيتة ضتتتتتد اإلمتام المهتديبعنوان: )  )ع( أنتا مالف لبحتث عن اإلمتام المهتدي  

  يمكن ا طالع عليه في الموقع التالي:

http://www.geocities.com/almahdion2022 

الطیبیر   الحمد هلل و الصالة و السالم عیل سیدنا محّمد و آله  ،  الرحمن الرحیمم هللا  بس
 . و بركاتهة هللا سید احمد الحسن   ... السالم علیكم و رحم. الطاهرین
 ؤ من م

ّ
آغاز جنگ آمریكا عليه امام  »هستم با عنوان    )ع(امام زمان  یدربارهتحقیفی  ف  ل
 ...  . توانید این كتاب را در سایت زیر ببینید م  . ()عمهدی

http://www.geocities.com/almahdion2022 

ولقد أطلعني أحد األخوة على ما تدعون إليه، وأعطاني عنوان موقعكم ليتستتنى لي ا طالع الموستتع  
كم إ ا كالم   يبني  لم أجتد في دعوا -واعتارني على كالمي هتاا  -على آرادكم ودعواكم، وأنتا في الحقيقتة  

و  يستتتتتمن، وهو كالم قتالته وادعتاه الكاير من النتاس على مرا الزمتان، ولم يابتت عنتدي إنا اإلمتام الحجتة  
)عجل   ستتبحانه وتعالى فرجه الشتتريف( ستتيرستتل رستتول للناس، ولكني عرفت بع  األمور التي لم  

يكم اإلحتاطتة بهتا؛ ألنكم تتدعون إنكم أعلم  أاكرهتا في الكتتاب، ولهتاا فتإاا كنتم متا تقولون حقتاً فوجتب عل
الناس ا ن بكتاب   ستبحانه وتعالى، وستاالي هو: هناج اِستمان مضتمران في ستورة الفاتحة ويستتخرجان  
منها، وهما يكتبان ببير ما هو معروف عنهما، وأحدهما يكتب من اليمين لليستتتتار، وا خر من اليستتتتار  

ية إظهارهما ؟ وأنا إاا استتلمت منكم جواباً على تستاالي هاا فأنا إن  لليمين، فما هما هاان ا ستمان، وكيف
ا إاا لم أستلم ما يفيد اإلجابة ففي هاا إشارة منكم لبطالن دعواكم.  شاء   من المبايعين لكم، أما

و الحمد هلل رب العالمين الاي هدانا لهاا وما كنا لنهتدي لو  أن هدانا  ، وصتتتتلى   على ستتتتيدنا  
 .حمد وعلى آله الطيبين الطاهرينم
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 ق  .  هـ  ١٤٢٦  ربیع الثاني/ / ٢٤  -  ماجد المهدي

به من اطالع داد و آدرس سایت شما را به من داد تا بتوانم  ادعای شما را    ،یگ از برادران
خواهم ویل من چنیر   از این سخنم معذرت مآگایه یابم.  هاى شما  بیشیی از نظریات و ايده

است كه بسیاری از مردم در  ادعایی  این   خورد وسخن شما به هیچ دردی نمپندارم كه  م
ادعا كرده  آن بارها  تاری    خ    طول و را  زمان  اند  امام  است كه  نشده  ثابت  من    )ع( برای 

ها  . ای از جانب خود برای مردم خواهد فرستاد فرستاده ام كه آنها را در   فهمیدهیی من چیر 
كامل    یید واقعیت داشته باشد باید به آن احاطهیگو كه م  ام. اگر آنچه را كتابم ذكر نكرده

  وند سبحان و متعال ترین مردم به كتاب خدا كنید عالمشما ادعا مچرا که    ؛داشته باشید 
استباشید م این  من  سؤال  سوره. .   در  اسم كه  دو  قابل   و اند  پنهانفاتحه    ی...  آن  از 

یگ از آنها از راست به ،  ألوف نوشته شده  آن دو اسم به شكیل نامباشند و  استخراج م
است شده  نوشته  راست  به  از چپ  دیگری  و  اسم كدام  ؛چپ  دو  آنها  ااین  و چطور  ند 

با شما بیعت خواهم كرد    اء هللااگر من جوایر از شما دریافت كنم انش  شوند؟استخراج م
خواهد    دن ادعای شما بر باطل بو   دلییلکننده از شما دریافت نکردم،  پاسیح  قانعاما اگر  
 بود. 

  هللا و صیلا هللا  و الحمد هلل رب العالمیر  الذي هدانا لهذا و ما كنا لنهتدي لوال ان هدان
 . عیل سيدنا محّمد و عیل آله الطيبیر  الطاهرين

 ـه ق  ۱۴۲۶ربیع الثای    ۲۴ - ماجد المهدی

العالمين، وصتتلى   على محمد وآل محمد األدمة  والحمد هلل رب ،  بستتم   الرحمن الرحيم  الجواب:
 والمهديين.

هيود   ﴿ وع  لَهي النياسي َواَِلَج يَْوم  َمشتتتْ هي    *إِني فِي اَِلَج َ يَةً ِلَمْن َخاَف َعاَاَب اْ ِخَرةِ اَِلَج يَْوم  َمْجمي ري َوَما نيَاخاِ
 . (1)﴾إِ ي أِلََجلء َمْعديودء 

 : پاسخ
الر م هللا  بس العالمیر    ،حیمالرحمن  عیل محّمد وآل محّمد   هللا  وصیل،  والحمد هلل رب 

 األئمة والمهديیر   
یی   اند بيمناک  آخرت  عذاب  از  که  کسای    برای  اينها  در )   گرد   مردم  روز که  آن  در  است.   عیر

ش   به  مدیی   اندک  تا   جز   آورند * و   حاض    آن  در   را   مردم  که  روز   آن  و   شوند   آورده   تأخیر
 . (2)اندازيم(نم
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لو أنج اطلعت اطالعاً بستتتيطاً وليس موستتتعاً على كتاب المتشتتتابهات، والفاتحة، واإلضتتتاءات،    -۱
والعجل، وغيرها من الكتب الموجودة في الموقع التي بحستتتب رأيج كالم   يبني و  يستتتمن، لوجدتني  

وفاطمة   )ع( وعلي     )ص(بينت أنا كل أستماء   ستبحانه وتعالى موجودة في ستورة الفاتحة، واستم النبي  

 والمهديين  كالج.  )ع( واألدمة 

  ی  سورهیر های »متشابهات، تفساز كتاب)و نه اطالعایی وسیع(  اطالیع    کر تو اند اگ  -  ۱
از دعوتفاتحه و روشنگری فتنه  فرستادگانهای  هایی  وجود  گوساله« كه در سایت    یو 

كه  بیان نمودم  ر آنجا  كه د فهمیدی  م  ،د نخور نظر تو به هیج دردی نمه  داشنی كه بدارد،  
  )ع(و فاطمه  )ع(و عیل  )ص(همچنیر  اسم پیامیر اكرممتعال و  تمام اسام خداوند سبحان و  

   . وجود دارد فاتحه   یدر سوره  )ع(مهديیر    و  )ع(و ائمه

إاا كتان كالمي   يبني و  يستتتتتمن فال داعي لالعتتاار إ ا اللبو، وإاا كتان العكس فال عتار إ ا    -٢
 ا ستبفار وطلب التوبة من الواحد القهار. 

ویل اگر بر    ؛ برای عذرخوایه وجود ندارد یی جا   ،خورد اگر كالم من به هیچ دردی نم  -  ۲
واحد  طلب توبه از خداوند  غفار و استمگر  نخواهد بود هیچ عذرخوایه جایز  باشد،  عكس  
 قهار. 

ستتتتيرستتتتل رستتتتو ً للناس، فمحمد او النفس الزكية أليس   )ع( ولم يابت عندج أنا اإلمام المهدي  -٣

رستو ً ؟ والمولى الاي يلي أمره أليس رستو ً ؟ واليماني أليس رستو ً ؟ وطالع المشترق أليس رستو ً ؟  
والتي استتتشتتهد بها الشتتيا ناظم العقيلي )حفظة  ( في    ()ص )اقرأ األحاديث التي وردت عن آل محمد  

كتابه الرد القاصتتم، وهو عبارة عن مناظرة مع الستتيد الستتيستتتاني ومكتبه ومركز البحوث العقاددية التابع  
ر قلبتج ويهتديتج إلى الحق، وهتاه جوهرة من بحر أمير المامنين علي بن أبي طتالتب    )ع( لته(، لعتل   ينوا

 اكرني فيها. 

مهدی  -  ۳ امام  است كه  نشده  ثابت  برایت  خواهد  فرستاده  )ع(اگر  مردم  برای  را  ای 
محّمد    ،فرستاد  زك  دارایآیا  نيست  یه،نفس  نيست  ؟! فرستاده  فرستاده  یمای   آیا    ؟ آیا 
قخروج وارد شده است را    )ع(هایی كه از آل محّمدروايت  ؟فرستاده نیست  ،کننده از مشی

روایت و  ) بخوان  عقيیل  ناظم  شیخ  را که  خداوند حفظش کند(  هایی  خود  که  در كتاب 
  ای مناظره  کتاب عبارت است از ؛ این  به آنها استدالل کرده را نیر  بخوان»پاسخ کوبنده«  

  . دفیی و مرکز تحقیقات عقایدی وابسته به او   بیر  شيخ ناظم عقيیل و سيد عیل سيستای  و 
از دریای امیر مؤمنان    یگوهر هم  این  .  خداوند قلبت را نورای  و به حق هدایت كند شاید  
 : استفرموده  كه در آن مرا ذکر   )ع(عیل

  يتا: لته فقلتت   األر ، في ينكتت   فوجتدتته  )ع(   المامنين أمير أتيتت ) :قتال  نبتاتتة، بن  األصتتتتتبغ  عنورد  

  و  فيهتا رغبتت   متا و     :قتال ؟  فيهتا منتج أرغبتة ؟  األر    في تنكتت   مفكرا  أراج  لي  متا  المامنين  أمير
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  هايمأل التاي  المهتدي  هو  ولتدي  من عشتتتتتر  الحتادي ظهر  من  يكون  مولود  في  تفكرت   ولكني قط،  التدنيتا في
ً   عد ً  ً   ملدت   كما  وقستطا   يا: قلت   .آخرون  فيها  ويهتدي  أقوام  فيها  تضتل  وغيبة  حيرة  له  يكون  ،وجوراً   ظلما
  األمر هاا  وإن:  فقلت .  ستتنين ستتت   أو أشتتهر،  ستتتة  أو  أيام،  ستتتة  :قال  ؟  والبيبة  الحيرة  تكون  فكم  مو ي
 هتاه أبرار مع األمتة هتاه خيتار أولدتج  أصتتتتتبغ، يتا األمر  بهتاا  لتج  وأنى مخلوق، أنته كمتا  نعم :فقتال ؟  لكتادن
  وغتايتات   وإرادات   بتداءات   لته  فتإن  يشتتتتتاء  متا     يفعتل  ام  :قتال  ؟  التج  بعتد  يكون  متا  ام:  قلتت :  قتال  العترة،
 . (1) (ونهايات 

المومنیر   آمدم، دیدم ایشان    )ع(از اصبغ بن نباته روایت شده است که گفت: خدمت امیر
! چه  چویر در دست گرفته بود و به زمیر  م المومنیر  زند. به ایشان عرض کردم: ای امیر

ای  زنید؟ آیا به این زمیر  عالقهبینم متفکرانه رس چوب را به زمیر  مشده است که شما را م
، به خدا قسم که هیچ وقت رغبنی به زمیر  و دنیا نداش ت فرمود: »خیر ام،  تهدارید؟ حض 

باشد، او همان  کنم که از نسل فرزند یازدهم از فرزندانم ملکن در مورد مولودی فکر م
ت  مهدی است که زمیر  را پر از عدل و داد م کند چنان که از ظلم و جور پر شده است. حیر

شوند«. آید که در آن بعض  از اقوام گمراه و بعض  دیگر هدایت مو غیبنی برای او پیش م
ت فرمود: »شش  عر  ت و غیبت چه مدیی خواهد بود؟ حض  ! حیر المومنیر  ض کردم: ای امیر

 این امر صورت م
ً
د؟ فرمود: »آری،  روز یا شش ماه یا شش سال«. عرض کردم: آیا واقعا گیر

گویی او خلق شده است، ویل ای اصبغ تو را با این امر چه کار است؟ آنها نیکان این اّمتند  
ت«. عرض کردم: بعد از آن چه م  همراه با نیکان این  شود؟ فرمود: »پس از آن، هر چه  عیی
ها است )هر طور که  ها و غایات و پایانشود زیرا برای خدا بداءها و ارادهخدا خواهد م

 . (2)کند(خدای تعایل بخواهد عمل م

المهدي األول    ، والاي من ظهره هو)ع( هو اإلمام المهدي    )ع( والحادي عشر من ولد أمير المامنين  

 . )ع( من المهديين اإلاني عشر، وهو وصي ورسول اإلمام المهدي 

المؤمنیر   و کیس که از نسل او است، مهدی  است    )ع(، امام مهدی )ع(يازدهمیر  فرزند امیر
 باشد. م )ع( ی امام مهدی گانه که ویص و فرستادهاول از مهدیون دوازده

اللهم أعطه في نفسته وأهله َوَولَِدِه واريته وأمته    …: ))ع( لممام المهدي  )ع(وفي دعاء اإلمام الرضتا  

ه اإلمام الرضتتا  (3)(…وجميع رعيته ما تقر به عينه   بالدعاء هو المهدي األول    )ع(، فهاا الولد الاي خصتتا

 
: ص -1 (: ص282ح 336، وص127ح  166 –  164الغيبة للشيخ الطوشی ي )الشيیعی ،  504ح 530 –  529، دالئل اإلمامة للطیر

ى للحسیر  بن  209االختصاص للشيخ المفيد: ص  : ص ، الهداية الكیر ی .   362حمدان الخصينر  باختالف يسیر
ی )شیعه(: ص    282ح   336و ص  127ح   166تا   164غیبت طوش: ص   - 2 ؛     504ح  530و  529؛  دالیل االئمه طیر

: ص     209اختصاص شیخ مفید: ص   ی حسیر  بن حمدان خصینر  با کم اختالف.   362؛  هدایت الکیر
: ص  -3 : ص 306: ص ، جمال األسبوع 279غيبة الشيخ الطوشی  . 618، مفاتيح الجنان:  547، مصباح الكفعمی
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، فأحمد   الاي جعلني ماكوراً عنده وعند آبادي الرستتتول األعظم  )ع(وصتتتي ورستتتول اإلمام المهدي  
 ولم يجعلني منسيااً.  )ع(واألدمة  )ع(وأمير المامنين علي  )ص( محمد 

اش  به وی و خانواده  ! خدایا »....    : آمده است  )ع( برای امام مهدی  )ع( در دعای امام رضا 
    پشش و اوالدش و اّمتش و   و 

ی
وانش  همگ ی را عپیر .  (1) ....«آن شادمان شود با  كه  فرما  طا  چیر 

  یویص و فرستاده  ، همان مهدی اّولدر دعایش ذکر فرموده    )ع(این فرزندی كه امام رضا
نزد خود  گویمرا حمد و سپاس م  پس خدا   . باشد م  )ع(امام مهدی  پدرانم  شكه مرا    ، و 
المؤمنیر   ،)ص(رسول اكرم  . مرا فراموش نكردند  )ع(آنها ياد كرد و  )ع(و ائمه )ع(امیر

ام إناج في كتابج الموستتوم أوجبت إرستتال اإلمام المهدي رستتو ً، فما عدا مما بدا، وهاا نص كالمج 
أرنا   جهرة،   )ع( حيث قلت في الفصتل الاالث: )وأرجو أن   يكون القار  كالاين قالوا لنبي   موستى

قريب إن شتاء   )ع( للناس أنا ظهور اإلمام المهدي    وا ن لو فرضتنا أنا   ستبحانه وتعالى أراد أن يوضت 

 ، وإنهم يجب عليهم أن يناصتروه لرفع راية   إله إ ا   محمد رستول  ، فكيف يتم هاا التوضتي  أو  
التبليغ ؟ إااً يجب أن يتم الج بأن يستتتخر ستتتبحانه وتعالى من يشتتتاء من عباده ليظهر على يديه ما يريده  

ب، لضتتترورة معرفة هاا األمر وفي هاا الوقت بالاات، حتى يقيم الحجة البالبة على  وفي الوقت المناستتت
 عباده(.

 فهل نسيت أم تناسيت ما خطته يمينج في كتابج ؟! 

  واجب  را   )ع(ای از جانب امام مهدیفرستاده شدن فرستادهت  در كتاب خود  تو  به عالوه  
 ای: گفته  تدر فصل سوم كتاب  ؛ایدانسته

به موش   یاننده»امیدوارم خو  نباشد كه  را    )ع(این كتاب مانند كسای   گفتند: خداوند 
متعال بخواهد به مردم  سبحان و  اگر فرض كنیم خداوند  اکنون    . آشکارا به ما نشان بده

بر آنها واجب است که او را یاری    ( و ء هللا)ان شا   ک نزدی  )ع( بگوید كه ظهور امام مهدی
ند،محّمد رسو   و    هللاپرچم ال اله اال نمایند و   به    برای مردم واضح و چگونه    ل هللا را باال بیر

  فرماید ، خداوند متعال باید یگ از بندگان خود را انتخاب  ؟ بنابراینایشان تبليغ خواهد شد 
وری در وقتش  فرماید را به دست او  در وقت مناسب آنچه اراده متا   اجرا کند، تا این امر ض 

 اعالم و حّجت بالغه بر بندگان اقامه گردد«. 
؟!  فراموش كردی یا خود را به فراموشی مرا  ای آیا آنچه در كتابت نوشته  زی 

 
 . 618؛  مفاتیح الجنان: ص    547؛  مصباح کفعم: ص     306؛  جمال االسبوع: ص     279غیبت طوش: ص   - 1
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ر أنني إاا لم أخ  فيمتا خضتتتتتت فيته أنتت من حستتتتتابتات )وقلتب كلمتات( تظن أنتت  -٤ إناها    كيف تقرا
 صحيحة، أكون قد ادعيت باطالً، ما هكاا يا سعد تورد اإلبل !!! 

تصور مچطور    -  ۴ از  کن  که  چنیر   تو  هایی كه 
چیر  به  من  )با  خودت  محاسبات  اگر 

مه  ب  ( برعكس كردن كلمات تصور  آورى  دست  استمو  درست  نشوم  ،كن  كه    ، وارد 
ها را ادعاهای من باطل است.   ! (1)دهنداینچنیر  آب نمای سعد، شیی

وإاا كنتت تلتزم بطريقتتج في الحستتتتتاب وأنتت متيقن منهتا وبتأحقيتهتا، فبنفس طريقتتج وبمتا ابتت بته   -٥
 حساب األرقام عندج وتريد إاباته للناس اِحسب: 

یقیر   و حق بودنش    و به درستپایبند هسنی  اگر به روش خودت در حساب اعداد    -  ۵
ب  ،داری و  روش خودت  همان  و به  است  شده  ثابت  تو  برای  اعداد  روشی كه حساب  ه 
   با من حساب کن:  ،خوایه آن را به مردم ثابت كن  م

من هو أحمد = هو رستتتول المهدي، كما حستتتبت من هو محمد = هو نبي  ، في كتابج الموستتتوم  
(،  ٩ب  )(، ويحول إلى الجمع الصتبير فيصت٩٠الفصتل الاالث. ويحستب )المهدي( بالجمع الكبير وعدده )

 كما حسبت في كتابج )محمد(.

 م + ن + هت + و + ا + ح + م + د 

4  +5  +5  +6  +1  +8  +4  +4  =37 

 هت + و + ر + س + و + ل + )ا ل م هت د ي(

5  +6  +2  +6  +6  +3 +     (9)    =37 

  : حساب كردیدر فصل سوم کتابت  كه    طور   همان  ؛من هو احمد = هو رسول المهدی
به  کجمع كوچ  ا حساب و ب ۹۰المهدی با جمع بزرگ با عدد   هللا. من هو محّمد = هو ننر 

 حساب كردی.  اینچنیر   را  «محّمد»كه در كتابت گونه    همانگردد؛  تبدیل م ۹
 37=    4+    4+   8+     1+   6+   5+   5+    4= م+ ن  + ـه + و +  ا  +  ح +  م +  د  

 37=   (9)  + 3+    6+   6+   2+   6+   5=    م ـه د ی( ـه + و+ ر  + س + و + ل + )ا ل
وكالج اِحستب: )ما هو كتاب  ( ستتجده يستاوي )هو رستول المهدي( كما حستبت في كتابج ما هو    

 كتاب  ، هو القرآن الكريم.

 م + ا + هت + و + ج + ت + ا + ب + ا + ل + ل + هت

4  +1  +5  +6  +2  +4  +1  +2  +1  +3  +3  +5 = 37 

 + )ا ل م هت د ي(  هت + و + ر + س + و + ل

5  +6  +2  +6  +6  +3 +      (9)       =37 

 
جم(.  - 1 ب المثیل عریر )میی

 ض 
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 ل + ق + ر + ا + ن + ا + ل + ج + ر + ي + م   هت + و + ا +

5  +6  +1  +3  +1  +2  +1  +5  +1  +3  +2  +2  +1  +4  =37 

  همان   «هو رسول المهدی» يایر با  م  ابر بر   را ب هللا«  ما هو كتا»   حساب کن: همچنیر   
 . ، هو القرآن الكريمب هللاكه در كتابت حساب كردی: ما هو كتا  طور 

+    4+    2+    6+     5+     1+    4=    م +  ا  + ـه + و + ك + ت + ا +  ب + ا +  ل + ل + ـه 
1   +2  +1   +3    +3   +5   =37 
 37( = 9+ ) 3+   6+   6+   2+  6+   5=   ـه + و + ر + س + و + ل  + )ا ل م ـه د ی(  

+    1+     3+  1+    6+  5=  + ر + ی + م    کـه + و + ا  +  ل + ق +  ر + ا +  ن + ا +  ل+  
2   +1  +5   +1    +3   +2 +2   +1   +4   =37 

الكريم الناطق، وبالطريقة التي  فتبيان لج مما ستتبق أنا أحمد هو رستتول المهدي، وكتاب  ، والقرآن  
جعلتها الدليل على مصتداقية علم الحروف في كتابج الموستوم )بدء الحرب األمريكية ضتد اإلمام المهدي 

  ()و  تعلموهم فتأنهم أعلم منكم :  )ص(بحق آل محمتد  )ع( ( ، فتاتق   والزم قول أمير المامنين علي  )ع( 
(1). 

قرآن    كتاب خدا و همچنیر   است و  ی مهدی  فرستادهپس برای تو آشكار شد كه احمد،  
وع جنگ آمریکا  »   تبا همان روشی كه تو آن را در كتاب  ،ناطق است   ی«مام مهدا  علیهرسی
مؤمنان    از .  علم حروف  قرار دادی  درست بودندلییل برای   س و به سخن امیر

خداوند بیی
به آنان آموزش ندهید كه از شما  )  پایبند باش كه فرمود:   )ع(در حق خاندان محّمد  )ع(عیل
 . (2)تراند(عالم

ها في كتابج، فال يقبل منج اإلعرا  وترج الجواب.  وبهاا لزمتج الحجة التي تقرا

 (.٣٧وأبيان لج شيداً من سر الرقم )

ْبعَة  يِذَا ﴿قال تعالى:   یَاُم ثاَلثَِة أَیَّام  فِي اْلَحّ ِ َوســـَ َرة  َكاِملَة  ذَِلَع ِلَمْن لَْم یَُكْن أَْهلُكُ  فَصـــِ َرَجْعتُْم تِْلَع َعشـــَ
 .(3)﴾َحاِحِري اْلَمْسِجِد اْلَحَرامِ 

  با همان روشی که خودت در کتابت اقرار نمودی، حّجت بر تو تمام شد؛ ،  به این ترتیب
 پاسخ نگفیی  شما مورد قبول نخواهد بود. پس روى برگرداندن و 

 
ی إحدى خطبه: )... ولقد علمتم وعلم المستحفظون من أصحاب رسول   -1

ی مطهرون     )ص(هللا    قال أمیر المؤمنیر  )ع( ق 
ی وأهل بينی

إی 
ال تسبقوهم فتضلوا وال تخالفوهم فتجهلوا وال تخلفوا عنهم فتهلكوا، ال تعلموهم فإنهم أعلم منكم     )ص(من الفواحش، وقد قال  

... ( مصباح البالغة، مستدرك نهج البالغة: ج 
ً
 وأحكمكم صغارا

ً
 . 142ص  1كبارا

را شناختید. من و    و قطعا دانستید و مستحفظان از اصحاب رسول خدا هایش فرمود: »....  در یگ از خطبه   )ع(امیر مومنان  - 2
ا هستیم. ایشان ّ ید که گمراه م   اهل بیتم از گناهان میر مانید و  شوید و با آنها مخالفت نکنید که در جهل م فرمود: از آنها پییسی نگیر

....«. مصباح  تر هایشان از شما حکیم تراند و کوچک دید. به آنها نیاموزید که ایشان از شما عالم گر از ایشان عقب نمانید که هالک م 

 . 142ص   1البالغه، مستدرک نهج البالغه: ج  
 . 196البقرة:  -3
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ها  ۳۷عدد از ارسار  حال   . كنم روشن میی برایت چیر 
  تا   بازگردد،  حج  از  چون  روز   هفت  و   بدارد   روزه  حج  در   روز   سه)  : فرماید متعال مخداوند  

 . (1)نباشد( مکه مردم از  که  است  کیس   برای حکم  اين  و  شود  کامل  روز  ده

والعشترة هي الستموات الستبع )العرش العظيم( والكرستي والعرش األعظم وسترادق العرش األعظم،  
(، فمن كتان من آل )ص(وهتاه الاالاتة هي بيتت   ومتدينتة الكمتا ت اإللهيتة في الخلق ومتدينتة العلم )محمتد  

ومعتدن الرستتتتتالتة  محمتد عشتتتتترتته كلهتا في الحو أي في بيتت  ، أي في متدينتة العلم، أي في بيتت النبوة  
)ستاال حول ستر األربعين، ستاال حول العرش   ٣وللمزيد ولتتوضت  لج الصتورة أكار اقرأ المتشتابهات ج

 والكرسي(. 

عظم + رسادق عرش  ا گانه )عرش عظيم( + كرش + عرش  های هفتهمان آسمان  ،ده
علم  شهر    مخلوقات و   خدا، شهر كماالت الیه در   یاین سه مورد یعن  خانه  اعظم است و 

ت   از خاندان محّمد  پس هر .  )ص(محّمد حض  او در حج    یگانهباشد، ده  )ع(كس  ایمان 
  باشد؛ممعدن رسالت    نبوت و   یعلم یعن  در خانه  یخدا یعن  در مدینه  ی یعن  در خانه

به  کسب  برای   بیشیی    و راز عدد چهل    یسؤال درباره،  ۳  لد متشابهات جکتاب  اطالعات 
 نما. مراجعه  ،عرش و كرش  یسؤال درباره

(، وهي عشتتتتترة التوحيتد، فمن أتمهتا  ۱٠( ، ومجموعهمتا )٧،٣( يتتألف من الرقمين )٣٧والرقم ) -۱
وحو بيت   وزار مدينة العلم وتم عقله وكان من الاالث مادة واالاة عشتتر أصتتب  منا أهل البيت، وهاا  

وستلمان أتم العاشترة )صتلوات   على ستلمان(، فستلمان  ، (2)  يمان عشتر درجات : )اإل( )عورد عن آبادي  

ا نحن أهل البيت فعشرتنا في الحو، وفي بيت  . (3)( منا أهل البيت   ، أما

شود که همان  م  ۱۰شان  جمع  کهتشكیل شده است    ۷و    ۳از دو عدد    ۳۷عدد    -  ۱
  خدا برود و   یبه حج خانه  پس هر كس آن را انجام دهد و ی توحید است.  گانهمراتب ده

ده نفر شود   سيصد و   و و جز گردد  عقلش كامل    و   شهر علم را زیارت كند  از ما اهل بیت  ،  سیر 
و   (4)ایمان ده درجه دارد »  : روایت شده است  )ع(پدرانماین مضمون از  رود.  شمار مه  ب

 
 . 196بقره:  - 1
 اإليمان عشی درجات  -2

ّ
، قال: قال یلی أبو عبد هللا )ع(: )يا عبد العزيز، إن لة السلم يصعد منه مرقاة    عن عبد العزيز القراطيیسی بمی  

، فال تسقط من هو دونك فيسقطك من   ء حنی ينتیهی إیل العارسی ی
بعد مرقاة، فال يقولن صاحب االثنیر  لصاحب الواحد لست عیلی شی

 فعليه  
ً
هو فوقك، وإذا رأيت من هو أسفل منك بدرجة فارفعه إليك برفق وال تحملن عليه ما ال يطيق فتكشه، فإن من كش مؤمنا

: جج ی
ه( الكاق   . 45ص 2یر

ی  -3  . 70ص  1: )سلمان منا أهل البيت( عيون أخبار الرضا )ع(: ج)ص( قال الننر
ة( بحار األنوار: ج ی العارسی

ی التاسعة، وسلمان ق 
ی الثامنة، وأبو ذر ق 

ی عبد هللا )ع(: )اإليمان عشی درجات، فالمقداد ق   . 341ص  22وعن أیر
ای عبد العزیز، ایمان ده درجه دارد که مانند  به من فرمود: »  )ع( از عبد العزیز قراطییس نقل شده است که گفت: ابو عبدهللا  - 4

ای نداری،  ی اول است بگوید که تو بهره نردبان است که پله پله باید از آن باال رفت. فردی که دو پله باال رفته نباید به کیس که در پله 
ای  تر از خودت است را ساقط نکن تا باالتر از تو، تو را ساقط نکند و اگر کیس را در درجه دهمیر  پله برسد. کیس که پاییر    تا اینکه به
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ما    پس سلمان از   . درود خدا بر سلمان باد به پایان رسانید،  این ده درجه را    یسلمان همه
 . خدا  ی درجات دهگانه در حج  و در خانهیم و یتما اهل بِ  . (1) «اهل بیت است

(، والعشترة هي عشترة الحو، والستبعة والعشترون هي العلم  ٢٧+   ۱٠( يتكون من )٣٧والرقم )  -٢
، فمن أتم عشتترة الحو )عشتترة اإليمان( أمكنه حمل  )ع( المستتموح بباه في الناس كما في الروايات عنهم  

 . )ع( السبعة والعشرين حرفاً من التوحيد التي يباها اإلمام المهدي 

علم است    ۲۷  حج و   یگانههمان ده  ۱۰؛  تشكیل شده است  ۲۷+    ۱۰از    ۳۷عدد    -  ۲
آمده   )ع(ت اهل بيتادر روایکه طور   هماناجازه داده شده است، بیر  مردم  شكه انتشار 

  ۲۷حامل  تواند  کند متمام  را    (ایمان   یگانهدرجات دهی حج ) گانهدهپس هر كس    . است
 سازد، باشد. منتشی م )ع(حرف توحید كه امام مهدی

مي اْلَواِراِينَ ﴿وقال تعالى:  ةً َونَْجعَلَهي ْم أَدِمي ني َعلَى اليِايَن اْستيْضِعفيوا فِي اأْلَْرِ  َونَْجعَلَهي  .(2)﴾َونيِريدي أَْن نَمي

به استضعاف   زمیر    کسای  که روی  بر   که  هستيم  آن  بر   ما   و : )فرماید مخداوند متعال  
ت گذاریم و 

ّ
 . (3) گردانيم(  وارثان و  سازيم پيشوايان را  آنان کشیده شدند من

، وكتالتج الاالث متادتة    )ع( األدمتة والمهتديون  ( ص) وها ء التاين يريتد   أن يجعلهم أدمتة هم آل محمتد 

ها وهو )طستم( وإاا حستبت ع)ع( واالاة عشتر أصتحاب اإلمام المهدي  دد ، وفي أول ستورة القصتص سترا

 .هاه الحروف المقطعة بالجمع الكبير

 م  +  س  ط +

9  +60 +40  =109 

   )ع(ائمه و مهدیون  )ع(خاندان محّمد  ،ائمه قرار دهد فرماید تا  اراده مخداوند  کسای  که  
ده یار امام  و نیر    قصص یعن     یآغاز سوره   و راز باشند و این رسّ م  )ع(مهدیسیصد و سیر 

 : را با جمع بزرگ حساب كن   هاگر عدد این حروف مقطع ؛است  «طسم»
   109=   40+   60+   9= ط + س + م 

 
از توانش تحمیل مکن که م پاییر   او بیش  بر  باال بکش و  با محبت  او را  از خودت دیدی،  اگر کیس مومن  را بشکند،  تر  شکند و 

: ج گردداش بر او واجب م بندی شکسته   . 45ص   2«. کاق 
 . 70ص  1: ج  )ع(«. عیون اخبار رضا سلمان از ما اهل بیت استفرمود: » پیامیر  - 1

ی نهم و سلمان در  ی هشتم، ابوذر در درجه ایمان ده درجه دارد؛ مقداد در درجه نقل شده است که فرمود: »  )ع(از ابو عبد هللا
 . 341ص   22«. بحار االنوار: ج ی دهم بوددرجه 

 . 5القصص:   -2
 . 5قصص:  - 3
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(، وهي عشتتترة الحو  ۱٠( يكون الناتو )۱+٩( وإاا حولتها إلى الجمع الصتتتبير )۱٠٠+٩فالنتيجة )
  المتعلقة باألدمة )الاالث مادة واالاة عشتتتر( الماكورين في ا ية، وهي عشتتترة التوحيد فمن حو بيت  
 تحلى بها وتم عقله وتيقن وابت عنده الاابت ووحده سبحانه )هو(، وإاا جمعت حروف )هو( وجدتها.

 و   هت +

5  +  6   =11 

  ۱۰نتیجه    ۱+    ۹تبدیل كن     کباشد و اگر آن را به جمع كوچم  ۱۰۰+    ۹پس نتیجه  
ده(حج مربوط به ائمه    یگانهدههمان  شود و این  م است كه در آیه ذكر    )سیصد و سیر 

ن آراسته  ه آخدا برود، ب  یهر كس به حج خانهباشد.  متوحید    یگانهدههمان    و است  شده  
سبحان خداوند    گردد و ثابت مبرایش  همه چیر     كند و گردد و یقیر  پیدا م عقلش كامل م  و 

 م)هو( 
ی

: م ،را جمع كن    «هو» اگر حروف . پرستد را به یگانگ  بین 
 11=    6+   5  = ـه + و  

( والعشترة قد عرفتها، وهي عشترة الحو واإليمان، والواحد ستبحانه وتعالى، فمن تحلاى  ۱٠+۱وهي )
 بالعشرة، تيقن ووحد الواحد.

و عدد  است  حج و ایمان    یگانهگانه را شناخنی كه همان دهده  باشد. حالم  ۱۰+  ۱  که
باشد به  آراسته  گانه  ین دهابه  ؛ پس هر كس  باشد و متعال مهمان خداوند سبحان  یک  

 . كند خداوند یقیر  پیدا م وحدانیت 

( حرفاً من علم  ٢٧(، عشرة الحو والتوحيد وكالج التت )٣٧وباختصار فقد بينت لج أنا في هاا العدد )
( حرفاً حال باها في الناس، وهي الستر ٢٧التوحيد، فمن حو وتحلاى بالعشترة أمكنه حمل ومعرفة التتتتتت )

ب، أو مامن امتحن   قلبته لميمتان، وبتالنتيجتة تيقن ووحتد  التاي    يتحملته إ ا نبي مرستتتتتل، أو ملتج مقرا
 الواحد سبحانه وتعالى )هو(.

حرف    ۲۷حج و توحید و نیر     یگانه( ده۳۷این عدد )در  كه  به اختصار بیان کردم  برای تو  
امكان  آراسته گردد،  ه  گاناین دهبه  پس هر كس به حج برود و    . از علم توحید وجود دارد 

ی است  رسّ   ،اینباشد، و  دارا م  ،شود حرف را وقنی بیر  مردم منتشی م  ۲۷شناخت  تحمل و  
تحملش   هيچ کس  مگر  كه  ندارد  فرشتهرا  يا  فرستاده شده  مؤمن  كه    یپیامیر  یا  مقّرب 
ت خداوند  وحدانيه  ب  و رسد  مبنده به يقیر     ،درنتیجه  آزموده باشد؛خداوند قلبش را با ایمان  

   کند. م)هو( یقیر  پيدا سبحان و متعال 

 وأزيدج، فإاا جمعت )طسم( بالجمع الصبير.

 ط + س + م =
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9  +6  +4  =19 

 ( حرفاً، والبسملة آية التوحيد.۱٩وعدد حروف البسملة )

 : حساب كن    کرا با جمع كوچ« طسم »اگر ، براى اينكه بيشیی بدای  
    19=    4+  6+   9   ط + س + م =  
 . باشد ی توحید مآیهله،  و بسم   ۱۹  (الرحمن الرحیمم هللا  بس)  «بسملة »حروف  تعداد  و  

َج فِي اْلقيْرآِن َوحتْ ﴿قتال تعتالى:   ةً أَْن يَْفقَهيوهي َوفِي آاَانِِهْم َوْقراً َوإِاَا اََكْرَت َربتي َدهي  َوَجعَْلنَتا َعلَى قيليوبِِهْم أَِكنتي
، وقتد عرفتت أنا  (2))ع( ، أي قتل: بستتتتتم   الرحمن الرحيم كمتا ورد عنهم  (1)﴾َعلَى أَْدبَتاِرِهْم نيفيوراً َوليْوا  

)طستتم( أشتتارت إلى أهل التوحيد، وهم الاالث مادة والاالاة عشتتر، ولاا استتتول عدد حروف آية التوحيد  
كون؛ ولاا جعل عليهم عدد آية  )بستتم   الرحمن الرحيم( مع عدد آية الموحدين )طستتم( وأهل النار مشتتر

 الموحدين.

متعال     هاشانگوش  و   درنيابند   را   آن  تا   افکنيم  پرده  هاشاندل  بر   و ):  فرماید مخداوند 
،  ياد   يکتایی   به  قرآن  در   را   پروردگارت  چون  و   کنيم،  سنگیر   ؛   (3)رمند(م  و   گردند بازم  کن 
پس    . (4)روایت شده است  )ع(ائمهكه از    طور   همان  ،الرحمن الرحیمم هللا  بس  : بگو یعن   

عدد حروف  از همیر  رو،  نفرند و    ۳۱۳دارد که آنها  اشاره به اهل توحید    « طسم» كه  دانسنی  
؛  و مساوی است  )طسم( برابر موّحدین    یبا عدد آیه  ( الرحمن الرحیمم هللا  بستوحید )  یآیه

کیر  اهل آتش؛ از همیر  رو خداوند   ی موّحدین تعدادشان را با عدد آیهو همچنیر  با عدد مشی
 برابر قرار داده است. 

َر  ﴿قال تعالى:   عَةَ َعشتتَ ْم إِ ي فِتْنَةً ِلليِايَن    *َعلَْيَها تِستتْ تَهي َحاَب النياِر إِ ي َمالدَِكةً َوَما َجعَْلنَا ِعدي َوَما َجعَْلنَا أَصتتْ
ِايَن أيوتيوا اْلِكتَتاَب وَ  تَْيِقَن التي وا ِليَستتتتتْ ْاِمنيوَن  َكفَري ِايَن أيوتيوا اْلِكتَتاَب َواْلمي ِايَن آَمنيوا إِيمَتانتاً َو  يَْرتَتاَب التي يَْزَداَد التي

ي   ِي َل  ي بَِهاَا َمااَلً َكاَِلَج ييضتتتتِ ِي وَن َمااَا أََراَد  اءي َويَْهِدي َمْن  َوِليَقيوَل اليِايَن فِي قيليوبِِهْم َمَر   َواْلَكافِري َمْن يَشتتتتَ
نيوَد َرباَِج إِ ي هيَو َوَما ِهَي إِ ي ِاْكَرل ِلْلبَشَترِ يَشتَ  ، والموحدون هم أصتحاب اليمين في ستورة  (5)﴾اءي َوَما يَْعلَمي جي

 .)ع( المدار الاين يدخلون الجنة ببير حساب، وهم أصحاب اليماني وصي ورسول اإلمام المهدي 

 
 . 46اإلرساء:   -1
: )كتموا بسم هللا الرحمن الرحيم فنعم وهللا األسماء كتموها: كان رسول هللا )ص(  عن هارون،   -2 ی عبد هللا )ع(، قال: قال یلی عن أیر

له واجتمعت عليه قريش يجهر ببسم هللا الرحمن الرحيم ويرفع بها صوته، فتویل   ی  إذا دخل إیل می  
 فأنزل هللا عز وجل ق 

ً
قريش فرارا

: ج ی
﴾( الكاق 

ً
ورا

ُ
ف
ُ
ِهْم ن َباری

ْ
د
َ
 أ
َ
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ْ
ْوا
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َ
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َ
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َ
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َ
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َ
 . 266ص  8ذلك: ﴿ َوِإذ

 . 46إرساء:   - 3
کنید که به خدا سوگند اسماء  بسم هللا الرحمن الرحیم را کتمان  روایت شده است که به من فرمود: »  )ع( از هارون از ابو عبدهللا  - 4

لش وارد م   بسیاری در آن مخف  است: هر وقت رسول خدا  شدند، بسم هللا الرحمن رحیم را شد و قریش دورش جمع م به می  
بلند م  با صدای  و  فرار م آشکار  پشت کرده،  قریش  فرمود   کردند. پسگفت.  نازل  این خصوص  در  )خداوند عزوجّل  و چون  : 

، بازم پروردگارت را   : ج  (« رمندگردند و م در قرآن به يکتایی ياد کن   . 266ص   8«. کاق 
 . 31  –  30المدثر:   -5



 103                                                                                        (ول )اجلزء األاجلواب املنری عرب األثری

  
 

مالئکه  از  جز  را  دوزخ  اند * موکالنته گماش  آن بر  فرشته نوزده)فرماید: خداوند متعال م
  ايمان  بر   و   کنند   يقیر    کتاب  اهل  تا   نيست  کافران   امتحان  برای  جز   آنها   شمار   و   نداديم  قرار 

و   است مریص   هاشاندل در  که  آنان تا  و  نکنند  شک مؤمنان و  کتاب  اهل و  بيفزايد  مؤمنان
  بخواهد   که  را   کس  هر   اينچنیر    خدا   است؟  خواستهم  چه  مثل  اين  از   خدا   : کافران نگويند 

  اين   و   نداند   او   جز   را   پروردگارت   سپاهيان   شماری   و   نمايد م  راه  بخواهد   که  را   کس  هر   و   گمراه
  یهمان اصحاب يمیر  در سوره  ،نیموّحد، و    (1) نيست(  مردمان   برای  از   اندرزی  جز   سخن

  یویص و فرستاده  ،شوند و آنها یاران يمای  مدثر هستند كه بدون حساب وارد بهشت م
 باشند. م  )ع(امام مهدی

 .(2)﴾إِ ي أَْصَحاَب اْليَِمينِ  *كيَل نَْفسء بَِما َكَسبَْت َرِهينَة  ﴿قال تعالى: 

اصحاب    است * مگر   کرده   که  عمیل است   گرو   در   کس  هر ) فرماید:  خداوند سبحان م
 . (3) (یمیر  

إن كنت تبحث عن الحق وكنت من    -اقرأ بيان اليماني األخير لتتض  لج الصورة أكار، ولتزداد يقيناً  
تَْيِقَن  ﴿قتال تعتالى:   -التاين أوتوا الكتتاب أو التاين أمنوا بتالكتتاب   وا ِليَستتتتتْ ْم إِ ي فِتْنَتةً ِللتيِايَن َكفَري تَهي َومَتا َجعَْلنَتا عِتدي

ً اليِايَن أي   .﴾وتيوا اْلِكتَاَب َويَْزَداَد اليِايَن آَمنيوا إِيَمانا

وجوی حقیقت هسنی و از  اگر در جستاینکه بیشیی بدای  و به یقینت افزوده گردد  برای  
ی اخیر    بیانیه کسای  باشی که کتاب به آنها داده شده است یا کسای  که به کتاب ایمان دارند 

  نيست   کافران  امتحان  برای  جز   آنها   شمار   و )فرماید:  یمای  را مطالعه کن. خداوند متعال م
 بيفزايد(.  مؤمنان ايمان بر  و  کنند   يقیر   ابکت  اهل تا 

اِحستتتب معي: كلمة )وصتتتي(، )اليماني(، )من هو اليماني(، )هو وصتتتي(، )هو وصتتتي المهدي(، 
 )أصحاب اليمين(.

اليمای  »،  «الیمای  »،  «ویص»  یبا من حساب كن: كلمه هو  »،    «هو ویص» ،  «من هو 
 . «اصحاب الیمیر  »،  «ویص المهدی

حستتتتاب، لنراجع ما خطته يمينج في كتابج )بدء الحرب األمريكية ضتتتتد اإلمام  ولكن قبل أن نبدأ بال
تمتد يده أخيراً في ( الفصتل الااني، حيث قلت فيه: )القرن الستادس، النبوءة الاالاة والاالاون:  )ع( المهدي 

 
 . 31و   30مدثر:  - 1
 . 39  –  38المدثر:   -2
 . 39و   38مدثر:  - 3
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اليد العستتكرية بين النهرين،    يخشتتيا لوس الدموي، ستتيكون عاجزاً عن حماية نفستته في البحر، ستتوف  
(، ام استتتطردت في كتابج قادالً: وهاه من أغرب وستتيجعله الشتتخص األستتود الباضتتب يندم على فعلته

بصتورة   تخطده، ولقد احتار فيها   )ع( التنباات التي اكرها نوستتر اداموس حيث إنه اكر اإلمام المهدي  

المترجمون للتنباات في معنى ا ستم الوارد في النباة، واكرها أغلب المترجمين ا ستم كما ورد )الوس(،  
ا في األصتتتل الفرنستتتي فهي موجودة، وهنا   بل إنا البع  منهم قام بحافه كما في الترجمة اإلنكليزية، أما

ي النباة على إنهتا )ا لوس( )مضتتتتتيفتاً للكلمتة ال التعريف  ( المتاكورة فALUSترجم المترجم كلمتة )
العربية( و  يعرف معناها، وتركها للتاريا يحل لبزها حين تحدث تلج الواقعة، وأنا ستتتتأكشتتتتف عن ما 
قصتده نوستتر اداموس فيها، إنا نوستتر اداموس هنا وكعادته استتخدم الجناس التصتحيفي أو الترخيم، عندما  

من نهاية ا ستتم؛ ألننا لو أضتتفنا هاا   (Iأشتتخاص أو ألقابهم فلقد قام بحاف حرف )يتعلق األمر بأستتماء  
( )الوصتتي( ويصتتب  المعنى واضتتحاً جداً، حيث إننا نعرف أنا لقب ALUSIالحرف فإنا الكلمة تصتتب  )

هو أحد األوصتتياء إاا   )ع( واإلمام المهدي   )ع( األوصتتياء يطلق على األدمة ا اني عشتتر من أهل البيت  

 ن أن يطلق عليه )الوصي(، ويتفق نوستر أداموس هنا أيضاً مع ما ياهب إليه الشيعة.ممك

وع كنیم    ویل قبل از  هایی که خودت در کتابت به نگارش اینكه حساب را رسی
رسی به چیر 

قرن  : ایدر فصل دّوم كتابت گفته  ()عیآغاز جنگ آمریكا عليه امام مهدزنیم؛ »درآوردی م
 : گویی ش و سومپیش  -ششم 
دراز   در آخر » آلوس خوی   به سمت  را  دریا عاجز  ،  كند م  دستش  در  از حمایت خود 

ش  ا سیاه و خشمگیر  او را از كرده  از سپاه بیر  النهرین خواهد ترسید و شخض  خواهد ماند و 

 « پشیمان خواهد كرد 
 ای: پس در ادامه كتابت گفتهس

اداموس  یی ترین پیشگوعجیباز  این   باشد که در آن به وضوح و نه به طور  مهای نوسیی
جمان    را نام برده است.   )ع( امام مهدیضمن    ها  گویی در معن  نام وارد شده در این پیشمیی

ت مانده یعن   در حیر را همان طور که وارد شده است  شان آن  بیشیی ذکر    »الوس« اند و 
جمان اند کرده اّما در  انگلییس، اقدام به حذف آن نمودند   یاز جمله در ترجمه. برخ  از میی

جم كلمه  ،اصل فرانسوی   لوس ترجمه كرده را به اآل«  ALUS»  این اسم موجود است و میی
داند  نمرا    شكه معنای  حایل  در   ،ن اضافه كرده استه آبی زبان عریر  معرفه  «ال»  کیعن  ی

حل شود؛ ویل  و معما  كه آن واقعه رخ دهد    زمای  تا  است یعن     دهو آن را به تاری    خ واگذار 
اداموس را از   اداموس طبق ام.  کشف کردهكلمه  این  من هدف و قصد نوسیی در اینجا نوسیی

اصیل( یا ترخیم    یكلمه  ا غلط مشابه ب  یعادت خود از جناس تصحیف  )يعن  انتخاب كلمه
ربوط به اسام یا القاب  ای م او هنگام کلمه)يعن  حذف حرق  از كلمه( استفاده كرده است.  

نمود؛ حال اگر ما این حرف را به انتهای آن کلمه ماز  «  Iباشد اقدام به حذف حرف »م
و معن  بسیار واضح و  )الویص( را خواهیم داشت    ALUSIی  انتهای کلمه اضافه کنیم کلمه

ما م ائمهآشكار خواهد شد چرا كه  به  اوصیا  لقب  دوازدهدانیم  اهل    گانهی    )ع(بیت از 
م مهدیگردد  اطالق  امام  اوصيا  نیر     )ع( و  از  ممیگ  درنتیجه  و  ی  تواند کلمهباشد 

بر وی اطالق گردد  اینجا  .  »الویص«  با عقاید شیعه موافق    ینوشتهدر  اداموس  و نوسیی
 سازگار است. 
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يقتل  ونوستتتر أداموس يصتتف هنا شتتخصتتاً معينا قد يكون قادداً عستتكرياً، أو رديس دولة يحاول أن  
، أو القضتتتتتاء على قواتته ويكون ختادفتاً من القوة العستتتتتكريتة )جيش اإلمتام المهتدي(  )ع( اإلمتام المهتدي  

)وصتتتتتفته بتأنته أستتتتتود أي إنته    )ع( الموجودة بين النهرين )العراق( ولكن رجالً من جنود اإلمتام المهتدي  

ماً من أفريقيا )أستود( ستيقوم  )شتيعي(؛ ألنا اللباس األستود يرمز إلى الشتيعة، أو قد يكون رجالً عربياً مستل
بالقضتاء عليه وعلى قواته وهي في البحر )ربما في أحد األستاطيل الحربية أو في أحد حامالت الطادرات 

 ويدمرها(.

اداموس در اینجا شخص معين  را  به عالوه   كند كه فرمانده نظام یا  متوصیف  نوسیی
وهای وی را از   )ع(كند امام مهدیكه سیع ماست  رئیس كشوری     را به قتل برساند و نیر

مهدی امام  )ارتش  سپاه  از  ویل  د  بیر هستند  )ع( بیر   موجود  )عراق(  النهرین  بیر   در  ( كه 
یا    ؛ترسد م امام مهدیو  از سپاه  او شیعه  كه مردی سی  )ع(مردی  یعن   اه توصیف شده 

  یی مسلمان آفریقا  مرد عرب  کیا شاید ی  . دارد بودن  سیاه اشاره به شیعه  است؛ چرا که لباس  
وهایش را در   او و   باشد،(  پوست)سياه در  چه بسا  برد )حایل كه در دریا هستند از بیر  م  نیر

 یا در یگ از هواپیمابرها(یگ از ناوگان
ی

 . های جنگ

وقبل أن أبدأ بالحستتتاب لدي تعليق على كالمج المتقدام، وهو أنا الوصتتتي الماكور في نبوءة نوستتتتر  
، وأول المهديين ا اني عشتر أوصتياء  )ع( ، بل هو وصتي اإلمام المهدي  )ع( ام المهدي أداموس ليس اإلم

ووليه الاي يلي أمره كما في الروايات، وهو يماني   )ع( ، وهو رستتتتول اإلمام المهدي  )ع( اإلمام المهدي 

 .)ع( آل محمد الموعود الاي يدعو إلى الحق والملتوي عليه من أهل النار كما في الروايات عنهم 

وع كنم خ به سخنان پیشیر  تو   ،قبل از اینكه حساب را رسی یاد شده در   ویصّ  ؛ دهممرسی
اداموس امام مهدییی پیشگو اّولیر  مهدی از  و    )ع(امام مهدی  نیست بلكه ویصّ   )ع( نوسیی
جانشیر     و   )ع( ی امام مهدیفرستاده  و است. اامام مهدی     یاز اوصیا  گانهون دوزادهمهدی

او است که امرش را برعهده دارد، همان گونه که در روایات آمده است. او یمای  آل محمد،  
  )ع( ای است که به حق دعوت م کند و همان طور که در روایات ائمه همان وعده داده شده
 باشد. گردان از او از اهل آتش موارد شده است، روی

، قال: قال )ع( آباده، عن أمير المامنين  ، عن  )ع(   : )عن أبي عبد  )ص( وفي وصتتتية رستتتول    

: يا أبا الحستن أحضتر صتحيفة ودواة، فأملى )ع( في الليلة التي كانت فيها وفاتتتتتتته لعلي   )ص( رستول    

وصتتيته حتى انتهى إلى هاا الموضتتع، فقال: يا علي إنه ستتيكون بعدي اانا عشتتر إماماً   )ص( رستتول    

اً، فأنت يا علي أول ا اني عشتتر إمام، وستتاق الحديث إلى أن قال: وليستتلمها  ومن بعدهم اانا عشتتر مهدي
فالج اانا عشتتتر إماماً، ام يكون من بعده اانا   )ع( إلى ابنه م ح م د المستتتتحفظ من آل محمد   )ع( الحستتتن  

أبي،  عشتر مهدياً، فإاا حضترته الوفاة فليستلمها إلى ابنه أول المهديين، له االاة أستامي استم كاستمي واستم  
 .(1) وهو عبد   وأحمد وا سم الاالث المهدي، وهو أول المامنين(

 
: ص -1  . 147ص 53، بحار األنوار: ج 241ص 2، غاية المرام: ج150الغيبة للطوشی
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خدا  رسول  وصیت  عبدهللا  )ص(در  ابو  از  است:  پدرانش  )ع(آمده  امیر    )ع(از  از 
  )ع( بود به عیلی   شكه وفات  در شنر )ص( پيامیر خدانقل شده است که فرمود: »  )ع(المومنیر  

وصّيتش را امال فرمود تا    )ص(حاض  كن. پيامیر خدا  صحيفه و دوایی   ، فرمود: يا اباالحسن
پس از من دوازده امام خواهند بود و پس از آنها دوازده    به اين جا رسيد كه فرمود: يا عیل

تو    ی،مهد ی   ،عیل  ایو 
امام  نخستیر  ادامه مدوازده  را  اینکه م و حدیث  تا  فرماید:  دهد 

 ، اینان.  است بسپارد   )ع(ل محمدآد که حافظ دین    م  ح  خالفت را به پشش م  )ع(حسن
، باید  رسد   )ع(پس هرگاه وفات مهدی  هستند.   مهدیدوازده  پس از آنان  و  امامند  دوازده  
نام است  کهبسپارد    (اولیر  مهدییر  )را به پشش، اولیر  مقربیر   خالفت  امر   : برای او سه 

اولیر   او،  که  است  سوم مهدی  مانند اسم من و اسم پدرم عبد هللا و احمد و اسم    اسم
 . (1)«مؤمنان است 

 .(2)()ع( إنا منا بعد القادم اانا عشر مهدياً من ولد الحسين ، إنه قال: ))ع( وعن الصادق 

از نسل ما بعد از قائم دوازده مهدی از  »  روایت شده است كه فرمود:   )ع(از امام صادق 
 . (3) خواهند بود« )ع(فرزندان حسیر  

 .(4)( )ع( إنا منا بعد القادم أحد عشر مهدياً من ولد الحسين ، قال: ))ع( وعن الصادق 

مهدی از  یازده  از نسل ما بعد از قائم  »  روایت شده است كه فرمود:   )ع(از امام صادق
 . (5) خواهند بود« )ع(فرزندان حسیر  

بعتده اانتا عشتتتتر    )ع( ؛ ألنا اإلمتام  )ع( وفي هتاه الروايتة القتادم هو المهتدي األول وليس اإلمتام المهتدي 

 مهدياً.

  )ع(امام مهدی   چون بعد از  )ع(در این روایت قائم همان مهدی اّول است نه امام مهدی
 خواهند بود. دوازده مهدی 

ة، البتادر العينين، المشتتتتترف ااج المشتتتتترب حمر  …)في وصتتتتتف المهتدي األول:   )ع( وقتال البتاقر  

 .(6)( الحاجبين، العري  ما بين المنكبين، برأسه حزاز  وبوجهه أار، رحم   موسى

 
 . 147ص   53؛  بحار االنوار: ج   241ص   2المرام: ج  ؛  غایة   150غیبت طوش: ص   - 1
: ص -2 هان: ج385الغيبة للطوشی  . 148ص 53، بحار األنوار: ج310ص 3، الیر
 . 148ص   53؛  بحار االنوار: ج   310ص  3؛  برهان: ج     385غیبت طوش: ص   - 3
: ص 38مختض بصائر الدرجات: ص  -4  . 451ص  53، بحار األنوار: ج478، الغيبة الطوشی
 . 145ص   53؛  بحار االنوار: ج   478؛  غیبت طوش: ص    38مختض بصائر الدرجات: ص  - 5
: ص  -6 ی

 . 237ص  3، معجم أحاديث اإلمام المهدي )ع(: ج40ص 51، بحار األنوار:ج223غيبة النعمای 
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هاى  ... داراى قرمزى صورت، چشم». : در وصف مهدی اول فرموده است  )ع(امام باقر
  ،درصورتش اثرى است  فراخ و پهن  ميان دو شانه، در رسش شوره و   ،گود، ابروهاى برجسته

 . (1)رحمت خدا بر موش باد«

: أ  وإن أولهم من البصرة وأخرهم من األبدال  ( )عفقال    …في خبر طويل: )  )ع( وعن أمير المامنين  

…) (2). 

مؤمنان  و  باش كه اّولیر   آگاه  :  . فرمود . .. »  : طوالی  روایت شده است  یدر خیر   )ع( از امیر
 . (3)....«آنها از بضه و آخرینشان از ابدال است

ى به أصحاب القادم  )ع( وعن الصادق   .(4)( … أحمد  …ومن البصرة  …: ))ع( في خبر طويل سما

روایت شده  نام برده است، را  )ع(طوالی  كه اصحاب قائم یدر خیر  )ع(و از امام صادق 
 . (5) «... . ... احمد . از بضه .. و ».. است: 

ا الاي يخفى  -أي للقادم   –له استتتمان  إنه قال: ) )ع( وعن اإلمام الباقر   ، استتتم يخفى واستتتم يعلن، فأما

ا الاي يعلن فمحمد( كما تبيان   )ع( ، وأحمد هو اسم المهدي األول، ومحمد اسم اإلمام المهدي  (6)  فأحمد وأما

 .)ص( من وصية رسول   

  و مخف   اسم     یعن  قائم دو اسم دارد    »روایت شده است كه فرمود:    )ع(از امام باقر   و 
، (7) «شود محّمد استماند احمد و اسم كه آشكار ماما اسم كه پنهان م  ؛اسم آشكار 

كه از وصیت رسول   طور   همان  ، است  )ع(محّمد اسم امام مهدی  اسم مهدی اّول و   ،احمد   و 
 شده است. آشكار  )ص(خدا

إنا هلل تعتالى كنزاً بتالطتالقتان ليس بتاهتب و  فضتتتتتة، اانتا عشتتتتتر ألفتاً بخراستتتتتان  : ) )ع( وعن البتاقر 

شتعارهم: )أحمد، أحمد( يقودهم شتاب من بني هاشتم على ببلة شتهباء، عليه عصتابة حمراء، كأني أنظر  
هو استم المهدي األول  ، وأحمد  (8)(إليه عابر الفرات، فإاا ستمعتم بالج فستارعوا إليه ولو حبواً على الالو

 
: ص  - 1  . 237ص   3: ج  )ع(؛  معجم احادیث امام مهدی    40ص   51؛  بحار االنوار: ج     223غیبت نعمای 
 . 174ص  2، إلزام الناصب:ج 331، مجمع النورين: ص148بشارة اإلسالم: ص -2
 . 174ص  2؛  الزام الناصب: ج    331؛  مجمع النورین: ص   148بشارت االسالم: ص  - 3
 . 118بشارة اإلسالم: ص -4
 . 181بشارت االسالم: ص  - 5
 .   41ص  3، معجم أحاديث اإلمام المهدي )ع(: ج 568ص  14، جامع أحاديث الشيعة: ج653كمال الدين: ص   -6
 . 41ص   3: ج  )ع(؛  معجم احادیث امام مهدی   568ص  14؛  جامع االحادیث شیعه: ج   653کمال الدین: ص   - 7
 . 343منتخب األنوار المضيئة: ص  -8



 108                                                                                                                    (اول)جلد  های روشنگر بر بسرت امواج  اپسخ
 
 

في بداية ظهوره، ورستول اإلمام المهدي   )ع( ، وأول المامنين باإلمام المهدي )ع( ووصتي اإلمام المهدي 

( الاي ورد عن  )ع( إلى الناس كافة، وفي دعاء اليوم الاالث من شتتتعبان )يوم و دة اإلمام الحستتتين   )ع( 

المعو  من قتله أن األدمة من نسله،   …ي هاا اليوم  اللهم إني أستتألج بحق المولود ف: ))ع( اإلمام المهدي 

والشتتفاء في تربته والفوز معه في أوبته، واألوصتتياء من عترته بعد قادمهم وغيبته، حتى يدركوا األوتار  
وياأروا الاار ويرضتتتوا الجبار ويكونوا خير أنصتتتار، صتتتلى   عليهم مع اختالف الليل والنهار، اللهم 

، )ع( ، إاا تدبارت الدعاء تيقنات أنا المراد باألوصتياء هم أوصتياء اإلمام المهدي (1)  (…  فبحقهم إليج أتوستل

المتاكور في الروايتات، والتاي اكرتته نبوءة نوستتتتتتر أداموس اليهودي،    )ع( ومنهم أبوهم أول المهتديين  

دقت في لتكون حجة دامبة على اليهود والمستتتتيحيين والعالم البربي الاي يامن بهاه النبوءة، كونها صتتتت
 أحداث كايرة مضت، وكونها جاءت على لسان يهودي فرنسي غربي منهم.

خداوند متعال گنیحر در طالقان دارد كه    » كه فرمود:  است  روایت شده    )ع(از امام باقر
  است و   «احمد احمد»شعارشان  که  خراسان  در    هزار   دوازه  ؛ست و نه از نقرها  نه از طال 

ى آنها را جوای  از بن  هاشم   ی است و بر قاطرى  که سوار  رهیر بند قرمز رنگ  پيشای    خاکسیی
سوى او بشتابيد  ه  ب  ،اگر شنيديد   گذرد و نگرم كه فرات را مبه او مبر عهده دارد. گویی  دارد،  

   . (2)«باشدو برف خیر  بر يخ سینه حنی اگر 
در    )ع(آورنده به امام مهدیایماناّولیر     و   )ع(امام مهدی   اسم مهدی اّول و ویصّ   ،احمد 

در دعای    باشد. ممردم    ی همهبه سوی    )ع(امام مهدی ی  فرستادهاو    آغاز ظهورش است و 
 نقل شده، آمده است:    )ع(( که از امام مهدی )ع( )روز والدت امام حسیر  روز سوم شعبان 

، امامان  عوض شهادتشدر  روز....    این  در   مولود   حق  به  کنماز تو درخواست مبارخدایا!  )
  و هر که را محبت او  و شفاى هر مرض در تربت اوهستند    و پیشوایان دین از نسل پاک او 

خواهد بود تا آنکه به  رستگار  و طول غیبت    )ع(ست در رجعتش پس از قائم آل محمدا
ند و خدا را خوشنود سازندخون ین یاران دین خدا باشند  خوایه او برخیر  درود خدا   . و بهیی

به حق آنها به درگاه   ! بارالها . که آمد و شد روز و شب در جهان برقرار است  بر آنان تا زمای  
           . (3)(جویم.... ل متو توّس 
اوصیا و جانشینان امام    ،اوصيا   رش كه منظور از به یقییر  متدّبر کن   این دعا    در اگر  
كه در روایت ذكر  باشد  م  )ع(مهدییر    لیر  اوّ   شان،پدر   ،باشند و از بیر  ایشانم  )ع( مهدی

اداموس یهودی  گویی  کیس که پیش  . شده است كه وی حّجت قطیع بر  گفته است  نوسیی
گویی ایمان  ؛ همان کسای  که به این پیشغرب خواهد بود جهان    تمام یهود و مسیحیان و 

نجا که بر زبان یک یهودی  اند و از آدارند چرا که درسنی آن را در بسیاری از رخدادها دیده
 فرانسوی از خودشان جاری شده است. 

 
: ص 826اح المتهجد: ص مصب -1  . 215، مفاتيح الجنان : ص 35، مختض بصائر الدرجات: ص543، مصبح الكفعمی
 . 343منتخب االنوار المضیئه: ص   - 2
 . 215؛  مفاتیح الجنان: ص   35؛  مختض بصائر الدرجات: ص     543؛  مصباح کفعم: ص    826مصباح المجتهد: ص  - 3
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 أعرج بج على الحساب:   )ع( وا ن بعد أن تبيان لج أنا الوصي الماكور في النبوءة هو وصي المهدي  

 أو ً: )اليماني هو الوصي( 

    )ع( همان ویص مهدییی حال بعد از اینكه برايت روشن شد كه ویص ذكر شده در پیشگو
 گرديم: باشد به حساب برمم

 ی.هو الوص ی: اليماناول

 كلمة )وصي(:

 ي      ص       و -۱

 بالجمع الكبير ، وتحول إلى الجمع الصبير:  106  = 10+  90+   6  

 (7( = )1+  6( فتكون بالجمع الصبير )100+  6)

   ي   ص     و -٢

 بالجمع الصبير  16  =  1+  9  + 6 

 : ی«وص» یهكلم

 ک : با جمع بزرگ و تبدیل آن به جمع كوچ 106=    10+   90+    6ی  =  و  ص  - ۱
 .  7=  1+   6  ک: با جمع كوچکردن حساب    بعد از  100+   6
 . با جمع کوچک 16=      1+   9+    6=    یو  ص  - ۲

 كلمة )اليماني(:

 ي       ن     ا      م      ي     ل      ا   -۱

1  +30  +10  +40  +1  +50  +10 =  142  

+   4+  2( فتكون بالجمع الصتتبير )100+   40+    2بالجمع الكبير، وتحول إلى الجمع الصتتبير، )
1 = )7 

 ي    ن    ا    م    ي     ل    ا  -٢

 يربالجمع الصب  16=  1+  5+  1+  4+  1+  3+  1

«: کلمه  ی »الیمای 
   142=    10+  50+   1+   40+   10+   30+ 1 ی = م    ا   ن        یا   ل    - ۱

 100+    40+   2ک: تبدیل آن به جمع كوچ  با جمع بزرگ و 
 . 7=   1+    4+  2و بعد از حساب کردن با جمع کوچک:  

 . جمع کوچکبا  16=   1+  5+   1+   4+    1+   3+  1  ی = م   ا   ن      یا   ل    - ۲
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 فتبيان لج مما سبق من الحساب أن كلمة:

 ( بعد حسابهما بالجمع الكبير وتحويله إلى الجمع الصبير. ٧)وصي( = )اليماني( = )

 ( بعد حسابهما بالجمع الصبير.۱٦)وصي( = )اليماني( = )

 : های گذشته روشن شد كهاز حساب و 
 ک. به جمع كوچشان تبدیل بزرگ و با جمع کردن بعد از حساب  ،  ۷ویص = الیمای  = 
 ک. آن دو با جمع كوچکردن بعد ازحساب  ،  ۱۶ ویص = الیمای  =

اانياً: عند الستاال عن شتخص اليماني نقول: )من هو اليماني(، فإاا كان اليماني وصتي اإلمام المهدي 
ي( أو )هو  (، يكون الجواب: )هو وصتي المهد )ص()أي المهدي األول الماكور في وصتية رستول     )ع( 

 وصي(.  وعدد المهدي هو:

 ي     د      هت     م      ل       ا 

1  +30  +40  +5  +4  +10  =90 

و    « )یمای  کیست(من هو اليمای  »یم  یگو سؤال كردن از شخصیت یمای  مهنگام  دّوم:  
ذكر شده    )ص(خدا)یعن  مهدی اّول كه در وصیت رسول    )ع(امام مهدی  ویصّ   ،اگر یمای  

)او ویص    «هو ویص» يا  )او ویص مهدی است(    «هو ویص المهدى» جواب    ،است( باشد 
 :   به صورت زیر استالمهدى باشد. عدد است( م

   90=    10+   4+   5+   40+    30+   1 ی = ا       ل      م     ـه     د      

 9( = 9( فتكون )90الجمع الصبير، ) بالجمع الكبير وتحول إلى

 وا ن احسب:

 )من هو اليماني(

 + )ا ل ي م ا ن ي(   و    هت     ن     م

4  +5  +5  +6 +      (7)       =  27 

 )هو وصي المهدي(

 )ا ل م هت د ي(  +  )و ص ي(   +   و  هت

5  +6 +        (7)     +       (9)          =27 

 )هو وصي(

 + )و ص ي(   و   هت

5  +6  (      +16)    =27 

 9=   90 ک: تبدیل آن به جمع كوچ  با جمع بزرگ و 
 : کنمحاسبه  حاال 
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 . 27( =  7+  )  6+     5+   5+     4=   ( ی م ا ن  یم  ن  ـه  و  + )ا ل : من هو اليمای  
 . 27(  = 9( + ) 7+  )  6+    5=  (  ی( + )ا ل م ـه د یـه  و + )وصی:  المهد  هو ویص
 . 27(   = 16+  )   6+      5=  ( یـه  و + )و ص  = هو ویص

 )من هو اليماني( = )هو وصي المهدي( = )هو وصي(. فتبيان لج أنا عدد:

 . : من هو الیمای  = هو ویص المهدی = هو ویصاز نظر عدد پس روشن شد كه 

( حرفاً من العلم التي يباها القادم  ٢٧واحستب عدد )هو اليماني( بالجمع الصتبير ستتجده يستاوي التتتتتت )
 في الناس. )ع( 

« را حساب کن خوایه دید برابر با     )ع(حرق  که قائم  27با جمع کوچک، عدد »هو الیمای 
 ود. شبیر  مردم منتشی خواهد ساخت، م

وعشتتترون حرفاً، فجميع ما جاءت به الرستتتل حرفان، فلم    العلم ستتتبعة، قال: ))ع( عن أبي عبد    

يعرف الناس حتى اليوم غير الحرفين، فإاا قام قادمنا أخرج الخمستتتتة والعشتتتترين حرفاً، فباها في الناس  
 ً  .(1)( وضم إليها الحرفين حتى يباها سبعة وعشرين حرفا

  یحرف دارد و همه  بیست و هفتكه فرمود: »علم  است  روایت شده    )ع( د هللا از ابو عب
ی كه انبیا آورد  ی  این  مردم تا امروز جز    ،ند دو حرف استاهآن چیر  دو حرف از علم چیر 

را بیر     و آنخارج  نیر   را  حرف دیگر علم    بیست و پنج  كند   ظهور   پس اگر قائم،  . دانند نم
یر   حرف علم ب  بیست و هفتپیوندد تا  نیر  به آن مرا  كند و این دو حرف  مردم منتشی م

 . (2)شود«منشیی مردم 

 ي    ن     ا    م    ي    ل     ا      و   هت

5  +6  +1  +3  +1  +4  +1  +5  +1 =  27  

بَْت َرِهينَة   ﴿ام احستتب عدد )أصتتحاب اليمين ( في ا ية:   َحاَب اْليَِمينِ   *كيَل نَْفسء بَِما َكستتَ ،  ( 3) ﴾إِ ي أَصتتْ
 وتحول إلى الجمع الصبير فتكون النتيجة.واليمين تحسب بالجمع الكبير 

 27=    1+   5+   1+    4+   1+   3+  1+      6+   5=   ی م   ا   ن      یـه   و   ا   ل    

 
 . 336ص  52ار األنوار: ج ، بح117مختض بصائر الدرجات: ص  -1
 . 336ص   52؛  بحار االنوار: ج     117مختض بصائر الدرجات: ص  - 2
 . 39  –  38المدثر:   -3
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هر نفیس در گروه عمیل است  ):  حساب كن  این آیه،را در   «اصحاب الیمیر  »پس عدد  س
و بعد به محاسبه  با جمع بزرگ    « یمیر  . »ال(1)(اصحاب یمیر  مگر  كه انجام داده است *  

 : شود تبدیل و نتیجه حاصل م کجمع كوچ

 + )ا ل ي م ي ن(  ب     ا    ح   ص    ا 

1  +9  +8  +1  +2 ( +1  +4  +1= )  27 

( يماال الستبعة والعشترين حرفاً من العلم )المعرفة باهلل وتوحيده ستبحانه( التي  ٢٧وقد عرفت أنا رقم )
 .في الناس )ع( يباها اإلمام المهدي 

 . 27( =   1+   4+    1+ ) 2+    1+  8+   9+   1=   ن(  یم  یا  ص  ح   ا   ب  + )ا ل  
و هفت  بیانگر    ۲۷كه عدد  دانسنی    و  )شناخت  بیست  علم  از  او  توحيد    و خدا  حرف 

 . كند در بیر  مردم منتشی م )ع( سبحان( است كه امام مهدی

وهو المهدي األول وعاء الستتتبعة   )ع( ومن الحستتتاب الستتتابق تعلم أنا اليماني وهو وصتتتي المهدي  

ويفيضته على أصتحابه،    )ع( والعشترين حرفاً من العلم، فهو الوعاء الاي يستتقبل الفي  من اإلمام المهدي 

 يكون النون ونقطة النون. )ع( فاليماني نسبة إلى اإلمام المهدي 

شدی  از   متوّجه  یمای  محاسبات گذشته  مهدی  ،كه  مهدی،  )ع(ویص  اّولیر   ظرف    ،و 
  )ع(ها را از امام مهدیاو ظرق  است كه این فیض  ؛باشد حرف از علم م  بیست و هفت 

  یطهنون و نق  )ع(پس یمای  نسبت به امام مهدی  ؛بخشد به یارانش م  كند و دریافت م
 باشد. منون 

وَن  ْن َواْلقَ ﴿قتال تعتالى:  طيري َج بَِمْجنيونء    *لَِم َومَتا يَستتتتتْ   *َوإِني لَتَج أَلَْجراً َغْيَر َمْمنيونء   *مَتا أَنْتَت بِنِْعمَتِة َربتاِ
ليقء َعِظيمء   وَن    *َوإِنيَج لَعَلَى خي ري ري َوييْبصتتِ تيْبصتتِ بِيِلِه    *بِأَياِكيمي اْلَمْفتيوني    *فَستتَ لي َعْن ستتَ إِني َربيَج هيَو أَْعلَمي بَِمْن ضتتَ
ْهتَِدينَ  هو    )ع( ، واليماني نستتتبة إلى الاالث مادة واالاة عشتتتر أصتتتحاب اإلمام المهدي (2)﴾َوهيَو أَْعلَمي بِاْلمي

ان يمال  الباء، وهو نقطة الباء في بستتم   الرحمن الرحيم، فله مقاما الرستتالة والو ية، فهو في هاا الزم
ْيطَتانء َرِجيمء  ﴿، وهو المتدينتة وهو البتاب، فأين تاهبون  )ع( محمتداً وعليتاً     *فَأَْيَن تَْاَهبيوَن    *َوَما هيَو بِقَْوِل شتتتتتَ

ي َربَ  *ِلَمْن َشاَء ِمْنكيْم أَْن يَْستَِقيَم  *إِْن هيَو إِ ي ِاْكر  ِلْلعَالَِميَن  ِي  .(3)﴾ اْلعَالَِمينَ َوَما تََشاءيوَن إِ ي أَْن يََشاَء 

* کهم  آنچه  و   قلم  به  سوگند   نون. ) : فرماید متعال مخداوند    فضل   به  تو،  نويسند 
لفی   تو   ناپذير است * و پايان  را پاداشی   تو   نيسنی * و   ديوانه  پروردگارت،

ُ
عظيم هسنی *    بر خ

   ببينند * که  نیر    آنها   و   ببين    تو   که  زودا 
ی

 پروردگار   آينه  است * هر شما    از   يک  کدام  در   ديوانگ

 
 . 39و   38مدثر:  - 1
 . 7  – 1القلم:  -2
 . 29 –  25التكوير:  -3



 113                                                                                        (ول )اجلزء األاجلواب املنری عرب األثری

  
 

 و    (1) (است  داناتر   يافتگان ره  او به که  است،  گشته  گمراه   او   طريق  از  کیس   چه داند م  بهیی   تو 
ده  یمای  نسبت به   حرف باء در  ی  نقطه  حرف باء و  )ع(امام مهدییاران  تن از  سیصد و سیر 

او  باشد. بنابراین  ممقام رسالت ووالیت  دو  پس او داراى    . الرحمن الرحیم استم هللا  بس
. او شهر علم است، او درِب  كند را تمثيل م   )ع(و عیل   )ص(در این زمان شخصيت محّمد

  کجا   به  نيست * پس  رجيم  شيطان  سخن  سخن،  آن  و )روید؟  شهر است؛ پس به کجا م
اين م  * پندی  کتاب  رويد؟  جز  نیست  ی  برای  برای  چیر   *  که  ا شم   از   کس  هر   جهانيان 

 خواسته   جهانيان  پروردگار   که  را   آنچه  مگر   خواهيد نم  شما   افتد * و   راست  راه  به  بخواهد 
 . (2) (باشد

ومن الحستتاب الستتابق تعلم أنا أصتتحاب اليمين وهم أصتتحاب اليماني أيضتتاً وعاء الستتبعة والعشتترين  
إلى الناس    )ع( حرفاً من العلم، فهم الوعاء الاي يستتقبل الفي  من اليماني وصتي ورستول اإلمام المهدي 

 كافة، ام إنهم يفيضون العلم على الناس، وهم الاالث مادة والاالاة عشر.

ت گذشته متوّجه شدی که اصحاب الیمیر  که همان اصحاب یمای  هستند،  از محاسبا
هایی هستند که علم را از یمای  ویص  باشند. آنها ظرفظرف بیست و هفت حرف علم م

ی مردم  کنند و سپس به همهی مردم، دریافت مبه سوی همه  )ع( ی امام مهدی و فرستاده
ده تن مم  اشند. برسانند و ایشان، سیصد و سیر 

 وأزيدج أياها األخ: 

، وقد )ع( واألدمة    )ص(ومحمد   )ع( إنا أدلة الدعوة كايرة، وقد جدت بما جاء به األنبياء والمرستتلون  

وهو األستتاا ضتياء الزيدي عشترات األدلة في كتابه النور   )ع( صتنف أحد اإلخوة أنصتار اإلمام المهدي 

للشتتتتتيا نتاظم العقيلي )حفظته  (    1المبين، وهو مطبوع ويمكنتج ا طالع عليته، وكتالتج البالغ المبين ج
 ومن أدلة الدعوة:

 نمایم که: اضافه م  ،ای برادر 
است    ،دالیل دعوت و  بسیار  انبیا  ائمه   ()صمحّمدو    )ع(فرستادگانو دالییل كه    )ع(و 

استاد ضیاء الزیدی،  نام  به    )ع(مهدیامام  یگ از برادران انصار    . ماهآورده بودند من هم آورد
این كتاب چاپ شده    ؛ آورده استبه نگارش در   « نور المبیر  »را در كتاب خود  دلیل  ها  ده

شیخ    ینوشته   «۱  لد بالغ المبیر  ج »كتاب  نمایید، و همچنیر   را مطالعه  آن  توانید  است و م
 که خدا حفظش کند. از جمله دالیل این دعوت:   ناظم ُعقییل

 
 . 7تا   1قلم:   - 1
 . 29تا   25تکویر:   - 2
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 واألدمة والتي تنص على ا سم والبلد والصفات.  )ص(الروايات عن الرسول محمد  -۱

   )ع( و ائمه   )ص(محّمدرسول خدا  روایات  - ۱
ی

 . تضی    ح دارند  ها كه به اسم و شهرو ویژگ

 . )ع( العلم بالمحكم والمتشابه وطرق السماوات، وهو من خصوصيات وأسرار األدمة  -٢

 راه  علم به محكمات و متشابهات و   -  ۲
ی

 باشد. م  )ع(ها و ارسار ائمههای آسمان كه از ویژگ

 و.  …و  …المباهلة / قسم البراءة / الدعوة إلى الحق و  -٣

 ... . .. و .. .. و .. حق و سوی مباهله، قسم برائت، دعوت به  - ۳

الكشتتف في اليقظة والرال الصتتادقة في النوم التي رآها عدد كبير جدااً من الناس بالرستتول محمد  -٤
 )ع( ، وهم ياكتدون على أحقيتة هتاه التدعوة، والرايتا بهم  )ع( واألدمتة    )ع( والزهراء    )ع( وعلي    )ص(

 . )ع( اابتة، وإناها حق بالقرآن والروايات عنهم 

در   -  ۴ ر   مکاشفه  در  و  بیداری  بسیار ؤ عالم  تعداد  ب  یاهای صادقه كه  از مردم  ه  زیادی 
ت محّمد   یوسیله  که ایشان بر حقانیت  اند  دیده  )ع(و ائمه  )ع(زهرا،  )ع(عیل  ،)ص(حض 

قرآن و روایات  از طریق  ثابت شده و    )ع(های آنهارؤیاصحت  و    اند این دعوت تاکید کرده
 باشند. ثابت شده است که حق م )ع(ائمه

إضتافة لما قررته أنت وألزمت به نفستج من نبوءة نوستتر أداموس في كتابج الفصتل الااني حيث نقلت  
لمدة خمستتمادة ستتنة أخرل ستتوف ينتبهون إليه فهو  هاا النص: )القرن الاالث، النبوءة الرابعة والتستتعين  

 (.ام سيبعث فجأة وحي عظيم سيجعل ناس الج القرن مسرورين، عصرهزينة 

اداموس که تو خودت اقرار نمودی و خودت را  گویی ی آنچه از پیشبه اضافه های نوسیی
 ای: به آنها ملزم نمودی؛ آنجا که در فصل دوم کتابت چنیر  متن  آورده

پس    . و را درخواهید يافتسال دیگر اپانصد  تا مدت  نود و چهارم:    یی گو پیش  ،قرن سوم»
پس به ناگاه وخ بزرگ فرستاده خواهد شد كه مردم آن   . او زینت زمان خودش خواهد بود 
 نمود«. قرن را مشور و خوشحال خواهد 

 فما هو الوحي العظيم إ ا الرايا التي يراها عدد كبير جدااً من الناس تبيان الحق وصاحبه ؟ 

آن  هایی رویا  جز   ؟آن وخ بزرگ چیست  از مردم  تعداد زیادی  و حق و  بینید  را م  ها كه 
 د كرد؟ ن بیان خواه صاحبش را 
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نفستج وأنقاها من النار،    اقرأ بتأنء أياها األخ، واجعل طلب الحق نصتب عينيج، وابحث بدقة وأنصتف
اً ويرزقتج اتبتاعته، ويريتج البتاطتل بتاطالً ويرزقتج   أستتتتتأل   لتج الهتدايتة إن شتتتتتدتهتا، وأن يريتج الحق حقتا

 اجتنابه.

 والحمد هلل وحده.

 ق  هـ .  ١٤٢٦جمادي األول/   -حمد الحسنأ

همواره طلب حق را نصب العیر  خود بگردان )فقط  و    ،ای برادر با تأمل و اندیشیه بخوان
داز و   و با دقت به بحث و وجوی حق باش(  در جست به انصاف رفتار خودت    ا ب  بررش بی 

و اینكه کنم  طلب ماز خداوند برای تو هدایت    . و خود را از عذاب جهنم نجات بدهکن  
وی از آن را روز و  دهد  به تو نشان  آن گونه که هست  حقیقت را   آن  و باطل را  یت گرداند  پیر

 ات گرداند. گونه که هست به تو نشان دهد و دوری از ان را روزی
 . والحمد هلل وحده

 ـه ق ۱۴۲۶األول  ی جماد - احمد الحسن

****** 

 توانم باور کنم و حال آنکه مدعیان، بسیارندچگونه یم : ۳۶پرسش 

أنا عراقي في المهجر هي ألمانيا، وميونا بالتحديد، قد قرأت بع   ..  الستتتالم عليكم   :٣٦الستتتاال/  
الاي اكرت ولكن كيف التصتديق وقد ستمعنا إن للمهدي )عجل   فرجه الشتريف( هناج الكاير من الناس  

 ، وهم ليسوا إ ا كاابين آسف أنا   أقصدج.)ع( الاين يدعون بأنهم رسل المهدي 

در آلمان و به طور مشخص در مونیخ  مهجر  در    هستم و عراقی  یک  من    . سالم علیكم
 م

ی
بسیاری افراد  و حال آنکه  ام ویل چطور باور كنم  شما خوانده  یكنم. مطالنر را دربارهزندگ
 بیش یی گوكه دروغ  در حایلباشند  م  )ع(امام مهدی  یكنند فرستادهایم كه ادعا مدیده

 . متاسفم منظورم شما نیستید  ؛نیستند 

صتدق وكيف أعلم بج وأنت ها قد قلت بأنج تعلمت علم من علم اإلمام المهدي ؟ ستاالي:  ولكن كيف أ
هل تستتتتتطيع أن تلتقي بي ؟ وأقستتتتم بأني خادف ألني أريد ا خرة و  أريد الدنيا، فباهلل عليج قربني من  

 اإلمام المهدي ولج السالم.

 هـ . ق  ١٤٢٦ربیع الثانیذ   -  لارق األنصاري
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اید كه دانش را از  چطور به یقییر  برسم و شما گفته  ا تصدیق كنم و ویل من چطور شما ر 
  داشته باشید؟  توانید با من مالقایی آیا مکه  ای. سؤال من این است  آموخته  )ع(امام مهدی 

پس تو را به خدا    . خواهم نه دنیا را من آخرت را مترسانم چرا که  خورم كه من  قسم م  و 
.  کرا به من نزدی  )ع(امام مهدیکه دهم  قسم م    ! سالم بر تو  و نمایی

 ـه ق  ۱۴۲۶ ربيع الثای   - ینصار طارق اال 

 الجواب: بسم   الرحمن الرحيم والحمد هلل رب العالمين

أخي وجود البتاطتل   يتدل على بطالن الحق، فوجود مستتتتتيلمتة الكتااب )لعنته  (   يتدل على بطالن  
(، وأستأل  ۱٤)الدعاء الموجود في جواب: س …، اغتستل وصتم االاة أيام وأدعو بهاا الدعاء  )ص(محمد 

 ويرزقج اجتنابه.   أن يهديج سواء السبيل، وأن يريج الحق حقاً ويرزقج اتباعه، ويريج الباطل باطالً 

 ق   هـ .  ١٤٢٦جمادي األول/  - حمد الحسنأ

 پاسخ: 
 بسم هللا الرحمن الرحیم، الحمد هلل  رب العالمیر  

که  كذاب )   ینیست؛ وجود مسیلمهحق  باطل، دلیل بر باطل بودن  داشیی   وجود  م!  برادر 
ت محّمدباطل بودن  ( دلیل بر  لعنت خدا بر او باد  روز،    سه  ،غسل كن  . نیست  )ص(حض 

از خداوند برای تو    . (وجود دارد  ۱۴پاسخ سؤال  )دعا در    ... . روزه بگیر و این دعا را بخوان
حق را آن گونه که هست، به تو نشان دهد و  کنم و اینكه  مبه راه راست  طلب هدایت  

وی از آن را روزی ات گرداند و باطل را آن گونه که هست به تو نشان دهد و دوری از آن  پیر
 ات گرداند. را روزی

 ـه ق  ۱۴۲۶األول  یجماد - احمد الحسن 

 چرا قرآن بر حسب نزول آیات جمع نشده است  : ۳۷پرسش 

 .. : بسمه تعالى٣٧الساال/ 

لمااا أستتتبرق خلق األر     .إاا كان القرآن قد جمع في زمن الرستتول فلمااا لم يجمع حستتب التنزيل
 ؟ أربعة أيام بينما أستبرق خلق السماء يومين فقط

 نرجوا اإلجابة يرحمكم  .

 ق  .   هـ ١٤٢٦  ربیع الثاني/ / ٢٢ -  یوسْ العلي

 .... بسمه تعایل



 117                                                                                        (ول )اجلزء األاجلواب املنری عرب األثری

  
 

رسول   زمان  در  قرآن  نشده    ،جمع شده  )ص(خدااگر  آیات جمع  نزول  بر حسب  چرا 
 است. به طول انجامیده  روز    دو فرینش آسمان فقط  روز و آ  چهار چرا آفرینش زمیر     است؟

 ـه ق ۱۴۲۶ ربيع الثای   ۲۲ - يوسف عیل

 الجواب: بسم   الرحمن الرحيم، والحمد هلل رب العالمين

بالنستتتبة لجمع القرآن الموجود بين أيدي الناس فالجميع يعرفون أنه متأخر عن زمن الرستتتول محمد 
ا ما جمع في حياة رسول   )ص(  .)ع( فهو عند اإلمام  )ص(، أما

ا الساال الااني فالجواب موجود في )المتشابهات ج  ( وهو في الطباعة وسينشر قريباً إن شاء  .٤أما

 ق   هـ .  ١٤٢٦جمادي األول/  - حمد الحسنأ

 پاسخ: 
 بسم هللا الرحمن الرحیم، الحمد هلل  رب العالمیر  

با جمع رابطه  بیر   كه    قرآی    آوریدر  از زمان  پس  دانند كه  همه م  ،مردم هستاکنون 
ت محمدرسول   جمع    )ص( ل خداحیات رسو زمان  اما آنچه در  ،  جمع شده  )ص(خدا حض 

 باشد. م  )ع(شده است نزد امام
زودی  ه  و بباشد  مموجود    جلد چهارمدر متشابهات  پاسخ    ،سؤال دّومدر خصوص  اما  

  منتشی خواهد شد؛ ان شاء هللا. 
 ـه ق ۱۴۲۶األول  ی جماد - الحسناحمد 

 شود و حال آنکه آنها هدفشان فقط معیشتشان است چرا پلیس محکوم یم : ۳۸پرسش 

: لقد ستمعت الشتريط المستجل تمامه لكن هناج تنديد بالشترطة وأنهم عمالء ألمريكا، هاا ٣٨الستاال/  
هم، من أين يعيشتوا ؟ أرجو  غير صتحي ؛ ألنه هم ااهبون لطلب العيش، ومنهم من لديه عوادل متكفلون ب

 سنة.٢٣الجواب بأسرع وقت، أنا من المتابعين لكم وأنا طالب حوزة اعتزلت لكارة الفتن وعمري 

 ق   هـ .  ١٤٢٦  /ربیع الثاني  / ٢١ -  حمدأ

ویل در این نوار پلیس محكوم  شده    ؛ نواری كه ضبط شده بود گوش دادمتمام  من به  
معیشت دنبال  ه  آنها بچرا که    ؛ستند. این درست نیستاینكه آنها مزدوران آمریكایی ه   بود و 

    و   كنند م  شانرسپرسنی دارند که  را  کسای   از آنها  برخ   خود هستند و  
ی

از كجا مخارج زندگ
وان شما     . دهید پاسخ  به سؤال من  ترین زمان  کوتاهامیدوارم در    تأمیر  کنند؟خود را   من از پیر

 سال دارم.  ۲۳ام و نشین  را برگزیدههای زیاد گوشهخاطر فتنهه حوزه هستم و ب یطلبهو 
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 ـه ق ۱۴۲۶ ربيع الثای   ۲۱ - احمد 

 بسم   الرحمن الرحيم، والحمد هلل رب العالمين الجواب:

الاي كان يحمل الستتتتالح جنباً إلى جنب مع األمريكان الكفرة، ويهجم على ضتتتتري  علي بن أبي   -۱
، ويخرج على شتاشتات الفضتاديات  )ع( علي بن أبي طالب   ، ويتبج  بقتل الشتباب في ضتري )ع( طالب  

وفمه يقطر من دماء الشتتباب الاين يلواون بضتتري  علي بن أبي طالب كالجزادري المجرم مدير شتترطة  
 النجف، أليس عميالً للشيطان ولجنود الشيطان األمريكان ؟ 

 پاسخ: 
 بسم هللا الرحمن الرحیم، الحمد هلل  رب العالمیر  

آمریكاكیس كه    -  ۱ برم  ی کافر دوشادوش  ایر  سالح  بن  عیل  مطهر  ی    ح 
ض  به  و  دارد 

طالب  )ع(طالب  ایر  بن  عیل  حرم  در  جوانان   
به كشیی  و  م  )ع(حمله  در  افتخار  و  كند 

  )ع( عیل  دهانشان خون جوانای  كه به حرم مطهر   كه از   شود در حایلها ظاهر مماهواره
سپاه رسبازان  آیا مزدور و    ، ار رئیس پلیس نجفجنایتك  های جزایریبودند؛ امثال  پناه برده  
   یعن  آمریكا نیست؟ ،شیطان

لقد أستتقط شتترطة النجف مدات القتلى من المدنيين الاين كانوا يستتيرون بمستتيرة ستتلمية خالية من   -٢
الستتالح، ها ء الاين أطلقوا العنان لمدافع حقدهم، أنا تردي مدات المستتاكين مضتترجين بدمادهم، أليستتوا 

 للشيطان ولجنود الشيطان األمريكان ؟  عمالء

 آرام و بدون اسلحه یی راهپیما    که در پلیس نجف صدها نفر از شهروندان را در حایل  -  ۲
صدها  هایی که دارند عنان از کف داده و از رسی حقد و کینه اینان كه  . د یبه قتل رسان ،بودند 

یعن     ،سپاه شیطانرسبازان  و  آیا مزدوران    ، اند بدبخت و بیچاره را آغشته به خون  كرده
 آمریكا نیستند؟

عادوا إلى رشتتدهم وآمنوا بهاه الدعوة الحقاة، ومنهم   …يوجد ا ن بع  أفراد الشتترطة والحرس   -٣

ضتتباط برتب كبيرة وقد طلبت منهم جميعاً أن   يعينوا ظالماً ولو بشتتق تمرة، وأن ينصتتفوا المظلوم ولو  
 على أنفسهم، وأن يكونوا في كل وقت مستعدين لمواجهة األمريكان الكفرة وأانابهم الفجرة.

 ق   هـ .  ١٤٢٦جمادي األول/  -أحمد الحسن 

عقل آمده و به این دعوت حق  رس  ...  . ها وسپاهياندر حال حاض  بعض  از این پلیس  -  ۳
آورده درجهایمان  با  افرادی  اینها  میان  در  و  دارد   یاند  وجود  نیر   همه  . باال  از  آنها    یمن 

اینكه انصاف را در بیر      و یی شكافیی  خرما  ینكنند حنی به اندازه  کخواستم كه به ظالم كم 
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رعایت كنند  م باشد،  ظلومان  خودشان  علیه  اگر  آمادهحنی  حال  همه  در  با    یو  مبارزه 
وان و  ی کافر آمریكا  . باشند  شجنایتكار پیر

 ـه ق ۱۴۲۶األول  ی جماد - احمد الحسن

****** 

 ها چیست؟ ها در آرایشگاه حکم تراشیدن موی گونه  : ۳۹پرسش 

  عليته وعلى أبتادته الطتاهرين وعلى أو ده  : الستتتتتالم على قتادم آل محمتد )صتتتتتلى  ٣٩الستتتتتاال/  
المنتجبين(, الستتتتتالم على المضتتتتتطر الاي يجتاب إاا دعى, الستتتتتالم على الطتالب باحول األنبياء وأبناء  

 األنبياء, السالم على الطالب بدم المقتول بكربالء, السالم عليج يا مو ي ورحمة   وبركاته ...

في أمته، الستتالم على     )ص   ستتالم على المظلوم كجده محمد الستتالم على رستتول األمام ووصتتيه، ال
 في أمته، السالم عليج يا مو ي ورحمة   وبركاته ... )ع( المبصوب حقاه كجداه علي 

 .. أخوة اإليمان، السالم عليكم ورحمة   وبركاته وتحياته، وبعد 

پاک پدران  و  او  بر  و صلوات خداوند  )که سالم  آل محمد  قائم  بر  فرزندان  سالم  و  ش 
شود. سالم بر خواهان انتقاِم  اش باد(. سالم بر مضطّری که اگر دعا کند، اجابت مبرگزیده

بر خون انبیا. سالم  و  انبیا و فرزندان  تو ای موالی من  بر  خواِه خوِن مقتول کربال. سالم 
 رحمت هللا و برکاته.... 
ش محمداش. سالم بر مظلوم که  ی امام و ویصّ سالم بر فرستاده

ّ
در    )ص(همانند جد

ش مانند عیل بن ایر طالببیر  اّمتش م
ّ
در اّمتش غصب    )ع(باشد. سالم بر کیس که حق

 شده است. سالم بر تو ای موالی من و رحمت هللا و برکاته.... 
 .... اما بعد ، و وبركاته وتحياتهة هللا سالم عليكم ورحم ،برادران ایمای  

 إزالة الشعر من الوجنتين كما هو متعارف عليه لدل الحالقين؟سيدي ومو ي، ما هو حكم 

 والسالم عليكم ورحمة   وبركاته، نصركم   ونصر بنصركم دينه وشريعته.

 ق .  هـ   ١٤٢٦ ربیع الثاني/ /  ٢٠  -  خادم أنصار اإلمام )أبو علي(

   چیست؟ ،گرها مرسوم استآرایشنزد  ها كه حكم تراشیدن موی گونه ،موالی من 
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و   دین  یاری شما  با  یاری دهد و  را  برکاته. خداوند شما  والسالم علیکم و رحمت هللا و 
یعتش را یاری نماید!   رسی

 ـه ق  ۱۴۲۶ ربيع الثای   ۲۰ - (بو عیلامام ) انصار اخادم 

 الجواب: بسم   الرحمن الرحيم، والحمد هلل رب العالمين

 إزالة الشعر من الوجنتين.تحرم حالقة )اللحية( )الاقن(، ويجوز 

 ق   هـ .  ١٤٢٦جمادي األول/  - حمد الحسنأ

 پاسخ: 
 بسم هللا الرحمن الرحیم، الحمد هلل  رب العالمیر  

 ها جایز است. ویل تراشیدن موی گونه ،تراشیدن ریش حرام
 ـه ق ۱۴۲۶ول اال  ی جماد - احمد الحسن

****** 

 در زمان قائم چیست؟ )ع(منظور از رود، خورشیدپرستان و برائت از عیل : ۴۰پرسش 

 : السالم عليكم ورحمة   وبركاته٤٠الساال/ 

أشتتكركم جزيل الشتتكر على إجابة رستتالتي الستتابقة، ولدي بع  األستتدلة األخرل أكون شتتاكراً جدااً 
 لمجابة عليها:

 بركاته  و ة هللا رحم  سالم عليكم و 
بسیار   . دیگری نیر  دارمهای  پرسش...  . بسیارمتشكرم  ،دادید پاسخ  ام  ؤال قبیل ینكه به ساز ا

 دهید. نیر  پاسخ شوم كه اگر به اینها ممنون م

، هتل هو نهر متادي معلوم أم هو شتتتتتيء آخر يرمز لته )ع( النهر التاي يبتلى بته أصتتتتتحتاب القتادم    -۱

 بالنهر؟ 

قائم  -  ۱ یاران  رود مادی معلوم    ک آیا یشوند چیست؟  آزموده مآن  با    )ع(رودی كه 
 شود؟ اشاره مبه آن رودخانه  ا دیگری كه ب  یگونهاست یا چیر  رمز 

 ( ؟ ودخل فيه شبه عبدة الشمس والقمر: ))ع( ما المقصود مما ورد في الحديث عن المعصوم  -٢
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آن    در   و وارد شده است، چیست؟ »  )ع(آنچه در این حدیث از معصوممقصود از    -  ۲
   «. شوندپرستان داخل مماه و پرستان شبیه خورشید 

في البصتتتتترة والكوفتة، هتل هي قراءة   )ع( من عالمتات الظهور قراءة كتتابتان بتالبراءة من علي    -٣

 علنية وبموافقة أهل البصرة والكوفة، أم مااا ؟

ضه  در كوفه و ب   )ع( براى برائت از عیل  یههای ظهور این است كه دو بياناز عالمت  -  ۳
انجام  خوانده شدن، علن   آیا این    . شود خوانده م است و با موافقت اهل بضه و كوفه 

ی دیگر م  ؟ باشد ی مشود یا چیر 

  ولكم جزيل الشكر وا متنان.

 ق  .   هـ ١٤٢٦  ربیع الثاني/  /١٨  - فهمي صالح

 . گزار و ممنونمسپاسبسیار از شما 
 ـه ق  ۱۴۲۶ ربيع الثای   ۱۸ - فهیم صالح 

 بسم   الرحمن الرحيم، والحمد هلل رب العالمين الجواب:

 بشيء آخر وليس نهراً مادياً.  )ع( : يبتلى أصحاب القادم ۱ج س

 پاسخ: 
 بسم هللا الرحمن الرحیم، الحمد هلل  رب العالمیر  

سؤال   قائم:  ۱جواب  م  )ع(اصحاب  قرار  آزمایش  مورد  دیگری  چیر   ند  با  یک  گیر که 
 . ت مادی نیس یرودخانه

ْبتَِليكيْم  ﴿)إنا أصتتتتتحتاب طتالوت ابتلوا بتالنهر التاي قتال   تعتالى: ، قتال:  )ع( عن أبي عبتد    َ مي ِي إِني 

 . (2)( يبتلون بمال الج )ع( وإنا أصحاب القادم  ،(1)﴾بِنََهر

 
 . 249البقرة:  -1
: ص -2 ی

 . 316الغيبة للنعمای 
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طالوت با رودی مورد آزمایش قرار  »یاران  روایت شده است كه فرمود:    )ع(از امام صادق
مگرفتند   موردش  در  خداوند   و    (1) (آزمايدم  آیر   جوی  به  را   شما   خداوند )فرماید:  که 

ی نیر  به   )ع(اصحاب قائم ندمانند این رود مورد آزمایش قرار مچیر   . (2)«گیر

بابنا الاي يدخل منه الجنة،  )الركن اليماني  :  )ع( الاي كما ورد عن الصتتادق   )ع( وهو باب آل محمد 

، وإيليا  )ع( أربعة: هم الخضتتتر  )ع( . وأركان اإلمام المهدي (3)(وفيه نهر من الجنة تلقى فيه أعمال العباد 

 ، واليماني.)ع(  عيسی)إلياس(، و )ع( 

نقل شده    )ع(امام صادقدر روایت از  كه    طور   همان  )ع(محّمدآل    یدروازه  او، همان
در آن رودی   شوند و ست كه از آن وارد بهشت ما  ما  ی یمای  دروازهركن باشد: »است، م
  چهار   )ع(امام مهدی  و   (4) شود«انداخته مكه اعمال بندگان در آن  وجود دارد  از بهشت  
 . یمای   و  )ع()الیاس(، عییس )ع( یلیاا، )ع(خض  رکن دارد: 

ى بال  )ع( حجر األستود )وكما ورد عنهم  واليماني هو الحجر الاي في الركن اليماني في الكعبة المستما

ه ملتج ابتلع كتتاب العهتد والمياتاق( ، واليمتاني هو كتتاب العهتد والمياتاق المتأخوا على بني آدم وعلى  (5)أنتا

 
 . 249بقره:  - 1
: ص  - 2  . 316غیبت نعمای 
 . 314ص  3جامع السعادات: ج  -3
 . 314ص  3جامع السعادت: ج   - 4
ه، وألي علة    -5 ی غیر

ی الركن الذي هو فيه ولم يوضع ق 
، قال: سألت أبا عبد هللا )ع(: ألي علة وضع هللا الحجر ق  عن بكیر بن أعیر 

ی  تقبل، وألي علة أخرج من الجنة؟ وألي علة وضع  
ی  ی ذلك؟ تخیر

ه؟ وكيف السبب ق  ی غیر
العباد والعهد فيه ولم يوضع ق  ميثاق 

ی المسألة واستقصيت فافهم الجواب وفرغ قلبك واصغ  
ی هللا فداك فإن تفكري فيه لعجب، قال: فقال: )سألت وأعضلت ق 

جعلن 
ك إن شاء هللا، إن هللا تبارك وتعایل وضع الحجر األسود ویهی جوهرة أخرجت من ی ذلك الركن    سمعك أخیر

الجنة إیل آدم، فوضعت ق 
ی ذلك المكان ترایئ  

ی ذلك المكان، وق 
ی آدم من ظهورهم ذريتهم حیر  أخذ هللا عليهم الميثاق ق 

لعلة الميثاق وذلك أنه لما أخذ من بن 
ئيل )ع(، وإیل ذ لك المقام يسند القائم  لهم ومن ذلك المكان يهبط الطیر عیل القائم )ع(، فأول من يبايعه ذلك الطائر وهو وهللا جیر

ی ذلك المكان والشاهد عیل من أدى إليه الميثاق والعهد الذي أخذ  
ظهره وهو الحجة والدليل عیل القائم وهو الشاهد لمن وافا ]ـه[ ق 

 للبيعة؛ ليؤدوا إليه
ً
 لذلك العهد والميثاق وتجديدا

ً
العهد الذي أخذ    هللا عز وجل عیل العباد. وأما القبلة واالستالم فلعلة العهد تجديدا

ی أديتها وم
 عليهم، أال ترى أنك تقول: أماننی

ً
ی كل سنة ويؤدوا إليه ذلك العهد واألمانة اللذين آخذا

ی الميثاق، فيأتوه ق 
ی هللا عليهم ق 

يثاقی
وإنهم أحد غیر شيعتنا  والميثاق  العهد  أحد غیر شيعتنا وال حفظ ذلك  يؤدي ذلك  ما  بالموافاة، ووهللا  لتشهد یلی  ليأتوه    تعاهدته 

كم، فلكم وهللا يشهد وعليهم وهللا يشهد بالخفر   هم فينكرهم ويكذبهم وذلك أنه لم يحفظ ذلك غیر فيعرفهم ويصدقهم ويأتيه غیر
ی صورته األویل يعرفه الخلق وال  

ئ وله لسان ناطق وعينان ق  والجحود والكفر، وهو الحجة البالغة من هللا عليهم يوم القيامة يجنر
وافاه وجدد العهد والميثاق عنده، بحفظ العهد والميثاق وأداء األمانة ويشهد عیل كل من أنكر وجحد ونیسی الميثاق  ينكره، يشهد لمن  

 من عظماء المالئكة عند هللا فل
ً
ما  بالكفر واالنكار. فأما علة ما أخرجه هللا من الجنة فهل تدري ما كان الحجر؟ قلت: ال، قال: كان ملكا

 عیل جميع خلقه فألقمه الميثاق وأودعه عنده  أخذ هللا من المالئكة ال
ً
ميثاق كان أول من آمن به، وأقر ذلك الملك فاتخذه هللا أمينا

ی الجنة  
ی كل سنة االقرار بالميثاق والعهد الذي أخذ هللا عز وجل عليهم، ثم جعله هللا مع آدم ق 

واستعبد الخلق أن يجددوا عنده ق 
ی  
كل سنة، فلما عض آدم واخرج من الجنة أنساه هللا العهد والميثاق الذي أخذ هللا عليه وعیل  يذكره الميثاق ويجدد عنده االقرار ق 

ی صورة درة بيضاء فرماه من الجنة إیل   )ص(ولده لمحمد 
، فلما تاب هللا عیل آدم حول ذلك الملك ق 

ً
انا  حیر

ً
ولوصيه )ع( وجعله تائها

؟   ی
آدم )ع( وهو بأرض الهند، فلما نظر إليه آنس إليه وهو ال يعرفه بأكیی من أنه جوهرة، وأنطقه هللا عز وجل فقال له: يا آدم أتعرفن 

ی الجنة، فقال آلدم: أين العهد  قال: ال، قال: أجل استحوذ  
ی كان مع آدم ق 

عليك الشيطان فأنساك ذكر ربك ثم تحول إیل صورته النی
والميثاق؟ فوثب إليه آدم وذكر الميثاق وبگ وخضع له وقبله وجدد اإلقرار بالعهد والميثاق، ثم حوله هللا عز وجل إیل جوهرة الحجر  

ئ فحمله آدم )ع( عیل عا  ئيل )ع( حنی وافا به مكة فما زال  درة بيضاء صافية تضنر ، فكان إذا أعيا حمله عنه جیر
ً
 له وتعظيما

ً
تقه إجالال
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، واليماني هو المهدي األول الماكور في وصتية رستول    )ع( األنبياء والمرستلين لنصترة قادم آل محمد  

ة من شترب منه فإناه مني ومن   )ع( ، واليماني هو النهر الاي يبتلي به أصتحاب القادم  )ص( ولكن هاه المرا

العلم التي تبث في الناس ولم تبث في الناس فيما    لم يشترب فليس مني، وهو الستبعة والعشترون حرفاً من
 م بورودها فيما سبق.سبق ولم ياان له

 است كه در ركن یمای  در كعبه    ، همانیمای  
ی

به حجر االسود معروف    وجود دارد و سنگ
ائمه  طور   است )همان میثاق را   است كه كتاب عهد و ملیک  روایت شده كه او    )ع(كه از 
گرفته فرستادگان    انبیا و بن  آدم و  پیمای  است كه از    و   كتاب عهد و   ،یمای    و   (1)بلعيده است(

 
ی ذلك المكان؛ ألنه تبارك وتعایل حیر   

 
يأنس به بمكة ويجدد اإلقرار له كل يوم وليلة، ثم إن هللا عز وجل لما بن  الكعبة وضع الحجر ق

ی ذلك
 
ی ذلك المكان وق

 
ی ذلك الركن، ونیح آدم من مكان    أخذ الميثاق من ولد آدم أخذه ق

 
المكان ألقم الملك الميثاق ولذلك وضع ق

ی الركن كیر هللا وهلله ومجده  
 
ی ذلك الركن فلما نظر آدم من الصفا وقد وضع الحجر ق

 
البيت إیل الصفا وحوا إیل المروة ووضع الحجر ق

ه من المالئكة؛ الن  فلذلك جرت السنة بالتكبیر واستقبال الركن الذي فيه الحجر من الصفا، ف إن هللا أودعه الميثاق والعهد دون غیر
بالنبوة ولعیلی )ع( بالوصية اصطكت فرائص المالئكة، فأول من أرسع إیل    )ص(هللا عز وجل لما أخذ الميثاق له بالربوبية ولمحمد  

ئ يوم  منه، ولذلك اختاره هللا من ب  )ص( اإلقرار ذلك الملك لم يكن فيهم أشد حبا لمحمد وآل محمد   ينهم وألقمه الميثاق وهو يجنر
: ج ی

الكاق  الميثاق(  ائع: ج 184ص  4القيامة وله لسان ناطق وعیر  ناظرة يشهد لكل من وافاه إیل ذلك المكان وحفظ    2، علل الشی
ی آخر كتاب التوحيد: ص 431 –  429ص

 . 142. ولمعرفة المزيد راجع ما بينه السيد أحمد الحسن )ع( ق 
ت گويد: ازم  ایت شده است کهاعیر  رو  بن بكیر  از  - 1   عبد ابا  حض 

َّ
  كه ركن   در حجر را  چه خداوند پرسيدم: براى)ع( اّلل

ً
 فعال

 عهد و ميثاق چه براى شد؟ و  خارج بهشت از چه براى شود؟ و م  بوسيده چه براى ديگر؟ و  اركان در  نه داد  قرار است  آن در
باشم؟  متحیرّ م  و  رسگردان كه  كنيد  خیر  با  علت این موارد مرا  از شوم دیگر؟ فدايت جای   در شده است نه داده قرار آن در بندگان
ىی   پرسيدی و سخنی  و  مشكل ی بسيارمسأله  فرمودند: »از  )ع(گوید: امامبکیر م  و   بدار فارغ را  دلت و بدان نمودى. پس گیر
 تو را باخیر سازم. خداوند شاء فراده تا ان گوش

َّ
ون از بهشت گوهری بود   كه را  األسود حجر تعایل و  تبارك اّلل  نزد و آورد بیر

ت   بن   یذریه  كه  بود. به این صورت که: زمای   آن در  خالیق پيمان و ميثاق قرار داده شد زيرا  ركن آن  در و داد قرار)ع(  آدم حض 
 و كرد رؤيت را  اخذ نمود و در این مکان ايشانعهد و پیمان را   ها آن از مكان همیر   نمود، خداوند در   خارج ها آن صلب را از   آدم
ت بر پرنده مكان همیر   از نیر   کند آن پرنده است که به خدا سوگند،  آید و اولیر  نفری که با قائم بیعت م فرود م   )ع(قائم حض 

ئیل م و شاهدی است برای  دهد در حایل که او دلیل و حّجنی است برای قائتکیه م   )ع( قائم مقام همیر   باشد. به م   )ع( همان جیر
کند و شاهدی است بر کیس که در آن مکان عهد و میثاقی که خداوند عّزوجّل از بندگان گرفته  کیس که عهدش را در آن مکان وفا م

لمس کردنش به جهت تجدید عهد و میثاق است؛ تجدید پیمای  به جهت بازگردانیدنش به او،   نماید. اما بوسيدن واست را ادا م
عهد و پیمای  که از ایشان گرفته شده   آن آیند وم  حجر نزد سال هر که خداوند در عالم ذّر از آنها گرفته است. بنابراین در  پیمای  

: رش مم  حجر به وقنی  كه كن  نم  گردانند؛ آیا توّجهاست را به او بازم   برايم  نمودم تا  تجديد را  ميثاقم ادا كردم و را  امانتم گویی
 آن هيچ كس  ايشان از و غیر  كندادا نم  را  عهد  آن  احدى ما  شيعيان از غیر  سوگند  خدا  وفا نمودم؟ به عهدم به  كه دیه شهادت

 به حضورش كه ديگران و كندم  تصديقشان شناسد و م  را  ايشان آيندم  شیعیان نزدش   است. هرگاه نداشته نگه  را  ميثاق و  عهد
   نكرده دارىنگه  و  حفظ را  عهد و  امانت آن  كیس شيعيان شما  از غیر  نمايد؛ به این جهت كه م تكذيبشان كرده،  انكارشان رسندم

ر و و عليه شما  نفع است و به خدا سوگند که به  و  كرديد وفا  عهد به شما  كه دهدم  شهادت دهد؛ يعن  م  شهادت ديگران به ض 
شما   آنان ی خداوند برحّجت بالغه  قيامت روز در حجر ورزيدند در حایل که شهادت كفر آن به كردند و انكار و  نقض را  آن غیر

 تمام كه  است  او  اّولیر   صورت همان حجر هيأت  اين  و  دارد  چشم  و دو گويا  زبای   كه حایل در آيدم  حجر  قيامت  روز است. در 
وفا نماید و عهد و میثاقی که نزد او است را با حفظ  که به آن   كیس كنند. برای هرنم  انكارش  شناسند وصورت م  آن با  را  او خالیق 

که آن را انکار نماید و عناد ورزد و با کفر و انکار، میثاق را فراموش     علیه هر كیس   دهد وکردنش و ادای امانت به جا آورد، شهادت م 
ت دهد. اما نماید، شهادت م 

ّ
 گويد: م  چيست؟ بكیر  األسود حجر اصل دای  م این که خداوند آن را از بهشت خارج نمود، آيا  عل

ت  عرضه  . حض  یک عظيم   )ع(داشتم: خیر
َ
را اخذ     مالئکه ميثاق   خداوند از وقنی  و  بود مالئكه  بزرگان از و الشأنفرمودند: حجر، َمل

 قرار مخلوقاتش امیر   عجمي به آن ایمان آورد و اقرار نمود. بنابراین خداوند او را بر   كه مالئکه بود   از نفرى اولیر   نمود آن ملک 
 كه  عهدى  و سال نزد او ميثاق هر  در كه گرفت اقرار مخلوقات تمام از و  قرار داد  امانت  رسم به  او  در را  خالیق  ميثاق و  داد

ر را  وى تا  داد  قرار در بهشت)ع(  همنشیر  آدم   را  خداوند او   نمايند. سپس تجديد را  است گرفته ها خداوند عّزوجّل از آن 
ّ
 متذك

 آدم تجديد نمايد. وقنی  وسيله به اين را  آن و كند اقرار شده گرفته  پيمان و عهد به او نزد )ع( سال آدم هر نماید و نیر   مزبور ميثاق
بهشت  و  نمود  عصيان )ع( ون از  بر   خداوند شد  بیر فرزندانش  برای  همچنیر   و  بود  او گرفته  از  را که   

پیمای  و  عهد  آن  متعال 
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یمای    و باشد م )ص(خداوصیت رسول   در ذکر شده یمای  همان مهدی اّول  شده است، و 
هرکس که از    این مرتبهشوند، ویل  مآزموده    آن  با   )ع(همان رودی است كه اصحاب قائم

هفت    بيست و همان    نخواهد بود؛از من    ،کس كه از آن ننوشد   هر   آن بنوشد از من است و 
ورود به    یبه آنها اجازه  و و پیشیی منتشی نشده  شود  علم است که بیر  مردم منتشی محرف  

 بود. این علم داده نشده 

 : أصحاب عقيدة فاسدة أو شبه فاسدة قبل أن يهتدوا إلى الحق. ٢ج س

نيمه  یافرادى كه عقيده  : ۲جواب سؤال   يا  داشتند فاسد  به حق   ؛فاسد  اينكه  از  قبل 
 هدايت شوند.  

، فهو عند عامة المستتتلمين شتتتيعة وستتتنة  )ع( : علي ليس حيث تاهب إناه علي بن أبي طالب  ٣ج س

شتخصتية مقدستة، وحباه إيمان وببضته كفر ونفاق بحستب ما رول الشتيعة والستنة عن رستول   محمد 
 .(1))ص(

 

ان نمود. هنگام   )ع(وصیشو  )ص(محمد را پذیرفت، آن    )ع(ی آدمخداوند توبه  كه  گرفته بود از یادش برد و او را رسگردان و حیر

  )ع( پرتاب نمود در حایل که او در رسزمیر  هند بود. هنگام که نگاه آدم  )ع( ملک را به صورت مروارید سفیدی از بهشت به سوی آدم
 را  سنگ عّزوجّل آن قدر است، شناخنی نسبت به آن نداشت. خداوندبه او افتاد، با او انس گرفت ویل بیش از این که گوهری گران 

! سنگ شناش؟ گفت:  م مرا  آيا  آدم اى گفت:  و آورد نطق به  و شد غالب تو بر شيطان منتیه شناشم را گفت: البته که م  خیر
   و ميثاق؟ آدم عهد آن رفت كجا  به او گفت:    و  درآمد بود آدم با  در بهشت كه صوریی  همان به يادت برد. سپس از را  پروردگارت

 نزد را  ميثاق و عهد به اقرار و بوسيد را  آن نمود و خشوع و خضوع  سنگ براى و گريست و آمد يادش به ميثاق و به سوی او پريد
ام آن را بر    )ع(تبديل فرمود. آدم و درخشنده نورای   و شفاف و  به گوهری سفيد او را  خداوند كرد. سپس تجديد او با عزت و احیی

ئیلم  خسته هرگاه دوش خود گرفت و حمل نمود و   منوال همیر   به و كردم  حمل  خود  با  و گرفتم آدم از را  آن  )ع( شد جیر
ه رسیدند. آدم به  تا  رفتندم

ّ
نمود. م  را با اقرار برای او، تجديد   عهد و  ميثاق شب  و روز  و بود مأنوس  آن  در مکه پیوسته با  )ع( مك

سنگ را در آن مکان قرار داد چرا که وقنی خداوند تبارک و تعایل از فرزندان آدم عهد   نمود،  بنا  را  كعبه خداوند عّزوجّل وقنی  سپس
ک میثاق را در خود فرو برد؛ به و  

َ
 ركن آن در  را  همیر  علت خداوند حجر میثاق گرفت، در آن مکان اخذ نمود و در آن مکان آن َمل

 از آدم داد. وقنی  قرار سنگ را در آن ركن و راند مروه جانب به را  حّوا  و صفا  طرف به بيت از جاى را  خداوند آدم داد. سپس قرار
    شده نصب ركن در كه افتاد حجر به چشمش صفا 

َّ
ال اله ال اكیر و  بود، اّلل

ّ
  ا

َّ
به همیر    نمود تعظيم و تمجيد را  خدا  و گفت اّلل

ت
ّ
او به   در  را  ميثاق و  عهد بگويند. خداوند تكبیر  صفا  است، از آن در حجر كه ركن   با  رو شدنروبه هنگام در كه  است علت سن

ت محمدودیعه نهاد نه در هیچ ملک دیگری؛ چرا که  ی حض  و بر وصایت   )ص(وقنی خداوند عّزوجّل بر ربوبیت خودش و بر پیامیر

ک اولیر    )ع(المؤمنیر   امیر 
َ
بود که به اقرار شتاب نمود و در بیر  ایشان،   كیس پیمان گرفت، پشت مالئکه لرزید در حایل که آن َمل

وجود نداشت. از این رو خداوند او را از بیر  ایشان اختیار فرمود و میثاق را در او   )ع(دارتر از او نسبت به محمد و آل محمددوست 
آید در حایل که زبای  گویا و چشم بینا دارد و برای هر کیس که در آن مکان عهد خود را وفا کند و میثاقش  قرار داد. او روز قیامت م 

: ج   ایع: ج  ؛  ع  184ص   4را حفظ نماید، شهادت خواهد داد«. کاق  ، و برای کسب اطالعات بیشیی به  431تا   429ص    2لل الشی
 به نگارش درآورده است، رجوع نمایید.  142ی ی توحید صفحه در انتهای کتاب تفسیر سوره  )ع( آنچه سید احمد الحسن

 عیلی  روى القندوزي    -1
، عن أبيه، عن جده أمیر المؤمنیر   هللا قد فرض  )ص(، قال: قال رسول هللا  )ع(عن عیلی بن الحسیر 

ّ
: ) إن

ی وأنا منه، حبه  
، وهو من  ی

ی وواریی ، وفرض عليكم طاعة عیل بعدي ونهاكم عن معصيته، وهو وصنر ی
، ونهاكم عن معصينی ی

عليكم طاعنی
، وهو مویل من أنا مواله، وأنا مویل كل مسلم ومسلمة وأنا وهو أبو هذه األمة(   ی

، ومبغضه مبغض  ی إيمان وبغضه كفر، محبه محنر
: جينابيع ال  . 369ص   1مودة لذوي القریر
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او در بیر   چرا که    ؛نيست  )ع(: در اينجا منظور از عیل، عیل بن ایر طالب ۳جواب سؤال  
شیعه  آنچه  و طبق  آید  به شمار ممقدس    سلمان چه شیعه و چه سن  شخصینی عموم م

  كفر و   ،دشمن  با وی  ایمان و   ،دوست داشیی  وی  ،اند نقل كرده  )ص(ل خداسن  از رسو   و 
 . (1)گردد منفاق محسوب 

في زمن ظهور اإلمام المهدي   )ع(بل علي الاي يبرأ منه القوم، هو شتخص يمال علي بن أبي طالب 
 ، وفي سنين إرهاصات الظهور بالخصوص.)ع(

 هـ . ق  ١٤٢٦جمادي األول/  - حمد الحسنأ

از  آن   مردم  بیانگر    او عیل كه  است كه  شخض  جست  خواهند  از برائت  تمثییل  و 
كه  به ویژه هنگام    ؛باشد م  )ع( در زمان ظهور امام مهدی  )ع(شخصيت عیل ابن ایر طالب 

 . شود آشكار م  )ع(م ظهور مهدییعال 
 ـه ق ۱۴۲۶ول اال  ی جماد - احمد الحسن

****** 

 گانه های سه عمل با احتیاط به رساله  : ۴۱پرسش 

 : بسم   الرحمن الرحيم٤۱الساال/ 

المهدي )عو(، يدور في ا ونة األخيرة إشتكال في الشتارع    الستيد أحمد الحستن وصتي ورستول اإلمام
الشتتتيعي، وهو من المعروف أنا اإلمام عندما يظهر أو يظهر من ينوب عنه تكون كافة األحكام صتتتادرة  
من الجهة المقدستتة، وهاا يخالف ما صتتدر منكم من العمل با حتياط باالث رستتادل عملية، وهي )الستتيد 

الااني والستتتيد الخميني(، فما فاددة العمل با حتياط ؟ ومن المعروف أنا   الصتتتدر األول والستتتيد الصتتتدر
أغلب الرستادل تحتوي على األحكام الظنية، فأن أصتاب لم ياجر وإن أخطأ آام، مع بالغ أستفي إاا أخطأت 

 الكالم أو التعبير.

 ولكم جزيل الشكر.

 
 
خداوند اطاعت از  فرمود: »  کند که رسول خدا روایت م   )ع(از جدش امیر المومنیر    )ع(از پدرش  )ع(قندوزی از عیل بن حسیر    - 1

از وی را   من را بر شما واجب گردانیده و نافرمای  از من را نیه فرموده است و پس از من، اطاعت از عیل را بر شما واجب و نافرمای  
شود. نیه نموده است. او، ویص و وارث من است. او از من است و من از اویم؛ دوسنی با او، ایمان و دشمن  با وی، کفر محسوب م 

دار من و دشمن او، دشمن من است. او موالی کیس است که من موالی اویم و من موالی تمام مردان و زنان  دوست دار او، دوست 
: ج  باشیمو او، پدران این اّمت م مسلمان هستم و من   . 369ص   1«. ینابیع المودة لذوی القریر
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 ق   .  هـ  ١٤٢٦ ربیع الثاني/  / ٢٦ -  سید حیاء 

 الرحمن الرحیم   م هللا بس
ی    ع شیعه به    ن،سید احمد الحس  ،)ع(امام مهدی  یفرستاده  ویص و   اشکایل در تشی

ً
ا اخیر

  معروف است، در زمان ظهور   یانمیان شیع  كه در رسد به این صورت که آن گونه  نظر م
ظهور   )ع(امام از   یهمه  ، ویخاّص  ب  ینا  یا     یناحیه  احكام 

ّ
این  گرد م  سه صادر مقد د. 

ی است كه از شما صادر شدهموضوع در تضاد با  یع  عمل با احتیاط به رساله  ؛چیر  های رسی
  ؟عمل با احتیاط چیست  یفایده! سید خمین    سید صدر دّوم و ،  سید صدر اّول  یگانه سه
بیشیی  م احكام ظن ّ استرسالهدانیم که  اگر   ؛ها شامل  پاداش    كه  باشد  حکمش درست 

راهه رفتم یا کالم  گردد. اگر در سخن به یر محسوب مشد گناه  اگرحکمش درست نبا  ندارد و 
 باشم. جایی گفتم، بسیار متاسف منابه 

 ـه ق  ۱۴۲۶ ربيع الثای   ۲۶ - سید ضیاء

 الجواب: بسم   الرحمن الرحيم، والحمد هلل رب العالمين

 لج أن تسأل عن أي حكم شرعي ، وعليي أن أوصل لج الجواب.

 ق   هـ .  ١٤٢٦مادي األول/ ج  - أحمد الحسن  

 پاسخ: 
 بسم هللا الرحمن الرحیم، الحمد هلل  رب العالمیر  

س من جواب را شما   یع که سؤال داری بی   رسانم. به شما مدر مورد هر حكم رسی
 ـه ق ۱۴۲۶األول  ی جماد - احمد الحسن

****** 

ئیلآل فالن در صیحه : ۴۲پرسش   چه کسای  هستند؟ )ع(ی جیر

 : بسم   الرحمن الرحيم٤٢الساال/ 

ما معناه: أنا الحق مع آل فالن. من هم آل  )ع( ورد في روايات أهل العصتتتمة عن صتتتيحة جبراديل  

 فالن ؟

 ق . هـ   ١٤٢٦  ربیع الثاني/  /٢٧  - عالء رزاق 

 الرحمن الرحیم م هللا بس
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ئیل  )ع(اهل عصمت و طهارتدر روایت   زند حق با آل فریاد م  )ع(آمده است كه جیر
 آل فالن چه كسای  هستند؟  ؛فالن است

 ـه ق  ۱۴۲۶ ربيع الثای   ۲۷ - عالء رزاق

 الجواب: بسم   الرحمن الرحيم، والحمد هلل رب العالمين

 وهم المهديون ا انا عشر. )ع( ، وهم بقية آل محمد )ع( إنا الحق مع آل اإلمام المهدي 

 پاسخ:

 الرحمن الرحیم، الحمد هلل  رب العالمیر  بسم هللا 
  ، ایشان  و   )ع(آل محّمدی  ماندهباقی است و ایشان    )ع(كه حق با آل امام مهدی  درسنی ه  ب

 باشند. گانه ممهدیون دوازده

ا أهل الباطل   والحق مع اليماني وأصتتتحابه، وهم اليمانيون الاالث مادة واالاة عشتتتر ومن يتبعهم، أما
 سفياني وآل السفياني.فهم كايرون منهم ال

دهاست؛ آنها یمای  حق با یمای  و یارانش   وى    هر   گانه و های سیصد و سیر  كس كه از آنها پیر
.  . باشند کند، م  اما اهل باطل بسیارند؛ از جمله سفیای  و آل سفیای 

مية  وكالهما أي أ  )ص(والتفت إلى أنا أبا ستتتفيان كان من ولد أمية وهو أخو هاشتتتم جدا النبي محمد 
 .)ع( وهاشم من ولد إبراهيم 

ت    ،برادر هاشم  ،ه است و او كه ابوسفیان از فرزندان امیّ   ید توّجه داشته باش  حض 
ّ
جد

 . باشند م  )ع(ه و هاشم از فرزندان ابراهیمامیّ باشد؛ بنابراین هر دو آنها یعن   م  )ص(محّمد

 فكالج  خر الزمان أبو سفيان ومحمد وكالهما.

 ق   هـ .  ١٤٢٦جمادي األول/  - أحمد الحسن

 . محّمد و هردوى آنها  ،ابوسفیان ؛در آخرالزمان نیر  چنیر  است
 ـه ق ۱۴۲۶ول اال  ی جماد - احمد الحسن

****** 



 128                                                                                                                    (اول)جلد  های روشنگر بر بسرت امواج  اپسخ
 
 

 ازدواج زن مسلمان با مرد مسییح.  : ۴۳پرسش 

 : السالم عليكم ٤٣الساال/ 

تقتدام إلى خطبتي رجتل مستتتتتيحي  أرجو منكم اإلجتابتة على ستتتتتاالي ألنكم أكار علمتاً بتأمور التدين،  
)كااوليكي( وأنا وافقت؛ ألنه إنستان صتادق ومامن باهلل ومخلص، لكنني أود أن أستتشتير حضترتكم، هل  
يجوز الزواج به ؟ وهل الزواج به حالل أم حرام عند   ؟ أنا أسأل هاا الساال ألنني مسلمة، أرجو منج  

  يقول حالل والبع  يقول حرام وا ن أنا ألجأ لج(، اإلجابة على ستاالي ألنني حادرة في أمري )فالبع
 شكراً.

 ق   .  هـ  ١٤٢٦ ربیع الثاني/  / ٢٩  - سنة  ٢١العمر ، مسلمة -  من األردن  هبة 

 سالم علیكم. 
.  ترینشما نسبت به امور دین  عالمچرا که   ؛ دهید پاسخ امیدارم به سؤال من    کی هسنی

به خدا    مؤمنو  انسان صادق  از آنجا که  ( به خواستگاری من آمد و  کمرد مسییح )كاتولی
؟ آیا  ازدواج با وی جایز استکه  با شما مشورت كنم  مایلم  ویل    ؛قبول كردمبود    و مخلض

 هستم.   مسلمانمن یک زن  پرسم چون  این سؤال را م؟  یا حرام  ازدواج به او حالل است
ان مانده  ؛دهید پاسخ  كنم به این سؤال من  خواهش م گویند حالل است  ام )بعض  محیر

 با تشکر.  . (ام ، و اکنون به شما پناه آوردهگویند حرامبعض  م و 
 ـه ق  ۱۴۲۶ ربيع الثای   ۲۹ - ساله ۲۱مسلمان  -هبة از اردن 

 الجواب: بسم   الرحمن الرحيم، والحمد هلل رب العالمين

 فال يجوز أن تتزوجي ببير مسلم.إاا كنت مسلمة 

 ق   هـ .  ١٤٢٦جمادي األول/  - أحمد الحسن

 پاسخ: 
 بسم هللا الرحمن الرحیم، الحمد هلل  رب العالمیر  

مسلمان ازدواج كن    ،اگر مسلمان هسنی   . جایز نیست با غیر
 ـه ق ۱۴۲۶ول اال  ی جماد - احمد الحسن

****** 
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 دانید؟چگونه شناخت احکام ممکن است در حایل که شما مرجعیت را باطل یم : ۴۴پرسش 

 : السالم عليكم ورحمة   وبركاته٤٤الساال/ 

 عندي ساال أود أن أطرحه على السيد أحمد الحسن.

نيقِتل عنكم إناكم تبطلون مرجعيتة العلمتاء، إان كيف للمكلف معرفة أحكتام دينته ؟ وإن قيتل خاوا بأقوالهم  
تأخاوا بأفعالهم فهاا تناق ، حيث كيف أخا بقول شتتتخص مطعون في اقته وعدالته، هل يصتتت  أن    و 

 أتعلم ا ستقامة من شخص غير مستقيم ماالً ؟ أرجو اإلجابة على هاا الساال مع الشكر.

 ق   .  هـ  ١٤٢٦ ربیع الثاني/  / ٢٩  - أبو صالح

 بركاته و ة هللا رحم  سالم عليكم و 
 . مطرح کنمسید احمد الحسن  رای که مایلم بسؤایل دارم  

ف چطور    ؛دانید علما را باطل م  ِت مرجعیّ شما  شما نقل شده است كه    از 
ّ
پس شخص مكل

این  را نه،  كردارشان    یلورا قبول کنید  گفتارشان  شود  تواند احكام دین  را دریابد؟ اگر گفته  م
اعتبار و عدالت محل  که از نظر  گفتار شخض  توانم  مچطور    ؛ چرا کهتناقض است  نویع

شناسد، راه رفیی   درست است از کیس که راه مستقیم را نمآيا    تردید است را قبول کنم؟
  بیاموزم؟ امیدوارم به این سؤال پاسخ گویید. با تشکر. 

 ـه ق  ۱۴۲۶ ربيع الثای   ۲۹ - بو صالحا

 الجواب: بسم   الرحمن الرحيم، والحمد هلل رب العالمين

 عن األحكام الشرعية، وعليي أن أوصل لج الجواب.لج أن تسأل 

 ق   هـ .  ١٤٢٦جمادي األول/  - أحمد الحسن

 پاسخ: 
 بسم هللا الرحمن الرحیم، الحمد هلل  رب العالمیر  
سيد  یع که سؤایل دارید بی   رسانم. را به شما مجواب من  ،شما در مورد هر حكم رسی

 ـه ق ۱۴۲۶ول اال  ی جماد - احمد الحسن

****** 
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 تهدید حمد آل ملحان : ۴۵پرسش 

الحمد هلل رب العالمين، والصتتالة والستتالم على خاتم األنبياء  ،  : بستتم   الرحمن الرحيم٤٥الستتاال/  
ا بعد: والمرسلين محمد بن عبد   عليه أفضل الصالة وأتم التسليم.  أما

خاتم األنبياء    الحمد هلل رب العالمیر  والصالة والسالم عیل،  الرحمان الرحيم  م هللا  بس
 .. اما بعد : .. عليه أفضل الصالة وأتم التسليم د هللاوالمرسلیر  محّمد بن عب

إلى مدعي راية المهدي المنتظر الاي علمه عند   ستبحانه وتعالى، ولم يظهر من الد دل الواضتحة  
ا ونحن في اورة عظيمة من تقنية ا تصتتتا ت  الستتتلكية    والبراهين القاطعة ما يابت ظهوره، خصتتتوصتتتً

والالستلكية والتقنية التستجيلية الحدياة، مما يخول لمن ادعى رايته أن يقوم بتستجيل الكالم معه بالصتوت  
والصتورة، أستألج باهلل الاي خلق كل شتيء ويستر كل أمر عستير أن تعود إلى رشتدج، وتترج النفاق وبث  

نس بجواز ضتتتاللهم، واإلدعاء بأنج  الفتنة والتفرقة بين المستتتلمين، وعدم اإلفتاء للضتتتالين من الجن واأل
 شفيع لهم عند ظهور المهدي المنتظر الحقيقي.

را  که علمش نزد خداوند سبحان و متعال است  مهدی منتظر  رویت    یادعا به کیس که  
اثبات نماید، به وجود ندارد كه ظهور او را    ی آشكار   واضح و دلیل  كه هیچ    حایل  در دارد؛  

تكنولوژی صویی و تصويرى   سیم و یر    ارتباطات سیم و عض انقالب  ما اكنون در ویژه که 
 م

ی
كه به  کند وجود دارد  مكیس كه ادعاى مالقات را    برایامكان    اینكنیم و  مدرن زندگ

یا تصویر   از خداوندی كه همه چیر  را آفریده و هر  .  را ضبط كند ایشان  آسای  سخنان و 
ش  خواهم كه تو را رس عقل بیاورد تا نفاق و  منموده است دشواری را آسان    یمسأله گسیی

ها را ترک گویی  ها و جنی انسانو صدور فتواهای گمراه کنندهبیر  مسلمانان  فتنه و تفرقه  
. اينكه شفيع آنها هنگام ظهور مهدى منتظر حقيفی خوایه بود را   یو ادعا  رها کن 

ار اإليمان وإبطان الكفر فأقستتتتم باهلل الاي    هاا إناار  لج وهو اإلناار األخير، وألن لم تنته عن إظه
 إله غيره أن أقتلج بسيفي، أيها المنافق بليغ اللسان مستخدم السحر في إغواء الناس.

مبن  بر ظاهر  كه اگر از این ادعایت    ؛آخرین هشدار است  این هشدارى بود برای تو و 
سوگند كه من خودم با  به خداوند یكتا    ساخیی  ایمان و باطل نمودن کفر دست برنداری،

ین زبان كه از سحر و جادو برای گمراه م  تو را خواهم كشت. ای منافق شیر   کردن   شمشیر
 ! كن  مردم استفاده م

واعلم بتأنا مكتانتج معروف ومحتدد من قبتل أجهزتي الختاصتتتتتة مهمتا حتاولتت التخفي، و  الهتادي إلى 
 سواء السبيل.

 المعتصم بحبل    - )السعودية( 
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.    هت ۱٤٢٦  ربيع الااني/ / ٣٠  - حسن بن زايد آل ملحان حمد بن 
 ق

 
به كم تو  سكونت  مكان  شناسادستگاه  کبدان كه  من  مخصوص  استیی های  شده    ؛  

! و خداوند هدایت کننده به راه مستقیم است. را مخف     آنکرده باشی که  هرچند سیع    نمایی
 زننده به ریسمان الیهچنگ- عربستان سعودی 
  ربيع الثای   ۳۰ - زايد آل ملحانحمد بن حسن بن 

 ـه ق ۱۴۲۶

 الجواب: بسم   الرحمن الرحيم، والحمد هلل رب العالمين

تتدعي أنتج معتصتتتتتم بحبتل  ، وحبتل   القرآن، وفي القرآن آيتة لو قرأتهتا لتتأنيتت كايراً، قتال تعتالى:  
ا يَتأْتِهِ ﴿ ِه َولَمتي ِايَن ِمْن قَْبِلِهْم فَتاْنظيْر َكْيَف كَتاَن عَتاقِبَتةي  بَتْل كَتايبيوا بِمَتا لَْم ييِحيطيوا بِِعْلمتِ هي كَتاَلِتَج كَتايَب التي ْم تَتأِْويلتي

 .(1)﴾الظياِلِمينَ 

 پاسخ: 
 بسم هللا الرحمن الرحیم، الحمد هلل  رب العالمیر  

كه ریسمان الیه قرآن است و در قرآن    ای در حایلكن  به ریسمان الیه چنگ زدهادعا م
خداوند    . كردیل ممّ أاندییسی و تن مه آكه اگر آن را خوانده بودی بسیار بدارد  وجود  ای  آیه

ی):  فرماید ممتعال     تأويل   از   هنوز   و   نيافته  احاطه  آن  علم  به  که  شمردند   دروغ  را   بلکه چیر 
ان  نیر    بودند   آنان  از   پيش  که  کسای    بودند.   خیر یر   آن   دادند.  نسبت  دروغ  به  چنیر   را( )پيامیر
 . (2)(است بوده  چگونه ستمکاران  کار   عاقبت که  بنگر  پس

ة وبأي علم تتهمني بالكاب والنفاق ؟!!   فبأي حجا

؟!! با كدام دلیل و با كدام برهان مرا متهم به دروغ و نفاق م  كن 

َل َعلَْينَا بَْعَ  اأْلَقَاِويِل  ﴿وفي القرآن آية لو قرأتها لما أرعدت وأقستمت وهددت، قال تعالى:     *َولَْو تَقَوي
 .(3)﴾ايمي لَقََطْعنَا ِمْنهي اْلَوتِينَ  *أَلََخْانَا ِمْنهي بِاْليَِميِن 

 
 . 39يونس:  -1
 . 39یونس:   - 2
 . 46  – 44الحاقة:   -3
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اینچنیر   هست  ای  در قرآن آیه قسم  شدی و  خشمگیر  نمكه اگر آن را خوانده بودی 
ا   به  را   سخنان  ای پاره  اگر ) فرماید:  خداوند متعال م  . كردیخوردی و تهدید نمنم   ما   بر   افیی

يم * سپسفروم  را  او  قدرت ببندد * با   . (1)(کنيمم  پاره را  قلبش شاهرگ گیر

 .(2)(إنا هاا األمر   يدعيه غير صاحبه إ ا بتر   عمره: ))ع( وقال اإلمام الصادق 

را نم» فرموده است:    )ع( صادق   امام امرى  ادعای چنیر   كند مگر  كیس جز صاحبش 
 . (3)«کنداینكه خداوند عمرش را کوتاه م

َكاَِلَج َما أَتَى اليِايَن ِمْن قَْبِلِهْم ِمْن َرسيولء إِ ي  ﴿وفي القرآن آية لو قرأتها لما اتهمتني بالسحر، قال تعالى:  
 .(4)﴾ْجنيون  قَاليوا َساِحر  أَْو مَ 

 . كردیمتهم نمو جادو    را خوانده بودی مرا به سحر   ای هست كه اگر آنو در قرآن آیه
  ای مبعوث فرستاده  بودند   اين  پیش از   که  آنهایی   بر   سان  بدين)د:  فرمایخداوند متعال م

 . (5)(است  ایديوانه  يا  است، جادوگری: گفتند   مگر آنکه نشد 

ام أقول لج: إنا مالي   يخاف و  يطمع إ ا من  ، وباهلل ستتتتبحانه وتعالى. فلي بجداي رستتتتول    
ا اب  من الوريد إلى الوريد،  )ع( أستتتتوة لما أراد كفار قريش قتله، ولي بجداي الحستتتتين  )ص( أستتتتوة لما

تلف فيته من الحق، وأخيراً لن أغلق البتاب بوجهتج، بتل أدعوج لتتضتتتتترع إلى   وتستتتتتألته معرفتة متا اخ
ومعرفة حقيقة أمري من عالم الستتتتر وأخفى ستتتتبحانه وتعالى، وادعي بهاا الدعاء )الدعاء الخاص بالرايا  

 .(۱٤الماكور فيما سبق في جواب: س

 ق   هـ .  ١٤٢٦جمادي األول/  -  أحمد الحسن 

و به کیس جز از سوی    ترسد جز از خدا از كیس نمکیس چون من،      : گویممبه تو  حال  
   خدا و جز به خداوند سبحان و متعال، امید ندارد. 

ّ
است،    )ص( ل خدام رسو الگوی من، جد

 آن هنگام  
ّ
است زمای  كه گردن    )ع(ار خواستند او را بكشند و الگوی من، جدم حسیر  كه كف

به اینکه به  کنم  دعوت مبندم بلكه تو را  در را به روی تو نمانتها،  در   وی را بریدند.   کمبار 
درگاه خداوند گریه و زاری کن  و شناخت حقانیت مرا از او سبحان و متعال که عاِلم به ارسار  

. این گونه دعا کن: )دعای مخصوص رویا در پاسخ سؤال    ۱۴و ناپیدا است، طلب نمایی
 آمده است(. 

 
 . 46تا   44حاقه:  - 1
: ج -2 ی

 . 214، ثواب األعمال: ص 136، اإلمامة والتبضة: ص 373ص 1الكاق 
: ج    - 3  . 214؛  ثواب االعمال: ص    136؛  امامت و تبضه: ص    373ص  1کاق 
 . 52الذاريات:  -4
 . 52ذاریات:  - 5
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 ـه ق ۱۴۲۶ول اال  ی جماد -ن احمد الحس

****** 

 ت خواهم شد. اگر مرا شفا دیه، خادم : ۴۶پرسش 

 : بسم   الرحمن الرحيم٤٦الساال/ 
    السيد أحمد الحسن، السالم عليكم ورحمة   وبركاته

 .سيدي الفاضل   أعرف كيف أبدأ، ولكن تعودت الحديث معج بصراحة
المعاجز التي جاء   اكرت القضتية التي جدت بها إلى صتديق لي وعزيز على قلبي، وإنج تستتطيع فعل

  ٣٠يعاني من شتتلل األطفال من أكار من   األنبياء، وهو طبعاً )أي صتتديقي( معوق منا الصتتبر، فهوبها  
الاقافة والوعي الديني، علماً إن عوقه جاء نتيجة لزرق إبرة   ستتنه تقريباً، وهو على درجه   بأس بها من

وارق األمل في    المهم عندما ستمع بج انفرجت له ب،  في شتلله وهو بعد طفل رضتيع بالخطاء مما ستببت 
 وأكار أهل بيته أنه إاا استتتتتطاع أحمد الحستتتتن أن يشتتتتفيج فكلنا ستتتتنكون خدم له تعالى، وقال له والده

ومطيعين، والتج ألن الطتب آيس من يتده، وقتالوا ليس لته أي عالج، وأنتا طبعتاً بتدوري لي أشتتتتتختاص من  
يدج إاا شتفيت على يد الستيد الحستن كلنا    الوستط الديني   بأس به، ولي عالقات أشتبه بالكايرة قلنا له بأن

فما هو جوابج    األنصتتتار الاين يختارهم اإلمام المعصتتتوم. ونكون من ستتتنامن معج وندخل في القضتتتية
  سيدي، أفتونا مأجورين.

 وجزاج   خير جزاء المحسنين.
 . ق  هـ  ١٤٢٦ ربیع الثاني/   /٣٠  - حیدر/ البصرة  أبو مریم 

 الرحمن الرحیم م هللا بس
 وبركاته هللا   سالم عليكم ورحمة . .. . سید احمد الحسن

وع كنم ویل عادت كردهنمقدرم،  گرانسید    شما ضی    ح صحبت کنم. ام با  دانم چطور رسی
  یی ها تعریف كردم و به وی گفتم معجزهام  ان عزیز و گرامدوستیگ از  را براى    شما داستان  
ان   و از کودگ  دوست من ش سال سن دارد    . توای  انجام دیهماند، شما هم  آوردهكه پیامیر

 خویر بر    وی از فرهنگ و   . برد از فلج اطفال رنج مگیر بوده است و  زمیر  
ً
آگایه دین  نسبتا

.  فلج شد  ،تزریق اشتباه آمپولبه دلیل شیر خواره بود،  ک او از وقنی که كود   . خوردار است

زنده از سوی خداوند متعال  نی ندای شما را شنید در وى نور اميدى  مهم این است كه وق 
سید احمد الحسن بتواند تو را    اش به وی گفتند اگر خانوادهبیشیی    و   و مادرش  شد و پدر 

آید  در مورد وی كارى از دست پزشكان برنمزیرا    ؛مطیع وی خواهیم بود   شفا دهد، خادم و 
 بر من نیر  به عنوان یک فرِد با سواِد متوسط   . و به وی گفتند كه هیچ درمای  ندارد 

ً
طبیعتا

نهاده شده است و من عالقهدین  وظیفه ( هستم  ای  زیاد شدن مومنیر  )و  ت 
به کیی مند 

 ما  
ی

به وی  همراه تو  نیر   ما  م اگر سید احمد الحسن تو را شفا دهد  یگفتاو  به  بنابراین همگ
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جوابتان    ، موالی منشد.  خواهیم  معصوم    امام   یایمان خواهم آورد و از انصار انتخاب شده
 ما را بهره چیست؟

ً
 مند گردانید. لطفا

ین خداوند به شما   فرماید! پاداش نیكوكاران را عطا  بهیی
 ـه ق ۱۴۲۶ ربيع الثای   ۳۰ -ه حيدر/ بض  -بو مريم ا

 الجواب: بسم   الرحمن، الرحيم والحمد هلل رب العالمين

اإليمان   يمكن أن يكون باإللجاء، حيث ينتفي ستبب مجيدنا إلى هاا العالم الجستماني،  األخ أبو مريم،  
وهو ا متحتان والتمحيص. ولو أنا كتل نبي دار يشتتتتتفي المرضتتتتتى ويحيي الموتى ولم يكن هنتالتج مجتال  

 شافى وأحيى بع  من آمن به، )ع(   عيسیللبس، لصدقه الناس كلهم، ولكن تصديقهم قهري ألجدوا إليه، ف

لتكون آية يزداد بها المامنون يقيناً، ولم تزد الكافرين إ ا كفراً وتعنتاً وتكايباً له، ولمن حصتتتلت معه تلج 
ا يات. فاستأل نفستج، وليستأل نفسته هاا الشتخص، هل هو يريد إتباع الحق، أم أنه يريد أن يشتفى ؟! فإاا 

، ويكفيته آ ف  (1)صتتتتتدر وهو بيتان اليمتاني  فيكفيته آخر بيتان -كمتا تقول   -كتان يريتد اتبتاع الحق وهو واعء  
الرال التي رآها عدد كبير من الناس، ويكفيه شتتفاء المرضتتى من األنصتتار، بعضتتهم مصتتاب بمر   
السترطان وحاله ميدوس منه، وهو موجود ا ن وتقاريره المرضتية موجودة، وهو يشتهد أمام   أنه شتفي  

 .(2)بسبب إيمانه بهاه الدعوة الحقاة 

 پاسخ: 
 بسم هللا الرحمن الرحیم، الحمد هلل  رب العالمیر  

به این    مان چرا كه در این صورت علت آمدن  ؛ شود مریم، ایمان با جیر حاصل نم ابو برادر  
جسمای    معالم  آزمایش  و  امتحان  همان  اگر گردد ممنتف   باشد،  که  ان    یهمه  .  پیامیر

ماند  باقی نمو تردید    ک  برای شیی كردند دیگر جا ها را زنده ممرده  دادند و مریضان را شفا م
در این صورت، تایید و تصدیق مردم از روی جیر و    و شان ایمان بیاورند  تا مردم به درسنی 

كه به وی ایمان آورده بودند را شفا داد و زنده كرد    از كسای  برخ     )ع( عییس شد.  قهری م
و آزار و  جز به كفر و تكذیب  برای کافران    ویل  ؛ای باشد و به یقیر  مؤمنان بیفزاید تا نشانه

س و   ها برایشان حاصل شده بود، نیفزود. اذیت او و کسای  که آن نشانه آن    تو از خودت بی 
سد آیا م وی كند یا مشخص )مریض( نیر  از خودش بی  خواهد شفا  خواهد از حقیقت پیر

وی كند و  م  اگر   یابد؟!  پیر از حقیقت  لیع است،  گ آن طور که مخواهد 
ّ
ویی شخص مط

هزاران    همچنیر    . ( 3)کندی یمای  است، او را کفایت مکه بیانیه صادر شده  ی  بیانیهآخرین  
مریضان انصار كه    ی و نیر  شفا  ، اند برای وی كاق  استرؤیا كه تعداد زیادی از مردم دیده

 به رسطان مبتال شده بود و حال وی نیر  از این بیمار نا
ً
این   ؛تر بود امیدكننده یگ از آنها قبال

 
/ 21وهو البيان الصادر بتاري    خ:  -1 ی

ی   ١٤٢٦/ ربيع الثای 
ی )ع(، وتجده ق 

ـه . ق، وهو عبارة عن سؤال لبيان حدود شخصية اليمای 
 المتشابهات: الجزء الرابع. 

ی مّن هللا  راجع    -2
كر فيه غيض من فيض تلك الكرامات النی

ُ
كتاب كرامات وغيبيات أحد إصدارات أنصار اإلمام المهدي )ع(، فقد ذ

 بها عیل أنصار اإلمام أحمد الحسن روخی فداه. 
توانید  و م   ()عـه ق که عبارت است از سؤایل برای بیان حدود شخصیت یمای    1326ری    ع الثای     21ی صادر شده در تاری    خ  بیانیه   - 3

 آن را در کتاب متشابهات جلد چهارم مطالعه نمایید. 
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باشد و او در حضور خداوند  های پزشگ وی نیر  موجود مشخص اکنون زنده است و پرونده
 . (1)دهد که به سبب ایمان به این دعوت حق، شفا یافته استگوایه م

ويوجد أحد األنصتار مصتاب بشلل األطفال، وهو معاق ا ن ومامن بالدعوة منا عهد الطاغية صدام، 
ومتفانء ومخلص ويجاهد في هاه الدعوة بماله وبجستتتده المعاق، وبكل ما يستتتتطيع وهو على يقين كامل، 

 ولم أسمع منه في يوم أنه يريد الشفاء جزاء على أتعابه.

 وأنتم تريدون الجزاء في هاه الحياة الدنيا وحتى قبل العمل وقبل اإليمان.
 ق   هـ .  ١٤٢٦جمادي األول/  - حمد الحسنأ

 است ویل از زمان  یر گزمیر  او اکنون  و  باشد  مز انصار هست كه به فلج اطفال دچار  ایگ  
با اخالص،  رژیم صدام به این دعوت ایمان آورده و در راه این دعوت با مال و بدن بیمارش 

ی كه بتواند همچنیر   كند و متالش و کوشش   کمگ برساند و یقیر   این دعوت  به با هر چیر 
وییک بار هم از او نشنیده  یل حنی وکامل دارد   اش از دعوت، تقاضای  ام که در عوض پیر

اینکه عمیل انجام دهید و ایمان بیاورید، قبل از  حنی  در این دنیا،  شفا نماید؛ در حایل که شما  
 کنید! تقاضای پاداش م

 ـه ق ۱۴۲۶ول اال  ی جماد - احمد الحسن

****** 

 بیست سؤال متنوع  : ۴۷ پرسش 

 بسم   الرحمن الرحيم: ٤٧الساال/ 

 سماحة السيد أحمد الحسن .. السالم عليكم ورحمة   وبركاته

أوجه لج احترامي وشتكري على أجابتج شتخصتياً على ستاال بعاته لج ستابقاً، وأنا أعمل إن شتاء    
 على الج وإاا لم تمانع سأبقى على مراسلتج إن لم يعيقج الج ، وأنا لج من المتابعين.

 الرحمن الرحیم  هللا بسم
 وبركاته  هللا  .. سالم عليكم ورحمة.. جناب سید احمد الحسن

 
مراجعه نماید که در آن فیوضات کرامات بسیاری که خداوند به    )ع( به کتاب کرامات و غیبیات از انتشارات انصار امام مهدی  - 1

ت نهاده است، به نگارش درآمده است. 
ّ
 انصار امام احمد الحسن که جانم فدایش باد، من
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تشكر    د، از شما فرستاده بودم جواب دادیپیشیی  جنابعایل به سؤایل كه  از اینکه شخص  
به  انشا   كنم و م باعث  آن عمل  ء هللا که  باشد و  نداشته  اگر مانیع وجود  نمود.  خواهم 

 و ناراحنی شما نشود، مکا
ی

وان شما هستم. خستگ  تبه با شما را ادامه خواهم داد. من از پیر

عندي أستدلة أرجو من جنابكم المحترم أن تتفضتل مشتكوراً باإلجابة شتخصتياً عليها، حتى وان كانت  
تافهة طالباً بالج تبيان الحق والحقيقة، ولعلمي إنج تجيب على كل ستتتتاال في القرآن والتوراة واإلنجيل،  

 أ وأسمع عنها:حسب تصريحج التي أقر

سم  مایلم  دارم كه  ایی  هسؤال ت عایل بی   به  و  يد  ی لطف بفرماو امیدوارم  از حض 
ً
شخصا

طلب حق و حقیقت  به جهت  ای هستند ویل  های بیهودهاگرچه سؤالآنها پاسخ دهید؛  
اظهارت  تورات و انجیل، طبق    و   دانم كه شما به هر سؤایل از قرآنشوند و مپرسیده م

 هید. دم، پاسخ ماضییح که از شما خوانده و شنیده 

: هل باإلمكان معرفة تفاصتيل حياتج قبل أن تكلف بهاا األمر، وإاا تفضتلت مشتكوراً فبالتفصتيل  ۱س
 الممل لطفاً لطفاً لطفاً.

 :  ۱سؤال  
ّ
ف شوید، بیان  آیا ممکن است جزئیات زندگیتان را قبل از اینکه به این مهم مکل

 .
ً
 لطفا

ً
 لطفا

ً
 فرمایید؟ اگر لطف بفرمایید و با تفضیل بیان نمایید، لطفا

 : متى تركت الدراسة الحوزوية ؟ وهل حالياً أنت معمم أم   ؟٢س

: چه زمان دروس حوزه را ترک كردید؟ آیا شما در حال حاض  معّمم هستید یا  ۲سؤال  

 ؟خیر 

 ومن هم أساتاتج )في حينها( ؟ : أين درست في الحوزة العلمية ؟٣س

در كدام حوزه۳سؤال   در   و   ید؟اهعلمیه درس خواند  ی:  زمان چه    استادهای شما  آن 
 كسای  بودند؟

 : كم هو عمرج حالياً ؟ )أي بالميالدي(.٤س

 )به میالدی( : در حال حاض  چند سال دارید؟  ۴سؤال 

 اا أ ن أعلنت بها ؟: أين كنت من هاه الدعوة في زمن الطاغية هدام ؟ ولما٥س
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ن آن را آشكار  و چرا اآل؟  در زمان صدام طغیانگر چه وضعینی داشتاین دعوت    : ۵سؤال  
   ؟ كردید 

 : هل صحي  أن يمد   في عمرج حتى بعد موت اإلمام المهدي )عو( وتحكم من بعده؟٦س

به شما عمر خواهد    )ع( : آیا درست است كه خداوند بعد از رحلت امام مهدی۶سؤال  
 حكومت را به دست خواهید گرفت؟   ،داد و بعد از وی

 : ما هو رأيج بالموسوعة المهداويه، للسيد محمد محمد صادق الصدر ؟٧س

كه سید محّمد صادق صدر تألیف    تمهدویدایرت المعارف    ی: نظرتان درباره۷سؤال  
 چیست؟ ،اند كرده

 لمهدي أصبر أو أكبر منج سناً ؟: هل معج أجداد في عمرج من اإلمام ا٨س

تر  تر یا بزرگکكه از لحاظ سن  كوچ  )ع(: آیا اجدادی در زندگیتان از امام مهدی ۸سؤال  
 دارید؟  ،از شما باشند 

 : هل إنا اإلمام المهدي )عو( جدج الخامس كما يدعون أنصارج ؟٩س

  )ع( امام مهدی آن گونه که انصار شما ادعا م کنند، : آیا ۹سؤال 
ّ
 ؟ پنجم شما است جد

 : هل اإلمام المهدي)عو( ما زال ينجب األطفال )اكور وإناث( وكم يصب  عددهم؟۱٠س

د )مذكر یا مؤنث( و تعداد  نآور همچنان فرزندای  به دنیا م )ع(: آیا امام مهدی۱۰سؤال 
 آنها چند تا است؟ 

 ولو تقديراً ؟: حسب تقديرج وقربج من األمام ما هو زمن أو تاريا ظهور الحجة )عو( ۱۱س

چه    )ع(حّجت تاری    خ تقرینر ظهور  ،  نزدیگ شما به امامبه دلیل  شما و  به نظر  :  ۱۱سؤال  
 باشد؟ وقت م

: هتل اإلمتام المهتدي)عو( متزوج أكار من امرأة، أم هي نفستتتتتهتا امرأة واحتدة بتاقي عليهتا، وإاا ۱٢س
 شخص عادي ؟كان متزوج أكار من واحدة فهل يعرفن أنه اإلمام نفسه، أم أنه 
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یا فقط یک همش داشته زن ازدواج كرده    کبا بیش از ی  )ع(: آیا امام مهدی۱۲سؤال  
امام است یا فكر    ، دانند كه ویزن ازدواج كرده آیا زنان وی م  کاگر با بیش از ی  و   است؟

 عادی است؟ ی كنند وی فرد م

  تج أو أمر المهدي المنتظر )عو(: هل ستتافرت إلى أوربا أو أفريقيا أو أميركا لبيان حقيقة دعو۱٣س
 ؟

مهدی   یآمریكا برای بیان حقیقت دعوت خود یا مسأله یا آفریقا   : آیا به اروپا،۱۳سؤال 
 ؟ اید داشته مسافریی   )ع(منتظر

: هتل يوجتد من اريتة اإلمتام المهتدي)عو( من هو فتاستتتتتق أو ختارج عن الشتتتتتريعتة )أجلهم    ۱٤س
 جميعاً( ؟

كیس  شان را طوالی  فرماید(  )که خداوند عمر همه )ع(مهدی : آیا از نسل امام۱۴سؤال 
یعت باشد؟ خارج از  یا هست كه فاسق   رسی

 : هل إقامة اإلمام المهدي خالل فترة البيبة الكبرل في مكان واحد، أم عداة أمكنه ؟۱٥س

ی در ی  )ع(آیا امام مهدی  : ۱۵سؤال     یا در اند  داشتهمكان اقامت    کدر طول غیبت كیر
 ؟چند مكان

 : ما هو تكليف اإلمام المهدي خالل هاه الفترة التي يرل فيها القتل والدمار ؟۱٦س

 ؟چیست  ،بیند ریزی مقتل و خونکه در این زمان   )ع( : تكلیف امام مهدی۱۶سؤال 

: هل صتتحي  إنج تعرف بالبيبيات كقولج ألنصتتارج أنج ستتوف تتعر  للستتجن وأماال الج ۱٧س
 كاير ؟

شما به انصارتان که  ی  دانید مانند این گفتهم: آیا درست است كه شما غیب  ۱۷سؤال  
 دیگر؟    موارد  به زندان خواهید افتاد و 

:  لقادج باإلمام المعصتتوم هل يتم بطلب منه، أم أنج تستتتطيع أن تراه بأي لحظة ومتى شتتدت،  ۱٨س
 أليس أنت ابنه ؟

و  ؟ یا هر وقت قابل انجام استت وی  با خواسمعصوم با امام  شما  دیدار آیا : ۱۸سؤال 
 مگر شما فرزند وی نیستید؟!  ؟توانید او را ببینید مهر لحظه که شما بخواهید 
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 : ما هو أقرب الطريق الموصل إلى   تعالى ؟۱٩س

 چیست؟ وند متعالترین راه رسیدن به خداک: نزدی۱۹سؤال 

،  ٢٠س فتأنتا وأماتالي من التاين ران   على قلوبهم،  : متا هي نصتتتتتيحتتج لي، أرجو أن   تبختل عليا
 ولكن نطلب رحمة   تعالى.

  ! خل نورزید امیدوارم كه در نصیحت بر من بُ   ؟: نصیحت شما براى من چیست۲۰سؤال  
ویل  افکنده است  حجاب  شان  خداوند بر قلبمانند من از کسای  هستیم که  افرادی    من و 

 خواستاریم. رحمت خداوند متعال را 

ستيدي الفاضتل، الهدف من األستدلة ليس اختبار أو انتقاص )و  على ما أقوله شتهيد(، ولكن أستدلة كنا  
 نتداولها نحن الشباب فيما بيننا عندما جاء اكرج والقضية التي تحملها، هاا كل ما في األمر.

یا منکوب کردن شما نیست و خداوند ایش ها آزم هدف از طرح این سؤال  ،رسور بزرگوار 
ی شما به میان  هر بار که یاد شما و قضیه   یی است که ها سؤالگویم گواه است؛  بر آنچه م

. پرسیده مها بیر  ما جوانآید، م  شود؛ فقط همیر 

  أنا شتاكر لج ستعة صتدرج وطول أناتج على تقبل األستدلة، أيدج   بنصتره إن كنت من الصتادقين.
 الم عليكم ورحمة   وبركاتهوالس

 أبو مریم من البصرة  

گزارم. خداوند  سپاس،  ها سؤالکردن  قبول  ی صدرتان و تحملتان در  برای سعهاز شما  
. والسالم علیکم و رحمت هللا و گویان ماش، یاری فرماید که از راستشما را با یاری باشی

 برکاته. 

 بصر    از بو مریم ا

 رحمن الرحيم، والحمد هلل رب العالمينالجواب: بسم   ال 

 : موجود في الموقع.۱س ج

 پاسخ: 
 بسم هللا الرحمن الرحیم، الحمد هلل  رب العالمیر  

 . : در سایت موجود است۱سؤال  واب ج
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 )ع( : أنتا وأعوا بتاهلل من األنتا في بتدايتة دخولي إلى الحوزة تقريبتاً التقيتت بتاإلمتام المهتدي٢،٣ج س

 وبدأت أتعلم منه، ولم أهتم للسفسطة اليونانية الموجودة في الحوزة.

ورودم به حوزه با امام  ابتدای  در    ،تبرم به خدا از منیّ : من و پناه م۳و    ۲سؤال    وابج
وع    )ع(مهدی یونای   های  گریبه سفسطه  و   آموزی از ایشان نمودمبه علممالقات كردم و رسی

 کردم. نم توّجیه ، كه در حوزه وجود دارد 

 ( عاماً تقريباً.٣٥: )٤ج س

 . سال ۳۵: تقریبأ   ۴سؤال  وابج

: التدعوة موجودة في زمن الطتاغيتة وعلنيتة، وطلبتت من النتاس البيعتة، وبتايع كاير من النتاس  ٥ج س
في محافظات شتتى، في ببداد والنجف وكربالء والناصترية والبصترة والعمارة وبع  األقضتية، وحاول  

قتالي في حينهتا وأنجتاني  ، وهتاا األمر بحتد ااتته معجزة إن كنتم تعقلون، وكاير من  الطتاغيتة صتتتتتدام اعت
الناس الاين بايعوا في زمن الطاغية موجودون ا ن، وهم من األنصتار ويمكنج ستاالهم ومعرفة التفصتيل  

 منهم.

مردم    از   وجود داشت و   زمان رژیم صدام به صورت آشكار   در : این دعوت  ۵سؤال    وابج
، ناضیه  ،كربال   ،نجف  ، های مختلف مثل بغداد خواستم و بسیاری از مردم در استانبیعت  
اقدام به در آن موقع  طغیانگر  صدام    . ها با من بیعت كردند عماره و برخ  شهرستان  ،بضه

ی من نمود   ،  معجزه است  ،در جای خودشمورد  كه خداوند مرا نجات داد و این  دستگیر
ند، اکنون وجود دارند  كه در زمان صدام با من بیعت كرد کسای   بسیاری از  اگر که بیندیشید.  

 . یات را از آنها بشنویئاز ایشان سؤال كن  و جز  د توانیمشما   و باشند ماز انصار و 

 

 : يفعل   ما يريد، ولكني انتظر الموت ولقاء ربي ليالً ونهاراً.٦ج س

ویل من شب و روز منتظر مرگ    ؛ دهد خداوند هر چه بخواهد انجام م:  ۶سؤال    وابج
 . پروردگارم هستمبا و مالقات 

 .)ع( : تمال تمهيداً لممام ٧ج س

 باشد. م  )ع(برای ظهور امام ای سازیزمینه: ۷سؤال  وابج

 : كال.۱٠، ٩، ٨ج س 

 . : خیر ۱۰ و  ۹، ۸سؤال  وابج
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 :   أوقت.۱۱ج س

 . كنموقت نم: تعیر   ۱۱سؤال  وابج

 : أ  تخجل من هاا الساال، وما يخصج وغيرج بحياة المعصوم الخاصة.۱٢ج س

 خصویص معصوم  ؟! كیسی : آیا از این سؤال خجالت نم۱۲سؤال    وابج
ی

به تو    )ع( زندگ
 ؟! دارد ارتبایط غیر تو چه  و 

 : كال.۱٣ج س

 . : خیر ۱۳سؤال  وابج

 عجمي و  بين أبي  وأسود إ ا بالتقول.: هم مكلفون كبيرهم، و  فرق بين عربي وأ۱٤ج س

 ۱۴سؤال    وابج
ّ
 بیر  عرب و   ف هستند و : آنها نیر  مانند دیگران مكل

عجم و    هیچ فرقی
 . تقوی در سیاه نیست جز   بیر  سفید و 

 : عداة أمكنة.۱٥ج س

 . کند : در چند مكان اقامت م۱۵سؤال  وابج

 األعظم.: ومن أنا حتى أتكلم بتكليف ولي   ۱٦ج س

من  ۱۶سؤال    وابج هستم  :  تكلیف  چه کیس  از  بخواهم  خداوند  خلیفهكه  بزرگ  ی 
 صحبت کنم! 

 : أعرف ما أطلعني   عليه بفضله ومنه، و  أتحدث بها ألجل إابات الدعوة.۱٧ج س

هایی به فضل و  ۱۷  سؤال  وابج
ت  : از چیر 

ّ
اثبات این  برای  شوم ویل  خداوند مطلع ممن

 . زنمنم دعوت از آنها حرق  

 .(1)﴾قَاَل فَِاِن اتَّبَْعتَنِي فاَل تَْس،َْلنِي َعْن َشْيء  َحتَّى أُْحِدَث لََع ِمْنكُ ِذْكراً ﴿: متى ما أراد هو: ۱٨ج س 

 
 . 70الكهف:  -1
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ی  از   اگر :  گفت) : هر وقت او بخواهد: ۱۸سؤال    وابج ،م  من  ی  ی   من   از   که  نبايد   آیی   چیر 
ش  . (1)(کنم  آگاه  آن از  را   تو  خود،  من تا  بی 

وا فِيَها﴿: هو الماكور بالقرآن:  ۱٩س  ج عَةً فَتيَهاِجري ِ َواستتتِ ِي َوَمْن ييَهاِجْر فِي  ﴿  ،(2)﴾قَاليوا أَلَْم تَكيْن أَْر ي 
  ِ ِي َهاِجراً إِلَى  ْج ِمْن بَْيتِِه مي عَةً َوَمْن يَْخري َراَغماً َكاِيراً َوستتتَ ِ يَِجْد فِي اأْلَْرِ  مي ِي بِيِل  وِلِه ايمي ييْدِرْكهي  ستتتَ َوَرستتتي

 ً ي َغفيوراً َرِحيما ِي ِ َوَكاَن  ِي هي َعلَى  ، وأر    وستتتبيل   هو الحجة على الخلق، (3)﴾اْلَمْوتي فَقَْد َوقََع أَْجري
 فاإلمام هو طريق الهجرة إلى   وهو أقرب طريق موصل إلى  .

  مهاجرت آن در   که  نبود  پهناور  خدا  زمیر   ا آي) : در قرآن ذكر شده است: ۱۹سؤال  وابج
 و   بسيار   هایبرخورداري  زمیر    روی  کند،  مهاجرت  خدا   راه  در   که   کس  آن)،    (4) کنيد؟(
ون  خويش  یخانه  از   که  کس  هر   و   يافت   خواهد   ها گشايش   و رسولش   خدا   سوی  به  تا   آيد   بیر
 آمرزنده خداوند  خداوند است، و  ی عهده بر  مزدش  دريابد،  را  او  مرگ آنگاه  و  کند   مهاجرت

راه هجرت    ،پس امامباشد؛  مراه خدا همان حّجت بر خلق    زمیر  خدا و .  (5)(است   مهربان  و 
 باشد. مترین راه رسیدن به خداوند کنزدیحنی   ،به خداوند است

 : إقرأ إضاءات من دعوات المرسلين الجزء الااني بتأنء وتدبار.٢٠ج س

 ق   هـ .  ١٤٢٦ول/ جمادي األ - أحمد الحسن

از دعوتکتاب روشنگری :  ۲۰سؤال    وابج و  هایی   
تأی ّ با  را  فرستادگان جلد دوم  های 

 دقت بخوان و تدّبر کن. 
 ـه ق ۱۴۲۶ول اال  ی جماد - احمد الحسن

****** 

 مشاهده : ۴۸پرسش 
ی

 و دعوت به مناظره  )ع(ی امام مهدیچگونگ

 ورحمة   وبركاتهالسالم عليكم ، : بسمه تعالى٤٨الساال/ 

 أرجو من سماحتكم اإلجابة عن الساالين التاليين جزاكم   خيراً.

 
 . 70کهف:   - 1
 . 97النساء:  -2
 . 100النساء:  -3
 . 97نسا:  - 4
 . 100نسا:  - 5
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 وبركاتههللا  السالم عليكم ورحمة، بسمه تعایل
تعایل   ؛ خداوند به شما پاداش نیکو  دهید پاسخ    ،به دو سؤال زیر   تقاضا م کنماز حض 

 عطا فرماید! 

: من معتاجزكم إلابتات أنكم مرستتتتتلون من اإلمتام المهتدي )عو(، أنته يرل الشتتتتتخص في منتامته  ۱س
ويجبره بإتباعكم، ولكنني حاولت الج فلم أفل  فأرجو أن تعطوني الكيفية لالج جزاكم   )ع( صتتتورة اإلمام  

   خيراً.

باشید  م  ()عکه فرستاده از جانب امام مهدیهای شما برای اثبات این  : از معجزه۱سؤال  
ت  مرا در خوابش    )ع(امام این است که فرد،   وی  را به  او  بینند و آن حض  از شما فرمان  پیر

 این كار را برای من    ؛اممن تالش كردم ویل تا حاال موفق نشده  . دهد م
ی

خواهشمندم چگونگ
 ! فرماید پاداش نیکو عطا . خداوند به شما بفرمایید 

ه هو األقرب إلى   تعالى، وهو ستماحة الستيد محمود الحستني  : هناج من يدعي أنه األعلم، وأن٢س
ويدعي أنه ولي أمر المستتتلمين، ويطالب بالمناظرة، وبما أنكم تصتتتديتم للمناظرة إلابات حجتكم فلمااا    
تناظرون هاا الشتتخص إلابات عدم صتتدق دعواه في األعلمية؛ ألنه يدعي أنه من األدلة على أعلميته أنه  

 د، وهو لحد ا ن لم يناظر.  يناظره أح

مانند   ؛ترند کاز همه به خداوند نزدی  و   تر كنند كه از همه عالم: كسای  ادعا م۲سؤال  
از آنجا  .  امر مسلمیر  و خواهان مناظره است  كند ویلّ ادعا مکه  سید محمود حسن   جناب  

 خود برای مناظره را اعالم کرده  تانكه شما برای اثبات حّجت
ی

چرا با این شخص   اید، آمادگ
زیرا سید محمود حسن     ؛را فاش کنید در اعلم بودن  كنید تا ادعای دروغ وی  مناظره نم

  ه او این است که تا حاال كیس نتواسته با او مناظر   بودن  ادعا كرده است یگ از دالیل اعلم
 رقیب مانده است. و او تا کنون در مناظره یر  كند 

أرجو من ستتماحتكم أن تجيبوني عن هاين الستتاالين؛ ألنني قد تأارت بكم بنستتبة معتد بها، ولكن لحد 
 ا ن لم أجد إجابة عن هاين الساالين.

 .وفقكم   تعالى لمرضاته

 ق   .  هـ١٤٢٦ / جمادي األولى / ٥  -  مرتحى

تعایل به این دو سؤال  امیدوارم   حد معمول تحت  من بيش از    ؛ چرا که دهید پاسخ  حض 
 . امنكردهدو سؤال پیدا براى اين کنون پاسیح  تا  ویل ام شما قرار گرفته تأثیر 

 خداوند در آنچه مورد رضایتش است شما را توفیق عطا فرماید! 
 ـه ق ۱۴۲۶مادی االویل ج ۵ - مرتض  
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 م، والحمد هلل رب العالمينالجواب: بسم   الرحمن الرحي

 (.۱٤يوجد دعاء في الموقع ادعي به )الدعاء الموجود في: ج س

 پاسخ: 
 بسم هللا الرحمن الرحیم، الحمد هلل  رب العالمیر  

 موجود است(.  ۱۴دعا در سایت وجود دارد، آن را بخوان )این دعا در پاسخ سؤال 

للمنتاظرة بتالقرآن الكريم؛ إلابتات الحق، ومنهم الستتتتتيتد محمود  أنتا وأعوا بتاهلل من األنتا دعوت الجميع  
الحستني الاي يدعو للمناظرة بعلم أصتول الفقه، وقد رد عليه الشتيا ناظم العقيلي وهو من األنصتار بكتاب  

 اإلفحام، وهو مطبوع ا ن ولم يرد عليه السيد محمود الحسني و  أحد يماله.

اثبات  ت،  خدا از منیّ   برم بهممن و پناه   قرآن    یوسیله ه  به مناظره ب حق  همه را برای 
علم اصول فقه    یوسیلهه  آنها سید محمود حسن  كه ب  یاز جمله  م و اهكریم دعوت كرد 

شیخ ناظم ُعقییل كه از انصار است در كتاب »االفحام«    باشد. مكند  به مناظره دعوت م
ود حسن  یا هر کس دیگری  سید محماین كتاب چاپ شده است و    ؛ پاسخ وی را داده است

 مانند او، پاسیح  به آن نداده است. 

، فاقرأه وتدبار  )ع( وكتاب اإلفحام يمال مناظرة بين الستتتيد محمود الحستتتني وأنصتتتار اإلمام المهدي 

لتعرف صتتاحب الحق، وأستتأل   أن يهديج إلى ستتواء الستتبيل ويريج الحق حقاً، ويرزقج أتباعه ويريج  
 اجتنابه.الباطل باطالً ويرزقج 

 ق ـه .  ١٤٢٦جمادي األول/  - حمد الحسنأ

مناظره واقع  در  »االفحام«  امام  فریص   ای  كتاب  انصار  و  حسن   محمود  سید  بیر  
  از   . را بشناشصاحب حق  این كتاب را مطالعه كن و در آن بیندیش تا    ؛است  )ع( مهدی

به تو  آن گونه که هست  و حق را  فرماید  خواهم كه تو را به راه راست هدایت  خداوند م
وی از آن را روزیت گرداند و    نشان دهد و    به تو نشان دهد و آن گونه که هست  باطل را    پیر

 ! را روزیت گرداند آن دوری از 
 ـه ق ۱۴۲۶االویل  ی جماد - احمد الحسن

****** 
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؟ ی مردم معجزه ظاهر نیمچرا برای عامه: ۴۹پرسش   کن 

لعلماء وتقول أنج ستوف تظهر المعجزة في حال وجودهم، ولمااا    : لمااا دادماً تحاجو ا٤٩الستاال/  
حاجو فرعون   )ع( ترستل هاه الحجة إلى عوام الناس كي يتبعوج كما فعل رستول  ، وان قلت إنا موستى

أو ً، فالجواب على الج إنا فرعون كان يمتلج قدرة عستكرية باستتطاعته إبادة بني إستراديل، باعتبار أنهم  
حكمته، على العكس من العلمتاء   يوجتد هتاا لهم، أخيراً أطلتب وجود صتتتتتورة لتج للتعرف كتانوا تحتت  

 عليج. وسالم عليكم ورحمة   وبركاته.

 ق   .  هـ  ١٤٢٦ / جمادي األول / ٥ -  سنة ٢٦العمر  العراق/ -  محمد الهاللي

معجزه نشان   اگر علما باشند من  یی گو آوری و مبرای علما دلیل و برهان مبه طور مرتب  
وی كنند همانو برهان را برای عوام نمحّجت  برای چه این    ؟خواهم داد    آوری تا از تو پیر

ابتدا برای فرعون  دلیل و برهان آورد،    )ع( موش یی اگر بگو گونه که پیامیر خدا انجام داد.  
را نابود   ارسائیلبن  قادر بود  كه فرعون از قدرت نظام برخوردار بود و  خواهد بود  این  پاسخ  
عكس   بردر حایل که در رابطه با علما، موضوع،  ی او بودند چرا که آنها تحت سیطرهكند، 
خواهم تا شما را انتها تصویری از شما مدر  چنیر  وضعینی برای آنها وجود ندارد.  و  باشد  م

 بركاته.  و ة هللا رحم . والسالم عليكم و بشناسم
 ـه ق۱۴۲۶جمادی االویل  ۵ -ساله  ۲۶ -العراق   - محّمد الهالیل 

 بسم   الرحمن الرحيم، والحمد هلل رب العالمين الجواب:

 عوام الناس عبيد أم أحرار ؟ -۱

فإاا كانوا أحراراً فتوجد ا ن أدلة كايرة جدااً على صتتدق الدعوة وأحقيتها تأخا برقبة كل طالب حق،  
معجزة وإخبتارات غيبيتة كايرة جتًدا حصتتتتتلتت مع  ، ومنهتا أمور  )ص(هي بعينهتا أدلتة رستتتتتول   محمتد  

 . (1)األنصار، وجمع شيء يسير منها طبع  ونشر

 
 

 پاسخ: 
 بسم هللا الرحمن الرحیم، الحمد هلل  رب العالمیر  

 ؟ اند و یا آزاد عوام مردم یا بنده - ۱
که هر طالب  حقانیت این دعوت وجود دارد  اثبات  دالیل زیادی برای  که  اگر آزاد باشند  

ت  رسو حقانیت  همان دالیل    ،. این دالیلتواند اقناع کند  را محفی    )ص(محّمدل خدا حض 

 
كر فيه غيض من فيض تلك الكرامات  يشیر )ع( إیل كتاب كرامات   -1

ُ
وغيبيات، وهو أحد إصدارات أنصار اإلمام المهدي )ع(، فقد ذ

ی مّن هللا بها عیل أنصار اإلمام أحمد الحسن روخی فداه. 
 النی
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باشد  م  که برای انصار حاصل شده استو اخبار غینر زیادی   جمله معجزهآن  از  باشد؛م
 . (1)بخش کوچگ از آنها چاپ و منتشی شده استكه 

 وهل المعجزة يجب أن يراها كل الناس ؟! -٢

إ ا حايفة، ولم يكلم الادب إ ا اليهودي، ولم يستمع حنين    )ص(فلم يَر تستبي  الحصتى في يد رستول    
الجاع على رستول   إ ا أصتحابه وأنصتاره، ولم ير تحرج الشتجرة إ ا القليل من كفرة قريش، وكالج در 

 اه الدعوة.، وشبيه بهاه األمور حصلت في ه(2) )ص(شاة أم معبد وغيرها من معاجزه 

 مرم باید معجزه ببینند؟!    ی آیا همه - ۲
ت محّمدتسبیح سنگریزهکس دیگری  جز ُحذیفه   كیس   و   را ندید   )ص(ها در دست حض 

یهودی  جز   نکرد یک  دیگری گریهو    با گرگ صحبت  انصارش، کس  و  اصحاب  ی  به جز 
از كافران قریش   را نشنید و راه رفیی  درخت را جز اندگرسول خدا خاطر ه درخت ب یهساق 
و   دیگری  كس صورت    نديد  همیر   شیر به  و   دوشیدن  معبد  أم  معجزات    گوسفند  سایر 
 ؛ و موارد شبیه اینها نیر  در این دعوت، به وقوع پیوسته است. (3)را )ص(ایشان

ومن المعاجز أني العبد المستتكين المستتتكين بين يدي رباه مستتحت على عيني بع  شتتيوخ الحوزة  
العلمية بالنجف في بداية الدعوة في عهد صتتدام الكافر )لعنه  ( وكشتتف عنهم البطاء وأصتتبحوا يرون  
و    المالدكة وملكوت الستتتماوات، وحصتتتلت مع بعضتتتهم معجزات مادية، وبعد مداة كفروا وقالوا ستتتاحر

مَتاِء فََظلَوا فِيتِه ﴿و.. وكتأنهم لم يستتتتتمعوا قولته تعتالى:  …يحضتتتتتر الجن و   َولَْو فَتَْحنَتا َعلَْيِهْم بَتابتاً ِمَن الستتتتتي

ونَ  جي  .(4)﴾يَْعري

معجزه بندههای  از جمله  یر این   
پروردگارش، ی مسکیر  پیشگاه  در  به    نوا  است كه  این 

که  زمان صدام كافر )   علمیه در نجف در آغاز دعوتم در   یچشمان بعض  از طالب حوزه
دست كشیدم و پرده از روی چشمانشان کنار رفت و آنان فرشتگان و  لعنت خدا بر او باد(  

را دیدند و برای برخ  از آنها معجزات مادی نیر  اتفاق افتاد ویل بعد از    ها ملكوت آسمان
    یی ... گو. و   ... . كند و جادوگر است و جن احضار مساحر و  كافر شدند و گفتند    مدیی 

ً
اصال

 
یی که خداوند  ای از عنایا باشد که در آن گوشهم   )ع(فرمایند به کتاب کرامات و غیبیات که از انتشارات انصار امام مهدیاشاره م   - 1

ت نهاده، نگاشته شده است. 
ّ
 بر انصار امام احمد الحسن که جانم فدایش باد من

ی جاءت عیل يد الرسول محمد   -2
 من تلك المعاجز النی

ً
راجع كتاب العجل: الجزء األول؛ فقد ذكر السيد أحمد الحسن )ع( بعضا

 . )ص(
  برخ  از معجزایی که به دست رسول خدا   )ع(ن سید احمد الحسن ی گوساله جلد اول مراجعه نمایید که در آبه کتاب فتنه   - 3

 انجام شده را بیان فرموده است. 
 . 14الحجر:   -4
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  از   که  بگشاييم  دری  آسمان   از   برايشان  اگر )این سخن خداوند متعال را نشنیده بودند که:  
 . (1)(روند باال  آن

وا ن بعضتهم عاد وبايع من جديد بعد أن ارتد عن الدعوة فيما مضتى، فيا أخي مألتم كبدي قيحاً كما  
 قيحاً. )ع( مأل أسالفكم كبد أمير المامنين 

 ق   هـ .  ١٤٢٦جمادي األول/  - حمد الحسنأ

دوباره  پس از اینکه در گذشته از دعوت مرتد شده بودند،    آمدند و آنها  حال بعض  از  
برادر پس    . د بیعت كردن همان  ،ای  خون کردید  مرا  دل  دل    شما  شما  طور كه گذشتگان 

 . را خون کردند   )ع(المؤمنیر   امیر 
 ـه ق ۱۴۲۶األول  ی جماد - احمد الحسن

****** 

 : لطفا تفاصیل خمس و زکات را بفرمایید. ۵۰پرسش 

 : بسم   الرحمن الرحيم٥٠الساال/ 

أنا وأعوا باهلل من األنا أحد المامنين بالدعوة الاين أنعم عليهم   بهاه النعمة، وقد رأيت رايا بالستيد  
أحمد الحستتن وكأنه ممن يرافقون اإلمام الحجة )عو(، وكأني أعرفه بشتتخصتته هو الستتيد، علماً أني كنت 

دي تفاصتتتيل عن موضتتتوع  من مقلدي الستتتيد علي الموستتتوي، أي من الفرقة الشتتتيخية أرجوا منكم إعطا
الخمس والزكاة، إضتافة إلى رأي الستيد باللحم الهندي المستتورد من الكويت وهو لحم عجل غير ماروم ، 

 هل أكله حالل أم   ؟

 ق  .  هـ ١٤٢٦  / مادي األولج / ٨  -  من البصرة   -  رشا األخت

 بسم هللا الرحمن الرحیم 

که خداوند با این نعمت بر آنها  یگ از ایمان آورندگان    ،تبرم به خدا از منیّ من و پناه م
ت نهاده است، م

ّ
كه امام  بود  گویا او از كسای     ؛سید احمد الحسن را دیدمرؤیا  در  باشم.  من

من در    شناختم که سید است؛ با توّجه به اینکهمن او را مگویا  و  کرد  را همرایه م  )ع(زمان
 
ّ
شیخیه بودم. از شما تقاضا دارم كه    یيا همان فرقه  دين سید عیل موسویگذشته از مقل
ح تفصییل   مورد حکم گوشت هندی كه    در سید را  و نظر  را عنایت فرمایید  خمس و زكات  رسی

 
 . 14حجر:  - 1
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م وارد  و  از كویت  صورت  شود  استی  گوشت گوسالهبه  نشده  آیا    ؛ید یبفرما،  چرخ 
 حالل است یا حرام؟  ش  خوردن

 ـه ق۱۴۲۶ل جمادی االو  ۸ - رشا از بضه خواهر 

 بسم   الرحمن الرحيم، والحمد هلل رب العالمين الجواب:

 األخت المامنة، السالم عليكم ورحمة   وبركاته

ا الخمس والزكاة ففيهما تفصتتتتيل كاير   أستتتتأل   أن يوفق كل مامن ومامنة لخير ا خرة والدنيا، أما
 جدااً ولكن   بأس ببيان شيء.

 پاسخ: 
 الرحمن الرحیم، الحمد هلل  رب العالمیر  بسم هللا 

 . وبركاتههللا سالم عليكم ورحمة  ،خواهر مؤمن
را توفیق  خیر دنیا و آخرت  مردان و زنان مؤمن    یكه به همهکنم  مسألت مخداوند    از 

ها به طور  جزئیات بسیار زیادی دارند ویل    ،زكات  اما خمس و عطا فرماید.    را یی خالصه چیر 
 کنم: بیان م

والحجة على الخلق في كل زمان، وهم أوصتيااه لهم أن يضتعوه   )ع( مس يخص اإلمام المعصتوم  الخ

 حيث يشااون.

اوصیای    و   )ع(امام معصوممخصوص  خمس   آنها  بر مردم در هر زمان است؛  حّجت 
 توانند آن را مضف کنند. باشند و به هر صورت که بخواهند مایشان م

ل والمواد غير المستتتتتتعملتة )الجتديتدة(، و  خمس في التدار التي  ويجتب الخمس في أمور: منهتا األموا
يستتكن فيها اإلنستتان، و  في األااث المستتتعمل، و  في الستتيارة التي يحتاجها اإلنستتان للتنقل، و  في 

 مصدر رزق اإلنسان.

به   های استفاده نشده )نو(. یی اموال و دارا باشد؛ از جمله  واجب مخمس در مواردی  
 م  ای كهخانه

ی
كه اتومبییل  د و  نشو هایی كه استفاده مكند و نیر  اثاثیه انسان در آن زندگ

خمس    ،انسانروزی    منبع درآمدِ همچنیر   ن نیازمند است و  ه آانتقال ب  انسان جهت نقل و 
د. تعلق نم  گیر

 وإاا كان لدل اإلنسان دار أخرل أو سيارة اانية أو مصدر رزق اانء فيجب فيها الخمس.

بر  خمس    ،دیگری یا ماشیر  دیگری یا منبع درآمد دیگری داشته باشد   یانسان خانهاگر  
  شود. آنها واجب م
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ا اللحم الهندي المستتورد وغيره، فيحرم أكله، حتى يابت أناه ماكاى بأيدي مستلمين وبصتورة شترعية   أما
 صحيحة.

 ق   هـ .  ١٤٢٦جمادي األول/  - حمد الحسنأ

مگر اینکه ثابت شود به خوردنش حرام است  ر موارد،  واردایی و سایاما گوشت هندی  
یع ذبح شده باشد.   دست مسلمان و به صورت درست و رسی
 ـه ق ۱۴۲۶األول  ی جماد - احمد الحسن

****** 

ی شما را از سایر مدعیان متمایز یم : ۵۱پرسش   سازد؟! چه چیر 

وجوههم؛ ألنه األدلة والبينات والحجو  : عندما يقرأ الناس دعواكم تظهر الستتخرية على  ٥۱الستتاال/  
غير كتافيتة على هتاه التدعوة، فتنستتتتتب دعواكم إلى عالمتات ظهور المبطلين والمبرضتتتتتين والضتتتتتالين  
والمضتتتلين الاين يستتتبقون ظهور اإلمام المهدي )عو(، )كالحستتتني واليماني أو الاي يدعي هو المهدي 

 نظر.)عو( (، فمااا يميزكم عن كل ها ء ولو بشيء يلفت ال

 هـ . ق  ١٤٢٦ جمادي األول/  /١١  - العراق  – حسین العوادي

د اش مخندهخواند،  ادعاهای شما را مانسان  وقنی   و حّجت  برهان    و چرا که دلیل    ؛گیر
و  انسان را به یاد افراد باطل و مغرض  ادعاهای شما  این    . این دعوت وجود ندارد   ایكاق  بر 

و گمراه مهدیمای  کنندهگمراه  امام  ظهور  از  قبل  م  )ع(اندازد كه  )مانند  ظاهر  شوند 
، یمای  و یا کیس که ادعا م ی شما را از این  است(.    )ع(کند مهدیمدعیان حسن  چه چیر 

 ؟ حنی اگر مورد کوچگ باشد، بگویید! سازد افراد متمایز م
 ۱۴۲۶ول اال  یجماد ۱۱ -  عراق  - یحسیر  العواد

 الجواب: بسم   الرحمن الرحيم، والحمد هلل رب العالمين

هتاه التدعوة مايتدة بتأدلتة كايرة، وأنتا وأعوا بتاهلل من األنتا لم أقتل ألحتد اتبعني أعمى، بتل أقول افت   
عينيج ومياز الدليل واعرف صتاحب الحق لتنقا نفستج من النار، فدعوة الحق ترافقها دعاول باطلة كحال  

 لما رافقته دعوة مسيلمة الكااب )لعنه  ( وأشباهه. )ص( رسول  

 پاسخ: 
 بسم هللا الرحمن الرحیم، الحمد هلل  رب العالمیر  
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به كیس    ،تبرم به خدا از منیّ تایید شده است و من و پناه مبسیاری  این دعوت با دالیل  
وی  گویم كه كوركورانه از من  نم كن و دالیل را درست    از گویم، چشمانت را بكند بلكه مپیر

.  تشخیص بده و صاحب حق را بشناس تا خود را از آتش   همواره  در كنار دعوت حق  برهای 
زمان با  كه هم  )ص(ل خداوضعیت زمان رسو است؛ مانند  ادعاهای باطیل نیر  وجود داشته

   یهیلمَس مُ  ،وی
ّ
 نظایرش نیر  بودند. و )لعنت خدا بر او باد( اب كذ

)إياكم والتنويه، أما و  ليبيبن إمامكم  يقول:   )ع( وكما عن المفضتل بن عمر قال: ستمعت أبا عبد    

ستتنيناً من دهركم، ولتمحصتتن حتى يقال مات، قتل، هلج، بأي واد ستتلج؟ ولتدمعن عليه عيون المامنين،  
وكتتب في قلبته اإليمتان، وأيتده    ولتكفتأن كمتا تكفتأ الستتتتتفن في أمواج البحر فال ينجو إ  من أختا   مياتاقته،

بروح منه، ولترفعن اانتا عشتترة راية مشتتتبهة،   يدرل أي من أي، قال: فبكيت، ام قلت: فكيف نصتتنع؟  
: و   )ع( قال: فنظر إلى شتمس داخلة في الصتفة فقال: يا أبا عبد   ترل هاه الشتمس ؟ قلت: نعم، فقال  

أنا دعوة الحق أبين من الشتتتتتمس، وهي أبيان من    )ع( اإلمتام    ، فقتد بيان(1)(ألمرنتا أبين من هتاه الشتتتتتمس

، فالتفت إلى أدلة هاه )ع(واألدمة    )ص(الشتتتمس؛ ألنا أدلتها أدلة األنبياء والمرستتتلين والرستتتول محمد 
، اقرأ بع  أدلة الدعوة في كتاب النور المبين لألستتاا ضتياء  )ص(الدعوة وقارنها بدليل الرستول محمد  

البالغ المبين للشتتيا ناظم العقيلي، وستتتجد األدلة كايرة جدااً، منها وصتتية رستتول      الزيدي، وفي كتاب 
والعلم والحق والهداية والمباهلة وقستتتتم البراءة والكشتتتتف والرايا    )ع(والروايات عن أهل البيت    )ص(

 التي رآها المامنون والمعجزات والبيبيات. )ع(بالرسول واألدمة واألنبياء 

 
ّ
ابا عب ل بن عمر ممفض يد از شهرت دادن و    : فرمود م  )ع(د هللا گوید: شنیدم  هیر  »بی 

غايب شود و هر آينه  شما هاى سال از روزگار كه امام شما سالسوگند  خدا به  ! فاش كردن 
يد تا آنجا كه بگويند: امام مُ    كدام دره افتاد ه  ب  و  رد، كشته شد شما در فشار آزمايش قرار گیر

او اش  یديده  و  بر  ايمان  لزل و  بارد، و شما مانند كشنی   ک اهل  امواج دريا میی  هاى گرفتار 
پيمان گرفته  عهد و  رسنگون شويد، و نجات و خالیص نيست، جز براى كیس كه خدا از او  

دوازده    باشد.   روخ از جانب خود تقويتش نموده  یوسيلهه  و ايمان را در دلش ثبت كرده و ب
مفضل گويد: «.  از ديگرى تشخيص داده نشود   کگردد كه هيچ يپرچم مشتبه برافراشته  

ت  من گريستم و عرض شعایع از خورشيد كه در ايوان  ه  ب  )ع(كردم: پس ما چه كنيم؟ حض 
؟ اين آفتاب را م  ،اى ابا عبد هللا»تابيده بود اشاره كرد و فرمود:    . كردم: آرى  عرض  «بين 

روشن    )ع(امام . بنابراین  (2) «تر استروشن  امر ما از اين آفتابسوگند،  خدا  ه  ب»فرمود:  
تر  این دعوت نیر  از خورشید روشن  . استتر  هم روشنشید  ر كردند كه دعوت حق از خو 

ت  و  فرستادگان  دالیل آن، همان دالیل انبیا و  چرا که    ؛است ائمه  )ص(محّمدحض    )ع( و 
دال باشد.  م با  و  توّجه كن  دعوت  این  دالیل  به  محمدخدا  رسول    یلپس  ت    )ص(حض 

م  . مقایسه كن را  دالیل  این  از  «  برخ   »نورالمبیر  در كتاب  »ضیاء  ی  نوشته توای   استاد 
  » در این صورت خوایه    . كن  مطالعه  »شیخ ناظم عقییل«  ی  نوشتهزیدی« و »البالغ المبیر 

 
: ج -1 ی

 . 336ص 1الكاق 
: ج    - 2  . 336ص  1کاق 
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دارد از جمله وّصیت رسول اكرم  روایات اهل  و    )ص(دید كه دالیل بسیاری زیادی وجود 
و    )ص(رسول اكرممکاشفه و رؤیای  هدایت، مباهله، قسم برائت،    و   علم، حق  ، )ع(بیت
 اند و معجزات و غیبیات.  كه بسیاری از مؤمنان دیده  )ع(ائمه

بِينء  ﴿ن لم تنفعج كل هاه األدلة إو َماءي بِديَخانء مي ،  ( 1)﴾يَْبشَتى النياَس َهاَا َعاَاب  أَِليم    *فَاْرتَِقْب يَْوَم تَأْتِي الستي
ْاِمنيونَ ﴿:  عندها قل مع القادلينو ْكَرل َوقَْد : ﴿وستيأتيكم الجواب ،  (2)﴾َربينَا اْكشِتْف َعنيا اْلعَاَاَب إِنيا مي مي الااِ أَنيى لَهي

بِين   عَليم  َمْجنيون   *َجاَءهيْم َرسيول  مي  .(3)﴾ايمي تََوليْوا َعْنهي َوقَاليوا مي

دودی    آسمان  که  باش   روزی  انتظار   چشم) :  این دالیل سودی به تو نرساند   یو اگر همه
و در آن     (4) (دردآور  است  عذایر   اين  و   پوشد   فرو   خود   در   را   مردم  دود   آن  بياورد * و   آشکارا 

بگو:   دیگران  همراه  به    ايمان   ما   که   دورگردان  ما   از   را   عذاب  اين  ما،   پروردگار   ای) هنگام 
بود:  و     (5) (ايمآورده خواهد  این گونه    چون   آنکه  حال   پذيرند؟م  پند   کجا )پاسختان 

  ای ديوانه:  گفتند   و   شدند   گردانروي  او   شد * سپس از   مبعوث  آنها   بر   ای روشنگر فرستاده
 . (6) (يافته تعليم است

 سبحان  ، ألم تتعظوا بحال األمم التي سبقتكم ؟ فحالكم اليوم كحال اليهود مع أنبيادهم.

اّمتسبحان هللا!   حال  از  نمآیا  ت  پیشیر  عیر ید های  امروز    ؟گیر مانند  وضعیت  شما 
انشان است.   وضعیت یهود با پیامیر

قرآن ؟ انظروا إلى حتالكم، أليس هو حتال علمتاء اليهود  ألم تتعظوا بكالم   وبتالقصتتتتتص التي في ال
 ، ما فرقكم عنهم باهلل عليج ؟!)ع(  عيسیومن  )ع( ومن يحيى  )ع( ومقلديهم عندما سخروا من زكريا 

ت نم  پند و هایی که در قرآن هست،  و داستانآیا از كالم خداوند   ید عیر به وضیت    ؟گیر
   ؛خودتان بنگرید 

ّ
  )ع( كه زكریاهنگام  دانشان نیست آن  آیا همان وضعیت علمای یهود و مقل

فرق شما با آنها  سوگند،  شما را به خدا    گرفتند؟به ریشخند مرا    )ع( و عییس   )ع(و یحنر 
 ؟ چیست
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وإن كنت ممن ألقى الستتمع وهو شتتهيد، ستتتجهش بالبكاء وتقول و  نحن أستتوء من اليهود وعلمادهم  
انكبوا على التدنيتا وحتاربوا األنبيتاء وأنصتتتتتارهم التاين ستتتتتاروا إلى ا خرة، وأمنوا بهتا وبملكوت  التاين  

 السماوات والبيب.

اْقَرأْ ﴿ما الاي يدفعكم للستتخرية مني ومن المامنين بهاه الدعوة الحقة ؟ أستتأل نفستتج وراجع ربج و  
 ً  .(1)﴾ِكتَابََج َكفَى بِنَْفِسَج اْليَْوَم َعلَْيَج َحِسيبا

حتما  در حایل که او شاهد است،  دهند  اگر از كسای  باشی كه به سخن حق گوش فرا م
  هستیم؛  از یهود و از علمای یهود هم بدتر سوگند که ما  با حالت گریان خوایه گفت: به خدا  

با انبیا و  کسای    د پرداختند؛ همان انصاری که  كه به دنیا چسبیدند و  به انصارشان به نیر
  . ها و غیب ایمان داشتند ملكوت آسمانبه و ند و به آن شتافتآخرت سوی 

ی باعث م ید؟به این دعوت  شود كه من و مؤمنان  چه چیر  از خودت    را به باد مسخره بگیر
و   نما  پروردگارت رجوع  به  و  امروز   را   اتنامه  بخوان )سؤال کن    حساب  برای  خود   تو   که 

 . (2)(ایبسنده خود، از  کشيدن

والمامنين    )ع( وعلى مرا العصور من هم المستهزدون ؟ وهل سمعت أو قرأت أنا األنبياء والمرسلين  

يستتتتتهزدون ؟ لكنج دادماً تجد أنا ا ستتتتتهزاء والستتتتخرية هو ديدن المكابين والكافرين بدعاول األنبياء  
 والمرسلين.

قرن طول  مسخره كنندهدر  خواندها  یا  شنیده  آیا  بودند؟  چه كسای   انبیا،    د ایهها  كه 
كه استهزا و کنید  همواره مالحظه م  ویل  ؟مسخره کرده باشند و مؤمنیر  كیس را  فرستادگان  

های انبیا و فرستادگان،  به دعوتها و كافران  تكذیب كننده  یو شیوهمسخره کردن، روش  
 بوده است. 

وهتادنوهتا واقروا ديمقراطيتهتا،   بدس القوم كنتم لي يتا أهتل العراق، اتبعتم كبراءكم التاين اتبعوا أمريكتا

، وانقلبتم على أعقابكم  )ع( ورضتيتم أخيراً بستقيفة الظالمين، وأعطيتم العار لمن نحى أمير المامنين علياً  

 كافرين بتنصيب   وحاكميته سبحانه وتعالى، وحاربتم هاه الدعوة الحقة طلباً للدنيا العفنة.

وی ماز ب  ! چه بد قوم هستید شما ای اهل عراق كنند تبعیت  زرگانتان كه از آمریكا پیر
ظالمان  ی  در نهایت به سقیفهكنید و  را تایید م  اش و دموكراشکنید، با آمریکا سازش  م

به ه دانستید و  را از مقامش کنار زدند موّج   )ع(المؤمنیر   كه امیر   رایص  شدید و عذر كسای  
خداوند و حاکمیت او سبحان و متعال بودند،  آییر  پیشینیانتان که کافر به تنصیب از سوی  

ن، با این دعوت حق به مبارزه برخاستید. 
ّ
 بازگشتید و به طلب این دنیای کثیف و متعف
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اتبعتم من لم يزده ماله ودنياه إ ا خساراً، كما اتبع أهل مكة أبا سفيان وحاربوا جداي رسول   محمداً 
ولنبتا البتاطتل وأهلته،    )ع(   ولولي   األعظم اإلمتام المهتدي، ومتا تنقمون مني وأنتا أدعوكم لكتتاب )ص(

، كما خرج  )ع( ، وبأمر أبي اإلمام المهدي )ص(ما خرجت إ ا لطلب اإلصتتالح في أمة جداي رستتول    

فإن اتبعتم أدمة الضتتتاللة فقديماً فعل آبااكم واتبعوا فقهاء الضتتتاللة، شتتتبث بن ربعي   )ع( جداي الحستتتين  

لجوشتتن وشتتريحاً القاضتتي وأعانوا ابن زياد ويزيد )لعنهم  ( على قتل الحستتين بن علي  وشتتمر بن اي ا
، وإنا لفي العين قال، وفي الحلق شتتتجى، وإنا هلل وإنا إليه راجعون، وستتتيعلم الاين ظلموا أي منقلب  )ع( 

 ينقلبون، و  حول و  قوة إ ا باهلل العلي العظيم.

وی كردید كه مال و دنیا ی    شیاز كیس پیر ر نداشتچیر  كه اهل مكه    طور   همان  ؛جز ض 
 
ّ
وی كردند و با جد با من دشمن   چرا . به مبارزه برخاستند  )ص(ل خدا م رسو از ابوسفیان پیر

ت مهدی  وند خدا   بزرگوار كه من شما را به كتاب خدا و ویلّ   کنید در حایلم کنار و    )ع(حض 
و    )ص(ل خدااصالح اّمت جدم رسو برای  جز  من    ؟! كنمدعوت م  شباطل و اهل  گذاشیی  

م امام  كه   طور  همانبرنخاستم؛    )ع(فرمان پدرم امام مهدیه  ب
ّ
اگر    . قیام كرد  )ع(حسیر  جد

ان گمرایه وی    از رهیر   که در گذشته نیر  پدرانتان چنیر  کردند و فقهای گمرایه مانند كنید  پیر
ی    ح قایص    وی  را  شبث بن ربیع، شمربن ذی الجوشن و رسی زیاد و یزید )كه    و ابننمودن  پیر

  امام حسیر  را  لعنت خداوند بر آنان باد(  
یاری دادند، در حایل که خار در    )ع(برای كشیی

گردیم، در این صورت  چشم و استخوان در گلو دارم و همه از خداییم و به سوی او بازم
 که ظلم کردند خواهند فهمید به کدامیر  بازگشت)

   (گاه باز خواهند گشتبه زودی کسای 
 و ال حول و ال قّوة اال باهلل العیل العظیم. 

ا فَتاْغِفْر لَنَتا َواْرَحْمنَتا َوأَنْتَت َخْيري  ﴿تتدباروا قولته تعتالى:   هي كَتاَن فَِريق  ِمْن ِعبَتاِدي يَقيوليوَن َربينَتا آَمنتي إِنتي
اِحِميَن   وهيْم سِتْخِريااً َحتيى أَْنسَتْوكيْم ِاْكِري َوكيْنتي  *الري ْم تَضْتَحكيوَن  فَاتيَخْاتيمي وا    *ْم ِمْنهي مي اْليَْوَم بَِما صَتبَري إِناِي َجَزْيتيهي

ونَ  ْم هيمي اْلفَادِزي ، ام استتخروا واضتتحكوا كايراً، فال تخطدون ستتناة أستتالفكم وستتتحلبونها دماً عبيطاً،  (1)﴾أَنيهي
وستخر منه، وستتعلمون من الراب  غداً عندما      )ص(وستيلعنكم التالون كما ييلعن اليوم من حارب محمداً 

 ينفعكم العلم شيداً.

  ای : گفتند م من بندگان از  گرویه  آری،)  : این سخن خداوند متعال به نیگ تدّبر کنید در 
ين تو  که  آور  رحمت ما  بر  و  بيامرز، را  ما  آورديم، ايمان ما، پروردگار  آورندگای  *   رحمت بهیی

  آنها   به  همچنان   شما   و   بزدودند   خاطرتان  از   مرا   ياد   تا   کرديد م  ريشخندشان   شما   و 
ی  به  را   آنها   خنديديد * امروز م سعادتمند    آنها که    دهمم  پاداش  کردند م  که  پاداش صیر

 و  پس شما مسخره كنید و بسیار بخندید  . (2)(هستند
ّ
  ت گذشتگان خود را زیر پا نگذارید سن

لعنت  را  آیندگان شما    برداشت خواهید کرد و شده  ریختههای  را خون  آن  یبه زودی ثمرهکه  
ت محّمد  كه امروز كسای    طور   هماننمود  خواهند   مسخره  او را    جنگیدند و   )ص( كه با حض 
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دیگر  زمای  كه    ؛فردا خواهید فهمید كه چه كیس سود برده است  و شوند  لعن م  ، كردند 
 ! لمتان سودی براى شما نخواهد داشتِع 

وأنتا وأعوا بتاهلل من األنتا ستتتتتأقص لتج ولبيرج هتاه الرايتا لعلكم تتعظون: )رأيتت في المنتام: إنا أحتد 
وبقربنا مجموعة من المالدكة وهم بصتورة البشتر،   واقف بقربي،  -وأنا أعرفه    -الشتيوخ في حوزة النجف  

فستتألوا الشتتيا الماكور عني وعرضتتوا عليه أدلة الدعوة، فكاب الدعوة، ام جاء شتتخص مهيب وعظيم  
القدر وكأنه مهيمن على المالدكة وعلى الرايا وكل ما فيها، فقال المالدكة للشتيا الماكور: وهاا الشتخص 

عرضتتتوا عليه أدلة دعوة هاا الشتتتخص العظيم القدر، فقال: إنا دعوة هاا أيضتتتاً لديه دعوة وهاه أدلتها، ف
الشتخص كأدلة دعوة أحمد الحستن، فقال المالدكة للشتيا الماكور: أو تعرف من هاا ؟! هاا محمد بن عبد  

، فقال الشتيا الماكور: أنا   أصتدق بمحمد و   )ص(  صتاحب الستيف القاطع والستهم النافا، رستول    
، ولم  )ص(، وأعر  بوجهه( وأقستتم باهلل العلي العظيم إناي رأيت هاه الرايا وفيها الرستتول محمد بأحمد 

أقص عليج هاه الرايا كدليل استتدل به على أحقية هاه الدعوة، وإن كانت الرايا دليالً، ولكني قصتصتتها  
تتعظ وأماتالتج و  ولي  ألني أعتبرهتا رستتتتتالتة من  ، لعتل   ينفعتج وغيرج بتالمعتاني التي وردت فيهتا ف

 التوفيق.

که  شاید  کنم،  و دیگران تعریف مبرای شما  رؤیایی را  ت،  برم به خدا از منیّ من و پناه م
ید   پند و  ت بگیر نجف كه من او را    یعلمیه  یهای حوزهدر خواب دیدم یگ از شیخ »   : عیر
ایستاده   ، انساندر هیأت شناسم كنار من ایستاده بود و در نزدیگ ما گرویه از فرشتگان  م

به وی عرضه  پرسیدند  من سؤال    یاز آن شیخ دربارهآنها    . بودند  را  این دعوت  و دالیل 
و   تكذیب كرد نمودند  را  دعوت  این  این  واالمقام   و ابهت   باشخص    . شیخ  بر  كه گویا 
این    : فرشتگان به شیخ مذکور گفتند .  آمد   ، عالم رؤیا سیطره داشت  یهمهبر    فرشتگان و 

شخص  آن  مالئکه به شیخ دالیل دعوت    و   ؛هستند   ششخص نیر  دعویی دارد و اینها دالیل
دالیل دعوت احمد الحسن  مانند  شیخ گفت: دعوت این شخص  داشتند.  عرضه    را واالمقام  

د  این شخص محّمد بن عبدای  این مرد كیست؟!  مالئكه به آن شیخ گفتند: آیا م  . است
ی رنده  صاحب شمشیر بُ هللا   شیخ یاد شده گفت:  من نه به محّمد و نه به   ! تیر  است  و تیر

خورم  قسم می بزرگوار  بلند مرتبهبه خداوند    «. برگرداند  یش را سپس رو   . دارمناحمد ایمان  
ت محمددر این رؤیا رسول    و كه من این رؤیا را دیدم   من این  حاض  بود.    )ص(خدا حض 

دلیل خود  اگرچه رؤیا  تعریف نکردم  وت برایت  رؤیا را به عنوان دلییل بر حقانیت این دع
نامه   است را  برایت گفتم چون آن  را  از جانب خداوند ماین رؤیا    دانم شاید خداوند ای 

يد   به تو و و مفاهیم که در آن وجود دارد،  توسط این رؤیا   ؛ دیگران سود برساند و پند بگیر
 رسان است. و خداوند توفیق

جعلنا مامنين بملكوت الستتتماوات والبيب وا خرة وهي من البيب والحمد هلل وحده،  والحمد هلل الاي  
 ولعنة   على كل كافر جاحد بملكوت السماوات والبيب.

 هـ . ق  ١٤٢٦ جمادي األول/  - حمد الحسنأ
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  ، آخرت كه از غیب است  ها و غیب و سپاس خداوندی را كه ما را مؤمن به ملكوت آسمان
به   ی کههر كافر   لعنت خداوند بر   و حمد و ستایش مخصوص خداوند یگانه است    . قرار داد 

 . ها وغيب ایمان ندارد ملكوت آسمان
 ـه ق ۱۴۲۶ول اال  ی جماد - احمد الحسن

****** 

. وصلى   على سيدنا محمد وآله وسلم تسليما، وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين ًّ 

 عیل سيدنا محّمد وآله وسلم تسليما هللا وصیل، هلل رب العالمیر    آخر دعوانا أن الحمد  و 
 


